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PRIVILEGIE. 

E  Staten  van  Hollandc  en  Wed-  Vriefland ,   Doen  te  weten:    Alfoö  oris 
|  vertoont  is  by  Hendrik  en  Dirk  Boom,  Burgers  en  Boeck  verkopers 
binnen  Amfterdam,  dat  fy  Supplianten  genegen  zijnde  op  nieuws  te  doenDruc- 
kenendeaen  den  dag  te  brengen  de  Nederlandtfche  Hiftorie  van  Piet  er  Bor 
Christiaensz.  met  een  vervolgh  op  de  felve  totdenjare  1620.  inkluis,  met 

fchoone  en  curieufè  platen  verciertj  doch  dat  fy  -  lieden  fwarigheydt  maekten , 

foodanigen  conflderabilen  werk,  't  welke  merckelijckeSommefoudekoomen  te  bedragen,  by 
der  handt  te  nemen  ,  ten  ware  fy  Supplianten ,  alvooren  met  onfe  Privilegie  waren  gebenifïceert  % 

Weshalven  fy  Supplianten  haer  op'talderonderdanighft  keerden  tot  Ons,  eerbiedelijk  verfoec- 
kendedathetOns  geliefde  de  Supplianten  favorabehjk  te  verlenen  Octroy  en  de  Privilegie  voor 

den  tijd  van  15  a  20  Jaren  j  omme  'tfelve  Werk  alleen  binnen  onfèn  Lande,  't  zyin'tgeheel 
ofte  ten  deele  te  doen  Drucken ,  ende  uit  te  geven*  fonder  dat  het  fel  ve  in  't  geheel  ofceeenigh 
gedeelte  van  dien ,  of  ook  wel  een  Compendium  of  anderfints ,  uy  t  het  fel  ve  in  't  groot  ofte  kleyn 
by  een  ander  föude  werden  naergedrukt,  uytgegeven  ofre  Van  buyten  ingebracht ,  ende  in  Onfen 
Lande  verkoft,  op  verbeurte  van  de  fel  ve  Exemplaren,  en  foodanigen  boete  j  als  Wynaer  Onfe 

Hooge  wijsheyt  fouden  goedt  vinden  te  behooren*  Soo  is 't,  Dat  Wy  de  fake  ende 't  verfoek 
voorfz.  overgemerkt  hebbende ,  ende  genegen  wefènde  ter  bede  van  de  Supplianten,  uyt  onfè 
rechte  wetenfehap,  fouveraine  macht  ende  authoriteyt ,    de  fèlve  Supplianten  geconfènteert, 

ge-accordeert  ende  ge-octxoy eert  hebben ,  confenteeren ,  accordeeren  en  odlroyeeren  mits  defèn > 
dat  fy  geduyrende  den  tijd  van  vijftien  eerft  achtereen  volgende  jaren,  het  voorfz.  Boeck  ge- 
naemt  de  Nederlandfche  Hiftorie  van  Pi  e  ter  Bor  Christiaensz.  met  een  vervolgh 
op  de  felve  tot  den  Jare  fèftienhondert  en  twintigh  incluys ,  binnen  den  voorfz.  onfen  Lande,  al- 

leen fullen  mogen  drucken,  uy tgeven ende verkoopen  j  verbiedende  daerom  allen  ende  eenen 

ygelijken ,  het  felve  Boeck  ende  't  Vervolgh  van  dien  naer  te  drucken ,  ofte  elders  naer  gedruckc 
binnen  den  felven  onfèn  Lande  te  brengen ,  uyt  te  geven  ofte  verkoopen ,  op  verbeurte  van  alle  de 
haergedruckte,  ingebrachte  ofte  verkochte  Exemplaren,  ende  een  boete  van  drie  hondert  guldens 
daer  en  boven  te  verbeuren,  te  appliceeren  een  derde  part  voor  den  Officier  die  de  calange  doen 
fel ,  ende  een  derde  part  voor  den  armen  der  plaetfe  daer  het  cafus  voorvallen  fal ,  ende  het  reftee- 
rende  derdepart  voor  de  Supplianten.  Alles  in  dien  verftande,  dat  wy  de  Supplianten  met  defèn 
onfèn  O&roye  alleen  willende  gratificeeren  tot  verhoedinge  van  haere  fchade  door  het  nadrucken 

van  't  felve  Boeck  -,  daer  door  in  eenigen  deele  verftaen  den  inhoude  van  dien  te  authorifeeren  ofte 
te  advoueeren ,  ende  veel  min  het  fèlve  onder  onfe  proteftie  ende  befcherminge  eenigh  meerder 

credijt ,  aenfien  ofte  reputatie  te  geven  -,  Nemaer  de  Supplianten  in  cas  daer  in  yets  onbehoorlijks 
foude  mogen  influeeren  ,  alle  het  fèlve  tot  haren  laftc  fullen  gehouden  wefèn  te  verantwoorden , 
tot  dien  eynde  wel  expreflèlijck  begeerende ,  dat  by  aldien  fy  defèn  onfen  Odtroye  voor  het  felve 

Boek  fullen  willen  flellen ,  daer  van  geene  ge-abbrevieerde  ofte  gecontraheerde  mentie  fullen  mo- 

gen maken ,  nemaer  gehouden  fullen  wefen  het  fèlve  0£troy  in  't  geheel  en  fonder  eenige  omiflie 
daer  voor  te  druckert ,  op  pene  van  het  efFecl  van  dien  te  verliefen.  Ende  ten  eynde  de  Supplianten 
defèn  onfèn  confènte  ende  Octroye  mogen  genieten  als  naer  behooren.  Laften  wy  allen  ende  ee- 

nen ygelijcken ,  dien  't  aengaen  mach ,  dat  fy  de  Supplianten  van  den  inhoude  van  defèn  ,  doen 
laten  ende  gedoogen,  ruftchjek,  vredelijck  ende  volkomentlijck  genieten  ende  gebruyeken , 
cefïèerende  alle  beletten  ofte  wederfèggen  ter  contrarie.  Gedaen  in  den  Hage  onder  onfèn  groo- 

ten  zegele  hier  aen  doen  hangen  den  xxiiij.  Martii,  in'tjaer  Ons  Heerenende  Zalighmakers 
duyfènd  fes  hondert  fèven  en  fèventigh. 

Ter  ordonnantie  van  de  Staten 

H  e  r  b  e  r  t    van    Beaumont. 



REGISTER 
DER 

AFBEELDINGEN, 
E    N 

PRINTEN 
VAN        DE 

GESCHIEDENISSEN» 
Behoorende  tot  het  Vierde  en  lefte  Stuk  van 

P.    C.   BORS    HISTORIËN. 

ïeter  Bor  Chriftiaenjz.         Pag.  i 
Het  innemen  wan  Hoey.  i  o 
Hendrik  de  yier de  >  Koning  van 

Vrankryk.  5 1 

Philips ,  Prins  -van  Oranje.  \Cj 
Albertuty'  Aartshartogh  yan  OoflenryL    173 
Froncois  Veer.  181 

Het  inneemen  yan  Cadix.  233 
Keifer  Rudolpb  de  tweede.  zS6 

Deflagh  by  Turnhout.  303 
Het  oyerwinteren  der  Hollanders  in  Noya 

Zemla.  338 
Francifcus  de  Mendofa ,  Admirant  wan 

482 

527 

553 

Aragon. 
Philips  de  derde ,  Koning  yan  Spanje. 
Het  beleg  wan  Bommel. 
Het  yeroyeren  yan  defladt  Allegona  in  V 

Bylandt  groot  Canarie, 

$66 

Ifabella  Clara  Eugenia ,  Aartshartogin 
yan  OoflenryL  578 

Het  geyecht  van  den  Heere  yan  Breautc 

met  xx  Vranfche  ruiters ,  tegens  Ge- 
raard  Abrahams  en  xx  Nederlan- 

ders, éöi 

Sebaftiaen,  Koning  wan  PortugaL  62 1 

De  Jlagh  by  Nieupoort.  i;  Het  leeger 
der  Staat  en  trekkende  over  de  hayen 

yan  Nieupoort ,  en  d'aankomft  yan 

't  leeger  yan  dm  Aartshertog})  Alber- 
tus.  £5  1 

2  De  jlagorde  -van  de  twee  legers.  652. 
Hetomkgomen  wan  den  Graaf  vanGau- 

ria  en  zyn  broeder,  diejacob,  Ko- 
ning yan  Schot  landt  y  poogden  te  ver- 

moorden. 66$ 



PIETER    BOK    CHRIS  TIAOS^OO¥. 
•)tc  n/c'r  d&i  au t  d t >/:  91  OJl , ,üe?\  eh 'Sa/u vts  :^eltui ^Jti^ i  \ i ea 
C'/?7  i'ri-iié i-t  recfó:  s/uwee,  na  ̂ Ja/ig  e/z  6J^c-/i?Si\/Si, 

^a.nój/cae  üt/niyenlwi/t^iv/i  diu'/e/iiiën  besc/u^dct; 
—   -       •■-—*•■  ■  ̂ ~j.,    •-  ,lj-       is  ll,     y  l    '      tj>-  il    L-  ,   ̂       Il  I  L-        «_/   II  iJ  £.  /  l  ICC  IL     l'CJC/L/TZCL-. 

+V£et/0o  ivaLTilt&s  cvs-cnrccLv cué  tuemant  sv&irwet^o'cio&en. 
7Tcy     vQ  '  ̂  /* £>  f^*,  ̂   /d  zT  /T  Cs  er  r  /O  r  cf 'ta/lÓT.orclC  J<?Cf£/L. JL/z  navLud  ee/i/)*tugne{rten.  cuz/i GJB^andt. 





*$9$;  Fol. 

Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen , 
Beroerten  en  Börgerlijke  oneenigheden ,  ge- 
fchiet  by  tijden  van  de  Regeringe  van  den  Ertz-Hertog  E  rneitus, 
Grave  van  Fuentes,  reipe&ive  Gouverneurs  over  de  Provintien, 

ftaende  onder  't  gebied  van  den  Konink  van  Spangien  y  Sec.  en 
Mauritius  de  NaiTau ,  Prince  van  Orangien,  Sec.  mit/gaders 

Grave  Wilhelm  van  Naffau ,  &c.  reipe£tive  Gouver- 
neurs van  de  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien. 

W derachtige  en  Hiftorife  Befchrijvinge 

Door 

Pieter    Bok    Christiaensz, 

Kjort  inhoud  van  het  type  en  dertigjle  2>ö^ 

j^^ffi^T^^tfil  ̂ '^  or"  gebod  des  Alder-Chriftelijkften  Koninks,  inhoudende  vcrklaringe  van 
d'oorloge  aen  den  Konink  van  Spangien  te  water  en  te  lande ,  aen  fijne  Onderfaten, 
Vaflalen  en  Landen.   De  Hertog  van  Bouillon  valt  in  Lutfenburg  ,  en  neemt 

ij1!  daereenige  plaetfenin.  d'Ertz-Hartoge  Erneftus  ontbietby  hem  veel  Geeftelijke 

'm  Prelaten  en  Edelen ,  en  wat  hy  defelve  voor-hout.  Mifïive  van  Juftus  Lipfius ,  die- 
~  nende  voor  antwoordeen  advijs  op  de  vrage  van  feker  voornaem  Edel  man,  nopen- de de  vrede  tuflehen  Spangien,Vrankrijk,  Engeland  en  Holland.  Den  Agent  van  de 

Heeren  Staten  Gencrael  by  den  Konink  van  Schotland ,  fchrijft  aen  den  Advocaet  van  Holland :  Dat 
den  Konink  van  Schotland  kopye  wert  gelevert  vanden  brief  van  Lipfius,en  wat  propooften  de  Konink 
daer  van  met  hem  hadde  gehouden.  Dood  van  Amurath  Turkfe  Keyfer.  Den  Raet  van  Venetien  fent      s 
AmbafFadeurs  aen  den  Konink  van  Vrankrijk,  hem  geluk  wenfehende  in  fijne  regeringe  en  Rijk.  Graef 
Philips  van  Naffau  in  groot  perijkel.  De  Hertoge  van  Bouillon  flaeteènigeFranc^oifen.  Brief  van  den 
Ertz-Hertog  Erneftus  aen  den  Raed  van  Braband.  De  ftad  en  het  kafteel  van  Hoey ,  toebehorende  den 
Biffchop  van  Luyk,  werden  van  Heraugicre,Gouverneur  van  Breda,ingenomen:  Schrijven  van  Charles 

Heraugiere  aen  den  Abt  vanS^Lambert.  "Wat  de  Biffchop  van  Luyk  voorneemt,  als  hy  de  tijdinge  van 
het  innemen  van  Hoey  kreeg.  De  Ertz-Hertog  Erneftus  fend  ruytcrije  na  Hoey  toe.  Heraugieres  ruy- 

terije  pionderen  eenige  karren  met  koftelijke  Italiaenfe  "Waren  geladen.  Brief  van  den  Konink  van 
Vrankrijk  aen  den  Biflchop  van  Luyk.  Brief  vanden  Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Staten  van  Luyk. 

Krankte  van  den  Ertz-Hertog  Erneftus:  De  Ertz-Hertog  Erneftus  verklaertde  Grave  van  Fuentes 
Gouverneur  van  de  Catoiijke  Nederlandfe  Provintien.  Dood  van  den  Ertz-Hertog  Erneftus ,  en  van 
fijne  qualiteyten.La  Motte  trekt  met  het  leger  na  Hoey:  Hoey  word  opgegeven.  Hoogtijd  en  Bruylofs- 

feeft  van  den  Grave  van  Hohcnlo ,  met  Maria  Princefle  van  Orangien ,  oudfte  dochter  van  "Willem 
Prince  van  Orangien  H.M.  Dehuyfvrouwe  van  Krayevanger,Muntmeefter  binnen  Cuylenburg,komt 
op  de  feefte  van  den  Grave  van  Hohenlo,  en  bid  om  ontflaginge  van  haren  man.  Bruylofts-feefte  van 

den  Grave  van  Solms ,  met  de  dochter  van  den  Grave  Lamorael  d'Egmond.  Groote  water-vloed,  en 
fchade  by  defelve  gefchiet.  De  Heeren  Staten  Generael  committeren  den  Cancelier  Leoninus,Sebafti- 

aen  Lofen  en  johan  "Witten ,  om  de  gefchtllen  tuflehen  de  ftad  Groeningen  en  Omlanden  te  vereeni- 
gen: Miifive  van  de  voornoemde  drie  Gedeputeerde  aen  M'.Johan  van  Oldenbarneveld,  Advocaet  van 

de  Heeren  Staten  van  Holland:  Ordonnantie  op  de  ftaet  en  forme  van  regeringe,by  de  voorfz  Commif- 

farifen  gemackt  en  uytgcfproken :  Grie  /en  by  de  Staten  van  d'Omlanden  van  Grocningen  aen  de  Hee- 
ren Staten  Gencrael  overgelevert,  tegen  de  voorfz  ordonnantie  van  de  voornoemde  Commiflarifcn. 

Komftevandcn  Hertoge  van  Paftrana.  PafchalisHiconia,  Hertog  van  Venetien  overleden.  Verkla- 

ringe  des  Koninx  van  Spangien ,  van  d'oorloge  aen  den  Konink  van  Vrankrijk ,  wederleggende  de  vcr- 
klaringe die  de  Konink  van  Vrankrijk  aen  hem  gedaen  hadde.  De  Marquiz  van  Varambon  trekt  in 

Vrankrijk,  komt  onder  Dourlans.  DeHcrtogevan  Longeville  van  fijn  cygen  volk  doodgefchoten. 
De  Marquiz  van  Varambon  neemt  het  kafteel  van  Ancrte in.  De  Grave  van  Fuentes  handelt  met 

Gomeron  ,  Gouverneur  van  Han,  om  de  ftad  en't  kafteel  te  bekomen.  Gomeron  en  fijne  twee  Broe- 
ders werden  van  den  Grave  van  Fuentes  tot Bruflèl  gevangen  genomen.   Orville,  de  fwager  van  Go- 

meron, wil  het  kafteel  van  Han  niet  overgeven.  DeHeerevan  Humieres  bereidhemom  Hantebe- 
ftormen  :  Hy  wort  doodgefchoten.  Den  tweeden  ftorm  op  Han ,  daer  mede  de  ftad  gewonnen  wert. 
De  Grave  van  Fuentes  wil  Han  ontfetten ,  dan  komt  telaet,  en  trekt  weder  voor  Caftelet.  Placcaet 

van  de  Heeren  Staten  Generael  op  de  infradie  vande  favegarden,en  het  in-orden  tel  ijk  uitlopen  van  den 
IV.  Deel.  %  krijgf- 



J^ort  inhoud  Van  H  twe  en  derügjle  'Boek  *  5  9  5- 

kriKvolkc.  OorfakcwaeromdeNederlandfe  Koopluyden  verre  en  vreemde  vacrten,  o
mharenhan- 

del  te  drijven  ,  gcfocht  hebben.  Eerfte  reyfen  van  Holland  na  Ooft-Indien.  Tweede  voyagie
  by  noor- 

den om,  door  het  waygats  ofte  Strate  van  Naflau.  Indruftie  van  de  Heeren  Staten  Generael  vo
or  d'Op- 

per-Commijfen  op  de  tweede  tocht  na  waygats :  Gaen  den  2 1 .  Juli)  in  Texel  t'zey] ,  en  komen  den  1  o. 
Au<nifti  voor  de  Strate :  Jan  Huygenran  Linfehoten  gaet  met  50.  mannen  gewapent  te  lande ,-  öm  alles 

t'onderfoeken :  Senteen  Jacht  na  een  Ruflche  Lodding ,  en  wat  informatie  fy  van  defelve  kregen:  Jan 

Huvgenvan  Linfchotenen  Francois  delaDale,  varen  met  het  Jacht na't  vafte  land  om  informatie: 
Twee  bootigefellen  werden  vaneenen  witten  Beyr  omgebracht.   Ade  of  verantwoordinge ,  by  alle 

d'Officianten  van  de  vlote  ondertekent ,  waerom  fy  de  reyfe  voor  dit  jaer  niet  vorder  en  hebben  konnen 

attenteren:  Komen  wederom  t'huys.  De  Gravevan  Fuentes  komt  weder  voor  Chaftelet ,  't  welk  hy 

beftormt ,  en  't  wort  hem  o  ver-gegeven.  £>e  Gr  ave  van  Fuentes  trekt  na  de  quartierén  van  Camcrijk. 

De  Gomerons  komen  in't  leger  van  den  Gfave  van  Fuentes.  De  Grave  van  Fuentes  komt  voor  Han. 

De  Heere  van  Gomeron  wert  onthooft.  Fuentes  neemt  het  Cafteel  van  Clery  in.  Des  Hertogs  van  Pa- 

ftrano  krankte  en  dood.  Handelinge  van  Graef  Philips  vaft  Naffau  in  Lütfenburg.    Brief  van  den 

Hertog  van  Bouillon  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Het  Nederlands  krijgfvolk  komt  uit  Vrankrijk 

wederom.  Nieu  leger  by  Verdugo  vergadert  om  in  Lütfenburg  te  trekken.  Verdugo  belegert  la  Fer- 

té  op  de  reviere  Cher:  Dood  van  Francjfco  Verdugo,  en  kort  verhael  van  fijn  leven.  De  Heeren 

Staten  van  Holland  fenden  eenige  rijnfe  wijnen  in  Denemarken ,  en  eenige  fchone  mocr-paerden  in 

Schotland  ;  mitfgaders  fijne  webben  lijnwaet  in  Vrankrijk.  Brief  van  die  van  Geneven  aen  de  Heeren 
Staten  van  Gelderland.  Graef  Karel  van  Manfveld  begeeft  hem  in  dienft  van  den  Keyfer :  Sijndood. 

De  Konink  van  Vrankrijk  is  niet  wel  te  vreden ,  dat  de  Staten  niet  te  velde  komen.  Propofitie  van  de 

Hecre  Buzanval ,  Ambafladeur  van  den  Konink  van  Vrankrijk ,  aen  de  Heeren  Staten  Generael  den  6. 

May  1505.  'Wat  het  Recht  van  Aubeynein  Vrankrijk  is.  Brief  van  de  generale  naturalifatie  in  Vrank- 

rijk,voor  alle  d'onderfaten  vande  Vereenigde  Nederlanden.  Antwoorde  van  de  Heren  Staten  Generael, 

op  de  propofitie  vanden  Heere  Buzanval.DeKoninginrte  van  Engeland  vordert  betalinge  van  haer  ver- 

fchoten  gelt,en  wederkomfte  van  haer  volk.  Antwoórt  van  de  Heren  Stat.Gen.  op  de  Propofitie  van  den 

Heer  Bodly.  Vredehandelinge  by  eenige  voorgeftelt ,  daer  op  tot  Middelburg  communicatie  gehouden 
wert.  Brief  van  de  Staten  Generael  aen  den  Keyfer.  De  Grave  van  Fuentes  belegert  Dourlans.Valentijn 

DepardieUj  Heer  van  la  Motte,  Gouverneur  van  Grevelingen,  doorfchoten.  De  Fran^oifen  komen  om 

Dourlans  t'ontfetten.Doot  van  den  Admir. Vilars.Dourlans  wert  ftormenderhant  ingenomcn.Subfidien 

by  eenige  Provintienaendes  Koninx  zijde  vry willig  aengeboden ,  omCamerijkte  bekomen.  Princc 

Mauritz  van  Naflau  komt  voor  Grol.  Mondragon  volgt  fijn  Excell.  in  der  haeft  om  Grol  t'ontfetten : 
SijnExcell.  breekt  het  leger  voor  Grol  op.    Miflïve  van  Prince  Mauritz  van  Naflau  aen  den  Heere 

Advocaet  van  Holland.    Brief  van  Mr.  Antonis  Duyk  aen  den  Heere  van  Oldenbarneveld.    Sijn 

Excell.  bekomt  eenen  geintercipeerdsn  BriefvanStephanod'Ivarraaen  Mondragon.  Graef  Philips 
van  Naflau  trekt  met  5  20.  paerden  op  een  aenflag  tegen  de  vyand  :  Graven  Philips  van  Naflau  en  Ernft 
van  Solms  fwacrlijkgequetft  en  gevangen:  Graef  Ernft  van  Naflau  mede  gevangen :  Dood  van  Graven 
Philips  van  Nailauen  Ernft  van  Solms;  Graef  Ernft  van  Naflau  gerantfoeneert  voor  1 0000.  guld. 

Aenflag  der  Spaenfe  op  Duffeldorpte  vergeefs.  Staetvan  Reveuëgedaen  in't  Staten  leger  tot  Biflik : 
De  legers  fcheyden :  't  Huys  te  "Weerd  ingenomen.  Oproer  binnen  Londen ,  en  hoe  die  geftilt  is.  Pro- 

pofitie vanden  Ambafladeur  Bodly  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Brief  van  de  Koninginne  van 
Engeland  aen  de  Heeren  Staten  Generael:  Brief  van  de  Heeren  Staten  Generael  aen  de  Koninginne 

van  Engeland  :  De  Koninginne  fielt  het  vervolg  van't  Rembourfement  van  haer  verfchoten  geit  tot 
't  fecours  uit ,  tot  beter  gelegentheid  van  de  Heeren  Staten.  Dood  van  Don  Antonio,  verdreven  Ko- 

nink van  Portugael.  Duynkerkersdoengrootefchadeopzee:  Een  Duynkerker genomen.  DeMare- 
fchalkBiron  valt  in  Bourgondien,daerhy  eenige  fteden  inneemt.  De  Conneftapel  van  Caftilien  komt  in 
Bourgondien :  De  Konink  van  Vrankrijk  trekt  in  perfoon  na  de  Conneftapel  van  Caftilien.  De  Baron 

van  Lux  wort  fijn  paerd  onder  hem  doodgefchoten  :  Gevegt  ontrent  Fonteine-Francoife,  tuflehen 
de  Francoifen  en  Spaenfe:  De  Konink  blijft  viclorieus:  De  Borchtvan  Dijon  geeft  fich  den  Ko- 

nink over.  Beleg  van  Camerijk  door  de  Spaenfe :  Gelegentheid  der  felve  Stad.  De  Prince  van  Rete- 
lois  komt  binnen  Camerijk.Forme  van  de  belegering  van  Camerijk:  Approchen  begonnen  voor  Came- 

rijk :  Baterijen  werden  gemaekt :  Verhael  van  eenig  Frans  fecours  binnen  Camerijk  gekomen:  Neer- 
ftigheid  van  Mons  de  Vich  binnen  Camerijk:  Muytinatie  der  borgeren  aldaer:  Don  Auguftijn  Mexia 

trekt  binnen  Camerijk:De  Grave  van  Fuentes  eyfcht't  kaftcel  van  Camerijk  op:  Voornaemftearticulen 
daer  op  het  kafteel  overgegeven  wort :  Dood  van  Me-Vrouwe  van  Baligny :  De  Francoifen  trekken  uit 
het  kafteel  van  Camerijk.  Brief  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  fijnen  Ambafladeur  Buzanval ,  no- 

pende't  verlies  van  Camerijk:  Sekerdifcours  van 't  verlies  vandeftaden  kafteel  van  Camerijk.  De 
Heere  van  Tuillerije  komt  uit  Vrankrijk  aen  de  Staten  Generael.  Van  de  queftie  en  gefchillen  tuflehen 

Grave  Edfard  van  Ooft-Vricfland  en  de  ftad  Embden :  \^aer  uit  die  ontfprongen  zijn ,  en  den  voort- 

gank  der  felver:Die  van  Embden  nemen  de  wapenen  aen  tegen  den  Grave.Miffive  van  Grave  "Wilhelm 
van  Naflau  ,  Gouverneur  van  Vriefland ,  aen  den  Heere  Advocaet  van  Holland.  De  Cancelier  van  den 
Grave  van  Embden  komt  aen  de  Heeren  Staten  Generael :  De  Heeren  Staten  Generael  fenden  Gede- 

puteerde tot  ncdcrleggingc  der  gefchillen :  Articulen  des  verdrags  tuflehen  de  Grave  en  ftad  Embden : 
Der  Staten  volk  trekken  uit  Embden.  Des  Koninks  van  Polen  fchrijven  aen  den  Heeren  Staten  Gene- 

rael,  en  hacre antwoorde.  Gefchilontftaen  inde  Gereformeerde  Kerke ,  tuflehen  het  Synodus  van 

Noord-Holland ,  en  Cornelis  "Wiggerfz ,  Predicant  tot  Hoorn :  In  wat  poinden  het  verfchil  beftaet. 
Cornelis  Wiggerfz  by  het  Synode  van  fijnen  dienft  gefufpendeerd  zijnde,  blijft  evenwel  in  fijnen 

dienft  continuerende :  De  Synodus  klaegt  over  Cornelis  ̂ Wiggerfz  aen  de  Heeren  Staten  van  Holland: Miflivc 
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Miflïve  der  dienaren  van  Hoorn  aen  de  Hceren  Staten  van  Holland :  Refolutie  der  Staten  van  Holland, 

daer  by  Do&or  Jeremias  Baftingius  en  JohanncsUytcnbogaert  werden  gecommitteert  na  Hoorn  te 

oaen.  Extraót  uit  fekere  fchriften,  by  de  Gedeputeerde  des  Synodi  van  Noord-Holland  tegen  Cornelis 

"Wiggerfz  geftelt :  Ander  gefchrift  by  Cornelis  "Wiggerfz  aen  de  Hceren  Staten  van  Holland  overge» 
geven:  Brief  van  Uitenbogaert  aen  Cornelis  "Wiggcrlz ,  en  fijn  antwoorde  daer  op.  Refolutie  der  Hee- 
ren  Staten  van  Holland,  committerende  Baftingium  en  Uytenbogaert  na  Hoorn  tegaen,  om  met  Cor- 
nelio  te  confereren:  Rcquefte  van  Uytenbogaert  aen  de  Staten  van  Holland,  en  Apoftilledaerop.  Brief 

Yan  de  Gecommitteerde  Raden  aen  Uytenbogaert.  Remonftrantie  des  Noord-Hollandfen  Synodi  aen 
de  Staten  van  Holland,  nopende  de  fake  van  Hoorn:  Brief  van  de  Profeflbren  der  H.  Theologie ,  en  an- 

dere Prcdicanten,  aen  de  Staten  van  Holland:  Extract  uit  de  refolutien  der  Staten  van  Holland,  aengaen- 

de  de  fake  van  Hoorn  en  Medenblik.  Remonftrantie  van  Cornelis  "Wiggerfz  aen  de  Hecren  Staten  van 
Holland  voornoemt ,  nopende  't  adv  ijs  der  Profeflbren:  Remonftrantie  der  kerke  van  Hoorn  aen  de 
Hceren  Staten  van  Holland.  Het  oordcel  van  de  Profeflbren  van  Leyden ,  van  de  lecringc  en  dolingen 

Cornelis  Wiggerfz ,  aen  de  Hecren  Staten  van  Holland  en  "Weft-Vriefland  gefonden.  Remonftrantie 
van  de  Noord-Hollandfe  Synode,  aengaende  Cornelis  "Wiggerfz.  Refolutie  der  Hceren  Staten,  dat 
Cafenbrood ,  Uytenbogaert ,  en  Johanncs  Ambrofij  na  Hoorn  fullen  gaen  met  de  fchriften  "Wiggen : 
Credentie  brieven  voor  de  voorfz  gedeputeerde:Memorie  van't  gebefoigneerde  tot  Hoorn  by  de  voorfz 
Commiflarifen ,  over  de  fake  van  Cornelis  "Wiggerfz.  Mr.  Andries  Heflels ,  Cafenbrood  en  Uytenbo- 

gaert, gaen  weder  na  Hoorn:  Inftruótie  van  fijnExcell.  de  voorfz  Heeren  mede-gegeven.  Cornelis 
Wiggerfz  ftaet  van  fijnen  publijken  dienft  af.  Refolutie  der  Heeren  Staten  van  Holland ,  om  Uytenbo- 

gaert tot  Hoorn  te  fenden  by  Ieeninge ,  en  de  faken  van  Cornelis  Wiggerfz  te  ftellen  in  handen  van  de 
Heeren  Heflels  en  Cafenbrood:  Brief  van  de  Heeren  Staten  van  Holland  aen  die  van  Hoorn:  Brief  van 

fijnExcell.  aendefelve.  Conferentie  met  Cornelis  Wiggerfz  in  den  Hage  op 't  Stadhuys,  ter  prefentic 
van  den  Heer  van  St.  Aldegonde ,  gehouden:  d'Apologie  van  Clemens  Martenfz  en  Cornelis  Mey- 
nertfz.  Cornelis  Wiggerfz  houd  apart  vergaderinge  tot  Hoorn.  Remonftrantie  der  Gedeputeerde  des 

Synodi,  aen  de  Staten  van  Holland  over  Cornelis  "Wiggerfz :  "Wat  Cornelis  daer  op  voor  antwoort 
geeft:  "Wat  het  Synodus  van  Enkhuyfen  Cornelis  "Wiggerfz  voorhout,  en  fijn  antwoord :  Cornelis 
"Wiggerfz  wort  geëxcommuniceert.  Van  de  komfte  Taconis  Sybrandfz  in  den  Kerken- dienft  tot  Me- 

denblik. Klagte  over  Taco  Sybrandfz,dat  fijn  beroep  tot  Medenblik  niet  wettelijk  was:  Requeft  en  ver- 
foek  aen  lijn  Excell.  gedaen,om  Taco  uit  den  dienft  tot  Medenblik  te  ftellemDie  van  Medenblik  nemen 

de  fake  van  Taco  aen,  om  fijn  beroep  wettelijk  te  betonen :  De  beroepinge  Taconis  wert  wettelijk  ver- 
klaert.Brief  of  Remonftrantie  van  Taco  Sybrandfz  aen  de  Staten  van  Holland:  Vrage  Taconi  gedaen  by 
Baftingius  en  Uytenbogaert:  Taco  prefenteertden  Catechifmum  en  de  bekentenifle  der  Artijculen  des 

Geloofs  derNederlandfe  Kerken  t'onderfchrijven,voorfo  vele  fy  den  woordeGods  conform  zijn:  Aóte 
van't  Clafle  van  Alkmaer  Taconi  gegeven:  Miflive  van  die  van  Medenblik  aen  de  Heeren  Staten  van 
Holland,  nopende  de  fake  van  Taco  Sybrandfz.  Taco  ftelt  een  bekentenifle  fijns  geloofs:  De  Heeren 

Staten  van  Holland  doen  die  examineren  in  de  Synode  van  alle  de  Noord-Hollandfe  Kerken  tot  Alk- 
maer:  De  fake  tuften  de  Synode  en  Taco  ter  neder-geleyt:  Johannes  Matthifius  werd  voor  een  tijd  tot 
Medenblik  by  Ieeninge  gelaten  by  Taco ,  en  Taco  blijft  in  fijnen  dienft  tot  Medenblik  fo  lange  hy  leeft. 
De  bekentenifle  van  Taco  Sybrandfz  voorfz.  DeKonink  van  Vraakrijk  fend  op  nieu  eenAmbaflade 
aen  den  Paus  van  Romen ,  om  volkomen  abfolutie :  Inftructie  voor  den  heere  van  Perron ,  Raed  van 

den  Konink  en  van  State,  en  fijnen  I.  Aelmoefenier :  Requeft  van  wegen  de  Konink  van  Vrankrijk  aen 

den  Paus:  Brief  van  mijn  heere  d'Oflat  aen  mijn  heere  Villeroy:  Brief  van  den  heere  van  Perron  aen  den 
Konink  Henrik  de  I V.  Brief  van  den  felven  aen  den  heere  van  Villeroy:  Harde  conditicn  ,  die  de  Paus 

des  Koninks  Gefanten  voorhout:  Artijculen  van  wegen  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  den  Paus  ver- 
accordeert  en  belooft ,  om  de  abfolutie  te  hebben :  Aentekeninge  en  waerfchouwinge  van  de  Ambafia- 
deurs  op  de  voorfz  Artijculen ,  dat  fy  niet  en  hebben  gedaen  tegen  haer  luyder  Inftructien,  noch  tegen 
de  wereltlijke  Autoriteyt  des  Koninks.  Proces  Verbael  van  de  abfolutie  by  de  Paus  Clements  de  VIII. 

gegeven  aen  den  Konink  van  Vrankrijk  Henrik  de  I V.  daer  in  alle  de  Ceremoniën ,  op  de  voorfz  ab- 
folutie gehouden  en  gepafleert,  verhaelt  werden.  Bulle  van  abfolutie  van  den  Paus  Clements  de  VIII. 

den  voorfz  Konink  van  Vrankrijk  gegeven:  Colomneopgeregt  binnen  Romen  tot  gedachtenifle  van 
de  abfolutie  des  Koninks :  Brief  van  den  Konink  van  Vrankrjik  aen  den  Paus :  1 1.  Brief  van  den  Ko- 

nink aen  den  Paus  met  fijn  cygen  hand  gefchreven.  Grave  Lamorael  van  Egmond  verfoekt  handligtin- 

ge  van 't  Graeffchap ,  heerlijkheden  en  goederen  van  Egmond :  "Wat  de  Heeren  Staten  van  Holland 
daer  op  refolvercn.  De  Gravinne  van  Arenberg  verkrijgt  handligtinge  van  hare  goederen  in  Holland. 

Hertogs  van  Maync  handelinge  met  de  Konink  van  Vrankrijk:  Antwoord  van  den  Konink  van  Vrank*- 
rijk  op 't  gene  de  Hertog  van  Mayne  hem  hadde  doen  aendienen.  Geruchten  van  dat  de  Cardinacl  Al- 
bertus  van  Ooftenrijk  tot  Gouverneur  van  de  Nederlanden  by  de  Konink  van  Spangien  was  geftelt. 
Tranflaet  uit  het  Spaens  van  fekeren  geintercipieerden  brief  van  JohanBaptifta  Taflis,  Raed  van 

State  des  Koninks  tot  Brunei ,  gefonden  aen  den  Konink  van  Spangien.  Memorie  by  Niclaes  van  Sau- 
mur,  héere  van  Melroy ,  nopende  den  Vrede-handel,  aen  de  Staten  Generael  overgegeven.  Graef 
Herman  van  den  Berg  verbiet  het  repareren  van  de  dijken  in  de  Over-Betuwe :  Savegarde  die  van  de 
O  ver-Betuwe  verleent  tot  het  repareren  van  de  dijken.  Een  DuynkerkerOorlog-fchip  gekregen  ,  en 

't  volk  gehangen.  Graef  Ernft  van  Naflau  uit  de  gevankenifle  ontflagen.  De  Heere  Juftinus  van  Naflau 
trekt  na  Vrankrijk  tot  affiftentie  van  den  Konink:  Hy  fchrijft  uit  Calis  aen  de  Heere  van  Oldenbarne- 

veld.  Aenflag  van  fijn  Excell.  op  't  kafteel  en  de  ftad  Meurs ,  te  vergeefs,  't  Huys  te  "Weert  belegert  en 
overgegeven.  Begravenifle  van  de  lichamen  der  Heeren  Graven  Philips  van  Naflau  en  Ernft  van  Solms. 

Rijnftroom  befigtigt ,  omeenig  water  in  de"Wael  en  Rijnftrom  te  denveren :  'sGravenweert  en 
IV.  Deel.  %  a  Knodfen- 
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Knodfcnburgbefigtigt  om  te  repareren.  De  ruytcren  van  Hohenlo,  Balen  en  Ryhoven  flaen  een 

convoy,  en  werden  weder  geflagen.  De  ftad  Weerd  ingenomen,  en  Graef  Henrik  van  den  Berg 

gevangen.  Verfcheiden  ̂ erugtcn  van  de  komfte  van  de  Cardinacl  Albertus  van  Ooftenrijk,  en 

vrylatin^evanden  Prince  van  Orangien.  Geintercipiccrden  brief  van  George  Laukemaaen  Evert 

vanEns  j  ̂ewcfen  Droft  van  Coeverden :  Brief  van  Graef  Frederik  van  den  Berg  aen  den  Grave  van 

Fuentes.  Graef  Jan  van  Manderfcheyd  gevangen.  Geintercipeerden  brief  van  de  Marquiz  van  Havre 

aen  den  Hecre  van  Caftenoy:Brief  van  den  Marquiz  van  Havre  aen  Me-vrouwe  de  Marquize  fijne  huyf- 

vrouwc:  Brief  van  den  HeereCharles  van  Froymond.Tijdingc  van  de  gelegentheidvan  d'oorloge  in  Yr- 

land.  De  Spangiaerts  vallen  met  eenige  Galeyen  uit  Bretaigne  in  Engeland.  Extraden  van  brieven  uit 

Schotland:  Dood  van  Johan  Mathellain,  Groot-Cancelier  van  Schotland:  Eenige  Epitaphien oft 

Graf-Schriften  t'fijner  gedachteniffe  gemackt.  Brief  van  den  Agent  Damman  aen  den  Heere  van  Ol- 

denbarneveld.  Ontflaainge  van  de  gearrefteerde  goederen  en  fchepen  in  Spangien.  Oproer  der  boeren 

in  Ooftenrijk.  Aenflag  op  Lier ,  't  welk  gewonnen  en  weder  verloren  wort.  Propofitien  van  den  Hee- 
rendcla  Thuyllerie  aen  de  Heeren  Staten  Gcnerael:  Procuratie  voor  de  Heeren  AmbafTadeurs  van 

Vrankrijk  by  eenige  van  de  voornaemfte  Heeren  van  Vrankrijk  gepaffeert :  Antwoort  van  de  Heeren 

Gedeputeerde  der  Staten  Generael  aen  de  Heeren  van  Thuyllerie  gegeven,op  de  verfogte  kopinge  van 

granen  ,  en  den  aenkleve  van  dien.  De  Heeren  Staten  Generael  interponeren  haer  crediet  voor  50000. 

ponden  buskruid  voor  den  Konink  van  Vrankrijk.  Wat  die  van  de  Rade  van  Portugael  aen  de  Staten 

van  de  Nederlanden  prefenteren.  Sir  Francais  Draek  en  Jan  Haukes  ruften  oorlogs-fchepen  ter  zee  na 

Ooft-Indien.  Gelegentheid  van  de  Vorft  van  Cleve,  en  vanden  Staet  en  Regeringe  van  fijnelan- 

den :  De  Ridderfchap  van 't  land  van  Cleef  nemen  Duiïeldorp  in,  en  ftellen  den  Vorft  in  vrybeid.  De 

Herto^inne  van  Cleef  wort  gevangen ,  d'Ingefetenen  van  't  land  van  Cleef  houden  fecrete  vergaderin- 

gen: De  Heeren  Staten  Generael  fenden  lecrete  Gedeputeerde  in't  land  van  Cleef,  om  met  eenige 
vertroude  perfonen  communicatie  te  houden:  Inftru&ie  devoorfz  Gedeputeerden  gegeven:  Befoi- 

gne  van  de  voorfz  Heeren  Gedeputeerde :  Den  Agent  van  de  Heeren  Staten  in  Engeland  fchrijft  aen 

den  Heere  Advocaet  van  Holland  :  De  Koninginne  van  Engeland  verfoekt  aiïiftentie  van  fchepen  van 

oorloge  van  de  Heeren  Staten  Generael :  Schrijven  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Heeren  Sta- 

ten Generael :  Propofitie  van  de  Heere  Bufanval  aen  de  Heeren  Staten  Generael :  De  Hertog  van  Aer- 

fchotfterft  binnen  Venétiërit  Quade  en  valfche  geruchten  geftroyt  nopende  de  dood  van  de  Konin- 

ginne van  Engeland  en  den  Staet  van 't  landaldaer:  Schrijven  van  den  Heere  Noélde  Caron,  Agent 
van  den  Heeren  Staten,  aen  den  Advocaet  van  Holland.  Tijdinge  van  de  komfte  van  den  Cardinael  Al- 

bertus: Tijdinge  van  de  komfte  van  den  Prince  van  Orangien,  en  op  wat  conditie  men  hem  fijne  goe- 

deren wilde  laten  volgen :  De  pra&ijke  van  den  Cardinael  Albertus  om  Marfilien  aen  Spangien  te  bren- 

gen :  De  ruyterije  wert  bereed  gemaekt  om  den  Cardinael  Albertes  te  gemoeten :  Johan  Bodin  een  feer 

gelccrt  man  en  treflijk  Politicus  geftorven :  Dierte  van  koren  in  Nederland:  Ordonnantie  by  den  Rade 

van  Staten  geftelt  op  de  logeringe  van  het  krijgfvolk  en  de  betalinge  van  de logijs-gelden  in  de  Frontier- 

fteden:  Jonker  Pieter  van  der  Does  wort  Generael  van  't  gefchut :  De  Staten  Generael  vinden  goet  den 
Prince  van  Orangien  te  begroeten  en  eenige  penningen  te  doen  fenden.  Miffive  van  de  Staten  Gene- 

rael aen  Philips  Wilhelm,  Prince  van  Orangien,  en  fijne  antwoorde  aen  de  Staten  Generael:  Befluit 

van  het  3  2.  Boek. 
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NIemanden  binnen  defen  Koninkrijke ,  noch  daer 
buiten,  en  is  nu  meer  onbekent,  dat  de  Konink  van 

Spangien ,  niet  hebbende  Vrankrijk  by  openbare  Oor- 

logen konnen  invaderen  en  verderven,  zijnde 't  felve 
't  Koninkrijk  befchut  en  befchermt  van  God,  en  by  ha- 

re Koningen  hooglofFelijker  gedachten,  (met  ailiftentie 
van  haerlieder  goede  en  trouwe  Onderfaten ,  voorge- 
ftaen  en  verweert,  )  heeft  in  den  felven  Koninkrijke 
verwekt  en  gevoed  de  fcheuringen  en  partijfchappen, 

die  't  voorfz.  Koninkrijk  hebben  meynen  t'onder  te 
brengen,  en  't  felve  noch  jegenwoordelijk  zijn  queilen- 
deen  pramende:  want  fijnen  haet  en  begeerlijkheid  is 
fo  verre  gekomen,  dat  hydaer  toe  niet  alleenlijk  en 

heeft  verdaen  vele  groote  lommen  van  penningen ,  ge- 

niet of 
gebod  öe? 
atDec- 
ölö:;ftc* 
lii&flcn 
lïom'nr/ tnlujuöen» 
be  bcihla* 
tinge  ban 
o-:'.oo  aen 
önt  fóo* 
jiitih  ban 

tetnatecen 
relaabe/ 
aen  ft)nc 
oüicifa* 
ten  1  bafla< 
Jen  crilnn* 
&e;i. 

employeert  en  verloren  fijne  principale  forcen  en  heir- 
krachten,  tot  het  abandonneren  toe  van  fijne  eigene 
Landen  en  afFairen  ,•  maer  heeft  hem  ook  vervordert 

(onder  pretext  van  Godvruchtigheid)  opentlijkt'on- 
derftaen  de  trouhertigheid  van  de  Francoifen,  tot  haer- 

lieder naturele  Princen  enSouveraine  Heeren  (van  al- 
len tijden  wonderbaer  geweeft  zijnde  onder  alle  andere 

natiën  der  wereld  )  ongerechtelijk  te  fchenden  ,  en 
openbaerlijk  vervolgende  defe  Edele  Kroone  voor 

hem ,  of  voor  de  fijne.  'T  welk  hy  hadde  begonft  te 
wege  te  brengen  terftont  na  het  overlijden  van  wijlen 
den  Konink  Francois  den  II.  (dien  God  genadig 
zy  )  en  heeft  het  daerna  altijts  gecontinueert  by  di- 
verfche  middelen ,  misbruikende  en  fijn  profijt  doende 
met  de  minderheid  van  jaren  van  onfe  Koningen:  maer 

heeft  fulx  infonderheid  laten  blijken  enin  't  licht  ko- 
men, op  het  einde  van  de  regeringe  van  wijlen  den  Ko- 
nink Henry  de  III.(Chriftelijker  gedachten)in  den  jare 

1585.  als  wanneer  de  Francoifen  door  de  gratie  Gods , 
de  Godvruchtigheid  ,  Juftitie  en  goetheid  van  fijne 
Majeft.  genietende  waren  een  volkomenen  generale 
rufte,  dewelke  defelve  fijne  Majeft.  dagelijx  was  be- 

veiligende en  verfekerende  tot  haerlieder  verlichtinge. 
Hy  heeft  onder  valfche  en  ongeftadige  pretexten  het 
voorfz  Koninkrijke  vervult  met  brand,  bloedeneen 
uiterlijke  verwoeftinge  ,  brengende  de  Catholijke, 

d'eene  tegen  de  andere  in  wapenen  >  en  tegens  den  Al- 
der -religieuften  Prince  dier  oit  geregeert  heeft :  waer 
door  gevolgt  is  de  klagelijke  moord  van  fijnen  perfoon, 
dewelke  in  der  eeuwigheid  fal  bloeden  in  de  herten  van 

alle  oprechte  Francoifen  j  met  alle  d'andere  moorden, 
rooverijen ,  verwoeftingen  en  verdrukkingen ,  die  wy 

daer 
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daerna  hebben  geleden ,  onder  het  fware  pak  der  wel- 

i  kerVrankrijk  en  de  Francoifen  fouden  voor  altijds  ver- 
smacht en  verfmoort  gebleven  hebben ,  fonder  de  fpe- 

cialegratie  van  fijne  Goddelijke  Majeft.  diehaernoyt 
en  heeft  verlaten ,  dewelke  onfen  Konink  en  Souve- 
rainenPrinceen  Heere,  de  kracht  en  macht  gegeven 

heeft,  dat  hy  kloekmoediglijk,  voorflaende  de  gerech- 
tigheid van  onfe  fake,  mitfgaders  onfe  libertey ten,  goe- 

den leven,  huyfgefinnen  en  weerdigheden,  heeft  te  niete 

gebrochtd'ongerechtige  aenflagen  des  voorfz  Koninx? 
en  van  fijne  geconfcedereerde,  t'fijnder  fchande  en 
t'haerlieder  confufie.  In  der  voegen  dat  Vrankrijkals 
nu  oorfaek  heeft  te  verhopen,  wederom  te  komen  in  ha- 

ren eerften  voorfpoet ,  ter  eeren  Gods  en  onder  de  ge- 
hoorfaemheid  en  de  bevelen  van  fijne  Koninkl.  Majeft. 

Een  iegeli j  k  daer  toe  van  nu  voortaen  gebruy  kende  de- 
felve trouhertigheid ,  en  fijne  Majeft.  daer  toe  emplo- 

jerende  defelve  middelen  enremedien,  die  de  Konin- 
gen fijne  voorfaten  hebben  te  wege  gebrocht ,  om  het 

Koninkrijke  te  befchermen  tegens  haer  lieder  oude 
vyanden >  het  welke  door  fijne  Majefteid  overwogen 
zijnde ,  dewelke  de  befcherminge  en  de  bewaernifiè 
van  fijne onderfa ten,  metdebehoudenifle  van  onfe H. 
Religie,  en  de  reputatie  van  dien,  veel  liever  en  in 
meerder  recommandatien  heeft ,  dan  de  gene  van  fijn 

eigen  leven  ;  't  welk  hy  daer  voren  te  meer  reyfen  li- 
beral  ijken  gewaegt  heeft,  en  als  noch  bereid  is  te  doen, 

en  dat  fijne  bekeeringe ,  goetheid  en  patientie ,  t'zc- 
dertde  j.  jaren  herwaerts ,  noch  het  jegenwoordig  pe- 
rijkel ,  daer  de  Chriftenheid  mede  gedreigt  word ,  ge- 
eaufeert,  (fo  een  iegelijken  bekent  is)  uitdentwiften 
tweedracht  en  gerechtige  jaloufie ,  die  de  ambitie  ócC- 
felfs  Koninks  van  Spangien  daer  in  verwekt  heeft ,  niet 
en  hebben  konnen  noch  als  noch  en  konnen  ftillen  fijne 
quaetwilligheid  tegens  defen  Koninkrijke,den  perfoon 
van  fijne  Cnriftelijke  Majeft.  fijne  goede  en  trouwe  on- 
derfaten,  endievanCamerijk,  die  fijne  Majeft.  ge- 

nomen heeft  onder  fijne  prote&ie ,  tegens  dewelke  hy 
en  de  fijne  noch  dagelijkx  zijn  gebruikende  allerley 

vyandfchap,continuerendedie  te  befpringen  metopen- 
baer  geweld  aen  diverfe  zijden  :  fijne  fteden  te  gewel- 

digen en  onthouden ,  fijne  onderuiten  te  apprehende- 
renengevankelijktenemen,  ten  rantfoen  te  ftellen, 
ombrengen  en  vermoorden :  Defelve  met  contributien 
en  opbrengingen  van  penningen  te  belaften,  en  alle  an- 

dere A&en  van  gefworen  vyandfchap  te  bedrijven,  toe 
teftaen  na  het  eygen  leven  van  fijne  Majeft.  by  Aflafii- 
nementen  en  andere  vileyne  en  grouwelijke  middelen , 
gelijk  noch  defe  dagen  gefien  is  geweeft ,  enbynage- 
fchied  was ,  tot  groten  ongclucke  van  Vrankrijk ,  ten 
ware  dat  God  (een  recht  bewaerder  en  befchudder  dei- 
Koningen)  niet  miraculeufelijken  en  hadde  afgekeért 
den  fchrikkelijken  flach  ,   gegeven  van  dé  hand 

van 

eenen  Francais  ( 't  welk  eenafgrijflelijk  en  onnatuer- 
lijkfake  is)  maer  gedreven  zijnde  door  eenen  feer  wre- 
den  en  oprechtelijk  gefpanolifeerden  geeft,  tegens  den 
Perfoon  van  fijne  Majeft.  dewelke  daer  op  doet  weten 

eenen  yegelijken  dien  't  behoren  fal,  dathy  niet  wil- 
lende langer  achterlatig  en  in  gebreken  zijn  ,  van 

fijne  èere  en  de  befcherminge  die  hy  fchuldich  is  fijnen 
onderfaten ,  en  dien  van  Camerijk  voorfz ,  fo  hy  zijn 
foude,  indien  hy  langer  geduldigheid,  patientie  en  fimu- 

latie,  in 't  vervolg  en  continuatie  van  fodanige  voor- 
nemen en  attentaten  waren  gebruikende ;  ook  fiende 

het  kleine  werk  dat  die  van  Artois  en  Henegou  hebben 
gemaekt  (ten  groten  leedwefen  van  fijnen  Majeft. ) 
van  de  vermaningen  die  hy  hun  by  éxprefie  brieven 
heeft  willen  doen ,  dat  fy  hem  fouden  helpen  afwenden 

de  tempeefte  van  d'oorloge ,  by  de  voorfz  Spangiaer- 
den  verwekt,  niet  min  t'heurlieder  verder  fFenifle,  dan 
tot  fchade  van  fijne  onderfaten .,  gearrefteert,  gefloten 

en  gerefol  veert  heeft ,  van  nu  voortaen  openbare  oor- 
loge aen  te  doen,  te  water  en  te  lande,  den  voorfz 

Konink  van  Spangien  ,  fijnen  onderfaten ,  vaflalen  en 
landen ,  om  hem  op  defelve  te  wreken  en  revengeren 

van  d'ongelijken ,  injurien  en  mifdaden ,  die  hy  en  de 
fijne  daer  afzijn  ontfangende ;  effen  gelijk  gedaen  heb- 

ben de  Koningen  fijne  voorfaten  in  gelijke  occafien. 
Met  vaft  betrouwen  ,  dat  God  (dien  net  binnenfte  van 
fijn  herte ,  en  de  gerechtigheid  fijnder  fake  bekent  is ) 
hem  fal  continueren  fijnen  Goddelijken  byftand  ,  en 

I V.  Deel. 

doen  profpereren  en  fegenenj  met  de  hulpe  van  fijne 
goede  onderfaten  ,   fijne  gerechtige  wapenen :  Mits 
welken  fyne  Majeft.  wel  expreflèJijk  is  beladende,  aen 
alle  fyne  onderfaten,  vafialen  en  dienaers,  van  nu  voor- 

taen de  oorloge  aen  te  doen  te  landeen  te  water,  den 
voorfz  Konink  van  Spangien,  fynen  landen,  onder- 

faten >  vaffalen  en  aenhangeren ,  als  vyanden  van  fynen 
perfoon  en  van  den  Koninklijke.   En  tot  dien  einde 
met  macht  en  geweld  in  de  voorfz  landen  te  vallen }  te 

befpringen  en  overvallen  de  fteden  en  plaetfen ,  we-*' 
fende  onder  fyne  gehoorfaerhheid ,  defelve  te  brengen 
tot  fchattingen  en  contributien  >  fyne  Onderfaten  en 
dienaers  gevankelijk  te  nemen ,  die  op  rantfoen  te  ftel- 

len, en  te  traderen  gelijk  fy  doen  en  doen  fullenden 
genen  van  fyne  voorfz  Majeft.  Dewelke  hen  lieder  te 
defer  oorfaken  verboden  heeft ,  en  verbied  mitfdefen  % 
alderlei  communicatien ,  onderhandelingen ,  commer- 
cien,  verftanden,  intelligentien  en  verumelingen ,  of 
gemeinfehappen  te  houden  met  den  voorfz  Konink 
van  Spangien,  fyne  aenhangeren,  dienaren  en  onder- 

faten op  lijfftraffe.  Heeft  wederroepen  en  wederroepc 
van  nu  af,  alderley  foorten  van  toelatingen ,  pafpoor- 
ten  en  fauvegarden  ,  gegeven  en  verleent  by  hem  , 
fyne  Luytenanten  óf  Stadhouderen  Generael  en  ande- 

ren ,  dele  jegenwoordige  ordonnantie  contrarierende : 
verklaert  defelve  van  onweerden ,  en  verbied  die  eenig- 
fints  te  refpecteren ,  binnen  15. dagen  na  de  publica- 

tie van  defc.  Dewelke  hy  te  dien  effe&e  beveelt  gedaen 
te  worden  met  blafen  van  de  trompette,  én  openbare 
uitroepinge ,  in  de  Provintien  en  Frontieren  van  den 
Koninkrijke ,  op  datter  niemand  oorfake  van  ignoran- 

tie af  en  pretendere ,  maer  dat  een  iegelijk  die  onder- 
houde  en  executere ,  op  pene  van  ongehoor faemheid. 
Gedaen  tot  Parijsden  ly.dagh  Januarijif9j.  Onder- 

tekent HENRY.  En  leger  D«N«(fw//f. 

^iec  op  bolgbe  bat  bc  hertog  ban  bouillon  fidifatynt 09 
Begon  te  toeten/  eninbalteöoen  i\\  itutfenburg/  w  £?"*•"; taaft  met  ftulpe  ban  ljet  s^ebetlanbfe  ito*gfboBt/JÏ {%mrm» 
onber  <©2fltf  fpljilipö  ban  #aflfau/  innemenbe  De  fle-  burg/  m 

ben  uan  fboir  /  la  jpette  en  't  ïjuiö  Cljebanci  m  %ut;  ™mt  «* 
fentou-0;  öejptancoifen  liepen  ooft  m 9örtotö  en^c>fe„,np    * negou/  cenige  3Do:pen/ tieten  %iifen/  en  föïoofteten 
bettooeftenbe  en  foanöcnöe/  befgeiijr  beben  ooft  be 
^pangiaettö  en  3t3aïen  m  ©'anftrijft:  <JMtetatf^ 
febentoacenbe  Eegetg  aen  beiöe  5ijben  nietfofietft 
aW  toel  ban  nobe  toaet  getoceff /  om  öe  bzengementen 

te  'bergefelfcljappen  met  be  toapenen/boc  D  elft  bebe  fijn b:ftom  ben  anberen  boo?beeï  af  te  fïen.  <©e  €tt3- 
^eitog  <£rneftu$toa$  inbefe  ttjbfieft  banbe  ftoo#* 
fc7  bctoelfte  feïjeen  te  toefen  een  maniete  ban  eene 
tcetingc/  betoelfte  einttfijftberanbettigin  eengejla^ 
Digc,-  niettemin  Ijn  toonbeficöfclbec  ftloeftecbannj1 
toaö/  en  Oefoigrieecbe  op  alle  faften.  H%p  Dabbe  bp  ©e^rtj- 
Dem  ontboöen  bele  geeftelijlie  gelaten  en  €belen/t^ectoa 
fonbec  be  fteben/  en  bettoonbc  bcfelbe/  bat  ben  üoninft  Jïï Jjlu? 
aen  öem  met  fijn  eigen  Danb  gcfclpeben  öabbe/  bat  ijp  £  B  ™ met  alle  betjuame  mibbelen/  aljef  fynen  goeben  feöebec  ettmme 
en  Cottfijn/  be  Hanben  fonbe  fien  te  beceenigen  en  b2e*  ̂   Ja".n 
be  te  manen  /  en  bit  te  berlofièn  ban  alle  ellenben ;  bet  „"  SS  tv 
toelfte  ooft  be  centge  öo?fafte  toaö  toaecom  pp  uit  Dtfeme 
goeben  pbec  albaec  geftomen  toaö  /  beclatenne  frjntooo2öour. 
eigen  gemaft/  ombegoebe  itttentie  ban  fyne  iRajeft» 
nateftomen  -,  baec  inïjpfeecberljeugttoajSgetoeefi/ 
enberfjoopt  cm  'tfelbe  tetoege  te  brengen/  ban  be pjoebe  baet  ban  gebaen  bebbenbe  /  en  babbe  nocD  niet 
tariflen  ballen/  booibe  ftermeftftigbeib  banberebelle 

Staten;  bocb  bpïpopte  nocb  baec  infot'acbeiben/ bat  einbeïijft  beöfeoninftö  goebemecningetoteffecte 
foube  geb2agt  toerbenj  baerom  bP  Denlmöen  ber^  ; 
fotbt  baboe  bn  tym  te  toctftbönen/  om  nen  beë  (m,0 ïiontnftö  toillc  te  bcrfilaren/  en  ntet  ïjenluiben  na- 
btt  t'oberlcaacn  toat  l)ier  in  foube  te  boenen/  al- 
Iccnbegecrbe'i));  batfe  letten  fouben/  batmen  om  tot bcnb:ebetc  Komen/  niet  en  foube  iet  booaiemen 

cm  öe  rebellen  iet  toe  te  laten/  battotbejo'ïiomnftö 
oneei-cenberaflumge  foube  frreftften;  inbefeberaeb^ 
flaginge  5ijrt  ooft  p2cfcnt  getoeeft^on^tepbatioen 

^Don  ̂ Dieno  b'3jbarra ;  be  <62abe  ban  5r«ente$"  en  iö baemiet  berff benen/  cm  bat  ben  hertog  banger- 
febot  gcpjotefïrert  ïjabbe/bat  lp  ïj«m  bc  Ijoc  rjfle  plact* •Hl  9  fe 
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"om  3Jti* 
fiu0  ILip* 
fïui»/  bit* iienöe 

fc  naeft  ben  €tt3-^a*toa  te  fitten  niet  en  toflbege* ben/  taant  \p  toaö  niet  goet  ̂ paenfcfj/  gelijft  Op 
tjaetnaoontoclüetoonbe/  tiatïjp  met  mifnoegenuit 
•BuifTel  bertcoft/  en  tooo2taf  uit  be  $eberlanben  na 
Denetien/  altoaer;  np  eenige  maentienbaernaguam 
te  tferben.  «Docft  onöefebeugaüeringc  entoetbeniet 
Oefïoten/maecöen<£tïeitiomenv0eefleüjHf)eiti  quanten 
öaer  in  obeceen/  batmen  beï)002be  na  ben  b#be  te 

trac&ten  /  en  bertoonoen  /  bat  't  felbe  licljtclijH  foube  te boen  toefen/  mits  öatmen  bet  uitlanbfe  fcnggbolli 
foube  uit  bet  lanb  boen  bcrtteKften/  baer  boo?  öe  <&*& 
nieeröe  ̂ obinticn  aïleacfttecbenKen  foube  benomen 

toerben/  enfoubenbanmet  b'anbecc  ̂ obintientoel acco?beren ;  be  <ü5?abe  ban  jpuemeg  bit  berfïaen  öefc 
öenbe/  fepbe/  batoe  iEorartHtoate  toijs  genoeg  om 
roofte&n  toatbeft  toaceboo?fnnenbienfl/  en  feüic 
bat  be  boo?f5  mecninge  toaö  te  bectoerpen  /  atë  (ma- 
KenbeCrimeniaHE  Majeftatis.  «genbanbeboo^naem^ 
fte  ©eeten  ban  bier  3ijbe  /  feD^eef  aen  ben  bennaerben 
<luftium  ïipftum/  int  ïjem  nu  geïjeel  aen  be  ̂ aen- 
fe  jnbc  begeben  en  fijne  tefibentic  tot  3!oben  ftabbe  ge* 
nomen  /  om  fijn  abbtjef  op  befe  fake  te  bebben ;  baet  op 
be  boo?noembe  %ivfw$  geanttoocjb  beeft  in  ixftt 
maniere: 

Seer  Edele  Heer  > 

SO  haeft  als  ik  uwen  brief  uit  mijn  handen  geleid 
hadde,  fo  hebbe  ikdepenne  daer  in  genomen  om 

dien  te  beantwoorden ,  foude  ik  niet  gewilliglijk  en 

haeftelijk  doen ,  't  gene  mijn  vriend  begeerde ,  't  gene 
een  fo  treffelijk  Heer  van  my  eifchte ,  'tgenedewel- 

tooo|öëèn  vaert  van  ons  Vaderland  was  nopende  ;  ja  voorwaer  ik 
aöbijpop  hebbe  dat gaerne  gedaen ,  en  ook  vieriglijk;  alhoewel 

tmfSttt    dat  ̂ e  b°ude  alle  vier.igheid  of  iver  uit  mijn  lichaem 
tooojnaem  wegneemt,  infonderheid  daer  het  felve  fo  wekelijk 

<iBöeiman/is  .-"maer  het  is  het  kloeke  her  te,  en  de  wackere  geeft 
^mbfföE  we'ke  ̂ t  en  alle  andere  dingen  overwint ;  wat  dan  de 
niflrfjEii     fake  felfs  belangt ,  hooit  wat  mijn  gevoelen  zy . 
«Spangren      De  vrage  is ,  welk  van  beide  my  beft  aenftaet ,  of 

*n®j&nti*  oorlog  of  pais  met  onfen  vyand  ,  en  ik  fal  mijn  gevoe- 
sslan&nt  'en  ̂aer  van  onderfcheidelijk  verklaren  ;  wy  hebben 
ïBöHanb.    driederlei  vyanden,na  dat  nu  tegenwoordelijk  de  faken 

ftaen,  denFranfman,  deEngelfe  en  den  Hollander, 
de  twee  eerfte  uitwendig,  defen  derden  inwendig  en 
veel  eer  een  rebelle  als  een  vyand:  fo  men  dan  van  de 
eerfte  vraegt,  het  hangt  geheel  aen  het  voornemen, 

't  welk  de  Konink  heeft,  en  ook  aen  fijn  middelen, 
of  hy  oorloge  of  pais  met  hem  foude  begeren ,  en  welk 
van  beiden  na  gelegentheid  der  fake  profijtelijker 
waer.  SodievanÖoftenrijk  niet  te  vrefen  en  hadden 
voordien  barbanfen  en  algemeinen vyand  denTurk, 
ik  foude  menen  dat  den  Konink  dje  alfemalen  met 
eenen  ftoot  foude  konnen  onder  voet  werpen ,  fo  men 
maer  de  oorloge  en  voerde  ter  goeder  trouwe }  en  met 
eenigedifcipline  of  goede  orden ;  goede  trouwe  verfta 
ik  in  de  bedieninge  van  de  middelen  en  van  de  offitien , 
dat  gene  niet  onr.uttehjken  verquift  en  werden ,  en  dat 

dcfe  opgedragen  werden  perfonen  >  die  daer  toebe- 
quaem  en  defelve  weerdigzijn,-  want  van  de  getrou- 
wigheid  jegens  den  Kor.ink  fel  f,  namelijk  datter  die 
moet  zijn,  achte  ik  datmen  niet  eens  en  behoort  te 
twijtfelen  :  ik  hebbe  daer  by  gevoegt  de  dicipline , 
overmits  (onder  de  felve  (laet  al  doen  en  feggen  wat 
men  wil )  geen  oorloge  voorfpoedelijk  nog  kloekelijk 
genoeg  kan  gevoert  werden ;  laet  daer  al  by  de  hand 
lijn  goede  Soldaten  ,   Kapiteynen  en  Bevelhebbers  , 
noch  ffler  van  doen  dien  band  der  wetten  en  der  ftren- 

gigheid ,  welke  haer  al  t'famen  binde ,  welke  make 
dat  de  magt  en  de  m3n ,  de  gemene  fake  profijt  doe } 
aadérfihs  verlopen  fyfig  door  dertelheid,  door  ontugt, 
door  ongebondenheid ,  en  daer  gaet  onder  dat  volk 
niet  om  dan  roven  of  muitineren. 

Gy  en  alle  verfhndige  weten, dat  't  gene  dat  ik  fegge 
de  waerheid  is ;  en  dat  felve  is  den  oorfpronk  van  alle 
onfen  tegenfpoet ,  dat  de  vyand  voorwaerts  gaet ,  dat 
komt  door  dien  wy  achterwaerts  gaen,  en  onfe  blodig- 
heid  en  Öappigheid,  legt  hy  uit  op  fijn  eigen  kloek- 

moedigheid ,  en  daer  op  trotfeert  hy  lig  ielven  feer 
hoveerdelijk  en  onverftandelijk. 

Maer  op  dat  ik  vorder  köme,  eninfomma  mijn  ge- 
voelen voorftelle ,  overmits  Europa  een  grote  en  grou- 

welijke  oorlog  van  dien  vyand  des  Chriftendoms ,  den 

Turk,  fchijnt  over  't  hooft  te  hangen,  fo  ftaet  den 
Konink  en  fijnen  raed  te  befien,  of  niet  beter  en  ware 
met  de  buiten  vianden ,  of  ten  minften  net  een  van 
beiden  in  verbond  te  treden,  fo  hy  dat  doet  met  alle 
beide ,  de  Hollanders  fullen  haer  hoornen  in  halen ,  en 

ofvanfelfsof  door  geweld  komen  obedieren  .-  So  hy 
't  doet  mer  d'eene,  fo  fal  't  ook  't  felve  wefen ;  met 
defeeene  wil  ik  verftaen  hebben  de  Koninginne  van 
Engeland ,  want  die  heeft  te  pande  twee  fteden  van 
Zeïand  en  Holland ,  welke  zijn  fonder  twijfFel  de  in- 

gangen en  grendelen  der  zee  en  des  Lands ,  ick  achte 
dat  fy  den  pais  niets  te  verre  en  foude  werpen ,  over- 

mits fy  een  vrouwe  is ,  overmits  haer  gelt-kift  nu  fèer 
ledig  is;  want  ten  iflèr  met  haer  fobreet  nog  fo  ruim 
niet ,  als  men  wel  meent ,  overmits  ook  de  oorloge 
haer  volk  tegen  de  borftis,  welk  veel  liever  hadden 
fijn  trafirjken  envrydomte  mogen  gebruiken ;  dat  fy 
in  de  oorloge  continueert ,  is  meer  uit  vrefe  dan  uit 
haet;  en  hoort  doch  een  waer  woord,  de  grootmagtig- 
heid  onfes  Koninks  ,   de  kloekmoedigheid  of  voor- 
fpoedigheid  der  Spangiaerden ,  binnen  do.  jaren  her- 
waerts ,   is  den  naburen  en  verre  gelegenen  geworden 
tot  ontfag ;  dat  men  haer  defe  vrefe  uit  het  hooft  ftake, 
datmen  geen  teken  en  gave  van  eenige  heerfcheid ,  of 
eergierigheid  ,   dat  foude  ons  voornemeüjk  de  bane 
klaer  maken:  En  't  zijn  voorwaer  de  daden ,  en  niet  de 
woorden ,   die  daer  plegen  het  geweld  der  Koningen 
te  vermeerderen  en  te  verfterken. 

Van  den  Konink  van  Vrankrijk  hebbe  ik  even  't  felve 
gevoelen,  dat  is,  dathy  al  heimelijk  en  ftilfwijgens 
fanfeh  tot  pais  genegen  is ;  fijn  nieu  gekregen  rijk , 

jnen  wankelbaren  ftaet,  de  party fchap  of  't  quaed  be- 
trouwen op  fijnen  voorneemften  adel ,  die  raden  hem 

al  tot  rufte ;  en  daer  en  boven  fo  is  het  onderfte ,  of  om 
fo  te  fpreken ,  het  ingewand  van  fijn  fchatten  uitgeput, 

welke  fo  fyniet  van  ïreemde,  fo  in 't  openbaer  als  in 
't  heimelijk ,  voorfien  en  opgehouden  wierden ,  waren 
hem  nu  al  lange  befweken ;  maer  of  onfen  Konink  met 
hem  pais  foude  begeren  en  weetik  voorwaer  niet, 

noch  ik  wil  ook  d'alder-fecreetfte  raedflagen  niet  door- 
fnofrelen :  Hy  konde  altijd  wel  beftand  maken  blijven- 

de by  al  fijn  hope  en  voornemen. 
Want  wat  is  by  hem  ftandvaftig,  ja  de  fucceflèurs 

des  rijks  felfs ,  is  na  fommiger  oordeel ,  onfeker ,  en 
in  dat  lichaem  dus   eenmael  geturbeert  of  ontftelt 

zijnde ,  vrefe  ik  altijd  voor  d'een  of  d'ander  quellagie , 
ten  zy  dan  dat  de  feer  uitnemende  voorfpoet  of  wijs- 

heid des  Koninx  defelve  overwinne.  Maer  om  kortelijk 

te  feggen  waer  't  op  loopt ,  met  de  Koninginne  van 
Engeland  foude  men  feer  bequamelijken  pais  maken; 
den  Konink  van  Vrankrijk  mochtmen  laten  die  hy  is , 
want  hy  en  fal  geen  moeite  maken  als  hy  niet  getergt 
word.  Laet  nu  de  Hollanders  eens  voor  de  hand  ko- 

men ,  van  dewelke  ik  meine  dat  gy  eigentlijken  vraegt : 
Wat  fullen  wy  dan  feggen ,  wy  hebben  dan  tegen  haer 
tot  noch  toe  feer  ongelukkelijk  oorloge  gevoert ,   en 
daer  is  als  noch  geen  hope  van  beteringe  te  hebben , 
ten  zy  datter  eenige  merkelijke  veranderinge  komein 
degeneelegeftalteniflederfake,  alle  de  fterke  plaet- 
fen  hebben  fy  in,  plaetfen  hen  feer  wel  gelegen,  fy  heb- 

ben ervaren  en  redelijk  goed  krijgsvolk  ,    welk  ook 
couragieus  is  door  fijn  viótorien ;  fy  hebben  een  goede 
orden  in  hare  finantien ,  en  in  hare  ganfche  regeringe , 

welke  niet  licht  en  fal  te  breken  zijn,  fo  lange  d'oorloge 
en  vrefe  duurt:  op  dat  die  dingen  alle  mogen  afnemen , 

en  te  niet  gaen,laet'er  eenen  pais  en  ftilftand  zijn, welke 
noit  in  fodanige  oorlogen  van  onderfaten  jegens  haren 
Konink  en  is  aengegaen ,  fonder  merkelik  voordeel  des 
Koninx,  de  Majeft.des  Koninkl.  naems  en  de  verholen 
band ,  in  de  herten  der  onderfaten  treed ,  of  weer  trekt 
veel  liever  haer  tot  den  genen ,  van  welken  fy  lelijken 
weggelopen  waren ,  en  eenige  zijn  blijde  toe ,  dat  fy 
fo  meteeren  mogen  weder  keren,  eenige  hondertof 
duifenden  fullen  fich  van  felfs  wel  wederom  tot  onfe 

Religie  en  Konink  begeven ,  fo  haer  gelegentheid  van 
wederkeren  georefenteert  word ;  fiet  fodanige  fterke 
bolwerken  ontnemen  wy  den  vyand,  endat  noch  meer 
is,  dewijle  hare  regeringe  uit  de  gemeinte  en  uit  vele 
hoofden  beftaet ,  fo  ftroijen  wy  onder  haer  occafie  van 
tweedragten.  Gelooft  my ,  fy  hebben  haet  en  nijd , 
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fy  hebben  partijfchappen ,  fy  hebben  ook  hare  won- 

(Fol.j.)   den  offeren,  maer  die  worden  al  verborgen  gehou- 
den, door  de  grote  vrefe,   welke  haer  alle  te  gelijke 

aengaet ;  laet  die  een  weinig  weggenomen  zijn ,  fy 
fiillen  haeft  komen  op  haer  oude  plooi :  gelijkerwijs 

d'oflen,  wanneer  de  wolf  haer  agter  't  lijf  is  r/famen 
lopen ,  haer  hoofden  en  hoornen  t'famen  fteken ,  en 
Wanneer  hy  weer  weg  loopt,  elk  weder  fijns  weegs 

.    henen  gaet ;.  Alfo  gaet  het  ook  met  onfe  Hollanders , 

Welke  miflchien  d'eergierigheid  niet  feer  en  quelt, 
maer  veel  meer  de  geld-gierigheid  en  gewin-gierig- 
heid  ;  en  waer  dit  lefte  is,  en  hebben  de  Koningen  daer 
altijd  niet  gelegentheid ,  om  aen  hg  te  halen ,  om  met 
dien  vergulden  hengel  te  viflên  :   Ja  dat  verftaen  fy 
wel ,  die  wat  verftand  en  ervarentheid  hebben  :  Maer 

op  dat'et  eefchiede  tot  voordeel ,  fo  ifler  van  node 
eenige  ftilftand ,  en  die  fal  middelertijd  d'occafien  wel 
voorgeven ;  hier  in  (temmen  wy  meeft  al  wel  over- 

een, maer  hier  in  verfchillen  wy,  dat  eenige  willen  dien 
ftilftant  hebben  geduriglijken,  welk  wy  noemen  een 
pais  of  vrede  ,   andere  maer  voor, een  fekeren  tijd, 
welke  is  een  beftand.  Maer  fuldy  feggen:  welk  van 
beiden  foude  u  beft  aenftaen  ;  hoort  dan,  wat  mijn 

gevoelen  zy ,  ik  foude  wel  van  herten  den  pais  be- 
geeren ,  en  ik  foude  die  Rellen  boven  alle  goederen  van 
defe  werelt,  fy  foude  de  religie  en  dep  Konink  feer 
dienftelijk  zijn ,  noodwendelijk  voor  het  Vaderland  , 
feer  gewenfcht  alle  vromen  en  redelijken  vrome  per- 
fonen ;  maer  wat  ift ,  ik  vrefe  dat  ik  foude  begeren  en 

wenfchen 't  gene  dat  niet  gefchieden  en  fal,  want  ik 
en  late  mijn  lel  ven  niet  eens  voorftaen ,  datter  in  defe 
geftaltenifïè  der  faken  een  goede  en  eerlijke  vrede 

foude  konnen  getreft  worden ;  d'oorfaken,  waer  door 
wy  tot  vrede  fouden  mogen  komen ,  moften  wefen , 
or,  dat  den  vyand  daer  toe  genegen  waren,  of,  dathy 
onsontfage;  maer  nu  en  is  geen  van  beiden,  en  laet 
eens  fien  ,   of  het  de  genegentheid  tot  pais  foude 
mogen  doen,  geenfints;  want  fy  zijn  in  haer  fleur  in 

'talgemein,  en  in  'tbyfonder,  die  daer  regeren  zijn 
altemael  fo  rijk  en  magtig  als  kleine  Koningen :  foudy 
willen  datfe  haer  goede  voorfpoet ,  om  een  onfeker 
hafart  fouden  gaen  vermangelen ,  maer  miflchien  fou- 
det  haer  de  vrefe  doen;  och  of  onfe  faken  foklaerwa 

te  kort  gefchiede.  Ten  derden ,  overmits  ons  alfo  geen 
ftrenge  wetten  of  conditien  voorgeleid  en  worden , 
diewy  daer  na  niet  fbnder  moeite,  nog  ook  fonder 
fchande fouden  hebben  te  breken.  Ten  vierden,  om 
dat  ons  uit  defel ve  gelijke  profijten  of  voordeden ,  als 
uit  den  pais  te  verwagten  ftaen ;  namelijk  gemeinfchap 
met  malkanderen  en  vereeniginge  ,  wederkeeringe 
van  de  partijen  onder  des  Koninks  zegel  en  trouwe, 
verflappinge  der  vianden ,  en  aller  dingen  veronagtfa- 
minge;  eindelijk  eenige  goddelijke  toefchikkinge ,  ze- 

gen of  uitkomfte  ten  voordeel  des  Koninks. 
Begeerdy  een  treffelijk  exempel  te  hebben  tot  defe 

fake  dienende ,  en  defelve  ganfcn  gelijkformig,  hebdy 

niet  gelefèn  d'oorlogen  die  Sextus  Pompejus  in  Cici- 
lien  tegens  den  Keiier  O&avianus  Auguftus  gevoert 
heeft ,  hy  hadde  Cicilien  en  Sardinien  in ,  hy  hield 
hem  binnen  fijn  fterkten ,  en  die  befchermde  hy ,  en 
bragt  alfo  groten  hongers-nood  en  dierte  in  Italien ; 
hy  heeft  noit  konnen  overwonnen  worden ,  dan  door 
een  kortwijlige  vrede  >  die  is  met  hem  geaccordeert , 
de  ballingen  zijn  wederom  ingelaten,  en  fijn  magt  is 
verftrooit,  en  in 't  heimelijk  fo  is  fijn  volk  omgekogt; 
wat  wii  ik  veel  feggen ,  hy  die  daer  toe  een  fchrik 
was  van  alle  man ,  eR  maer  een  weinig  te  voren  fo 
wreed ,  als  eenen  Neptunus  op  de  zee  was ,  die  heeft 
het  niet  met  een  eenig  fcheepken  konnen  ontvlug- 

ten ,  hy  heeft  noch  fijnen  hals  moeten  onder  't  fwaert buigen  ;  en  binnen  de  tijd  vaneen  jaer  is  deganfche 
oorloge  gedempt. 

Het  is  wel  een  oude  gefchiedeniffe ,  maer  fy  fal  we- 
derom nieu  worden ,  fo  men  op  de  felve  maniere  te 

werk  gaet ,  en  infonderheid  fo  wy  de  fake  met  goeden 
raed  en  daed  beleiden ;  rijpen  raed  iflèr  van  noden  ,  en 
defelve  getrou  en  fecreet ,  al  ift  dat  daer  niet  anders 
uit  het  beftand  en  volgt ,  dan  een  adem- ver halinge  en 
verpofmge,  dat  fal  ons  al  veel  profiteren ,  en  die  heb- 

ben wy  ook  van  doen ,  fo  wy  de  gemene  regieringe  of 
de  krijgs-orden  willen  reformeren ,  en  dat  moeten  wy 
wel  doen,  fo  wy  anders  willen  dat  onfen  Koning  bli  j  ve 
regeren  ;  dat  en  fal  niet  bequamelijk  nog  ook  haeft 

konnen  gefchieden,  gedurende  de  oorloge  ,  'tmif- 
bruik  der  vryheid  is  te  verre  ingebroken ,  de  onorden- 

telijkheid  en  gebreken ,    welke  daer  d'alderbefte  en 
ren,  fy  behoorden  voorwaer  fig  wel  t'onthen ,  voor  aldermagtigfte  Staten  en  Koningen  konnen  te  gronde 
den  Grootmagtigften  Konink,  voor  haren  wettelij  ken  verderven;  dat  d'onfe  hier  toe  willen  verftaen,  dat 
Konink ,  en  op  dat  ik  ook  dit  daer  by  doe,  gelijk !  wenfche  ik  van  herten,  want  dit  zijn  de  pilaren  en 
eertijds  de  weggelopen  flaven  voor  haren  heeren  fig  fondamenten  van  alle  Staten. 

ontfagen ,  fo  behoren  fy  fig  ook  wel  t'ontfien  ;  maer  j  Hier  hebt  gy  nu  van  my ,  als  in  een  furie  en  iver , 
nu  fy  alle  eerbiedinge  uitgefchuddet  hebben ,  fo  door  \  en  met  eenen'  cours  in  fchrifte  geftelt  alle  't  gene  dat de  veroudheid  en  verhartheid  in  hare  rebellije ,  fo  ook  my  heeft  goed  gedagt ,  gy  moogt  dat  by  u  houden , 

door  onfe  vertfaagtheid,  blodigheid,  of,  laet  my  doch,  of  met  iemand  communiceren,  ten  deeleof  in  'tge- 
vry  uitfpreken ,  door  onfe  flimmigheid  of  ondeugent-  heel,  na  dat  het  u  gelieft;  want  den  brief  is  uwe ,  gy 
heid;  want  wat  orden,  wat  foldaten,  wat  raedfluiden  moogt  hem  gebruiken ,  maer  niet  misbruiken,  hoewel 
hebben  wy,  waer  voorhoeven  fy  te  vrefen,  ten  zy  om  vnendfchaps  wille  moogdy  dat  ook  wel  doen  , 
datter  iet  fchuilt  en  verholen  is,  't  gene  ik  niet  en  weet ;   want  het  en  zijn  maer  woorden  ;   fo  daer  iet  onwijfe- 
alle  haer  faken  zijn  fodanig,  dat  fy  haer  raden  om 
voort  te  varen ,  en  niet  om  te  rugge  te  keeren,  om  haer 
te  verharden  en  niet  te  vermorwen :  Ik  voege  hier  nog 
by ,  dat  fy  in  verbond  zijn ,  fo  heimelijk  als  openbaer 
met  de  naburen ,  en  ook  met  eenige  Duitfe  Vorften ; 
datfe  nieuwe  navigatien  haer  fel  ven  ingebeeld ,  ja  ook 
al  beproeft  of  verfogt  hebben ,  welke  hoewel  dat  het 
alonvafteen  idele  dingen  zijn,  nogtans  blafen  fyde 
herten  van  dat  geringe  gepeupelte  op ,  en  beletten 
haer  te  blij  ven  binnen  de  palen  der  zeedbaerheid ,  en 
te  komen  tot  beterfchap.  Derhalven  kan  ik  qualijk  en 
eenige  hope  van  pais  hebben,  ten  zy  van  fodanig  een 
die  haer  van  den  Konink  doe  affcheuren ,  en  die  haer 
en  ook  ons  ongebondender  make:  het  welke  ik  ook 

weet  dat  fommige  al  in  't  oog  hebben. 
Van  de  religie  fwijge  ik  met  voordagt  ftil  >  en  late 

de  Theologanten  daer  van  fpreken ,  hoewel  dat  alle 
verftandige  weten ,  dat  voor  defelve  behoort  voor  al 

förge  gedragen  te  wefen ,  fo  foud'  ik  dan  meer  tot  een 
beftand  genegen  zijn  :  Eerftelijk,  overmits  de  viand 
ligter  daer  na  luifteren  fal ,  nog  hier  en  fullen  niet  veel 
fwarigheden  vallen  in  de  conditien ,  of  over  een  ko- 

mingen, blijvende  de  faken  aen  beide  zijden  in  haer 
geheel ,  daer  beneffens  om  dat  door  de  autoriteit  der 
Duitfe  Vorften ,  ietfulx  metecren  foude  mogen  ver- 

kregen worden ,  fonder  dat  des  Koninx  reputatie  iet 

lijx  in  is  laet  mijn  verexcuferen ,  de  liefde  tot  mijn 

Vaderland ,  en  de  vrijheid  't  welke  een  raed-gever  al- 
tijd pleegt  toegelaten  te  zijn.  In  Loven  den  derden Januarij  1595. 
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mijne  $*eecen  en  jjt)ecf?ei\ö  belangen  -,  en  balfcbe  boo2- 
(lellen  gebacn  ïjebbenbe  /  ttcfct  Ijp  baeu  baïfcDe  befïui* 
ten  uit  <£n  aHcö  loopt  baet  op  uit  /  bat  DP  bril  /  bat 
bien  matljtigen  iBonacrij  (foDpD^ti noemt)  eenig 

ifiug  b'Meut  baet  ban  toatf/  feibe  ift  om  Dem  te boen  lacxDen  /  tiat  Dp  mogelijn  op  be  toijfe  ban  €ftDi- 
lu$  ben  (CcagifcDen  $oéet/  fijnnootgebalof  fatum 
betftaen  l)ebbenbe/mt  l|ollanb  betttoftften  ioy  b002 
bien  Dp  figfelben  albcut  eenige  <&paenfe  matDt  m- 
beelbe/  betoelne  ons  op 't  Dooft  ballen  foube,-  en  bat norfjtantf  eenigen  uitent  een^cïjiitpaöbe  Debbenbe/ 
Hit  op  fijn  Dooft  in  fiuftftcn  bienen  foube  /  en  fijn  Dooft 
baetbp.  €nbefluitenbe/  feibe  in/  Sire,  u  jjfëajeft. 
ïjeeft  baet  op  toeï  gelet  /  baec  Dp  feiö  /  bat  be  &oninfc 
ban  ̂ pangien/  meeftet  5ijnbe  banbettoeebejifêo^ 

mtbbelbinbe/  ombc  ̂ ollantó  tebetoegen/  tjatfc  nacDie/  Dembaetnafcet  litïjtfoube  jijnaïleb'anbe Dem  befïanb  cnfrJ)02tinge  bantoapenenatco2beten 

om  onbet  befelbe  in  't  toern  te  fïellen  be  matime  ban fKatljiabel/  dat  een  Prins  alle  ding  in  aldervoegen 
mach  doen  tot  fijn  profijt.   «Dat  i$  OOHÏjet  fommiet 

bangjaiïi  Hfipfii  politica/  fo  geeft  Dï*  ooftonbetbe 
fcfjoonebcrïjanbdingeban  butgetlijfte  inftitutie(on? 
öc2ricDtmge )  't  bemjn  bcMtt.  €n  belangenbe  bat 
etempel  ban  ̂ ettuö  ̂ ompejus  /  bat  té  alfo  ftinbet* 
lijft  enfpottelijft/  al«s  alle  fijne  fuppofmebalfdjjijn, 
3©ant  bien  boo2f5  ̂ erttiö  toag  rcn  jong  man  /  ittDt- 
beecDig  onbebacijt/te  toeben  5ijnbe  met  fo  beel  guaeb£ 
opbeïtoomfejeeteboen/  bat  be  ttafijfteban&oten 
en  anbere  3Baten  jnctin^Jtalien  en  quant/  enboo^ 

fïoi.4.)  nemelpft  bp  Komen  -,  ïjebbenbe  ooft  Cicilien  in  fnn 
maebt/  't  toelft  alt.  bc  &ocenfcljute  ban  gtalien  toag/ fonbet  anbere  02b?e  of  politie  ban  butableof  gebuute 

te  in  te  faunen  ,•  en  baetom  /  su-e ,  toaet  Det  goct  bat 
alle  koningen  en  finten  /  bien  ̂ paenfen  Doogmoeb 

en  p?eten(ie  Dielpen  boenen/  etc.  Was  ondertekent  u  E. 
feer  geafteclrioneerden  Dienaer , 

Adriaen  Damman  van  Byjlerveld. 

D€n  1 8.  januari  i$f  be  €ucufe  Mtiftt  ̂ mucatg001»  b«ö 
befec  toetelb  (in  't  48,jaec  fnn£  oubecbom^)obec^  5S c leben ;  lw  ïjabbe  booz  ïjcm  genomen  int  aenftaenbe  a«f£ 

iaecbe  oo2log  in^ongacijen/  met  gcootecmacDten 
getoelb  te  bolboecen/en  öeel  <0)?iflennje  te  bebecbett; 
fijn  boobbrierb  elf  bagen  fecceetgeöouben;  baeten* 
tuffen  brieib  iBaljomet  fijnen  oubjlen  fone  ontboben/ 
betoeluctetttonboberciuam/  enbe  regenngeaenge^ 
notttcn  öeeft/boenbe  1 9,  fijne  bjoebec^  boben/  met  een 
pefe  ban  eenen  boge  /  en  befelbe  met  fijnen  ©aber  be- 

macDtteftellen  j  fitl)  boo2t3Steb2ebenijoubenbemet  Igcaben^  na  be  boob  ban  fijnen  ©abec  5ijnbec  nocö 
ficb  en  fijne  mebeballingen/  \n&w  inöaetbabetlanb 
en  goebeuen  te  b2engen.  !£p  bril  ooft  bebeïttelp  tonen/ 
fcrië  menfonbe  moeten  omftopen/  om  ben  flaetbec 

Oeunteerbe  f3:obintten  te  ruinei'en.€n  al$f  ift(fcï)2ijft 
Öp)  fag  /  bat  be  tfcwinft  boo2  berfefteit  öielb/  bat  lltp- 

tbjeefoonncnögebocen/  btetecflonb  in5eegeto02pen 
en  becb2onlten  3ijn  ■,  eenige  fefpijben  /  bat  öp  ooft  tien 
ban  fijn  ©abccèConcubijnen/  W  ftoangeïtbacen/ 
ïjeeft  boen  betonnen. 

faer-dicht  op  hei  afft erven  van  den  jurxfen  Keifer  Amurat. 

giMVrat  <èvrcxfcöe  fecifer  van  conftantinopoLen 
Sterft/  Dien0  Dooö  buift  WeL  eLf  Dagen  VtvfyoUti. 

ringeru 
rijft. 

??I,J?aeö  V\^n  ̂ ^  ban  Beneden  ïjeeft  «ftuegntfcIbefciS 
Si>n&  *-^iaec!S  eene  ffetteïtjfte  legatie  aenben&oninftban 
atmbaifa»  ©2antmjft  gefonben/  ïjcm  geluft  bJenfcftenbeinfijn 
ötuc.saen  ̂ oniiifïctjft  /  cnmfïjnebtttoricn  tegen  fijne  bpanben 
«m&  aan  *****fl«*i  eraifetenïïc  ban  batfe  niet  «cc  omtrok 
p?anfj.  ïoöe-  en  ftabben  nonnen  paffecen  /  bjaecom  fp  't  feibe 
tijN/öem  boo2eecftgenootfaefttbjat:engebjeeft/  alleen  te  boen 
ïe?ÏKI«  öcuc  3Joï)aitneö,ïmofenicu«  fiacen  ̂ müafTabeucbp 
m «se-  öen  üoninfe  t-efibei-enbe.  3s>e  ̂ oninft  bebefe  feec  tcef^ felijft  onthalen/  baeclieben  eenige  treffelijftc peeren 

bertre  te  gemoeb  fenbenbe ;  en  atë  fn  ̂aci  jö  begonben 
te  genaften  /  togen  ï):n  ben  ̂ ettog  ban  jORontpenfiet/ 
en  eenen  gcooten  ïjoop  peeren  uit|)arijö  tegemoeb/ 
Ucfc  ontïiaelben/  en  geleiben  tot  mbe  logementen 
boo2  ïjenluiben  gcrect  gemaeftt :  be  liomnft  ijecftfe 
öaer  na  fclfs  ontljadt  /  en  fecc  öoogli jft  bebanftt  /  ban 
bat  fpnem  in  ben  aenbanft  ban  fijn  regetinge/  alö 
nöcï)  gene  Catolijfte  pitteen  opentlijfte  b2iintftbap/ 
uitbïcfe  beö^auöen  betf  &oninftöban^paugien/ 
cnïjabb:nbo:ben  metftem  fiouben/  fpöematë&o; 

ninfterïïcïitljvibben/  Wljklt  biftbJilo5  met  gun  torn- municatieenraeb. 
^eoo2logmnginecentufrcgen  obcral  opbejpcom 

tuTe:ibvin^2anftrijl!/  tegen  beEanbenbanben^o- 
ninft  ban  ̂ pangien/  bafl  boo^t  /  geïijn  top  öebben  be^ 
goniTreberftalcn. 

«De^paenfe/  bövenbe  ben  inbal  ban  ben  hertog 

b'an bouillon/  met  <02abe  föïjilipiS  ban  j^aflTauin 3tutfenburg/ togen  ooft  tïeift  bectoaectS;  a3?abc  $fyU 
UpjJtoerbcmctomcent  tfcjligpaerben  ineenembuf- 
f abe getogen/  albaet  bpban  biet  banen ïïuitetg en 
een  beel  boetbolft  befet  toett/  (jtp  toeetbe  bent  feeu 
ftloeftdijft  ;  anaet  gcliift  men  ftiii/  beri  öonbenjfijn 
berbafertboob/  banbietfeftigguam<6»2aef  ^niftpö 
met  fijn  bijben  baet  alleen  ban/  beut  bebeugbban 

fijnpaert/  npfelfggeguetft  3ijnbe/  b'anbecebleben 
boob  of  acbangen  <,  onbeu  anbêt e  toetben  be  mitmee- 
tlcrö  fiitlteti  ̂ meltfina/  «6eo2nien  Contelec/  en 
kapitein  ©oetfelaec  gebangen  7  be  ©ertog  ban 

<S:abe 

#ftiiipö 
ban  j^af» 
fau  in 
«LOM  PC» 

trfkel. 

\m$  beïjoogtc  bettoateten.  <©2abe  ̂ üip$f«ïuam 
einteli jft  na  een  balben  bag  tijbenö  toebec  bp  fijn  bolft. 

(Ctóee  bagen  friet  na  obetbiel  be  ̂ ettog  ban  25ouü=  ©«  ̂ et* 
Ion  toebetom  eenen  Doop  tuiteten  öanbebpanbinbe"8  J}g  , 
boo2flab  ban©ectinenbenaefte  plaetfen/  baetbanffS 
battet  bele  boob  Weben  /  en  bele  gehangen  toecben  /  en  ée  fcan* 

onbet  anbete  ben  Huptenant  ban  iBanfljelb ;  't  toelft  ««fw« be  gebangen  KitmeeftetjS  en  Capitetn  55oetfelaet 
feettoel  te  paffe  quam/  alfo  fp  beut  briffdmge  tegen 
benfelben  Huitenant  en  anbere  toebetom  b?p  qm^ 
men  /  mits  baetenboben  betalenbe  elftjS  220.  ftvonen : 

bit  ijs  al  't  gene  friet  befonbecs  uitgeregttoett/en  ïitfm 
tocljt  quajn  ben  Staten  bjel  buut  te  flaen  /  en  dabben 
Öiecbeuc  bedoten  bele  gdebe  otcaftenenaenflagen/ 
bkfz  baetomfjabben  moeten  nalaten,  ̂ etbolftban 
<02abe  ©öüipiS  lagen  towtö  meeft  alle  be  tomtet  föl^ 
lebinnen  be  fleben  banjfboit/  la  5pette  en  teC&e- 
bancp/  leben  beel  geb?eft  en  öonget/  b2inftcnbebja- 
tet/  batfe  ongetooon  toacen;  toant  öet  toaffetfeec 
biet  beut  't  betloop  bet  fjupfiupben  en  onbeilige  paffa^ gien/  fo  bat  een  man  toeï  tien  fiuibet $  aen  b20og  b200b 
ftonbe  op-eten,-  ooft  tegneetbe  bele fieftteii onbet öet 
Jlebctlanbfebolft;  CapitcinlBattinbie  bpfön^e- 
nabe  tot  |fêa  102  geflelt  toaief/  boett  ben  'Mfëacöj  boot= 
gcflcftenbanfeftetb2onften  Jluitet/  biefjp  om  eenig 
beb2eben  getodb  biilbe  fttaffen  /  Capitetn  gfan 
f  benft  ft02f  mebe  binnen  §boit/  gelijft  ooft  bageujftg 
belefolbaten. 

<©e€tt3-^ettog  €tnefliijöi  fteeft  onttentbefetijö 
2.  brieben  geffeben  aen  iim  «aeb  ban552abanb/ 
bebrdfte  na  fijn  boob  /  baet  ban  top  fjaeft  betftael  boe» 
fullen  /  in  b2uft  3ijn  uitgegaen/  en  geb?uftt  binnen 
buffel/  bpïlutget^elpiusf/  ben  eenen  fjoubenbe 
om  te  booten  op  fjet  aenöouben  ert  toebet-fenben  ban 
be  5ptantoifên  binnen  tizfz  ̂ ebetlanben  geftomen/ 
en  bunne  domicilie  albaet  ̂ ebbenbe/  en  Den  albaet 
uegetenbeteDouben.  <gnben  anbeten  tot  eene  toaet^ 
feboutoinge  /  bat  een  iegelijft  Dein  foube  toacDten  toow 

be  u'fftgc  aenfiagen  beö  grinten  ban  2f>eatne  (fi' bouillon/  nocnberuitetijeban<il52abeï)ötlipö/  en  noent&cftp&enHtonmfe  ban©2anfttöft)  en  fijne  pat 
ftonben  niet  bpljcm  nomen  om  baet  t'ontfetten/obet-itije  boïgenbc/  bciöe  gebateett  ben  M.öag  bah  jpêf 

öunianr 



'5  95 Vervolg  der  Nederlandse  Oorlogen. 
ö?ttanj  mttttö  1^95*  ̂ cnstüouöenbanöcn  i.toatf 
lupöenücaloboïijt: 

Erneftus  ̂   «afcr  gratiën  Gods  ,  Ertz.- Hertog  van 

Ooftenrïik.y  Ridder  van  der  Orden ,  Stadhou- 
der ,   Gouverneur  en  Caviteyn  Generael. 

Sfcjfef  ban  T"   leve  en  wel  beminde.  Alföomte  voorfien  totbe- 
öen  <&t\y  .LwaernifTe,  befchermenifïe ,  en  verfekertheid  van 

SrnéflujS/  ̂e  i-anden  van  herwaerts-over ,  en  des  te  beter  voor  te 

gfftfjjEben  komen  en  beletten  d'aenflagen ,  pra&ijkenen  gereed- 
atn  öen     fchappe  van  oorloge ,  die  de  Prince  van  Bearne  ( hem 

^iabanfr   dragende  voor  de  Konink  van  Vrankrijk)  fo  by  hem 
felven,  als  fijne  adherenten  is  doende,  omopdefelve 

landen  van  herwaerts-over  t'attenteren ,  en  de  goede 
■  en  getrouwe   onderfaten  ons  heeren  des  Koninks 
t'overvallen ,  en  om  fijne  en  fijnre  voorfz  adherenten 

'  liftige  en  fchadelijke  vonden  en  pra&ijken  te  fchou- wen ;  onder  andere  van  node  zy  uit  de  voorfz  landen 
te  doen  vertrekken  alle  vreemdelingen ,  daer  van  de- 

felve  vol  zijn, ("onderlinge  de  gene  die  eenigfints  fufpeéï: 
fouden  mogen  wefen ,  van  fijne  zijde  of  partije  aen  te 

hangen  ,favoriferen,of  toegedaen  te  zijn.Nochtans  fou- 
den onder  de  voorfz  vreemdelingen  eenige  Francoifen 

mogen  wefen ,  die  hen  houden  van  de  zijde  der  hei- 

liger Catolijker ,  Apoftolijker  Roomfer  Ligue  en  ver- 
bond, en  over  fulx  zijn  tegen  den  voorfz  Prince  van 

Bearne  en  fijne  aenhangers.   Gelijk  ook  onder  defe 

vreemdelingen  fommige  fouden  mogen  wefen ,  dewel- 
ke deur  de  lankheid  van  den  pays,hebbende  aireede  ge- 

duert  tuffen  de  34.  en  35.  jaren,  in  de  voorfz  landen 

,  van  herwaerts-over ,  nedergeflagen ,  gehuyft  en  geerft 
fouden  mogen  zijn ,  die  men  niet  en  foude  behoren  uit 

te  jagen ,  en  doen  vertrekken ,  fo  verre  fy  goed  en  ge- 
trou  waren  :  Sonder  hen  eenigfins ongelijk  te  doen, 

en  mitfdien  foude  fchijnen  dat  men  in  hun  refpect  fou- 

de mogen  gebruiken,  eenige  moderatie,  diftin&ie  en  be- 
hoorlijke provific  in  alle  reden  en  billigheid  gefundeert. 

So  ift ,  dat  wy  begeerende  daer  in  bequamelijk  te  re- medieren, hebben  in  den  naem  en  van  wegen  fijnder 

Majeft.  verklaert  en  geordineert:  Verklaren  en  ordi- 

neren by  defen ,  dat  alle  Francoifen  of  andere  vreemde- 
lingen, gefeten  en  domicillie  houdende  in  den  landen 

en  Hertogdomme  van  Braband  en  Over-Mafe ,  fullen 
fchuldig  zijn  binnen  15.  dagen  na  de  publicatie  van 
d'inhouden  van  defen ,   hen  te  prefenteren  voor  den 
Gouverneur  \  officiers  en  wethouders  van  eiker  ftad  en 
officie  deflèlfs  lands  van  Braband ,  en  Over-Mafe,  en 
aldaer  te  verklaren  en  overbrengen  hen  namen ,  toe- 

namen ,  ouderdom ,  qualiteyt  en  conditien ,  mitfga- 
dersvanhunhuyfvrouwen,  kinderen  en  familie ,  met 

fpecificatie  van  hun  goeden  en  poflèflien ,  en  van  de  re- 
den en  oorfake  van  hun  komlte  in  de  voorfz  landen 

van  herwaerts  over ,  en  van  den  tijd  dat  fy  aldaer  heb- 

ben gerefideert ,  mede  brengende  certificatie  van  haer 
Paftoor  en  Heere ,  of  Officier  van  de  plaetfe  haerder 

refidentie,  belangende  haer  leven ,  handelen  converfa- 

tie,  daer  affchriftelijk  notitie  gehouden,  enal'tfelve 
ïn  uwe  handen  gefonden  fal  worden ,  om  te  ordineren 

van  de  gene  die  u  dunken  fal,  fouden  behoren  te  ver- 
trekken ,  binnen  fuiken  tijd  als  gy  hen  fult  befcheiden, 

of  hen  te  oorloven  en  toe  te  laten,  binnen  de  voorfz 
ianden  te  mogen  blijven  refideren ;  mits  doende  eed 
van  getrouwigheid ,  in  fulke  fake  gecoftumeert ,  van 

alle  d'welk  fal  in  de  regifters  van  uwen  rade  notitie 

worden  gehouden.  En  aengaende  d'andere  Francoifen 
die  uit  Vrankrijk  komen,  aldaer  fy  dagelij  x  t'alle  oor- 

faken gaen  en  wederkeren  ,    'tzy  om  'tftuk  van  de 
koopmanfehappen ,    trafijke  of  andere  hun  affairen  , 
of  die  om  dé  libertey  t  van  hun  confeientie  pretenderen 
te  blijven  in  vrye  van  de  heilige  Ligue  en  Verbond ,  en 
hun  woon-ftede  en  refidentie  in  de  voorfz  landenvan 
herwaerts  over  te  houden ,  fullen  defelve  ook  fchul- 

dig zijn  binnen  1$.  dagen  na  de  publicatie  gedaenter 
plaetfe  van  hun  refidentie ,  te  komen  en  hen  te  prefen- 

teren voor  den  Gouverneur ,  hooft-officier  en  wethou- 
ders van  de  ftedenen  plaetfen  aldaer  fy  wonen,  om 

infgeli jks  hun  namen ,  qualiteyten  en  redenen  van  hun 
komfte,  en  aller  andere  circumftantien  voorfz  te  ver- 

klaren- Om  te  fien  of  men  die  foude  mogen  ontfangen 

en  toelaten  in  de  voorfz  landen  van  herwaerts-over 
hun  refidentie  te  houden,  en  in  wat  plaetfe  men  hen 

't  felve  foude  mogen  permitteren.  Op  pene  verklaert 
te  worden  goeden  buyt  te  zijn  ,  of  van  anderen  arbitra- 
len  ftraf  en  correctie ,  in  gevalle  bevonden  ware ,  dat  fy 
fulks  hadden  verdient.  En  belangende  de  gene ,  die 
voortaen  herwaerts  over  fouden  willen  komen ,  fullen 

defelve  gehouden  wefen ,  mede  te  brengen  certifica-  (Fol.  5.) 
tie  van  de  Princen  ,  Heeren,  Steden  of  Staten  van  de 
voorfz  Ligue ,  van  dat  fy  de  zyde  of  partye  van  de 
voorfz  Prince  van  Bearne  niet  en  volgen  noch  adhere- 
ren ;  inhoudende  ook  de  plaetfe  van  hun  refidentie,  en 
de  reden  van  hun  komlte ,  daer  af  fy  fullen  doen  blijken 

in  't  inkomen  der  voorfz  landen :  Op  pene  dat  fy  infge- 
lijks  verklaert  fullen  worden,  goeden  buyt  te  zijn,  of 
van  exemplaren  ftraf.  En  nopende  de  gene  die  van  de 
voorfz  heyliger  Ligue  niet  en  zijn,  maer  wel  van  de 
faétie  en  zijde  deflèlfs  Prince  van  Bearne ,  of  fijne  ad- 

herenten ,  fo  verre  eenige  fulke  in  de  voorfz  landen 
van  herwaerts- over  worden  bevonden,  fullen  die  ge- 

vangen en  gearrefteert  mogen  worden ,  om  te  fien  of 
fy  goeden  en  oprechten  buyt  van  oorloge  zijn ,  om  op 
rantfoen  geftelt  ,  of  anderfints  geftraft  te  worden , 
gelijkmen  bevinden  tal  te  behoren  ,  nadienmen  van 
haren  ftaet  en  qualiteyt  geinformeert  fal  wefen.  Alles 
tot  der  tijd  toe  anderfints  van  fijnder  Majefteyts  we- 

gen fal  wefen  geordineert.  En  op  dat  een  yegelijken 
mag  weten ,  hoe  dat  hy  hem  in  defen  fal  reguleren , 

en  fult  niet  laten  d'inhouden  van  de  jegenwoordige 
terftond  en  fonder  vertrek  te  doen  kondigen  en  publi- 

ceren ,  al  om  binnen  den  ft  eden  en  plaetfen  des  voorfz 
lands  van  Braband  en  Over-Mafè ,  daer  men  gewoon- 

lijk is  uitroepingen  en  publicatien  te  doen. 
Lieve  en  welbeminde  onfe  Heere  God  zy  met  u. 

Gefchreven  te  Bruflèl,  den  1 3 .  dag  van  Februarij  1595. 
Ondertekent  ERNESTUS.En  beneden  Verryken. 

Superfcriptie ,  Onfen  lieven  en  welbeminden  den 
Vice-Cancellier  en  luyden  van  den  rade  ons  Heeren 
des  Koninks  in  Braband. 

<Dcn  anöcrcn  tyicf  toa£  Uipfcettfec  alfcug: 

Erneftus  by  der  gratiën  Gods,  ErtzrHertog  van 

Ooftenrijk^,,  Ridder  van  der  Orden ,  Stadhouder, 
Gouverneur  en  Capiteyn  Generael. 

Lieve  en  welbeminde,  alfo  den  Prince  van  Bear- 
ne, hem  dragende  voor  Konink  van  Vrankrijk, 

heeft  by  hem  fel  ven  of  fijne  adherenten,  niet  alleen- 
lijk incurfien,  roverijenenplonderingengedaen,  ook 

den  brand  gefteken  in  vele  en  verfcheyden  plaetfen  en 
quartieren,op  de  Frontieren  der  landen  van  herwaerts- 
over,  alsvyand,  en  gepoogt  eenige  fteden  en  fterk- 
ten  ons  heeren  des  Koninks  liftelijken  in  te  nemen  en 
overvallen ,  houdende  en  occuperende  met  Baillaigny 

't  kafteel,  en  die  ftad  van  Cameryk ,  wefende  onder  het 
RoomièRijk:  Maer  heeft  d'oorloge  doen  publiceren 
en  uitroepen  tegen  fijne  Majeft.  en  d'onderfaten  der fèlver,  hebbende  doen  nemen,roven  enaentaftende  roe- 

rende en  onroerende goederen,die  hy  heeft  konnen  vin- 
den en  bekomen  in  de  quartieren  fijne  zijde  houdende. 

En  mitfdien  van  node  zy  tegens  den  fèlven  Prince  van 
Bearne,  en  den  genen  fijne  partije  volgende,  van  ge- 

lijken te  doen  tot  fijnder  Majeft.  indigniteyt,  en  van 
fijne  goede  fafallen  en  onderfaten ,  en  hen  hier  namaels 
van  eenige  recompenfe  te  verfien ,  en  defelve  goede  en 
getrouwe  onderfaten  te  waerfchouwen ,  om  op  hen 
hoede  te  zijn,  en  hen  te  wachten  van  de  plunderingen , 
fchaden  en  overlaft  die  fy  van  .hem  en  de  fijne  fouden 

mogen  ontfangen ,  hebben  u  daerom  met  dek  wel  wil- 
len verfoeken.  Ordinerende  niet  te  min  in  den  name,  en 

van  wegen  fijnder  Majeft.  dat  gy  al  om  binnen  de  fte- 
den en  plaetfen  van  de  landen  en  Hertogdommen  van 

Braband  en  Over-Mafe  (daer  men  gewoonlijk  is  uit- 
roepingeen publicatie  te  doen)  doet  kondigen  en  pu- 

bliceren, dat  een  yegelijk  hem  wachte  en  op  fijn  hoede 

zy  voor  alle  liftige  innemingen,  overvallingen,  fcha- 
den en  hoftiliteyt,  die  de  gene  houdende  de  zijde  des 

voorfz  Prince  van  Bearne  hen  foude  mogen  doen  ;  au- 
toriferende  de  voorfz  vafalen  en  onderfaten ,  niet  al- 

leenlijk 

Snoeren 

bjief  ban öen  «tfetj- 

iftertog 
«érnedu.S 

aen  öen 

fiaeö  van 

2^atranö, 



IO Het  twe  en  dertigfte  Boek  > 

595- 

kcnlijk  defel  ve  te  wederftaeti ,  maer  ook  te  befchadi- 

geti ,  op  te  vallen  en  krenken- 
U  ordinerende  voorts  mee.-  te  doen  publiceren  . 

alomeenyegeüjk  van  den  Officieren  in  de  fteden 

quarttefen  haerder  jnrifdiftie  aentaften ,  en  de  hand 

dat 

en 

imgerjs  /  fïcnöe  ï)ct  ftafteel  bermceftert/  ïjcbbenfp 
gecntoeeregdiobcn:  3$eraugierc  baer  binnen  gefto* 
men  3ünbe  /  rjceft  tecflonti  ojbre  rjeftclt  out  be  plaetfe 
te  fomfieccen /  enïjetlanb/  borpenenftlooftcrenop 

comributicn  geftelt/  gelijft  te  fienio'  aen  bebzieben 
bp  ucm  rn  't  jp  rancoig  aen  tic  felbe  gefeïpeben  /  baer baiufteen  02iainele  ï)cöbc  /  gefclueben  aen  ben  Hbt 

lupbenbe  albug  uit  ben  tfrancoifenobergefet. 

liaen  in  der  gewoonlijker  manieren  op  allen  de  perfo- 
nen ,    roerende  en  onroerende  goederen ,    fchulden , 

aftten  en  crediten,  die  fy  fullen  bevinden  te  compete-  Cll  't  tOrtbCM  Dan'tJalban^.^amÖcrt  Ü?  %W/ 
ren  den  Franconen  der  wedernartyeen  van  hunne  ad- 
herenten.  Ordinerende  infgdijx  allen  fchuldenaren 

derfelverwederpartye,  promptelijken  over  te  bren- 

gen declaratie  van  't  gene  fy  hen  fouden  mogen  fchul- 

dig  zijn.  Verbiedende  allen  en  eenenyegelijken  voor- 
taen  hen  yet  te  betalen ;  niet  alleenlijk  op  pene  van  an- 
derwerven  te  moeten  betalen  ,  maer  ook  van  openba- 

ren ftraf.  Verbiedende  infgelijks  allen  onderfaten  met 

de  voorfchreven  vyanden  te  trafteren  ,  trafficeren , 
handelen  en  communiceren ,  op  de  pene  by  den  rechte 

daer  toe  geftelt  >  en  in  gelijken  cas  gecoftumeert.  Ten 

■ware  by  onfen  exprefTen  oorlof  en  permiffie.  Procede- 

'rende  by  u  luyden ,  en  doende  procederen  tegens  d'o- vertreders  en  ongehoorfame  ,  by  executie  van  de 

voorfz  penen ,  fonder  gunfte ,  verdrag  of  dillimulatie; 

des  te  doen  met  dies  der  aen  kleeft ,  geven  wy  u  volko- 
men macht ,  autoriteyt  en fonderling  bevel  van  wegen 

fijne  Majeft.  by  defen. 
Lieve  en  welbeminde,  onfe  Heer  God  zy  met  u. 

Gefchreven  te  Bruitel  den  1 3 .  dag  van  Februarij  1595. 
Ondertekent  EKNÊSTUS.  En  beneden  Verrtyken. 

Sapeifcriptie  ,  onfen  lieven  en  welbeminden  den 
Vice-Cancell.  en  luyden  van  den  Rade  ons  heeren  des 
Koninx  in  Braband. 

JfDc  )ïat)  en 
•IjM  hattcel 

v^b; larie?*  be  l^eraugicre/  Cfouberneur  ban  ïse  ftcbe 
;in252cba/  Heeft  met  ftermifTe  ban  ten  $2ince 

f™%2  sfëauritttèbani&afiau/  eenaentfagboo&enomen/ 
anbï  Sm  om  be  ftabcn  ïjet  ftafteeï  ban  joetje/  toebeljorenbe 
mm»  ben^ifficöopban&upft/tntenemcn/  omalfoeen 
^"/"^pafraateobec  be^afeteïjebuen/  en  aïfo  ben  hertog 
SLÏïï*    ban  bouillon  /  en  <02abe  pjiltppuö  ban  $aifau  in 
raugiac/  ̂ urenburg  te  mogen  fonber  pecyïtel  ufiïfteren/  fo 
Routier*  toanncee  fulftsf  gelegen  foutje  jijn  /  en  nare  ftocen 
aï&ahl  t'faamn  te  boegen/  toacr  toe  befeibc  1tab  fcer  be- eeiiouKii.  ijuacmbjasv  al£  ïjebbcnbeeencfcuoncfteenetougge 

oberbcl&afe;  bcfe  ftablepb  ban&tipR  bijf  mijlen/ 
eit  to  ooft  fo  berre  ban  $amen  gelegen  /  op  be  regter 
Sijbcban  beftibiere  ïepbeen  fecr  bonen  berg/  baer 
op  een  fcer  fterft  ftafteel  lepb  /  't  toelft  ffetö  io  ban  ge- legcntbeib  /  boclj  op  fijn  antijr  gebout  /  en  té  net 

fpecl-ïmps"  ban  bc25iffcuoppen  banSLupn/  geefte? 
Iijnc  en  toeceltlüfee  $:tncen  ban  't  felbe  ̂ »t|lïom/ 
't  bjelfe in  befen üp  befeten toerbe  bui  ben  ̂ eur-©02|t 
<£niclï  ban  generen/  €ct3-23ifrcl)op  banCeulcn. 
^en  6.  jpeb2uanj  io1  be  boo2fcï)2ebc  ̂ ctaugietc/ met  ontrent  1200»  boet-ünegten  en  600.  pacuöen/ 
geïtomen  in  ïjet  Ö02P  ban<©iepenbeefe/  altoaec  ijn 
ftcl)  met  fnn  boln  (til  gebouben  fyzft  /  fenbenbe  alleen 
24.  of  30.  ban  fijne  feïoeftfie  folbaten  /  toci  geiiv 
(irueectban  bat  fp  te  boen ïjabben/ na  betlab  ̂ oeije/ 
belnelfte  aïfo  be  fïab  neutcaeltoaö/  fonbecftoacig> 
ïicib  ingelateit  toecben/  ïjcöbenbe  becflant  met  een 
bo?gcv  /  brienö  iwpö  op  't  ftangen  ban  ben  berg  tfonb . 
fitt  bjao1  te  befer  tijb©af*en-abonb/  toanneecmen gctoooitlijft  b20lijft  i$  /  en  toetenbe  battec  toetnig 
garnifoen  op  I)et  bafteel  toas  /  5ün  fp  beiS  nagto 
met  bclnslp  ban  eenige  labberö  ban  uoo?bcn  en 
liabenbacraengemaebt/  biefp  mebe  geb2agt  ftab- 
ben  /  geklommen  op  be  ceefte  nttiuce/  fonbec  bat 
ïicnbieban  bimien  gebjaec  toerbcn/  en  ften  boojtö 

berbergenbe  ineen  toren  W  in  'tlioogfte  ban  't  na- fteclflono/  baerfpboo?  een  oub  benjler  niet  fonber 

Charles  de  Heraugicre ,  Gouverneur  der  Steden 

en  Cafteelen  van  Breda,  Huj ,   Crc. 

D  Oen  te  weten  aen  mijn  heere  den  Abt  van  S.  Lam-  j^^^n 
bert ,  offijne  commilèn ,  dat  fy  hebben  te  compa-  ban  <C8«<» 

reren  binnen  drie  dagen  na  het  ontfangen  defes,  op^to^c» 
'tkafteel  vanHuy,  om  fich  met  ons  te  komen  verdra-  "n^n 
gen  en  veraccorderen ;  anders  fal  tegens  hun ,  haer  %tt  bare 

huyfen  en  goederen  geprocedeert  worden ,  door  we-  ̂ .  ïtaim 

gen  van  plonderinge ,    geweld  of  anderfints ,  fb  wy  'ww# 
ordonneren  fullen.  Gegeven  op  't  kafteel  van  Huy  de- 

fen zo.  Februarij  1595.  En  was  ondertekent  Charles  de 

Heraugiert. 
D'opfchrirt  was ,  aen  mi  jn  heere  den  Abt  en  't  Con- 

vent van't  Dal  van  S.  Lambert  by  Hege.  Cito>cito,cito. 

ïDe  25«Ttf)0p  ban  3Lup«  öefe  njbing  geïtregen  fjeb-  g«  &e benbe/  toaöfcerqualijft  te  taeben/  en  ftlaegbe  f^SMS,» 
ober  be  Staten  <aeneracl/  ober  'tfceftcn  ber^eu^ooiSc traïitept/  fonb  gefanten  aen  be  Staten  43enerael/aw8>iöe 
en  berfogt  reftitutie  ban  be  boo2f5  fïab  en  Ra|reel/^öin8e. mitfgaberö  reparatie  ban  be  febabe/en  flraffe  ober  SSSÜTtSS 
b'innemerö  eitbjenerö  ban  bej^eutraliteptj  bet^e^oep 
lijr  fonb  fjp  Sacaueg  Caronbolet  /  l^eere  ban  ,f (Bar-  »cw* 
queö  en  €tlmam/  Canonih  ban  be  Cateö:ale  feerue 
banïupn/  fnnCancelier/  enbenüibberCoberbin/ 
Conmtanbeur  ban  ©illuba  Ie  iCemple  /  aen  iK\\  M& 
nin  ban  ©2annnjö  /  met  b2ieben  ban  crebentie  / 
om  ban  fnn  en  ban  be  Staten  ban  %uybx  toegett 
te  Klagen/  bat  be  Staten  ban  tie  ©ereenigbe  §tz- 
berlanben  bpanblijn  öabben  ingenomen  fijne  ftaix 
en  ftafteel  banloep^^anöproa^foongebulbtgen 
gefïoo2t/  bat  ö?  /  ïu«  berbjagtenbe  toat  Dp  met 
bnuibfcljap  foube  mogen  berurijgen  /  terttonb  een 
beel bolt  in  fijn  lanb  t^z  opnemen/  en  ooft  fdföin 
perfoon  na  buffel  repfbe/ en  albaerniet  alleen  «lag* 
tebeöe  ober  be  Staten  <<5enerael  en  ijet  b2eften  bec 
l^eutralitept  ■,  maer  berfogt  ooft  affiftentie  /  om  tot 
fijnen  ftofren  be  plaefe  te  recupareren.  <©en  €rt5- 
llertoge  €rnetl  ftreeg  bcfe  tijbinge  in  fijne  fkhtt/ 
baer  lip  af  ftecf :  ̂ p  bergaberbe  hm  üaeb  /  ben 
<©2abe  ban  jpuenteö  en  alle  b'anbere  /  toaren  ban  ge* 
boelen/  bamienöeO2$i0*cl)0pjSberfoeft  foube  acco?* beren  /  enbe  bat  men  teriïonb  /  eer  fp  l)en  flerfter  ma? 
ften /  bertoaertö foubefcOiftften fo gioten Doop rupte-  se «ttj* 
rtje  alö  boenlijft  toa$  /  om  te  gaen  leggen  ter  plaetfen  ̂ «too 
baer  fp  ben  genen/  biete^oep  in  garnifoen  uleben/^J^*1 fouben  beitemen  be  gemeenfcljap  encojrefponbentieSptrrö» 
met  anbere  ̂ tebcn  /  Ui  Daer  partije  ïjiclben»  gift  öeb  na  ma 

anbere  fdpijben  gefien/  inïioubenbe  bat  b'€rt3-tw» ^ertog/  bö02  gioOan  be  f€arté  en  ben  l^eere  ban 
53afTigmjben€rtv25iffcöop/  pjefenteerbe  batfept 
teftraffenmetalle  fijn  f02ten/  en  bat  ben  25ifTcDo» 
't  felbe  banfteujftaennam.  ^etbebel  ban  befe  trou? pentoerbe  gegeben  aen^ongjoftan  beCoibua/  be 
bjclfte  met  fijn  Compagnie/  en  met  hit  ban  <©on 

^anto  be  l.una  /  'ODon  3Cmb2ofro  3tanb?iano/  ̂ ©oit TDicgo  pmenteï  /  ?Monfo  be  t!jBonb2agon/  5^on 

.f  ranrifco  be  $abtüa  /  ̂ on  Octabio  be  Stfrragon    ' 
(b'toeïft  een  feer  grote  en  bjabe  Compagnie  toasV 

moepten  en  perijftel  in  geftlominen  biaren  -,  bes 
mo2ienob2oegftebben  fp  eenige  lm  ben  ïjalfe  gegre- 

pen en  gebtmben/  en  in  een  plaetfe  gebtoongen  te  gaen/ 
maerboo2ïKt  roepen  ban  een  b,:otuue  ontbeftt  3ijns 
hc  i  liebbcn  fp  b'anbere/  in  alleö  flerft  ̂ nefenbc  2 1*  per? fonen/  baer  garnifoen  ftoubenbe/  met  bet  ftafteel  ober- 
loelbigt/  en  Oen  feïben  meefter  baer  ban  en  ban  be 
pookte  gemaefttj  boo2tSgcbenbe  heraugicre  ftetbe? 

(Foi.6.)  ftembc  fignacl/  io  bp  met  be  reft  ban  fnn  bolft  aen 
geftomen/  en  Debbmbe  fïab  ingenomen  -,  toantbe  gemaeftt  om  te  bolgen. 

en  gegeben  aen  ben  hertog  ban  paftrano/  W  alle 
bage  berbjaat  luerbe  / )  ooft  bte  ban  be  garbe  ban  fijne 
^oogftcib  /  en  be  curafficris  en  arquebufierö  ban 
Cteouenöonnv  en  ̂ ernanbo  ,§ala5ar/  Uc  t'fmtn ober  bc  1000.  paerben  fterft  toarenj  heft  jijngaen 
leggen  op 2. en  3. mijlen  na  bp  l^oep  /  in  be  bo?pen 
ban  Diip/  <02otefin/ 55o2groo2ten/  enSceffenaen 
beribicre^Jeftftel/  betoelftelopenbeboo?  be  (tab  ban 
(Congcien/  bpj^aeftrigtinbe.ïBafebalt,-  Detboet* 
bolft  en  alle  anbere  preparaten  toerben  boo2t!Sgereeö 

IDiöbe* 
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$ecau8f  e*  ̂ ibbderrnb  nebben  be  irriteren  ban  ̂ erangiere  / 
lölïïon/  MtrentiBmibmebi/  feben  barren/  gelabenmet  ak 
turen  eem*  terbante  goute  en  5bte  laben/3ijbe  itoufcn/pafTantcn- 
se  lacan  ten  ban  gonb  en  filter/  en  anbere  bofteibbe  Staliaenfe 
SS??  3©i1ren/  na  ?§irttoerpmgaente/aengetaft/ genomen 
liamfttoa**11  berooft/  bie  oeatnt  toaren  ober  iooooo.  gulb. 
nngcia*   toaertrig  te  toefen/  Dte  fp  op  bare  paerten  gelaten ton 

babten  /  in  mcemngc  öe  felbe  tot  2&c&a  /  25ergen  op 
fgoom/  enöaer  fpgarnifoenljidten  te  brengen,  fp 
teelten  baer  tn  teie  ïjopen  /  om  te  beter  te  mogen  &002 
nomen/  toant  fn  te  tijbinge  al  baöben/  batte£<£rt5- 
^ertogen  ruitertje  te  paiïagien  befet  babten  ■,  te 
2.  ïjopen  5ijn  genoeg  onberbinbertboojgeraebt/  maer 
ben  3 .  öoop  /  Öie  be  giebel  al  gepaffeert  toag  /  namen 
ïjaren  toeg  op  fCongerem  <©on  ̂ ancJjo  be  3luna/  be- 
toelbe  met  fijne  compag?ne  /  bte  ban  5pranctfco  be 
pabiöa/  enbie  ban  te  arquebufiertf  ban^ernanbo 
c§aïa5ar/  marr beerben  na  ben  beten  toe  /  en  ontmoe- 
teben  öett  anber  en  ontrent  (Congeren  /  en  3tjnter  met 
eene  furie  op  geballen/  baer  jtjnter  ontrent  80.  boob 
genieten  en  ober  be  1 00.  gebangen  genomen  /  ban  te 
refï  5ijnter  bcle  ban  be  boeren  boobgeflagen  /  en  baer 
Quainrnernauujfrë  30.  met  te  blugt  ban;  toantfp 
IMben  baer  feer  ffappelijb  te  toeer/  nopenbemette 
blngt  be  bupt  baer  af  te  b?engen/'t  toeib  ïjen  faefgecr* ten.  iMitelettön  toerbe  bet  leger  gereeb  gemaebt 
onber  |tëon$  be  la  JiBotte/  trebbente  uit  Bamen  bet 
regimejJtban^on3Cntomo^tmiga/  Uz  baerfeïfö 
anebe  bp  toa#  /  en  effen  vit  ̂ pangiett  gebonten  ; 
boetere  te  garnifocnen  uit  3&iiJeUe$  /  en  ban  alle  an- 
tere  plaetfen/  en  be  remittenten  buptfen  en  toalen/  ijk 
men  bp-een  bonte  brijgen.  <©e  ïjoninb  ban  ©?anfo 
rijb  /  W  00b  ban  bit  in-ncmen  ban  foefje  berabber- 
teert toaov  al-eerbegefanten  ban  ben^iffebopban 

fchadigen.  So  heb  ik  u  willen  bidden ,  liever  de  midde- 
len te  foeken ,  om  in  dit  ftuk  door  den  wegh  van  vrient- 

fchaptevoorfien,  als  door  dien  van  geweld.  Endeste 
meeralfoikfekerben,  enudaer  voor  borg  wil  ftaen , 
dat  de  voorfz  Heeren  Staten  de  meeninge  niet  gehad 
hebben,  doende haer volk  in  de  voorfz  plaetfe  trek- 

ken ,  van  het  land  van  Luyk  te  troubleren  ,  't  welk 
fy  altijd  in  groot  refpeét  gehouden  hebben,  en  dat  fy 
'tinderdaed  ook  geeniints  doen  en  lullen;  mits  dat 
gy  hun  wilt  trakteren  als  vrienden  en  goede  naburen , 
fonder  tegens  hun  aen  te  wenden  de  wapenen  van  ha- 

re vyanden,  de  welke  ook  de  mijne  zijn.  Gelijkiku 
bidde  en  rade ,  als  een  goet  vriend  en  nabuer ,  dat  ach- 

terwegen te  laten ,  op  dat  ik  my  ook  daer  mede  niet 
wijder  behoeve  te  moeyen,  gelijk  ik  anders  verobli- 
geert foude wefen  te  doen,  om  mijn  eere  en  mijnen 
vrienden  te  confèrveren  en  behouden.  Voor  welke  mij- 

ne vrienden  ik  mijne  wapenen  niet  meer  fparen  moet, 
om  hun  te  befchermen,  als  mijne  vyanden  de  hare  doen 
om  hun  te  beledigen.  Ik  icbrijve  en  fende  u  de  tegen- 

woordige expreflèlijk  met  delen  trompetter,  om  dit 
fubjecl.  U biddende,  MonCoufijn,  voor  alles,  dat 
gy  Wilt  handhouden  de  neutraliteyt  van  het  voorfz 
land  van  Luyk ,  en  de  welvaert  van  de  inwoonders  van 
dien,  die  ik  in  feer  grote  recommandatie  hebben,  en 
achterwegen  te  laten  fodanige  wegen  van  gewelt ,  om 

de  inconvenienten ,  die  ik  voorfiedat  daer  uit  volgen  ' 
fullen.  Waer  van  die  alleen  de  fchult  hebben  fullen, 
de  welke  de  middelen,  om  die  te  fchuwen  in  handen 
hebbende ,  die  weygeren  fullen  ;  het  welke  ik  niet  en 
verwagte  van  uwe  voorfigtigheid ,  en  van  onfe  goede 
vriendfehap  en  gebuurlchap ,  dewelke  ik  begeere  ter 
goeder  trouwen  t'or.derhouden ;  mits  dat  het  niet  en 
zy  tot  fchade  van  mijne  vrienden ,  en  tot  voordeel  van 

HDipb/  baer  top  af  bermaentfterjben/  bp  ftem  ge^  de  Spangiaerts  mijne  vyanden.  Ik  bidde  God, feoren  toaren  /  beeft  aen  ben  25iflibop  gefcbieben  te- 
fennaboigentebjief: 

Mon  Couftjn. 

%t\tftim  T  K  hebbe  altijd  in  vrede  begeert  te  leven  met  mijne 
öen  fóo*     1  naburen,  fonder  yets tegen  hun  aen  te  vangen  tot 

©zanfftnft  na^eel van  ̂ e  tradiaten  met  hun  gemaekt  van  de  Ko- 
aen  den      fingen  mijne  voorfaten  Hoogl.  Mem.  En  indien  ik  de 
2&<fftöop    oorloge  verklaert  hebbe ,  tegen  den  Konink  van  Span- 
wn  ïupK.gien }  gelijk  ik  publijkelijk  maer  2.  maenden  geleden  , 

hebbe  gedaen,  een  yederweet  dat  ik  daer  toe  fo  ge- 
dwongen ben  geweeft ,  dat  indien  ik  my  daer  toe  niet 

gerefolveert  hadde ,  ik  gehouden  foude  zijn  geweeft, 

voor  een  verlater  van  'tgemeene  beft  van  mijn  Ko- 
ninkrijk, van  mijn  eereen  van  mijn  felfs;  de  voorfz 

Konink  my  d'offenfive  oorloge  aengedaen  hebbende , 
en  opentlijk  gevoed  de  rebellie  van  mijne  onderfaten 
tegen  my  5.  jarenlang,  fonder  dat  ik  revengie  geno- 

men hebbe  op  fijne  landen.     En  dat  nochtans  om 

geen  ander  refpedl ,  als  't  gene  't  welk  een  Alder-Chri- ftelijkfte Prince behoort  te  nemen,  op  de  algemeene 
welvaert  der  Chriftenheid.  Want  hoe  wel  de  forcen 

van  den  voorfz  Konink  in  aller  manieren  groot  zijn  ge- 
weeft ,  nochtans  zijn  die  vergefelfchapt  geweeft  met 

fö  grote  onrechtveerdigheid  ,   dat  God  den  rechten 
befchermer  der  gerechtigheid ,  my  fo  gunftig  geweeft 
is ,  dat  ik  die  over  al  verwonnen  en  verflagen  hebbe , 
waer  dat  ikfe  ontmoet  hebbe ;  het  welke  ik  u  vertone , 

op  dat  gy  gelooft: ,  dat  indien  ik  fo  lange  gefchuwt  heb- 

be d'occahen  van  den  gemeenen  vrede  te  troubleren , 
tegen  een  vyand  die  my  fo  feer  beledigt  had ,  het  tot 
mijn  groot  leedwefen  fal  zijn ,  als  ik  gedwongen  foude 
zijn ,  yetwes  te  doen  tegen  de  neutraliteyt ,  die  ik  altijd 

onderhouden  hebbe  met  die  van  't  land  van  Luyk , 
mijne  goede  en  oude  naburen ,   die  rechtevoort  uwe 

vaflalen  en  onderdanen  zijn.  Hierom  is  't ,  dat  ik  ver- 
ftaen  hebbende  dat  gy  u  gewapent  hebt ,  om  weder  te 
nemen  de  ftad  en  kafteel  van  Hoeye ,  gelegen  in  u  land , 

't  welk  mijn  Heeren  de  Staten  van  Nederland ,  mijne 
goede  vrienden  en  bondgenoten  ingenomen  hebben ; 
nebbende  verftaen ,  dat  de  Spangiaerts  fich  daer  mee- 
üer  van  maken  wilden ,  om  haer  profijt  daer  mede  te 
doen  tegen  hun  en  my.  En  daer  en  boven  dat  gy  hulpe 
verfocht  hebt  van  mijne  voorfz  vyanden,en  u  beholpen 

met  haer  forcen,  om 't  volk  van  de  voorfz  ftatcn  te  oe- 

Mon  Coufijn,  u  te  houden  in  fijn  heylige  hoede.    (F0I.7.) 
Gefchre  ven  te  Parijs  den  1 3 .  Maert  1595.  Sec. 

^eboo2f5  honing  beeft  ban  gelijben  gefrtpeben/ 
nopenbe  befe  felbe  fabe/  aen  te  Staten  ban£trob/ 
tefen  naboïgente  b?ief. 

Setr  lieve  ende goede  Vrinden. 

WY  houden  ui.  voor  fo  redelijke  perfonen,  dat %tftf ban 
wy  niet  vrefenen  fouden  u  1.  te  onderwerpen  het  &«n  Hat» 

oordeel  van  onfe  adlien,  zedert  dat  het  Gode  belieft  -^nf!  ?arl 
heeft ,  ons  te  roepen  tot  het  Gouvernement  van  defen  aen  öe  "jta* ftaet.  Want  de  geheele  Chriftenheid  kan    getuigen ,  ten  ban 

dat  in  de  plaetfe  van  wrake  te  nemen  van  de  Konink  ̂ P1** 
van  Spangien ,  van  de  injurien  die  wy  van  hem  ontfan- 
gen  hebben,  door  het  innemen  en  de  ufurpatie ,  (dat 
is ,   onrechtveerdige  beiittinge  )  die  hy  heeft  willen 
doen  van  onfe  krone ,  onder  pretexten  die  meer  eeni- 
gen  fchijn  hadden,  als  waerheid,  wy  altijd  gefocht 
hebben  door  onfe  patjentie  en  vertoeven ,  te  breken 

d'obftinaetheid  van  fijne  wapenen ,  nietby  gebrek  van 
couragie  of  van  middelen  om  ons  te  befchermen ,  maer 
om  de  ruft  van  de  Chriftenheid  niet  wijder  in  roeren  te 
ftellen  ;  waer  van  hoewel  God  verfcheiden  oordeelen 
uitgefproken  heeft  tot  onfer  bate ,  door  vele  ftrijden 
en  veltflagen  ,  daer  in  onfe  vyanden  altijd  onder  gele- 

gen hebben ,  niettemin  is  't  fo  wijt  van  daer  ,  dat  fy  on- 
der defe  hemelfe  ordonnantie  gebogen  fouden  hebben , 

en  daer  in  te  vreden  geweeft ,  dat  fy  haer  aenflagen 
niet  alleen  gecontinueert,  maer  ook  verdubbelt  heb- 

ben. Het  welke  wy  ui.  wel  hebben  willen  vertonen  * 

op  dat  gy-lieden  gelovet  dat  het  is  met  het  grootfte 
leedwefen  van  de  wereld,  als  wy  onfe  wapenen  moe- 

ten gebruiken  tegen  onfe  naburen.  Hierom  is  't  dat  wy verftaen  hebbende ,  datmen  u  1.  geperfuadeert  heeft  de 
wapenen  te  nemen,  om  uit  de  ftad  en  kafteel  vanHuy 
te  jagen  het  volk  van  de  Heeren  Staten  Generael  der 
Vereenigde  Nederlandfe  Provintien ,  onfe  goede  vrun- 
den  en  bondgenoten ,  die  daer  in  gekomen  zijn  ;  en 
vorders  datmen  om  dit  te  doen ,  fich  behelpen  wil  met 
onfe  vyanden  en  met  hare  forcen,  fo  hebben  wy  daer 
van  wel  willen  fchrijvenaenonfenMevedenBiflchop 
van  Luyk,  en  aen  u  1.  om  u  1.  te  bidden ,  datgylieden 
liever  wilt  kiefen ,  de  middelen  om  in  dit  ftuktever- 

fien  door  foetigheid,  als  te  trachten  daer  in  te  reme- 

dieren , 
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dieren,  door wege  van  geweld,  waervand'uitkom- 
ftenfèer  onfêker  zijn,  en  verfcheiden  ongevallen  on- 

derworpen, in  dewelke  wy  bedroeft  foudenzijnul. 
te  fieri  vallen,  om  de  affeftie  die  wy  ui.  toedragen. 

Voorts  fo  zijn  wy  ib  vereenigr  en  verbonden  in  vriend- 
schap met  de  voorfz  Heeren  Stiten ,  datmen  hun  niet 

beledigen  kan ,  of  wy  fouden  't  ons  aentrekken ,  alfoo 
ons  aen  haer  befcherminge  niet  minder  gelegen  is,  als 
aen  onfe  eigen  behoudeniflen  ,  principalijk  tegen  de 
Spangiaertsonfegemeenevyanden  :  Behalvendatwy 
wel  weten,  dat  fy  iïch  in  de  voorfz  flad  en  kafteel  van 
Hoey  begeven  hebben ,  niet  om  tetroublerenderufte 

van 't  voorfz  land,  maer  alleenlijk  om  te  beletten  de 
quade  voornemens  der  vooriz  Spangiaerden ,  dewelke 

fchijnen  t'famen  gefworen  te  hebben  de  ruïne  van  alle 
haer  naburen,  gelijk  van  haer  eigen  onderdanen.  Waer- 
omwy  u  1.  bidden  en  raden ,  als  goede  vrienden  en  na- 

buren, niet  toe  te  laten ,  dat  defe  fake  verder  vervolgt 

Word  >  want  fy  kan  niet  voortbrengen  als  troublen ,  on- 

eenigheiden  ontfteltheid  in  ui.  land,  daer 't u  1. licht fal  wefen  den  vrede  en  ftüligheid  te  behouden,  mits 
datmen  achterwegen  laet  fodanige  wegen  van  geweld. 
Wy  bieden  u  1.  aen  den  middel ,  die  wy  hebben  om  u  1. 
daerinbyteftaen,  en  houden  ons  fo  verfekert  vanul. 
voorfichtigheid ,  dat  indien  gyliedennochby  of  van  u 
fel fs  kont  difponeren,  om  van  dit  fait  fonder  paflie  te 
oordeelen  en  te  ordonneren ,  gy-lieden  liever  kiefen 
fult  in  goede  intelligentie  te  blijven  met  uwe  naburen , 
als  op  u  1.  te  trekken  de  difordre  die  de  krijgh  metfich 
biengt,  waer  mede  wy  feer  bedroeft  fouden  zijn,  dat 

gy  lieden  geouelt  wierd ,  om  d' affectie  die  wy  ui.  toe- 
dragen ,  en  d'opinie  die  wy  hebben ,  dat  gylieden  u 

daer  meer  fult  toe  laten  brengen ,  fo  gylieden  dat  doet, 
door  de  paflie  en  overredinge  van  een  ander ,  als  door 
u  1.  eigen  genegentheid ,  die  wy  altijd  gekent  hebben 
te  ftrekken  tot  de  gemeene  ftilligheid  en  rufte-  Wy 
fchrijven  enfeyndenul.  defe  tegenwoordige  exprefTe- 
lijk  met  delen  Trompetter,  met  den  welken  wy  ui. 
antwoort  op  den  inhoud  van  dien  verwachten  fullen  , 
en  fullen  defelve  eindigen ,  God  biddende ; 

Seer  lieve  en  goede  vrunden,  dat  hy  ui.  neme  in 
fijn  heilige  en  weerda  hoede.  Gegeven  te  Parijs  den  1 3 . 
Meert  159J.&C. 

Onbertuffcben  bat  tyt  3leger  berfameït  toerbein 
't  lanb  ban  kanten/  om  na^ocnetetrettbcn/  foi$ 
bw<$i^-^crtog<Etneftu£  feerbranngetowben/  en 
op  tien  11.  J^ebuiarij  bebben  öe  ifêJebecijng  beginnen 
te  toanbopen  banmenfcbeujHecemebicn/  bsctoellm 
toebcrom  tot  fijn  felfgnuam/  uit  eene  fïaiitotgfjctb 
baer  bP  ttoeeuten  lang  ingelegm  babbe;  b»  babbe 
eene  lannfame  ftoo^tfc  4.maenbengebab/  géliift  top 

foute  bebben  gebutoeïiibt :  ïw  toatf  uitecmaten  bet  en 
f  toaerlijbig ;  f)p  toaö  feer  p?agttg  in  fijne  bof-ljoubm* 
ge  /  fo  bat  lip  bihtotté  niet  en  toifte  toaer  mebe  öp  fijne 
fclmlbenateh  en  bupfoefinfoube  betalen ;  bptoaöfeer 
ftoaermoebig  en  ftatcujb/  en  men  fag  Ijcm  toeinig 
lacijcn  /  feïieen  anberö  niet  quaet  ban  naturen  te  jrjn , 
Ön  beeft  toeinig  bp  fijn  ti  jb  uptgeregt  /  toant  aftjoetoef 
alie  tcfolutien  op  fijnen  naem  gingen/  fotoerben  bit 
geoibomtcert  bP  be  Ifêinifter^  ticar  ftoranfö  /  bit  bem 
aifuteerben:  ïjp  ïjabbe  in^tprien  geregeert  met  fa* 
tioTactic/  maer  befe  $?obmtien  baer  be  fatten  fober* 
toert  ftonben  /  aio  ïjp  bier  bit  bonb  tot  fnnber  bomfte/ 
baer  toao  ïp  niet  op  berbacljt  getoeeft  -,  bP  bccftfnïien 
namebeblek  metbe  lelijne  blarne/  banbatbpitót* 
cbiclbeföenicbort  en^iere  Ie  5four  beeft  gefogt  baer 
toe  teuopen/  ombenj&mceltëautmuo^anilaffau 
om  'tlebente  bzengen,-  be  ürijgo-oberftcn  enfolba- 
ten  öebben  niet  beeï  toeruo  ban  fijn  boob  gemaeltt/  om 
bat  bp  ftg  niet  te  belbe  en  begaf/  toant  bp  ooft  tegen  be 
moepte  enatbeib/  ten  regarbe  ban  fijn  ftoaerujbig* 

beib  /  niet  en  mogt :  <§ijn  'licljaem  toerbe  geopent/  en men  bcbonb  i)tt  berte/longc  en  leber  feer  gefonb;  maer 
bcneben  in  fijn  blafe  eenen  (teen  ban  mibbelbare  groo* 
te /en  in  bc  3tjbe  aen  be  ribbe  toao  eenen  lebenbigen 
langen  too?m/  bit  bet  bittnenfle  fijns  licbaemöfeer 
babbe  boojbnaegtj  fijn  ïicbaem  io  geftelt  inbe#a? 
rocbie  tketbc  ban  ̂ t.  gjacob  ban  Coubergen/  ftaenbe 
aen  't  bof  ban  buffel/  tot  bat  bm  fecpfer  fijn  fcoeber/ en  anbere  bit  ïjp  tut  tcftamenteutö  geftelt  babbe/  o^e 
foubc  fielten  op  fijn  begraeffeniffc  -,  bP  &  eerft  5.  jaren 
baerna  begraben/  uit  bebelban  fijn  b^oeber  hertog 
Jillöcrtitö  in  be  &ernc  ban  &.  <&\\b\\\a. 

5%abe  boob  ban  ben  €rt5-%rtog€rncftu$?/  beeft 
be  <6^abe  ban  jpucnte$  ïjtt  «gouvernement  aen  ftg 
genomen/  geltjft  (Êrncftuö  bat  babbe  bernlaertj  baer 
toaren  eenige^cberlanbfe  peeren  bie  baer  aen  niet 
toel  baer  genoegen  Dabben/  eninfonberbeibtoaoben 
^ertoge  ban  3derfc0ot  baer  niet  toel  in  te  toeben/  en 
fienbe  bat  \p  't  felbe  niet  en  bonbe  beletten  /  të  uit  bet Janbbertrohen na  ©enetien/  fotopberbaelt  bebben. 
<©e  <Êrt3-üiertog  Crneftuö  babbe  JiBonobe  la  |Bot*  %» jre0ft8 
te  lafl  gegeben  om  ï$oep  toeberom  in  te  nemen  /  baer  *«&r  nut 

toe  ben  leger  al  gereet  gemaeut  toajS  in  'tlanbban  J£t5e0t8 jannen;  l)?i$ ben 5. JBartijopgeaobben/  metöeX 
2.  reaimenten  ̂ pangiaerto'  ban  <©on  2^ntonio  be ^tintga  /  en  ̂ ©on  Eouio  be  ©eïafto/  2.  regimenten 
biuffen en  ̂ .bantoalen/  meteentjeelbeel  artillerij/ 
en  quam  bm  7.  boo?  l|oep/innemenbe  be  boo?-fleben,- 
beoanberen  baegs  beeft  bP  beftab  boen  befebieten/ 
entegeno  ben  abonb/  tertoijlen  beColonel  la25er* 
lotte  fijn  befl  btbt  om  met  tabberd  in  beflabteftcu 
men  /  aen  be  31  jbe  na  3lupb  toe  /  $  ï)n  ̂ paenfe  boet^ 

boren  gefeib  bebben  /  betoelbe  etnbelüh  beranbert  io  in  bolït  aengeballen  op  be  b?effe  /  en  bebben  bc  flebe  in^ 

39e  <£tt$- 
ï)ectog: 

toecfitóert 
be  <0?.iti« 
ban  JFtten* 
ted  /  <öou* 
becneuc 
3?au  De 

la;:b!"e 
tien. 

SBooti  ban 

lm  tfitj- 
ïlerroQ 
*ffrnettutf  / 
en  ban 

fijnt  qua* 
tireyun. 

eene  geftabige  /  en  lip  uennenbe  fijn  gebaer  en  perpcï/ 
beeft  bem  na  beCatoïijbe  maniere  boen  leberen  bet 
«Sacrament  en  beilig  ©lijfd:  baerna  beeft  lypbn 
bem  laten  bomen  ben  hertog  ban  5peria/  betoclbe 
met  berlof  ban  ben  &oranft  ban  ̂ pangten  /  be  faken 
ban  ©zanbrijb  gebelijh  berlaten  babbe  /  ben  <£fcabe 

ban  5pücnted/  ̂ on<©ie3oen^tepbanobJ<gibarra/ en  eeltige  anbere  banbebtenaersf  ban  ̂ tate/  Eanö- 
faten  jijnbc  /  en  na  bat  bP  ben  bebolcn  fyabbc  bc  faken 
beö  l^bmnhci  bienft  betreffenbe/  iyttft  ïjp  berfilaert 
b*t  fijne  iBaiefï.toiKc  toaö/  bat  na  fijnen  boob  ben 
<0?abe  bnn^pucittco  be  €atolij«c$!obintien  en  Ste- 

gere regeren  foubc/  tot  batter  anbere  02b?eguame. 
fen  isf  euftelijn  ben  20. 5f  etcuarii  /  ontrent  2.  uren  na 
mtbbernagt  oberleben/  oub  5ijnbc  toeintg  maenben 
min  ban  42.  jaren,  ©:1e  bit  tot  $ty$  en  b:ebe  genegen 
toaren/  Oebzoefben  fin  ban  fijnoberujben/  toant fp 
\Ubbtn  bt'pcnefcbept  bat  bpeinbelijftbentoebenocb 
foubc  bebben  te  toegc  gefcagt:^p  toaö  feer  pberig  tot 
be  Catoïi  jï^e  xleligie/  feer  berecb  tot  beo  feohinhjO  ban 
«Spaitgiêno i  bienft  /babbe  fïgenliclingebeelb/  batbp 
boo?  bulpc  bc  iTelbcu  ïtomnbö  /  l)tt  5rranfc  ïtiih  bebo^ 
men  foube/  enbatï)pb'5Infantctotcenbupf>J?outoe foubeberftrögettj  eenige  fcbnjben  bat  fijn  25iegtba- 
ber  berfebert  babbe/  met  fijn  confent (toant anbertf 
niet  gcoojloft  io  ©iegt  te  meiben)  bat  lp  op  fijn  boob- 
bebbe  babbe  berfelaert/  bat  ïjp  fijne  funberbeib  babbe 
betoaert  /  en  albeur  betrout  bic  te  betoaren  /  tot  bat  bp 

genomen  /  met  minber  toeberftanbö  ban  fv  gemepnt 
babben  /  boob  blijbenbe  alle  be  gene  bitfitl)  met  rafcb 
genoeg  en  nonben  falberen  op  bet  bafteel  /  'ttoela 
alfo  fp  ficb  baer  op  bonben  retireren  in  fefterïjcib  / 
oozfabe  toaö  batfetcminben  beboirgebaen  babbelt 
in  't  befcljermen  ban  be  ftab. 

v^efen  bag  té  .liBonjteur  bt  <©20efbeefe  met 
2000.  % upbeiwerss  en  eenige  paerben/ban  tocgen  btw 
^3ilTcbop  ban  %xx$\  mebe  boo?  ?|oep  geftomen/ 
IBottf  be  laiBotte  beeftfc  belaft  batfe  gaen  leggen 
fouben  aebter  betbafteel/  om  bit  ban  binnen  bate* 
ujlt  te  beginnen  te  benoutoen  /  la  lBotte  plante 

1 6.  ftubben  gefebuto1  op  eenen  berg  tegen  ïm  bafteeï/  (Foi«  e.; baer  eenen  ronben  en  bibbcn  toren  toaö  /  1 6.  boeten 

biU/  op  toeöien  too?n  en  beo1  berg«  ftepltjeib/men  qua* lijft  ben  fto?m  foube  bonneit  acnb^ciigen,  maer  men 
bcbonb  bat  ben  boo2f3  toren  geen  bolmetfelbcn  muur 
toasf/  maetban2.muuren/  tuffen  beibcn  bol  ctt  ge* 
bult  ban  albcrïep  grupg  ban  ftenen.  ̂ en  1 8.  begon? 
ben  fp  te  febtcten  /  en  en  bielben  niet  op  tot  ben  20.  on* 
trent  ben  noen/  en  babben  baer  ontrent  i5oo.fcbeu* 
ten  op  gebaen  /  en  een  opemnge  gemaent;  toant 
al$  ben  buptenften  muur  afeefcliotentoa^/  reeö  bat 
gctiptf  ban  felfef  neber/  mabenbe  een  beguanr  op* 
blimmingc .;   bt  ̂ pangtaerben  pjeparcerben  freb 
al  tot  ben  ftomt/  toefenbe  Balmfonbag.  t©an  ̂ e^.^^,,.,, 
raugierc/  toetenbebatfrjn^rcell.  bemnietenbon^at6S 
be  ontfetten  /  obermit^  be  öoogöeibban  be  opper- 

toatereiv 
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toateten  /  foctjt  te  parïamentecen/  en  ï)et  accoojt  toet;  i  eofenoöelen  .gemunt  babbe ;  be  peeren  Staten  <©&  Mnnm 
be  gemaeftt/  bat  i$etaum;ce  fouöe  uittceftften  met  jnctaei  dabben  Ijem  fijn  pjoceg  bullen  boen  maften/ onum* 
eenpaert/  be  folbatèn  met  bacc  toapeneu  en  baen*  omOemteboenfteaffen  bolgenbebeplaccatcn:  fcaerjw!'0™ 
öeloV  enuagagiebiefp  tnagen  ftonben/  en  3ijn  alfo  tegen  ben  fcie  ban  .töelbeclanb  Ijabben  gecppofeect55ny'n ifen  21.  uitgetogen.  <£>p  bet  ftafïccl  toeebe  geleiö  engepjotefteect/  tiatOp  necgenö  jufïiabel  en  toaov^nbeban 
1*0.  ̂ pangiaerben  /  onber  tien  Capitcpn  gioan  be  ban  bo?2  ben  bobc  cii  Cancclrije  ban  43elbeclanb/  ten  t^nio  / 
^oznofa/  ban 't  cegiment  ban  Den  boo,moembcn  aenften  bat  be  &u!enbucgfc  ̂ urifbictie  toaaiecn^XJ'" ^>on  imomo  tie  Euniga/  ent  baec  te  bliiben  totlban<töelbeclanb;  De  boorf5  &ra<jebangcr  Iwööc  mtBCbanfja. 

$oogtijb 
en  2B?up» 
ïofts-jfet* 
fte  ban  öc 

bat  be  foeffen  gereparcect  bwren  /  betoelfte  baec 
2,ntacnbcrtbïeben/  tot  bat  met  be  gefantcn  ban  ben 

25t^"f fto»  aeïjanöcit  toaö  /  bat  beftab  en  öet  ftafïeei 
ïjen  25ifrcl)op  tocöctom  oneraelebeit  niecöe  /  op  e  on- 
binen/  mittf  betalenbe  be  ftrijgS-ftoften  /  bclgenbc 
bet  accooat  Dim  acngacnbc  /  boo?  tuffen-fpjeften  ban 
itöieatbot/  enbenStubttetu:  betfijoninr  ban^pan- 
gten  /  gemaeftt  met  öe  boo:f3  gefantein 

r\<£  a©elgcbocen_€f?abe  $Dntp$  ban  Igoöenfo/ 
I&P-beece  tot  3langenb  ecg  etc.  beeft  ben  7»  5Fe 

b?uari)  /  toefenbe  öingotiag  en  baftelabont  /  |i)n 
45?abebanïjoogtijbenbniPïofiS-fee<tegeOouoen/  met  öe  Doog- 
mt)en\o  1  geborene  fónnceffe  jjHarta  ban  <Dcangien  en  $afl*au/ 
SffiSSf'  ouS:i  <tc &ocTjtec ban ïjogec jBem.3Bilbclm$rinee ban 
Kfliöan'  <02angten/  bie  ïjp  gepjoccecct  babbe  bp  fijne  eeefte öcangun/^upfbjoubje/  bc  eenige  boeftter  ban  jjlBarimiliaen 
oubiïe  foan  q^fjntonb  /  <0?abe  ban  ?5uictt/  en  toa£  be  b.uip* 
SaSSu  ïoftS-feefteingefteït/  omgeboubentctoecbenop  net 
6eim$pn*fïot  te  23uren  tn  (©clbeclanb/  ttoelft  feec  magitt? 
«  ban  fïjfteUift  en  ftecciijft  gefebiebe/  aïtoaec  feec  gcooteti 
^r<fffln/  «W  en  peeren  iiit  «Duptflanb  berfebenen ;  be  ̂ eere  I  ccïcöïcben/  boe  bat  tevm.  45?öte  ban  fenlenbc^ 

al  feec  lange  tijb  gebang:n  gefetcn  /  cii  baöbe  fïjn«nm«h. 
I)up(u?oin8c  aen  fljn€jt«iüiarQueflegep2cfenteect/ 
en  pacbon  booj  baren  man  berfotïjt  j  bacc  op  (m 
€ccel!.öp  2ïppofltUcbcfc!b?l)aböc  öecenbopeectaen 
be  Staten  <0cnecael :  bocb  be  <6eDeputcerbe  ban 
i6élberlanb  öebben  fïjnCrrcU.  aengebient/  batbcfe 
faïte  niet  be  genecaütept  /  maec  be  ïjóogfjciö  beö 
bo^lenbomis  ̂ 5e!ce  cafenbetoa^/  enbecfaebtenbat 
fijne  Cccell.  befelbeald^tabljoubec  fcube  gdteben 
booz  te  flaen  /  ban  bebJijle  be  fnne  bus  bleef  (teen  /  en 
batbaectn  gcenepnbeljjucafoluticen  toerben  geno- 

men/ foöeeft  bc  b002f3Ï)upfb20ulne  ban  ïicaijebans 
gec/  Ijaecboou-aeb  ban  baec  totenben  ailjtec  laten 
binben/ en  beeft  albiec  een  boetbaï  gebaen/  btbbcnbe 
ij:n  23?upbcgom  en  23?upb  /  en  alle  be  peeren  fjtcc  te* 
gcnb30o:big  /  boo,2  bnei'  aen  be  peeren  staten  *Bt\\z^ raeltelmllcnnneccebecen/  ^it  (jaren  man  ban  fijn 
gebanliennfe  ontflagen  motbt  bjecben  /  men  Xyzzft 
Oaec  toegefepb/  bat  m en  ter  geïeigenbec  tijb  fulbö  boen 
fonbe.  <©?  (©:abe  ban  ï^obenlo  Ijeeft  baec  na  ̂ c\\ 
iJiBattii  aenbeni^eet'^óban  ban  (üHbenbacnebeib 

tu. 
Wtm. Staten  <6enecaeï  fonben  baec  ooft  ï)ace  <U5ebeputeec 

ecnfhg  en  tonttnuele  aenöouben  ban  fijne  bebjoef be 
bupfbzoittoecn  fttnberen/  en  ftonbeï]p  met  onbeeïa* 
ten/  ïjcinbecteïnfttebibbenbeboo?,f5fafte/  boo? fti 
belemogelijfttoa^/  letoillenboubrn  boo^  &tftttti* 

bol«Tctfee  Jnantïccrt/  enfo  becre  bel^xren  Staten  «peneracl 
ren^M-  fouben mogen bebseegt too?ben /  om m\ cegacbe ban 

peeren  .Staten  /  fo  ten  aenfien  ban  be  langbnctge  ge^ 
tcoutoe  btenflen  W  bem  ̂ m  ïanbe  b?eï  23 .  jaren  lange 
gebaen/  enafêbat  be^oog-geb,  ̂ «nceffe  maö  be 
outjte  botïjtecban  fijne  paneel.  <öcceH.  ̂ oog-geb. 
albaerin  competenten  getale  berftöenen/ 
öe  cefolutte  atö  boe  genomen ,-  be  boo?f5  ©eecen  Sta- 

ten ban  ̂ ollanö  ïjcUöen  befelbe  beceect  niet  z.  ftïjone '  öenboornoemben  gebangen  /  eemge  gun^ge  ccfoïu, 
gcote  en  fton|ltg-geb2cben  ïtouppetaffen  /  met  be  ttctenemen/  bat fitlftö motbt  gefcljteben  boo^bem* 
uoapenenban^oüanb/  toegenbe  met  een  bieeftante  ta:cemeenboo«bett/  bat  op  fimeftoog-mb  aen  ben bof* 
een 
baec 
ttammrtïiiët^  mP  ̂:ajc  mntmneeflec  bacc 
ftocïjt  boo?  1250.  gulbend  /  notb  een  fcljone  Caruant  m  «n  öien  regacbe  Wüm  g  oeparboimcm  j  baec 
meteenbanne  baec  aen/  met  notb  eenCachantop  m*zr  °ff  ölc  Uan  <öelbeclanb  contentement  geno* 

|  men  yeubeu. 

D€n  14  ,ïjï5actij  i$  ooft  tstf^elft  in  l^ollanb  gea-out  ̂ ww* 
ben  Inelgeumn  <!3?abe  <8eo?.gen  €beracb  /  «02a-  ̂ £C^£  l*r'5- 

5&e  ï^ttoP' 
bjomwe 
ban  fita» 
pebangee 

tntcfiic 

ben  bloten  Ijalé  te  blagen  /  ban  biamanten  enbe  paec 
len/  geftotl)tboüJ74o°^ufóen/  nocO  een  btecftaa 
te  becgulbe  iM>(c  /  baec  in  een  cente-fcief  bias  ban 
2^00.  rjuiöeitë  'ö  taerö  /  tot  ïafte  ban  ben  Eanbe  bmt 
^oïlanben3®efl-ï)»efïanb/fo  ïannc  als?  fijn  gntabe  be  ban  ̂ olmov  en  a52p-ï|eer  ban  iBuntfenOetoy  JJJ,to|aw Colonel  in  Zclanö  /  en  ̂ oubecneuc  ban  ̂ ul|t  in  .éoiintf 

©Iaenbecen/  met  ̂ abina  ban  €gmont/  boebtec^ct  dc 
ban  Hamo?ael/  <0iabe  ban€gmont/  oep^otceectf'^" 
bp  ̂ abina  beö  ̂ ait5-<02abcn  boeljtec ;  öettoas  een  ®?aSS«i| 
feec  Ijeeclijft  en  liberale  feefïc  /  en  toerbe  mebe  beceect  «ömeni. 
met  be  pzefentie  ban  ftjn  €rcdï.  en  beïe  peeren  en 
bjoutoen  -,  be  Meeren  Staten  ban  i^oïïanb  lebben 
foen2Snipbegöincn25?upb  beceect  met  tbjee  ftuone 
becgulbe  ftoppetaffen  /  met  een  lampet  en  beftften/ 
ftottenbctTamen  8541. 16.  ft.  met  notb  boo:  be  b:utb 
een  Cacftam  ban  2400.  gulben/  en  een  bague  ban 

2000.  gulben  /  beloopenbc  al  t'famen  tec  fomme  ban 12941. 16.  %  5J5otb  öebben  bic  ban  Eelanb  tm 
232upbegomcn25?upb  beceect  aen  anbece  btngen  / 
toeecbigóooo.gulb.  <S>'anbece^20bintien  ooft  elftö 
na  geïegentbeib.  I|tec  toeebe  bele  tcinmpïje  bcüic? 
ben/  met  toucnopeh  en  fleften  na  ben  cing;  beftenen 
ban  ftet  IBacftt-belb  binnen  bJacen  opgegcaben  en 
metbaelgienbefet/  baecbe  paecbentufleben  bepbeit 

licneii;  boo?  't  ̂tabbupiS  toaö  een  ftelïagie  geflelt/bt' e bebangenbjaö  met  laftcn/  baccfïjn€ccell.bePHu> 
ceffen  en  gcote  bzoubjen/  en  be  iBagiftcaten  op  faten  (roi.9.> 
om  te  beficötigen  /  en  baec  quam  beel  bolft0  uit  anbe? 
cefteben/  fobattecbpbe  200.  beien  fteïïagien  conts- 
om  gemaeftt  en  becDuucttoccben  /  al$  ooft  be  ftamers? 

35  en 

en  bace€cceïlentie  fouben  leben/  ofeemgeban  ïjaer 
lupbetbefcenbenten* 

<De  ̂ eecen  Staten  ban  Selanb  öcDDen  albaec 
mebe  tot  beeeeeïnge  ban  be  feefr  gefonben  8.  <&&emv 
teecbe/  ben  252upbegom  en  25|upb  met  2.  fcïm^  gou- 
ben  ftoppen  /  toeerbig  8000.  guib.  berecenbe  /  en 
baec  en  boben  een  Inf-cente  brief  ban  600.  guïö.  jaer- 
ïijftoV  tenïijbeban  fijne  <0enab.  en  ftaet€ra1l.  en 
ïjaerïupbec  befcenbenten.  ̂ e  ̂ oningïijfte  H^ajeft» 
ban  ©^anftcijft  fonb  op  Ut  feefl  tot  een  beceecinge 
eenfcöooneftop  ban  een  pintnat^  ban  SSgaetgefhe; 
ben/  en  beboet  feec  ftofleïp  tn  ï)et  goubgebjjoebt/ 

bet  beftfel  ban  Cciflaï  be  .^ontange/  t'famen  ge; eflimeect  opóooo.guïb.  ̂ ©ie  ban  252eba  fonben  al^ 
baec  tot  beceecinge  een  fïïbec  ferbice;  en  bic  ban 
25uren/!ifeJftepn/  ileeroam/  ,§,|Dartató-«Dp 
tn  Eeïanb/  en  alle  bojpen  en  gebugten  onber  töu; 
een  refo?tecenbe/  elft  ecnige  fcaije  ftoppen  en  jubJelen  / 
nafjaecbecmogen/  totbetomngc  ban  [jaec  goebge- 
noegen  obec  ̂ efz  alliantie  en  bit  butoelijft. 

<0p  befe  feefle  beeft  baec  gebonben  be  bupö-bjoutoe 
ban  ©encift  fecaijebangec  /  hit  iBuntmeefïet  gc^ 
toeefl  babbe  binnen  ©ulcnbucg/  en  een  feftecen  tijb 
ïange  ban  toegen  be  l^eecen  Staten  aBfcnecael  ge^ 
bangen  gefeten  ijabbe  /  om  bat  D?  fonbec  actcop  bele 

JL  V  •    JL/CCi* 
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öcfcltie  qc- 
fnjtet. 

enfolberS/  öacr  gefcTjictim  bcle  mafgueraben  ïtofte^ 
Inftenftonttts.  .ïBcnfpeelöc  baer  op  alöccï)antie  nv 
fkumenten/  beteltrommen/  trompet-fleften/  etc. 
2£ibi;e  Vxta.0  men  mibben  in  ö'oo^ïoae  ook  bjoüjft. 

Iföipebjuarnbefeö  jaersS  itfeengrootcfneeugebaï- 
Icw  /  be  todïie  gefmolten  31  jnöe/  en  baer  op  Komen; 

be  eenen  geburiaen  groten  benen  /  fo  Ijebben  be  toate- 
een/  ötctut  öc  gcDiTgtcn/  boffeïjm  en  rebieren  af* 
quanten/  fo groot  en  getodbig  getoeeft/  batbe  re- bieren  overliepen  en  grote  fcljabe  bebett;  benïtitfV 
liföacö/  a©acl/  fflel/  behoefd/ toarenfoDoög/ 
batbp  geen  menfdjen  gebenuen  befelbe  fo  öoog  ge* 
toeefi  tearett;  menfepbebat  be  foefel  ;o.  boeten 
(joog  bias/  befgeüjr  toaobenïlüntoelö.boetenDO' 
ger/  alömenuonbebebinben  bat  ïjp  bp  eenigmen* 
fcljcn  gebannen  getoeeft  toaö  /  fo  bat  belc  bijften  ober* 
liepen  of  boo2b:aften/  belc  bupfenbenban  beeflen  en 
menfeïjenbertoonften  /  belelanben/jlebenenb02pen 
letien  grote  fetjaoe  /  in  <0elberlanb  en  ̂ ollanb  toaren 
b'epïanbcn  ban  2£>ommelretoeert/  2detttbie  gefjeel onber  toater;  ben  bi)K  ban  45o?com  fóalt  boo2/  fo 
bat  bet  ontrent  f&ipettiuecDtai  onber  liep/  2ttlb2af> 
fectoeertban  gelijken/  niet  tegenitaenbe  alle  beboir 
bp  <©ijft-<62acfen^ccm-ïïaben baer  tegen  gebacn: 
^tïponboben  ftonb  gebed  onber  toater  /  en  men 
teeefbe  bat  bes  ftabö  muren  omgeto02pen  fouben 
to02ben;  beel  boltoeeften  aen  fleben  en  fotfecflen  fpoel- 
bentoceft/  tuffcl)enïïeettencn3©agerangen  liep  ben 
m\n  ooft  ober  ■,  een  flab-poo?te  ban  a©agcningen 
(roitebe/  en'ttoatceliepboo2t$boo2be©elubie/  en 
ïk^c  aen  be  flabö-muren/  boltoeeften/  poo2ten  en 
Damepen  ban  Sümeröf^t  (baer  nopt  geen  ïSp-toa; 
ter  gefïen  toa0)  beel  feïjaben^;  alle  ben  turf  bzeef  boo? 
bebeenenöeenbjeclj/  fo  bat  W  ban  get^titfjtaen 
mrf/  ftabbcflcn/  poo?tenenöamenenban2ïlmer^ 
foo?t/toclfcöabelcben4ooooogulben]S :  3Mitecom 
toerb  ban  toallen  en  boltoerften  meefl  ontbeflicbt. 
<©oo?  ben  mfyeeft  bp  a©efd  /  te  EutpDen  en  <Deben- 
ter/  b2ebenooftfcbone  boltoeeften  toetD:  tlanbban 
©tanen  ïieponber/  fobatberoberaï  geote  ellenbete 
fien  en  boren  toaev  niet  alleen  in  befe/  maerinmeer 
anberelanbcn.  (€e5pranltfoo2ti0  Det  toater  een  eïle 
Doger  getoeeft/  banmenfjet  oit  bebonben  Deeft/  en 
ïjeeft  niet  alleen  be  ftdberg  alberoaefl  tegen  be  rebiere 
belBepn/  maer  ooft  berre in beflab bol  gelopen/  en 
Deeft  grote  fcDabe  aen  toijn/  jout/  olieenanberetoa* 
rengebaen. 

5&c  f  eeten  TA  €  peeren  Staten  «©enerael  Dabben  tot  neberleg- 
Staten  JL-'gmge  ban  b'oube  ttoiften  en  berfc fjtlïen  /  tuffeben 
«ecnecaci  öc  ̂   en  (^roianben  /  getommttteert  be  %ztt 
SnnSn    renCancelaer  ban<J5elberlanb€lüertuöHeoninu0/ drauteiaec  ̂ ebaftiaen  3lofen  eti  ̂ joban  fitten  /  refpectibe  Ka- 
%tomnufi/  jjcn  ̂ m  ̂ tat?  /  cn  ban  ben  l^ogen  maïie  in  I^ollanb/ 
SSn'ito.  baer  ober  befclbe  feer  langen  tijb  befig  getoeeft  toa^ 
fm  en  Oio*  ren/  en  partijen  ten  bepben  snben  in  't  lange  niet  alleen tjaniBit*  geboo2t/  maerbegefcluiftenenpjoceffen  tenbepben 
StSÜ  3ijben  obergelebert/  Ijabben  gebiftteert/  fo  ö^bDen 
3SnW befclbe  goetgebonben  te  maften  feftere  ojbonnantic 
fiaa  <©?oe^opben  flaet  en  fo^me  banöegeringe  ban  befe  ̂ 20^ 
»,"|en.E"  bintie/  biefp  baer  na  ftebbengefonben  aen  be  peeren 
?ïn  tenK  Staten  <©eneraei  ber  ©ereenigbe  ̂ eberlanbfe  #20; 
eeuisen.»  bintien/  ten epnbe^befelbefozmcbpbe peeren  «Sta- ten 45eneraelgeapp20beert  en  geconfirmeert  fouben 

toojben/  mcpncnbebat  baer  mebe  be  eenigljetb  ge- 
treft  en  acïjterbolgt  foubc  to02ben;  fclj2eben  ooft  tot 
bien  epnbe  aen  ben  ̂ eere  |BC.  Sloftan  ban  Olbenbar^ 
nebelb/  mbbocaet  ban  be  Staten  ban  lollanb/  be- 
fennabolgenbenb^iefj 

Monjïeur  V  Advocaet , 

SO  wy  over  lange  hier  geweeft  zijn ,  en  veelderhan- 
de  fwarigheden  gehad ,  om  de  gefchillenendiffe- 

mwte ban  be 

<3eöepui  renten  alhier  over  lange  ingewortelt,  neder  te  leggen, 
lecrbe  aen  in  manieren  fo  u  E.  verftaen  fal  uyt  onfe  Miflive  aen  de 
meefïergjo*  Heeren  Staten  Generael  voorfz ,  en  dat  wy  niet  tegen- 

©"bènbac*  ̂ aenf^e '  ̂at  WY  (on^*es bedunkens)  degefteldeordre jjetteltJ/  recht  op  en  dienlijk  is  tot  rufte  van  de  landen,  noch- 
%bbotaet  tans  bemerken  datter  noch  eenige  Tullen  wefen ,  die 

om  te  continueren  de  voorgaende  confufie  ,  niet  te  $cetm 
vreden  fullen  zijn  ,  maer  pogen  de  fake  anders  te  drij-  J»tatni 

ven ,  fonderlinge  aengaende  d'ordre  en  autoritey t  van  &an  ̂ ol* 
de  garnifoenen  en  bekttinge  van  de  plaetfen  ,  daer"  * 
door  fy  meynen  't  commandement  over  't  krijgsvolk 
tot  hun  te  trekken ,  &c  en  voorts  de  Convoyen ,  Li- 
centen  en  gemeene  middelen  na  hun  beliefte  te  dirige- 

ren met'et  gene  dat  daer  uyt  foude  mogen  volgen ,  fo 
hebben  wy  niet  willen  laten  u  E.  in  goeder  trouwen 

t'ad  verteren  ,  om  met  difcretie  en  goede  toeverficht 
de  goede  hand  te  houden ,  dat  daer  in  verfien  werde  ten 
meeften  ruft  en  welvaren  van  den  landen ;  waer  toe  on- 

fes  bedunkens  fonderlinge  fal  mogen  dienen ,  dat  d'or- 
donnantie  op  den  ftaet  en  forme  van  regeringe  van  de- 
fe Provintie den  1 7. Februar ij  opgericht,  achtervolgt 
en  by  de  Heeren  StatenGenerael  geconfirmeert  worde, 
enoverfulks  de  commiflTie  aen  fijne  Genade,  als  Stad- 

houder van  de  ftad  en  Omlanden  van  Groeningen  te  ge- 
ven, fo  worde  geextendeert ,  dat  defelve  alleen  hebbe 

en  behoude  het  commandement  over  't  krijgsvolk  en 
befettinge  van  de  Sterkten  en  Forten  in  defe  quartieren, 
en  van  gelijke  ook  het  nomineren  van  de  vaendelen  die 
van  Vriefland  af  te  nemen ,  en  op  de  repartitie  van  defe 
Provintie  van  ftad  en  Omlanden  van  Groeningen  we- 

derom te  ftellen ,  geremitteeit  worde  tot  denominatie 
van  fijn  Genade  voorfz,  als  den  welken  beft  bekent  zijn, 
de  humeuren  en  aualiteyten  van  den  genigen  die  tot 
verhoedinge  van  alle  partialitey  ten  beft  fullen  gebruikt 
konnen  worden ,  volgende  de  redenen  en  circumftan- 
tien  die  fijn  Genade  ons  breeder  heeft  verklaert,  en  u  E. 
na  fijne  gewoondlijke  vernuftheid  wel  konnen  beden- 

ken. Hier  mede  ons  gebiedende  in  de  goede  gratie  van 
u  E.  bidden  God  Almachtig  defelve  te  willen  bewaren 
in  fijne  heylige  hoede.  Uit  Groeningen  den  eerften 
Martii  1595.  Stilo  Novo.  Onder  ftond  U  E.  dienft wil- 

lige vrunden ,  en  was  ondertekent  aldus,  Albertm  Lto- 

ninus ,  Sebaji'taen  van  Looft» ,  Joban  Witten.  Het  op- fchrift  was  aldus  :  Aen  mijn  Heere,  mijn  Heere  van 
Oldenbarneveld ,  Advocaet  van  de  Heeren  Staten  van 
Holland ,  in  den  Hage.  , 

3T<®2bonnantie  op  ben  flaet  en  fomte  ban  regelt,,,,,, 
ringe  bp  be  boo2f3  Commiffarifen  uitgefp20ften  en  ge-  notitie  op 
maeftt/  baer  ban  in  befe  boo2gaenbe  miffibe  mentieÖE"  fa" 
i$  gemaeftt  /  babbe  ift  öier  gaerne  in  't  geïjeel  geflelt/  HZ j  maer  toant  teft  bie  niet  autentijft  en  fyebibz  nonnen  nngebp  ot 
|  benomen/  en  alfobe  felbe  02bonnantie  baer  na  oon^r3 
bp  fententie  ban  be  peeren  Staten  <©enerael  te  metHJJJ* gebaen  iö  /  fullen  bier  alleen  in  ft02te  Det  fommier  in*  maeht  «1 
§oub  ban  bien  berDalen  /  te  toeten  j  <E>at  (lab  en  ̂ m-  umtfw 
lanben  t'famen  eene  $20bintie  en  t02puö  banhen« ttoeeleben maften/  enteneeutoigenbagen  onbereen'» 
goubernement blijben fouben/  bat  een  collegic  ban'» 
S.perfonen/  4.banbeflab/  en4.banbelanbenfou=» 
ben  toerben  opgerieftt  /  1m  een  gemenen  bupbei  ban »» 
tontributien  en  geeftelpe  goeberen  öebben  fouben:»» 
€en  3egel  ban  bepber  3üt0  beflaenbe  /  een  ̂ ecreta- »» 
riö  /  eenberlep  rentmeejterö  en  anbere  nobige  officie-  »> 
ren  geb2uiften  fouben  /  en  bat  be  ̂ tabljouber  bp  fle- » 
ftingeban  flemmen  befeïbe  met  fijn  toebal  fenepben" 
foube  /  be  gefcïttüen  ban  be  ftamer  ban  gfiifhtie. " 
gjtem  /  ban  be  ftapel  en  b20utoerije  ten  platten  lanbe  / »» 
betoijle  befelbe  met  minber  fo2ge  ftonbe  uitgefleït »» 
to02ben/  toojben  geflelt  tot  ceebteujfte  erftenteniffe '» 
ban  be  peeren  Staten  generael :  bocb  flelben  be'» 
Commiftarifen  <a2beninge  /  baer  in  men  in  flapel  en » » 
b2ontoetüe  ftcD  foube  retDten  /  geburenbe  be  p20tebu? }» 
renenrecï)tbo2beringe/  etc  »• 

^efeuitfp?afte  berCornmiffarifen  tö  bp  W  ban 
doeningen  batelijften  aengenomen,-  maer  bie  ban 
be  ©mlanben  befelbe  oberfien  en  gebifiteert  öeb- 
benbe/en  ïjebben  befelbe  alfo  raettoillenaettnemen/ 
maer  bebben  baer  ban  gep20boceert  aen  be  peeren 
Staten  generael/  en  baer  ban  Dare  grieben  oberge? 
lebert/  lupbenbeatëbolgt. 

ALfo  de  Heeren  Doótor  EUertusLtoninus  Cance-Ciitbm 

lier  van  Gelderland  ,  Sehajiiae»  va»  Lofen  en  >- JfnöJ  *c£ 
han  Witten  refpedive  Raden  van  State ,  en  van  den  «©rnlanbcn 

hogen  raed  in  Holland ,  van  den  Heeren  Staten  Ge-  öan  4Bjoe* 

nerael  zijn  gecommitteert  geweeft  ,  om  de  queftien  n|n^njuf" 

en    gefchillen  ,   tuffchen  den  Vriefche  Omlanden &wv\' cn 
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Ctntratl  en  de  ftad  Groeningen  hangende,  in  der  vrnntfchap 

o»£c8«Iï'  t'end-fcheyden  indien  't  mogelijk  was ,  of  by  faute  van 
öt^taa'"  dien  ,  partijen  haer  pretenfien  fchriftelijk  te  doen 
en  fojme  ftellen ,  en  haer  faken  t'inftrucren  na  behoren  ,  de 
Dan  ttQtf  felvige  geinftrueerde  proceflèn ,  aen  den  Heeren  Sta- 
ComnUf*ten  Generaelover  te  brengen,  enden  fel  ven  van  alles 
farifen  ban  rapport  te  doen ,  &c.  So  hebben  de  voorfz  Gecom- 
t>e$.  $.  mitteerden,  na  dat  de  handelinge  ter  vrundfchap  on- 

staten vruchtbaerlijkafgegaen,  en  dienvolgens  de  ProcefTen 
uptacfp:o*  hinc  inde  waren  volfchreven ,  geinftrueert  en  gecon- 
ft«n.  cludeerteen  yederpartye  apart  aengelanget,  en  ver 

fogt  de  uy  tinge  en  eyndelijkedecifie  van  défe  differen- 
ten  op  fijn  genade ,  en  haer  E.  te  begeven  en  compro- 

mitteren ;  waer  in  de  Staten  van  de  Omlanden  na  rijpe 
deliberatie  (  uit  hertgrondlijker  verlangen   na   een 
vafte  gedurige  vrede  en  eendragt )  hebben  gecondef- 
cendeertenbewilliget ,  belangende  de  queftie  in  ma- 

terie van  ftaet ,   te  weten  ,   dat  fijn  genade  en  haer 
E.  fekere  forme  van  ftaet  en  regeringe ,  die  by  par- 

•    tyenin  defe  conju&uren  gevolgt  en  gehouden  moch- 
ten worden,  föuden  mogen  ramen  en  inftellen,    fo 

als  uit  beyder  deels  fchriften  en  documenten,  en  alfo 

fecundum  aila  (3"  probata  foude  bevonden  Worden  te 
behoren  ;    met  den  befcheyde ,   dat  de  queftie  van 
de  kamer  van  de  Juftitie  ,  hoewel  mede  een  annex 
en  deel  van  de  regeringe  zijnde,   van  fijn  genade  en 
haer  E.  ongeroert  en  in  jegenwoordigen  ftaet  foude 
blijven;  bis  tot  decifievan  den  Heeren  Staten  Gene- 
rael ,   als  ook  de  queftie  van  des  Lands-bier  Accij- 
fen,  vanden  pretenfen  ftapel  met  den  aenkleven van 
dien,  fampt  van  de  brouwerijen  en  uitflijt  van  vreem- 

de bieren  in  den  Omlanden:  Voorbehoudelijk  mede 
fo  verre  fijn  genade  en  haer  E.  mochten  bevinden , 
dat  de  famptelijke  Cloofter-goederen  der  Omlanden 
en  der  ftad  in  commune  ararium  fouden  moeten  ko- 

men ;    dat  den  Staten  der  Omlanden  uit  haer  Cloo- 

(Fol.  io.)  ftergoederen  (  dewijle  die  des  ftads  Cloofter-goede- 
ren  in  der  weerdeen  opkomften  meer  als  20.  routen 

fur-pafleerden )   een  redelijk  deel  en  portie  nage- 
laten en  gereferveert  foude  worden ,  tanquam  jurepra- 

cipuo  totdesgemeenelands  laftenen  nootdruftige  fa- 
ken. In  wat  voegen  en  geftalte  nu  die  van  der  ftad  fich 

in  defen  verklaeit  en  gecompromitteert  mogen  heb- 
ben ,  is  den  Staten  van  den  Omlanden  onbekent ,  ver- 

mits elke  partye  feparatim  gevragt  en  verfocht  is  ge- 
weeft  :  en  ook  elk  apart  fijne  antwoord  en  refölutie 
daer  van  heeft  ingebragt;  hier  op  hebben  fijn  genade 
en  haer  E.  aengevangen  op  de  formeringe  van  de 
Staeten  regeringe  te  befoigneren  ,   en  hebben  op  den 
i7.Eebruarij  leftleden  een  eyndelijke  uitfprake  daer 
van  gedaen ,  welke  uitfprake  by  die  van  Groeningen 
daetlijk  is  aergenomen  en  geapprobeert ,  als  {trekken- 

de tot  haren  merkelijken  voordeel.  Die  van  den  Om- 
landen overft  bevindende  dat  daer  in  de  Limiten  van 

den  compromifTe  feer  exceQivelijk  in  vele  ftukken  wa- 
ren overgetreden ,  dat  verfcheydcn  poinéten  niet  van 

haer  begeven  zijnde,  die  ook  ten  deele  gantfch  im- 
pertinent en  tuflchen  partyen  noyt  queftieux  geweeft 

waren,  maer  'tregt  en  de  authoritey  t  van  den  Stad- 
houderen  ,  &c.  concernerende  daer  in  medebetrok- 

ken ,    en  dat  mede  vife  verfa  eenige  noodwendige 
poindten  tot  de  formeringe  van  de  Staet  expreflelijk 
gehorende ,  daer  in  waren  vergeten  ,  en  voorby  ge- 

gaen-  Dat  ook  op  den  at~lis<é>  probatis'weynm  regard 
genomen  en  alfo  niet  alleen  fy  in  't  particulier  feer 
enormiterby  de  voorfz  Baer  en  uitfprake  waren  be- 
fwaert  en  geledeert ;  maer  dat  de  gehele  Staet ,  fowel 
van  de  Stad  (hoewel  by  haer  crajfa  quadum  caligine 
niet  gemerkt  zijnde  )  als  van  den  Omlanden  daer  mede 
merkelijk  te  kort  gedaen  en  gekrenkt,  en  in  groot 
perijkel  van  fware  inconvenienten  in  toekomenden 

tijden  geftelt  te  worden  ,  tot  geen  kleyne  prejudi- 
tie  met  die  van  den  anderen  Vereenigden  Provin- 
tien  ,    hebben  des  volgenden  daegs  aen  fijn  genade 
en  haer  E.  tegens  de  voorfz  Baer  gequerelleert  en 
gedoleert,  verklarende  fo  verre  by  fijn  Genade,   en 
haer  E.  in  den  aengemelten  faulten  niet  worde  ge- 
remedieert  en  verfien ,   dat  fy  dan  genoodfaekt  fou- 

den worden  daer  van  aen  den  Heeren  Staten  Ge- 
nerael  te  provoceren  en  te  reduceren  ,  wat  de  fel- 

vige van  den 
IV.  Deel. Omlanden  dan  ook  binnen  behoor- 

lijken tijde  ,    na  ftijl  en  forme  van  recht  >  hebben 

gedaen. 
Om  welke  fauten  en  befwaringen  articulatim ,  en  in 

y^ec/eaentewijfen,  feggen  die  van  den  Omlanden  ori 
den  eerften  Artijcul ,  daer  gefegt  word ,  dat  de  ftad  en 
Omlanden  van  Groeningen  voortaen  ten  eeuwigen  da- 

gen fullen  wefen  eener  Provintien  corpus  j  dat  de  Com- 
ptomiflarien  geen  macht  noch  laft  hebben  gehad  van 
wegen  den  Omlanden  een  eeuwig-durende  ftaet  en  for- 

me van  regeringe  in  te  ftellen; maer  alleen  een  forme  de- 
welke den  tijd  van  defe  conjuncturen  foude  mogen  ge- 

obferveert  worden  :  dat  haer  E.  infgelijks  niet  zijn  ge- 
laftet  geweeft  van  defe  twee  Repub.  en  Communitey- 
ten,  die  van  oldes-her  niet  gemeens  met  malkanderen 
gehad  hebben ,  als  blijkt  door  fekere  verbintenifle ,  en 
in  verfcheyden  Provintien  gelegen  te  zijn  ,  met  on- 
ftrafFelijke  documenten  is  bewefen  een  corpus  contra 
rerum  naturam  te  maken.  Maer  alleen  omdefebeyde 
communiteyten  by  middel  van  nieuwe  verbintenifle 
in  een  eenparige  regeringe ,  gedurende  defe  conjun- 

cturen te  vereenigen  en  te  copuleren.  De  vorder  in- 
houd des  eerften  Artijkels,  Onder  eencn  Stadhouder  by 

commiffie  van  den  Staten  Generael  &c.    is  impertinent 
en  tuflchen  partyen  noyt  gecontroverteert ,  die  met 
den  jegenwoordigen  Stadhouder  wel  zijn  te  vreden ; 
weftialven  defe  woorden  in  defe  uytfprake  nodeloos 
zijn  ,  en  geen  profijt  voor  als  nu  konnen  doen ,  maer  in 
komftigen  tijden  by  veranderinge  vanperfonen,  van 
faken  en  van  tijden  ,    wel  in  leer  fchadelijke  con- 
fequentie  fouden  mogen  getogen  worden  ,    en  een 
quade  prejudici  cauferen  in  de  geheele  ftaet  en  rege- ringe. 

De  tweede  Artijcul  ftellende  in  des  Stadhouders* 

handen  d'autoriteyt  van  de  convocatie  van  Staten  of 
landsdagen,  als  de  Stadhouder  prefent  is,  ftaet geen- 

fins  t'admitteren ;  aengefien  hier  door  den  Staten  des 
lands  libertat  omntf  comttiorum  confiliorumque ,  daer  aen 
de  welvaert  en  confervatie  van  de  Provintien  voorne- 

melijk  is  hangende ,  wort  genomen :  In  welke  vryheid 
defe  Provintien  haer  ook  voor  defe  troublen  tegens 
alle  praktijken  van  de  Spaenfe  regeringe  ,  die  lulks 
fteeds  hebben  gefocht  te  beletten,  en  ook  gedurende 
defe  troublen  tot  defcr  tijd  toe  conftanter  hebben  ge- 
mainteneert. 

De  vierde  en  vijfde  Artijculen  daer  in  die  van  der 
ftad  de  preëminentie  voor  den  Staten  van  den  lande 

word  toegerekent  in 't  fitten,  (temmen,  fchrijvenen 

zegelen ,  mitsgaders  de  halve  ftemme  tegens  't  geheele 
landfchap,  ftrekken  tot  onlijdelijke  prejuditie  en  ver- 
kleyningevanden  ganfchen  ftaet,  eere,  digniteyten 
reputatie  van  den  Staten  der  Omlanden ,  priverer.de  de 
Riddcrfchap  van  den  Omlanden,  contra  morem  majo- 
rumi  omniumquenationuminftitutay  van  de  preëminen- 

tie haer  competerer.de  ,  en  dien  van  adel  in  allen 
Provintien  toegeftaen ,  non  fine  nota  <&  labeignomin*y 
en  daer-beneftens  den  felven  ftant  der  ridderfchap  in 

effedt ,  confunderende  met  de  eigen-erfde ,  om  t'famen 
een  ftem  uit  te  maken  ,   tegens  die  van  der  ftad.  Uit 
welke  abfurditeyt  het  derde  inconvenient  voorts  ge- 
volgt  is,  dat  in  den  felven  Artijcul  mede geftatueert 

word ,  dat  defelve  twee  fiemmen  haer  ftekjnde  {'t  welke  lich- 
telijkk.an gebeuren)  van  den  Stadhouder  met fijn  by val  ful- 

len gedirimeert  worden ,  waer  door  den  Stadhouder  en  mid- 
del en  occajie  word  gegeven ,  om  alle  fujfragia  en  confilia 

ordrnum  na  haren  appetijt  te  dirigeren ,  en  omne  pacn  bel- 
tique  arbitrinm  O*  omnium  rerum  agendarum  aen  haer  te 
treilen.  Is  mede  impertinent,  abiurd,  en  tegens  ou- 

der gewoonte,  dat  in  de  vierde  artijcul  allerechteren 
der  Omlanden,  onder  den  Staten  des  lands  mede  ge- 

ftelt en  gerekent  worden.  Item  dat  de  Hooftmannen , 
den  welken  de  fake  van  juftitie  alleenlijk  bevolen  is ,  de 
autoriteytwordtoegeftaen,  om  op  den  Landsdag  de 
propofitie  te  mogen  doen. 

Waer  by  dan  gevoegt  het  14.  artijcul ,  daer  de  Stad- 
houder de  macht  en  autoriteyt  word  gegeven ,  den 

Veften  en  Forten  te  befetten ,  patenten  te  geven ,  fol- 
daten  te  leggen  en  te  verleggen ,  en  tegens  den  vyand 
te  gebruiken  na  fijnen  goetdunken,  buiten  advijs  van 
den  Staten  ,  houdende  alleen  met  den  felvigen  goede 
correfpondentie ;  wordt  bevonden  dat  den  Staten  met 
defe  uitfprake  >  niet  meer  als  den  ydelen  naem  en  tijtel 

2$  2  van 
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van  de  fouverainiteyt  gelaten ,  en  den  ftadhouderen  de 

principale  en  fouveraineregeringe  re  ipfa  word  over- 
gedragen ,  hebbende  mfuapotejiate  non  tantum  comitia , 

confilia  (srftijfragia  ordtnum ,  verum  etiam  totum  extrcitum 

omniaqueprafidta  in  quibus  tutela  <ST  robur  Rjpub.  conjifiit. 

Quod  in  liberü  Rjbufpub.  tohrari  mijuit  >  O*  expedita  ad 

tvrannidem  occupandam  via.  En  al  is  't  dat  die  van  den 
Omlanden,  haer  tot  den  jegenwoordigen  Heeren  Stad- 

houder alles  goeds  vertrouwen  >  en  wel  bekennen  geen 
reden  te  hebben  van  fijn  genade fulks te bevrefen ,  fo 

zijn  nochtans  fodanige  faken  geenfins  t'admitteren ,  om 
de  quade  confequentie ,  en  in  regard  van  andere  na- 

volgende Stadhouderen. 

Den  7.  Artijcul ,  vermeldende  dat  de  ftad  en  Om- 
landen  lullen  gehouden  wefen  te  accorderen  met  de  ge- 
neralitey  t  op  fêkere  quote  van  contributie ,  en  midde- 

lertijd d'Adminiftratie  van  hare  generale  middelen  te 
laten  in  handen  van  den  Raden  van  State ;  vinden  de 
Omlanden  haer  gegra veert ,  vermits  fy  verftaen  dat  de 
confenten  van  de  contributien  by  vry willige  refolutie 

van  defe  Provintien  ,  als  bondgenoten  behooren  in- 
gebracht te  worden  ,  en  dat  fulx  gedaen  zijnde ,  een 

yeder  Provintie  felfs  d'Adminiftratie  van  hare  midde- len toekomt. 
Den  inhoud  van  den  achtften  Artijkel  is  impertinent, 

dewijle  hier  van  tuflchen  partyen  geen  controverfie 
is,  en  achten  die  van  den  Omlanden »  datmenhaerin 
defe  en  diergelijke  faken  niet  meer  als  den  anderen 
Provintien  eenig  Wet  behoort  te  ftellen  j  maer  dat 

fy  daer ,  in  volgende  den  voet  en  maniere  van  de  ande- 
re Provintien ,  welfullen  mogen  volftaen. 
Op  de  14.  Artijkul  is  hier  voren  gedebatteert. 
De  18.  en  19.  Artijculen,  daer  in  die  van  der  ftad 

de  prerogative  in  't  prefideren ,  en  den  Stadhouder  ook 
d'authoriteyt  van  de  ftekende  ftemmen  der  Gedepu- 

teerden in  Collegie  te  dirimeren  word  gegeven ,  de- 
penderen van  den  vijfden  Artijcul,  en  zijn  om  reden 

aldaer  gededuceert  niet  practicabel ,  noch  toe  te  laten. 
Die  zz,  Artijcul  fprekende  van  des  Generaliteyts 

Officieren  te  mainteneren ,  feggen  die  van  den  Om- 
landen gantfeh  buiten  propooft  en  impertinent  te  we- 

fen, (gelijk  vele  andere  voorgaende)  vermits  tuflchen 
partyen  hierom  geen  queftie  is ;  en  verftaen  die  van 
den  Omlanden  niet ,  dat  de  Heeren  Generale  Staten 
meer  rechts  hebben  in  den  Omlanden  eenige  Officieren 
te  ftellen,  alsin  de  andere  Provintien. 

By  de  23.  en  24.  Artijculen  bevinden  haer  die  van 
den  Omlanden ,  infgelijks  enormiter  geledeert ,  ver- 

mits daer  in  geftatueert  word ,  dat  alle  Kloofter-goe- 
11.)  deren  fullen  komen  in  commune  terarium  ,  enadpiatcau- 

f  ai  binnen  Groeningen  geimploy  eert  worden,  exclu- 
derende  daer  van  den  Omlanden ,  daer  de  meefte  goe- 

deren herkomen ,  en  daer  niet  weiniger  pietatts  fubjï- 
dia  ,  als  Gafthuyfen  ,  Weeshuyfen  ,  inftitutie  van 
jeugt ,  &c.  van  noden  zijn  als  in  de  ftad ;  daer  beneffens 
om  dat  uit  den  Kloofter-goederen  ,  nichtes  die  van 
den  Omlanden  en  veluti  jure  pracipuo  ,  gereferveert 
tot  hare  byfondere  laften,  gelijk  expreflelijk  in  de 

compromiflie  van  haer  was  geftipuleert,  maer  dat 't 
felve  Artijcul  24.  uitgeftelt  en  gemitteert  word ,  tot 
decifie  van  den  Heeren  Staten  Generael ,  tot  groten  na- 

deel van  den  Omlanden,  hebbende  de  voorfz  Heeren 

Gecommitteerden, ook  by  fekere  hare  provifionele  fen- 
tentie ,  op  eigener  autoriteyt  by  provifie  fonder  eenige 
reden ,  gecafleertdes  lands  Bier-accijfen ,  wefende  het 
eenig  middel  en  feerfober/>ec«//«»j  des  lands,  tot  be- 

vorderingeen verwaltinge  van  hare  gemeene faken. 
In  het  laetfte  Artijcul ,  fprekende  van  Dijkrechten , 

Slijrechten ,  Zeentrechten  en  diergelijken ,  zijn  die 
van  der  ftad  feer  impertinentlijk  mede  betrokken ,  ge- 

merkt die  van  der  ftad  geen  Dijken ,  Si  jlen  noch  Zeent- 
ftoelen  en  hebben ,  en  daerom  haer  met  den  rechten 
daer  op  gemaekt ,  niet  en  hebben  te  bemoeyen ,  con- 
eernerende  het  felvige  alleen  den  Staten  desLandes, 
of  den  particulieren  quartieren ,  daer  de  Dijken ,  Sij- 
len  en  Zeenten  of  Proftien  zijn  gelegen ,  fulks  dat  door 
Mc  Artijcul  feer  onbedachtelijk  ,  die  van  Groenin- 

gen occafie  en  oorfaek  gegeven  word  ,  haer  in  defe 
faken  onbehoorlijk  nu  mede  in  te  dringen  ,  en  nieuwe 
queftien  of  krakelingen  daer  uit  te  fufciteren ,  gelijk  fy 
alreets  hebben  begonft  te  doen. 

En  even  gelijk  gemelte  Heeren  Compromiflarien, 
haer  feer  hebben  geabufeert ,  en  ontgaen  met  velen  en 
verfcheiden  impertinente  faken ,  ganfchelijk  niet  ten 

propoofte  dienende ,  en  by  den  compromittenten  in  't weinigfte  niet  gedacht  in  defe  Baer  te  betrekken  :  alfo 
hebben  haer  E.  ook  merkelijk  gefailleert,  uitdeuit- 

fprake  te  vergeten ,  en  alto  filentio  tepaflèren,  't  gene 
in  de  formeringe  van  de  ftaet  en  regeringe ,  fonderlinge 
van  noden  en  gerequireert  is ,  en  daerom  partyen  in 
queftie  ftonden ,  als  haer  E.  uit  den  Procefïen  niet  on- 
bekent  was,  te  weten  ,  wat  quote  die  van  de  ftad 
voor  haer  ftads  corpus  en  voor  den  Gerechten  ,  in 
allen  gemeene  contributien ,  omflagen  en  confenten , 
(dewelke  aldaer  boven  de  generale  middelen,  fullen 
mogen  geraemt  en  bewilliget  worden)  tegens  die  van 
den  Omlanden  fullen  hebben  te  dragen ,  en  in  te  bren- 

gen ;  het  welke  noodwendig  mede  fal  moeten  ver- 
klaert  worden  >  om  alle  inconvenienten  ,  difpaten , 
en  contentien,fo  daer  uit  gerefèn  zijn,  en  noch  dagelijks 
te  vermoeden  ftaen  voor  te  komen ,  en  te  verhoeden. 

Uit  allen  welken  dan  de  menigvuldige  nulliteyten 
en  iniquiteyten  ,  van  defe  Baer  of  uitlprake  genoeg 
blijken ,  en  voor  ogen  ftaen ,  en  hoe  grootwichtige 
reden  die  van  den  Omlanden  hebben ,  defelvige  niet 
aen  te  nemen ;  maer  daer  van  aen  den  Heeren  Staten 
Generael  te  provoceren  en  te  reduceren ,  en  alle  wegenp 
middelen  en  remedien  van  regt ,  tot  annullatie  en  in  vali- 

datie van  fo  fchadelijke  en  perniciofe  werk  te  gebruiken. 
Waer  tegens  niet  kan  opereren  ,  dat  in  conclufiont 

van  defen  Baer  gefegt  word ,  defelvige  by  beyde  par- 
tyen aengenomen  en  geapprobeert  te  wefen ,  metbe- 

lofteniflè  ,  ten  eeuwigen  dagen  die  t'onderhouden , 
en  daer  tegens  niet  te  doen  ofte  laten  doen,  "by  pene, 
&c.  dat  ook 't  felvige  by  fijn  genade  en  haer  E.  ter  be- 

de van  beyde  partyen  is  gefubfigneert. 
Aengefien  meer  als  te  notoir ,  en  by  den  Heeren 

Compromiflarien  felfs  niet  fal  mogen  ontkent  wor- 
den ,  ha c  omnia  a  rei  veritate  ejfe  alienijjima  ,  en  dat 

beyde  partyen  of  ten  minften  die  van  den  Omlanden, 
geen  kenniiTe  noch  wetenfehap  van  den  inhoud  van 
defer  Baer  gehad  hebben  ,  voor  de  pronuntiatie  van 
dien,  waerom  voor  de  pronuntiatie  by  haer  niet  kon- 

de  geapprobeert  worden ,  't  welk  haer  noch  onbekent was,  hoewel  ten  tijde  der  pronuntiatie,  defe  conclu- 
fie  van  de  approbatie  van  beyde  partyen  daer  al  onder 

geftelt ,  en  ook  d'onderteykeninge  van  de  Heeren 
Compromiflarien  (op  eygener  hand  en  niet  ter  bede) 
al  gedaen  was. 

En  dat  ook  na  de  pronuntiatie,  't  felvige  geenfins 
by  den  Staten  van  den  Omlanden  aengenomen ,  en  ge- 

approbeert is  geweeft  ,  is  genoeg  gebleken  uit  haer 
doleantien ,  klachten ,  vacten  van  proteft ,  en  reductie 
daer  tegens ,  incontinent i  en  binnen  behoorlijken  tijde 
gedaen ,  hoewel  ook  funft  niet  foude  ftaen  te  prefume- 
ren ,  dat  eenige  menfehen  van  redelijken  verftande ,  en 
die  niet  ganfeh  met  blindheid  geflagen  en  van  hare  fin- 

nen zijn,  fodanigenonbillijken,  fchadelijken  en  pre- 
judiciablen  Baer ,  fouden  willen  of  konnen  accepteren. 

Doch  hebben  de  Staten  van  den  Omlanden  defe  diP 
cretie  hier  in  wel  willen  gebruiken ,  om  alle  difordre 
en  confufie  middelertijd  te  verhoeden,  dat  fy  by  pro- 

vifie hebben  toe  gelaten ;  de  gemeene  fake  en  vrede 
ten  goede ,  den  inhoud  van  den  voorfz  Baer  te  laten 
effectueren ,  fonder  prejuditie  en  onverkort  haer  recht 
van  reductie  >  en  bis  ter  tijd  daer  in  anders  na  recht 
foude  wefen  verfien  :  daer  in  fy  haer  recht  door  de 
provocatie  en  reductie  verkregen ,  quod  Jiatuit  penden- 
te  appellat ione  vel  reduBione  nihil  innovandum  :  fed  omnié 
in  prior  e  (iaturelinquenda ,  liever  voor  een  tijd  lank  om 
het  gemeene  beft,  hebben  willen  aftreden,  als  daer 
mede  de  gemeene  fake  eenig  nadeel  of  verhinderinge 
toe  te  voegen,  of  te  cauferen.  Cum  unicui^ue  liceatnc- 
gligere  hac  quaprofe  introdutla  funt  L.  cum  Jura  vulgo. 

Op  defe  voorgaende  Gravamina ,  dewelke  de  Hee- 
ren Generale  Staten  door  den  Gecommitteerden  der 

Staten  der  Vrieflèn  Omlanden  ,  den  17.  September 

An.  1595.  mondelijk  in  prefentie  der  Gecommitteer- 
denvan Groeningen,  zijn  voorgedragen,  is  defe  na- 

volgende conclufiej  op  verfoek  van  mijn  Heeren  de 
Generale  Staten  van  de  voorfz  Gecommitteerden  der 
Vriefen  Omlanden  fchriftelijk  ingegeven. 

Edele, 
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Alfo  de  gecommitteerden  van  de  Vriefen  Omlanden , 
tuffen  deEmbs  en  Lauwers,  op  huyden  u  E.  Mog. 
hebben  vertoont ,  de  Grieven  en  Enormelefien ,  de- 

welke de  Staten  van  den  Vriefen  Omlanden  zijn  lij- 
dende, door  fekere  Baer  of  Laudum,  op  den  ̂ .Fe- 

bruari) laeftleden  ,   tuffen  haer  en  die  van  Groenin- 
gen ,  in  materie  van  ftaet  nitgefproken  ;   mitfgaders 

de  expreflêlijke  wichtige  reden ,  waer  door  defelvi- 
ge  ftaten  zijn  veroor faekt  van  den  voorfz  Baer  te 
provoceren  ,   aen  u  E.  Mog.  na  ftijl  en   forme  van 
recht ;  fo  verfoeken ,  contenderen  en  concluderen  ge- 
melte  gecommitteerden ,   van  wegen  haer  principa- 

len, dat  om  de  felve  gededuceerde  reden  en  midde- 
len ,  de  voorfz  Baer  en  uitfprake  by  u  E.  Mog.  fal  wor- 
den verklaert ,  nul  en  van  onweerden ,  of  als  iniqut 

werden  gerefcindeert ,  of  ten  weynigften  fal  worden 
gereduceert  ad  arbitrium  boni  viri }  als  u  E.  Mog.  uit 
dedu&ié  van  den  proceffen  en  bygevoegde  documen- 

ten, fullen  bevinden  na  recht  en  reden  te  behoren,  oot- 
moedelijk  biddendeom  goede  en  korte  expeditie. 

ftomfle 
ban  öm 
ï)etrog 
toan  |öa= 
Htmo. 

tDefc  ottebctt  ïjebben  be  peeren  Staten  kernrad 
met  tic  \wo?f5  conclufte  gep2econiecct  geftelttetoo?* 
bcninuanben  ban25urgermceiïeren/  ïtacb  oubeen 
nicutoc  I  fampt  (€aelmang  en  geftooren  gemeente  ber 
flaïj  <©20cnirtgen  /  om  baer  op  te  feggen  't  gene  t>n 
goetbocljte,-  02bonnerenbe  partijen  boo2ts  tep?oce- 
beren  boo2  baer  <£.  «0ecommrttcecbe  ïïaben  /  tec 
becifteban  befen  gefieït  /  om  getecmincect  te  tooien 
fulfóafó  na  tccljtc:  toeïfce  boo2f3*0etommitteetbe 
ïïabcn  baec  na  op  ben  ̂ i.^anuacij  1597.  fjiec  op 
uitgefp20Kenïjebben  fenece  fenterme  biffinitibe/  We 
top  tec  gelcgcnbct  plactfcn  fullen  berbaïen. 

<©mttent  öefe  tijb  iö  3£on  töob2igo  be  <gilba/  ̂ et^ 
tog  ban  $aftrano/  $2intebaniïöeïito/  <©eneraeï 
ban  öc  litbte  cuptetije  beö  fëomnbg  ban  ̂ pangien  / 
na  bat  ty  ontrent  6.  maenben  te  $abrjen  getoeefï 
toas/  om  fïtf)  te  laten  cureren  ban  eene  lange  fieftte/ 
baer  ban  l)p  nocD  niet  ten  bollen  af  gettefen  toag/  als? 
ï)pi)iectntlanbquam/  cniffet  nocf)  ban  geftaben 

in  't  begin  ban  ï)et  nabolgenbe  jaec  /  gelijn  ton  't  frjnec pïaetfc  fullen  bctiDaleri;  bp  U20tï)t  met  ïjcmïUrigo^ 
mej  öe  ̂ ilba  /  fBatgui3  ban  3Ccgecïlla  /  fijnen 
outfïenfone/  out  ontrent  12*  jaren/  bienp  ban  jonltg 
optoilbeemplopecen  in  ben  bïenft  ban  ben  ï$omn& 
ban^pangien/  toillenbcïiem  baer  roe  felbe  inftrtie- 
ren  en  onbertorjfen :  Dp  begon  terftonb  fijn  ftaet 
en  officie  te  ereccecen  en  met  groote  p2ccijfDeib/  en 
refoïbeerbc  te  bienen  onber  't  commanbement  ban ben  o&abc  ban  5pucnteö  /  atë  4E>oubetneuc  43enecaeï 
bp  p20bifie  /  albsctoel  W  ben  felben  ban  mirte 
gualitept  Irielt  atè  bent  felben. 

<Den  2.  %m\  is  ©afcaité  dTiconia  hertog  ban 
Benetien  /  befer  tocreïb  oberleben/  in  't  87.  jaec fnne<$ 5an©ene*ouberbomö/  ïjebbenöe  bet^cttogbom  10.  jaren  ge^ 

«enfUr.fr. regeert;  bpitffcerttatcIrjKcneerlyn  begrabcn/  alle 
begefantenijet  lijn  met  baer  mebe-gann  bereerenbe. 
jEneas  Picalomineus  $20feff02/  fteëft  ilt  eenftfjOOne 
oratie  bent  feer  gelooft  en  gcp2efen.  <&en26.*rip:rt 
baer  na  ié  in  fijne  plactfe  genoren  iBarinug  «Stoman- 
nuoV  enbesartecn  baegtf  met  getoooneiijhc  cere^ 
monien  bcbciticbt;  uit  bit  sefïagte  <62imanni  3ijn 
bele  l&ettogcn  getoeeft. 

Wff  bebuen  bier  boren  in  't  begin  btftë  öochö  ber^ badt/  boe  bat  bc  féoninn  ban  ©2anHrijn  een 
(Foi.  12.)  <itiiitt  beeft  boen  bccbonöigert  en  in  b2un  laten  uiu 

gaen  /  inïjotrbenbe  berltlaringe  ban  openbare  oo2ïoge 
te  toateren  te  lanbe/  tegen  ben  JkoninR  ban  ̂ pap- 
gien/  en  fijne  onberfaten/  baffalenenlanben:  ̂ rer 
tegen  ïtceft  ben  Éoniirft  ban  ̂ pangien  op  ben 
7*  JBaert  ooft  boen  berftonbigen  befen  nabolgenbe 
bernïaringe  /  ban  O02logen  tegen  ben  feoninh  ban 
©2anferijft/  W  bp  gecne  anber  tijnil  en  geeft  ban 
&2imc  ban  25carne.  *Defe  berltlaringe  toa.éluiben- 
bealöu^: 

&afraltó «Citonfa 
igettog 

StcMatc 
bc}S  fiiO' 
nirrftja  ö<m 

By  den  Kotiirik^ 

SO  wanneermen  genodigt  is  te  treden  in  oorloge,  die 
gemeenlijk  met  haer  brengt  de  fchaden  en  ellen- 
IV.  Deel. 

den,  als  eenen  yegelijken  kenlijkis;  als  dan  is 't  een fonderlinge grote  vertrooftinge  vooreen  Prince,  dat 
hy  daer  toe  tegens  reden  geport  en  gedrongen  word , 
als  wefende  als  dan  vry  van  fchuld ,  enfijne  confeientie 
onbelaft  van  de  boofheden  en  ongelukken  daer  uit 
fpruytende.    Het  is  alle  de  werelt  bekent  ,   dat  wy 

(fpreektdeKonink)  altijd  punduelijken  met  alle  ge- 
trouwigheid  en  opregtigheid    hebben  onderhouden 
den  vrede ,  gemaekt  in  den  Jare  1559.  met  wijlen  den 
Konink  van  Vrankrijk  Hendrik  de  1 1.  van  dien  name , 
onfen  Schoonvader  (wiens  ziele  God  genadig  zy)  en 
menen  kan  niet  lochenen,  dat  na  fijn  overlijden  wy 
tot  verfcheyden  reyfen  bygeftaen  en  geholpen  hebben 
onfe  fchoonbroeders.fijne  kinderen  en  erven  van  de  fel- 

ve krone,  in  haer-lieder  fo  groten  nood ,  met  merkelijk 
getal  van  krijgfvolk ,  die  met  haer  bloed  en  leven  defel- 
ve hebben  helpen  bewaren  haer  Koninkrijk,  en  daer 
in  onfe  heylige  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfc  Re- 

ligie. En  hoe  wel  zedei  t ,  wefende  het  Koninkrijk  var» 
Portugael  wettelijk  op  ons  vervallen ,  en  de  beroerten 
in  onfe  Nederlanden  overkomen ,   Wy  tot  meermalen 
met  Francoifen  wapenen  zijn  befprongen  geweeften 
befchadigt,  gelijk  noch  hedenfdaegs  mag  blijken  by 
het  innemen  en  onthouden  van  de  ftadCamerijkj  en 

dat  wy  daer  door  maer  te  veel  redenen  hadden  om  onfe 
vriendfehappen  te  veranderen ;  nochtans  hebben  wy 
uit  goeder  herten  fuiken  ongelijk  ,  kleynigheid  en  hin- 

der laten  over  ons  gaen,  fonder  daer  van  eenige  uit- 
wendige demonftratie  te  doen ,  ten  eynde  den  goeden 

vrede  onderhouden  en  gecontinueert  foude  blijven, 
en  de  Chriftenheid  niet  beroert  met  nieuwe  oorlogen : 
en  namentlijkleftmael,  om  voor  te  komen  en  te  belet- 

ten het  ondergaen  van  de  Religie ,  als  doen  voorhan- 
den wefende ,  en  hebben  wy  niet  willen  laten  (te  rugge 

ftellende  onfe  eygen  fake)  te  helpen  enby  teftaende 
Catolijken.van  Vrankrijk,  die  ons  hebben  des  aenge- 
focht ,  alle  werken  en  a&ien  van  fulke  qualitey  t ,  dat 
niet  tegenftaende  de  quade  interpretatie ,  die  den  Prin- 

ce van  Bearne  daer  van  is  doende,  de  krone  van  Vrank- 
rijk niet  en  kan  lochenen,  of  fy  heeft  daer  door  voorge- 

ftaen ,  geholpen  en  befchermt  geweeft  in  haren  groten 
©n  dringenden  noot,  ja  in  de  fwaerfte  en  gewichtigfte 
occafie  en  gelegentheid,die  oyt  voorgevallen  is.  Boven 
dien  heeft  de  voorfz  Prince  van  Bearne,  zedert  weynig 

dagen  herwaerts,  d'oorlog  tegen  ons  verklaert,  funde- 
rende hem  op  fekere  pretexten,  daer  op  wy  noyten 

dachten ,  gelijk  klaerlijk  genoeg  betuygen  alle  onfe 
werken,  fonder  dat  wy  willen,of  ook  van  node  zy  eeni- 

ge andere  juftificatien  daer  tegen  voort  te  brengen: 

maer  wel  ter  contrarie,  't  gene  de  voorfz  Prince  van 
fijne  geboorte  af  gedaen  heefttot  achterdeel  van  deRe- 

ligie;  en  't  gene  men  noch  dagelijks  van  hem  fiet ,  geeft 
de  Catholijken  van  Vrankrijk  en  andere  {toffe  genoeg , 
om  vaftelijk  te  geloven ,   dat  fijn  voornemen  is  te  ver- 

nielen en  gahtfchelijk  te  niet  te  doen  de  voorfz  Reli- 
gie ,  in  een  Koninkrijk  daer  defelve  altijd  fo  gefloreert 

heeft, 't  welke  een  is  van  d'alderbeklagelijkfte  faken  die 
men  foude  konnen  bedenken,  niet  alleen  voor  die  van 

't  fèlve  Koninkrijk,maer  ook  voor  de  geheele  Chriften- 
heid ,  gelijk  te  vrefen  ware,  dat  eer  lange  foude  komen 

te  gefchieden ,  ten  ware  de  hope ,  dat  God  Almagtig 
door  fijne  ongrondelijke  goedigneid,  fijne  barmhertig- 
heid  over  de  Chriftenheid  fal  tonen ,  en  af  keeren  van 

Vrankrijk  d'ellende ,  daer  mede  't  felve  Koninkrijk  ge- 
dreygt  word,te  niete  doende  't  voornemen  van  de  gene 
die  daer  op  uit  zijnjwaerom  wy  en  alle  goede  menfehen 
hem  moeten  bidden  fonder  ophouden.  Wefende  dan  de 

fake  fo  verre  gekomen ,  dat  'et  van  node  is  de  werelt  te 
defabuferen,  ten  eynde  men  niet  en  valle  in  eenige  qua- 

de en  ongefundeerde  imprefhe  of  achterdenken ,  wy 
beweegt  zijnde  met  onfen  gewoonlijken  yver,  fo  heb- 

ben wy  mitfdefen  de  Francoifen  wel  willen  berigten 
en  doen  verftaen ,  dat  uit  kragt  van  de  verklaringe,  ge- 
publiceert  by  ordonnantie  van  den  voorfz  Prince  van 

Bearne ,  op  d'oorloge  tuffen  ons  en  hem ,  wy  niet  en 
konnen  noch  willen  toelaten  de  generale  inbrekinge 

van  den  vrede ,  die  wy  fo  vele  jaren  hebben  onderhou- 
den met  de  krone  van  Vrankrijk.  Want  alfo  hy  niet  en 

is  verklaert  by  onfen  alderheyligften  Vader  den  Paus , 

voor  Konink  van  't  felve  Koninkrijk,  en  dat  hy  om 
defc  en  andere  wigtige  en  treffelijke  redenen  ook  niet 

25  3  ei* 
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norh  blijven  in 't  verbond,  alsdiedaervanafge 

zijn,  en  alle  andere,  fiende  (gelijk  wyfien)  voor  haer 

poorten  de  Religie  verloren  gaen  >  niet  en  lullen  willen 

laten  daer  tegen  te  gebruyken  de  remedien,  die  Iran  ee- 

nigfir.ts  mogelijk  wefen  fullen,  volgende  de  grote  en 

fonderlingeobligatiendiefy  daer  toe  hebben.  En  van 

onfent  wegen  verklaren  wy  .datonfe  meeninge  en  wil- 
le is ,  te  blijven  vriend,  bondgenoot  en  geconroedereert 

van  de  Catholijken  van  Vrankrijk ,  als  noch  vereenigt 

wefende  tot  handhoudinge  van  de  Religie ,  om  die  te 

helpen  en  by  te  ftaen ,  met  alle  middelen  die  ons  God 

geven  fal :  prefenterende  'tfelve  ook  te  doen  aende 

gene ,  die  hun  hebben  afgefcheyden  van  't  voorfz  ver- 
bond, met  allen  anderen ,    't  zy  (reden  ,  gemeynten 

of  particuliere  perfonen  >  die  binnen  2.  maenden  na  pu- blicatie van  defen  hun  fullen  komen  verklaren ,  en  by 

goede  en  vafte  verfekeringe  (genoegfaem  en  weerdig 

om  uit  kragte  van  dien  ontfangen  en  aenveert  te  wor- 
den )  hen  doen  kennen  geen  vyanden  te  wefen  van  de 

Catholijke en Roomfe Religie,  noch  van  ons.  Beve- 

lende wel  expreflelijk  aen  allen  onfen  vaffalen  en  on- 

derfaten  ,  van  wat  conditie  en  qualitey  t  fy  zijn ,  defel- 

ve  niet  te  verhinderen  of  befchadigen  in  eeniger  ma- 
nieren, noch  tegen  hen  yet  vyandlijx  aen  te  vangen. 

Maer  aengaende  den  voorfz  Prince  van  Bearne  ,•  en 

de  Francoifen  die  blijven  fullen  of  hun  voegen  op  d'an- 
dere zijde,  willen  en  verftaen  wy,  dat  fy  gehouden 

worden  voor  openbare  en  verklaerde  vyanden  ,   en 

overfulxvyandlijkgetradeert,  te  water  en  te  lande, 

fond  er  eenig  ondericheid  :  Tot  welken  eynde  wy  heb- 

ben geordonneert  ,en  ordonneren  mitfdefen>  dat  d'uit- 
roepinge  daer  van  gefchiede  op  alle  gewoonlijke  plaet 

fen,  opdat  onfe  oprechte  en  eenvoudige  intentie  al- 

om bekent  mag  zijn,  en  alle  de  werelt  befpeure  en  ont- 
dekke ,  dat  wy  geen  beginfel  of  autheur  zijn  van  defe 
oorloge,  maer  dat  wy  nieten  foeken  dan  Gods  eere., 
de  handhoudinge  van  de  Catholijke  Apoftolijke  en 

Roomfe  Religie,  de rufte  der  heylige  Kerke ,  en  vre- 
de van  alle  goede  menfehen.  Gegeven  in  onfe  ftad  van 

BrufTel ,  onder  onfen  contre-zegel,  den  7.  Maert  15  95. 
Onder  ftond ,  by  den  Konink  in  fijnen  rade ,  en  lager 
flond  Verreyktn. 

qui;  oen 
©atani* 
bon  treftt 
in  ©janft* 
tijlu 

Ulomton* 
bec  ©out 
laupf  /  en 
iiacc  ge* 
fcijtct  een 

fóecmut' 
lintje. 

Wt  fyct* 

mutfgingb^togetufrtfjen  befeïtoningen  taaft 
bD«t/  cnecn  pebet  ban  befelbebebe  fijn  beft  om  ben 

nntrcic  te  öcfcljaïitcrcn  en  afb^euft  te  boenj  b'onbetfa- 
tcnbanbepbc5ijben  babbenbeel  te  lijben  en  berb2a* 
nat  ban  liet boln ban  oorloge/  met  binbaften  ban 
tucber-sitben :  ben  jr&argui5  ban  ©aiambon  beeft 
bcci  boötë  bp  ben  anberen  bergabert  en  in  ©2annrijïi 
gefcadjt  /  te  bieten  /  2.  regimenten  ̂ pangiacr- 
ben/  nametttlijn/  net  regiment  ban  <©on3iugumin 

Jfêejtia/  en  ban  <Don?Eionfo  beltëenbosa/  'ttoeln üoegccommanbeetttocrb/  betmitö  fijn  abfentie  bp 
befxgeantcttmajoreö^on  $eb20  #ottcebe  3leon/ 
en  t^ecnanbo  (Cello  $02to€arero/  be  <©uitfetegi; 
meuten  ban  Curtio  en  be  <ü52aef  ban  ©ia  /  en  bc 
5©alfc  ban  25arbanfon  /  25aïanfon  en  ben  <62abe 
ban  2&3flfii  /  altattael  onbe  en  etbaten  foïbaten/ 

t'famen  jïetn  bjcfeitbe  ontrent  6000,  mannen  \  be 
luptcrijc  ujacen  ftcrh  tuffen  1400»  enbc  Hoopman- 
nat/  atbictbengeregeeribpben  Commiffariö<6e' 
nerael/  bcjtaenbein  ̂ .^paenfe  compagnien  Hlan* 
cietov  te  iuetot/  W  ban  ̂ onCftarlooCaloma/ 
3iïonfo  be  jBontyagon  /  en  <©on  3!o5)an  be  <6amac* 
ra/  fone  ban  ben  Commiffario'  <6enerael/  2.  ,§naen* 
fe  tomyagmen'aicguebufierov  taan  TDon  5Francifco 
be  <e>ucoaro/  en  ban  $eb20  be  gallego  /  9.  <f  taliaen^ 
fe  compagnien  /  7-  ban  Eanciero'  en  2.  ban  mrguebu- 
ftccö  ;  mttjgabcco  2.  compagnie  scibanoifen  /  en 
ecitig :  anbece.  <ü>e  i^arQui3  bit  boln  bp  ben  anberen 
bergabert  bebbenbe  /  ronttf-om  uit  be  nuartieren 
toan3tttegtatlan»$$atf/  in  3Hrtorê  nelegen/  tton 
onber  be  ftab  ban  ï&ourletta  in  pnnarbïjcn  ,•  be 
5Pcancopfett  liem  'tfelbe  brillenbe  beletten/  iö  baet 
eenc  fcbernuitfmgc  gfeïtieb  /  ai  toaet  ban  bepben 

SSu*  *'>öm  ceittge  boob  bleben  en  geguetft  tatietben/  <©e 
\e  tuecb    hertog  ban  Hongebille/  «Bouberneur  ban  pMtac- 

Dat'bpaaö  toaoV  in  fW  flacp  bes  ijoofta  gefclpten 
iuti2b  /  fo  bat  ijp  batdolt  boob  bleef/  öaer  baerbe  gtoo* 
m  routue  om  gattaeht  -,  Ijp  bjajs  noclj  een  jongman  / 
ajct  beel  meer  geleeft  ïjebbenbc  ban  25.  jatat/  ï)p 
\)$foz  eenen  fone  ban  4.  tacat  out  /  be  &ornn& 
maeltte  ben  <02abe  ban  &%tA/  b2oeber  ban  ben 
ooa2f5  latog  ban  Hongebiile  /  aöouberneut  ban 
^itiftatbpe/  totbatfunb20eber.0foon  tot  fijne  jaren 
genomen  foube5ijn* 

ï^et  ̂ paatö  bolh  bebe  grote  fcfjaöe  Dcei  TDthïtac^  ©e  m*t> 
bpenbeur/  toant  fubaec  toepnig  coeberjtarit^bon^iJ  »an ben/  en  opgegeten  en  uitgenucgelt  ljeüöenbe/  öat  SïnSmt 
geïjeele  noo2berfc  nuartier/  tö  be  c02argut5toeber*  ̂ thafteei 
om  geneert  berebiere  bekome iang^/  totbatïjpte  oan^wre 

JCncre  quant/  altoaer  Ijp  ijet  feafteei/  baer  Ijp  ïjetïn' 
gefc^ut  boo?  b2acl)t  /  ingenomen  öcbbatbe/  Oeeft 
tjet  leger  albaer  met  groot  gerief  gelegert ;  toant  W 
aaec  op  gebottbenljeeft  grote  meragtc  ban  noten/  en 
in  be  omleggcnbe  nuactieren  oberbloebigljeib  ban 
alle  anbere  nootbmftigljeben. 

kaneen  ftebchen  in©enttanboi0/  öabbe  tot  een  ©e  ö?ate 

<6ouberneur  3lobooicutö  j|Uoï>iu$  ̂ ecre  ban  <i5ome^  *?  "f uen* ron:  <©efeftabbemetben<j32abeban5puatte^geljan^  Stwn 
belt/  bat  Ijp  liem  be  flab  leberen  foube/  om  met  Comecon/ 

^paeno  gaïnifocnbefettemo2ben/  DethaflceIfoubc^0»,,e,:* 
ï)P  met  fijne  francoifen  befet  Ijouben  /  mits  ben  M^  »ïn  /  aïm mnïtban^pangieneebboenbe/  en  foube  (tpingelbe  be  jtaüen 

ontfangeu  25000.  nronen  /  baer  ban  Ijp  een  goet  beel  '*  ̂?uci  te 
gereet  ontfittg/  en  8000.  hronen  jaerlnr»  3£e  c©2abe momen' ban5Fucnteö  lepbe  baer  in  garntfoen  ben  €Q9itq?n 
Bemanbo  b'€»lmebo  met  1 50.  ̂ pangiaerbett  /  ban 
<ë>on  3dunumjn  |Beria  legiment  /  Cijico  ̂ angce 
met^oo.j^apolitanenban  be|Rarqui5  ban(€rebi^ 
co/  noclj  400,  buptfen  en  200.  toalen.  3£e  <02abe 
ban,fu"nte^  fonbben  ©eerebe  fóone  ban  252utfd/ 
omfa5pereen5|anmetlïjf-togt  te  berf02gen/  ïïone 
communiceerbe  fijnen  laft  ben  hertog  ban  Hlumale  / 

fp  bonben  goet  om  op't  nadeel  ban  |$an  mebe^paensf  (f*l  i  j  -> gantifoen  te  leggen/  baer  toe  fp  geen  raebtoiften/  ten 
teacc  fu  ben  ̂ eere  ban  <0omeron  baer  ban  baen 
bJitten  te  boen  gaen,-  i^otte  fig  befjeipenbe  metb2ie^ 
ben  ban  Crebentie/  W  ïp  mebe  geb2agt  ijabbe  tegen 
eatige  boo2ballenbe  occaftett  /  ft^K  bat  be  <62abe  ban 
fuenteöïjemontboob/  bat  fjp  foube  nomen  ontfan^ 
gat  fijn  veiterenbe  gelb  ban  be  25000. nronen/  Uc 
Dan  belooft  tataren  b002  b'oberleberinge  banaan,- <0onteron  io  te  b2ebat  getateeft  na  252iiffel  te  trennen/ 
latenbe  onbertujfen  fp  ftoager  lBono  be  <02billec 
albaer/  ominfijnplaetfe/  gebucenbe  fijn  abfentie/ 
tecommanberen/  baer  lagen  ̂ oo.jprancoifenopin 
garnifoen.  ïlone  beeft  boo?t0ïa  jpere  boo2fien  met 
1 500.  btagcnö met  noten/  cenfbeelö  genoot  in  neu^ 
ttalcpïaetfen/  cnanberbeeig  bergaöertuitbeiïuar^ 
tieten  albaer.  ̂ e  hertog  ban  2Cumale/  met.ïBonö 
bc<0ometon/  enfijrt2.b2oeber^/  5tjn  gatonnenna<öfonwr«t 
buffel/  albjaerbp  bet  belooföe  gelb  ban 5puentesfen  rtjn 
ontfïntt :  €ot  TOifTel  genontat  5ijnbe  /  en  't  gelb  ont-  t^m^ fangen  ncbbeitbe/  beeft  bem  jpuente?s  boen  aenfeg-uan  om 
gen  /  bat  \p  bet  na«tcel  mebe  mofl  obergeben  /  en  met  ̂ ?abe  r  a« 
^paens  nrijgfboln  laten  befetten  /  en  al$  lip  beö  toep-  £cSTeI 
gerbe  /  bem  beroepenbe  op  (jet  gemaent  contract /gtbangen 
fufl  ineerbe  f  ucnteo  /  bat  berpïoften  b)a0  /  bat  alö  öct  B«notwn. 
bollr  gelb  foube  getclt3ijn/  batfjp  ban  öetbaiteeltot 
fijttbeüeben  mebe  obergeben  foube.  ipuenteg  om  tot 
jijnboo2nemat  te  Itottten/  toicrp<ï5omeron  en  fnne 
2.b2oeberöingebanltenijTe;  «6omeron/  omftgfel^ 
be  en  fijne  bioeber.o  te  beb2tjben  /  fclncef  aen  ©2bille 
fijttenfbjagec/  batïjpljctttafteel  oberleberen foube; 
met  befen  b2ief  fonb  be  'i5?abe  ban  jpuentejS  3|etnan^ 
bo  be  Jpriao  aen  <D2bille/  betoelne  boo?  anttooo2b 
gaf/  batfulrccnafgebbjongcnbneftoaov  enbatbp 
bienietenftonbeobebieren/  aïfo  «B^meron  f)cm  feU 
beanberlaflgegebenbabbe/  ban  öet  nafteel  innie* 
mantöanberöban  in  fijnen  banben  te  leberen/  bat 
menbaerom  ben  felben  op  fijne  b2pe  boeten  fettenen 
baer fenben foube/  bieïtp  baer  mebe  foube  latenbe* 
gaat.  jptiaö  befe  anttooo2be  ontfangen  ïjebbmtje/ 
focljtbe.iBoeber  ban  <«5omeron  te  fp2enen/  enber- 

toonbe 

v 
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toonbeDaertntoatperijfeelbat  Detleben  banDaerfo^ 
nenftonb/  bnalbien  Det  Haftcei  niet  obergcJcbcrten 
toecö;  beSuffroutoc  Dierobcc  feer  perpler5>jnbc/ 
toantDp  Daer crp2cffclüïi  aenfepbe  /  bat  bn  albicn  ïjct 
ftafteel  niet  obcrgelebert  tocrbe/  trat  Jfuentcö  baer 
^fonen  foube  Det  Dooft  boen  affïacn/  ettbefelbe  Daer 
op  i  ♦  lancten  of  in  frDotelcn  t'  Dups  fcnbcn :  be  ,ffl)oe- ber  batt  fulfec  tprannigc  fccpgmge  feer  bcrfcfpiht 
3nnbe  /  b2acgbe  of  bat  oen  ioon  toao  ban  bat  Hare  fo- 
nen  en  Daer  maegfcDap  Daer  oitöec  beo  fcoiiinitó 
btettft  beqeben  Dabben/  en  baer  felbctt  in  5puenteO 
Danben  b2pbJtllig  Dabben  geitcuV  bebe  niet  te  min 
Daer  upterfte  befte  /  om  €>2billcr  t'inbuccren  tot 

<©?biue  iKobcrlcberinge  ban  D#  ftafteel,  macrbpftg  niet  \mb 
SSSo*  Ienöc  ̂ ttoutnen  op  be  ̂paenfe  belofte  ban  fuem 
meton  toii  te$7  bontmibbel  om  boo2  feïter  Capitenn  ban  fnne 
tKt&aficei  maegfcDap  te  Danbclcn  met  be  ̂ ecce  ban  ̂ timie> 
!ïïot£  W  öatÖP  Det  ftafteel  fonbe  ïeberen  in  fjanbenban 
iben/  mben^oninn  ban  ©zananjH/  onber  conbitic/  batfe 
panbeit    boo:  't  ftafteel  be  (lab  ban  ̂ m  innemen  en  't  garni- 
S?San  foenbaeruitb2ijbenfouben/  eneenige  ban  bepzinci- 
|umfï«^.  pale  Doofben  gebangen  nemen  en  tjem  bit  lebcten 

foube/  ombaerboo2fïjnefb)ager$  te  bcrloffen.  3£c 
^ertog  ban  bouillon/  bel§ecreban$nimiereo7  en 
ben  «örabe  ban  «§.©01/  met  ben  <0?abe  Tlbmt- 
raeIb'€gmonb/  (bte  ten  bien  tijben  in  bcnUoninr 
ban  B2anfttijftO  bienft  toao)  fouben  bit  <£rploict  bet; 
rigtcn.  <B2bilk  bcnnfbe  Dem  ebentoel  batl^öctfta- 
fteel  boo2  be  ̂ paatfe  Dtclö  /  op  bat  b?  niet  ober; 
baüen  fonbe  toerben/  eer  ïp  fijn  boo2rtemen  in'  t  toerft fonbe  geftelt  Debben  /  ïjn  fterfttc  fig  onber  bcrel  bat  ïjp 
fepbettjbingc  te  Debberi/  bat  begane  toan&$oI 
en  bat  %rtog  ban  bouillon  beel  boïft$  betgaberbe/ 
't  toclft  bP  niet  en  loog ,  toant  be  felbe  quanten  onber; tuffen  met  ;ooo.  mannen  te  boet  eiHoo.pacroenop 
't  ftafteel  /  fonbeï  nat  net  be  ̂ pacitfc  ftonben  beletten  / be  toelfte  berftD?iftt  toefenbe  ban  bt(t  inftomftc  /  niet 
torfften  toat  fn  boen  fouben  ■,  fp  Dabben  btw  ofrabe  ban 
jftieitttö  at  berabberteert  bah  bet  acDtcrbenften  batfe 
op  £>2bille  Dabben/  en  ban  'tperijftcl  baer  fnïjen  in 
bonben/  fo  <£2bille  Det  ftafteel  in  ber  iprancoifen 
Danben  leberbe :  ̂ umtcrtó  bte  Det  betoinb  bec  falten 
Dabbe/  bci-epbefigombeflabintenemen/  enecuDP 
ben  aenbal  n^c/  fonb  D^  ̂ n  beCapttepneninbec 
flab  en  pjefenteerbe  Den  góebe  conbitien  /  tnbieit  fp  be 
(tab  goettoilitg  bedaten  toilben ;  maerfpantmoo?ben 
Dem met 4. Daibe Canons  bte  fn  Dabben/  eitbecen^ 
ben  Daec  om  ben  aenbal  tegen  te  fiaen.  naonfieucbe 

Snlï"  ̂ «Htieireofonbet:  mecc  tüb  te  toillenbecltefen/  mz 
mSbtMnnMbalüMuwt  een  gcoote  furie ,  maecfnUra^ 
tjpbnem  ben  foontfangettbat  üaci  aett  bepbc  3tjben  eh  ban 
omatute  b'aenballecöbjeUoo.boobbleben/  en  onbet*  be  felbe 

b'ojbje  fonbec  Delm  Denen  liep  /  en  toeib  ban  &.  M&? 
tDtag  toren  met  een  mufquet  in  't  Dooft  gcfcöotctt/ 

^utü' TK ï,at  ̂P  ö00ï3  teL' acrï,e n  u*cl '  Ö*cc  JJCUV  berfcDnDten  be 
SSn  ̂ aitcoifen  feer :  35e  %utog  ban  bouillon  toasf  ooit 

*  ingrootpernnel/  ban  met  fijne  goebeboo2ficDtigDeib b?agt  ï)it  bueberom  in  0202e/  bejprancoifen  toaren 
toeberom  nt  Det  ftafleel  getoeften.  ̂ e  ̂ ertog  ban 
bouillon  en  be  ̂ 52abe  ban  «&.  ̂ ol  /  benltenbc  bat  be 
<ï52abe  ban  jpueriteö  /  bk  nu  boo2  Cïjatleict  lag/ 
't  todft  Dn  belegert  Dabbe  /  en  maer  oittrent  6.  jpran- 
te  mijlen  banaan  teas?/  Itgtelijlt  foube  Donnen  Do- 

men Denlunbenomfetteit/  bonben  goet  ntet  be  falte 
boo2t  te  gaen  /  baerom  fn  Den  op  niettö  ger  eebt  maefc 
ten  /  om  eenen  tbjeben  aenbal  en  fl02m  te  boen/  en  bat 

a&tn  HM, nw-«t«ttooiti|ïfltcnlwiua»nigl)cfii/  Detmecjlen- ten  mtm  beel  ban  be  Dunfcsv  bte  be  ̂paenfc  gef02tificeert  Dab- 
tp  i^an  /   ben/  toaren  ban  tfro/baer  ht  ben  b2aitb  geftDoten  toer- 
£  al b8  öc  metbtertoerften/en  fo  baer  een  ongeftupme  tarinb  in toonnen   quam  /  toerbeu  befclbe  Daeft  in  DD2te  tijb  meeft  ber- 
toecö.      ttieïti  beJprancoifenDebben/  foljac(tbenb2anbbe^ 

gon  aen  te  gaen  /  ben  aenbal  on  b2te  plactfm  met  een 

gcoote  furie" gebaen  /  en  be  bo2|tbjeriuae  obertoelbigt .  en  berobert/  begaenbe  een  grote  Dloêttl02tinge/  fo 
batbie  gene  bit  ïjaer  felben  niet  tijbö  genoeg  op  be 
blugt  ober  be  muuren  en  honben  ftegeben  /  baer  meeft 
Weben  /  en  boo2  be  fr Dcrpte  beo  ftoeertö  om  quamen/ 
beftabbaerbgeplonbert/  at  meer  bait  be  Delft  ber- 
b?anbe/  <Dlmebo/  CDtco^angce/  Jfria^  toerben 

gebangen  geftregen/  jprtaö  l»asJ  fecr  gequetft  /  en 
fterft  bien  nacbt  ban  fijne  quetfuuren  /  be  anbere  Ca^ 
pitcpiten  en  ©acnb2agero  maren  meeft  gebangen  /  be 
^pangiaertg  /  j>apolttanen  en  b'anbere  toerben nteeftenbeel  al  berflagen  ■,  alljoctoel  be  l^ertog  ban 
©ouillon  fijn  beft  bzU  om  Det  bollt  te  bcrfcï^ueji ; 
maerbesprancoifen  berbittert  om  bc  boob  ban^u^ 
micreo/  cnltonbenniet  intoom  gcDouben  toojöch,- 
<02biller  toerbe  fijn  Iteuc  gegebeit  ban  be  gebangetto  / 

boïgenbe  Ijet  accoo2t  bat  D?  met  be  %e"re  ban^ii' mteteo  Dabbe  gemaebt/  uptgenomen  benCapitepn 
«ölmebo  /  be  toelDe  be  452abe  ban  &.  ̂ ol  /  na 
^♦«tëuintinbebe boeren/  Ó2btller  Dabbe  bc geban^ 
geno begeert/  om bie  te  bJtflelen  boo2<0omeron  en 
fijne  b2oeberö  /  ban  Det  en  briibe  niet  gelubhen/  fo  men 
naberftaenfal* 

v©c  <02abe  ban  5puenteO  Debbenbe  berftaen  Det  pe^ 
rijltel  baer  in  be  fane  ban  ̂ an  ftonben  /  liet  ̂ ©on  %& 
guftijn.ïlöeria  met2ooo.boctltnegtenen  i2.ftnltfeen 
gefcDnto  /  Dem  belaftenbe  bat  Dp  niet  en  foube  onber - ftactt  boo2  f jjit  toeberltomfte  /  en  Dpfelbe  Deeft  fig  met 
6000.  man  te  boet  en  alle  be  runtecije  op  ben  togt  met 
alber  Daeft  begeben  na  i^an :  maer  Debbettbe  ontrent 
be  tbiee  berbepacten  gemarceert  /  ïjeeft  bc  t\  jbinge  ge^ 
Itcegen  ban  alle  Det  gene  baer  gefcljieb  toa«/  bcrljal- 
ben  Dufïgberaebflaegt  Debbenbe  met  bc  Doof  öcn  ban 
Det  leger  /  31  jn  tocberom  geïteert  na  CDaftelct. 

<©e  öoning  ban  ©2anïtrnh  be  tijbinge  gcb2agt 
toerbenbeban  Det  innemen  en  betoberen  banaan/ 
toao  meer  bcb2oeft/  om  bcboob  ban  bendeere  ban 
^umiereg  /  alö  berblüb  ban  Det  innemen  ban  ï|ait 

D€n  1 1.  ?lp2il  i$  bp  be  peeren  Staten  <0ctterael 
een  placcact  geemaneert  /  op  bz  infractte  ban  be 

faubeaaröen/  en  Det  ono2öcntnjlt  uitlopen  ban  ben 
«rijgfbolDe/  tot  gtoten  onbienftc  ban  ben  lattbe/ 
in  baellt  placcact  berfcDepbcn  goebe  potneten  en  ar^ 
tijculen  31  jn  gearrefteert  /  niet  aüccit  tot  bcrfcDomnge 
banbeingefetenenbeferlanben/  maer  ban  bcnabu; 
rige  en  neutrale  lanbenj  ben  inDotit  befciS  placcaet 
toaiïlupbenbealbu.ö: 

DE  Generak  Staten  der  Vereenigde  Nederlandfe  Pro- 
vintien ,  allen  den  gene  diedefe  fullen  fxen  of  horen  le- 

feny  Saint. Alfo  ons  dagelijks  meer  en  meer,  veelenverfchey- 
den  klagten  voor  komen  van  de  Landfaten  ten  platten 
lande»  fittende  onder  onfefauvegardeen  contributie, 

en  de  naburige  neutralen  onderdanen ,  dat  al  is't  by 
onfe  voorgaende  placcaten  wel  expreflelijk  verboden 
is ,  dat  geene  van  onfe  foldaten  en  krijgfvolk  foude 
mogen  uittrekken,  om eenige  convoy ,  duurtogten, 
ofdenvyand  afbreuk  te  doen,  of  ander  exploift  van 
oorloge ,  dan  met  feker  competent  getal  van  krijfvolk, 
geaccompagneert  met  den  Capiteyn  ,  Luytenant  , 
Vaendrig,  of  ten  minften  eenen  Sergeant  of  Corporael, 
dievanderfelveradienop  den  weg  fouden  hebben  te 
verantwoorden.  Dat  nochtans  dies  onaengefien  ver- 
fcheyden  foldaten  en  anderen  Vagebonden ,  ondert  het 
dexel  van  foldaten ,  of  onder  delelve  fchuylende ,  hen 
dagelijks  vervorderen  op  de  voorfz  platte  landen ,  met 
4, 5,6, 10.  en  1 2.  fonder  Ordonnantie  en  officier  te  ko- 

men, en aldaer leggen fchuylen in  boflen,  heggenen 
andere  hoeken ,  bedrijvende  op  den  felven  ingefetenen 
(  niet  tegenftaende  fy  onder  onfe  fauvegarde  fitten, 
en  hare  opgeleyde  contributie  betalen )  ook  op  den  in- 
woonderen  van  de  Nabuer-Vorften ,  Princen ,  Hee- 
ren  en  Landen ,  alle  moetwilligheid ,  defelve  beroven- 

de, vangende,  in  bollenen  heggen  knevelen,  onge- 
hoorde tormenten  aendöende ,  op  groot  rahtfben  {tel- 

lende en  afdringende ,  de  paerden  dienende  tot  de  agri- 
cultureuitfpannende,  wegvoerende  en  andere  onge- 
regeltheden en  fchelmerijen  meer  bedrijvende,  fulks 
dat  defelve  ingefetenen  nauwelijks  van  het  een  dorp 
in  het  ander  mogen  gaen ,  fonder  in  handen  van  de 
rovers  en  knevelaers  te  vallen.  En  dat  wy  voorts  meer 

vernemen ,  dat  de  goede  ordre ,  die  wy  tot  vermijde- 

nifle  van  de  excorfien  en  overlaft  hier  te  voren  op  't 
(tuk  van  den  ophevevan  de  contributien,  ten  voorfz 

platte  lande  gemaekt,  en  byplaccate  uitgegeven  heb- 
ben ,  by  eenige  gepoogt.word  te  infringeren ,  de  goede 

55  4  nabuur- 
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nabuurfchap  te  turberen  en  te  violeren,  't  welk  alfo 
hetonsgrotelrjkmifhaegt:  Begerende  fo  veel  moge- 

lijk op  de  voorfz  ongeregeltheden  te  verfieti ,  en  de 
(Tol.  14.)  voorfz  ingefetenen ,  die  haer  in  onfe  fauvegarde  bege- 

ven hebben,  of  hier  na  begeven  fullen,  ib  lange  fy 
ha«e affeétie  tot  defen  lande  tuilen  continueren ,  en  alle 

mogelijk  devoir  doen ,  om  hare  contributie  te  betalen, 
defelve  daer  in  te  mainteneren  en  befchermen ,  fo  lan- 

ge het  fonder  nadeel  van  defen  landen  fal  konnenge- 
fchiedeiv.ook  dat  alle  den  neutrale  onderdanen,  van  alle 
berovinge,  pionderen  enexaétien  werden  en  blijven 
vcrfchoont ,  en  de  goede  nabuurfchap  en  neutraliteyt 

onderhouden  mag  worden.  So  is  't ,  dat  \vy  't  gene 
voorfz  is ,  aengemerkt  by  ad  vijfè  van  die  van  den  Raed 
van  State  der  voorfz  Provintien ,  van  nieus  geftatueert 
en  geordonneert  hebben  >  ftatueren  en  ordonneren  by 

defen,  't  gene  hier  navolgt,  blijvende  des  niet  te  min 
alle  voorgaende  placcaten  op  dit  ftuk  uitgegeven ,  in 

hare  volle  kragt  en  vigeur ,  in 't  gene  defelve  defè  niet en  contralieren. 

EN  eerft  dat  van  nu  voortaen  egeenen  Overften , 
Ritmeefteren  of  Capiteyns  ,  ecnigen  van  haren 

ruyteren  of  foldaten  fullen  mogen  laten  uitgaen ,  op 

eenige  naburige  neutrale  landen ,  en  als  'et  foude  mo- 
gen gebeuren ,  datfe  immers  eenigen  van  haren  ruy  te- 
ren of  foldaten  in  competenten  getalle ,  en  volgende 

:de voorgaende  placcaten,  fouden  moeten  uitfchikken, 
om  den  vyanden  af  breuk  te  doen,  endegélegentheid 

fulks  foude  toedragen ,  datfe  door  eenige  neutrale  lan- 
den fouden  moeten  pafferen ,  fullen  fy  Overften,  Rit- 

meefteren en  Capiteyns  den  Officier  diefe  met  de  trou- 
jpes  uitfchikken ,  ernftelijk  belaften ,  alfulke  goede  toe- 

licht te  dragen ,  dat  gene  van  de  neutrale  onderdanen 
werden  befchadigt;  maer  defelvéalleenlijk  vermogen 

'aen  te  taften  defes  lands  vyanden. 
En  dewijle  my  mede  bericht  worden ,  dat  fo  wan- 

neer eenig  van  ons  krijgsvolk ,  om  den  vyand  eenigen 
afbreuk  te  doen ,  of  eenig  avantagien  op  de  vyanden 
lefoeken,  met  confent  als  voren ,  uittrekken  vele  en 
verfcheyde  vrybuyters  en  vagebonden ,  die  in  onfen 
dienft  niet  zijn,  maer  hen  wel  in  eenige  van  de  Fron- 
tier-plaetfen  of  den  felven  naeft  gelegen  zijn  onthou- 

dende,  hen  onder  den  felven  onfen  krijgsvolke  zijn 

begevende,  onder  dekfel  al  of  fy  mede  in  onfen  dien- 
fte waren ,  alle  moedwil ,  extornen  en  brantfchattin- 

gen,  fo  wel  over  de  Ingefetenen  defer  landen,  als  den 
naburige  neutrale  onderdanen  zijn  bedrijvende.   Om 

't  welke  voor  te  komen ,  wy  wel  cxpreffelijk  geordon- 
neert en  geftatueert  hebben ,  ordonneren  en  ftatueren 

by  defen,  allen  Gouverneurs  >  Overften,  Ritmeefte- 
ren en  Ca  piteynen ,  fo  wanneer  fy  in  manieren  als  vo- 
ren eenige  van  hare  Officiers  ,   ruyteren  en  foldaten 

fullen  uitfchikken ,  in  de  pafcedulle  den  felven  mede 

te  geven ,  in  't  lange  te  doen  ftellen ,  de  naem  en  toe- 
naem,  fo  wel  van  den  Officier,  die  fy  den  tocht  be- 

volen hebben ,  als  van  allen  de  ruyteren  en  foldaten , 
die  fy  ten  fijne  als  voorfz  uitfchikkende  zijn,  fulxdie 
op  de  rollen  ftaen  (op  pene  die  hen  anders  doen  inftel- 
len ,  als  falfariffen  aen  den  lijve  geftraft  te  worden  ) 
den  felven  officier  en  foldaten  wel  expreflelijk  bela- 
ftende,  datfe  niet  en  gedogen  dat  eenige  andere,  niet 
in  onfen  dienfte  wefende ,  en  met  gelijke  pafpoort  van 
haren  overften ,  Ritmeefterof  Capiteyn  verfien  zijn- 

de ,  hen  onder  haer  Compagnie  begeven.    So  wy 
verftaen  en  willen ,  dat  allen  den  genen  diens  namen 
in  de  pafcedullen  niet  en  zijn  uitgedrukt ,  of  die  fonder 
gelijke  pafpoorten  hen  eenigfins  op  den  weg  begeven- 

de zijn ,  voor  vrybuyters ,  vagebonden  en  ftruykrovers 
fullen  werden  geacht  en  gehouden ,  en  by  allen  offi- 

ciers, fo  wel  onder  den  Geunieerden  Provintien ,  als 
den  naburigen  Vorften ,  Princen,  Heeren  en  Landen 
gehorende ,  impune  fullen  mogen  doodgeflagen ,  aen- 
getaft  en  geftraft  worden  na  hare  verdienfte ,  fonder 
dat  wy  ons  gedenken  alfulken  eenigfins  te  doen  aenne- 

men ,  of  by  y  emand  in  onfen  en  en  's  lands  dienfte  we- 
fende ,  mogen  aengenomen  worden. 

En  tot  meerder  verfekertheid ,  dat  alle  de  foldaten 

die  in  de" pafpoorten  worden  uytgedrukt,  in  onfes  en 
's  lands  dienfte  zijn,  hebben  wy  mede  geordonneert 
en  geftatueert ,  ordonneren  en  ftatueren  by  defen ,  dat 

alle  defelve  pafpoorten,  in  manieren  als  voren  inge- 
ftelt ,  mede  neffens  den  Overftens  ,  Ritmeefters  en 

Capiteyns  fullen  worden  ondertekent  by  den  rcfpe&i- 
ven  Commiflarifen  van  de  monfteringe  in  dien  quartie- 
re  refiderende ,  of  in  der  felver  afwefen  by  den  ref- 
pedhven  Sergeant  Majoor  en  wagtmeefter  van  de 
fteden  en  plaetfen  daer  eenig  krijgsvolk  in  voorgaende 
manieren  werden  uitgefchikt  ;  welke  Commiflarifen 
en  Sergeant  Majoors  of  wachtmeefters  refpeétivelijk 
de  felve  pafpoorten  in  feker  regifter  by  hem  daer  van 

te  houden ,  fullen  moeten  regiftreren ,  en  die  in  't  felve 
hare  regifter  by  den  refpc&iven  Overften ,  Ritmeefte- 

ren en  Capiteyns,  end'Officierdie  met  den  ruyteren 
of  foldaeten  uittrekt,nefFens  hem  Commiffaris  of  wagt- 

meefter te  doen  tekenen.  Welke  Commiflarifen ,  Sej- 
geanten  Majoors  of  wagtmeefters  gehouden  fullen 
zijn  van  tijd  tot  tijdden  Raed  van  State  te  adverteren 
van  der  fake  gelegentheid. 

Hebben  mede  goet  gevonden ,  geordonneert  en  ge- 
ftatueert ,  dat  fo  wanneer  eenige  foldaten  in  manieren 

en  met  alfulken  pafpoorten  als  voren  gevaft  zijnde  on- 

der 't  dekfel  van  den  vyand  eenigen  afbreuk ,  of  eenig 
convoy  te  doen ,  of  op  hazard  en  advantagie  tegaen 
ten  platten  landen ,  komen  by  den  officieren  of  wet- 
houderen  van  den  dorpen ,  lullen  mogen  afgeeyfcht 
worden  hare  pafcedullen  of  pafpoorten,  die  fy  van  haer 
Overften  of  Capiteyn  hebben ,  welke  fy  ook  gehou- 

den fullen  zijn  te  vertonen.  En  indien  bevonden  word 
datfe  geene  hebben,  of  dat  den  tijd  geëxpireert  is ,  of 
anders,    datfe  is  minder  getal  van  25.  volgende  den 
placcate  ,   beleyt  by  eenen  Capiteyn  ,    Luytenant, 
Vendrig  ,  Sergiant ,  of  Corporael  (ten  ware  een  of 

twee  om  contfchap)  uit  gekomen  zijn,  alwaer  't  ook 
dat  defe  pafpoort  hadden  van  haren  Overften  of  Capi- 

teyn ,  en  daer  over  den  landfaten  in  verding  en  onder 
fauvegarde  fittende ,  of  den  neutralen  onderdanen  ee- 

nigen overlaft  aen  deden ,   dat  alle  defelvige  fullen 
mogen  aengetaft  en  gevangen  genomen  worden ,  om 
defelve  terftond  met  behoorlijke  informatien  van  hare 
mifhandelingc  te  leveren  aen  den  voorfz  Rade  van  Sta- 

te ,  of  aen  het  naefte  Collegie  van  de  Gecommitteerde 
Raden  van  Staten ,  van  elk  der  Geunieerden  Provin- 

tien, daer  het  de  voorfz  landfaten  beft  gelegen  fullen 
vinden ,  om  by  de  felve  de  kennifïe  daer  van  genomen, 
en  de  mifdadigen  na  hare  verdienfte  geftraft  te  mogen 
worden.  Alle  welke  fo  wel  de  landfaten ,  als  mede 
Raed  van  State ,  en  gecommitteerde  Raden  van  yeder 
Provintie  voorfz,  wy  tot  fuik  (fo  veel  des  nootzy) 
geauctorifeert  hebben ,  en  au&oriferen  by  defen.  En 
of  in  het  apprehenderen  van  de  felve  foldaten ,  vry- 

buyters of  vagebonden ,  doende  refiftentic  eenige  van 
hun  gequetft  >   of  van  levenden  lijve  ter  dood  foude 
mogen  gebrocht  worden,  (fo  verre  wettelijk  blijkt 
van  der  felver  mifhandelinge  en  geweld. )  Willen  dat  de 
fmerte  of  doodftag  den  voorfz  landfaten  niet  geimpu- 
teert ,  noch  daerom  geftraft  en  fullen  worden.  Ver- 

bieden ook  wel  expreffelijk  den  Gouverneurs ,  Capi- 
teynen  en  allen  Ruyters  en  Soldaten  van  de  Compa- 

gnie ofgarnifoenen  daer  de  felve  gevangenen  ,  gequet- 
ften  ofgeblevene  uitgetrokken  fullen  zijn ,  en  allen  an- 

deren der  voorfz  landfaten  of  neutrale  onderdanen,fulr 
na  te  houden ,  daerom  te  quellen,  molefteren ,  of  eeni- 

ge recompenfe  daer  voren  te  willen  hebben,  veel  min 
hun  af  te  dingen  of  eenig  geweld  daerom  aen  te  doen. 
Maer  indien  fy  op  de  voorfz  landfaten  of  neutrale  on- 

derdanen eenig  recht  of  a&ie  menen  te  hebben ,  willen 
dat  fy  defelve  fullen  intenteren  voor  den  voorfz  Rade 
van  State ,  of  met  kennifïe  van  defelve  voor  de  naefte 
Collegie  van  de  Gecommitteerde  Raden  van  de  Pro- 

vintie refpedive ,  t'harer  keure  en  optie ,  dewelke  wy 
ordonneren,  hen  daer  van  goed,  korten  onvertogen 
recht  te  doen ,  fo  vele  eenigfins  mogelijk  zijn  fal. 

Verbieden  voorts  meer ,  dat  niemant  wie  hy  ook 

zy  uit  eygener  aucforiteyt  den  voorfz  landfaten  fal  mo- 
gen molefteren ,  veel  min  executeren  voor  eenige  oude 

fchulden,  pretenfien,  actiën  of  aflignatien ,  bywien 
defelve  ook  gegeven ,  en  uit  wat  faken  die  gefproten 

mogen  zijn ,  noch  ook  befwaren  onder  't  dekfel  van 
fortificatie  met  karren,  peerden,  perfonelen  dienften 

of  beden ,  noch  voor  't  verlies  van  peerden  of  wage- 
nen ,  of  ccnig  geld  in  plaetfe  van  dien ,  of  anders ,  on- 

der 
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derwatdexel  'tfelve  foude  mogen  wefen,  af  te  ey- 
fchen,  ten  ware  fulks  al  voren  Dy  ons ,  of  die  van  den 
Rade  van  State  voorfz  geaccordeert  en  geadvoyeert 

ware.  In  welken  gevalle  noch  wy  willen»  dat  d'execu- 
tie  daer  van  gedaen  fal  worden  by  en  op  den  fchrifte- 
lijken  laft  van  de  ontfangers  van  de  contributien ,  in 
dienquartiererefpediveby  ons  geftelt,  volgende  die 
ordre  die  hier  gegeven  is,  en  anders  niet :  Op  pene  die 
anders  bevonden  fullen  worden ,  geattenteert  of  ge- 
poogt  te  hebben ,  van  het  verlies  van  haer  fchult,  of 

a&ie ,  indien  fy  eenige  hebben ,  en  boven  dien  ar- 
bitralijk  geftraft  te  worden  na  gelegentheid  van  der 
fake. 

(Tol.  ij.)  En  op  dat  men  des  te  beter  mag  werden  berigt  hoe 
en  in  wat  manieren  de  ruyteren  en  foldaten ,  die  in  ma- 

nieren als  hier  voren  geftelt  is,  uitgefchikt  worden,  om 
den  vyand  afbreuk  te  doen,  hen  hebben  gequeten,  en 
of  bydenfelvendefe  onfe  ordonnantie  en  bevelen  ook 

zijn  nagekomen.  Hebben  wy  geordonneert  en  ordon- 

neren by  defen ,  dat  alle  d'Ofhciers  die  met  eenige  ruy- teren offoldaten  uitgefchikt  worden ,  gehouden  fullen 

zijn  t'haerder  wederkomfte  aen  den  refpe&ivenCom- 
miflarifen  van  de  monfteringen,  Sergeanten  Majoors  of 
wagtmeefteren  volkomen  rapport  te  doen ,  wat  hen 
op  defelve  reyfe  en  tochte  is  wedervaren ,  en  fo  eenige 
van  de  ruyteren  offoldaten  mede  op  de  tochte  geweeft 
hebbende ,  hem  anders  als  na  behoren  hadden  geque- 

ten ,  en  jegens  defen  onfen  bevelen  yetwes  geatten- 
teert en  eenigen  overlaft ,  of  moetwilligheid  bedre- 

ven ,  fullen  defelve  officiers  gehouden  zijn ,  de  mifda- 
ders  over  te  leveren ,  om  geftraft  te  worden ,  fo  men 
wel  exprefïèlijk  verftaet,  dat  de  felve  officiers  fulks 
niet  doende  of  by  oogluykinge  den  overtreders  van 
defen  onfen  bevelen  latende  pafTeren ,  fy  daer  voor 

aergefproken  en  geftraft  fullen  worden. 
Als  Van  gelijken  werd  verftaen ,  dat  by  aldien  eeni- 

gen Ovcrftens ,  Ritmeefteren  en  Capiteynen  in  gebre- 

ke zijn  blijvende  eenigen  van  defen  punften  t'achter- 
volgen,  en  hen  onderftonden  eenigen  van  haren  ruy- 

teren of  foldaten ,  contrarie  defe  onfe  ordonnantie 
uittefenden,  of  conform  defelve  die  uit  fendende ,  en 

dat  by  den  felven  ook  contrarie  van  defen  onfen  beve- 
len yet  werden  geattenteert ,  en  dat  fy  Overftens ,  Rit- 

meefteren en  Capiteyns  ,  eenige  portie  en  gedeelte 

van  de  buyten  by  haer  krijgfvolke  t'onregte  ingebrocht 
waren  genietende ,  defelve  Overftens ,  Ritmeefteren 
en  Capiteyns,  gehouden  fullen  zijn  van  de  mis-ufen 
van  haren  krijgfvolk  te  verantwoorden ,  en  die  te  be- 
teren. 

En  ten  eynde  niemant  van  defèonfe  tegenwoordige 
ordonnantie  hebbe  te  pretenderen  eenige  ignorantie. 
Ontbieden  wy  daerom  en  bevelen  onfen  leer  lieven 
en  beminden  den  Staten  of  haren  Gecommitteerden 

Raden,  Stadhouders  van  de  Provintie  refpeótive  van 
Gelderland,  enGraeffchap  Zutphen,  Holland,  Ze- 
land  Uitregt,  Vriefland,  Over-Yflel ,  der  Stad  en 
en  Omlanden  van  Groeningen ,  en  allen  anderen  Jufti- 
cieren ,  Officieren  en  Dienaren  des  verfogt  zijnde ,  dat 
fy  defe  voorfz  ordonnantie  al  om  doen  verkondigen } 

uitroepen  en  publiceren ,  daermen  gewoonlijk  is  uit- 
roepinge  en  publicatie  te  doen ;  procederende  tegens 
den  overtreders  van  dien  tot  den  penen  hier  boven  ver- 
haelt,  fonder  eenige  gunfte ,  faveur  of  diffimulatie  ter 

contrarien;  wantwy  'tfelve  tot  vorderinge  van  den 
lande,  alfo  bevonden  hebben  te  behoren.  .Gegeven  in 

'sGraven-hage  den  n.  April  1595.  Was  geparagra- 
pheert  I.  Pauliüt.  Onderftond,  uit  bevel  van  mijnen 
Heeren  de  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlan- 

den. Ter  Relatie  van  den  Rade  van  State  derfelver. 

Ondertekent  G.  van  Zuyltn.. 
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eigmenfnnbcrinai>fetcnenp20fnt  en  boo2bcd;  toant 
be  !5ebcr!anucrö  bonnen  albaer  bebomen't  gene  f? 

Danbel  met  be  goeberen  /  Ut  fp  albaer  toiftcn  te  bebo* 
men  /  boo2t£  te  berbocren  op  en  in  anbere  Eanbcn  en 
&oninbctjben/  en  forljten  niet  bosberg  tcljanbelen/ 
Dun  genocgenbe  met  be  gemeenc  profijten  Ut  fplieben 
alfo  ftonbe  boen.  «Iflöact  bctoijïe  ̂ t  tkoninb  baer  na 
meer en meer  be Rooplupben /  met  kreeften  ban Ijaie  ®6W* 
fcljepen/  confifcatie  Daerber  goeberen  /  banheniffe tuncrom 

be  J^eöet» 
bec  Rooplupben  en  fcDinpercn/  onber  berfel  batfe  qua-  lanare 
menuitbpanbcnlanben/  bte  Ijp  fijne  rebellen  noem^00^1'!" 
be/  of  batfe  ban  be  istquifitie  geeramtneert  motten*™*"^ 
toerben  /  of  batfe  ben  fóontnh  in  fijnen  bientt  ban  boen  t*  *emu  n/ 
Dabben  /  toaö  guelïcnbe  /  t  toclfce  fn  Doopten  bat  °m  naren 
ecngopDoubcnfoube/  fo  Debbcn  fp  Daer  lang  in  bier  SeIJe 
eenboubigDeib  geDoubcn  ■,  maer  bebinbenbe  bat  üCnSt 
nuellingen  en  penjbelen  niet  enbermtnberbe/  macröew*H. 
tocl  bermeerberbe  /  bpfonber  na  be  boob  ban  ben  boo^ 
luentigen  $2ince  ban  <©rangien  J$oogl.  mtm.  be= 
toelbe  fo  moo2babeïi)R  omgcb2ar  Dt  en  bermoo2t  toaoy 
gelijb  top  in  ons  1 8.  boeit  berbaelt  nebben  /  en  bat  Dp 
een  genccael  acfcfl  hc^t  boen/  obec  alle  be  ,jaebec; 
lanbfefcbepen/  in  alle  fijne  ïjnbenen  ban^pangien 
en  $02tugael/  en  bat  iiiz  meefl  ailegabec  (uitgeno* 
mentoeinige/  bieïjetont3cplben/  enanbecebiemet 
gtootpeiijciil  boo?  p2actijhe  toeg  nnamen)  berloten 

bleben  /  niet  tegenftaenbc  men  Den  altcmete"  Dope gaf/  afó  baetom  te  l|obemetgtotefeoftengefollïcis 
teert  toecben :  fo  battec  einbelijn  niet  ban  biel/  en 
alleö  te  becgeefö  toaöi  en  betoijlebefelanbenmeejt 
op  ben  hoopfjanbeï  /  3ecbaert  en  öacingbaett  be- 
Ham/  en  battec  beïebootggcfellen  en  5eebaccnbelnp* 
bentoaten/  isk  ftcn  baecmebegeneetbenenbcttHoft 
toonnen/  fofjcbbenbetfcfjepbenfcooplijpben/  bte  niet 
flil  en  Itonben  fitten  /  en  ïjacen  Danbel  meetf  op  Spnn- 
gienen  ̂ >02tttgael  platDten  tebJijben/  btrettelijU  of 
inbitecteïtjH/  ntt  begonben  anbeire  b2cembe  /  betbe 
en  ongetooonltjbe  baerten  te  foenen/  b'eeneDtec  en 
b'anbecbacc/  bacc  f?  bertioopten  P20fptenboo2beel te  boen/  fommige  op  iKofcobien  en  b02becss  onbe 
tottte  3ee/  anbere  na  be  jottte  €nlanben/  of  na  be 
€planbenbanCapo©eube/  op  <6uinea  en  eïbee^; 
toant  be  &oning  ban  ,§pangienboo2  fijne  tptanntje 
tegen  beacme.êclüppet-s/  ̂ tmtrtupbenen  25ootö- 
gefellen  /  Ut  D^nt  fo  grote  b002beelen  en  P20fïjten 
toaceninb2engenbe/  tyeft  befelbe  genootfaent  batfe 
ïjefe  anbere  b2eembe  en  ongetooone  baerten  Debben 
moeten  foeften/  ja  Debben  oor  gepoogt  eenen  onge^ 
tooonlijnentoegte  foclten  na  't  noo2ben  om  boo2  be 
engte  ban  be  ̂trate  ban 't  3©apgatö  (nugenannt 
be  ̂ trate  ban  kaffan)  tot  boo2bpbe0ebiece<^bp/ 
en  oor  boben  Nova  Sembla,  na  be  ftpen  ban  Ca- 
tDap/ CDina/  gfapan  en  <Oo(l-^!nbicn/  Dopenbe 
befeïbenpaffagie  te  binben/  acDtenbcbcn  feïbenbele 
bepligerbanrobersf/  en  bic  ban  be^paenfeen|>02^ 
tugefen/  met  fonben  bonnen  belet  toerben/  en  tod 
2000.  mijlen  naber  of  ho:ter  ban  be  baert  ban  be 
^02tugefen ;  beft  bacrte  iö  boo?  02b2e  ban  be  peeren 
Staten  <0enerael/in  't  boo2?cben  jaer  befocDt  getoeeff / 
geUjRtopin'tboo2gaenbc  boehberljaelt  Debben/  be^ toelhe  toeber  geöomen  5ijnbe  /  en  Daer  rappo2t  ge^ 
baenDebbenbe/  fo iöbe  refcltttie  genomen/  bamten 
bit  iaer  toeberom  nocD  een^  tot  botïe  ban  't  lanb  /  luw 
felben  toeg  fonbc  foeben/  gelijb  top  Dier  nafeggen 
fnllen :  lüaer  be  negen  RoxjpUtpben/  bietopin  on$ 
25.  boettfol.  20.  genoêmt  Debben/  en  be  Compagnie  Gerte 
ban  berre  genocmt  toerben  /  lieber  hieftv^c  eenen  2^"? 
berren  toeg  boo2  Det  3iuben/  Uc  benem  toaö  (fm-na °<©og, tocl  bol  pcrijReloV  fo  om  be^pattgiacrbcncn^&^anöien. 
mgefen)na<0ofl-^nbien/  ban  te  toaefttett  na  eenen 
anberen  en  naberen  toeg/  Uc  nocD  te  foeben  toaö; 
Debben  cotiragieufeïijben  op  Dare  bofïcn  toegerufl  4. 
fcDcpcn/  Ut  niet  alleen  alsJbooplnpbenfcDepen/  om 
RoopmanfcDap  te  boen  ;  maer  00b  met  gefeïjut  en 
ammunitie  ban  oo2log  en  bolb  fo  boo2ften  toaren/ 
batfe  tocl  getroofltoaren  Daer  te  bertoeren  en  befen- 
beren  /  tegen  be  gene  Ut  Den  fouben  toilïcn  bcrb02ten  / 
Debbenbe  nocDtanö  erp2cflTe  lafl  enbcbel/  omDaren 
Danbel  met  gocbe  bxtntfr  Dap  te  b2ijben  /  berbonben  en 
alianticn  te  maben  met  tt  koningen  ban  be€planben 
ban  «©ofl-ginbien/  bacr  be  fpecertjen  toaffen  /  en 
niemanbeneenigoberlafltc  boen/  notltte  aen  u  ta^ 

nobig  Dabben  /  fo  boo?  Daer  felben/  atë  om  Dacen  [ften;  maeraengetatltocrbenbe/  bat  fpljaerbjome- 

Ijjli 
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lijft  bcrtoecrcn/  en  Date  boo2genomcn  rcife  bp  alle 
mibbclcn  bozberen  fouben.  Ww&  ban  3tjn  befe  4. 

f  f  ij  pen/  baer  ban  Detcencgenocmt  toerbe  Hollan» 
dia ,  rji-oot  280.  lajtcn  /  bacr  op  Commijss  toass  <©cr ; 
rit  ban  koningen  en€02iteüg$afo/  en^cbippcr 

cjan  3>ignum&  %t  ttoeebe  toaes  genoemt  Mauri- 
tius,  ban  geh jftc  gcote  ofte  baer  ontrent  ■,  Dier  op  toass 

Coinmües  gcjtclt  CWncIrö  houtman  /  pancipael  aen* 
raber  ban  befe  bopagie/  en  knipper  Slan  3(anf3. 
jïleulenaer.  l§et  becte  toaes  genoemt  Amfterdam , 
groot  ontrent  180.  ïatfen/  nier  op  toa$s  Commi$ 
ïScwter  ban  I§el  en  %  <^anf5  /  Carel  be  Songe/ 
knipper  gian^acobfsJkbelIinger;  en  ftet  bierbe 
^clnp  toatf  een  ï>pnaifc  of  ̂acïjt  tot  btenfte  ban 
b'anbere feïjepen  /  groot  onrrent  ttointig  of 25»  lafteit/ en  toaö  genoemt  bet  Duyfken  ,  ̂cbippct  ̂ pmon 

3lamb2ecötf5.  3£efe  febcpen  toarenboo?fienbange- 
ree -j  gelb  en  noopmanfc bap  /  ban  fobanige  3©aren 
oio  baer  begeert  toaten  /  en  nollen  befe  toerujtinge 
ontrent %  00000.  gulbcncs/  Daer  toaren  op  249.  ge? 
ntonftetbebootógcfellen :  be  peeren  ̂ tatcn  Debben 
tot  b02beringe  ban  befe  repfe  geleent/  23.  metalen 
ftuftftcn  gefcljutö  /  bic  onber  befe  fetjepen  berbeelt 
3i)n  /  bacr  ban  Hollandia  feben  /  Mauritius  en  Amftcr- 
tiam  elft  fes/  en  be  onaffe  2.  metalen  ftuftften  op 
Dabben/  nocbtoatenbèr4v  pfere  ftuftften/  en  36. fo 
groot  alss  ftletnc  ftccn-ftuftften/  beDalbcn  H&ufguet* 
mt/i*oer$enanbergetoeer/  en  baer  toe  bufpulber 
en  aïlc  anbere  bcboeften/  tot  fobanïgen  lange  repfe 
genoeg :  alïcss  beerbig  3tjnbe/  fo  3ijnfe  op  ben  2.  %w\\ 
tefzö  jaertf  t'3epl  gegaen  uit  (Cerct  /  om  te  lopen  na  be 
Cabo  de  Buona  Efperanca ,  en  liepen  't  ̂pangtaettS- gatuit/  en  boeren  met  goebe  boo?fpoct  enrebeirjfte 
toinb  /  tot  ben  4.  Itèap  '0  morgens  /  batfe  fagen  tbiee 

AimrttweCaracquen/  b'eene  in  lp  lopenbe  boo?  be  toinb  ban 
&offusf  Daer/  b'anbere  teioefmaert/  betoelfte  benluibenge* toaer  to02benbe  /  gaerne  ban  Den  gelopen  Dabbe/  ber* 

balben  bifttoitëfnn  Dalssopentocfetteitbe/  fcDtetenbe 
ttoee  fcDeuten  /  op  batfe  of  Douben  fouben  /  bocD  mofi 
Dp  boo2bp  Denftomen/  mies  fp  Dem  in  baren  toeg 
gingen  leggen,  feomenbe  bp  ben  anberen  /  Debben  fp 
ooft  Dare  blagge  gejlreften  nauittotjfenbater  Com* 
miflïe/  gclijft  be  Caracgue  ooft  bebe/  en  DacefcDup* 
ten  aen  boo2t  gefonben  Debbenbe  /  b?aegbe  Daer  af  Da- 
re  gtflïngen  /  fepben  ban  80.  mijlen  b  an  lanb  /  en  bat- 
fe  ober  20.  bagen  ban  Hüffebon  toaren  gebaren  in 
Compagnie  ban  bijffeDepen/  bit  al  na  45oa  baren 
fouben ;  befeCacacque  Dabbe  inben€rt3-2&fTcbop 
ban<0oa/  met  4*0.  folbaten/  en  iso.bootögefcüen 
en  1 8.  metalen  ftuftftcn  gefcDutö/  fp  bereerben  Den- 
luiden  met  eenige  Confituren  en  itèermclabcn  /  baer 
tegen  gaben  fp  Den  eenige  ̂ ollanbfe  ftafen  en  Dam- 

men/ en  fcDepoenalfotoienbelijftbanmalftanberen/ 

£>•?  öarm af. 

ftöe  €a 
tarqucii 

banftenifTc/  en  in  befer  manieren  3ijnbeboo?f5btet 
feftepen  einbelijft  geftomen  in  Slunio  1596.  aen  Det 
€planbban  Java  Major,  en  boo?  be  ftoop-Hab  ban 
^öantDam/  albaer  fp  eerft  feerlnclftombjaren/  en 
baren  Danbel  begonfïen/  en  biel  geluftftclnft  fouben 
uitgeboert  Debben  /  ten  toare  be  ̂ o?tugefen  /  Doetoel 
fp  baer  geen  gebieb  Daböen  /  alle  miöbelen  geb^uiftt 
Dabben/  om  ben  «öouberneur  met  grootgelbomte 
ftopen/  cnDenluiben/  niet  alleen  Daren  Danbel  te  ber^ 
bieben  ■,  maer  ooft  om  Daerluibeii  febepen  te  oberbaï^ 
len  en  in  te  nemen/  feggenbe  bat  Det  maer  ftoberes 
bjaren/  betoelfte  albaer  quamen/  om  be  gelegent^ 
Deben  ber  lanben  te  befpteben/  enbefelbeteberoben 
enplonberen :  Dtec  boo?  fijn  albaer  berfcDepbenaen* 
ITagen  tegen  be  Jtoilanbfe  fcDepengemaeftt/  en3ijn 
opentliiftaengebocliten/  be  l|oöanöfe  Daer  ter  toere 
tleüenbe/  3tjn  aen  beiben  3übcn  (maer  boo^nemelp 
ban  be  gabanen)  bele  booben  geblcben/  toaer  boo? 
be  gene  bte  ban  be  ©ollanberg  binnen  25antDam  toa- 
ren  /  in  groot  pcrpel  geftomen  3ijn  /  om  lijf  engoe^ 
beren  te  berliefen ;  toant  ben  «©ouberneur  ben  Com^ 
miflariö  Coaielies  ©ounnan/  met  fijn  febeneii  ge* 
Douben  en  berfeftertyeeft/  en  baer  na  ingebanfte* 
nifle  boen  (tellen :  maerbaer  naiöaccoo^tgemaeftt/ 
en  Debben  2000.  ftealen  banaeDtentotrantfoenge- 
geben  /  en  toat  ten  bejïben  3ijben  genomen  toass  /  fou^ 
bcelftbcDouben/  enbeJ|ollanberö  fouben  op  iiieutos 
in  be  ttab  ftopen  en  berftopen  mogen  :  <©ocD  Wz 
b^pljetb  en  buurben  niet  lange/  toant  ben  24.  <öcto* 
b2i$  1596.  ijuam  een  SUmbaffabeurban  malatta/ 
met  1 0000.  Kealen  ban  acDten  /  en  beel  anbere  fraep* 
Deben/bic  Dp  ben  «©ouberneur  ban25anrDam  fcDonft/ 
op  bat  DP  be  loUanbergbebanöelingefbubeberbies 
ben/  gelijftooft  gefcDtebe  -,  toant  be<6oubecncurltet 
Den  feggen  bat  ben  abel  niet  enbegeerbe/  bat  (pal? 
baer  langer  foube  Danbelen  :  onbertuflreDen  Dabben 
fp  geDanoeït  met  ttoee  Capitepnen  ban  ttoee^onften/ 
gelaben  met  ifêufcaten  en  5poïpe  /  toebeïjorenbe  te 
^oartan/'tteelftebeo&ouberneurooftberboob ;  alis be  lolianbertf  fagen  /  bat  be  Danbelinge  toeber  ge* 
b?often  toas/  en  batter  geen  apparentteentoaömet 
b^unbfcDappettebeftomen;  batfe  ooft  getoaerfeftout 
toeröenbangoebebnenben/  bat  be$o?tugefenDan* 
belöen/  bannen  be  gene  bieinbeftabtoarenDenlute 
ben  foube  obergeben/  3ünfe  na  befcDepentoegefteert 
met  be  mee|te  goeberen ,  be  ttoee  gjonften  Daclben  f? 
met  een  floep  aen  boo#  /  namen  oaer  na  nocD  een 
ftlM  met  rü$s  /  geb?oogbe  bies  en  anbere  fïetDte 
ftoopmanfcDap/  bte  Daer  booz  p?obifie  toel  te  paffe 
quant :  bertroftften3ijnbe/ Debben  bie  ban  23antDam 
Daer  feercteujft  berbolgt/  meenenbe  Daer  te  beb:ie* 
gen  en  oberballen/  baer  toe  beel  liften  en  p^actijöen 
gebjuiftenbe/  geujft  baernableeft/  bat  fp  met  eenige 

malftanberen  eenige  eerfebeuten  boenbc :  bc  ̂ ollanbfe  0tote  ̂ arao.ö  Det  fcijip  3Hmfterbam  meenben  t'ober 

(Fol.  16.) 

fcljcpen  Daren  courss  bolgenbe  /  paffeerben  ben  4.  gjus 
nijbe  Linie  JEquinodiael.  <&zn  eerflen  3!»lufleïföen 
cerflen man inbe ©loot/  en  be  fieftte  nambagelnftes 
toe  ban  bc  fcDeurbupft/  'ttoelft  Daerbebjoefbe;  ben 
ttoeeben  3Cugulti  ftregen  fp  be  Cabo  Buona  Efperanca 
nrtgefiebt/  enalfoboo2t3eplenbe/  enaltemetssaen 
lanb  ftomenbe  /  Danöelben  altemetö  met  be  ̂ ntooon- 
berjs  met  ftlepne  ftramerije  ban  torael/glae^ftenss/ 
Pfer  en  tinnen  lepclss  /  boo?  bicmalie  /  fcDapen/ 
offen  en  anberjes  /  ftocDten  cenen  goeben  offe  om  een 
tinnen  lepel  /  en  b^ic  oft  bier  fcDapen  boo?  hm  fel* 
ben  p2ij.es ;  bebonben  ooft  in  fommige  quarticren/ 
onber  be  Qntooonberes  grote  ontroutoe/  entoerben 
Daer  altanetes  lagen  gelept  om  Daer  te  oberballen  /  fo 
batfe  baer  boo?  boo:fie Dttger  toerben/  en  beter  op  Daer 
felbcnktteben,  fp  Dabben  altemet  eenige  ftrubmet 
ben  gintooonberö  /  en  bieben  ooft  fomnjts  ten  bepben 
3bben  eenige  boob;  toant  onber  be  ̂ oïlanbers  bele 
fteftcn  3ijnbe  /  en  üefclbe  u  lanbe  bjengenbe  /  om  Daer 
toat  te  berberfeïjen  /  toerben  altemetö  ban  bef  toarten 
oberballen/  en  alfo  be  lanben  baer  fpbp  quamen  be* 
foeftenbe :  fp  Dabben  bele  en  berfeftepben  abonturen  / 
beenetijb  goebe  toinb  en  fpoct/  b'anbere  tijb  contra* rie  toinben  /  tegenfpoet  en  gefceft  ban  toater  /  ooft  toa* 
ren  fp  ttoiftig  onber  ben  anberen/  0002  bien  eenige 

ballen/  betoelfte  baer  op  niet  berbacDt3ijnbe/  alfofp 
ttoee  beeften  toonben  Ue  f»  toilbcbereeren/  Debben 
onboo?fien$  Date  pongtaerben/  bte  fpCrpfen  noe* 
men/  uitgetogen/  en  ban  boben  neber  gefteftmbie 
Daer  eerfl  gemoeten  /  en  Debben  ben  ̂ cïiipper/  Com* 
müssennocD  ttoee  anbete  boobeüjft  gequetft/  geliift 
ooft  meeft  alle  bic  boben  op 't  fcDip  toaten,-  maer  tjk benebentoaten  Debben  Daer  ter  toeregeftelt/  en  met 
b2aebfpeten  /  fpicffen  en  fabels  fo  bapper  gebocD* 
ten/  bat  fpber  een  beel omgeb2acDt  Debben/  en  Daer 
boo2tberftoutop'tboben  nette  ftonten/  toaer  fp  met een  fteenftuft  ruimte  gemaeftt  Debben/  batbcgiaba* 
nen  ober  boo2t  ntoften  i  baer  lag  een  $arao  aen  boo#/ 
baer  bele  gequetflen  en  anbere  in  toaren  /  b'toelft  met 
een  goteling  tn  be  grom  gefcDoten  toerb;  b'anbec ^araoes  toerben  ooft  foo  gettacteert  batfe  Det  Daer  niet 
feer  en  beDoefben  te  beroemen/  toant  ban  be  ̂aba* 
nen  toarenber  ontrent  1 50.  boob  geblcben  /  en  Ban  be 
^ollanbfe  12.  en  bier  gequetflen/  bicnotbgenafeit* 
^©acr  na  3ijnfe  toeber  t'3epl  gegaen/  en  nocD  berfcDep* ben  Cplanben  befocDt/  en  be\\  u.  giamiarn  1597. 
Debben  fp  Det  febip  ̂ ntflerbam  ontlaben  en  berb^ant/ 
om  batfe  met  bolftö  genoeg  DabbenombefcDepente 
bonnen  boeren.  <3!n  't  eplanb  ban  2&abV  bat  feer oberbïoebig  ies  ban  alle  lijftoc Dt  en  goet  ftoöp  /  en  bacr 

banbereoproftftenben/  baer  boo2  eenige  te  lanbe  ge*  \fp  feer  tytcnbcuju  banbenföomngenbetntooonberss 
fet  en  gebannen  toerben/ een  ban  beCommüfen  in  ge*  lomfangen  en  gen-acteert  toerben/  berfagen  fp  Daer 

ban 



15  95- Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen* 

23 

ban  alle  noofeimtft  ,•  bit  <Epranb  té  bol  bolus  /  fcggcn  1 
Ijaer  getal  te  3ijn  toel  600000.  menfcben :  vDaerna 
ïjaet  ban  alleg  genoeg  boo2ficnbcbuenbe/  jtjnfp  toe- 
bert'5eplgegaen  en  na  hups  toe  gebaren/  (jaer  mee? 
ninge  bias  toel  aen  Oet  €planb  ban<§.^elenaacnte 
baten,-  maer  baer  ontrent  bomenbe  /  fagen  albaer 
bier  groote  Caracquen  geanhert  leggen  /  bti$  fp  baer 
niet  en  boetten  nomen/  maer  namen  baren  cours  na 
ïjupsf  toe /  en  quanten  nabelemceptcnöbenn.Sllu? 
gujtiinCerel  aen/  toefenbe  feer  ftoab  ban  boln  en 

bele  ficft  ■,  toant  ban  bc  250.  perfonen  bic  fp  fterb  toa? 
ten  atë  fp  af-boeren  /  guamen  met  ban  tnegentig  per? 
fonen  toeberom  t'Dupsf.  9WS  be  fcbepen  baer  na  tot 
^mftcrbam  guamen/beb2cefmcn  albaer  grote  b2eug? 
bcy  met  lupben  ban  alle  be  blobhen  en  anberfintSi 
toant  fict  nopt  gefien  toa$  batmen  binnen  Slinger? 
bam  be  $epcr/  ifloten  iBufcaten/  5Polpe/  en  alle 
anbere  fpececijen  en  bïoguen/  met  fulbe  mcmgteop? 
gebaenljabbe» 

f  A  ER-D  IC  UT. 

i®t  ̂ oLLanöerö/  tiie  BageLen/  jfoeLie/  MVfcaten/ 
$epcr/  caneeL/  vvt£>pangien  JaeUien  ttjacröec baten/ 
§aLen  die  nv  gedwongen  (tot  pjofnt)  van  Veröe  (tratetn 

«teeeöe    pv  €  booplupbcn  rappo2t  geftoon  ftebbenbe  ban  al? 
tjopagubp  U[z#  bjat  be  upmebaren  fcbepen  toa$  ontmoet/ 
Öo?  Uoetoel  f?  öaerlnelben  of  fptoepnig  profijten  Dabben 
t>ct  H9ay*  gebacn/  oberlcggenbc  boe  bie  fanten  /  bte  gebeurt 
satisof    toaren/  fconbengercmcbiccrttocrben/  beüben  tegen 
SïSlr  ï'ct  nae1te  iaer  toeberom  een  anbere  betere  tocge? 

lm        rufte  blote  ban  aebt  fcbepen  toegerutt/  gelü&topt'fü? nee  tijbberbaien  fullen.  Wp  fnllen  bier  aücen  nu  bp 
boegen/  bat  00b in befenjarebe peeren Staten  <töe? 
nerael  goet  gebonöen  bebben/  be  baertom  ben  om? 

.  loop  bp  $002öen  boo2  bc  ̂ trateban^aflfau/  met 
febcn  fcbepen  toeberom  te  befocben  -,  baer  toe  3ijn  toe? 
gerufi  ttoe  uut  ̂ danb/  ttoe  ban  €nbbupfen/  ttoe 
ban  SUmtterbam  /  en  een  ̂ acfjt  ban  ftotterbam/ 
bit  alle  gelijk  elb  in  fijnquartiertoegetutttoierben: 
<E>cn  Griffioen  ban  ̂ elanb  toaö  SUbmiraelbanbcfe 
blote/  groot  ontrent  ioo.lafl/  met  een  <3!atl)t  ban 
ontrent  50.  lafï  /  bat  ïjet  boo2leben  face  mebe  getoeeft 
toaov  baer  op  bat€02neltéC02nclif5$ap/  SUbmi? 
rael  of  ̂uperimenbent  ban  befe  bloot  toa$  ■,  be  ïïite- 
atlbmiraeltoaö  op 't  febip  ban  be  Hope  vanEnkhuy- 
fen ,  en  genaemt  Bzanb  (Cctgalcg  /  't  toclb  een  nieu $ina$  toa$  /  snnbe  gebeitineert  om  ten  oo:Iogc  te 
baren/  met  bet  <3(acbt  ban 't  boojgaenbe  jaer :  3£e 
Windhond  van  Amfterdam,  baer  fCÏ)tpper  en  tflUir? 
man  op  baas  3Biüem  s&aremfj/  mfgelijbö  ooft  een 

nieu  oo2logs~  pnao/met  een  laclit  ban  gelijbe  groot? te  alg  bic  ban^elanbi  een  Satbt  ban  ïlotterbam 
ban 20. ïafl groot/  al  te  famen  toel  gemonteertban 
bubbelbolb  /  amunitie  en  bictualie  na  beboren  /  bóoz 
ben  tijb  bait  anbcrïjalf  iaer.  ©pper-Coimnüfen  ban 
boegen  be  peeren  Staten  en  fnn€rcell.  toaren  gan 
i^upgen  ban  EinfcHoten  en  .francopö  be  la  <£>ale; 
Commijfen  ban  toegen  be  Compagnie  berbooplup? 
ben  en  ban  be  boopmanftbap/  toaren  gjan^upgen 
boojnoemt/  giacobban^cemöherb  en^an€o2ne? 
üf5ïïijp;  en  boo?  bit  b?n  Eelanb/  5prancopöbcla 
<E>ale  en  0»  25iois  /  neffenö  anbere  Cou3ünsf  ban 
^aïtna3ar,?tfaoucbcron :  ben  (Colb  ban  be  bloot/  fo 
in  be  ̂laboenfe  aio  anbere  talen  /  toatfmeefter  Cfm? 
ttoff el  ̂plinber  /  ̂laboen.  TDe  peeren  Staten  <0e? 
nerael  ber  ©erecnigbe  ©jobintien  /  ftebben  öenlupben 
mebe  gegeben  be  nabolgcnöe  injtructie. 

gjnfïtuctfc 
ban  bc 
tóeeten 
Staten 
<ï5eiucacl/ 
tooöjbc 

^ppec- 

fen  op  be 
ttnebe 
totöt  na 
Napgat?. 

1.  TN  den  eerften  fullen  fyluyden ,  na  dat  Mr.  Chri- 
J.  ftofFel  Splinder  Slavoen  ,  aen  Land  fal  zijn  ge- 

weeft  ,  en  verfocht  hebben  ofmen  aldaer  fal  mogen 
aenkomen ,  hen  te  lande  vinden  by  den  Konink ,  Gou- 

verneur of  andere  Overigheid  aldaer ,  en  den  felven 
aenbieden  (van  wegen  defe  landen)  alle  vriendfehap , 
en  openen  de  conditien  defer  landen ;  namentlijk,  dat 
fy  hen  generen  van  over  Zee,  met  alle  Koninkrijken 
en  natiën  van  de  geheele  wereld,  vriendelijk  en  op- 
rechtelijk  te  traffikeren ,  negotieren  en  handelen }  heb- 

bende daer  toe  vele  commoditey  ten  van  diverfe  foorten 
van  koopmanfehappen  en  anderfints. 

2.  Item ,  dat  de  Overigheid  defer  landen ,  fekerlijk 

geinformeertwefende,  datmen  in  defelve  Koninkrij- 
kenen landen  oprechte  handelinge,  trafijkeennego- 

tiatie ,  was  doende  ,  goet  gevonden  hebben  eenige 
fchependerwaertstefenden,  onder  goede  ordre,  po- 

litie en  geregeltheid ,  ook  met  Waren ,  Penningen  en 
andere  commoditeyten ,  om  de  handelinge  te  begin- 

nen ,  door  fekere  getrouwe  en  vrome  luyden ,  in  de- 
felve fchepen  wefende ,  voor  dewelke  fy  vrye  toegank 

fullen  verfoeken ,  ten  eynde  voorfz. 
3.  Sullen  verfoeken  dat  tot  vrome  ,  getrouwe  eri 

oprechte  geftadige  handelinge ,  trafijke  en  navigatie , 
tot  gemeene  welvaren  van  defelve  Koninkrijken  en  de- 

fe landen ,  mitfgaders  de  ingefetenen  der  felver ,  mach 
worden  verftaen.  En  fo  't  felve  aldaer  goed  gevonden 
word  ,  fullen  verklaren  datmen  henlayden  met  een 
goede  Ambaïïade  ten  felven  eynde,  met  de  eerfte  ge- 
legentheid  van  meeninge  is  te  befoeken ,  indien  hen- 
luyden  fulks  aengenaem  foude  wefen. 

4.  Sullen  aldaer  mogen,  openen  wat  commoditeyten 
en  koopmanfehappen  uyt  defe  landen  aldaer  van  tijd 
tot  tijd  fullen  mogen  weiden  gebracht,  ennaerftelijk 
onderfoeken ,  om  te  verftaen  wat  koopmanfehappen 

en  goederen  daer  regens  by  retour  uyt  defelve  Konink- 
rijken en  landen  fullen  mogen  worden  getogen ,  en  in 

defe  landen  gebracht. 

5 .  Sullen  van  alle  't  gene  op  de  reyfè  pafleert ,  fo  (Fol.  17.) 
wel  binnen  fcheeps-boort ,    in  d'opdoeninge  van  de 
Landen,  Havenen  en  alle  andere gelegentheden ,  als 

van  't  gene  te  Lande  hen  fal  voorkomen ,  goede  en  per- 
tinente notitie  houden ,  om  terftond  op  hare  weder- 

komfte  by  gefchrifte  den  Heeren  Staten  Generael ,  van 
alles  te  doen  goed  en  getrou  rapport.  Aldus  gedaenen 
gearrefteert  in  de  vergaderinge  van  de  Heeren  Staten 

Generael  der  Vereenigde  Nederlanden ,  in  's  Graven- 
hage  den  i7.Junii  Anno  159?-  Ende was geparagia- 
pheert  Sloeth  ut.  Lager  ftondj  ter  ordonnantie  van  de 
voornoemde  Heeren  Staten  Generael.  Ondertekent 
C.  Aerjfens. 

<Defe  toerujtinge  boo:  anbere  groottoigtige  lanöo'- fanen  toat  lanfcfaem  toegaenbe/  toeefben  be  Com? 

mijfenbatfe  befebaert(boo:  'tberloop  ban  bm  tip) gualijnfouben  bonnen  ten  effecte  toenaen/  5i)n  üiz$ 
nicï  te  min  al  te  famen  ben  2.^1111)  beg^omtenbaego'  ̂ aen  ttn 
fmo?genö  uit  (Ccreï  ban  't  iBarfbiep  t'5epl  ge?ttoeöen 
gaen  met  een  ooftdynen  toinb/en  bupten^  'ODupïig  bo?  fW " menbe  /  flelben  baren  courö  5I5oo2t-noo2b-toe|lent^ep!en 
en  noo2ben  ten  toeften  aen/  Ijebbenbe  boo?eerfl  een  (tomen  un 
goebe  boelte  en  boo2tganït;  en  jini  aïfo  /  ban  ittet  eencn  1\%U^ 
goeben/  baneenenljarbentoinb/  boltoaterennrogK?e 
toeer/  fomtijb^  alleen  metftbober-^eplen/  fiebbeh? 
be  altemctsS  regen  en  bonber  mifrig  toeer/tt02m  en  on= 
toeer/  en  ban  toeber  feboon  en  goet  toeer  en  boelte/ 

belebagenen  natliten  ge5eplt/fomti)töboo2't^9^en ban  toeber  boo?  bc  blare  ̂ ee/  en  fïegt  toater/  tot 
batfeopben  i9.Klugufri  beö^aterbaego  in  ben  ba? 
geraet/  quamen  boo2  be  ̂ trate  ban  j^affau  of  3©ap? 
gato1/  altoaerfpfo grote  menigte  ban  f?ö  bonben/ batbetgantfe  gat  fcDeen  geftopt  te  toefen/  fo  batfe 
niet  toiften  toatfe  boen  fouben,  botb  refolbeerben  baer 
boo2  te  boren  tot  onber  't3Cfgoben€planb/  baer  een toepnigftlaer  toater  toaö/  boojbien  ftet  uit  beganfe 

banbeftroomtoaö/  aïtoaerfp'tfetten/  omt'onber= focben  toat  uitbomftc  fp  motbten  binben  /  baer  fp  nu 
feer  quaben  moeb  toe  babben  /  nabien  ben  ti)b  begonfl 
te  bcrlopen  /  en  bat  fp  bet  fo  contrarie  bonben  /  en  fo 
berfeïjepben  ban  't  boo?leben  iaer.  ̂ en  20.  ̂ on? 
baei^f  gingen  eenige  ban  be  gaften  aen  't  lanb  /  te  toe? 
ten/  op'tStëapgatov  ïopenbe  tot  op  be  3©efl-5übe 

ban 



^4 
Het  twe  en  der tigfte  Boek , 

toan'tïaab/  omaldaerdegettalteniffeban'tiïo'en  imen/  öat  5i )» fcDcpctt  bie  fclepri&er  $n  aloSLoddim 
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endeg;legentöetöte  beften/  en  bebonden  dat  bet  na 
't  5uwm  en  3u?>d-toeften  tot  bp  't  teelten  /  ober  al boten  tócöt  ban  p*ïacij/  fonder  epnd  daer  aen  te 
ften;  fu  bergofceren  in  den  jldmitaels^cbtp/  om 

gen/  dooi  boeren  tot  booibp  de  reutere  <&bp/  ineen 
ander  rentere/  Die  fp  fepden  te  heten  <®tKtffïj/  ai* 
toaer  fp  Daer  bandelinge  dieben  met  lattenen  en  an~ 
dettupg/  en  geen  ander  informatie  meer  Dan  bun 

bueraetflaggattoatfe  doenfouden/  en  Remmen  een  |  ftonnendc  fttngen  /  namen  ooilof  ban  malftanderen: 

Hinfcfco* 
r:n  ̂ aet 

mei  s~. mannen 
gemapent 
«Eaufte/ 

ftru. 

?orltfop't3©apnattfteöoen/  om  ftemti£  basf  tïand 
tcltrijgen/  enmfoimaticban  ailes  te  ïjcDücn.  3Dcn 

gian  öay  21.  iö  5lari  S£upgen  ban  Lïnfcöoten  /  met  50.  ge- 
sin  tan    kapende  mannen  on  'É3©apga#  getogen/  ont  de 

öclegenibctnt'cnderfoenenj  maer  bonden  daer  geen menfeyen/  boaüp  een  gebergte  onder  eenige  fleem 
rotsen/  bier  en  daer  faftlten  ban  bellen  gemaefttïeg; 
gen /  alles  met  fttnfteuöe  traen  gebult  /  en  etteüjfte  to- 

önTniicötcmcnban  fteesMïengemaeftt/  diefo  'tftljeen  daer 
*  naaf,**  te  tooagtn  lagen  /  ban  geloften  jtonden  daer  fomntige 

Bouten  fïeetjeng  /  geladen  met  aiderbanden  bei- 
bjnlt  /  als  ban  föcben  /  ©offen  en  andere  /  altemael 
toel  gebonden  en  oberdeftt  met  de  tomen/  pijl-pfers 
en  andere  fnunfteriie  daer  bp;  bonben  daer  ooft  boet-- 
gappen  ban  ïïbenen/  mans  /  bioutoen  en  funderen  / 
O  't  ffOcen/  daer  dooi  genoeg  te  Uerntoedcntoas/ datter  ment  rijen  ontrent  bjaren  getoeeft/ die dooi ïjet 

geft'nt  ban  de  ftUwn  en  bolft  geblugt  toaren  /  e!i  doo? defjaefrujöeid  alle  befe  bingen  berlaten  ftabben:  fp 
lieten  't  aües  blijden  geftjftfp  't  bonben/  en  lenden 
baerïtaeSeubioödbp/  en  fommigc  andere  fnupftc* 
iyjzl  om  te  betonen  datfe  ïjaer  niet  en  bJilben  befeba- 
btöeuj  bonden  ooit  op  de  bittnen-ftrand  ban  öe  &traet 
4.  bode  Eeepoeröen  of  lBoiffen  ban  uitnemende 
graote/  en  fonder  pet  andere  uitgeregt  of  bebonden 
te  (jennen  /  gnomen  toedetom  mat  en  moede  aen  ijaer 
fdjepen  j  p  ftadden  ooit  bet  jaebt  uitgefonden/  die 
dooi  de  ̂ traet  meenden  te  baren/  dan  Honden  niet 
booider  nomen  dan  tot  den  ftrupföoeft  toe ;  toant  bet 
aldaer  bol  |3s  geftopt  lag/  fo  datfe  ban  daer  ober 
't  land  liepen  tot  den  ttoijtboefttoe/  en  bebonden  de 
jee  ober  al  bol|ïS:  3&es  andeten  daegs  boeren  met 
bet  jagt  toeder  uit  om  toater  te  balen/  maer  tooiden 

ban  't§s  gedtoongen  bet  jagt  te  berlaten/  en  ober- 
land  en  ̂ 0  rfeïjeeptefeomen]  tegens  den  nacljtbe; 
«jon  Ïjet  part  te  ftomten  en  regenen/  daer  mede  bet  f?s 
met  eenen  grooten  baertde^traettoaeits  mged|e- 
ben  toerde/  in  boegen/  dat  b'tnftomfte  ban  't  5ee* toaert/  gantfclt  open  en  ulaertoater  tooide/  fodatfc 
toeder  moed  ftregen  /  tm  de  repfe  te  mogen  acDterüot 
gen,  <Den24.2fiuguflitoaöl)et?as6fcef  gemindert/ 
w  aïf)  p  eerie  ïSüfife  Eoddingc  aaidclicandgefien 
fjaddeu/  fondendaereenjagtnafoe/  baci'fbbnqua; men/  en  fepben  te  toefen  ban  ï)eretego/  tiatis  bn 

m  war  in*  Colmogro  /  gelegciuu  detottte^ee?  ftoben  3te 
fSSit*  cöangel/  fepden  daer  eertiöaegsS  te  boren  gciiomcn 
riiüt  Fa-c*   te  pn  /  rn  datfe  alle  den  fouter  onder  No  va  Sembla 
oeti.        ne%en  ïjadden  /  en  datfe  dooi  't  beïet  ban  't@#/ dner  niet  eer  gefcomen  en  maren :  fp  biaegoen  ïjeit  na 

de  gelegenheid  ban  't  land/  p$/  tointer/  fomeren andere  iparttcularitepten ;  toaer  op  f);  anttoooiden  / 
dat  [jet  eenen  ïjarden  en  laitgeii  tointer  getoeeft  toatf  / 
en  dat  liet  eene  i-^cr  'tai'iïer  niet  en  ftelt/  fomtijdö 
toai  bioeaa*  /  bp  üfr:n  toat  later ,  maer  dat  Ijet  !9ef 
wort)  al  t'famen  fe  ude bergacn  /  gelüït  al0  net  eSkfc renfcede/  cndatlictnodjtoel  10.  toeften  foude  aen- 
lonen  /  eer  dat  de  recljte  tointer  toeder  foude  aengaen. 
cJtcm/  dat  bet  gat  cf  de^traettoeltoc-biooö/  en 
i'nbctoijften/  botljten  en  aen  de3eeltint/  maer  dat lietinderupme  30c  nimmermeer  en  blieft  /aen  geen 
noen  aen  dee£  3ijden :  fepden  mede  dat  bet  land  aen  de 
nooid-3ijdc  ban  de  ̂ rra>:t  (te  toeten/  daer  to;i  bu 
iiaeropftonöeit)  een  €pland  toa^/  geuaemtJBan* 
gatov  ttrelthende  ontrent  een  dag  3ep!entf  nooidenen 
3upden  /  en  dat  ijcm  aen  de  nooid-5ijde  affeftepde 
Ijiet  Nova  sembla-,  maerdat  de  paffagie  aldaer  ban 
tuffen  bepden  bol  ̂   todag  :  't  ©oïït  dat  Uent  op aBapgatöomboud/  fenden fp/  datfe  daer  alleenüjlt 
fomersei^ün/  maerbeé  tointcr^bertroltltenfpaende 
3upd-3ude  ban  't  batte  land/  dacrfp  bun  deö  toin^ 
teecsontïïouden  bi\VM\\  in  't  land/  aïtoacr  fn  fepden 
ïioutd  genoeg  en  boffdjagien  te  toefen ,  gcbiaegt  3ün^ 
de  na  de  ®artartfe  3ee/  fepden  daer  bangcenaitder 
Iteuntffc  te  Hebben  /  dan  datter  bait  Colmogro  en  ban 
Ijaer  rontrepe/  MeriijU.o  etteujuc  goddingen  of  ̂em^- 

^.enbtn 
wn  3;ac&t 
na  ecu 
ffittfTe 
EoüDing/ 

daerna5i)nfe  booibp  den  ttoifilroelt  geuaflTeertin  de 
rupmc  Cartarife  50e/  en  fagen  gantfrf)  «een  jtf  / 
toaer  mede  fp  toeder  bopc  uregen  /  bxiu  te  mogen  pap 
fereit;  maer  een  toepnigti)d0ge3epltbebbende/  be- 
goften  toeder  menigte  ban  fitf/  datter  geen  epn^ 
de  ban  toasi  /  te  firn  /  en  gediongen  toaren  toeder  na 
de^traetroeteneren/  en  motten  ban  'tf^  öalben 
betinnetoaertö  aen  toijuen/  tot  op  Ijaer  cerfte  leg- 
plaetfe/  om  ijaer  te  bergen ;  dotlj  daer  na  toerd  liet 
foguaet/  dat  bet  f3£  ooft  in  de  botDt  gunm/  en  dat 
de  feïjepen  fo  baft  in  'tW  btftt  toerden/  datfe  tot 
malftanderen  en  aen  (letland  ober  'tfJ$  mocntenlo^ 
pen/  fodatfplupdenop  <0od$É  genade  met ïudfaem- 
beid  moften  bettoagten/  't  gene  <0od  met  ben  lieden 
toilde  oidonneren  ■,  ïjet  toerde  aldoe  f  eer  miftig  en  re? 
genaebtig  toeder  /  en  duurden  tot  den  29. 35ugufti  tc^ 
gendenaebt/  dat  de  toind  Ooft-nooit-ooft  /  en 
^ooit-ooft  begon  te  toapen/  metcentameluïteftoel' 
te  /  en  daer  na  met  eenen  barden  fto  jm  op  te  toapen  / 
gedurende  ebentoei den  geftadigen  mijt  en  regen  bei» 
geljeelen  nacöi  ober  /  toaer  tnede  fp  berïjoopten  eeni  * 
ge  betügtinge  ban  'tf?«f  te  ftri ijgen/  en  dat  bet  met de  toind  ban  öaer  foude  affetten/  aelijft  gefcljiede/ 
dat  ïjet  f  o  met  den  nociden  toind  tóeder  ban  de  fclje^ 
pen  af  t'3eetoaert  in  gebieden  toerde/  daer  ban  fp v©od  danltten/  diefe  getroutoeUja  Dpgeftaen  en  uit 
fulftenftoaren  perijltelberlofte :  dóefj  des  namiddags 
liep  de  toind  toedcr  ooftclijft/  en  toaevde  een  flappe 
ftodte/  toaer  mede  ïjet  f  #  fijnen  barden  booitganft 
berlooi/  en  bleef  in  't  gat  ban  d'uitftomfte  ober-ar bol  aen  een  leggen.  <©en  i.&eutember  toao  bet  een 
mtftig/  öonfter/  boebtig en tóarm toeder/  diijben- 
de  ober  al  fJo  aen  ftufeftcn  en  fcljoffen  bp  Den  om  /  en 
ftfteengeïjeel  dooidemiftte  ftoaftften  en  toaterig  te 
toerden/  in  boegen foljet  toeer  fulh$  8.  of  10.  dagen 
geduurtbadde/  3ijndebioeger  in  't  jast  alft  inboor leden  iaer  getoeeft  toas  /  fouden  fonder  twijfel  bet  p  tf 
booiOaeroogen  bebbcn  fien  fmeltenen  berdtoyneifi/ 
gelijft  fp  't  ander  iaer  genoeg  gefien  öadden  /  daer  uit 
fp  merïtten  dat  de  jaren  altijdS  niet  eneneen»  3ün. 
3!an  i^upgen  ban  Sinfrtjoten  en  jprancotó  de  la  z©a-  fan  mup* 
Ie  /  berftaen  ïjebbende  /  dat  eenige  ban  naer  bolft/  die  frc,n  **tt 
met  de  jat ftt  toaren  uit  getoeeft  /  eeuig  bolft  aen  bet  £  ? SS?1 
bafte  land  gefien  /  en  dooi  den  SCmfterdammer  €olft/  t^e  &*  ia 
met  de  felbete  fpiaeft  getoeeft  badden/  boeren  met®aIeüa' 
bet  iacïjt  dooi  de  mift  op  'tcompas  been  »ta  t  bofte  «-"SI  «K land/  om  regte  mfomtatte  ban  de  ̂ amopeden  teMïeiaiw 
ftrijgen;  fp  Quanten  ntet  bet  jacïjt  aen  'tland/  ter°ni'ufoj* 
plaetfen  fn  getoeeft  toaren  /  fpiougen  op  tland  enjlf"  te 
't  toeer  begon  te  ftlarcn  /  en  cenenfeipuen  dag  toeders     men< te  tooiden/  ttamen  baren  toeg  na  de^antopcden/ 
die  ben  met  bare  fïeeticno  baefi  tegen  guamen/  en 
ontfmgen  malftanderen  met  alle  beleefdigbcid  en 
biuntfcbap ;  en  jprancois  de  la  <ü)alebiaegdeïjaer  m 
de  gelegentbeid  der  ̂ trate  ban  kaffan  en  omlegt 
gende  comrepen  :  den  Obcrftcn  ban  baer/  dat  een 
acnfienlt  jft  man  feljeen  te  toefen  of  baren  Honing/  \\^ 
de  dat  alle  Jt  bolft  banJBapgats/  Nova  sembla  en 
aen  'tbafte  land/  te  toeten/  banptfora  af  tot  de rebicre  ban  <®bp  toe/  al  te  famen  ban  fijn  bolft  en 
onderdanen  toaren/  en  dat  den  meeftendeel  die  nu  bp 
ncm  toaren/nu  eerftdacgs  ban  Nova  Sembla  en  3©ap^ 
gatö  geftomen  toaren/  daer  fp  b«n  alle  den  fomer 
onderhouden  badden/  dotb  fepde*)  dit  jaer  toepnig 
pioftite  gedaen  te  bebuen/  dooi  dien  dat  de  bangft 
ban  de  ̂ ee-paerden/  die  fp^o^en noemden/  en 
ander  3land-gediertett/  niet  beel  gedogen  badden : 
fepden  ooft  dat  fp  bacft  meenden  te  bertreftften  na 
ptfora  toe  /  daer  fp  ïjert  des  tointers  ontbouben  / 
daerfpboffcbagienenbambouts  genoeg  beoben/  ïjet 
toelft  gelooflijft  is  /  upt  de  menigte  ban  ïjet  diifbout  / 
d.at  upt  de  rebieren  met  de  af  toateringe  ftomt  diijben; 
fp  berf tonden  ooft  ban  Ijenlupden  datfe  geen  Cbiifte? 
nen dan ï^epdenen toaren/  die  den  bouten  Afgoden/ 
de  fon  en  bemelfeteftencnbooiDaer<©oOen  gouden,- 

fep^ 



*595- Vervolg  der  Nederlandfc  Oorlogen. 

=<> 

fepben  bat  be  flcaet  ban  aBapgatobegtointcrötoe- 
biicft/  en  bat  bet  alle  jaren  homt  te  bergaen:  fepben 

batfe  in  be  ,i|Bap  maenb  nocb  ober  bc  <§traet  ober 't pö  na  3Bapgatö  en  Nova  Sembla  lopen/  en  bat  bet 

ban  Die  tijb  af  begint  te  febcuren/cn  't  gat  of  be^traet 
te  openen/  b2ijbcnbe'tp$  alööan  met  be  tomben  ober en  toecr/boo?  en  om  en  om  be^tvaet/fo  tod  om  be  ooft 
aio  aen  bc  toeft-5ijbe/  tot  bat  brt  geljeclbergact  of 
toegbajft/  ban  in  bc  cupme3ce  aen  bepben  bijbenen 
bneft  lm  ganfeb  niet :  fepben  ooit  batmen  ban  baer 
afin  bijf  öagen  in  t^c  tebtcre  <®b\>  ïtonbe  baren ;  toant 
fr»  reïtenben  ban  baer  af  tot  prfora  toe  tienbagen 

(Foi  18.)  3eplcno7  bet  toeïïte  na  be  reïteninge  banbe^ollan* 
beroberttg  mgJenjmi/  fo  5ijn  bebijf  baacn3epleno 
bijfticn/  feftien  mijlen/  bat  toat  boo?bp  i^c  rebiere 
<&bp  /  een  rebiere  lag  <0ili{fij  genacmt  /  baer  be 
ïluffc  Hoböingcn  traffiheerben  /  00b  batter  nocb  toat 
boo2-bn  ̂ c  rebiere  <0iltfTÖ/  nwD  een  rebiere  lag/ 
IBolcohfap  geïjeten  /  tot  tocllte  rebiere  ftreht  ïjet 
gebicöbanbcn<0?oot-©o2flban  iBofcobien/  3ijnbe 
al  te  famen  bctooonb  ban  ̂ amopeben  /  Uc  ïjp  fepbc 
al  te  famen  ban  fnn  bollt  te  toefen  /  fittenbe  onber  txU 
buptban  ben  <02oot-©o;jft  ■,  fepbe  ooit  bat  be  een  3i> 
be  ban  be  rebiere  ban  ïtëoltonfap/  onbec  't  geüieb 
ban  ben  4£2öot-©02ft/  en  aen  b'anber3ijbcbanben 
(€aitac  /  toienö  3Lanb  ban  baer  af  boo?t£  aen  fnn  bc- 
ninfclbaöbc/  toelbe  (Cartarcn  fp  fepben  feer  tocl  te 

Kemteiuoottfepöcnfïibatbacrinbc  bootfepbe  rebie-- ren  bcelnoftclijltc  pelterijen  berbanbdt  toierben/  en 
hatfc  oor  groot  en  biep  genoeg  toaren  /  om  grote  febe^ 
pen  in  te  mogen  lopen  -,  fepben  oon  bat  Dem't  Éanb 
albaer/  te  toeten  boo?bn  <0bp  af/  upttoaecto'  aen (Irrittc/  manenbc  eenen  ïjorit  bic  fp^ocönocmoen/ 
regent  toellienïjocHnoo2ben  aen/  foubc  ftrebnen  bet 
epnbc  ban  Nova  Sembla,  en  alfmen  benboo?noem^ 
benljoehof^oejsomiö/  fo  urijgmtenbanecngcoO' 
te  en  getoelbige  rupme  3ee  /  betoelne  loopt  tango 
<€artaeicn/  en  fo  boojtacn  na  bc  toarmtc  toe.  <Dit 
toa#  al  't  gene  fp  baer  af  bonben  te  toeten  nomen  /  en 
na  bat  p  bc  ̂amopebcntoclt'eten  en  te  bunnen  ge- 
óeben Dabben/  namen  fp  baer  oo?lof  ban/  enfcljep^ 
ben  met  geootc  bnenbfcbap  ban  öcn  af/  en  boeren 
toeber  aen  boo?t.  «©en  ttoeebcn  ̂ cptembu^  toao 
bet  nlaer  toeber/  en  3cplben  uptbcboebt  be  tW^ 
macl  be  ̂ traet  in/  en  nomen  inbe $oo:b-3eemet 

Klaec  toater/  bocb  nomen  baejt  toeber  onber  'tpov bat  groot  en  getodbig  toao/  ja  fcïjoflVnfo  groot  en 
fcbn&Mijlt  om  aenfien/  batfe  nopt  op  alle  be  repfe 

fobanige  gefien  fjabben  /  en  't  too:be  fo  bonïtce  en 
miflig/  batfe  niet  een  fcfjip  lengte  ban  ïjacrftenltoit; 
ben  /  en  tiat  fp  be  febcpen  niet  in  btoang  Itonben  ftou* 
ben/  fonber  aen  be  fenoften  te  floten/  toeüte  ftaïcn 
bergen  en  ttcenrot3en  febcnen  te  toefen/  toaer  boos 
fp  gedongen  toaren  bp  bertafttoebccomteïteeren/ 
boenbeberferjepbentonrfen/  na  bat  be  tomben  open 
toater  baer  plautfe  gaf/  bebbenbe  te  boren  ontrent 

bier  of  bijf  mijlen  ban  be  ̂ tract  't  lootuptgetoo^ pat/  enbe  en  bonben  met  na  baban  geen  gronb 
binben  -,  fagen  ooit  bier  en  baer  a^albifftfjen  bla- 
fen/  en  't  toater  lafunr  blan/  fo  batfe  geen  ttoijffel 
en  babben  ban  te  toefen  in  eenen  openbaren  3ee<0; 
ccane/  bic  ben  na  COina  uptfcept/  fo  baerftecïjtö 
geen  belet  ban  p£  en  toare :  Blbuö  in  bcfen  bon; 
fteren  mifl  barenbe  /  nomen  miraculcufclijït  m  be 
3|aben  en  op  bc  Kee  ban  fjet  Staten  <Êplanb/  om 
baer  boo?  't  aenflaenbc  perijbei  te  bergen/  'ttoelue 
baer  feer  berblijbe  /  boetoel  fplupben  ebentoel  niet 
gebeel  npt  bet  perijbel  toaren ;  toant  fp  baer  nocb 

oeljeel  onber  'tpsibefettoerben/  en  in  groot  perijbcl 
ban  tointer-laeg  te  moeten  leggen/  en  alfo  genoeg 
ban 't  lebenen  pet  te  mogen  falberen/  feer  onfeheren 
berooft  toaren/  baer  booj  't  bolït  00b feer murmu* 
ceerben ;  op  ben  bag  gingen  fp  op  't  Staten  €planb  / 
baerfpttoee^afenfcboten/  ooit  bermacntenfpbaer 
baer  met  berg-cljnflal  te  foeïten  /  bat  ober-al  ittet 
(tnltncn  en  teobïten  nptgebrabbeit  tooien  ,•  op  bit 
<Cplanb  babben  f?  toóenöbag  ben  feflcn  September 
1595*  eenbeerujltongeluH;  toant  ttoecbootfgefellen 
leggenbe  neffenö  ben  anberen  /  en  foefeenbe  na  ge- 
ftcentm  en  (lubben  ban  berg-tfjntlal  /  en  baer  in 
feerbeftg  toefenbe/  bomt  een  groten  toitten  ftml IV.  Deel. 

en  bat  een  ban  iizft  foencrö  ban  aebteren  in  fijn  neb/  ̂ ee 
fijn  mafibcr  Ijem  borenbe  Uti)m\  l  loopt  uit  bcr=  bcotcefci* 
baetlljeib  toeg/  en  Ijoetoel  baer  tori  ontrent  30.  op lm  tian 
't  Eanb  toaren/  eer  fp  Ijem  te  bulpe  bonben Itömcn/ "Sn 
l)aiii}t  Ijem  ben  25-ep2  ïjet  tjalbc  Ijooft  afgebeten  /  fup;  mum 
genbe'tblocbfoïangebtb.ubpbcn  gee|t,gaf ,  maer^p?  om* 
ten  bleef  baer  niet  b^/  toant  beattbctebootfgcfcllen9^'"01, bieïjem  te  bulpe  toilben  homen/  nuamen  baft  aen : 
IKaer  ben  25ep2  toenbenbe  ïjcin  na  ben  meeften  ijoop/ 
en  feer  fiineufelijli  aenltomcnbc/  namen  al  te  famen 
uit  grooter  berbaertljcib  be  Wuf  bt  /  fo  bat  bet  eenen  / 
ijk  rnmfl  lopen  bon  /  mo|t  beïtopen  /  ben  toellien 
ban  gelijhcn  omgeb^aebt  toerben  aio  ben  cerflcn/  boclj 
baernatocrbeben25ep;/  bic  fo  groot  toao  meeröer 
aio  eenen  groten  ofje/  met  fcljietenentlacnnocljom* 
gebiacbt/  en  bilben  bem  en  bzacljten  ïjet  bel  noclj 

t'Hmftcrbam  :  be  ttóee  bootOgefcllen  toerben  op  't 
Staten  €planb  op 't  eerujïtttc  begraben.  (Ctoee  ba- gen  bier  na/  toefenbebct  toeber  nocb  als  boren/  $jn 
alle  ̂ c  Opper-^tuurlupben  en  officieren  bergabert 
in  't  febip  ban  ben  SCbmiraeï  /  om  osmbelbb  met  ben 
artberen  te  refolberen/  of  fp  nocb  boo?tbaren  of  toeber- 
beeren  foubcn  -,  altoaer  gefuftincert  toerbe  bp  Xnw 
3Hömirael  en  ben  meeften  boop/  bat  bet  niet  moge- 
bjïttoao  meer  boo?bcfe  repfe  npt  te  reebten/  bat  bet 
een  porie  bermetenïjeib  foubc  toefen/  pet  meer  boo? 
Hcfe  rejïfc  te  toillenattenteren/  en  benfelben  met  be 
fcbcpenengoeöerenaltoilïcn?stepericliterm :  <Docb 
bic  ban  ICmflerbantmeenbcn  men  foubc  ttoc  feïjepen 

bertoilligeit  /  om  baer  te  bïijben  en  't  abontuur  te flaenbantebertointcren/  om  alfo  te  beften  üffpptt 

meer  Itonben  uptrecljten  /  of  t'onberforiten  bn  toeflen 
3©apgat0/  ban  bp  noozbcn  Nova  S2mbia,  om  bc 
repo f  t'onberforiten/  baer  mematb  aentoiiöen/  fep- 

ben ben  tijbbcclopen  te  toefen/  en  bat  bareinftructie 

fulftonietbielb/  bocb  ben  tijb  en 't  toeber  ebeneens 
bltjbenbe/  toojbenöaefl  ban cenanber opinie,-  tecc 
nafebeen  l)tt  toeber  toat  te  beteren/  enftcmbcnvnt 

nocb  een  totbt  t'^cetoaertö  in  te  boen  /  om  te  fïen 
oft  mogelijlt  toaer  booste  bomen/  b:cïj  metten  Oacft 
toecr  te  rugge  ïtecren/  fonber  bope  ban  boo:  tetto^ 
men  ,•  bcrbalbcn  fp  toeber  Iteerben  na  be  ̂ trate  ban 
j^afTau/  altoaer  eeittge  op  ftrant  bonben  eenen  bo* 
ben  aBalbifcb  /  b^bbenbe  banen  ban  16.  boeten  ïanlt/ 
ban  hefe  Itaïtebeenen  bannter  een  tot  Cnhbupfenin 

be  boelen  /  en  een  anber  op  't  ̂tabbupo'  binnen  l^aer- lem  /  albaer  bp  %ax\  ̂ upgen  ban  3£mfcbcten  tot 
een  eeutoige  memorie  gefonben/  fo  baer  nocb  tefien 
3ijin  Cunbcïijlt  bergaberenbeni5.^eptemb2iötoe- 
berom  m  ben  3übmirael  /  en  befïupten  baer  baer  toe> 
berom  reufe/  baer  be  nabolgenbe  Hete  met  gelijïtc 

ftmnttcnnabetoaecbeib/  ban 't  gene  baer  bejegent 
toa#  /  albu.0  ingejtcit  toerbe. 

P  huyden  den  15.  Septembris  anno  kq^.  in  de  ̂tie  ofte 
contreye  en  op  de  Reede  van  by  de  Kruyshoek  in  tooo"öInne 

de  Strate  van  Naflau ,  alwacr  de  fchepen  tegenwoor-  bp  aiie 

dig  al  te  famen  by  den  anderen  geankert  liggen ,  zijn  ö'offician* 
ter  begeerte  en  bevel  van  de  Admirael  Cornelis  Corne-  L6,".0^ ?,* lifz  vergadert  en  byeen  verfaemt ,  in  de  voorfz  Admi-  öertt&ent/ 
raelsfchipindekajuyt,  deCapiteynen  of Stuurluyden  toaerom  fp 

van  alle  de  voorfz  fchepen ,  om  gelijkelijk  en  elxin't  Ö<«P^ 
byfonder  fijn  goetdunken  en  uyterfte  meninge,  fon-bóo?  bit 
der  eenige  diflimulatie ,  vrymoedelijk  te  verklaren ,  en  jacc  öeb* 

alfo  te  famen  te  beraedilaen  het  genedatalderbeftenbcnhi"*^ 
vordelijks  voorgewend  en  gedaen  moet  wefen  ,  be-jj.^"'^ roerende  de  begonnen  reyfe  van  by  Noorden  om  na 

China,  Japan,  &c.  fois't,  dat  fy  wel  rijpelijk  en  met 
alder  ernft  't  felve  overdacht  en  ingefien  hebben ,  als 
ook  om  de  inftruftie  van  fijn  Excell.  en  de  Heeren 

Staten  op 't  nauft  na  te  komen,  fo  veel  als  doenlijk  of 
mogelijk  is ,  tot  vorderinge  of  falveringe  van  de  voorfz 
fchepen ,  volk  en  goederen.  Bevinden  alle  gelijk  tot 
noch  toe ,  met  aller  vlijtigheid  en  neerftigheid  haer 
uyterfte  devoir  en  befte  gedaen  te  hebben  ,  niet  ont- 
fiende  de  fchepen  en  haerlieder  perfonen(fo  vele  den 
nood  vereyfehende  was)  te  hafarderen,  en  fomwijlen 
in  perijkel  te  ftellen»  en  in  alles  haer  eere  te  betrachten , 
om  't  fèlve  voor  God  en  alle  de  wereld  metreynder 
confeientie  te  mogen  verantwoorden.     Maer  door 
dien  dat  God  de  Heerc  fulks  voor  defe  reyfe  niet  en 

C  heeft 

O 
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heeft  willen  gedogen ,  vinden  fy  hen  gedwongen  (wel 

en  genoeg  regens  haren  dank,  om  't  verloop  van  de 
tijd)  defelve  Vaert  voor  defe  mael  te  moeten  laten 

fteken,  door  't  belet  van  't  Ys  (oorfake  den  harden 
en  weynig  gehoorden  langdurigen  vorft ,  die  dit  jaer 
alhier,  als  door  informatie  verftaen,  en  ogenfchijn- 
lijkalderbeft  ondervonden  hebben,  feer  groot  enuyt- 

nemende  geweeft  is)  't  welke  alle  te  famen  wel  over- 
leid  en  gedelibereert  hebbende ,  en  vinden  geen  beter 
middel ,  als  noodwendig  gedwongen ,  dan  met  het  eer- 
fte  weer  en  bequame  wind ,  weder  gelijkelijk ,  met 
defelve  orderinge,  als  fy  gekomen  zijn,  haren  cours 
te  nemen  na  huys  toe,  met  alle  vlijtigheid,  mogelijk 

zijnde ,  om  henluyden  voor  d'aenftaende  vorft  (die  men 
alhier  van  uure  tot  uure  verwachtende  is)  te  bevryen, 
endefchepen,  metGodeshulpe,  voor  alle  perijkelen 
des  winds  in  behoudenis  te  brengen  ,  dewijle  datter 
anders  geen  middelen  voor  ditmael  goet  gevonden 
konnen  werden ,  die  tot  eenig  beter  voordeel  ftrekken- 

de  zijn.  Protefteren  voor  God  en  alle  de  wereld  in  't 
felve  gedaen  te  hebben,  gelijk  als  fy  willen  dat  God 
met  haerder  zielen  faligheid  doen  wil ,  geüjk  als  fy 
hopen  en  vertrouwen  van  een  yeder,  die  hen  verfel- 
fchapt  hebben ,  met  rechter  waerheid  niet  anders  ge- 
feid  noch  getuygt  fal  mogen  worden ,  als  fy  hen  goet- 

williglijk  fubmitteren  t'alderftonden  te  willen  verde- 
digen, nodig  zijnde,  gelijk  als  't  felve  breder  en  co- 

pieufer  vertoont  fal  werden  by  de  verbalen  en  annota- 

tien»  die  een  yeder  in 't  particulier,  fonder  communi- 
catie van  anderen ,  daer  van  gehouden  heeft ;  en  op  dat- 

ter  geen  difordre  of  naklappinge  t'onrecht  verbreyd 
worde,  tot  achterdeel  ofverminderingvandegene,  die 
hen  fo  vrywilliglijk  in  alle  perijkelen geftelt  nebben , 
tot  onfer  Vaderlands  eere  en  avancement,  en  daer  door 

van  haren  gemeriteerden  loon  berooft  fouden  mogen 

worden  ,  fo  hebben  fy  t'haerder  beweringe  daer  in 
tijds  in  willen  verfien,  en  daerom  defe  afte  met  ge- 

lijker hand  eendrachtelijk  ondertekent ,  die  ik  Jan 

HuygenvanLinfchoten  t'haerder  verlbek  gemaekt,  en 
gelijkelijk  met  Franfoys  de  Ia  Dak ,  als  Opper-commi- 

fen  van  't  voorfz  Admiraelfchap ,  met  gelijke  affirma- tie ,  en  tot  meerder  beveftinge ,  ondertekent  hebben , 
op  den  dag  en  datum  alp  boven.  Was  ondertekent , 
Comelis  Corndifo ,  BramYsbrantfo ,  Wtllcm  Barentfo , 
Lamkrt  Gerritfz,  Thomas  Willem fo->  Harmenjanfz, 
Hendrik  Hartman  y  Jan  Huygen  van  Linjchoten  ,  en 
Francoys  de/a  Da/e. 

«omen        <5>aer  na  t'3epl  gegaen  3ijnbe  /  3ijn  na  grote  pert> tuebetom  feelen/  ffcum-bupen/  grote  notitie/  en  Ijarbe  b02fl/ 
ttjupss.     berfcljepben  tempeeflen  /  öagel-blagen  /  fneeu  en fieftten  ban  fcbcurbupft  /  flrammigfieben  in  be  leben  / 
(Foi.19.)  beenen/  lcnbcnenenbcrrottingebantamblce#/  en 

öoltngc  ban  ben  anberen  /  ten  leflen  al  te  fa- 
men beïjoubcn  elft  tn  fijn  getoefle  toeberom  aen 

en  boo>t  fbups  genomen  /  ïjeb&cnfce  bet  meetlcn- 
beeï  ban  'tbolft  ftranften  fteft  ban  't  fcfteucöupïï  /  na batfe  ontrent  bier  maenben  upt  getoeefl  toaren. 

©e<«B?abc  r\<^  <Ööabe  ban  5pttcnte^  te  laet  genomen  3ünöe 
ban  f um*LJm\\  %m  t'Ontfetten  /  toaö  toeber  geneert  na 
^hhomm  Cbaflelct  /  bat  bp  belegert  Ijabbc /  geuju  ton  Uier  bo* 
b0E0,  S,cen  gefepb  be&Den  •,  Ipb&t  terflonb  be  app20Cbeö 
rteiet.      maften  /  ooft  Dzcfïfc  fcbieten  met  1 6.  fluftftcn  gcfcbutö',- 

ttoee  bagen  te  boren  quant  ben  ̂ crtog  ban  ©afltana 
tn  't  Seger  met  fijn  Compagnie/  enbtebanifran* 
tifco  be  $abille  en  Sounö  be  ©illar/  3tjnbe  3lan* 
tier  07  cnbieban  ̂ ernanbo^ala5at/  toefenbc^r- 
nuebuftero\ 

3T>e$  nacftttf  te  boren  eer  men  Cïjaflelet  begon  te 
befcbieten/  iKeftben^ertogban^ebcrov  3ijtibctot 
^.«©uintin/  100.  <D?agonbero  (bat  3ijnmufquet* 
riers  te  paerbe/  elft  met  eenfaft  bufpoeberöopljaer 
paerben/  gefonbennaCbaflclet/  ombefelbeteu2en* 
gen  binnen  Cbaftelet/  bte  bufpoebergeb2eft  Dabben ; 
bocft  3tjn  geballen  inbanbenbanbebeleggeroV  baer 
toerbenber  eenige  boobgeflagen/  eenige  gebangen/ 
en  be  refle  faibeerbcn  Dun  boo2  be  bonfteröetb  ban  lim 
nacut. 

<3>e  <©2abe  ban  ipttenteö  b2cfiegefcDotenDebben* 
be/Deeft  ben  aenbal  boen  boen/bp  be  Capttepnen  3Don 

«ïjonio  be  ̂ atmtcnto  /  be  Eofabo  /  ̂erman  <©o^ 
me5  be  Conteraö/  en  ̂ on  ̂ oljan  bc^tlba/  ban 
ftet  regiment  ban  t©on  Hiuguflt  jn  be  .ïBerta  /  al$  ooft 
ïï^iego  be  ölloa  en  ?Wonfo  be  Ribera  /  ̂U  feer  furteu* 
felijft  aenbielen ;  maer  tocrben  feer  manïijft  afgcfla- 
gen/  met  bcrlieö  ban  ontrent  30.  perfonen  ban  be 
aenftenlijftfte  en  eentge  geqitetlte :  maer  «©on'Htign^to^nop 
flijn  fonbftennortï 2000.  mannen/  om  benito?mop4iijafïei«. 
ntetrêaentebaitgen/  b'toelft  hit  ban  binnen  ftenbe/ 
paften  be  ïjoeben  openberfotOtenteparlementeren/ 
enftregennocftecn  eerlijft  appoinctcment/  alö  batfe 
met  fjaer  toapenen  en  getoeer  beö  anberen  bacgö  fou- 
ben  unt-treftften/  alfo  ïjct  feer  laet  toaö/  gebenbe 
nocfj  boo?  ben  felben  nacl)t<0ttagier?S  tot  genoegen : 
bes  anberenbaegtf  troftftcn  fn  upt  met  öaren  <a5ou?  ̂ tjafïeiet 
bcrnettrbelleerebanEicamonb/  3ijnbeflerft  8oo.w«öop« 
man  te  boet  en  70. paerben/  tnbierplaetfetroftftenö^en. baer  toeberom  binnen  b2ie  ,§paenfe  Compagnten/ 
en  toerb  tot  <5ouberneur  ban-be  pïaetfe  albaer  ge- 
(ïelt  /  %mpë  be  ©illar ,  be  <6jabe  ban  jpttenteö  ïv^c 
be  gebioften  bieffe  toeberom  repareren/  en  be  ge* 
maeftte^röanfen  baer  boo?  toeberom  f[ecï)ten/  en 
ïjirib  ftjn  Êeger  albaer  un  öcn  anberen  leggen  /  tot  ïkïx 
febenbengiunjtoe. 

<©aer  na  is  ïjp  boo?t  getroftften  na  be  guartieren  ©e  «©jabe 
banCamerijft/  altoaerïjp  allebe  Eanberyenbegotttjan  jfum» 
te  beflrueren  ett  berobett/  ïjet  jonge  ftorenafmapen-"**1"61 
be/  en  boo^tö  afb^anbenbe  ïjet  toenntge/  't  toelftbeJJJact,ecen 
oojloge  ban  be  ttoee  boojgaenbe  jaren  ober  ennbege?  tan  ca» 
laten  öabbc,-  om  Oun  fo  beel  fcïjabe  aen  tebocnalöm^P* 
ftnftonbe/  enomfnmcenbzcfeaente  jagen/  en  tn  te 
beelben  bat  ïp  niet  anberötn  ben  fin  öabbe/  ban  om 
fjunuptteïjongeren/  op  batfe  te  min  acljt  foubene* 
men  op  Ijumte  befenfie,-  maer  \p  ïjabbe  fijn  ogeop 
fjet  tlttft  ban  3|an/  enbertoacl)tenbebe<0omeronö/ 
om  betoelfte  \}p  na  252ufTelgefonbenïjabbett/  enge* 
ftomen  3ijribe  in  be  (lab  bancanoe/  tö^onCDar* 
loö  be  Caloma  met  300.  paerben  batroftften  om 

ïjim  te  Dalen  ,•  fp  toerben  bicn  abonb  tn  't  Eegec 
geb2acf)t/  met  een  ftocttf-toaaen  bieaeitbepbe^ijö^n 
toegebaen  toas  /  op  batfe  tficmanb  fotibe  mogen 
ficn/  nocljte  ban  ttiemanb  gefien  toerben  •,  bp  <©o* 
merontoaren  ttoee  fijne  b2oeberov  ben  eencn  ban  i8.mt®a> 
hm  anberen  ban  1 6.  jaren  /  alö  ooft  een  fufler  ban  20.  m«ton* 

jaren  /  aeöabitueert  M  een  i^onnc  /  ïiit  met  Dm  ge-  f  0j"'£e"  m ftomen toatf/  omljaer  tebegcbentnfefterftlooflertntoan  öen 

ICrtopö/  fo  menmepnbe.  <ï>eöanbereabaegöt0be<25?atteban 

«02abe  ban  Jpnentes  met  ï)et  Xeger  bertroftften  na  tfu«««*» l|an/  bemtecrbert  3ijnbe  met  beCompaguiepaer* 
ben  ban  ̂ Bon  2dmb2ofio  £anb2iano  /  bte  ban  te 
432abe  ban  .fBonte  Cuculo  /  be  ttoee  garöeg  ban  toij- 
ïen  ben  €rt3-Bcrtog  €rne|tu^  /  met  noclj  b?te  Com* 
pagnien  2Crquebnfier$  ban  be  Capitepnen  giogan 
Cefare/  ̂ cbailiaen  oBaubart  en  <§pmon  be&ate* 
tt;  Ö?t3legeriö  na  ttoee  bagen  marcfterenöin'tge* fieftte  ban  ̂ an  geftomen/  ben  12,  gjulij  fmo2gems 
in  ben  bagcraet/  en  ftomenbe  binnen  befcOeuteban 

'tgefrljut/  fc boten  bic  ban 't  ftafleel  ecnige  fcljeuten 
loö  /  fonber  batfe  fenabe  beben.  <©e  <02a\3e  batt  iFtien-  _»  e  M 
teö  iitïic  be  3$cere  ban  <Ö2bille  aenfeggen/  boo?  be  f  j-nfe? 
mocbcrbanbe%ereban<£5omcron/  bat  ÖP  &etfta*homt  0003 
fleel  oberleberen  fottbe/  fo  foube  ïjp  be  b2te  geb2oe^n,1> 
berö  loss  laten  -,  <©2bilïe  en  toilbenocft  enftonbeljet 
felbe  niet  boen/  maer  boob  aen  anbere  gebangenen 
baer  tegenö  te  leberen/  ban  be  <£52abe  entoilbebaec 
toe  niet  berflaen :  T©e  hertog  ban  bouillon  en  be 

<©2abeban^poï/  toefénbe  meefler  ban  't  ftafleel/ Ijabben  fo  todopönrtfafteboo2ften/  bat©2bille/  al 
toilbe  lip  feboon  /  't  ftafleel  niet  en  ftonbe  obergeben  j 
baerom  <82billc  t'epnben  racb5ijnbc/  enopbatmen 
niet  en  foube  feggen/  bat  bP  itt  fijne  tegentooo2big* 
\0i  fijne  b2oeberö  't  leben  öabbe  laten  benemen  /  fton* nenbe  ooft  niet  berb2agen  be  ttanen  ban  be  moebet 
ban<ü5omeron/  is  ÖP  met  bierCurafTierSbertroft* 
ften  unt  be  fecours-poo2te  ban  bet  ftafleel  /  en  bet 
ftïjcelbe  toepnig  of  bp  foube  geballen  öebben  in  ban* 
ben  ban  <®forio  en  ban  ben  €apitcpn  <©on  tyctya 

«Ballego  /  bte  ban  la  5Fere  na  't  Eeger  roeguantcn  ,•  P ftregen  ttoe  ban  be  boo2f3CurafTtet$ gebangen/  en 
joegen  bent  meer  ban  ttoe  uren  na/botfj  ÖP  otttguamt» 

5De moeber  ban  «©ometon  ftomenbentet  ttoe  jonge 

öocD* 
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meron 
raojh  ont 
Ijoofr. 
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CU  ilOOÖ. 

3&M& 
tomnbg 
bc  Imiiüc* 
itngc  ban 
«të^aef 

fcan  j#ap> 
fan  111 
ïlutfen* 
bojg. 

bwDtcrïieirê  uw  ïytt  Haffeel  lip  ben  o&nb?  ban 
3puent&/  biel benfeibett te boet/  enbecfocïttnietb^ 
Ie  tranen  en  ootmoebigc  toocjben  en  HlacljtcnbctlC' 
ben  ban  bare  foncit;  maer  tic  <£52abe  ban^aenteö 
en  Honbe  baer  boo2  niet  bctoccgttoerbcn/  en  baer  al- 
leen  Dope  gebenbe  ban  baer/  baer  anberefonengc- 
fonö  te  fuHen  tocber  ter  Ijanöcn  te  boen  jteüen/  ftceft  bp 

sde^ren  öen  %cre  ban  <tf5omeron  albaer  0002  bet  ïottcel  ban 
i$au  boen  ont  Doof  öcn/  fcnbenöc  bc  ttoee  geb20cberö 

toeöeröm  na  Sjet  Hn|tcci  ban  ->imtocr.pcu  in  ben- 
bannende /  boel)  toerben  namactë  boo?  ben  €uy 

l^et'top  JCl&ertug  los  enb*p  gelaten. 
jücmtiBs  "<S>c  jtflöabe  ban  ̂ ternes  in  bien  fclbcn  bagmet  ïjet 
neemt  öct  gjc:(a-  ̂ jCC  ntijicn'  gcmarcïjcevt/  en  genomen  5ijnbc 
Ja„  ïucpbor-'j  bet  Hafreel  ban  Cferp  /  geienen  op  be  rebierc in.        &cnmte/  ccnmnlbait  $cronne/  bebuen  fp't  felbc obergegeben  /  fouter  bet  gefdjiit  te  bertoacDten. 
©e  ï3«l»  flTcrtóijle  bet  Ecgcr  tjier  lag/  teecg  ben  hertog  ban 
tos  ban  f>aftrana/  «©enetael  <£>berftc  ober  alle  Detpaerbe- 
panranajfbolïi/  fnlHen  bertbang/  bat  f)p  ban  een  peberboo2 

boob  gebouben  toerbe/  uwer  bp  quant  eentocmtig 
toeter  tot  fnn  fclbcn :  <©on  CDarlos  lyxft  bent baer 
na  met  een  Conbopban4oo.paerbcngcu2acbtinbc 
ftab  ban  Wxtt\)t/  en  aïö  On  toat  beter  toa$/  Deeft 
bp  Dem  boen  boeren  na  Sönijfel/  baer  Dp  nocD  eenen 
tijblanu  fielt  ïag;  boclj  tos  cpnbelijHbeni9.  ̂ amia- 
rij  1596.  oUerlcbcn/  oub  3ijnbe  toepnig  mnenben  Do- 
benbe  $7.  jaren,  t&p  tons  bp  be  ̂ pacnfe  fotbaten 
toel  ueminb  en  acngennem  /  fo  boo?  fijne  bappcr- 
Deib  até  ont  fijne  mebe-toaecbigDeib  enaengenaem 
toefen  /  fo  be  ̂ paenfc  fcïjJijberö  ban  Dcnt  getun; 
gen.  ï§n  Dabbe  tot  iCcitamcntcttrtf  gcmacHt  ben  %r? 
togebanjfcria/  en  3£on  ifcancifco  gioIjanbetCo:^ 
reoy  enfijnënibei-feelcrfgenaem/  Hup  <ü5omegbe ^üba  fijnen  oubften  foon. 

<0?abe  Pöilips  ban i^aflau  /  hk  met  2000.  boet- 
HrtctDten  en  500.  paerben  ben  ï^onmft  ban  ©zanuriju 
te  Dulpctoaögefonben/  Ijabbe  öem  gebocgt  Du  ben  j 
Hertog  ban  bouillon  in  Eutfenburg/  altoacr  fn 
eenigc  plaetfen  ingenomen  Dabben  ■,  maer  bc  <6?abe 
ban  fuemcsv  Debbenbc  boo2  la|t  bcö  ïaoninK-sban 
^pangien  fetr  bcel  boluö  bp  ben  anberen  geljab  /  baer 
mebe  öP  ben  ïtoniutt  ban  ©2anurijhacn  allen  3ijben 
fo  Oenauben/batmen  niet  en  bn|l  Ooe  men  Dem  toeber^ 
(taenfoube/  fo  bat  ben  hertog  ban  bouillon/  urij^ 
genbe  geen  gclb/  niet  alleen  niet  en  uonbe  uptrecit- 
ten/  toass  genoobfaeltt  fijn  bolït  l)ier  enbaermgar- 
ttifoen  te  berbeplen  /  fuluö  be  <£52abe  W$$$%  ban 
ji^flOau  oor  boen  mofte/  en  öeeft  alle  betroiipeöte 
paerbe  en  te  boet  binnen  übop£  O^^Pb,  tttacr  f)et 
toaö  baer  fo  bier/  batfe  ïjen  baernietenuonbenon- 
öerïjouben :  «aohtoarertoepniggelbsbanbc^ta; 
tm  bïegen  Dp  be  beurfe/  en  men  en  totitlt^albaer 
nicttebefMlen/  nocb  bp  toiffel  nocDanbersf.  ipran* 
copö  doublet/  Uz  afó  f€reforier  op  iiit  repfe  toaö 
gefonben/  fcïuijftbcn  16.  partij  tipt  ̂ eban/  geen 
beter  mibbei  te  toeten/  ban  bat  be  peeren  ̂ tatat  <&& 
neraeï  ïjarc  penningen  fotiben  flen  op  toifi'el  ofte  ober- fenbinge/  te  bettellen  op  partje  of  douanen/  ban  toel^ 

ue  plaetfe  mcit't  felbe  feserlijn  ntet  Conbop  fottbe  Hom 
nen  balen :  .ïBibbelertijb  babbe  \p  baer  fijn  beboir  ge- 
öaen/  om eenige  penmngen  te  bchomen/  en  ïjuïtöt 
met  groot  geluH  albaer  eenen  Hoopman  gebonben/ 
rgenaentt  3Htttt)onp  IKebep  /  ban  ben  toelHcnïjp  3000. 
gulbeitögelitbtïjabbe/  omtocberomacn  fcherHoop^ 
tttantot^02b2ecftt  bp  ben  ontfanger<©eneraelupt^ 
geheattetoo?bcn/  en  ïiAt  lp  bent  boo2ttf  boo2  eenen 
tijb  tuet  biergeltjHe  Hlepnei02fTïngettmoft  behelpen/ 
bic  Ij»  ban  eenige  goebc  bnenben  fag  te  benomen  / 
ombe  Hleenittgen  te  continueren  -,  ban  fo  baer  inbp 
be€.  peeren  Staten  niet  en  toerbe  cerfibaegö  gere= 
mebieert/  fo  fottbe  fijn  <aenabe  ban  l&aflau/  alle 
be  Hitmeeflercn  en  Capitepnen/  en  W  mebe/  ïjen 
bermaten  btnben  geengaigeert  met  fcDulben/  bat 
ï)p  niet  en  toift  Doe  fp  langer  fottben  continueren  in 
bien  flaet:  ̂ en  Commiflariö  hombergen  enftp/ 
Dabben  be  Kimteefleren  en  Capitenncn/  bolgenbe 
ben  lalt  ban  be  peeren  Staten  oBenerael  /  aenge* 
gefepb  /  Daer  beboir  te  boen  om  bare  refpectibe 
Compagnien  te  berfterHen  en  compleet  te  maHen/ 
00b  gep2efenteert  tot  bien  epnbe  baertoegelbteber- IV.  Deel. 

,  ftrehncn  of  b02g  te  binben ;  baer  opfpDenbo02ant«= 
tooo2bebabbcgegcben/  fulHö  gaemctetoilienboen/ 
ban  bat  niet  mogelijfttoa^  albaer  eenigbolft  te  beHo^ 
men/  gelijH  fp  toel  Dabben  gemepnt  /  anberö  ban 
.-ïrrancopfen  of  Eoranopfcn/  bienietenbienbenban 
boo2  ̂ affebolantö  /  en  om  ben  Capitepneit  Daer 

gclb  en  getoeer  t'ontlteleii/  gelijfe  befel|je  onber  U- berfe  Compagnien/  tot  ttoinrig  en  meer  toe  onber 
een  Capitcpn/  Dabben  gebaen,  ban  bdangenbe  be 
betaltnge  /  Doetoci  befeïbe  baer  nocD  niet  en  toa$ 
gcHomctt/  fottben  fp  Darc  folbatcn  fien  te  courage^ 
ren  /  Daer  berfcHercnbe  bat  öct  retarbentent  Ijacr  niet 
fcDabeltjH  en  foube  toefen  :  Dp  Dabbe  be  Compa^ 
gnien  altijb  tot  nocD  toe  met  Eeeninge  onberDOuben/ 
fo  batter  bienDalben  nocD  geen  ftoarigbeib  toa^ge= 
toeeft  ,•  ben  Capitepn  ̂ )2apcr  toasf  nocD  rtiet  aen^ 
gcHomen  /  en  Dabmen  ban  Detu  gantftDelijH  niet 
bernomen/  (bocD  naberDanb  i$f  tijbutge  geHomen/ 
bat  DP  ban  ixit  ban  .ïBafietctf  omgeb2ac0t  toaö. ) 

IBcn  toaö  in  't  ïaetfte  ban  befdbemaeubbe  toebeet 
Honute  ban  hm  gertog  bertoacljtenbe. 

^JDc  peeren  Staten  <«3etteraelber|taenbe  ben  noob 
baerinDenltebcnHrijgöltipbenin  ©2anHrtjft  toaren/ 
boo2  be  grootc  biertc  hk  baer  toa^/  enbatDetj^e- 
berlanbö  HnjgobolH  beie  fieH  toaö  /  Dabbett  toel  gaer^ 
ne  geïjab  ijat  fijn  genabc  met  Det,^eberlanbfe<Do2^ 
ïoaö-bolH  aïbasr  nocD  gebleben  Dabben;  maerber- 
(taenbc  be  noob  baer  fp  tn  toaren/  betoilligben  bat 
eeit feRerefommc  gelbö /  20000.  gulbcuö  ter  maenb/ 
aen  ben  hertog  ban  bouillon  foube  tiptgebeerttoer^ 
ben  /.tot  aenneininge  ban  een  föcgiment  v0aftonierö/ 
en  bat  Det^eberlanbsHrtjgöboUt  toebcrom  Homen  (Foi.to.) 
foube/  't  toelH  gattfcD  nobig  toaö/  alfo  befeïbe 00H 
Oegonben  te  berlopen.  5©e  ̂ ertog  ban  25otullon 
tocberom  tot  ̂ eban  geHomen  3ijnbe  /  fcïueef  ben 
io.,uiaapaen  beigcercn  Staten  ó3enerael  befenna^ 
bolgenben^ief: 

Mijn  Meeren, 

DE  faken  in  dewelke  noodfakel ijkheid  is,  en  val- 5511'ef ban 
len  nimmermeer  onder  onfen  willekeur.  De  affe-  ben  #«> 

ftie  die  u  E.  E.  hadden  van  veerdigh'jken  te  voldoen  ̂ ?9*^n 
de  bode  van  den  Alder-Chriftelijkften  Konink,   vana7nUöj 
by  geftaen  te  werden  met  eenig  getal  van  uwe  forcen ,  peeren 

dede  u  E.  E.  haeften  >  het  fenden  van  degene,  de-^tatcn 

welke  rechtevoort  wederkeeren ,  onder  't  beleyd  van <ötntl:atfc 
mijn  Heere  Grave  Philips,  dewelke  hun  alfocoura- 
gieufelijk  herwaerts  bracht  ,  als  hy  rechtevoort  een 
miihagen  heeft  in  haer  ongehoorfaemheid  te  volgen. 
Haer  haeftig  vertrek  benam  hun  den  middel  van  te 
voorfienopdecommoditeyten,  fo  van  haer  toeruftin- 
ge  als  van  haer  huysgefinnen ,  welk  ongem  ak  fy  voor- 

lagen en  te  boven  quamen ,  door  dien  datfe  hoopten , 
dat  den  tijd  van  dat  ongerijf  niet  lang  föude  zijn.  Sien- 
de  dat  fy  feven  maenden  in  dienft  waren  geweeft ,  ge- 

durende welke  het  fuiken  tijd  geweeft  is  ,   als  ielfs 
d'alderoudfte  niet  beleeft  hebben  ,    fo  om  de  koude 
als  om  den  regen  ,    dewelke  in  der  waerheid  gefta- 

dig  feer  contrary  geweeft  zijn  alle  krijgs-aétien,  zijn- 
de die  met  hun  te  boven  gekomen  door  fommige,  de- 

welke wel  gefeid  mochten  worden  groot  te  wefen  y 

nadien  fy  gefchieden  in  d'oorloge  tuflehen  de  twee 
grootfte  Koningen  der  aerden  ,   alwaer  den  tijd  de» 
jaers  op  het  alderftrengftefich  wel  dede  gevoelen,  fb 
dat  ik  my  refolveerde  u  E.  E.  troupen  in  garnifoen  te 
leggen,  te  weten,  het  Regiment  van  mijn  Heere  de 
Grave  Philips  binnen  Yvoys ,  en  het  andere  teChau- 
vancy  ,   met  het  Franfe  voetvolk  ;  alhoewel,  wy  de 
Lijftocht  feer  fcherp  hadden  j    ik  hun  ordonneerde 
een  uytdeelinge  van  drie  duyfent  broden»  enbefloot 
het  veld  te  houden  met  de  Ruyterye ,  wat  ongemak 
ik  daer  ook  gevoelde  j  den  tijd  ons  dringende ,  leyde 
ik  alle  de  Ruyterye  in  garnifoen,  te  weten,  die  van  u 
E.  E.  binnen  Yvoys  met  mijne  Garde ,  en  de  refte  bin- 

nen defe  ftad  van  Sedan  en  Dun ,  zijnde  genoeg  ge- 
woon dat  het  krijgsvolk  felfs  ontfangende  het  befte 

tracl:ement  dat  mogelijk  is ,  by  veranderinge  van  de 
lucht  de  fiekten  onderworpen  zijn ,  waer  mede  uwc 

voorfz  troupen  gequelt  zijn  geweeft.  Alle  defs  din- 
gen hebben  hun  doen  refolveren  fonder  u  E.  E. 

C  Z  bevel, 
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üeclanüfe 
ficggföolft 
fïomruyt 
©janftcnU 
taeöccom. 

^ieule* 
©eröttgo 
toecgaüect 
om  in 
autfen* buig  te 
tieh&en. 

©ertiugo 
bclegect  (a 
Jfetrege* legen  op 
te  reniece 
€Dcc. 

bevel  j  noch  confent  van  den  Konink ,  en  noch  minder 
mijne  toelatinge,  wederom  te  keeren.  Latende  my  de 
vyanden  fterk  tuffchen  de  6  en  7000.  mannen  te  voet, 
en  tuflchen  de  1 1  en  1 400  paerden ,  ontrent  drie  mijlen 
van  my.  Tegens  dewelke  wy  ons  dragen  fullen  met 
fuiken  couragie  en  beleyd ,  alsdesKoninksdienftfal 
vereyfchen ;  nebbende  gefien  dat  mijn  Heere  de  Grave 
Philips  een  groot  misnoegen  hadde,  dat  hyfe  nieten 
konde  doen  verftaen  tot  een  fo  redelijke  en  voor  hun 
fo  eerlijke  fake ,  waer  van  het  my  goet  gedocht  heeft 
u  E.  E.  te  verwittigen ,  op  dat  u  E.  E.  hem  weder  Men- 

de, weten  mocht  dat  hy  my  verfekert  heeft ,  dathy 
niet  beweegt  is  geweeft  om  hun  wederom  te  brengen , 
dan  om  te  verhoeden  datfe  niet  t'eenemael  voor  u  E.  E. 

verloren  wierden.  Het  welke  ,  gelijk  ook  alle't  gene 
't  welke  oyt  tot  u  E.  E.  nadeel  gefchieden  fal ,  ikfeer 
onverduldelijk  dragen  fal ,  endaer  mijn  leven  fal  mo- 

gen dienen  om  dat  te  beletten ,  en  fal  het  niet  gefpaert 
worden,  willende  geloven  dat  van  u  E. E.  zijde,  u 
E.  E.  my  continueren  fullen  uwe  goetjonftigheid  en 
vriendfchap ,  die  ik  alle  mijn  leven  feer  hoog  fal  ach- 

ten. En  u  E.  E.  feer  ootmoedelijk  de  handen  kuflènde , 
fal  ik  onfen  Schepper  bidden , 

MijnHeeren,  dathyu  E.  E.  continuere  fijne  hey- 
lige  gratiën.  Te  Sedan  den  10.  May  159$.  Onder- 
ftond ,  U  E.  E.  ootmoedige  vrund  en  nabuur  om  u 
E.  E.  dienft  te  doen.  Onderteekent  Henry  de  la  Tour. 

D'Opfchrift  was ,  aen  mijn  Heeren  ,  mijn  Heeren 
de  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlandfe  Pro- 
vintien. 

<©e  hertog  ban  bouillon/  in  Det  aennemenban 
be  aBafcoignetg/  tjabbe  toel  gaerne  giften/  batfiet 
jfteberlanbfe  RrijgöbolR  fo  lange  geblebcn  Ijabben/ 
tot  bat  ïjet  nieutoe  regiment  opgeticïjt  Ijabbe  getoet 
maer  b'ongctoiüiglietb  en  ongeöultdetfolDatentoaö 
fo  groot  /  bat  be  Capitcpnen  geen  getjoo?  bp  be  folba- 
ten  Dabben  /  om  öaer  baer  langer  te  ïjouben  -y  be 
nipten  begonben  oor  met  actjt  en  tienen  af  te  treft; 
Ren/  fo  bat  ben  Igertog  en  o&abe  ftenbebatfeepn- 
bclijft  al  betlopen  en  tot  niet  Romen  foubcn/  nebben 
m't  bertreR  moeten  betoilligen/  geïijR  uptbeboo?f3 Sliffibe  ban  ben  hertog  te  fien  io\ 

<Di$  t'$  <0:abc  pttltpg  ban  Baffau  met  be  boo:f3 bijf  banen  ben  14.  |Bap  uptlboponabenlmngV 
togen  /  en&omtbö0?'t^ticl)tban»nt3/5t<@2aef' 
fcljap  i^aiTau  /  aBcjlpbalen  en  't  lanb  ban  bet  |Batft/ toeberom  in  Ijct  i^cbetlanb» 

3^ct  boetbolh  quam  ban  <£>iepen  te  fcfjeep  af  Dp 
ben252ielin'tEanb/  en  aïfoiöbefentocDtfeecfcöa^ 
beltjft  boo?  be  Staten  getoeefl/  en  toepnig  bo?ber; 
lijR  boo?  ben  Itoninft,-  toantbe<6Jabeban5Fuente^ 
ijabbe  ben  Coloncl  3prancifco  ©etbugo  bebolen  een 
rebenjR  %tm  te  licbten/  en  baer  mebena3lut3em 
bojgtetreRReti;  bit  Eeger  beflonb  upt  tjet  regiment 
<DiiPtfen  ban  bcn^eeregioDaniterneftepn/  entoa* 
ren  fterft  omtrent  1500.  man/  fjet  nientoe regiment 
ban  Ckabe  Eobctoijft  ®ia/  npt  <©upt$lanb  geRo* 
men/  00R  ijet  regiment  ban  ©etbugo  felfg/  enbie 

ban  ̂ tanïp/  ia  25arlotte/  en  toaren  t'famenflerfc 
ontrent  6000.  man :  beftuptcrije  onber 't  bebel  ban iim  Snutenant  <0enerael  /  ̂ on  SUmfoofio  %aiu 
b:iano  /  betfonb  unt  tek  ̂ paenfe  Compagnien 
kaneen/  ttoe  ̂ paenfe  Compagnien  %i(iwbuï 
ftersf  /  een  gjtaliaenfe  /  een  Sllbanopfe  /  be  Com- 
pagnie  ban  C^aef  3|enb2ift  ban  ben  25erg  /  en 
be  gene  tik  ban  be  guarbe£  ban  ben  Crt5-J|ertog 
€tnefïu$  getoeefl toaren/  baer  nottj  ftp  quanten  be 
ttoc  benben  ban  o?bonnantien/  ban  bendjabe  ban 
IBanöbelb  en  25arïaimonb  /  fo  bat  be  ïlupterije 
mocRtcnuttft  toefen  omtrent  1200.  paerbeit  |Bet 
bit  $  Ijp  ben  20.  gcRomen  boo:  be  ftebe  ban  la  Jferte  / 
gelegen  op  tit  rebiere  be  Ctjet/  tufltöen  f?bop$  en 
«imcbi/  Rcbbenbe  bpfjem  een  goet  beelSflrtilierije/ 
onbcrb'opficftt  ban  Capitepn  3Lamb?ecï)t/  een  ban be  EnptenantjS  ban  ,tón$  be  la  lBotte/  <©?abe 
$f)itipö  met  be^eberlanber^bertroRRenjijnbej  lp 
lieeftbebelcgeringemaer  aen  b'cen  5ijbe  gebaen/  ï)h 
Ijceft  bjeffe  geftlioten  metfeö  grote  UtiRften  gefcfjuttf  / 
be  befflneringe  begonnen  fp  ben  16.  |Ba»v  en  öoe- 

tocl  fp  afgeflagen  toerben  /  fo  Debben  fp  notfjtam* 
niet  gelaten  fiaerlieber  befcöanfiiige  naber  te  kim? 
gen/  tot  aen  be  muren  ban  ber  ̂ §tab  -,  be  l|a:tog 
ban  ©ouillon  toeber  geReert  sünbe  ban  't  ̂ of  /  en ftoaït  ban  bolR  jijnbc  /  bermito  l)et  bertreR  ban 
<0jabe  ̂ nilip^  ban  ̂ affau  met  ijet  Staten  bolR/ 
i$  baer  00R  omtrent  geRomen/  enfonb  ben  29.  |Bap 
beö  nacötjS  baer  in  omtrent  1000.  man  en  eenigc 
paerben  /  en  macRte  een  brugge  ober  be  Beflen/ 
aen  f)et  acl)ter(le  ban  be  <&tab/  ober  toelRefouggc 
fp  be0  mo?gen$  te  acljt  uuren  upt togen/  en  bielen 
in  be  befcljanfingen  en  trencfjeen  ban  be  bpanben/ 
baer  in  boobfiaenbe  bele  a©alfeen^uptfefolbaten/ 
maeRten  ftaer  meefter  ban  be  ̂ loopgraben :  g^e  Co- 
lonellen  la  2öarlotte  en  ̂ tanlp  /  boegben  fig  ber- 
toaertsf  met  be  refte  ban  öare  Regimenten/  een  Ra- 
non  feïjeute  ban  bet  ̂ tab  op  Det  blaRRe  belb/  tó  een 
toaRRere  fcöermutfinge  aengegaen  /  altoaer  ban 
bcy\it  3üben  eenige  bleben ;  maer  al$  ben  groten  öoop 
ban ©erbugo tegen  öaer quant/  toerben fpgebtoon- 
gen  toeberom  in  be^tabtebertreRRen/  baerlanRtf 
fp  geRomen  toaren :  3&aer  Weef  boob  ban  be  3ijbe 
ban  ben  hertog  ban  bouillon/  be  ̂ eere  ban  2Cr- 
papon/  bie  <ï5uibon  toaö  ban  fijn  Compagnie/  en 
eenen  Cbelman  /  genaemt  ben  i^eere  ban  be  la  ̂ape  ; 
be  l|eere  be  la  25our£  toerbe  gebaitgen  en  toaögc- 
quetfl/  en  bleben  00R  een  beel  folbatenboob :  ©an 
be  3ijbe  ban  ©erbugo  bleben  boob/  eenige  Capitep; 
nen  ban  Ijet  regiment  ban  ia  25arlotte.  Berbugo  firn* 
be  bat  gp  toepnig  Ronbeuptrecïjten/  ïjeeftl)et  beleg 
gelaten/  en  t#  bertroRRen  met  fnn  gefcijut op  eenen 
lïogen  berg  bp  lBomebi/  en  ban  baer  boo?t$  na 
©irton  ,•  baer  na  o?b?e  geRregen  ïjebbenbe  ban  ben 
05?abe  ban  3Fuente$7  bat  ïjp  ficm  fijnEeger/  baer 
ober  Dp  in  bat  Eanbgecommanbeett  Dabbe/  foube 
fenben/  'ttoelRöPbebe/  fenbenbe  terttönb  be  rupte- rije  onber  ̂ on  5Cmb?ofio  Eanb?iano  /  ïik  bp  ben 
Cteabe  ban  ifuenteg  quamen  boo?  Cöafïelet  j  ïjet 
boetbotó  fteeft  f)P  eenigentijb  baer  na  ooft  bpljenlup^ 
bengefonben/  na  bat  fp  Daerbanbentocöttoatber* 
berftengeruftöabben/  ban  be  moepteninbientocöt 
geleben/  en  öp  toerb  getommanbeerttegaennaget 
<0?aeffcljap  ban  25ourgonbien  /  om  albaer  aen  te 
nemen  Ijetbebel  ban  't  Steger/  baer  ben  Comteftabel ban  Caflilien  ober  getommanbeert  ftabbe ;   maer 
3ijnbe  geRomen  in  beflabbanJturenbo^g/  i^öp  al- 

baer geballen  in  eene  Rranftte  ban  eenbubbelbeber^ 
ben-baegfe  Roo2tfe/  betoeUte  baer  na  beranberbe  in 
eengellabige/  baer  ban  epnbelnR  befertoerelbober-®o<»ö  tian 
leben  tg/  benttoeeben  ̂ eptemb?i?s  befe?Siaerö  1595.  öf/f0, 
3ijnbe  59.  iaren  oub.  ï|p  toaö  geboren  in  be  ftab  (€a^  en  S 
laberabela^epne/  banebeleouberg/  maer  fo  arm»«cftaet 

bat  öp  1 9.  iaren  oub  getoo?ben  3tjnbe  /  in  be  toerbin-  5an  fw  lt< 
ge/  t^k  in  fnnfêaberlanb  gejcljiebe  ('t  toelRge- toeefi  x^  iik  ban  <©on  25ernarbino  be  tnpala  /  ge= 
boo?tig  upt  befelbe  ,§tab)  bienfl  genomen  /  en  fyn 
baenbel gebolgt öeeft/  in  ftetinnemen ban ^.  <&um; 
ttjn/  't  toelfte  rjefcfjtcöe  ben  27.  2Hugu(ti  1557,  ab 
toaer  ïjp  fnne  bapperfteib  in  fulRer  boegen  {jeeftbe^ 
gonnen  te  betonen/  bat  tjem  attjtRronentermaenö 
toegelepb  toerben  tot  fnnojbinariögagie/  t>etoel't 
felbetebiertijb  niet  beet  gebaen  en  toierb :  Mtt  beft 
goebe  beginfelenio  lp  bo^ber  geRomen/  en  bp  tijben 
ban  be  l^ertoginne  ban  $arma  /  al.ö  be  beroerten 
in  i^eberlanb  begonnen  /  neeft  \yp  Capitepn  getoeefl 
ban  een  Compagnie  analen/  onber  't  regiment  ban ben  Colonel  flBonb2agon;  ten  tijbe  ban  ben  hertog 
ban  3£lba  i^  \yp  in  fulRer  eftime  getoeefl  /  bat  be  $£er^ 
tog  öem  maeftte  Sergeant  iBaio?  ban  't  geljeele 
3leger/  toelftamptal^boe  te  boren  bpmemanbbe? 
bient  en  toajS;  baer  na  té  \yp  00R  getoeefl  Cfouber* 
neur  ber  flab^aerlem/  in  toeKi  Cüoubernementöp 
ïjem  fo  beleefbelijR  geb2agen  Deeft/  na  begelegent^ 
6eib  ban  bientijb/  bat  iR  ban  berfcDepben  burgeren  (Foi.n.) 
ftem  t)ebbe  Doren  roemen  /  bat  l)P  be  moebtoillig^ 
\w&  ber  ̂ pangiaerben  in  toom  Dielb  /  W  anber* 
finief  W  uptgemergelbe  burgeren  beel  qualijRer  ge^ 
tracteert  fouben  Ijebben.  gn  bientiibeljeeftljp  alte* 
metief  queflie  geftab  met  ben  «©berflen^onop/  ük 
ïtem  alsfboe  tot  Mmaer  ontftielt;Debbe  bele  berfeftep^ 
ben  bleben  geften/bie  fp  ter  felber  tijb  fomtijb^  b^unt^ 

lp/ 
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lijft/  altemet  fdjempfg  en  ooft  ernfïigaenbcnanbe; 
ren  fc&eben/  gefijft  ift  baer  ban/  eenige  banbele/ 
inboo^gaenbe  boeften  berljaelt  öebbe;  eer  Dp  o3ou? 
berneur  ban  l£aerlem  toag  / i$  ftem  gegeben  een  ü*e- 
giment3Balen,-  na  öe  gebanfteniflfe  bartben<ü52abc 
ban2&oflru/  bit  tot  l$oo2rt  gebangertgeü2Mittoa67 
ttf  Ijetn  't  betoint  ban  be  blote  bes  Jioninr  gegeben/ en  iö  met  ben  tijtel  ban  Sfibmitael  beteert  getoeeft 
25p  tijben  ban  ben  <©20ot-€omntanbcur  beeft  ijp 
bcm  aeit  beö  &oniitfto,5ijbefulfte,geaueten/  batbe- felbe  aen  ben  feomnft  banOemftlj?eef/  batöptoatf 
een  ban  be  treiTeliiftfteCapitepnen/  bit  be^paenfe 
natie  opt  rjeljab  beeft:  55j»  tijben  ban  ̂ ©on  ̂ oftan  ban 
<£>oftcni:ijft  /  ïjeeft  lp  ban  ben  felben  geb2upftt  getoeeft 
tot  Belb-jfëaerfcljalft  <0enerael  m  ben  <ïag  ban 
<©em&lour  $  /  en  na  be  booö  ban  bert  <02abe  ban  ftcrt- 
nenburg/  itf  lp  gcto02ben  «I5oubcrrteur  ban  ©2ietf- 
lanbert<©2ocmngen/  inbcfTelfo'plaetfc/  baetljp  ee* nige  fcftone  bittonen  I1002  bert  Uoninft  berftregen 
fyttft-,  maer  baer  na  Httft  lp  baer  ooft  berfcftepben 
neerlagen  en  tegenfpocbengeïjab/  ja  fnlfte/  bat  lp 

biftbJitö  toenfrc  toeberom  te  mogen  toefen  fn  fijrtert 
ecrfteiiftnet/  en  geen  anberbebclnocDtractemcntte 
fjebüen  /  ban  be  adje  ftronett  ter  maenb  /  bit  lp 
in  fijn  eerfte  tijb  boo2  02binariö  gagie  gettoftfteh 
Imbbe  t  lyp  toa$  ban  naturen  toeifpjeftenbe  en 
feer  beleeft/  en  ïjabbe  eenige  anbcwgoebcqualitep* 
ten/  bte  nobig  31  jn  om  een  groot  folbaetert  45ouber- 
neuc  te  toefen/  Ijebbenbe  bem  allcenujftbacrinont- 
gacn  /  bat  lp  met  onDeboo2lijfte  mibbelen  gefotïjt 
beeft  fijn  «Beit  «franc  ïtëtlftelm  ban  kaffan/  <0ou* 
berneur  ban  ©Jiefianb/  te  boen  ter  boob  bjengen/ 
bacr  op  be  uptgenlaefttc  perfonert/  metterboobgc* 
ftraft  en  baer  op  gefbwben  $tin  /  niet  tegenftaenbe  lp 
't  felbe  up  fijne  U2iebenaettfmtgcnabeb002f5geftf)2e* ben/  ontftent  tycft ,  lp  baboe  gemeenli)ft  U002  een 
fp2ceutooo2b/  bat  lp  fitl)  altiib  bebltjtigt  babbe  te 
5ijn  Francoys ,  (bat  toas  na  fijn  uptlegginge  onbe* 
bepnft  of  b2pïjertig)  boo?  bc  b:ome  /  en  Verdugo, 
(bat  $  irt  Det  ̂ paens  te  feggen  een  25eul)  boojbe 
bofe. 

faer-dicht  op  fijn  Overlijden. 

jfcanCoi£  VeröVgo  CLoech  in  ö'oojLoCti  ccVami 
10  ge|tojV*n/  Want  De  dood  niéManD  wil  fjparen< 

©c^ermTS  WWil  Oebben  be  peeren  Staten  ban^ollanb/ 
Staten  J0002  gionfter  gjoban  ban  <©ub?nb002be/  ïkere  ban 
j""l  Sf  3©armont/tot ^o^biecljtboen ftopen arljt (Coeiaften 
EfnV  ftijnfetonnev  ban  be  befte  bic  baer  te  benomen  toaëy 
oijnretoö»elfte  (Coelaft  öoubenbe  meer  alö  bier  Bmcn  Ober- 

mmÏÏsfn  * ïartJïsS  /  om  *&**  mcJïc  te  ̂ereereii  eenige  ban  be  boo z- naemfïe  peeren  in  ̂ ertemarften ;  bc  boo^toijnen 
toerben  tot  mmflerbam  gefonben/  en  Oefïelt  aenbe 
25urgemeefler  Kepnier  Cant  /  biz  met  ben  leer 
JBarmont  boo?t  befrelïen  foube  op  CoppeitDagen/ 
altoaer  te  paefcöen/  na  b'oube  flijl  /  toefenbe  ben ieftett  3Cp?iÖi.ö  /  bergaberinge  bait  be  boo^naemfte 
peeren  geDouben  foube  toosben/  entoerbegoetge^ 
bonben/  ombefeïbe  teit  meeflen  bienfïeeneereban 
benilanbe/  gefonben  te  to02ben  aenbe  peeren  gju- 
riaen  ïlofeftraitó/  ,§tccn  25?aïie/  üanbiup  ̂ asf- 
burg  /  Sör-Kaben/  ^cnb2ift  5dambe  <Duptö 
Cancelaer/  3firnoit3©itfeuïlijfttf€ancelaer/  3lirel 
<©ulbenfler  ̂ oninftlijfte  Itiajeftepts^tabnoubctin 
^oo^toegen/  peter  lBobinft  ï5ijr-3£bmirael  / 
^teen  iBaltenö  .^lot-^cer  tot  fötonenbncg  /  bit 
men  alfboe  fepbe  /  bat  in  plaetfe  ban  <0ulbenHern 
boo2f5/  ̂ taböouber  in  |Soo?toege»  foube  too^bcn , • 
eiiaengeficnbe23urgemeefler  en  (Collenaer  5pteb2ift 
klepel  bit  toijiicn  foube  ontfangen  en  biflribueren/ 
fo  toerbe  goct  gebonben  /  batmen  Dem  mebe  een 
3£cm  of  anberöalf  /  alö  ooft  gioïjan  iBariertburg 
®|eeraut/  in  aenfien  ban  be  bagclijftfc  moepten  bit 
Ï)P  met  bt  peeren  in  *©cnemarftcn  Jabbe  geljab  /  bit 
tot  SUmfterbam  geftoeïjt  en  mebe  gefonben  foube 
to02ben. 

«n  tmiQt    (ontrent  befe  felf  be  tijb  ïjebbcn  ooft  be  peeren  <§ta- 
2"e     ten  boo?f5  feftere  iBerrijen  of  iBoer-paerbert  /  be 
jSnüm  mörootfïe  en  fcöoonfle  bit  men  toifl  in^ollanbtebe? 
^ctjot^    ftomen  /  gefonben  na  ,§ct)otlanb  aen  ben  ̂ eere  25a- 
ï«ni»«       ron  ban  Carnicftcl  /  om  gepjefenteert  te  toerben 

aen  ben  föoninft/  met  bertoottberingebaneenpege- 
lijften  albaer ;  toant  nopt  biergelijften  in  grootïjeib 
notö  fcöoonDeib  albaer  te  ̂ lanbe  geficn  toaren  ge- 
toeefï. 

4Bn  ntm   ©an  gelijften  ïjabben  bt  Staten  aen  Saren  ?Cgent 
iSSjLt  ̂ aöwn*  /  in  ©2anftnjft  gefonben  eenige  fluftften 
In  sjanfi^fün  ̂ ollanbö  3üjntoaet  /  om  bit  tt  biflribueren/ 
r$&.       baer  Ijp  meenen  foube  bat  lp  't  3lanb  bienfl  en  eere 

mebe  boen  foube/  bolgenbe  b'inftruttie  Dembaerbp 
gefonben. 

Omtrent  befe  tijb^bbenbiebanbeïriepublij&eert 
ïtlaebberfiab  ban  43enebe/  aen  be  ©20bintien 

befer  ©ereenigbc  ̂ eberlanbett  ooft  nefcfueben/  Aa- 
ren  noob  te  fteimen  aebenbe  ,•  öareifeilTibe  geftÖ2C^ 
ben  aen  be  f&obintte  ban  <0elberlanb  /  gelijft  ooft 
aen  tranbere  Mutatis  muundi,  toaren  ban  befen  in- 
Öouben. IV.  Deel. 

Mijn  Heeren  j 

DE  gedachteniflc  die  wy  hebben  van  uwe  welda- 2ö?icf  bétt 
den  aen  defe  Kerke,  dewelke  a'Is  ook  onfenge-  Ë|  b°n heelen  Staet  i  ü  £.  E.  feer  vafl:  aen  fich  verobligeertaenöe^t8* 

hebben ,  itiaekt  dat  wy  by  defe  gelegentheid  niet  heb-  ren^tatert 

ben  willen  nalaten  ons  indachtig  te  maken  aen  uwe03!1  "^f1* 
göedë  gratiën  en  gebeden ,  latende  onsvaftelijkvoor- 
ïtaén ,  dat  gelijk  het  u  E.  E.  belieft  heeft  hier  te  voren 
medelijden  te  nebben  met  onfè  quellingen ,  in  aen- 
merkinge  van  de  gelijkformigheia  in  dé  waerachtige 
Religie  ,   en  door  dien  wy  te  doen  hebben  met  ge- 

meene  vyanden  ,   u  E.  E.  altijd  t'onswaerts  behoud 
den  felven  goeden  Wille  als  hier  voren,  om  ons  altijd 
de  hulpfame  hand  te  houden  in  den  voorvallenden 

ïiöod ,  die  alle  dagen  groter  word»  Want  hoewel  't  Go- 
de  belieft  heeft  ons  te  verleenen  eenige  fchortinge  van 
wapenen ,  voor  fekeren  tijd ,  nochtans  heeft  ons  die 

geen  grote  verlichtinge  toegebracht,  alfo 't maer ge- weeft  is  van  maend  totmaend,  en  onder  conditie  van 
den  anderen  tien  dagen  te  voren  te  waerfchouwen , 

in  geval  van 't  breken  van  dien  j  't  welk  ons  niet  alleen  * 
in  fufpens  gehouden  heeft ,  maer  bykans  op  defélve 
koften  gejaegt  als  van  te  voren  ,  om  het  onderhou- 

den van  ons  krijgsvolk ,  en  boven  al  van  het  Garni- 
foen  van  ons  Fort  van  Arno.  Behalven  dat  wy  om- 

ringt zijn  van  de  Garnifoenen  van  devyand,  fo  heb- 
ben wy  in  geftadige  moeyte  en  Wacht  geweeft,  om 

het  doortrekken  Van  de  Spaenfe  en  andere  Armeen , 
die  in  Savoyen  overwintert  hebben  ,  niet  fëer  wijt 

van  ons ,  't  welk  men  daer  na  ontdekt  heeft  te  zijn 
om  feker  heymeli  jk  verftand ,  't  welk  fy  hadden  op  de  ' 
ftad  van  Lyon,  dewelke  het  God  belieft  heeft  t'ont- 
dekken  tot  confufie  van  die  den  aenflag  voor-hadden ,  • 
en  van  de  t'famen  gefworene  binnen  defelve  ;  waer 
na  de  voorfchreven  vyandlijke  heyren  door  getrok- 

ken zijn  in  't  Graeffchap  van  Bourgondien  >  d'welk 
op  onfe  Frontieren  is ,  hebbende  fiCh  voor  acht  dagen 
by  defélve  gevoegt ,  den  Conneftabel  van  Caftifien 

met  fijne  troupen ;  't  welke  ons  dringt  meer  en  meer 
op  onfe  hoede  te  zijn,  te  meer  om  de  waerfchouwin- 
ge  die  wy  krijgen,  dat  den  naburige  Prince  (van  Sa- 

voyen) onderfteunt  van  de  forcen  en  middelen  van 
den  Konink  van  Spangien  ,  niet  op  en  houd  van  onder 
de  hand  tegen  ons  te  pra&iferen  ,  en  felfs  dat  fijn 
voornemen  is ,  van  wel  naeft  een  machtig  hey r  te  doen 

komen  aen  dees  zijde  van 't  gebergte,  om  ons  aen  te 
taften ,  hebbende  daer  aireede  doen  brengen  een  groo- 

te  menigte  van  kogels  en  boskruyt.  't  Welkgeiehie- dende  (dat  God  verhoede)  UE.  genoeg  kennen  ons 
onvermogen ,  en  hoe  dat  wy ,  hebbende  een  fo  lan- 

ge oorlog  van  fes  jaren  uytgeftaen ,  nieten  (ouden  kon- nen,  menfchelijker  wijle  te  fpreken ,  met  onseygen 

krachten  dragen  fo  groten  geweld,  indien  wy  van  el- 

C  $  ders 
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ders  geen  byftand  en  hadden.  In  welken  gevalle  wy 

fulke  rekeninge  maken  op  u  E.  E-  en  op  haer  vriend- 
fchap ,  dat  hoewel  defelve  met  fuik  een  grote  diftantie 
van  plaetfen  van  ons  gelegen  zijn  »  fy  ons  niettemin 

betoonen  fullen ,  Co  't  hun  belieft ,  defe  oprechte  en 
charitable  genegentheid  fullen  bewijfen  ,  die  fy  ons 
hier  vorens  bewefen  hebben,  gelijk  wy  defelve  daer- 
om  fo  afFe&jeufelifk  aenfoeken,  als  het  mogelijk  is, 
en  defen  Staet  altijd  in  gunftige  recommandatie  te 
houden  ,  dien  byftaende  conform  defen  u  E.  E. 

goeden  wille  ,  en  de  goede  middelen  die  't  Gode belieft  heeft  U  E-  E.  mede  te  delen.  In  defê  hope 
fullen  wy  de  tegenwoordige  niet  langer  maken, 
maer  die  eyndigen  met  onfe  feer  geafteétioneerde 

recommandatien ,  aenu  E.  E.  goede  gratiën  en  gebe- 
den ,  biddende  den  Heere  dat  hem  believe  u  E.  E.  (e 

handhaven. 

Mijn  Heeren,  in  allen  goede  en  gelukkige  voorfpoe- 
digheid.  Uit  Geneve  defen  15.  Meert  1595.  Onder 
Itond  U  E.  E.  bereydwilligegeafFedtioneerde  vrunden, 
om  u  E.  E.  dienft  te  doen,  ondertekent,  de  Syndi- 

quen'en  raed  van  Geneve. 
'OPSCHRIFT. 

Atn  de  Doorluchtige  en  Hoog-Mogende  Heeren ,    mijn 
Heeren  de  Staten  van  Gelderland-,  of  haer  Gedeputeerde. 

«&:«tie     C*  tf^be  ïtarel  ban  jflSanfrielö  f)ccft  ftrij  in  oefen 
mud  ban-  vJjare  begeben  inöenöienftbanöen&epferftoöol' 
jiKani^apftnö  tegen  Den  i€urn/  öaer  toe  ïjpernfngberfotïjt 
SS  in     ̂ aö  /  en  't  feïjeen  öat  DP  öaer  toe  te  beter  genepgt 
bienfiban  iuaiö/  obermttö'  Ijp  met  öen  <*52abe5Puenteöenatt' 
beu  sr?.  fcere  ̂ paenfe  jBinifterg  niet  biel  ïtonbe  act02öeren  / 

en  ïjem  met  en  refpetteeröen/  gelijn  öp  meenöeöat 
ïjent  competeetöe»  Mp  të  öen  8,|Baptotf&2agabp 
ben  itepfer  genomen  /  öaer  \yp  feer  ftatelijn  en  eerlijk 
omfangen  $j  öe  ïfcepfer  öeeft  öem  met  fijn  epgen 
ïjanö  éiööer  gcflagen  /  en  nem  $nmt  öe$  ftijng 

(Foi.22.)  gemaent;  öaer  op  \ym  öen€tt5-%rtog|Batfjiag 
eenen  gouöen  heten  met  eenen  gotiöep  penninïtban 
tueö  ïiepfer 0  beelteniflfe/  om  öen  \\M  geïjangen  toetö/ 
1000»  guiïïenö  toaeröig  5ijnöe :  <&aer  natoeröeen 

Dcerlp  bancguet  geDouöen  /  öaer  ö'€rt5-l$ertoge 

f». 

^awias  /  öen  |tëarfe-<02abe  ban  25urgau  /  öen 
^aenfen  Stmbafifaöcur  en  meer  anöere  peeren  tet 
maeltijbtoaren/  en  feer  biel  gctratteerttoetöen;  W 
iöoongemachtSlieutenant^etterael  ban  öen€«5- 
^ewoge  |Batf)ia$ :  1?  ïjeeft  öemfeet  trefreüjn  en 
biel  geö2agen  tegen  öen  i€urn/  en  ntelöftrengejuffr 
tte  en  Hrijgss-öifcipline  onöer  fijn  boln. 

<&e  Sioninfc  ban  ̂ pangiennaööc  eenen  ®bertfen 
^bjattfenbucg  la(l  gegeben/  om  tot  beïioefenaflTt- 
flenrie  ban  öen  üjepfer/  optencljten  ióoo.pactöen 
en  2000.  boethneeïjten/  in  't  <0ulinfe  /  Cleeffe  en 
Ceulfe  3tantu  "®it  bias  öe  lanöen  alöaer  feer  ber* öaeïjtig/  toammenfulraualijMionöegeloben/  öoo? 
öien  met  minöer  nollen  en  guetfmge  banöegföijBg 
onöeröanen  /  öefeïbe  op  öe  5prontieren  bp  boften 
smiptsianö  beter  feonöe  benomen  /  öan  bp  3©eften 
öenfiijnerti&eöerlanö :  lp  begonftiniBartio  fijne 
bierbinae  en  oplitfjtinge  /  en  lag  nocö  in  %imio  in  öie 
quartieren  /  öaer  Ö002  alle  öie  ban  öe  JSengie  blaren  / 
en  öe  252anöenburgfe  en  Jdaltö-^abife  Jpurften/ 
öie  aen  öeerffeniffe  ban  «föuücft  en  Clcbe  gerechtig* 
Öeiö  pjetenöeeröen/  inb?efcgeljonöen  toeröcn;  öef- 
gelijnd  bjaten  öe  Staten  ban  öc©eteettigöe$eöec* 
lanöen  in  tbjijfeï  /  öocö  fnn  bectten  na  ̂ ongeuen/ 
nam  alle  naöennen  toen. 

OEfeabe  ̂ arel  baniJBanfbelö  eenigetreffelijneeiC'  ®üod  ban 
pïoicten  teaett  öen  €utn  beüitfit  liebbenöe  /  foetö  in  g?aïf 
mugutlo  ncann  /  fo  öat  Dp  ftcïj  binnen  Comojca  öeöe  SJL* 
foengen :  öen  €rt3-ï!ertog  lilöatïna^  fonö  {jemal^btiö. 
öaec  ̂ artöolomettë  ̂ acabicinn?s  öeis  föepfec^  ̂ oc^ 
to?;  maet/  feant  tegen  öeöooö  geen  meöecijnenöe^ 
pen/  fo  té  öp  öen  z^  3llngti(li  öefetf  iaet0  naöe  nieubïe 
(tijle  /  öe£  abonöö  ontcent  9*  uuren  /  ban  't  rooö  fjBe* 
lifoen  gefloten  /  ouö  jijnöe  55.  iatm  3|p  ij$  een  Moen 
<©bcr(!e  getoeejt  /  öeeft  goeöe  öifcipöne  onöec  öen 
fi)rtengel)OHöeït/  en  öie$  niettemin  ban  öe  fijne  toe! 
beminögetoeefti  ï)p  toaö  flatig  enrnilö/  öateöeöe 
ftattecrtietsf,  €en  tijöebanöe^egecingeöejS^ectO' 
gen^lba/  fjielö  W  ftem  in ©jannnjneettige jaren/ 
altoaer  Ijp  onöer  öe  boo2nacmfle  ̂ obelingen  feer  toeï 
gefientoaov  en  toaö  in  öe  5pranfe  talefo erbarmen 
toetfp2enenöe  en  fcï)2ijbenöe  /  öatter  toepnig  gebo- 
ren  ̂rancopfen  fiem  öaer  in  te  boben  gingen» 

fAER-DICHT. 

<8jaef  cateL  van  ManffeLö  öie  in  BeerLattö  vvaö  befeent  WeL/ 

l^ecft  't  Leven  in  féeifensi  öicnfl  tegen  Den  ̂ TVrCfe  VoL  enö  fneL. 

D! <&  staten  öcr©i:rcemgöeBcöerlanöen/  bebin- 
'öcnöe  öat  fp  feer  ra'ote  enfritarelaftenDaööente 

tragen  /  fo  in  l&anniïjn  ató  m  öefe  ilanöcn  /  en  öat 
luier  bslu  öat  upt©2anurijü  genomen  toaö/  feer  ge^ 
nimöcrt  en  geftoató/ en  nocl)  bele  fien  en  Ktanft  bjaiS/ 
en  in  iutfenburg  niet  beeluptgerecftt  Ijaböen  /  en  öat 
(P  öaer  Ö002  eemge  goeöe  occafimöaööcn  moeten  la- 
tcnboo2bpgaciij  en  mtt$  öat  öc  confenten  öer^jo- 
bintien  niet  op  garen  beuoo2lij!ten  en  getooonlijnen 
tijöenïionöen  iugeb2acï)t  tocröen/  om  berfcljcpöene 
boo2gcballen  optlalicn  en  ftoarigïjeöen  /  en  öatfc  ober 
fuljc  in  't  boo2- jaer  ban  öe  fomer/  met  beel  gereeöfdpp 

©e  m*    gemaelit  fiaööen  /  om  offenfïbc  O02loge  te  boeren  ■,  fo 
nmtï  ban  fy>cft )jcn  %$wx\\\  ban  ©2at*rijh  (öie  öen  Jüoniitn  ban 

Kt  Si  -Spangien  openbaerlijft  ö'oo2Ïoge  aengenonöigtQaö' ie  bjcöen/öe)  en  nu  öoo2  öen  fêüjcit  aen  allen  3ööcn  acngebocfj' 
tmtbe&ta<tcn  bjeröen/  ficï)  öaer  oberbeMaegt/  öat  öe  peeren 
bf'Kli"  Staten  niet  met  allen  enöeöentotfijnberlicfttinge : 
m  „.       tDaerom  Dp  öoojfjjncn  ̂ mbaflaöeur  öen  %crc  ̂ 5u- 

fanbal/  aen  öa  peeren  Staten  v0enerael  op  öen  6. 
,i$ap  öe  nabolgênoe  p2opofitie  Ijeeft  laten  öoen. 

^opofttie bn  iitn 

faubal  / 
2£mba|Ta« 
beucbau 
ben  fóo* 
ninti  ban 

MYU  HEEREN. 

INdien  ik  hier  bevorens  uwe  E.  E.  geperft  hebbe ,  om 
te  hebben  eenige  goede  refolutieopdeaffairen,  die 

u  met  den  Alder-Chriftelijkften  Konink  verbinden  in 
de  oorloge  tegens  den  Spangiaert ,  ik  behore  én  ben 

gedwongen,  dataltans  levendiger,  en  indien  't  mo- 
gelijk is,  met  meerder  efficatie  te  doen  dan  voor  he- 

nen ;  want  fijn  Majeft.  bewogen  door  de  generale  fbr-  ©janJtrij& 

gevandefêgemeene  fake,  dewelke  hy  noyt  begeven  ̂ j^8* 
heeft ,  nochte  met  forgvuldigheid ,  nochte  met  voor-  ten  ötne* 
fienigheid  en  middelen  van  grote  en  geftadigeeffeften  *  rael  w> 

aengeport  door  de  hoog-dragende  roemingen  en  als  g3']^" 

Triumph-liederen ,  die  de  vyanden  overal  doen  ver-   '9-    p luyden  ,    fo  van  onfe  fwakheid  en  Hauwigheid ,    als 
van  de  grote  macht ,  die  fy  airede  in  handen  hebben 
om  ons  te  onderdrukken  ,  heeft  aen  my  afgefönden 
een  expreffe  poft  met  brieven ,  by  dewelke  hy  my  feer 
ernftelijk  belaft ,  hem  heel  particuliere  rekenfehap  te 
doen  van  den  wille  en  middelen,  die  uwe  E.  E.  heb- 

ben ,  en  die  fy  volgen  konnen  om  de  oorloge  te  onder- 

houden in 't  land  van  Lutzenborg,  en  andere  Fron- 
tieren  der  Nederlanden ,  als  van  de  preparaten  die  gy- 
luyden  maekt ,  om  van  uwe  zijde  de  vyand  aen  te 
tallen ,  en  hem  fo  veel  werks  te  geven ,  dat  hy  bedwon- 

gen zy,  fijne  forcen  te  verdeylen  op  verfcheyden  plaet- 
fen ,  en  door  dat  middel'  overal  onfterker  te  wefen. 

Indien  Monfieur  Calvart ,  uwe  Gedeputeerde  by 

fijn  Majeft..  u  voorgehouden  heeft  de  propooften',  die 
hy  met  hem  gehouden  heeft  op  dat  fubjeft,  gelijk  ilf 
my  verfekere  om  de  gewichtigheid  van  de  fake ,  dat 
hy  daer  van  itt  geen  gebreke  fal  gebleven  zijn ,  gylieden 

fult  genoeg  oordelen ,  dat  't  niet  en  is  uit  lichtveerdig- heid ,  of  om  al  te  feer  deucurieufen  te  maken  (  dat  ik 
weder  in  defe  materie  trede;  maer  uit  groten  nood, 
en  om  my  te  qaijteu  van  mijnen  laft,  ongelijk  meer 
begerende  een  ledig  toefiender  te  zijn  vanuwefraye 
daden,  als  ik  daer  anders  niet  toe  en  fal  konnee  doen, 

dan 
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dan  contrerolleur  of  ondertafter  van  u  bedrijf  of  raed- 
flagen. 

Nu  alfo  fijn  Majeft.  den  oorlog  verklaert  heeft  regen 
den  Konink  van  Spangien ,  fich  plotfende  in  nieuwe 
affairen  ,  en  fijne  goede  onderfaten  der  Frontieren 

bloot  gevende  voor  't  vuur ,  voor  't  fwaerd  en  roverye 
des  vyands ,  op  het  fekere  vertrouwen  ,  't  welk  hy 
gehad  heeft,  dat  gy lieden  aenuwezijdein'tgenerael 
nieuwe  efForten  doen  foud  op  uwe  middelen ,  om  hem 
te  bate  te  komen  in  defen  aenflag ,  en  byfonderlijkdat 
gylieden  hem  krachtelijk  en  dapperlijk  helpen  foud 

met  het  fecours ,  't  welk  toegefterat  en  veraccordeert 
was  tot  de  intree  van  defen  oorlog ,  ( 't  welk  de  poor- 

ten zijn  die  wy  voor  hem  geopent  hebben ,  en  fo  groot 
gemaekt  als  wygekoft  hebben,  om  hem  daertedoen 
intreden)  heeft  hymy  belaft  u  voor  te  dragen,  nopend- 

de  't  voorfz  fecours ,  dat 't  onmogelijk  is,  fomendaer 
niet  in  voorliet,  dat  langer  in  Lutzenborg  te  konnen 
houden ,  fonder  geheel  tot  niet  gebracht  te  worden , 
fo  ter  oorfake  van  de  veranderinge  van  lucht  en  ma- 

nieren van  leven ,  als  van  den  langen  tijd  dat  't  op  defen 
tocht  geweeft  is ,  zijnde  daer  gekomen  niet  wel  com- 

pleet ,  fonder  ververfcht  geweeft  te  zijn ,  zedert  dat  't 
daer  gekomen  is ,  en  fonder  eenig  middel  van  dat  al- 
daer  te  konnen  doen.  Te  defer  occafie  (alfodeerva- 
rentheid  ons  behoort  wijs  te  maken)  vind  fijn  Majeft. 
goed ,  en  bid  u  1.  dat  indien  gylieden  van  meninge 
zijt  dien  oorlog  langer  te  onderhouden ,  gylieden  dat 
fecours  verandert  in  gelde ,  en  dat  gylieden  uwe  forcen 
daer  van  daen  nemende  ,  fend  waer  mede  andere  te 

betalen  ;  waer  in  fijn  Majeft.  airede  eenigfins  voor- 
den heeft  door  verfcheyden  commiflien ,  die  hy  heeft 

doen  afveerdigen  aen  verfcheyden  Capiteynen ,  fo  te 
voet  als  te  paerde ,  om  metter  fpoet  na  Gafcongien  te 
gaen ,  haer  wervingen  te  doen ,  en  die  by  mijn  Heere 
den  Hertog  van  Bouillon  te  brengen ,  en  te  dien  effe&e 
fich  in  uytterfte  fwarigheid  vindende ,  om  penningen 
te  konnen  bekomen,  heeft  hy  genomen  engeëmplo- 
yeert,  met  confent  van  den  Heere  Calvart,  defomme 
van  6ooo.  kronen  >  genomen  op  de  gene  die  gylieden 
fend  tot  betalinge  van  uwe  troupen.  En  fijn  Majeft. 
bid  u  1.  dat  fo  nootfakelijke  employ  goette  vinden ,  en 

t'approberen  de  perfuafie ,  die  hy  aen  den  voorfz  Hee- 
re Calvart  gedaen  heeft ,  om 't  felve  te  verwilligen ,  en toe  te  fterrrmen. 

Sijn  Majeft.  beveelt  rny  ook  uweEcE.teverfeke- 

dat  hy  dat  Leger ,  't  welk  hy  mijn  Heere  den 
ren 

{ïol.13.)   nen 

Hertog  van  Bouillon  geeft ,  om  den  Konink  van  Span- 

gien d'oorlogaen  te  doen ,  by  fal  ftaen  met  fulke  goe- 
de en  fterke  middelen,  dat  gylieden  occafie  fult  heb- 

ben niet  te  klagen ,  over  't  gene  gylieden  daer  toe  aen- 
wendenfult,  om  de  goede  effecten,  die  daer  van  ful- 
len  komen ;  maer  hy  bid  u  I.  wel  te  willen  letten ,  om 

uwe  forcen  niet  t'huys  te  ontbieden  ,   voor  en  aleer 

gylieden  wel  voorfien  hebt  op  het  geld  tot  d'onder- 
oudinge  van  de  gene ,  die  in  naer  plaetfegefteltful- 

len  werden;  alfo  gylieden  dat  doende ,  fijn  Léger  en 
fijne  affairen  alle  reputatie  benemen  foud ,  en  door  die 
verfwakkinge  den  vyand  groote  moedgevende,  om 
fijne  dingen  wel  te  doen,  foud  gylieden  ookfpreken- 
de  maken  de  gene,  die  niet  dan  al  te  quaed  gevonden 
hebben  de  refolutie ,  die  fijn  Majeft.  genomen  heeft 
van  in  dien  oorlog  te  treden,  welke  refolutie  alleenlijk 

voort  gekomen  is  van  fijne  grootmoedigheid ,  en  eynd- 
lijk  in  fijn  ziele  beveftigt  door  de  begeerte  die  hy  heeft , 
van  fich  altoos  nader  te  voegen  aen  het  interèft  defer 

Provintien',  en  hun  foulaes  te  geven  door  fijne  wape- 
maer  die  ook  verhindertis  geworden  door  ver 

fcheyden  raden ,  of  al  te  fcrupuleux ,  of  miflchien  niet 
feer  begeerigom  het  gevolg  van  dien  te  fien. 

Ten  tweden ,  foude  fijn  Majeft.  wel  willen  weten , 

wat  middelen  gylieden  hebben,  en  wat 'wegen  gylie- 
den houden  fult ,  ten  kortften  hoe  't  met  u  1.  geftelt  is , 

om  van  uwe  zijde  den  Spangiaert  d'oorlog  aen  te  doen, 
en  dat  dies  te  meer,  alfo  hy  liet  dat 't  aldiepin'tjaer 
is,  de  Legers  der  Spangiaerts  aen  alle  zijden  te  velde 
zijn,  en  dies  niet  tegenftaende  een  feer  grote  filentie 
van  uwe  wapenen  ,  en  weynig  apparëntie  van  uwe 
preparaten,-  en  is  genoeg  verwittigt,  felfs  door  gein- 
tercipieerde  brieven ,  dat  uwe  forcen  nochte  fo  groot 
cochte  fo  braef  niet  zijn,  ais- het  voorleden  jaer.  En 

IV.  Deel. 

hoewel  men  dit  mistrouwen  ert  quade  óórdelen ,  die 
men  van  uwe  faken  mackt,  kan  bemantelen  en  felfs 

oppronken  door  de  diepe  fecreetheid  ,  die  gylieden 
daer  in  houd  ,  nochtans  alfo  de  grote  bewegingen  noyt 
gefchieden  fonder  gerucht ,  en  de  grote  aenïlagen  fon- 

der voorgaende  forcen ,  fo  kan  fijn  Majefteyts  gemoed 
feer  qualijk  geruft  en  te  vredën  zijn  dies  aengaende ,  fo 

gylieden  ten  minften  hem  in  't  gros ,  niet  en  geeft  eeni- 
gerekenféhapenvoldoeningc  van  uwe  deflêinen  ,  ge- 

lijk hy  t'uwaerts  fo  particulierlijk  en  getrouwelijk  doet 
van  de  fijne,  felfs  eer  de  uytvoeringe  van  dienveer- dig  zy. 

Ik  fal  u  niet  ontkennen ,  mijn  Heeren ,  dat  het  ver- 
leden jaer,  als  alle  uWe  deflêinen  en  forcen  haer  keer- 

den na  Vriefland ,  om  Groeningen  in  te  nemen  ,  de 
Konink  een  weynig  ontroert  en  ontrieft  Zijnde,  van 
dat  gy  uwe  forcen  fo  verre  employeerde,  om  dekley- 
ne  apparëntie  die  daer  was  >  dat  die  di  verfie  den  vyand 
veel  bewegen  foude ,  en  om  de  kleyne  fterkinge  die 
men  van  rhalkanderen  nemen  konden  in  die  verre  af- 

wijkingevan aenflagen;  ik  hem  vertoonde  de  gewich- 

tigheid van  die  plaetfe ,  d'openinge  die  fy  dede ,  en  de 
beletfelen  die  fy  gaf  aen  groter  aenflagen  j  en  verfeker- 
dehem,  dat  indien  uwe  E.  E.  middel  gehad  hadden 
om  die  aen  te  taften  met  ioooo.  mannen  te  voet  en 
2öoo.  paerden,  dat  gat  geftopt  en  die  ftadbyuwen 
ftaet  ge  voegt  zijnde  >  gylieden  door  defïèlfs  innemin- 
ge,  dit  jaer  middel  foud  hebben,  om  uwe  aenflagen 
en  de  gemeenè  faken  te  fterken,  met  15000.  man  te 
voeten  3000.  paerden. 
By  aldien  gylieden  fegt,  datik  te  verre  gegaen  was,  ik 

fal  antwoorden  dat  den  tijd  en  de  gelegentheid  der  fa- 
ken dat  alfdoe  vereyfchte ,  en  dat  het  gelaet  en  difcours 

van  de  faken  Van  herwaerts^over  ons  eenigfins  toeliet 
dat  oordeel  te  geven.  Ik  fal  noch  feggen,  dat  eénige  van 
de  Gedeputeerde  der  Provintien  my  alfdoen  fö  verfe- 
kertlijkdaer  van  fpraken,dat  ik  dachtemeer  gefatigheid 
en  achterhoadentheid te  gèbruyken ,  dan  roeminge  en 

ydelheid,  in  't  gene  ik  daer  van  aen  fijn  Majeft.  fchreef. 
En  om  u  1.  te  benemen  alle  occafie,  van  te  denken, dat  ik 
lichtvaerdëlijk  en  fonder  fon damentgefp roken  hebbe 
op  dat  fubjedt ,  fal  ik  u  verfekeren ,  dat  wefende  gaen. 
befoeken  mijn  Heeren  de  Gedeputeerde  der  Staten 
van  Vriefland ,  die  alfdoen  waren  Monfieurs  Roorda 

enCammtHga,  fo  ik 't  wel  onthouden  hebbe,  om  hun 
te  vertonen ,  dat  fy  eer  behoorden  een  weynig  te  laten 
beruften  het  particuliere  befte  van  haer  Provintie ,  dan 
het  algemeene  befte  te  verachteren ;  mijn  Heer  E^orda 
my  feyde,  den  anderen  tegenwoordig  zijnde  en  dat 
toeftemmende ;  dat  het  ftuk  van  Groeningen  fo  veel  im- 

porteerde voor  't  publijk,en  fonderlinge  voor  den  dienft 
van  den  Konink  mijn  meefter,  dat  hy  my  konde  ver- 

fekeren ,  dat  die  ftad  ingenomen  zijnde  ,  mijn  Hee- 
ren de  Staten  Generael  wel  de  helft  te  krachtelij ker  het 

gemeene  befte  fouden  konnen  helpen ,  haer  forcen  de 
twee  derden  deelen  vermeerderende,  fo  fy  daer  toe 
verfocht  wierden ,  hadden  moeds  en  middels  genoeg 
cm  3000.  mannen  te  voet  ordinaerlijk  byfijnMaje- 
fteyt  te  onderhouden  tot  dienft  deflèlfs ,  en  der  oorlo- 

ge die  hy  den  Spangiaerd  aendoet,  en  dat  ik 't  felve 
voor  feer  gewis  moft  houden. 

Indien  ik  uyt  die  feer  brave  en  magnifijke  Woorden , 
eenige  kleyne  eflèntie  getrokken  heb,  om  alfdoe  fijn 

Majeftey  t  te  verfterken ,  en  hem  eens  te  doen  verwil- 
ligen tot  de  verklaringe  van  den  oorlog  tegens  de  Span- 

giaert :  Ik  gelove  aen  d'eene  zijde ,  dat  mijne  affectie tot  uwe  E.  E-  en  uwen  Staet  u  1.  lief  behoort  te  Wèfen  ; 

en  aen  d'andere ,  dat  gylieden  u  behoort  te  verkloeken, 
mits  vorderende  uwe  deflêinen ,  en  vermeerderende 

uwe  forcen ,  om  my  mijn  gelove  niet  te  doen  verliefen 
by  de  Konink  mijn  meefter,  overmits  gylieden  fiet , 
dat  fo  weynig  als  ik  dies  gehad  hebbe ,  ik  dat  töt  defer 

uure  toe  geëmployeert  hebbe,  alfo  wel  voor  den  wel- 
ftand  van  uwe  faken ,  als  voor  den  dienft  van  fijne  Ma- 

jeftey t  die  ik  altoos  erkent  hebbe ,  en  noch  tegenwoor- 
delijkerkerme ,  fo  nauw  aen  een  verknocht,  dat  fo  wie 

beftaetdie  te  fcheyden,  fich  betoont  of  feer'  onvoor- 
fichtig  of  quaetwillig. 

Maer  alfo  ik  u  ï.  fo  preëifelijkperiTeom  fijn  Majeft. 

verklaringe  en  genoegingejte  geven  op  die  twee  poin- 

óteD-j  fo  gyluyden  mogelijk  wilt  weten,  in  -\vat  ex- 

C  4  tra- 
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traordinaire  devoiren  en  laften  fijn  Majeft.  fich  geftelt 
heeft ,  door  de  verklaringe  en  opneminge  van  defen 
oorlog  tegens  den  Spangiaert,  fo  fal  ik  ui.  daer  op 
voldoen  met  weynig  woorderr,  hoewel  dat  de  groot- 

heid des  fubjeéfcs  wel  capabel  foude  zijn  van  vele  roe- 
mingen. 

Voor  eerft ,  fijn  Majefteyt  onderhoud  eén  Leger 

onder  't  beleyd  van  mijn  Heere  den  Hertog  van  Bouil- 
lon ,  van  rzoo.  paerden  en  5000.  man  te  voet,  waer 

mede  den  oorlog  gevoert  werd  in  't  Land  van  Lutfen- 
burg.  Monfieur  de  Longeville  heeft  bevel  enlafteen 
goeden  hoop  volks  by-een  te  brengen ,  om  de  landen 
van  Artoys  en  Henegouwen  te  quellen. 

Aen  d'andere  zijde  heeft  fijn  Majefteyt  Monfieur  de 
Balagny  met  deftad  vanCameryken'tlandvanCam- 
brefis  doen  refol  veren,  om  de  Spangiaerts  den  oorlog 
aen  te  doen,  en  heeft  fich  geftelt  in  de  onkoften  van 
meer  dan  een  Millioen  gouds  alle  jaren ,  om  de  voorfz 
Stad  en  Land  te  handhaven  en  benouden ;  en  gyliëden 
fiet  dat  zedert  de  verklaringe  van  den  oorlog  de  vyan- 
den  bedwongen  zijn  geweeft ,  op  de  Frontieren  een 
Leger  van  meer  dan  8000.  man  te  onderhouden,  ge- 

lijk noch  tegenwoordelijk  de  Marquiz  van  Varambon 
daer  is,  om  weder  in  te  nemen  de  Forten,  die  hem 
afgenomen  waren. 

Aen  d'andere  zijde  zijn  de  wapenen  aehgenomen  in 
laFranche  Comté  de  Bourgoigne,  door  detufTchen- 
kominge  en  middelen  van  fijn  Majeft.  die  zedert  gere- 
fol veert  hééft  opentlijk  fijn  hand  en  fijn  forcen  daer  toe 

te  employeren,  om  't  gevaer  datter  was,  datdebe- 
ginfelen ,  die  gelukkelijk  gemaekt  waren  geweeft  in 
diendeele,  foude  komen  te  befwijken ,  (b  fy  met  fij- 

ne autoriteyt  en  met  fijne  forcen  niet  onderhouden  en 
wierden.  De  vyand  heeft  dien  oorlog  geoordeelt  van 
fulker  importantie ,  en  de  gelegentheid  van  dat  Land 
fo  vorderlijk  tot  de  handhavingeder  faken ,  die  hy  her- 
waerts-over  heeft,  dat  de  Conneftabel  van  Caftilien 
fijn  geheele  Leger  daer  henen  gewend  heeft ,  om  by- 
tijds  te  bluften  dat  vuur,  d'welk  met  der  tijd ,  niet  al- 

leenlijk die  Provintie  foude  mogen  in  brand  (teken , 
maer  met  defelve  confumeren  alle  d'autoriteyt ,  die  hy 
heeftin  defe  Pro  vintien.  Hierom  is 't  ook  dat  fijn  Ma- jefteyt aen  mijn  Heer  de  Marefchal  van  Biron  belaft 
heeft,  dat  hy  fich  met  fijn  Leger  derwaerts  foude  ver- 

voegen ,  om  fich  met  fijn  Leger  tegens  den  voorfz  Con- 

neftabel te  ftellen ,  en  't  progres  van  defen  aenflag  te favoriferen.  En  ik  en  wete  niet ,  mijn  Heer  en,  of  gy- 
liëden qualijk  geraden  foud  wefen,  eenige  byfondere 

forge  voor  defen  oorlog  op  te  nemen ,  hoewel  datfe 
na  't  gevoelen  der  minverftandige  verre  van  u  af  is ;  de 
Provintie  en  die  van  Lutfenburg ,  zijnde  d'eenige  pafla- 
gie  die  de  Spangiaert  aTtoos  voor  fich  bewaert  heeft , 
om  weder  voet  te  nemen  herwaerts-over ,  ten  tijde  dat 
hy't  bvna  alles  verloren  hadde  :  dit  zijn  de  poorten, waer  door  alle  de  raedflagen ,  communicatien ,  pra- 

ktijken, middelen  en  provifien ,  'tzy  van  volk  of  pen- 
ningen ,  komende  uyt  Spangien  of  Italien ,  in  de(é  lan- 

den geraken ,  om  daer  uwen  ondergank  te  beneerfti- 

gen. 
Dit  zijn,  mijnHeeren,  de  generale  en  extraordi- 

naire laften ,  waer  mede  de  Konink  fich  beladen  heeft 
in  de  openinge  van  defen  oorlog ;  waer  by  indien  men 
voegt  ontallijke berovingen ,  die  fijne  onderfaten  lijden 
door  d'invallen  der  vyanden ,  duyfent  verliefen  en  on- 

gemakken der  Zee-fteden  en  kuften,  omdeophou- 

dinge  van  de  koophandel  en  trafijk ,  't  foude  noyt  ge- daen  werk  zijn.  Nochtans  fo  foud  het  wel  te  wenfehen 
itaen ,  datmen  fich  herwaerts-over  dikwils  en  leven- 

diger dit  beeld  der  affairen  voor  de  ogen  hield  ,  op  dat- 
men  daer  door  gecourageert  wierde  om  wel  te  doen , 
fijne  armen  niet  en  boog  als  het  meer  te  paflè  foude  ko- 

men die  te  ontluyken,  om  die  tweevoudelijk  te  em- 
ployeren ,  men  niet  en  dachte  te  menageren  door  het 

minfte  inconvenient  dat  in  de  faken  voorvalt ,  en  na 
eenige  extraordinaire  onkoften  die  daer  in  gedaen  is; 
ten  kortften  datmen  niet  en  fochte  fich  onder 't  droge 
te  ftellen,  gelijk  eenige  doen,  eer  dat  het  gebouw  van 
defen  geheelen  ftaet  wel  voltiokken  en  verfekert  zy. 

{Fol.i4-}  MiJn  Heeren  ,  fijn  Majefteyt  en  werd  niet  moede, 
en  fal  niet  moeden  werden  dit  pakket ,  dat  fo  fwaer  is 
op  fijne  fchouderen  >  mits  dat  gyliëden  daer  toebrengt 

't  gene  in  uwe  macht  is,  om  hem  dat  te  helpen  dra- 
gen ;  gyliëden  hebt  daer  felve  intereft  by  ,  en  miflehien 

des  te  meer  ,  alfö  den  haet  der  vyanden  met  meerder 
pretext  is ,  en  meer  veroudert  en  ingewortelt  tegens 
uwen  Staet  ,  dan  tegens  den  fijnen.  Sijn  Majefteyt  be- 

geert niets  boven  uwe  macht  en  vermogen ;  ja 't  is  fo 
verre  daer  van  daen ,  dat  hy  fich  ook  liever  foude  ac- 

commoderen na  uwe  fwakheden ,  fo  der  eenige  waren. 
Maer  hy  oordeelt  genoeg  door  de  effecten  die  defe 
Provinticn  hier  bevorens  gedaen  hebben  ,  door  de 
kleyne  fchade  die  den  oorlog  haer  veroorfaekt,  door 
den  aenwas  die  fy  genomen  hebben,  fo  uitderuihe 

der  naburen,  als  uit  't  gene  fy  den  vyand  afgewonnen 
hebben;  hy  oordeelt  genoeg ,  fegik,  dat  indien  gy- 

liëden u  wel  wildet  verkloeken ,  en  hervatten  uwe  ecr- 
fte  dapperheid  van  kr acht elijker  fijne  defïèinen  te  bate 
te  komen,  van  meerder  forcen  te  velde  te  brengen>  en 
den  vyand  levendiger  aen  te  taften  dan  gyliëden  doet , 
gyliëden  daer  middels  genoeg  toe  hebben  foud.  Hier 

toe  is  't  dat  fijn  Majeft.  my  belaft  u  1.  te  porren ,  en  no- 
digen van  fijnen  't  wegen,levendiger,dan  ik  oyt  gedaen hebbe ,  en  u  1.  te  vertonen  de  inconvenienten  die  fullen 

mogen  komen,  fo  gyliëden  u  vermoeyt  en  fpaertte 
defer  uure ,  nu  't  fchijnt  dat  gy  uwe  faken  op  den  hoog- 
ften  trap  van  't  rad  gebracht  hebt.  Want  het  iffganfch 
notoir ,  dat  Vrankrijk  noch  genoeg  heeft ,  waer  mede 

fich  uit  't  gedrang  te  trekken,  en  hare  faken  apart  te 
doen,  indien  het  fiet  dat  de  gene,  welkers fortuyne 
fydoor  de  grootmoedigheid  haersKoninks  heeft  wil- 

len hopen,  t'zeyl ftrijken aen  haer  zijde,  en  niet  en 
contribueren  fo  veel  als  fy  konnen  en  behoren  tot  haer 
behoudenifïè  en  volkomen  verloffinge.  Want  gelooft 
vry,  mijnHeeren,  dat  het  ydele  inbeeldingen  zijn, 
te  denken  dat  de  Spangiaerts  uyt  defe  Pro  vintien  fullen 
gaen ,  indien  fy  niet  van  de  zijde  van  Vrankrijk  en  van 
de  uwe,  fo  nauwe  befloten  werden,  dat  fy  haer  adera 
niet  meer  en  konnen  fcheppen. 

Het  is  gewis  dat  egene  nood  fijn  Majeft.  oyt  dwin- 
gen fal  yet  te  doen  tegens  fijn  eere,  en  de  grote  pan- 
den ,  die  hy  alle  de  wereld  gegeven  heeft  van  fijne 

dapperheid ,  van  fijn  oprechtigheid  en  rechtveerdig- 
heid,  nochte  byfonderlijk  tegens  den  welftand  en  be- 
veftiginge  van  uwen  Staet,  den  welken  hy  verftaet 
eeuwiglij k  vrund  te  wefen,  en  dcflelfs  hoogheid  en 
beftendigheid  te  verforgen.  Maer  overleg  dat  God  hem 
geftelt  heeft  Konink  en  Vader  van  een  groot  volk ,  het 
welk  hy  fchuldigiseen  feer  fonderlinge  forgvuldigheid 

en  fbulageringe  van  d'ellenden  die  het  lijd ;  en  wat  fal 
fijn  Majefteyt  konnen  antwoorden  fö  vele  arme  be- 

drukte zielen ,  als  fy  hem  vertoog  fullen  doen ,  dat  de 
Vereenigde  Nederlandiè  Provintien ,  op  welkers  aen- 
rokken  fijn  Majefteyt  getreden  is  in  defen  nieuwen 
oorlog,  alleen  fachtelijk  genieten  de  vrucht  en  de  lang- 

durigheid van  dien,  trekkende  byna  profijt  uit  haer 
ellenden. 

Indien  gyliëden  dan  wilt,  dat  fijn  Majefteyt  met 
vollen  toom  lope  tegens  den  gemeenen  vyand ,  volgt 
hem  ten  minften  met  een  kleyne  tred,  lo  hy  dagen 
nacht  waekt  om  te  volgen  defen  loop,  fo  vol  fwarig- 
heden  en  hafarden ,  toont  ten  minfteo  dat  gyliëden  niet 

uaept,  en  geeft  eenige  tekenen,  aen  d'eene  zijde  of 
aen  d'andere  van  uwe  ontwakinge  ,  fo  hy  daer  toe 
employeertfijnfweet,  fijn  mocyte  en  felfs  fijn  bloed, 
fpaert  ten  minften  daer  in  niet  uwe  wake,  uwe  refolu- 
tien  en  uwe  beurfen. 

Nu  fijn  Majefteyt  om  meer  en  meer  te  doen  blijken, 

hoe  ftand  vaftelijk  hy  volhard ,  die  hy  heeft  van  d'affe- 
dien  defer  Provintien  te  voegen  by  fijne  oprechte  affe- 

ctie ,  door  een  onderlinge  verfekeringe  ,  heeft  my 
belaft  u  te  feggen ,  dat  hy  de  onderfaten  van  defen  ftaet 
feer  gaerne  vergunt  heeft  de  brieven  van  neutralitey  t , 

en  exemptie  van  't  recht  van  Aubeine ,  *t  welke  tot  al- 
len tijden  in  Vrankrijk  gebruykelijk  is  geweeft ,  't  wel- 
ke door  den  Heere  Calvart  ophemverfochtwasvan 

uwen  't  wegen ,  fijn  Majeft.  feer  blijde  zijnde ,  dat  ful- 
ke  en  diergelijke  occafien  voorvallen,  waer  doorhy 
dien  van  defe  landen  mag  gratifieren.  Hy  begeert  dat 
gyliëden  forgvuldelijk  acht  doet  nemen ,  dat  eenige 
fa&ieufe,  bedektelijk  met  den  Spangiaert  houdende, 
hun  niet  in  en  dringen  in  uwen  Staet,  om  met  die  on- 

derkruypinge  te  genieten  't  goed  van  dat  Privilegie» 

't  welk 
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't  welk  niet  vergunt  en  is  dan  den  genen,  die  met  den 
wille  en  met  gewifle  preuven  verknocht  zijn  aen  uwen 
ftaet,  den  welken  gy  geloven  moet,  dat  fijnMajeft. 
wel  wilde  te  mogen  verderen  en  pareren  ,  met  de 
fraeyfte  en  wefentlijkfte  teekenen ,  waer  mede  hy  ge- 

woon is  te  betuygen  fijnen  goeden  wille ,  tot  fijne  fon^- 
derlijkfte  vrunden  en  geallieerden ,  en  felfs  verrijken 
met  de  befte  commoditeyten  die  in  fijn  macht  zijn , 

felfs  tot  koften  van  fijne  gerechtigheden,  mits  dat  't  fel- 
ve  konde  gefchieden  fonder  fijne  onderfatcn  fulks  te 
altereren ,  dat  daer  uit  ontftonden  inconvenientien  na- 

delig voor  fijnen  dienft  >  en  voor  uwen  eygen  wel- ftant. 

Hierom  is  't  dat  fijn  Majeft.  fig  genoeg  bekommert 
en  perplex  vind ,  om  antwoord  en  voldoeninge  te  ge- 

ven,   op  het  inhouden  van  uwer  E.E.brier  van  den 

6.  Meert ,  aengaende  de  vryheid  van  trafijk  uwer  on- 
derfaten  op  Spangien  en  Portugael  ,   het  welke  den 
Francoyfen  gantfcheli jk  verboden  en  geinterdiceert  is , 
zedeit  de  laetfte  verklaringe  van  oorloge  tegen  den 
Spangiaert,  ter  zee  en  te  lande.  Sijn  Majeft.  overweegt 
aen  d'eene  zijde  de  begeerte  van  u  te  believen ,    ge- 

merkt de  feer  grote  nootwendigheid,  waer  mede  uwen 
ftaet  gehegt  is  aen  dien  koophandel ,  als  de  ader,  waer 
in  gylieden  voedet  het  fuyverfte  bloed  deffel ven.  Aen 
d'andere  zijde  beducht  en  herweegt  hy  de  finiftre  oor- 

delen ,  die  fijne  onderfaten  geven  fullen  van  die  vry- 
heid ,    die  hun  verboden  is ,   en  den  uwen  vergunt. 

Eenige  quade  humeuren  van  het  lichaem  van  Vrank- 
rijk,  die  noch  niet  ter  degen  gepurgeert  zijn,  fouden 
weder  mogen  ontwaken  door  defe  on-egaelheid ,  en 
vernieuwinge  van  hare  miferien ,  die  fy  des  te  meer 
achten  fouden ,  alfo  door  den  rigeur  van  dien ,  uwen 

koophandel  groter  en  bloeyenderfalwefen,  dien  gy- 
lieden t'eenemael  tot  u  fult  trekken  door  dit  Privilegie, 

fulks  dat  fy  fig  verfteken  fiende  van  den  koophandel  ter 
zee,  en  ook  te  lande,  zijnde  ten  meeften  deele  ver- 

dorven ,  als  van  allen  kanten  omringt  zijnde  van  vyan- 

den ,  't  eynde  meer  en  meer  vervloeken  fullen  den  oor- 
log die  daer  van  oorfake  is ,  en  alle  middelen  verfoeken 

om  daer  uit  te  geraken :  En  't  quaetfte  is  dat  niet  alleen 
uwe  onderfaten,  maer  ook  de  Spangiaerts  :  dat  Pri- 

vilegie en  'tfelve  voordeel  genieten  fullen,  door  de 
fchaduweendekfel,  dat  uwe  koopluyden  hun  bieden 
fullen ,  hun  lenende  haren  naem  in  hare  chartes  par- 
tyes ,  't  welk  een  fo  ordinaris  mif  bruyk  is ,  en  fo  fwaer 
om  te  verbeteren ,  overmits  het  t'eenemael  verknocht 
is  aen  de  winfte ,  dat  fy  gedwongen  fullen  zijn ,  de 
goederen  en  rijkdommen  naerder  vyanden  te  fien  paf- 
feren  voorby  haer  geficht ,  fonder  die  te  durven  aen- 
taften,  alfo  die  geavoüeert  fullen  zijn  van  uwe  onder- 

faten ,  ofgewapent  met  uwe  fchepen.  En  waer  toe 
fullen  in  dien  gevalle  dienen  fijn  Majefteyts  Oorlog- 
Schepen  en  Zee-Capiteynen.   Uwe  voorfigtigheden 
fullen  dan  overmerken ,  tot  wat  nadelen  en  fubmiflien 
fijn  Majefteyts  onderdanen  gebracht  fouden  worden , 
indien  fy  in  een  felve  Fortuyne  van  oorloge  met  u  ver- 

knocht zijnde ,  gedwongen  zijn  de  gehele  helft  van 
dien  uit  te  drinken,  en  uwe  E.  E.  den  goeden  wijn, 
indien  men  hun  doet  akkeren  het  land ,  waer  van  gylie- 

den alleen  de  vruchten  famelen  fult.  En  is  het  niet  een 

beklagelij ke  fake,  dat  terwijlen fijn  Majeft.  doetfluy- 
ten  en  toe  doen  alle  de  Poorten  van  Vrankrijk ,  op  dat 
de  gedef-unieerde   Provintien  gebracht  werden  in 
uvterften  nood  van  koorn ,  terwijlen  hy  befig  is  om 
alle  vernielinge  te  doen  in  Artoys  en  Henegouwen , 
men  evenwel  herwaerts-over  niet  laet  de  voorfz  Pro- 

vintien daer  van  te  verfien  in  overvloed ;  de  gierigheid 
der  koopluyden  panerende  over  alle  de  verboden  die 
gylieden  daer  van  hebt  doen  doen.  Waer  over  ik  uit- 

drukkelijk bevel  hebbe  klachte  te  doen,  en  te  betonen , 
dat  te  vergeefs,  jaookmetgodloofheid,  wy  de  arme 
landluyden  verderven  fullen  ,   als  door  uwe  fchepen 

des  vyands  fteden  gevoelt  fullen  werden ,  't  welk  de 
gene  zijn  diemen  by  den  hals  moet  grypen ,  en  haer 
Buy  ken  ingewant  dwingen,  de  Spangiaerts  en  haer 
voetfèl  uit  te  fpouwen. 

HetfaluL.  dan  believen  daer  fulke  ordre  op  te  (tel- 
len, alsdeneyfchder  fake  vordert;  en  aengaende  de 

trafijk  op  Spangien  en  Portugael  >  fijnMajeft.  als  be- 
gerig om  fig  t'accommoderen  na  de  noden  van  dit  land, 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
33 en  die  fo  na  by  te  komen  als  hy  fal  mogen ,  vermaent  u 

te  bedenken  de  bequaemfte  middelen ,  die  genomen 
fullen  konnen  werden  >  om  defe  on-egaelheyt  eenige 

verwe  te  geven ,  en  te  verfWakken 't  geroep  en  de  ge- 
ruchten ,  die  daer  uit  komen  fouden ;  waer  op  gyfie- 

den  letten  fult  aen  uwe  zijde ,  't  zy  met  te  ordonneren 
dat  uwe  koopluyden  eenige  pafpoorten  namen  van 
fijne  Majeft.  of  anderfins,   fo  om  te  beletten  de  mif- 
bruyken,  die  de  handelaers  bedrijven,  als  om  wech  (Fol.  ij.) 
te  nemen  het  fubjeét  van  fo  veel  geruchts  en  dolean- 
tien ,  die  fijn  Majefteyts  onderfaten  op  dat  beginfèl 

doen  fullen.  Dit  is  't  gene  hy  van  u  1.  begeert  defen  aen- 
gaenden.  Byaldien  gylieden  my  toèlaet,  u  mijne  opi- 

nie vryelijk  te  verklaren,  foopditftuk,  als  op  andere 
diergelijke,  ikfoude  u  luyden  raden,  denvyand  de 
oorlog  fo  krachtelijk  aen  te  doen  aen  uwe  zijde,  en 
fijnMajeft.  om  defe  felve  oorfake  te  helpen  met  uwe 
middelen,  metfoveerdigeenruymemildigheid ,  dat 
hy  hadde  waer  mede ,  door  de  continuatie  van  uwe  ef- 

fecten en  weldaden ,  te  beantwoorden  den  nijd ,  en 
de  tegenftellingen ,  die  tegens  uwe  voorfz  trafijk  ge- 
daen  fullen  werden ;  dit  is  't  gene  u  L.  van  weerde  en 
recommandabel  kan  maken  by  uwe  vrunden ;   dit  is 

't  gene  uwe  vyanden  kan  ruïneren,  en  uwe  vyanden 
de  mond  ftoppen.  So  gylieden  defen  we<*  kieft,  enu 
vaft  houd  aen  defe  refolutie ,  gy  fult  niet  alleen  confer- 
veren  uwe  vrunden ,   welkers  oorbaer  gylieden  hier 
bevorens  getoont  hebt  u  fo  dierbaer  te  wefen  ;  maer 
gy  fult  uwe  vyanden  ruïneren.  So  gylieden  ter  con- 

trarie flauwelijk  te  werk  gaet ,  beforgt  zijnde  om  aleer 
gy  de  volkomen  opbouwinge  van  u  huys  gedaen  hebt , 
te  repareren  de  breflèn ,  die  gylieden  gemaekt  hebt  in 

uwe  Deurflen ,  en  af  te  fnijden  d'onkoften ,  die  gedaen 
moeten  werden  om  die  te  continueren,  gylieden  fult 

in 't  eynde  bevinden  (God  geve  dat  ik  een  valfch  Pro- 
phete zy)  dat  by  gebreke  vanmildelijk  gecontribueert 

te  hebben  tot  den  gevel  en  dak  van  dien ,  den  regen  en 

t'onweder  allenxkens  deflëlfs  gebinten  en  t' Samenvoe- 
gingen fullen  ontdoen,  de  muren  confumeren,  daer 

na  de  folders,  daer  na  fal  't  gehele  gebouw  in  grote 
wankelinge  ftaen ;  ik  wil  feggen,  mijnHeeren,  dat 
door  uwe  wapenen ,  door  uwe  goede  Raden ,  door 
de  goede  en  veerdige  officien ,  waer  mede  gylieden 

denKonink  en  Vrankrijk  t'uwaerts  verbonden  hebt, 
en  gefondeert ,  en  voet  gegeven  uwe  glorie  en  vryig- 
heid ,  door  defelvige  gylieden  die  moet  conferveren , 
en  datfe  allenxkens  verloren  fbude  gaen,  fo  gylieden 
niet  toe  en  bracht  fo  veel  yvers  en  affecTrie,  om  den 
gevel  en  top  van  dien  wel  te  ftofferen,als  gylieden  niets 
gefpaerthebt  om  daer  van  goedeen  grondige  fonda- 

menten te  leggen. 
MijnHeeren,  alfo  deKonink  feer  grote  begeerte 

heeft ,  dat  mijn  Heere  den  Hertog  van  Bouillon  voet 

nemen  en  fig  veftige  in  't  land  van  Lutfenborg ,  en  alfo 
daer  toe  grotelijks  kruyt  van  node  is,  hebbende  aire- 

de geëmployeert  een  deel  van  't  gene  in  'tMagaii jn  van Sedan  was ,  fo  om  des  vyands  plaetfen  aen  te  taften , 
als  om  te  verfien  en  befchermen  de  gene  die  gecon- 
quefteert  fullen  werden,  bid  fijn  Majeft.  uL.  hem  te 
dieneffeóteteleenen  30000.  ponden,  dat  altans  niet 
konnende  doen  ter  oorfake  van  de  veelheid  der  plaet- 

fen en  oorden ,  die  hy  gedwongen  is  te  verfien ,  en 
van  de  verfchey den  legers ,  die  hy  te  velde  heeft.  Sijn 
Majeft.  fal  delen  byftand  leer  te  propoofte  gedaen  ach- 

ten ,  en  fal  die  op  rekeninge  ftellen ,  nevens  fo  vele  an- 
dere goede  offkien ,  diehyontfangen  heeft  van  defen 

Staet,  die  hy  niet  laten  fal  t'erkennen,  als  d'occafien 
daer  toe  voorvallen  fullen;  Ondertuflen  heeft  hy  my 
belaft  voor  de  voorfz  quantiteyt  van  kruyt  obligatie  te 
palieren.  Gedaen  in  den  Hage  den  6.  May  1595.  On- 

dertekent Bu^anval. 
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<De  boo?f5  toief  ban  be  generale  naturaïifatte  boo: 
alle  De  onberfaten  Der  bereenigDe  JleDerlanDen/  tè 
aipbenDealDutf: 

HEnril^  byder  gratie  Gods  Konink  van  Vrankrijk 
en  Navarre  ,  Allen  tegenwoordigen  en  toeko- 

menden Saluyt.  Wy  hebben  fo  vele  vriendfehaps  en  by- 
ftands  ontfangen ,  in  alle  occafien ,  van  onfe  leer  lieve 
en  goede  vrunden  ,  de  Heeren  Staten  Generael  der 
Vereenigde  Nederlandfe  Provintien ,  en  van  de  gene 

die  't  met  hun  houden ,  dat  wy  hun  niet  genoeg  betuy- gen  konnen  de  begeerte  die  wy  hebben  van  die  te  ver- 
gelden met  alle  devoiren  van  goetjonftigheid  en  van 

goeden  wille ,  die  wy  hun  fullen  konnen  mede-deelen. 
Want  een  deel  der  voorfz  Nederlanden ,  geweeft  zijn- 

de van  het  oude  Patrimonie  der  Koningen  onfevoor- 

faten ,  gelijk  een  yder  weet ,  fo  heeft  fig  in  't  herte  van 
de  onderdanen  ingedrukt  en  ingewortelt,  fulke  liefde 
en  affeétie  tot  den  voorfpoet  vanbeyde,  dat  alhoewel 
den  tijd  en  de  occafien  hun  belet  hebben  dat  te  doen 
blijken ,  hun  niet  ce  min  gebleven  is  eene  oprechte  wil- 

le ,  om  de  effeéten  daer  van  te  openbaren ;  het  welke 
ons  vertoont  geworden  zijnde  by  denHeere  vanCal- 
vart,  Ambafïadeur  van  onfe  feer  lieve  en  goede  vrun- 

den ,  de  Heeren  Staten  Generael  der  Vereenigde  Ne- 
derlandfe Provintien :  En  dat  het  volk  en  de  onderda- 

nen ,  de  welke  ftaen  onder  het  gebied  en  gehoorfaem- 
heid  van  de  voorfz  Heeren  Staten  Generael ,  fonder- 

ïing  bcgeerig  waren  onder  ons  believen  >  by  ons  gena- 
turalifeert  te  worden ,  en  te  genieten  de  felve  Privile- 

giën ,  de  welke  onfe  onderdanen  genieten ,  fonder  dat 
na  haer  aflijvigheid ,  in  gevalle  dat  fy  komen  te  over- 

lijden in  dit  ons  Koninkrijk,  onfe  fuccefleurs  mogen 
nemen  en  aentaften  de  fucceflïe  van  haer  goederen , 
door  het  recht  van  Aubeine  ,  op  conditie,  dat 
de  voorfz  Heeren  Staten  het  felve  fouden  doen 
voor  onfe  onderdanen,  refiderendein  de  landen  van 

haer  gehoorfaemheid ;  doen  te  weten ,  dat  wy ,  ney- 
gende  tot  de  bede  en  verfoek  van  den  voorfz  Heere 
Calvart,  en  willende  eenenyegelijke  betuygen  in  wat 
achtinge  dat  wy  houden ,  de  vrundfehap  van  de  voorfz 
Heeren  Staten  Generael.  Om  dcCe  oorfaken  hebben 

wy  den  onderdanen  en  ingeborenen  van  de  voorfz  (te- 
den  en  plaetfen ,  alwaer  de  autoriteyt  der  voorfz  Hee- 

ren Staten  Generael  erkent  word,  toegelaten,  verleent 
en  verwilligt ,  laten  toe ,  verleenen  en  verwilligen  > 

begeeren  en  't  belieft  ons ,  uit  fonderlinge  gratie ,  volle 
macht  en  Koninklijke  autoriteyt ,  by  defe  tegenwoor- 

dige ,  dat  fy  mogen  refideren  en  fig  ter  neder  flaen  in 
dit  ons  Koninkrijk,  landen,  landfehappen  en  heer- 

lijkheden van  onfe  gehoorfaemheid,  en  daer  te  ver- 

krijgen alle  en  yegelijke  goederen ,  fo  roerlijke  als  on- 
roerlijke,  die  'thungoet  dunken  fal:  defelve,  mitf- 
gaders  de  gene  die  fy  airede  verkregen  hebben ,  en  de- 

welke met  goeden  en  rechtveerdigen  tijtel  airede  op 
hun  vervallen  zijn,  en  noch  fouden  mogen  vervallen , 

competerën  en  toekomen ,  't  zy  door  fucceflïe ,  gifte 
of  anderfints,  te  houden,  tebefitten,  daer  van  te  or- 

donneren en  difponeren ,  fo  by  teftament ,  ordonnan- 
tie van  uifcerften  wille ,  gifte  onder  den  levendigen  ge- 

daen,  als  ook  in  wat  andere  maniere  en  voege  dat  hec 
ookzy,  en  dat  haer  Erfgenamen  of  andere,  tot  wiens 
behoeve  fy  daer  van  gedifponeert  fullen  hebben ,  hun 

mogen,  mits  dat  fy  in 't  rijk  woonachtig  zijn,  fucce- 
deren ,  nemen  en  aentaften  het  befit  en  genofvan  haer 
voorfz  Goederen ,   even  als  landfaten  en  ingeborene 
van  onfe  Voorfz  Koninkrijken  en  landen,  én  als  foda- 
nige  gehouden ,   geacht  en  gerekent  worden  in  alle 
Aéfcen ,  fonder  dat  in  kracht  van  de  placcaten ,  infet- 
tingen  en  ordonnantien  tegens  de  vreemdelingen  ge- 
maekt ,  het  contrarie  verbiedende ,  onfe  officiers  mo- 

gen ,  na  het  overlijden  der  voorfz  onderdanen  en  inge- 
borene van  de  (leden  en  plaetfen ,  alwaer  de  autoriteyt 

van  de  voorfz  Heeren  Staten  Generael  erkent  word  , 
haer  goederen ,  ons  toekomende  door  't  recht  van  Au- 

beine ,  nemen ,  nochte  in  de  genietinge  der  felve  haer 
voorfz  erfgenamen  aen  doen  eenige  moeyten ,  verhin- 
deringe  of  beletfel.  Endefen  aengaende,  hebben  wy 
de  voorfz  onderdanen  der  voorfz  Heeren  Staten  Gene- 

rael ,  mitfgaders  haer  voorfz  erfgenamen ,    bequaem 
gemaekt  en  gedifpenfeert  >  habiliteren  en  difpenferen 
mitfdefen,  uit  onfe  macht  en  autoriteytvoorfz,  fon- 

der dat  fy  daer  voor  gehouden  zijn  te  betalen  aen  ons , 
of  aen  onfe  nafaten  Koningen  in  Vrankrijk,  eenige 
finantie  of  indemnitey  t ,  van  de  welke ,  tot  wat  weer- 
dijeen  fchattinge  or  eftimatiedieook  zy  of  belopen 
mach,  wy  hun  gifte  gedaen  hebben,  en  doen  by  defe 
tegenwoordige  >  met  onfe  eygen  hand  ondertekent. 
Op  conditie,  dat  de  voorfz  Heeren  Staten  Generael , 
verleenen  fullen  gelijke  brieven  van  naturaliteyt ,  voor 
die  van  onfe  onderfaten  ,   de  welke  vertrokken  en 
woonachtig  zijn  in  de  landen  en  landfehappen  van  haer 
gehoorfaemheid,  en  dat  die  uit  de  voorfz  landen,  de 
welke  fullen  willen  genieten  de  gratie  in  defe  tegen- 

woordige vervattet ,  gehouden  fullen  zijn  te  doen  blij- 
ken by  autentijke  Acte ,  dat  fy  geboortige  onderdanen 

zijn  der  plaetfen ,  alwaer  d'autoriteyt  der  voorfz  Hee- 
ren Staten  erkent  word ,  welke  Afte  fy  fullen  doen  re- 

giftreren  in  de  griffie  van  'tBailliufchap  en  Senefchael- 
fchap  van  de  plaetfen ,  van  haer  refidentie  van  dit  ons 
Koninkrijk,  fonder  dat  het  van  node  zy  eenen  yege- 
lijken  van  de  onderdanen  der  voorfz  Heeren  Staten 
Generael ,  de  welke  dek  tegenwoordige  gratie  genie-  (Fol.  i6) 
ten  fullen ,  particulier  lijk  brieven  van  naturaliteyt  van 
ons  te  nemen ;  maer  alleenlijk  copye ,  die  behoorlijk 
gecollationeert  is ,  tegen  defen  tegenwoordige ,  wel- 

ke wy  begeeren  en  verftaen  dat  hun  helpen  lal  als  dit 
tegenwoordig  originael ,  en  even  als  of  wy  een  yeder 
van  hun  hadden  doen  expediëren  onfe  brieven  van  de- 

claratie en  naturaliteyt.  By  de  welke  wy  belaften  aen 
onfe  lieve  en  getrouwe ,  de  luyden  van  onfe  rekenin- 

gen ,  Treforiers  van  Vrankrijk ,  en  Generaels  van  onfe 
Finantien ,  en  aen  alle  onfe  Bailliuwen ,  Senefcbalen  T 

Provooften  en  hare  Luy tenanten ,  en  aen  alle  onfe  an- 
dere Jufticiers  en  Officiers ,  tegenwoordig  en  toeko- 

mende, en  aen  een  yeder  van  nun,  voor  fo  veel  als 
hun  aenlangen  fal ,  dat  fy  onfe  tegenwoordige  gratie , 
verlof,  permifiïe  en  habilitatie  van  quijtfcheldinge  en 
O&roy ,  en  van  alle  het  inhouden  van  defen  tegen- 

woordige ,  fy  doen ,   dulden  >   en  laten  volkomelijk 
en  vreedfamelijk  genieten  en  gebruyken,   de  voorfz 
onderfaten  en  landfaten ,  van  de  plaetfen  en  fteden , 

alwaer  d'autoriteyt  der  voorfz  Heeren  Staten  erkent 
word,   haer  onderfaten  en  gerechtigheid  hebbende» 
cederende  en  doende  ceflêren  alle  quellingen ,  troublen 
en  beletfelen  ter  contrarien :  Want  het  ons  alfo  belieft» 
niettegenftaendede  voorfz  placcaten,  ordonnantien 
en  inftellingen »   tegens  de  vreemdelingen  gemaekt , 
dat  de  valeur  der  voorfz  Finantien ,  hier  niet  anders  ge- 
(pecificeert  en  verklaert  wort ,  dat  födanige  giften  niet 
en  behoorden  gepafleert  nochte  geverifieert  te  wor- 

den ,  dan  voor  de  helft  of  het  derdendeel ;  d'ordonnan- 

tien, 
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tien ,  fo  oude  als  nieuwe ,  gemaekt  op  de  ordre  en  uy  t- 
delinge  van  onfe  Finantien ,  en  de  brenginge  der  felve 
ïn  onfe  kofferen  van  Louvre :  datby  deplaccaten,  by 
ons  gemaekt  op  de  oprichtiginge  en  beveftiginge  van 
de  Threforiers  Generael  van  Vrankrijk,  Generalen 
van  onfe  Finantien ,  wy  hun  uytdrukkelijk  verboden 

hebben  te  pafleren  fulke  en  fodanige  giften ,  wat  man- 
dament,patent  of  uytdrukkelijk  bevel  wy  hun  daer  van 

ook  mochten  doen  expediëren ,  waer  onder  wy  geeri- 
fins  begeeren  dat  de  tegenwoordige  gifte  begrepen 
of verftaen  zy ;  maer  hebben  die  daer  van  geèxcepteert 
en  gereferveert ,  als  ook  van  de  placcaten  en  ordon- 
nantien  defen  contrarie.  En  op  dat  dit  vaft  en  bondig 

zy  voor  altoos ,  fo  hebben  wy  ons  zegel  aen  defe  te- 
genwoordige doen  hangen ,  behoudens  in  eenige  din- 

gen ons  recht,  en  dat  van  een  ander  in  allen.  Gegeven 

te  Parijs  in  de  Maend  van  April ,  in  't  Jaer  der  gratiën 
1 5  9 5 .  en  van  ons  Rijk  het  felle. 

^©c  peeren  Staten  <0cncrael  fteDDen  bier  na  op  be 
bö02f5  psopofitic  banbcn%cre25ufanbal/  gegeben 
be  nabolgcnöc  2lnttooo2bc : 

DE  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlanden, 
rijpelijk  gedelibereert  hebbende,op  de  propofitien 

van  den  Heere  van  Bufanval,  Ambafladeur  van  de  Ko- 

5Cnttooo?* 
öe  ban  be 
Seeten 

<£cnerael  /  ninklrjke  Majefteyt  van  Vrankrijk ,  den  24.  Decembris 

opöepjo»  Anno  1594.  enden  6.  May  laeftleden,  in  hare  E.  Ver- 
pofirie  t»an  gaderinge  gedaen ,  hebben  geconfenteert  en  geaccor- 

IfufaiibïuV  ̂ eert '  confenteren  en  accorderen  by  defen,  tot  fecours 
séinbafTa»  van  fijne  voorfz  Majefteyt,  voor  den  lopenden  jare  van 

öeut  ban  1595.  fo  tot  onderhoud  van  't  fecours  van  ruy  teren  en 
ninVban  knechten  voor  den  voorfz  jare,  ten  dienfte  van  fijn 

©janficp.  voorfz  Majefteyt  onderhouden,  als  in  penningen  ver- 
ftrekt  en  noch  te  verftrekken  tot  de  lichtinge  en  onder- 

houd van  de  Gafcoeners ,  in  plaetfe  van  de  ruyteren  en 
knechten  van  defe  Landen ,  by  ordre  van  fijnMajeft. 

gelicht ,  in  de  fomme  van  200000.  ponden  van  40.  gro- 

ten 't  pond ,  en  noch  in  't  furniffement  van  30000.  pon- 
den Oofters  buskruyt  te  fenden  na  Abbeville ;  en  al  is  't 

fo  dat  de  koften  van  het  onderhoud  van  de  ruyteren  en 
knechten  in  den  voorgaenden  en  in  den  lopenden  jare , 
tot  dienffc  van  fijne  Majefteyt  gefonden ,  ongelijk  meer 
bedragende  als  265000.  der  voorfz  ponden ;  fo  zijn 
nochtans  de  Staten  voornoemt  te  vreden ,dat  (boven  de 

1 5  000.  ponden  uy  t  de  penningen  van  defe  Landen ,  by 
ordre  van  fijne  Majefteyt  gelicht,  tot  de  lichtinge  van 
de  voorfz  Gafcoeners,  en  de  6000.  gulden  voor  den 
Heere  van  Bufanval,  Ambafladeur  van  fijne  voorfz 
Majefteyt  verftrekt)  tot  onderhoud  van  de  voorfz  Gaf- 

coeners ,  en  de  gene  die  voor  het  fecours  van  defe  Lan- 
den te  paerde  en  te  voet  gebruykt  fullen  worden ,  van 

wegen  de  Staten  voornoemt ,  door  hare  Gecommit- 

teerden verftrekt  fal  worden  ,  volgende  d'inftrudbe 
den  fel  ven  te  geven,  de  fomme  van  1 14000.  ponden , 

munte  voornoemt,  fonder  dat  de  Staten  aen  't  felve 
volk  hen  voor  eenige  reftanten,  of  vorder  als  hier  vo- 

ren verhaelt  is,  verftaen  te  verbinden.  Gedaen  ter  ver- 

gaderinge  van  de  Hoog-gemelte  Heeren  Staten  Gene- 

rael ,  in  's  Gravenhage  den  1 1 .  Julij  1595.  Onder  ftond, 
ter  ordonnantie  der  voorfz  Heeren  Staten ,  onderte- 

kent C.Aerjfens. 

©e  foo*  <£e  fóoninginne  ban  «engeïanb  €li$abetb/  bcr> 
ningtone  ftacnbc  öat  &e  peeren  graten  v£5encraci  ban  $cber* 

ffi,2l8e*Ian&/  ben&onMRbanjdJanurtju  ïjulpe  en  bpftanb iStteta*  örfïen/  fo  ban  bolft  alö  ban  gelbc  /  toaöbacrfeerja; 
ïmstban  Ioin$af/  en  liet  baer  bebunnen  bat  fp  nu  baer  fdfjs  / 
öaec  bcc*  foitbec  bare  bptfanb  /  niet  alleen  biel  fouben  bonnen 

behelpen,-  maer  batfe  ook  baec  nu  biel  fouben  feön* 
nen  toeberom  geben  be  penningen  Ut  fp  tot  bare  ijuk 
peberfrtcbtcnberfcbötcnljabbe/  bicfp  tot  beïemt- 
boenen  begrote:  baer  biarcn  eenige  ban  barcrabcn/ 
bie  bes&eberlanbcn  geen  grote  guntte  toe  bioegen/ 
W  baer  in  bit  boomemen  fferbten.  3£e  peeren  Sta- 

ten biet  ban  berbitttigt  5iinbe  /  booz  baren  Klgent  ben 
^ecreJIoelbeCaron/  ïleereban^tbonetoal/  be^ 
laflen  bem  fijn  uiterflebeboir  te  boen/  fo  bpbe  pee- 

ren ban  baren  rabe  /  Hit  meeft  bu  bare  i&a  jeftept  ge- 
acljt  biaren/  als  bp  bare  iBajeftcpt  felbe/  om  baer 
Hit  uit  ben  öoofbe  te  flaen/en  te  bertonen  battet  brijgf; 

fcDoten 
selb  /  en 
tnebee* 
fcotnfïe 
ban  oase 
tooift. 

bolb  niet  11a  ©2anRrijftgcfMbcnbia0/  om  roem  en 
cergicrigbeib;  maer  boo2  nooö  /  en  om  ben  hrng 
eibers  te  lepben/  en  bat  bc  ̂ ebcrlanbfe  folöaten  op 
bc  frontieren  in  ©2anltriju  meer  boo2becio  beben/  ban 
of  fp  binnen  m  'tlanb  blaren  gebleben/  mito  batfe ben  bpanö  bertoaerts  trofeïtm/  en  fp  baren  abem  bat  r 
boo2  \nat  febeppen  moebten/  batfe  i)ct  anberftms  niet 
en  honben  barben  tegen  foöanigcn  magtigen  buanb» 
ZDicoalmet  tcgenfïacnbe  Iwft  fu  baren  2tmba<Ta* 
bair  ;&bomaö2öoblcp  obergefonben/  bctoclbe  ben 
16.  januari)  fnncpjopofitie  in  be&toten  <6encraei 
beöe/epff  benbe  betaiingebari  bareberfeboten  Rrijatf- 
Hotfcn/  enbetoeberhomfle  ban  bare  folöaten.  3P>e 
Staten  <£5cncrael  bier  in  feer  qualijh  te  b2cbcn$nn' 
be/  bebbenmet  alle  bc  bede  mtbbclen  gefoebt  tjaec 
t'ontfr bulbinen  /  en  baren  Sdmbaffabeirc  te  betocgen  / ombarefabefofaborabelbb  aen  bare  iBajeft.  booi 
te  b?agen/  alö  mogelijb  fouben  toefen/  bertonnben 
Ijem  opregtelijfe  ijc  biare  gdegcntbeib  ban  noren 
jtaet/  fobatbetfebeenbat  biuamciïjbbernoeatber' 
trob  /  met  befe  nabolgenbe  fcfjiiftelijh  antbioojsbc. 

O P  de  propofitie,  gedaen  by  den  Heere  Thomas  mnttooojft 
Bodley,  Ambafladeur  van  den  doorluchtige  Ko-toan  "* 

ninginne  van  Engeland ,  ter  vergaderinge  van  de  Sta-  ̂ '^A^j ten  Generael  der  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien  ,  opticpjo' 
den  16. der  maend  Januarii  laeftleden,  in  kracht  van  pofnie^art 

fijn  brieven  van  credentie ,  gedateert  den  tweeden  der  gfn.lj!rtce 
felver  maend,  hebben  defelve  Staten ,  na  rijpe  deli-  p* 
beratie  voor  eerft  haerMajeft.  wel  ootmoedelijk  wil- 

len bedanken  5  voor  de  continuatie  van  hare  fonder- 

linge  affeftie,  tot  de  bevorderinge  van  't  gemeene  befte 
defer  Landen ,  en  voorts  verklaren ,  dat  fy  niets  liever 
nochte  fo  feer  ter  herten  hebben ,  dan  haer  te  mogen 

believen,  omdegrotegunften,  weldaden  en  Konink- 

lijke byftanden,  die  't  haer  belieft  heeft  defe  Landen 
te  doen  tot  behoudenifle  der  felver,  hebbende  noch  in 
goeder  en  verfcher  gedachtenifie  ,  dat  fy  in  haren 
grootften  nood  en  gevaer  feer  ootmoediglijk  bidden- 

de ,  dat  het  haer  beliefde  de  Souveranitey  t  of  eeuwige 

protectie  der  felve  Landen  t'aenvaerden ,  of  ten  min- - 
ften  hun  een  merkelijk  fecours  te  doen ,  fy  ook  uyt  eene 
Koninklijke  goedertierentheid  bewogen  is  geweeft , 

hun 't  felve  fecours  te  beloven  gedurende  den  oorlog ; 
waer  voor  de  Nederlanden  eeuwiglijk  aen  haer  ver- 

bonden fullen  blijven,  alfo  ongetwijfelt,  mits  de  ge- 
nade Godes,  dat  een  middel  fal  wefen ,  waer  door  de- 

felve Landen  in  't  generael  eyndelijkontlaftenverloft 
fullen  werden  van  de  Spaenfe  tyrannye ,  tot  feergroo- 
te  eere  en  eeuwige  lof  en  reputatie  van  hare  Majefteyt , 
tot  den  welftand  en  dienft ,  niet  alleen  der  voorfz  Lan- 

den ,  maer  ook  van  de  geheele  Chriftenheid ,  nament- 
lijk  van  de  Koninkrijken  en  Landen  de  gemene  fake 
toegedaen;  infgelijken  hebben  de  voorfz  Staten  ook 
feer  wel  aenmerkt ,  dat  den  oorlog ,  niet  alleen  ge  voert 
moft  werden  door  de  wapenen ,  maer  ook  door  repu- 

tatie ,  uyt  welke  oorfake  fy  zedert  die  fo  goedertierenc 
belofte  van  het  voorfz  fecours ,  door  een  £oede  corref- 
pondentie  met  hare  Majefteyt  alle  hare  adtien  te  dien 
eynde  geftuurt  hebben ,  om  de  vyanden  te  doen  ver- 
hefen  de  reputatien  van  hare  grote  macht ;  en  ter  con- 

trarie te  vermeerderen  en  doen  blijken  de  Hoogheid  ed 
Mogentheid  van  hare  Majefteyt,  op  dat  fy  daer  door  te 

meer  gelieft ,  geacht  en  geëert  foude  werden ,  niet  al- 
leenlijk in  hare  eygene  Koninkrijken,en  in  defe  Landen; 

maer  ook  van  allede  Koningen, Princen  en  Republijke» 

de  gemene  Chriftelijke  fake  toegedaen  zijnde; 't  wel- 
ke fy  als  noch  feer  nodig  achten  te  continueren ,  fo  ten 

aenfien  van  defè  Landen,  als  van  alle  de  voorfz  naburige 
Koninkrijken  en  Landen,  tot  der  tijd  toe,  dat  de  Spaen- 

fe ambitie  en  tyrannye  fovérrê  gebracht  lal  zijn,  dat 

nochte  deCe  Landen,nochte  d'andere  naburige  Konink- 
rijken en  Landen ,  die  geenfins  meer  t'ontfien  ofte  vre- 

fen  hebben ;  zijnde  dit  geweeft  een  van  de  voornaem- 
fte  oorfaken  en  aenmerkingen ,  welke  de  Staten  het 
voorleden  jaer  bewogen  heeft ,  om  tot  haren  groten 
laft  te  doen  aennemen  en  onderhouden  een  Regiment 
foldaten  van  de  Engelfè  natie ,  om  door  dat  middel  in 
der  menfehen  herten  te  beter  te  doen  gewaer  worden  , 

en  continueren  t'efFeót.  van  het  voorfz  fecours ,  by  haer 
Majeft.  belooft,  wel  wetende,  dat  de  Spaenfe  ambi- 
i  tie, 
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Het  twe  en  dertigfte  Boek , 5?5 
tie,  nochte  hare  defleinen ,  ontworpen  en  beftaen  in  40. 
jaren  herwaerts  >  om  den  Staet  deler  Landen ,  en  felfs 
dien  van  Engeland ,  te  overmeefteren ,  niet  cefTeren 

Tullen ,  fo  lang  als  de  Spangiaerts  fich  lullen  konnen  be- 
helpen met  de  Nederlanden  tot  haren  ftoel  van  oorlo- 

ge ;  om  welke  en  andere  feer  gewichtige  redenen  de 
voorfz  Ststen  hopen ,  dat  hare  Majefteytgeenfins  be- 

hoorlijk fal  vinden  (tenminften  gedurende  defen  oor- 
log) dat  hare  Hoogheid,  macht  en  rijkdommen  van 

(Fol.  27.)  geld  en  menfchen  in  eenigen  twijfel  getrokken  werden 
door  een  propofitie ,  weikers  redenen  fteunen  op  fwa- 
righeden  van  de  uy tputtinge  haerder  fchatten ,  en  de 

verminderinge  van 't  getal  haerder  onderfaten  ;    alfo 
dateyndelijk  niet  anders foude  konnen bybrengèn  dan 
een  generale  ontcourageringe ,  en  als  verblindinge  in 
de  herten  van  alle  de  Potentaten ,  Princen ,  Republij- 

ken  en  Gemeenten ,  geaffedtioneert  tot  de  gemene  fa- 
ke der  geheele  Chriftenheid  j  en  foude  ter  contrarie 

den  vyanden  de  moed  doen  groeyen  en  toenemen  >  de- 
welke diefhalven  nieuwe  hope  foude  nemen  om  tot 

haer  deflein  te  komen ,  fulks  dat  dat  poindt  van  feer 

grote  confideratie  is  voor  den  Staet  der  gehele  Chri- 
ftenheid, voornamelijk  in  defe  gefteltenifle,  dat  den 

fel  ven  in  groter  gevaer  is  dan  oyt  te  voren  ,  fo  ten  aen- 
fien  van  den  onfekeren  Staet  van  Vrankrijk  ,  en  het 

vuur  in  't  Koninkrijk  van  Schotland  aengefteken ,  als 
anderfins.  En  indien  de  faken  konnen  geholpen   en 

gehandhaeft  werden  ,   door  vertoninge  van  de   la- 

ften van  den  Staet  der  Vereenigde  Provintien  in  't 
generael ,   en  der  Provintien  ,   Steden  en  Leden  van 

dien  in 't  by  fonder,  men  foude  wel  met  waerheid  mo- 
gen feggen,  dat  om  de  continuatie  van  den  oorlog, 

en  de  vermeerderinge  van  de  laften  deflelven  van  jaer 
totjaer,  den  Staet  defer  Landen  fich  zedert  het  jaer 
158$.  datmen  handelde  met  haer  Majeft.  fich  wel  eens 
fo  feer  beladen  en  vol  fchulden  vind ,  dan  die  was  ten 
tijde  van  het  felve  Tradtaet,  en  dat  zedert  ook  veel 
meer  contribuerende  Steden  en  quartieren  verloren  dan 

gewonnen  zijn  geworden;  want  alfmen  maer  alleen-, 
lijk  fal  confidereren ,  dat  van  de  foldyen  der  oorloge 
niet  dan  twe  derdendeelen  betaelt  worden  ( het  andere 

derdendeel  onbetaelt  blijvende  tot  laftevan  't  Land)  en 
dat  daer-en-bovenom  de  betalinge  der  voorfz  twe  der- 

dendeelen te  doen ,  verfcheyden  Provintien  bedwon- 
gen zijn  geweeft  vele  hondert  duyfent  guldens  te  vin- 

dendoor verkopirge  der  renten ,  en  opnemingen  van 
penningen  op  intereft ,  bêhalven  alle  hare  ordinarife 
laften  en  contributien ,  gelijk  het  feer  waerachtig  is , 
en  niet  kan  tegen  gefproken  werden.  Indien  men  be- 

vinden fal  dat  het  voorfz  eerfte  poindt  ( te  weten ,  dat 
de  landen  tegenwoordiglijk  eens  fo  feer  belaft  zijn ,  en 
in  fchulden  fteken ,  dan  fy  waren  in  het  voorfz  jaer 
1585.)  fonder  eenigen  twijfel  is ;  indien  daerbenevens 
overmerkt  werd ,  dat  om  de  fake  te  handhouden  met 
eene  goede  mijne  en  reputatie,  tot  eere  en  dienft  van 
hare  Majeft. en  confervatie defer  landen,  men  tegen- 

woordiglijk wel  een  vierendeel  meer  contribueert , 

danmendede  in  jaer 158 ̂ .  't  fal  ook  licht  te  oordelen 
zijn,  dat  de  Provintien  fodanige  contributien  nieten 
konnen  opbrengen ,  fonder  fich  meer  en  meer  te  over- 

laden. En  alfmen  daerby  voegen  fal  de  grote  en  over- 

dragende fchaden ,  die  d'Inwoonders  defer  landen  ge- 
leden hebben  zedert  het  voorfz  tradtaet ,  en  noch  da- 

gelijks lijden,  doorhet  nemen  en  pionderen  van  ha- 
re fchepen,  varende  op  den  koophandel  en  viflerije, 

ook  de  onweerdeerlijke  fchaden ,  door  de  grote  tem- 
peeften  van  het  voorgaende  jaer  geleden  in  haer  dij- 

ken, fchepen  en  koopmanfchappen ,  felfs  noch  in  den 
verleden  maend  van  Meert  door  de  inundatie  van  vele 

hondert  duyfent  morgen  lands ,  en  de  befchadinge  van 
vele  fteden  en  dorpen ,  menfchen  en  vee,   fal  men 
lichtelijk  konnen  fien,  in  wat  poindten  en  termen  de 

Provintien  in  't  generael  en  particulier  geftelt  zijn ;  en 
voor  fo  vele  belangt  de  gedane  vergelijkinge  der  con- 

tributien van  de  verloren  fteden  en  quartieren  met  de 
conqueften ,  zedert  het  jaer  1  $8$.  gedaen ,  het  is  waer 
datdeftad  van  Antwerpen  alleen  veel  meer  plach  te 
contribueren  tot  de  gemene  befcherminge  ,  dan  alle 

de  geconquefteerde  fteden  en  quartieren  t'famen  in 
3.  jaren  fouden  konnen  doen ,  en  boven  de  voorfz  ftad 
van  Antwerpen  blijven  rücIi  zedert  het  voorfz  jaer 

verloren  de  fteden  van  Mechelen  ,  Sluyfc ,  Grave  , 
Venlo,  Gelre,    Wachtendonk  en  vele  andere  ftede- 
dens,  fterkten  en  quartieren ,  fulkx  datmen  lichtelijk 
verftaenkan,  dat  alle  de  devoiren,  die  tot  noch  toe 
by  de  landen  gedaen  zijn  geworden  ,    geëffedtueert 

zijn  met  feer  grote  laften  der  felve ,  om  met  behoude- 
niflevan  hare  Majeft.  gunfte,  fo  wel  de  reputatie  en 
dienft  van  defelve ,    als  van  het  land  te  bevorderen  ; 
waer  toe  des  te  meer  gearbeyd  is  geworden ,  om  niet 
re  laten  voorby  gaen  de  occalïen ,  die  lich  prefenteer- 
den  om  de  vyand  te  befchadigen ,  en  de  landen  te  ver- 
fekeren,  welke  oceanen  byfonderlijk  in  hetftuk  van 
oorloge  moeten  aengevat  worden:  Om  die  inficht ,  en 
voornamelijk  om  de  verfcheyden  ernftige  vermanin- 

gen van  hare  Majeft.  hebben  de  voorfz  Staten  fich  la- 
ten induceren ,  om  den  Konink  van  Vrankrijk  eenigen 

byftant  te  doen  en  te  fenden ,  achtende ,  na  den  leer 
wijlen  raed  van  defelve  hare  Majeft.  dat  het  veel  beter 
was ,  door  defen  onder ftand  de  grootfte  forcen  der 
vyanden  te  diverteren  na  alfulke  plaetfen ,  daerfe  na 
alle  apparentie  eer  geruïneert  fouden  konnen  werden , 
en  door  dat  middel ,    niet  alleenlijk  te  beforgen  den 
dienft  van  den  voorfz  Konink  van  Vrankrijk,  maer 
ook  van  defe  landen ,  en  van  alle  andere  geinterefleer- 

de  Koninkrijken  en  Republijken;  en  't  fal  hareMa- 
jefteyt  believen  gedachtig  te  zijn ,  dat  op  gelijke  hare 
vermaninge,   de  Staten  niet  gelaten  hebben,   in  de 

grootfte  lwarigheden  van  't  land ,   tegen  des  vyands 
forcen  te  doen  alle  't  gene  hun  eenigfins  mogelijk  ge- 
weeft  is,  gelijk  gebleken  is  uit  de  grote  toeruftinge  en 
onderhoudinge  der  oorlog-fchepen ,  die  hier  toegerufl 
en  onderhouden  zijn  in  't  jaer  88.  om  te  beletten  en  be- 
floten  te  houden  (gelijk  fy  door  Godes  genade  gedaen 
hebben )  de  feer  machtige  vlote,die  de  vyand  in  Vlaen- 

deren gereed  hield ,  om  die  over  te  voeren  na  Enge- 

land; ook  dat  fy  in  't  jaer  89.  op  gelijke  vermaninge 
van  haer  Majeft.  merkelijke  onkoften  gedaen  hebben 
om  by  te  ftaen ,  en  te  favorifêren  den  aenflag  op  Por- 
tugael,  gelijk  fy  ook  gedaen  hebben  in  de  volgende 
jaren,  en  noch  het  voorleden  jaer, op. gelijke  vermanin- 

ge van  hare  Majeft.  in  de  toeruftinge  en  onderhoudin- 
ge der  Oorlog-fchepen ,  om  die  te  voegen  by  de  forcen 

van  hare  Majeft.  en  den  vyand  te  helpen  befchadigen 

inBretaigne,  't  welke  niet  geëffedtueert  en  is  fonder 
groote  laften  en  excellive  onkoften;  maer  alfo  geoor- 
deelt  wierd ,  dat  de  reputatie  van  hare  Majeft.  en  defe 
Landen  daer  aen  gelegen  was ,  en  dat  de  befchadigin- 
ge  des  vyands  daer  aen  hing,  zijn  de  confentenvan 
de  Provintien  daer  toe  verkregen  geworden ;  en  ftaet 
vaftelijk  te  hopen  ,  niet  tegenftaende  alle  de  voorfz 
groote  laften  des  Lands,  en  de  jaerlijkfe vermeerde- 

ringe van  dien ,  dat  door  Godes  genade  de  faken  noch 
eenige  jaren  fullen  konnen  op  den  felven  voet  gemena- 
geert  en  gecontinueert  werden ,  indienmen  den  felven 
loop  mag  houden ;  daer  ter  contrarie  te  vrefen  foude 
ftaen,  indien  men  aen  de  Staten  der  particuliere  Pro- 

vintien ,  Steden  en  Gemeenten  van  dien  ,    openinge 
moefte  doen  van  de  voorfz  propofitie ,  dat  de  Gemeen- 

te eenig  achterdenken  foude  vatten  ,   en  onwilliger 
werden ,   en  dienvolgens  niet  alleenlijk  niet  geindu- 
ceert  konnen  werden ,  om  te  bewilligen  in  de  begeer- 

te van  hare  Majefteyt ,  maer  daer  door  ook  ongefint 

werden,  om  de  contributien,  nodig  tot 's  Lands  be- 
fcherminge ter  Zee  en  te  Lande,  te  continueren,  of 

op  nieus  in  te  willigen ,  te  meer ,  indien  de  contribu- 
tien fo  niet  fouden  mogen  gemenageert  en  aengeleyd 

werden  ,  datmen  eenige  exploidten  van  importantie 
tegens  de  vyand  foude  mogen  aenvangen ;  alfo  in  fui- 

ken gevalle  een  yeder  oordelen  foude ,  dat  de  Landen 
fich  alleenlijk  op  de  defenfive  houdende  ,   men  den 

vyand  foude  willen  laten  alle  't  voordeel ,  't  welke  op 
hem  verkregen  is  geworden ,  en  men  foude  den  Staet 
wel  haeft  in  groter  confufie  fien ,  dan  die  oyt  hier  te 

voren  is  geweeft ,  't  welke  niet  alleen  ftrekken  foude 
tot  feer  groten  ondienft  van  hare  Majeft.  en  defe  Lan- 

den ;  maer  ook  tot  feer  groten  lafter  en  difreputatie : 

mits  't  welke ,  en  gemerkt  de  voorfz  Staten  defe  valle 
hope  hebben ,  dat  de  voorfz  doorluchtige  Koninginne 
van  Engeland  ,  wel  en  behoorlijk  onderricht  zijnde 
van  dit  ftuk ,  niet  goed  fal  konnen  vinden ,  dat  de 

voorfz  propofitie  gecommuniceert  werde  aen  de  Pro- 
vintien ,. 
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vintien,  Steden,  leden  en  gemeenten  van  dien,  ge- 
lijk noodfakelijk  gedaen  foude  moeten  worden,    in- 

dienmen  een  eyndelijke  refolutie  op  defelve  begeerde ; 
foverfoeken  fy  op  den  voorfz  Heere  Ambafladeur, 
dathy  aen  haer  Majeft.  fulks  wille  vertonen  de  rede- 

nen hier  boven  vervaet ,  en  andere ,  die  hem  breder  by 
monde  verklaert  zijn  geworden ,  dat  de  dienflen  en 
ondienften,  diemen  daer  van  te  verwachten  heeft ,  al 

voren  rijpelijk  mogen  aenmerkt,  ondertaft  en  over- 
wogen werden  by  hare  Majeft.  en  haren  Rade ,  op 

dat  men  m  e£n  fake  van  fuik  een  grote  importantie  en 
gevolg  mach  procederen  met  alle behoorlijke  confide- 
ratien ,  gelijk  betaemt  tot  de  meefte  eere  en  dienfte 
van  defelve  ,    en  van  defe  landen  >  ondertufTen  hare 
Majeft.  verfekerende  van  de  gefonde  en  goede  intentie 
der  voorfz  Staten  tot  haren  dienfte.  Aldus  gedaen  en 
beiloten  ter  vergaderinge  der  voorfz  Heeren  Staten 
Gencrael,  in  den  Hage  in  Holland  den  19.  April  1^95 
Onder  ftond ,  ter  Ordonnantie  der  voorfz  Heeren  Sta 
ten.  En  was  ondertekent.  C  Atrfftns. 

(Fol.  28.) cmtcentbefe  felfbe  tijb  beeft  beiBacftgcabe  ban 
$|ab2efeftecen  ünef  gcfcD2cben  aen  be  %ecegiaco& 
baniBaltyeptiBalbece)  èen  ebelmanban&oo2mft/ 
cecnjbafijn  bupfgenoot  eit  boe  in  ̂ oïïanö  geftutoe^ 
lijnt  /  baec  in  bp  bcrtjaelt  bat  be  Staten  ban  ö'atiticue 
$20bintientocl  gefint  ftDcnen  te  toefen  tot  bececniti; 

g*J«öan'0e/  met  be  Staten  bec©cceettigbe$2öbittticn/  en  ibiencpnbe  in  ̂ollnnb  nomen  fouben.  i?5e  Staten  ga- 
«S      mecnbebattecfeecgoebeappacentic  toe  toaa/  fomen  bcn»lb;2cpiafi  om  t'aratooo2ben/  bat  bctoiilmcn 

met  bec  tijb  betec  mochten  fucc cUeren  /  alfmen  fpeue* 
be  een  opcccljte  mepnwge  en  gemoed  Cpnbeluft  alfa 
öe  «0cbeputeecbe  ban  be  Staten  ban  b'anbecc  3ijbe genen  anbecen  laft  Dabben/  ban  om  teeöe  te  maliën 
uvt  ben  naem  en  ban  toegen  oen  &oninft  ban  <èpan* 
gten/  of  oen  felben  baec  in  te  beflupten  /  fo  ia  befe 
t'famenfp2entnge  te  betgeefa  getocejt/  en3ijnonge' banec  fefat  b2ticbtelooa  gefebepben/  alfo  be  Staten 
beu  ©eceenigbe  3Lanbcn  genen  fmaeft  baec  in  Dab* 
ben/  iicUft  met  ben  ïüoninft  fouben  moeten  banbe* 
letij  boei)  toei-beljenbttaffcijeptmebegegeben/  in- bicn  be  afgefcljepbene  $>20bmtien  Micfüe  met  be 
©eieemgbc  $20bintien  ficbtctoillenbecbinbcn/  tot 
berbnjbinge  en  uptftecingebanbeb2eembe  ^pacnfe 
natie  tipt  alle  be  geDeele  3$ebecianbfc  $20bintien/ 
Eutfcnbucg  en  ̂ oog-2&oucgonbïcn  baec  in  begce- 
pen/  bat  in  fulften  geballe  be  Staten  bec  ©eceemg* 
be  $20binticn  uetepb  toacen  in  bnnbelinge  te  tceben  ,- 
nocljtoecbcboojgejTagen  bannen  in  be  öcligte  egene 
becanbecinge  foube  maften/  maec  tk  fotibe  blijbcn 
wc  bifpofitte  ban  elfte  $20bintie/  fonbec  bat  anbece 
Dacc  bea  fouben  Dcbucn  te  bemoepen/  enalf03ijnbe 
<0cfantcn  gcfcbcpbcn:  be  eïiBarqui5  ban  3£ab2e 
fclmjft  baec  na  toebccom  biccbanaeninsaltyepin't genccael  fonbec  op  befe  acttjculcn  te  anttooo2ben/  na- 
bec  bp-een-ftomuV  befp2eft  en  boo2becepbfel  becfoc^ ftenbe/  met  pafpoo2t  boo?  eenige  pecfonen  /  ïriz  tot 

boojge*  maecben  anbecen  eena  mocDt  nomen  tefp2cftctt  en 
fteir /baec  malftanbeca  meninge  Docen :  bc  3|ccccn  baniföal; 
SBSLi*  öaeptoonbebefenbjiefaen  be  Staten  en  fijn€]cceïl. 
bur3  com*  en  na  beïibecatie  baec  op  genouben  /  ia  betoiUigt/  iiat 
munitatfe  <Docto?  €beobocug  Hiiefbelb/  cectijba  Canceliec  ban 

2&auanbenflfèaea/  met  eenen^eccetacia  ban  ben 
^ectog  ban  2CecfcDot  tot  iBilbelbucg  in  Eelanb 
moeïjten  bomen,-  en  ban  be  3ijbe  bec  C>cunieecbe 
$2öbmticn  öebben  fijn  Cccell.  ben  €cefociec  ban 

tou'ü, 

Selanb/  fg&.  latob  ©alft/  en  ben  öacbaïjeec  Jtoela/ 
Den  ooft  albaec  gebonben/en  baec  toect  ben  i^pjilïa 
centge  communicatie  gebottben :  ;iï&aec  alfo  fijne 
«c*;ccil.|Baucitiua  ban^affatt  beciftont/  bat  fplie- 
ben  niet  ban  meninge  toacen  te  banbelen  fonbec  ben 
ïsomnft  baec  in  te  begcijpen/  fo  ïjeeft  befelbe  fnne 
Cïcelï»  becftlaect  /  bat  be  meninge  ban  be  Staten  bec 
©eceenigbe^obintien  niet  entoaateïjanbelenmet 
benBoninft  ban^pangien/  maectocl  met  bc  Sta- 

ten ban  be  anbece  #20bintien  ïyatc  nabucen/  mita 
üat  fv  bp  contcactcn  becbonben  toacen  met  anbece 
koningen  ■,  ooft  ftenben  fp  t^cn  ̂ oninft  ban  ̂ ifpanien 
fobecbittcctcnbecttoo2t  opïjenlupben/  boojïjeton- 
gelijftbat  ï)p  (ten  oncecöte)  toaa  p2etenbcccnbe  bat 
ïjcm  gebaen  toaa  /  bat  öp  bat  nimmeemcee  en  foube 
becgeten/  foöpmet  geb?uftte  gefcï)2iften  enbecftla- 
ringen  genoeg  te  ftennen  gegeben  Ijabbe  /  fulfta  bat  fp 
lm  op  fobanigen  b2ebe  niet  en  nonben  betcoutoen/ 
fonbcclinge  betoijle  ben  föoninft  bat  p?ete]Ct  boo?  ïjem 
ïjabbe  /  't  gene  be  (Cfteologanten  ban  biec  5übe  tot  een 
beftmanteleiUUtftömfteïjabbett;  quod  hereticis  non 
fitfervandafides,  batmenaen  be  ftetteca  geen  tcou- 
toe  norf)  belofte  en  behoeft  te  ïjoubcn.  ̂ iec  op  ïjeeft 
be  boo?f3  Canceliec  geanttooo2b  /  battet  niet  beDoo^ 
lijft  \sia&  1  batüt  Staten  öunnen  feoninft  bupten  ben 
b2ebef[upten fouben/  en  bat  men  ban  fijne Mm% 
fuift geboelen niet beï)002bcn te  Rebben/  bat  t)p  fnne 
ttoutoc  en  belofte/  bicljp  öenliebenbpbenbjebetoe- 
feggenfoube/  niet  foube  Douben  of  baec  in  menebig 
toefen  foube  /  Du  toaa  een  goebectiecen  $2ince  tik 
fljnbeconbecbancn  toelbaect  focöte/  en  bat  fp  geen 
anbecbecmocbenban  fjem  en  beboo?ben  te  öebben: 
3£e  3B2incejpaucitiua  cepliceecbe/  bat  be  Staten 
bec  ©eceenigbc  p20bintiert  fulfta  toacen  gecefolbeect/ 
batfemetbenfeoninft  in  geen  èanbclinge  begeecben 
te  tceben  ■,  maec  fo  be  Staten  ban  b'anbece  stjben  met ftenïupbeninbanbelinge  tceben  toilben/  fo  toacen  fp 
beceeb  infgelüftr  met  öenlupben  in  een  opceeïjten 
b2ebe  te  tceben/om  be  oorloge  upt  alle  be  f^obtntien  te 
bannen  /  en  fjen  al  t'famen  met  ben  anbecen  te  becee^ 
ntgen/en  bat  ïjet  boo2  ben  tegentooo2bigen  tijb  niet  an- 
beca  ftonbe  toefen ;  maec  baec  toace  te  becfiopen/  bat 

becanbecenbe  b'oo?faftebe^miitcoutoen.a/  be  faften IV.  Deel. 

•>■> 

totfle  bat  ̂ paenfc  ̂ nilcumentcn  ficD  in  't  belepb  ban befen  Danbel  meugben/  men  niet  gefint  en  tóace  in 
eenige  Danbelinge  te  tceben/  ban  met  be  anbece  ̂ 20- 
bintiert  Dace  nabucen  alleen/  en  fonbec  be  ̂ pan- 
giaecta/  eni.abaecbpgebleben.  gft  ïjebbe  een  b2ief 
ban  ben  (Ccefocicc  Balft  uittf^tbbelbucggefïenban 
iitn  Ieflen^tp2ii  1595.  toaec  ban  b'opfcïj2ift  toaa  aen 
mijn  ©eecen/  mijn  3|eece  ben  3Cbbocaet  ban  ̂ ol^ 
lanb  /  tn  ben  toelften  ïjn  becmaent  ban  be  fafte  ban  be 
bopagie  ban  mtv$m  I  en  bolgcn  baec  in  tjefe  tooo2* 
ben  ï  ̂ en  coep  ban  be  communicatie  ban  Èiefbeiö" 
tó  gcoot  op  b'anbec  3ijbe  /  en  toecb  baec  ban  be  Ó52a; n 
be  ban  5puentea  uptgegeben/  bat  fulfta gefcfjiet ia/ '» 
ten becfoefte ban bie ban ^ollanb en  ̂ elanb,  gjtem/" 
bat  ben  ̂ ectog  ban  SUecfcljot  /  J^acgui3  be  ̂ abecen/  >* 
en  <©2abe  ban  ̂ olce  baec  op  na  l|ollanb  foube  fto^  ** 
men/  öoetoel  gefepb  toecb/  bat  fulfta  ben  «^pan- " 
giaecta  fufpect  tó  -,  ift  bueftte  batmen  in  ©2anftcijft  en ' i 
€ngelanb  baec  ban  toeet  te  fpjeften/  f  o  ooft^atllp  " 
baec  ban  fcïj2ijft  upt  Calia» 
3Hb2ianua  ban  ,ï^eecbeeft/CÖ2«nöft-fc0n)bec  t'Hnt- 

toecpen  /  fcï)2ijft  ooft  bat  be  ̂ ollanbeca  en  Eelanbeca/ 
en  Dunne  bonbgenoten  te  iitfen  tijbe  /  bat  te  bectoonbe- 
een  toaa/  te  cabe  3ün  geto02ben  om  ban  pepa  h  Danbe* 
len/fenbenbe  tot  bien  epnbe  eenen  ̂ pangiaect/bie  ïan- 
gen  t$b  in  Dunnen  bieirfl  toaa/  aen  ben<52abeban 
ïpuentea/  omDcmte  bectoitttgenbatbe©ollanbeca 
en  bonbgenoten  ban  fin  toacen/  ïjm  met  benÉomnft 

ban  ̂ pangien  te  becfoenen/  al  toaa  't  bat  (p  be  gefan- ten  ban  tm  &oninft  ban  ©janftcüft  en  Éoninginne 
ban  Cngelanb  boob-bpanben  ban  ben  &onin&  ban 
«^pangien/  in  Dun  Eanb  Dabben/  en  op  tiit  balfcD  fon* 
bantent/(3t  5?  uit  guabe  onbeccicDtingc  of  moettoillige ontoaecneib)gaet  DP  boo2tjS  en  fielt  centge  002faft:/toat 
iik  ban  ©oïlanb  en  bate  bonbgenoten  betoecgt  om  ful^ 
fte  Danbeunge  aen  te  foeften/  en  becbaelt  boo2ta  be  faftc 
eenfbeeia  na  fnnfantafie  enpactübigDeib/  aiateften 
i$  in  njne  CD?oni)fte  pag.  8 1 1. 

JBant  tontcacie  bit  fcD2tjben  iatoaecaebtig/  bat 
niet  bic  ban  ̂ ollanb  en  ̂ elanb/  befe  bp-een-ftomfte 
Debben  becfocDt  /  maec  i^  ban  b'anbec  3übe  becfocDt  / 
ooft  Debben  fp  nopt  becftlaect  batfe  gefint  toacen  Den 
metben^oninftban^pangien  te  becfoenen;  toant 
tec  contcacie  i&  toaecacDtig/  batfe  met  ben  boo2f3  ̂ o^ 

ninft/  tik  fp  boo?  onbecfo'enïüft  Dielben/  niet  enbe^ geecbenteDanbeïen/  geltjft  ,#eecbeeftbaecna/  ficD 
felfa  contcaciecenbc/felfa  fepb  /  en  boegtec  bp  /  bat  Den 
fulc  becboben  en  ontcaben  toaa  ban  ben  &oninfcbarf 
B^anftcnft  en  Jjoninginne  ban  Cngelanb* 

€n  tot  ftlaecbec  bz\m$/  bat  U  l^cecen  Staten 
bec  ©eceenigbe  ©30bintien  niet  Debben  becfocDt  met 
ben  -fconinK  ban  ̂ pangien  m  onbecDanbelinge  te 

5>  tceben/ 
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trcbcn  /  fo  itf  ooft  toaecatbtig  /  bat  be  45;*abc  ̂ pmon 
ban  bcc  3ltppc/  eenen  <©octo?  ütnauft/  met  Cce- 
bentic-b:ieben  gefonbcn  geeft  eenen  b?ief  ban  ben 

luvfct  ftobolpbuoy  öcbbentic  't  opfcfmft  aen  be  Sta- 
ten ban  J^oUanö  /  betoclftc  be  coppe  ban  öc0  boo?- 

noemben&epfec0b?ief  aen  bcfelbe  Staten  ïjebbcnbe 
gecommuniceect/  Ijcbben  beeftaen  bat  befefafteniet 
bic  ban  ̂ olïanb  in  't  pacticuliec/  maec  be  ̂ eeten Staten  <©enccael  acnginft/  baecom  fpbcnfelben 
bjief  aen  be  peeren  «Staten  <0enecael  Ijebbenobec; 
oelebect/  bit  albaec  inïjaecliebecpzefcntie/  algtoe* 
fenbe  een  mebe-iib  ban  be  ̂ ecten  Staten  <6enecael  / 
geopent  en  geïefen  të  j  mtoelKenb^iefbefèepfetlnfte 
l&aicfi*&cn©?eöc/  baer  l)p  enbeBojftenen^ten^ 
ben  ban  «Duptsflanö  (fcfPüft  feec  na  te  betlangen)  bcc; 
teïijfttécccommanbcrenbe/  op  batbe  geljecic  €ïnU 

.  fteitficiö  tot  pepg  gcb?acï)t  3ünbe  /  fijne  &cpfetL  M& 

jcfr.  te  bacebigee  öulp  en  bpftanb  mb'oo^loge  tegen ben  €rf-bpanb  mocDt  aefeïjaft  toecben.  <0p  toelft 
ftTjjijben  ban  b>  &epfecL|Bajeft.be^eeccn  Staten 
«Benecael  albu.0  gcanttooo^t  tpmn : 

AMer-machtigfie  en  overwinnelijkfie  Kjyfer, 

gmadigfie  Heere , 

2&;fcfban  T"\En  Grave  van  der  Lippe  heeft  den  Do&or  Knauft 
öe\êtaten  U  met  Credents-brieven  aen  ons  gefonden ,  dewelke 
<Srmca«l   uit  uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  bevel  ons  defièlven 

brieven  gelevert  heeft,   houdende  aen  de  N.  Staten 
van  Holland ,  en  met  eenen  gerecommandeert  den 

pays ,  van  uwe  heylige  Keyferli jke  Majeft.  en  de  Vor- 
ften  en  Stenden  van  Duytfland  grotelijks  begeert.  Nu 

hoewel  't  opfehrift  van  de  voorfz  brief  niet  aen  onfe 

vergaderinge  hield ,  maer  aen  de  N.  Staten  van  Hol- 
land ,  't  welk  maer  een  van  de  Vereenigde  Provintien 

is  :  Nochtans  fo  uit  eerbiedinge,  die  wy  uwe  heylige 

Keyferl.  Majeft.  gaerne  defereren ,  als  om  dat  den  in- 
houd van  denbrief(wantdegefantvandenGravevan 

der  Lippe  heeft  ons  de  copye  daer  van  gecommuni- 
ceert )  eygentli  jk  de  generalitey t  betrefte ,  als  ook  om 

datdenGraef  van  der  Lippe  die  aen  ons  geftuurt  had- 
de;  hebben  wy  defelve ,  met  confent  van  de  Gedepu- 

teerde van  Holland  onfe  Mede-broeder ,  opgebroken , 
doorlefen  en  rijpelijk  overwogen,  gelijk  datd'impor- 
tantie  der  fake  vereyfehte.  "Wy  en  konnen  dan  niet  na- 

laten uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  ten  hoogften  te  be- 
danken voor  fijn  vaderlijke  forge  over  de  gemeyne  ruft 

en  heyl  der  Chriftenheid ,  en  fonderling  defcr  Landen : 
en  daer  na  defelve  uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  feer 
ootmoedelijk  te  vertonen ,  dat  ons  niets  liever  noch 
aengenamer  is ,  dan  dat  wy  eens  een  eynde  van  defe 
bloedige  oorloge,  waer  mede  defe  Landen  fo  lange 
jaren  na  malkanderen  gedrukt  zijn  geweeft,  mochten 
fien ,  en  dat  wy  niet  meer  en  wenfenen  dan  dat  Neder- 

land ,  door  het  wegtrekken  der  Spangiaerts  en  andere 
vreemdelingen ,  weder  in  fijnen  ouden  glants  en  voor- 
fpoet  geftelt  mochte  worden ,  en  de  genele  Chriften- 

heid bevredigt  zijnde  >  uwé  heylige  Keyferl.  Majeft. 
te  veerdige  fecours  mocht  hebben  in  den  krijg ,  die  te- 
gens  den  Erf- vy and  gevoert  word.    Maer  gelijk  wy 
verhopen  in  dat  voornemen  met  Godes  hulpe  te  fullen 
volharden,  alfo  betrouwen  wy  ook  dat  uwe  heylige 

Keyferl.  Majeft.  en  d'andere  PrincenenRepublijken 
van  Chriftenheid  eens  gewaer  worden ,  en  Bekennen 
fullen  de  hartnekkigheid  van  die  vreemde  natie,  de- 

welke hooveerdiglijk  onder  eenen  gemaekten  dek- 
mantel van  Religie,  na  anders  niet  als  na  de  tyrannije 

van  de  gehele  Chriftenheid  trachten.  En  daer  is  gene 

hope  ('t  welke  met  verlofgefeydzy)vandeChriften 
(Fol.  19)  forcen  wettelijk  en  volftandelijk  by-een  te  voegen  re- 

gens den  vyand  van  de  Chriften  naem ,  ten  zy  dat  die 
itoute  eergierigheid ,  dewelke  ftaet  na  den  ondergank 
van  alle  de  gene  dis  de  natuurlijkeen  wettelijke  vry- 
heid  beminnen,  ftrengelijk  gedwongen  word.    On- 
dertuflehen  hoe  fwaer  het  ons ,  en  den  genen  voor  de- 
welke  wy  forge  dragen ,  vallen  foude  met  den  Span- 
giaert  en  fijnen  aenhang ,  of  een  ander  in  fijnen  naem , 
van  pays  te  handelen,  dewelke  ons  in  een  fwaerder 
oorlog  fteken  foude,  en  twijfelen  wy  niet  of  uwe 
heylige  Keyferlijke  Majefteyt  heeft  dat  ten  vollen  en 

in  Januario  anno  i^i.  aen  uwe  heylige  Keyferlijke 

Majeft.  gefchreven ,  vervat ,  als  uyt  d'antwoord  die 
wy  den  Baron  van  Reyd ,  uwe  Majefteyts  Ambafla- 
deur,  in  defelve  fake  gegeven  hebben ;  en  voorname- 

lijk uit  de  particuliere  argumenten,  die  wy  het  verle- 
den jaer  verhaelt  hebben ,  aen ,  of  tegen  den  doorluch- 

tigen  Prince  en  Heere,  hoger  Memorie,  uwe  hey- 
lige Keyferlijke  Majefteyts  broeder,  den  Ertz-Her- 

toge  Erneftus.  Zedert  alfo  de  acTrien  der  Spangiaerden 
niet  alleen  niet  verbetert  en  zijn,  maer  door  de  con- 

tinuatie van  geenfins  betamelijke,  ja  vervloekelijke 
praktijken  meer  verflimmert,  als  oyt  te  voren,  ja  fo 
feer  datter  ook  nietdealderminftehopeis,  datwyof 
by  den  Princen ,  met  dewelke  wy  in  vrundfehap  en  on- 

derling verbond  ftaen ,  of  by  de  gene,  dewelke  daer 
intereft  by  hebben  in  defe  Landen ,  eenigfinsyetfou- 
den  mogen  verkrijgen ,  't  welke  het  voornemen  van 
uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  conform  foude  wefen  : 

Daerom  is  't,  dat  wy  uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  oot- 
moedelijk bidden,  dat  deièlve  gelieve  d'importantie 

onfèr  redenen  met  een  onpartijdig  gemoed  te  overwe- 
gen ,  en  nochte  fich ,  noch  de  Keur-vorften  en  andere 

Stenden  van  het  heylige  RoomfeRijk,  dewelke  laft 
hebben,nopendede  gepretendeerde  Pacificatie,  wijder 
hier  in  laftig  te  vallen  ;  maer  genadigft  de  hand  daer  aen 
te  houden,  dat  de  voorfz  eergierigheid  der  Spangiaerts, 
fo  gebreydelt  mag  werden,  dat  de  Chriftenheid,  en 
voornamelijk  defe  Landen ,  mogen  verloft  werden  van 
de  vrefe ,  die  fy  met  recht  van  hun  hebben. 

Grootmachtigfteenonverwinnelijkfte  Keyfcr,  ge- 
nadigfte  Heere ,  den  goede  en  Almachtigen  God  wil 
uwe  heylige  Keyferl.  Majeft.  tot  heyl  der  Chriftenheid 
lang  gefond  bewaren ,  en  gewenfte  vidtorien  op  den 
vyand  verlenen.  Gegeven  in  onfe  vergaderinge  bin- 

nen 's  Gravenhage ,  den  iz.  Junij  1595.  nieuwen  ftijl. 
Geparapheert,  Sloot  ut.  Onder  ftond,  uwe  heylige 
Keyferlijke  Majeft.  feer  ootmoedige  dienaers ,  de  Sta- 

ten Generael. 

D€  <*&atebanfipucntt$/  ttabatSPCfja{ïeïetite;©t<B*»tt8 
toonnen  öabbe/  oeïijö  bctnaeltij*/  fjeeft  fijn?*"  f"m* ilcgec  geb?atöt  boo?  <©oüclan$  /  een  <§tab  feec  wJSSS» 

gelegenin'tlanb  ban  3Cctöop£/ meet  ban  eemge ftabum*. ban  pttaebte/fp  toa£  met  aabeltjnen  en  ©olüKrftcit 
bjel bootten  /  Doebïel  be  muuren  in  ï;aec  fdbcnf toaft 
3ijn;  baedcpbeenltaftecïaenbe5nbèna  ©;anï*uüh/ 

pet  bjelïte  uit  biet*  25olbJcrfeentJeftaet/  be  ̂tabfeflb in  een  bïaft  beïb/  en  boojüenefitiebanöetcebierften 

banSCucïjp/  3intöaecoracfiteni*onbom  bol  biatetw 
beïjalben  i^k  ban  't  ttaftèel  /  altoaec  't  felbe  ont^ b?eefttmitöftaei:{)OO.gte ;  <Op  tjstfeatleellagbe^ee^ 
re  ban  ïlonfap/  een  tbjecbe  bwiïa  banbeno5?abe 
ban  ̂ tjnant;  be  o!52abe  tmü  neïjotiben  fjdJbenbe 
toaecmenbe  f  tab  beft  aemnftenfóube/  toa.o  ö^tab^ 
bijö  ban  ©alentijn  bc  parbicu  /  i&ctt  ban  la  jjBotte/ 
bte  ban  ben  ïioninft  ban  ̂ pangien  gemaefet  toag 
<^;abe  ban  Cöeï&ecQue/  ̂ enccael  ban 't  gefcl)ut/ batmen  aen  be  3tjbe  ban  bec  ftab  fulftd  beft  boen 
foube  /  en  toilienbe  baerom  ben  1 6.  jjuhj  be<s  nacfttö 
inbei^anefclnjn/  bcfirljtigen  beplaetfebaeumenbe 
batecije  beft  ftellen  foube  /  isf  fip  met  een  mufQaet£S?N 
ftogel  getceft  getoojben  boben  fijnrecljterooge/  fio^SSabS/ 
menbeaclitec  aen  fijn  booftbjebetupt/  toaec  ban  fjpmucaan 
op  ftaenbe  boet  boob  tec  aerben  biel ;  Op  toa£  een  oub  eumn* 
en  etbacen  fttijgoman  /  t&m  langb'oojlogc  gebient;  SftSfL toant  in  ben  jare  1 557*  toasiljp  al Capitepn  ban  een 
baenbeI3©alenboo2^.<^uintin :  bp  tijben  banben 
l^cctog  ban  Sfllba/  toecb  fip  Colonel  gemaeftt  ban 
een 3©alfcï)  Regiment/  en  bp  tijben ban  ben  <©?oot- 
Commanbeuc  toecb  bp  <0oubecneuc  bana3?ebclin- 
gen/en  al$  ümi  na  be^taten  <6enccael  met  ben  $?tn* 
cc  ban  «Dcangien/  en  bic  ban  ̂ oHanb  en  Eelanb 
gemaeftt  gabbcn  be  tymfitatiz  ban  <©ent/  en  be 
^pangiaecben  boo?  bpanbett  öabben  becftïaect/ 
toaa  ÖP  aen  tic  ,§taten  3ijbc/  en  befcöoot  bet  fta^ 
fteel  ban  <0ent :  maec  fxp  tijben  ban  <©on  ̂ loftan 
ban  (©oftencüft/  fywft  t)p  toebec  geftcfen  be  5ijbe 
ban  ̂ on  5Iofjan  /  en  b?acïjt  aen  Ue  5jjbe  be  ttebc 
ban  <6?ebelingen  /  tot  bctgelbinge  ban  toelften  biemt  / 

genadiglijkverftaen,  fo  uyt  de  redenen  in  onfen  brief,  3&0U  ̂ jOftan  Jjem  bcbeftigbe  in  fijn  amptenbait 

Colo^ 



Colonel/  en  f)rt  Ctoubernement  ban  <02ebelingen/ 

en  <6eneraelfrf)ap  ban  't  gefcljut/  en  työert  itflïp 
aitijtg  aen  öe  5üöe  öctf  feomnhö  gebleben  /  boetocl  Ijp 
met  feer  gcUinfeig  in  fijn  erploic ten  getoeeft  ïö ;  toant 
fjp  berfcbepöcn  aenflagen  /  toel  boa?ftrbtia  aenge? 
lepö  bebbenöe/  bem  ebentoel  faelgeeröen/  entoerb 

tot  öiberfe  repfen  tn  öefelbe  aeouetft.  G$w  't  beftomten ban  tiet  $mig>W$/  betlolwöP  fijnen  recöten  arm/ 

in  retompcnfe  ban  't  toein  öenüoninK  bem  gaf  bet 
Commanöeurfcbap  ban  €<tepa  ■,  en  öen  %rtog  ban 
$arma/  öie  bem  in  grote  arfjtingeljaööe/  \ytt&\\ 
perintenöerttfcbap  ban  Blaenöercn  :  |Bet  fijne  fta? 
ten  3tjn  na  fnn  öooö  bootfienbijfperfonen  ban  quali? 
tept ;  £et  Regiment  of  fijn  Colonelfcbap  toerö  gegc? 
ben  aen  iBontfeur  öe  ïa  Coquelle/  fnn  Sieutcnant 
Colonel/  öe  Compagnie  ban  mannen  ban  toapenen 
acnöen<i3?abeban  <$ora;  öct  <0onbccnement  ban 
<02ebelingen  aen  ffêonfieur  be<5arnebal  fijnen  $e? 
be  /  öetoelfee  lange  jaren  fnn  Enptenant  getoeeft  toa$ 
tn  öie  plaetfe;  bet  ̂uperintcnöentfcïjap  ban  ©laenöe? 
tenaenlobanöeïtfbaov  45oubemeur  ban;§>lup#/ 

en  tjet  deneraelfcbap  ban  't  gefebut  aen  jBonfteur  öe 
J&aïanfon/  d&abe  ban  ©aracr/  bjoeber  ban  ben 
3lBarQui5  ban  ©arambon;  fulr  bat  bp  0002  fijne  <§ta? 
ten  beel  rpöommen  bergaerbe/  en  ftocbtberfcbep? 
ben  ̂eerïi  jfcljeben  /  öie  bp  ben  ïjoninfe  in  een  Cüaef? 
fcljap  beranöert  toeröen;  Ijp  öaööe  maer  eenöocb? 
ter/  öie  ft02f  afó  fp  boubaettoaö :  öptoaö  toel  een 
ban  öe  feïoebftc  Capitcpnenöieaenöed§paenfe3ijöe 
toaren/  ban  toas  feer  ïjobaeröig  en to:eet. 

5^e  C5?abe  ban  3puente0  en  't  gebeelc  &egcr  toa? ren  routoig  om  fijn  boob  /  boef)  bat  berginn  licbteujB 
algnagetooonte;  na  fijn  boob  toerter  geeefolbeert/ 
batmen  bet  feafteel  eerft  fouöe  befpiingen  /  öaerom 
fjet  bolfe  bat  tn  be  3©epen  en  aen  be  rebieren  lag  /  baer 
ban  baen  trofefeen  /  nemenbe  in  een  plaetfe  öie  ronö^? 
om  met  aerbe  aengeftoogt  toa$  /  een  ©aïfeonet-fcöeut 
berre  ban  't  feafteel  /  3ijnöe  een  feer  gelegen  002b/ 
al$  bebbenöe  toater  en  eenige  bupfen/  tuffcficn  boei- 
fee  plaetfe  en  bet  ftafleel  een  Ijoogte  of  öeubelfeen  toaö  / 

't  toelfe  be  SÜrtillerije  genoeg  feonöe  beb2ijöen  /  Ut 
toeröe  genomen  tot  b'alatm-plaetfe/  en  baer  toer? 
öe  een  5po?t  gemaefet  om  bie  te  berfefteren ;  baer  toer? 
ben  oofe  nocb  ttoec  5F02tcn  gemaefet/  om  Ut  ttht; 

.  febntten  boo?  be  jprantopfen  /  Ut  be  plaetfe  fouöe 
toiilenontfetten/  notö  toeröe  een  #02tgemacntaen 

öe  noo?ö-5tjöe  ban  öe^taö('ttoelKbetgcootfteban 
allen  toa$)  om  be  rebiere  en  be  paffagienabetlanb 
ban  airtfjoptf  te  betoaren/  tot  betoarmge  ban  't  toel? 
fee  1500.  mannen  baeringclepötoeröen;  öenbooj? 
tocljt  ban  öe  2fipp?ocben  iö  bet  regiment  ban  <©on 
3Wonfo  te  beurt  geballcn;  en  alfo  ben  Coïonel  niet 
toei  te  pafTc  en  toaö/  beeft  öen  Sergeant  .ïBajo:/ 
i^ernan  (Cello  $o?te  Carero/  öen  laft  öaer  ban  op 
ficD  genomen :  ̂ e  ̂ paetife  Regimenten/  öieoofe 
geboïpen  tocröen  ban  öe  ̂ ourgonöife  en  aBalen/ 
tojoeïjten  met  fulfecn  blijö/  öatfe  na  ttoeenacbtenö 
aröepöö  gehomen  3ijn  aen  öe  geöeftte  flrate  of  gal? 
berije/  uit  toeïfee  fp  öen  öeröen  natbt  öe  beïegeröe 
berö:eben/  $m  aftoinnenöe  eenfelepnïlabelijnlien/ 
baer  bleben  ontrent  60»  folöaten  ban  öie  ban  Uu? 
nen/  ooft  bele  ̂ pangiaeröeti  en  ban  öe  natiën  öooö 
en  gequetfl/  onöer  toelne  getoeefl  t£  <©on  03abnel 
be  ̂ otomajo?/  een  Capitepn  ban^ourgoignonsij 
öe  ̂ $pangiaeröcn  öit  föabaliinfeen  getoonnen  ijèfc 
benöe/  Ijebbenbaer  flerfe  gemaeftt/  en  alöaer  ge? 
plant  ö?ie  flufefeen  gefcljutjS  op  öe  feant  ban  öe  gracljt. 
5©en  z2.  ̂ jiulii  öeiö  nacbtsv  3tjn  öaer  een  öeel  fol? 
baten  binnen  genomen :  miööelertijö  quant  IBon? 
fteur  ©ilarsf/  Sflömirael  ban  ©janbrijh  met  400. 
uptgelefen  paeröen/  uit  öen  %M  ban^o^manöien 
binnen  Wxntrtë/  öefeelijl^  ruften  be  (0:abe  ban 
^impol/  be  ï&ertoge  ban  bouillon  en  ben  hertog 

ban  ̂ eberjS  /  baer  toe  om  ̂ ©ourlan0  t'ontfetten/ 
en  naöeröe  bafl  na  aen  Ijet  <^paenfe3leger/  ineen 
«©ojp  genaemt  <©?rebille/  ontrent  anöerbaïf  mijïe 
ban  ̂ ourlams/  en  men  begon  befcbepöriijR  t'ont? 
öebfeen  elf  troupen  paeröen/  öie  men  atljteöe  on? 
trent  1500.  flerfe  te  toefen;  be  beleggers toaren feer 
confupg/  en  b?eeföen  öat  fp  op  öeguartierenfouöen 
aenballen/  toaeromfpalleöebagagie/  öieafgepabt IV.  Deel. 
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ftom/  naöe  alarm-pïaet^fonöen /  ö'toeïfe  öe  ft&A* twfttt  fienöe/  meenöen  öatfe  omtoüfcüjfe  opb?aïten; 
öe  <©2abc  ban  jruenteg  ftcnöe  öatfe  refowte^jfe  na 
ïfenüebcn  tocquamen  /    o^öoniKcröe  batmen  öe 
toaebt  ban  öe  ttencljeen  bertternen  fouöe/  en  önt? 

men  tot  onöerftanb  bant  grote  5poa/'t  toelfc  Ö'alarm- plactfe  berfefeerbe/  een  efguabjon  ban  boetboife  fou* 
öe  fojmeren  ban  2000.  nian/  met  bier  baiue  Car? 

toutocn/  mitfgaöerjsnocb  eenHlepnbliegcnö'eftjua? 
öjon/  altemaelban^angiaerts/  omt'emplöpe^ 
ren  öaer  't  ban  noöe  toefen  fouöe/  'tbelepö  banljet 
groot  efquab2on  toerö  gegeben  aen  <©on  5Cuguflijn 
^eria/en  ban  ïjtt  bliegenöeaen  öe  Capitepnen  ̂ ion? 
fo  öe  ötbera/  5prancifco  ©ega  be  .^iBenöofa/  <Con? 
trerasv  öofaöo  en  ̂ on  ̂ eö:o  öe  «0uebata.  ̂ Den 
Euptenant  ban  ben  ©eiö-lBaerfcöalfe  <6enerael 
<0afpar  ̂ apena/  toeröe  geozöonneert  omftebmet 
100©»  tDuptfenopöcHlarm-plaetfc  te  öouöcn/  om 
Öem  met  öe  fetbe  of  eengeöedtebanöicnflcbteber? 
boegen  /  öaer  't  öen  ge02öonneert  fouöe  toeröen :  ̂Dn? 
öertuffeïjen  guamen  öe  jprancopfen  bajt  aen  matcljc? 
ren  in  öefe  o^bonnantie  /  öen  3tomitael  ©illars  Daö? 
be  öen  boo?-tocl)t  met  fijne  i^oozmannen/  en  100. 
Curaffierö  ban  pccaröie  /  5ijnöe  beröeelt  in  ttoee 

bopen/  ö'cene  ban  100.  en  ö'anöer  ban  200.  paer? 
öen/  lBonfieur  ̂ afebal  boeuöeöen^iiiöel-tocijt/ 
tnöetoclhe  ontrent  300.  paeröen  uit  #itcaröicntoa? 
ren/  altemael  in  eenen  troupe/  öe  refle  $ijnöe6oo. 
CurafTierö  beröeelt  in büf  troupen/  toieröen  bcleuö 
bp  öen  hertog  ban  bouillon  en  öe  ̂ abeban^im? 
pol :  25ebalben  öefe  Ö2ie  ïjopeit  /  toarenöer  eenige 
troupen  ban  ■JUrguebufïers  te  paeröe  en  ̂ agonöerö/ 
öie  boo2  poer  öoopttoblien/  om  öen  frijermutfelaen 
te  bangen  ,•  aen  Ijaer  recDterDanö  marcfjeeröcn  1200. 
uptgelefen  mannen  te  boet/  uptöe  Regimenten  ban 
Cbampaigne  en  $iccaröie/  nzfttng  öetoelfee  ook 

toaren  2o.toagenen  geïaöenmetamunitienbanoo2?j4FoI-,3°o 
loge/  Ut  fp  met  bet  boetbolfeïjoopteninöe^taöb®^""/ brengen/  enbantoeöeromtefeeren/  toaerinfpmin?»nencm 
öer  ftoaigbeiö  maefeten  öan  ïjtt  Pleger  geljeeï  op  te  ©ourfansf 
flaen.  ̂ e  <©^abe  ban  dfuentejS  fienöe  öat  öejpran?^1/^^ 
copfen  fo  na-bp  toaren/  öeöeöe  mannen  ban  toape?örn  gt/iJ 
nen  aen  ̂ c  retbterbanö  upt-trefefeen  /  en  öe  litfjte  rup?  sen. 
terije  aen  öe  linfeer-öanö  /  en  öP  boegöe  ficö  in  't  miö? öen  /  marcfterenöe  alfo  na  öe  ifrancopfen  toe  /  bu 
ficïjfjebbenöeöcn  ̂ oninbljjben  ̂ tanöaert/  en  ber^ 
gefelftbapt  3ijnöe  met  öe  Compagnie  ban  <§ancl)o 
be  %üm  /  met  alle  't  bollt  ban  gualitept  ban  f]jn 
©of/  eenige  ban  betoelue  toaren  öen  ̂ ertog  ban 
SCuntale/  iBonfieuröeRofne/  be^2incen  ban  <ZW 
map  en  2Cbellino  /  öe  l®atgui$  ban  ©arrabon/  <©on 

aWonfoöeiilenöofa/  ^tepbano  ö'^lbarra/  ZDon g[oöanöe252atamome/  3!ol)anöe<6ufman/  2öar? 
tï)olomeoöe€o2ralba/  Sergeant  ,ïiaaj02  banton 
Süntïjonio  öe  Euniga/  en  ontrent  25.  of  3o.<0erc? 
fo^meeröe Capitepnen;  öe  mannenban  toapenen 
met  be  Cfcabe  ban  25offu/  Ut  öaer  ober  comman? 
beeröe/  fp2epöen  ficö  terftont  tipt  bleugels-toijfe/  en 
bleben  fltlflaen/  öe  licïjt-getoapenöe  tupterije  [jaö? 
öenfo bele tijöö niet;  toant  alfo  be  ttoee  eerfletrou? 

pen  (toaer  ban  b'eene  beftont  upt  öe  Ccmpacmien  ban 
llonfo  öe  |Bonö2agon  en  <Bon2Hmb20flo3lanö2ia? 
no/  en  ö'anöere  upt  öeCompagnien  banöen<02abc 
3ilonfo  lBonteCuculo  enöena32abef  rancifco25el? 
liofo)  op  öe  plaetfe  quanten  /  toeröen  fp  bedongen  bu 
öe  grote  troupe  ban  öen3tömirad©illar^/  öetocüte 
ïjun  fo  fellijfe  aenbielen/  öatfe  terflonö  öe  bïutfit  namen 
en  öe  rugge  fteeröen :  <©on  Cbarloo  öe  Caloma/ 
öie  öe  öeröe  troupe  boeröe  /  fienöe  tefe  ono:öeiuu? 
ge/  en  öat  Öe  troupe  ban  ̂ afebal  ter5Jjöenaftto« 
aen  baer  recljter  siiöe/  om  öaer  na  ban  ter  sijben 
aat  te  ballen/  geeft  fonöer  lafl  te  bertoacfjtcn  baer 
op  aengebaïfen/  met  fulfecn  furie  en  tefoaiptbeiö/ 
öatter  terflonö  bele  jprancopfen  öen  3aöel  rupm? 
öen  /  en  ö'anöere  feeeröen  öen  rugge  met  bollen 
loop/  aen  bepöe  5ijöen  blebenöer  eenige  öooö ;  maer 
ban  öe  5?ranfen  meeft.    <Dc  Cfcabe  ban  5puentcsJ 
ftenöebet  quaet  öeboir/  öatfunecerfte  troupe  %m- 

ciersS  geöaen  baööc/  en  't  goeöcfurteiSban  öetrou? pe  ban  ̂ on  Cbarlo.ö  /  bebal  ̂ on  ̂ anrljo  öe 
3tuna  firö  meöe  fjanögemecn  te  manen  /  en  ban 

3D2  ttt 
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t  ec  jijben  aen  te  ballen  /  op  fee  ttoupe  ban  ben  3ttnni= 
cael  ©illaró  /  bie  ficïj  bcgeben  ïjabbe  om  ö'eecfte 
ttoirpe  te  betbolgen/  'ttoeift  ̂ ancöo  befee/  en  f)p 
met ceitige  ban  b'eetfte  biahenöarelancien/  ftloefte? lijft  ban  tredoen  aengeppenfeefee  laettfe  tcoupe  ban 
be  bonbectCutafftecjïbanBillacg/  bie  baec  in  pee? 
foon  bv  toa£ ,  baec  blebenöcc  ban  bepfeen  jijfeen  eelti- 

ge boob  /  en  ̂ ©on  ̂ antbo  toecb  met  een  ptftool  in  fijn 
flinftec  5ijbe  gcguetfl :  €n  alfo  ̂ on  3flm020fio  Han? 
b2ianomet  be  cefte  ban  belicöte  cuptecije  aenauam/ 
Deeft©illac«?  begonnen  0202e  te  ftellen  om  benuame? 
lijft  af  te  toijfeen/  5ijnfee  beb?eefl  boo?  fjet  <§paenfe 
boetbolft/  'ttoelftöPÖemfacljnabecenfee/  en  alfo  ft* eenftloeftfolbaettoasv  facö  öp  toel  bat  ftp  beclocen 
Sube  gaen/  ten  toace  fjp  centg  ectcaojbinacts  ge- 

elb  bebzeef  /  en  baecom  aen  ben  J^ectoge  ban  bouil- 
lon gefonben  I^bbenbe  om  150.  Cucaffiecö  /  Ut 

fjem  bateujft  gefonben  toecben  met  ben  <©2abe  ban 
2&elm  j  ben  ̂ omicM  ©illacg  Ut  fecoucg  geftee? 
gen  ïjebbenbe/  fjeeft  öem  bafeelijft  toebecom  na  be 

Jlpaenfe  gefteect ;  maec  geloftt  3ijnbe  onbec  't  ge? ftfjut  /  't  toelft  afgaenbe  /  gcote  fcgabe  onbec  be  boo?? 
ftepaecben  befee/  nocïjtamf  Djacfjt  Dpfe  toebecom  in 
öeblutfit  <©on  $lonfo  be  ftibeta  en  b'anfeece  Capi? 
tepnen/  feteïjetbliegenbe  efguafejon  boecfeen/  bon- 
ben  ficö  op  eenen  ïjeubel  /  onbec  betoelfte  be  Jpcancop? 
fe  cuptecije  paffeecben/  be&paenfenafettenfee/  be? 
ben  met  be  mufquettiecg  grote  fcfjafee  onbec  öen/mitg 
hjelfte  /  en  fo  be  <©?abe  met  be  mannen  ban  toapenen 
en  ̂ on  Cnaclog/  tik  met  be  ̂ paenfe  cuptecije  be 
geblucïjtetcoupcn  ban^afebal  nagejaegt  ïjabben/ 
toebecom  guam  om©iUacg  aen  te  taften/  gebolgt 
ban  ̂ on  5Cmb2ofio3tanb2iano/  benCommiffatté 

<0enecaeï  Coraccag/  enalb'anbec  ,$paenfe  Capi? tepnen  en  3tuptenant£/  beCompagfrfen Italianen/ 
EDalen  en  natten/  moebgefcfjept  bebbenbe/  bielen 
teffen$opben3fibmtcaelaen/  enljebbenöem  reene? 
maelgefïagen/  alfo  fp  in  gcoote  bif-02b2e  tjuamen. 
^en^bmicaelbjaölufligenfcapin'tfjaDöt/  en  op 
eettft2aefpaectgefeten5önbe/  met  een  ftoftelijftbac? 
na$/  bieï  in  fjanben ban  be  3iuptenant$  #etco  be 
^ofa  ett  ̂ ecnanbo  ©attgno  /  folbaten  ban  <©on 
€*jacïoa  /  en  be  Euptenant  ban  be  ©ifconte  be 
€opa/  fone  ban  itëong  be  ftone  /  toillenfee  baec 
mebe  beeïaenïjcDben/  begonnen  baec  obec  on-eensf 
te  toecben  /  en  niet  tegenftaenbe  ben  Hömitael  in 
goet  ̂ paeng  tegen  Bun  fepfee/  batfe  te  bjeben  fou? 
bensijn/  ÖPÖaofec genoeg boo2Öen  allen:  3©aec  op 
benConimtffactë^enecael  ban  be  paecfeen  Conté? 
cagaenftomenbe/  beeft  uptnijb/  fo  eenïge  feggen/ 
banbatbpfocengoebe  bupt  in  eeng  anbecss  banöen 
fag  /  fijn  pagie  bebolen  bat  öp  ïjcm  foube  oinb2en? 
öen/  enalfotjetbtffecentfcïjepben;  jjepagte/  bol? 
genbeöetbebelbanfiinmeeflec/  l)«eft  een  piftool  in 

©00b  ban  'tftaep  ban  fijn  fjooft  gefet/  en  fjent  btoecö  boo2't 
«S  SS1*  nooft  geftlioten  /  fo  bat  ftp  boob  tec  aecben  biel :  <©e? ïatp,  fe  haeh  banfo  een pecfoon  ban  qualitept  /  na  bat  ïjp  ge? 

bangentoa$/  om  te  bzengen/  toecb  fo  terel  ban  be 
,§pangiaect!S  /  aï$  ban  alle  anbece  feec  gelaflect  ,• 
Conteca^  (tvbt  booj  Wau  eccufe/  batöet  niet  billijft 
toa^fifbtefitpmcnmetgebangenjS/  be  bpanb  nocö 
niet  geheel  obectoonnen  3nnbe.  <©e  ̂ paenfe  ̂ iflocp- 

fcöMjberö  feggen  /  bat  geitjft  ty  b'eecfle  toa«  getoecfï tjj^  öe  ̂ paenfe  ̂ ijbe  /  en  baec  boo:  Det  ffrtmfeJ  ban  be 
celigie  in  ©jaitftcijft  beclaten  ïjabbe  /  <©ob  alfo  fjabbe 
toegelaten  /  tat  ÖP  ooft  b'eecfte  foube  ̂ ijn  om  be 
ftcaffet'ontfangcnfeooj  fjanben  ban  be  ̂ pangiaec? ben/  öoetoelbat  be  maniece  ban  boen/  toaec  boo? 
flp  omgeb2atl)t  bjecbe  /  W  toepnige  goet  gebon? 
ben  tö:  %t boetbolft bec  jpcancoufen  foebten  ineen 
bofentegecaïten,-  maec  fp  toecben  ban  be  cuptecije 
fo  befp2ongen  tn  meeflenbeel  boobgeflagen  /  naec 
feec  toepntg  toebecfranbg  /  be  munitie-toagenö 
toecben  alt'famen  geftcegen  /  be  goebecen  ban  be gcote  ̂ cecen  toecben  tecftonbgepïonfeect/  baeciö/ 
beïjalben  't  boetbolft  baec  maec  50*  of  60»  ban  ge? bangen toecben/  obec  be  500.  man  feoobgeWeben/ 
ban  be  cuptecije/  meeflenbeel  al  3Hbel/  en  134.  ge? 
bangenen/  benalben  ben  mbmicaet/  bie  genoeg  met 
ftoelcn  Woebe  toecb  omgebsacöt  •  jjjn  baec  gebleben/ 
Hi5onfteucbei§afebal/  3luptenam  ban  ©itcacbie/ 

be  ̂ eece  ̂ ifonap  iBaecfcbalft  /  be  l^eccen  ban  <0ac? 
macbo  /  $ecb2iece  en  Ccaufie  /  be  <ö5oubecneuc$ 
ban^cope/  Coucö/  <©iepe  en^ontanbemec;  be 
^•eecen  ban  l^eubecg  /  ©eelp  en  CamiiMIe  Ritmee? 
ftecief  /  en  meec  anbece  ïiibbecö  ban  efttnuv  banbe  ge* 
bangenötoaöbeboo2naem(te  be  <02abeban35elm/ 
vi3oubecneuc  ban  ̂ acijö/bie  f toaecli  jb  geguetft  toaö: 
^c  ̂ eecen  ban  ïionelja/  25abe  en  Hubignp/  ben 
<25acon  ban  (Ccefe  en  nocö  ontcent  50-  ban  gualitept  / 
Ut  altemael  gcoot  cantfoen  betaelt  nebben»  ̂ e 
^paenfe  /  obecmits  fp  iitft  bictoitebecftcegen  op 
ben  24.  fjulij/  3ijnbe  ,§.  gaeobs  abonb/  ben  pa? 
tcoonbanbe^paenfe/|cb?Öben  bie  ftctojie^gja* 
cob  toe/  bat  fjp  boo:  fijne  gebeöen  be  bict02te  <0oö 
boo2  öaec  afgebcben  geeft.  '<©e  l^ectog  ban  55ouillon en  ben  <0?abe  ban  ̂ inujol  3ijn  met  omtcent  500. 
paecben  ontnomen  binnen  3Cmiens/  ad$  benl^ecto? 
geban$ebec0met  fnn  bolftbaecin  quam/  bocöte 
fpabe  om  ̂ ouclams  rontfetten  /  öoetoel  ï)p  noc^  fnne 
coucagie  tonenbe  met  fijn  bolft  en  b'obecblnffelen 
banbe  cuptecije/  en  'tboetbollt  ban^iccaebpe  ficft liet  fien  ontcent  2.  mijlen  ban  bet  ̂ iwenfe  legec/ 
boebmeeftenbe  bat  bp  niet  ftonbeuptceebten/  tö  toe? 
becom  gefteect;  be  <5?abe  ban  ipuenteö  gefnupftte 
be  belee^öeib/  bat  ÖP  be  bofee  licïjamen  ban  ben  3Cb? 
micael  ©illacsS/  en  ,§afebal  totfflmtens  fonb  aen 
ben  l|ectog  ban  $ebec#/  bat  ben  i|ectog  feec  aenge? 
naem  toasf  /  en  txüxfz  eeelp  tec  aecben  befteben/  met 
fofeantgen  flattealöbeauaüteptban  öunnepecfonen 
toefronb. 

<©e<©2abe  ban  jPuentess  fieeft  nocö  meecgefrfjut©<raritiwi 
ban  3Ctcecöt  boen  balen  /  en  ̂ ttst  bet  ftafteei  ban*00*0*1*** ^ouclanö  flecft  befebieten  /  en  baec  na  op  ben  lactflenSSïï«flW 
giuujbeftomten/  enniettegenflaenbc/  btebdegecbenfltmn! 
baec  feec  b2omelijft  en  ftloeftftelp  bectoeecben  /  &  be 
<0:abeban^man/  <©oubecneucalbaec/  b?omeIijïi 
betbtenbe/  baec  boob  gebleben  /  enbe^eeceban 
Konfop  fnnen  b2oebcc  booblijft  geguetft  5ijnbe/  begon? 
ben  ben  moeb  te  beciiefen  (öebbenbe  alceefee  2.JI0?? 
menaföelïagen)/  entetoijften/  bie0  be^pangiaec? 
ben  bappecbec  aenbtelen/coepenbe/btctocie/btctocte/ 
en^.giacobj  en  ging  op  een  boobftoen  met  fulften 
fucie  en  \mtét$tüi/  alöfp  in  fulften  gebal  getooott 
wn :  "®z  (lab  i.ö  baec  na  geplonbect  /  boe  toel  be  pion* becinge  fo  gcoot  niet  toasf/alfo  bet  een  ̂ contier-plaet* 
fetoa^/  en  meec  een  gacnifoen  ban  folbaten/  ban 
tooon-plaetfe  ban  rijft  bolft  /  en  ïjet  befte  feeel  ban 
be  flab  toecb  afgeb2anb  /  f^  ftcegen  baec  24,  fiuft? 
ftengefcöutsf/  fo  gcoot  al$  ftlepn/  baec  bleben  boob 
omtcent  2500.  #cancopfen  /  befjalben  be  bojgetg 
bie  obec  be  600.  toacen  ,•  be  boben  ban  qualttspt 
toacenbe<0?abeban^inan/  ftjn  b?oebec  be  ̂ eece 
ban  ïionfop/  bel|eecen  ban  mngecbille/  5Fefcamtf 
enpouilïp/  5.  fittmeeftetó  en  ?2.Capitepnenmet 
baec  (officieer ;  be  gebangenö  ban  qualitept  toacen  / 
bemeten  ban^acancouct  en  fnn  b2oebec/  be^ee* 
te  ban  <02tbobal/  <©oubecneucban^ontremp/  be 
IBaecfcbaift©illecop/  be  peeren  ban  .Sanfébin/ 
banConcop/  ban5Pceffactenban35?acamont/  ett 
beel  anbece  meec;  be  <©?abe  banjpuentetf  ̂ eefit  be 
J^eeceban^acancouct/  <ï5?ibobaJm^infebal/  op 
ïiet  ftafteel  ban  3dnttoecpen  gefonben  boo?  fnn  felben  / 
betoelfte  met  baec  toien  40000.  bucaten  tot  cantfoen 
betaelt bebben  om  log  te  taften:  3£e  anbece  toacen 
boo?  be  gene  btefe  beeftcegen  babben.  jKen  meent  bat 
men  ban  be  gebangeng  /  Ue  brn  24.  en  31.  gjultj 
geftcegen  toecben  /  obec  be  2*0000.  bucaten  ban 
cantfoen geftcegen beeft/  toetftefommenocötanjSben 
^bmicael©ilïac0  alleen  toel  gegeben  foube  bebben/ 
tnbienïjp  in  't  leben  gebleben  /  en  fn  fulftec  boegen niet  omgcb2acbt  toace/  gelijft  becöaelt  tsf.  ̂ e 
<32abe  ban  ipuenteö  flelbe  albaec  tot  <6oubecneuc 
ben^a*geant  jiBaj02^acnan  (€eüo  ©o?toCaceco/ 
bie  bet  opfiebt  ban  be  loopgeaben  in  bebelegecmge  ge* 
baö  fytititje/  en  liet  baec  bp  in  gacnifoen  ban  alle 
natten  omtcent  bupfent  man  /  en  12000.  bucaten 
ombeb^effentebecmaften/  be  bobe  lichamen  toecbe 
4.bagen  acötec  een  met  ioo.  toagen^/  Ue  anbecu 
niet  en  beben  ban  bie  te  boeten/  na  een  feec  tjeote  en 

biepe  ftupl  /  W  baec  toe  een  ftufctoeeg$  ban  't  naftccl 
gemaeftt  en  gegcabm  toajsf/  altoaec  befetoe  met 

aecbe 
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acrbé  2.  ptcïtórt  boog  öcbebt  brietben  /  notfjtans.  ent- 1  pben ;  fjctbolfe  i$  mecfr  te  frtjecp  ben  £cb  en  ben  ftjjrt 
(tont  Haer  fiüftcii  corruptie  en  putrefactie  ban  fn  bc 
ludjt/  bat  baer  een  pe|ï  ban  beroo2faebt  brierbe/ 
öetodbcbooèto  tocgnarium  bc  tocpnigc  Bo&cfó  bic 

baer  nocb  obergeblcben  'maren, 
^ubfibtcn    33c  <a?atie  ban  jpucittc$s  bleef  1 ?;  bagen  met  öet 
bV  ttmt  leger  leggen  te  Eucud/  een  mijle  of  2.  banSDout; 
ï>?o»in«   lanö/  tectonlcbatbebJcfTegerepareertbJerb/  en 't 
»onn?S    b^hfidjtoatberberfdjte/  'ttodbbattod  ban  b*m 
5ö_be»?p*  baboe.  anbcrtufTcnnuamcn  albaer  gefantenbanbe 
intiiio  »«»^3>obmticn  ban  %xttv4 /  %negouu)cn  /  %ilte  en 

Sra0X«'f£*2:icftë/  b:iToeltenbemet  grote  mftanric/  battjp tijkiebeo  ftjnbcboirbrilbc  boen  ont  be  tfab  ban  Camerijft  te 
jiomtn.     benomen  /  bic  bP  baerliebcn  fo  feec  begeert  brierbe  / 

rnboo?bcg$iomrrê$baa^uangien$  bienitfo  nobig 
en  nut  inaö  /  p2cfemecrben  goetbrillig  tot  fubfibie 

(roi.  3i.)  ban  btcn  aenflag  ;   W  ban  ̂ enegomncn  200000, 

gulbcno' en  5000,  manncim  boet/  en  grote  menigte 
ban  munitie  ban  oo2ïogc;  Strtbop.tf  öoob  1 00000. 
guibentfen  2000.  folbateii;  %i\k  met  Ijaer^atTele- 
rijen  150300.  gulbens.  %tup$  be  Söadapmonb  / 
Söifttbop  banTBoojmn  en  €rt3-©iffcïjop  banca- 
merijh  40000.  gulben#  /  00b  op  ftclj  nemenbe  ben 

ïaftomaenteboubenallcb'anbereofïren  te  bocnbol* 
brengen  i  en  al  t'famcntoacen  fp  oberhomen  4000. pioniers  aen  te  nemen  en  te  totalen:  iBenonberforbt 
colt  bet  gemoeb  ban  be  gemuptincerben  bantCbinen 
cn4Tappdlc/  totbcfen  bienfr  baer  te  laten  cmplope* 
ra)/  b'ccr|tep2efcnteerbemet6oo.pacrbcnen  ban? 
ber  1  net  250.  ten  bienfl  te  bomen  /  en  toerben  b'eerfle 
geb2acbt  bp  ben  432abc  3!an  giacob  S&eltopfc/  een 
ban  böDtfagterg;  ̂ onjpraneifco  be  ftabiM  notf) 
al  in  öcnlupber  betoaringebujbenbe.  €arcl^Dtlip0 
be  Crop  /  |Bargut3  ban  l$ab?e  /  3ijnbe  ban  ben  ülabc 
ban  ̂ tate  /  binnen  buffel  refïbercnbe  /  Ijabbe  grote 
moeptegebaenom  be  gemuptirteerben  tot  befe  refo? 
umetebcbrilligen. 

<©C(0?abeban  jftienteg  op  befe  ïjopc  feer  geanï- 
meert  3ijnbe/  cnbetöbingcbtcbpontfinh/  ban  bat 
bcgemuttneerbeDungctceb  maebten  ómljcmte  ho? 
mcnfuccotirercn/  enoobgeanimcert  3ijnbeboo2  een 

meu  regiment  3Balen/  'ttodh  bc  <02abe  ban23ufc 
f  top  /  onlanr  upt  ̂ pangten  gebotnen/  aengenomen 
babbe  /  3ijnbc  ober  1 500.  mannen  jterö  /  mitfgabertf 

opgebaren  /  en  gebeten  baer  alö  of  fp  op  '£  ̂jertogen- 25ofctj  ballen  brilben/  bamöop  ̂ oefburg  getogen/ 
en  ban  baer  ben  12.  tot  .^clmen  en  bengelen  gebo- 
men/  baer  beCommtfTarifcnbanbemonitertnge 
ben  13.  ̂ ulij  mebe  gearribeert  3ijn/  en  bebben  be 
Commtffarifen  be  generale  tnoritleringe  gebaen; 
<B2aef  30illcm  ban  jlaffau  quam  baer  ook  ten  fclben 
bage  aen  met  1 8.  baenbetë/  be  toclfec  frern  getdt  to02- 
ben  519.  gelebercrt  ban  bijben  /  beb>agenbe  2595. 
mannen/  enb3erbcnban^6cfburgaïbaer  gebzoebt 
8J)eleen8.fjalbehanonsf/  bic  albaer/  fonberbatter 
eentg  gereetfefjap  geb20hen  toad  /  biel  genomen  3nn/ 
niet  tegenflaenbe  ben  toegtot  ecnigc  plaetfcn  al  hiat 
quacbenmoctaötoaö/  banfnn€,rcell.  babbc  02bac 
gegeben  bat  tiie  guabe  plaetfcn  gemaebt  toaren.  $^op* 
man<©errïtbe<3Ionge  fonb  fnn€rcell.2.b2teben  tn 
boogbuptö  /  ben  eenen  gefcf)2cben  upt  <5?ol  bp  <&?atf 
gioüan  ban  ̂ tprum  aen  <©2aef  barman  ban  ben 
53erg/  ban  bato  ben  io.gjuly/  D^m  abbertereni» 
banbcRomftc  ban  fntt€rceil.  berfoeftenbe/  bat  up 
albien  fnn  €rcdl.  bet  op  <J5^ol  mortjt  boo2  Rebben,  bat 
IjP  geert  tübberfupmenfoube/  macr  bem  bp  goeber 
tijb  fef ourö  toebomen  tnocljte.  ̂ Uen  ajtberen  b2ief 
toajï  gefeb^cben  aen  Coenrarbo  /  <&ccretari#  ban 
v©2aef  ̂ arman  ban  ben2&erg/  upt03lbnt3eel  ban 
batoben9.g[ulü/  infjoubenbe/  bat  fpboo2  een  bcr^ 
tcouber  moit  beeftaen  bebben  be  bomfte  ban  ̂ 2msf 
IBaurit^  in  bic  gnartieren/  metbeelbolftov  en  met 
50.  ftubhen  gefcbut.ö  /  macr  brilt  met  toaer  fp  oenen 
tóilbcn/  etc  ̂ ©en  14.  gintij  tó  ftjai  €rcell.  met^?^« 

al  bet  brügfbolb  /  fïerb  toefeitbe  ontrent  6000.  ̂ IWaiJïl'? mannen/  beljalbeji  b<?  piefen  en  be  rupterije/  en^l£t 
ió.ttubbengefcOutsf  boo?<^20lgcbomen/  bearncr-nno? 
garbe  met  Ijet  gefcöut  ouam  ai  toat  lact  /  aifb  fp  bett  <e^u 
retötentoeggefaelgieect  Dabben;  bic  ban  be  fïab  en 
bebengeen  uptbalïen/  tttóet  feboten  altemeté  met 
2.Blepné  flujcben^  gefcljut/  baer  fpalcenigc  fclja^ 
mebebeben/  bebbenbe 00b  fjet  paerb  ban  bendeere 
ban  ber  Jlocb  boobgefcljoten:  fjjn€rfcl!.bcbc  ter* 
ttonb  2.  grobefrubben  gefrljutö  gerectmaben/  om 
baer  gefebut  te  bemonteren ,  fijn  €rcell.  ïmft  00b 
cenen  gcintercipieerben  b?icf  gebregen  ban  <02aef 
Söbanban^tprum/  <öouberncurban  <©2oï/  aen 

bet  <©nptfe  regiment  /  't  bjelb bc  (tfteabe  ban  ©ta'<5?aef  l^armanbau  ben  ©erg/  batbetteijgfboïb/ 
b:arbt/  cn|)ct3©alfebanEa25erlotte/  't  bjelbficlj!  bat  binnen  43002  iö/  terffonb  in  «0201  mocijt  gefon^ 
bermaebt  ew  berfterbt  tytobz  /  na  bat  be  fabe  in  %xct' ' öcn  tooien ;  bic  ban  3locbum  bregen  be  bagagie  ban 
cnburgafgebaentoaren/  acnguamen  marter  en/  en  hit  ban  450027  enfloegcn  ontrent  ̂ o.boob/  en  ure* 

Ijpberjtonbbatfe  al  in  'tlanb  ban  karnen gefeomen  geneenige  gebangen/  baer  ortber  eenen  3Juptenant 
baren/  té  met  öet  leger  banEucbculopgeluoben/jbJaöV  banbere  blucljten/  en  guamen  toeberom  in 
en  na  4.  öagen  marföeren^  in  'tgefirbt  bancame rijbgehomen. 

.ïBaer  eer  bjp  't  beleg  banCamerijï?beffb2ijbcn/ fullcn  bip  eerfl  ecnige  anbere  fabenberbalcn  /  en  boo2^ 

namelijb/  'tgaieben  tyiiwtz  iBauritiu^  ban  kaf- fan boo?neemt  upt  te  ruften. 

D€  Staten  ban  be  ©ereenigbe  ̂ ebcrïanben  /  aen 

b'amc  3ijbegepo2t  3ijnbebanb3egenbenïltonntb ban©2anbrijb/  om  pètter  Danbttt  te  trebben/  tot 
aflfceub  beo  Stoninbtf  ban^partgien/  bieï)em  met 
oo2ioge  aen  alle  3ijbc  feer  perfte  en  benaube/  en  aen 

b'anbere  3ijbe  ban  bc  ïioningmne  ban  €ngelanb/ 
t'ontijbc  feer  bebtg  gcpD2t  too2benbe  om  reflitutic  ban baregelecnbcen  berfeboten  penningen/  bonben  niet 
loei  tot  refoluttc  bomen  /  toat  fp  ter  banb  nemen  fou* 
beitj  epnbelijbrcfolberen  fp  een  leger  tcbclb  teb2en? 
gen/  en  baer  mebe  te  belegeren  befrebeban<02olm 
ï)et  452aeffcbap  ban  ̂ utpben ;  maer  toetenbe  bat  ben 
tiuben|Konfb2agon  lafl  fjabben  ban  bcn<0?abeban 
5?uentesf/  om  met  eenige  regimenten/  foa©alen/ 
^uptfc/  g^fe en  anbere/  acDtteflaen  op  Oenlieben 
boo2ncmen/  en  't  felbe  tegen  te  flaen/  bebben  i)tt 
^eeufe  regiment  albaer  gelaten/  om  in  'tlanb  ban 
Hfèaetf  te  ballen/  en  eenige  febantfen  albaer  in  tene* 
men/  enbemtebiberteren  en  albaer  ontrent  te  fjou- 
ben;  oberfulrftjn€rcell.  bef&incelBaurittitëban 

^affau/  bebbenbefnn leger  boen  gereeb  mabenin't 
begf  n  ban  giumig  /  ïó  ben  7.  ̂ub»  upt  ben  &age  ge^ 
repfl  na  ̂ rnöem/  bebbenbe  al  bet  briiafnolb  befebep^ 

ben  te  ,§eüit  en  lengden/'  in  't  <02aefff bap  bait  Eut; IV.  deel. 

45002:  ̂ ijn€rcdl.  fjccftbcm  tentonb  albaer  boeit 

befebnntfen  en  b'app20cï)cn  boen  mahen  ;  be  ga- 
biono  of  fcbanfbo2ben  bicrben  ban  befclbe  narftt  in  be 
loopgraben  geb2aeöt/  en  fouben  ben  21.  <3juuj  ge- 
plant  bjerben  ,•  men  maebte  flaet  om  ; .  galbcrijen  te 
maliën/  b'eene  aen  bc  pointte  ban  Ijet  3upb-bje|i 
bolbjerb  /  bic  ben  2 1 .  aenbetfeet  bJO?bcn  /  b'anbcr  ten 
noo2b-bJcflen  bp  b'€ngdfe  /  acfjter  be  b2ugge  ban 
bepoo2te/  enbeberbein  'tguartierbajta32aef3Biï> 
fjelm  ban^affau  /  W  ben  22.  en  25.  gtffij  fouben  bc* 
tteet  to02ben.  ̂ en  2 1 .  gjubj  /  na  bat  fijn  €rcell.  met 
2.fhibbengefcDut^3.  boleen  Ijabbc  gefcöoten/  beeft 
l)P  een  trompetter  aen  ben  43oubcrneur  gefenben  /  en 
bebe  be  flab  op-epftben ;  ïjp  gaf  boo?  anttooo2be  /  bat 
bpbeflabbrilbe  Doubenboo?a3obcn  benïtoninbtot 
benleftentoe:  bocömen  meenbe  batfc  bKlbacftan- 
ber$  fp^eben  fouben/  gdöb  00b  bïcl  gefebtet  foube 
bebben/  fo|Bonfb2agon  (baer ban  topter|rontfp2e; 
ftenfuïlenjfo  baejlfijn  €rcell.nietgebolgtbjare.^en 
20.  toaren  be  43ebcputeabe  ban  be  regcringe  ban 
IBuntterin'tleger  boo?<?3?oI/  en  beben  fijn€rceu\ 
een  bereeringe  ban  10.  anten  toijng  /  2.  toagenö  Da- 
ber/  4°°*  befpen  en  cen  berguïben  feop/  met  nocb 
eenige  anbere  bereeringe/  om  fnn  €wea.  te  betoe^ 
gen/  fulbeo2b2ctcbouben/  battergeencrxurftenojr 
baer  lanb  en  fouben  gefc Ijicben  /  baer  mtottrtctijö  toe 
b)eïboo2fienb)aö/  obermttsmen  be  rupterenreebt 
mtbbeninbe  Quartieren  gdogeert  öabbe/  enfulrtn 
bidt  batfc  niet  upt  en  moebten. 

Itèonftnagon  /  <6oubemcur  ban  't  feafïeeï  ban ?Cntbjerpcn  /  berbatriot  3önbe  bat  fjjtt  Cjcdf.  na 
<D  i  43.201 



4* jiKonfoja*  «0201  toe  üwS  /  Hééft  ficïj  terfïont  gerecb  gemaebt  om 
gonhoigt  fnn^rfdl.tcbolgcn/  en  bp  ben  anbeten  bergabcrt 

Snha1nec"'l)c0bcnïjcallc'tfeujofboltt&at  Ij?  tn^abanbbp  ber 
om  w  te  ijanö  babbe  /  en  albaer  gelaten  toaö  /  om  fnn  <£rcell. 
•ntfftten.  boo2nemen  te  ftuutcn  /  fo  té  Dp  met  Det  felbe  bolfe/ 

beftacnöe  in  2.  cegunenten  «gpangiaetben/  ban  <Don 
Stjntïjonio  De  Eumga  en  <©on2loupoybe  2000.  jStott- 
fer$  /  öic  getoengert  Dabben  in  a&anbnjb  te  trebben/ 

(Foi.  3  2. )  en  be  toalen  ban  .jitiong  be  «ftnfon  /  met  be  geren  ban 

Staden/  t'famenttecK omtrent 7000. mannen/  en 
ontrent'  1300,  paerben  /  gecommanbeect  bp  <©on 
gioOan  be  Cotfma,-  onberbiegen  ifler  bp  genomen 
Det  regiment  ban  <0:aef  3freb2ib  ban  ben  Söerge/  en 

3tjnalle  t'famen  teftepfertf-atëeerb  benftijn  gepaft 
met/  gerefolbeert  v©?ol  t'ontfetten/  of  ben  $2ince 
maunt5  flag  te  leberen.  ̂ ijne  ercell.  berftaen  Defc 
bentieöeobcr-Komttetjeö  bpanbsv  en  mettoatrefo; 
lutic  Dn  ober  ben  ftijn  genomen  toass/  Deeft  fieD  met 
be  fccijgS-obertfen  beraben  ,•  Dier  bielen  biberfe  opi; 
nicn/  b'eenemeenbcmen  foube  blijben  enbebelege; 
cinge continueren/  eit  ficDDaeftenmet  be  galbecijen 
ober  te  brengen  /  cnb2effe  te  fcDieten  eer  ben  bpanb 
aenqiwittj  anbete  meenten/  men  en  honbe  bat  fo 
Daeft  niet  te  toege  b2cngen  /  of  ben  bpanb  /  hk  al  ober 
öenftijnbiasV  en  foube  Dem  op  ben  Dalfe  toefen/  en 
ftjn€rcell-  toaö  niet  tferb  genoeg/  om  Oenbe  be  üe- 
legeringe  te  continueren  en  ben  bpanb  Det  Dooft  te  Die* 
ben  /  en  ten  minden  foube  men  niet  nomten  beletten  / 
tjatljn  niet  ergens  boo2b2cnen  cnbe  ftab  bicniaïieren 
en  bah  alles  boo2ften  foube  -,  be  Jgera  «Efcabe  ban  Ifyt» 
Denlo/  öicben2i.gtuUjmebein  ben  leger  genomen 
toasv  p^cfenteerbe  toet/  inbien  men  geraben  bonb 
be  belegeringc  te  continueren  /  bat  DP  met  een  beel  bes 

legers/  foruptenjeaisboetbolfc/  ^Bonfb2agonin't gemoetttebuentoilbe/  om  Bern  eenig  afbeult/  be* 
letenberftinberinge  te  boen/  en  op  te  Douben;  ban 
op  alles  genoegfaem  gelet  toefenbe/  fo  Deeft  men  raeb- 

faemgebonben/  be  belegeringc  op  te  belten/  't  ge- fcDüt  en  anmunitie  ban  oorloge  en  boln  te  becfeneren  / 
ban  alles?  te  Dafarberen  /  en  'S  ianbs  eere  en  reputatie 
ban  fnn<£rceïl.  in  periicul  te  ttellen;  taant  ben  roep 
ging  bat  lEtonfïuagon  al  beel  tferber  toas/  als  Dn 
toas.  <©e  refolutie  ban  Det  opbjeben  genomen  sijnbe/ 

£ön<&»  Decftmen  boo?  eerftgepoocbtDct  grof  gefcDut  en  be 
SS  P^ïïttpaïe  munitie  na  ̂ utpDen  te  fcDtbben-  <Den 
Swo j  &101 24*  3 M  kc$  abonbs  is  ben  foetelaren  aengefept  /  bat 

fpmocDtenDaerfdbenenDarc  goeberen  fien  tefalbe- 
ren/  bat  Det  leger  optrehben  foube,-  enbeius.fjuiij 
bessmo2gensJlHft  menljct  legecopgebjoften/  enDet 
gene  men  fo  in  berl)ae|t  niet  berboeren  enttonbe/  bn 
gebjeït  ban  genoegfame  toagenö  en  anberfint£  /  Ijeeft 
fnn  €rcell.  alö  ooh  tit  flropen  Dutten  ber  folbaten  boen 
berbzanben/  opbatDetbenbpanb  niet  tenutnocDte 
boojbeeÏKomen foube/  entó  foingocber  02b2e  opge? 
togen/  fonber  bat  W  ban  ber  flab  eenigetmtballen 
tegen  Det  ieger  of  ben  DinbcrtocDt  Debben  b02bcn  boen/ 
be  foetelaerö  lieten  toel  ?oo.  tonnen  bierö  acljtcr  /  w- 
fe niet mebenrügen bonben/  baer  be  folbaten  fobele 
ban  b?onben  altf  Daer  beliefben/  fïoegen  boo2t$f  be 
tonnen  ben  bobemen  upt/  en  lieten  Det  bier  berloren 
lopen  liiital fo  gefcljiet ^ijnbe /  i$ fnn €rcell.  bomen 
logeren  te  2&o,2feelo  1.  of  2.  mijlen  ban  oBaoI,  ban  be 
opb2eïnnge  beö  legere  Deeft  fijn  €rcelU  be  peeren 
Staten  gefeïneben/  gelnnDpoon  benlbbocaetban 
©ollanb  baer  ban  bnB)imbe  ban  ben  27«giulij  ber* 
abberteert  Deeft  in  befer  manieren» 

Afauritz.  geboren  Prittce  van  Orangien ,   Grave 

van  Najfau ,  Crc.  Marquiz*  vander  Vere^  Crc. 

E  Dele ,  Hoog-geleerde ,  en  difcrete  lieve  befonde- 

re  ,   wy  en  neoben  niet  konnen  nalaten  u  t'adver- 

Het  twe  en  dertigfteBoek, 595 
geweeft,  overmits  de  aflïte  der  felver  ftede ,  defelve 
Fo  nauw  te  befluyten ,  dat  wy  den  vyand  in  fijn  voor- 

nemen fouden  hebben  mogen  verhinderen ;  en  dien 

volgende  hebben  wy  ons  met  het  leger  op  den  15 .  de- 
fer  na  Borkelo  begeven ,  en  des  anderendaegs  na  Ulm, 

vanwaerwy  de  acht  hele  met  noch  twee  anderhalve 

kartouwen ,  na  Zutphen ,  en  van  daer  voorts  na  Doef- 
burg  gefonden  hebben.  Ophuydenzijn  wy  alhier  tot 
Zelem  met  het  leger  gekomen ,  en  zijn  van  meninge* 

gelieft  het  God ,  daer  mede  na  Borcht  te  begeven ,  al- 

waer  wy  lullen  verwachten  't  gene  den  vyand  foude willen  tenteren  ;  alhier  komende  vernemen  wy  nader, 

dat  den  vyand  fterk  foude  wefen  omtrent  8000.  man  te 
voet ,  en  1 5 .  of  1600.  paerden  ,  dewelke  fommige  tot 

2.000.  eftimeren ,  waer  af  en  van  't  gene  vorder  foude 
mogen  fuccederen  ,  wy  den  Heeren  Generalen  Staten 
en  u  by  alle  occafie  fullen  adverteren ,  en  hier  mede : 

Edele ,  Hoog-geleerde  en  difcrete ,  befondere  goe- 
de vrund ,  zijt  God  bevolen,  Zelem  den  17.  Julij  1595. 

Onder  ftond  aldus ,  U  goetwillige  vrund  >  Onderte- 
kent Maurice  de  Najfau. 

'T  OPSCHRIFT  WAS, 

Den  'Edelen ,  Hooggeleerden  en  Difcreten ,  onfen  lefon* 
deren  goeden  vrund ,  Johan  van  Qldenbamtveld  >  Raed  en 
Advocaet  van  Holland. 

%y  eenen  anberen  bjief  /  gefeïneben  ten  felben  bage 
en  pïaetfe/  fcD^üft  t^5llntoniö^upb/  te  bier  tijb 
jfifcael  ban  ber  oo2ïoae  /  aen  ben  boo?noemben  3§eere 
Ulbbocaet  ban  ̂ ollanb  albus? : 

ep. 

Mijn  Heere , 

HOe  het  leger  op  eergifteren  vertrokken  is,  om  de 
overkomfte  van  den  vyand  over  Rijn ,  ten  felven 

dage ,  fal  ik  met  den  eerften  wat  particulierder  konnen 
fchrijven,  omdatdefen  bode  tot  voorder  fchrijvens 
geen  tijd  kan  geven ,  en  wy  fo  ftrax  hier  tot  Zelem  zijn 
gearriveert,  Toikverftaen,  omeenige  dagen  hier  te 
olijven,  en  te  verftaen  wat  den  vyand  fal  willen  doen ; 
den  vyand  heeft  noch  van  dage  met  200.  paerden  hier 
en  tot  Hengel  geweeft ,  en  was  recht  vertogen  fo  wy 
hier  quamen ,  hebbende  tot  Hengel  5 .  van  orie  konfta- 
pels  gevangen ;  wy  hebben  hier  Dy  ons  noch  6.  halve 
kanons ,  zijnde  de  refte  gifteren  tot  Zutphen  gebracht, 
men  begint  van  avond  het  leger  te  retrencheren ,  dis 

is  't  dat  my  de  haeftigheid  van  de  bode  en  d'incommo- 
diteyt  van  trekken  my  tegenwoordelijk  toelaet  uwe 
Ed .  te  fchrijven ,  dat  ik  met  de  eerfte  occafie  fal  ver- 

gelden. Biddende  middelertijd  den  Almagtigen , 
Mijn  Heere ,  uwe  Ed.  tot  lange  gefontneid  en  voor- 

fpoedige  regeringe ,  ten  dienfte  van  de  landen  te  wil- 
len fparen,  tot  Zelem  den  17.  Julij  na  noen  ij  95.  On- 
der ftond,  Uwe  Ed.  onderdanige  dienaer,  Onderte- 

kent AnthonisDuyki  onder  ter  zijden  ftond  noch  al- 

dus ,  't  regent  hier  fo  feer  alle  dagen  darter  by  naeft  eeo 
onverdraeglijk  fayfoen  is ,  den  vyand  heefter  noch  ter- 
ftond  eenige  van  den  onfen  gevangen  die  wat  geexcon- 
teert  waren.  Noch  flakker  een  kalfken  in ,  daer  in  ge- 
fchreven  ftond  aldus :  't  Leger  gact  morgen  heel  vroeg naer  Borcht ,  tuïïchen  Doetechem  en  Keppel ;  en  heeft 
den  vyand  defen  nacht  met  fijn  leger  gelogeert  te  kley- 

ne  en  grote  Recum  in  't  land  van  Munfter ,  4.  mijlen 
boven  Grol,  fo  eenige  ruyteren  van  balen  terftond  ko- 

men bootfehappen  >  die  om  dees  te  vernemen  uytge- fonden  waren. 

©opberg  #  $?inö  ,ïlöaurit5  met  fe#  Dalbe  Car* 
toutoen  toeberom  optoaertg  na  ben bpanb getogen: 
en  legert  fïcD  te  ̂ übolben  niet  becre  ban  81(1/  om 
be  nlepne  iteben  ban  <©eutecom  /  SHnDolt  /  «$.  %ren* 
berg  te  befcDermen :  jUSomfls? agon  Dabbe  beffoten 
batelijft  toeber  ober  ïSijn  te  beren ,  maer  y&m$  l^aiu 
rit5  bernemenbe  /  liet  fïcD  bebunben  bat  Det  jjem  niet 
eerö  genoeg  foube  jijn  ban  baer  tetrebben/  fonber 
hem  te  befoeben  /  boeïj  lag  Det  ïeger  fo  beouaem  ge^ 
togeect  en  befcDantfl/  bat  Dn  baer  geen  boo2beelop 
fag  te  boen ;  ̂©e  %ere  gioDan  paulp  fcDJüft  upt 
^ilbolben/  ban  ben  9-  3Hugufti/  bat  een  beel  ban 

letten  en  te  rsvi&uaillieren  >  als  zijnde  ons  onmogelijk  be  Caballecge  bait  ben  bpanb  U00?  ̂ bJOl  gebJeefl 

toa- 

»Jt*f!4 

J1D.  %n* 
töonfjf 

©upfj  aeti Den i^eere 

ban  <g>u 

Daibarnej 

ötlö. 

.ffêiffröe 
tuin  ben 

IDjinte 
ifEaun'tj   teren ,  dat  wy  verftaen  hebbende  dat  den  vyand  den 
tan  .jftaf»  24.  defer  met  fijne  macht  by  Berk  over  den  Rijn  ge- 
bentósere  Pafleertwas,  met  advijfe  van  de  Hooft-officiers  van 
?ictiotaet  defe  Armee ,  tot  der  landen  dienft  raedfaem  gevonden 
ban  l$ol»  hebben,  het  leger  voor  Grol  op  te  breken:  Aengefien 

dat  den  vyand,  zijnde  ongelijk  van  meerder  geweld 
dan  wy ,  was  arbeydende  of  om  ons  tot  fijn  avantage 

tot  den  flag  te  bedwingen  ,  ofimmersomdeftadt'ont- 



'595 
toaren/  en  tocl  300.  beeftcn  genomen  Daööcn/  öan 
öatöeb02gcrtje/  öocnöebpgcballe  toapenfcöoutoin 
ge/uutgcballen  toaten/en  öie  öen  bpanö  toeöer  afDau- 
öig  ïjaööen  gemaekt :  Dp  fcD ?i jfr  ook/  top  leggen  Dier 
tot  oiotc  ïiofïcn  ban  't  lanö  j  öaer  itf  monftcringban 
öe  toagentf  gcöacn  /  en  51)»  öcbonöen  446*  toagenen  / 
beDalbcn  öc  toageno'  ban  bc  tfitmeeftcren  en  Capi* 
temen  /  en  öe  ttclt-pactöen  3on  56?.  fterk/  en  öc 
fencpen  fo  te  vDoeoburg  leggen  /  jijn  ooft  in  groot  ge- 

tal. «Den  bpanö  Weef  öacrcntuflïwcn  noclj  tot  3M- 
fom tegen «Óifopotoecfltllc  leggen/  fijn  *£icceU.  toao 
öacc  en tuflïfcn  alle öagen  öoenöe  om  't  bolk  te  ocffe 
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öoenöe  öe  0202c  f  toenken/  te  tugge  gaen  /  boo2tgaen  / 
toeken/  maften  en  beranöcren/  opbcrfcDcnöen  ma* 
nieten/  om  öc  folöaccn  te  leeven  Darefylen  bolgen/ 
en  Dun  öaer  in  niet  te  confintöeccn. 

«Dicban  <£52öl  en  232eboo2t  toaren  alle  Oage  on  Oen 
toeg/  enDebbenbclegebangenen  gekregen/  öaerom 
Decftfün€reeli.öen  14»  Mugitfti  op  Oc  Depöen/  tuf* 
feïjen  «Deutetom  en  <02ol /  gefonöen  bijf  banen  mip> 
teren  met  balen/  en  geo2öonncctt8oo.mantcboet/ 
öie  alle  öc  ruuctyten  en  boffrïjen  fouöen  ontfoeken/  met 
laft  alles  öoöö  te  fmijtentoatfe  ban  öen  bpanö  fouöen 
binöcn  ■,  Deeft  meöe  geo2öonncett  öat  öie  ban  <Deute* 
com/  «Doesburg  en  252onköo2ft  bolk  fouöen  uptfen-- 
öen/  en  öeboffcDcnuptjagen  fouöen.  «Mttoatfer  bp 
öen(02abcban^ol)enlo/  met  fo  beel  fjonöenalsöp 
Daööe  fionnen  bekomen  /  geo2öonneert  /  om  alfa  men* 
fcfteit  en  öceften  alleö  upt  te  jagen  öatter  wasf ;  en  Ö002 
iiit  miööeï  iffer  een  gocöc  partpe  ban  öen  bpanö  öeno* 
meit  en  gemotft  /  en  öc  toegen  bcplig  gemaekt. 

^en  i8.-mugu|tttó  fntt  «crccli.  mctDetSegectot 
SSiflicO  gekomen  /  altoaer  alle  öc  cupteren  in  't  *©o?p 
en  öc  nimfen  ban  öien  logccröett;  maer 't  boctbolk 
logeeröe  öaer  bupten  rondom  /  in  fö2me  ban  een  Dal; 
be  maen  ban  fcer  grote  ertenfie  /  bc5upöen  Ijet  <D02p/ 
aen  öen  öijk  lag  Det  regiment  ban  öc  Stootten  met 
1  o.  baenöëlert/öaer  aen  trckkcnöe  ten  ooflcn  1 1 » bacn-- 
öelen  /  fo  ban  öe  Eeeutoen  alö  anöere  laetft  genomen/ 
bet  omtrekkcnöe  öc  iiiiz  ïtcgimenten  Bnefen  met  1 8. 
banen/  öaer  aen  ̂ ubenboo2öc  met  n.  banen/ om-- 
trckkcnöe  na  'tnoo2öen/  Cfeaef  |Mhu'p$  toanj&af* faumeti2.bacnöelcn/  en  benoo2öcn  fjet  «©oin  aen 
öen  öijk  trckkcnöe  /  lag  D#  Regiment  ban  öe  «engel- 
fen  met  17»  baenöelen/  öe  garöen  ban  fijnCrcelï. 
i|oDenlo  en  25ori$ /  t'famen fltcctt  ontrent  500.  man/ 
toaren  gelogecrtbpelko'öer  peeren  quarncrcit;  in 't 
boo2bp-tcekkeit  ïjaööen  öicbanCmmetikalle't  ge* 
fcDttt  t'eenemael  Ö002  öc  ̂ taö  gelaten :  öen  19.cn 
2o,öeeftmen't3legerbegontt  te  retrentöcccn/  öaer 
anöcrs  alle  öe  oEet-toacen  feeröier  maren/  om  öat 
Öe  fcDepen  niet  en  konöett  aenkomen  /  mitö  öen  g^fta- 

toel  öen  trommel  terttonöDeïettoeröe/  en  öenbPanö 
afgetogen  toa^  eer  öe  aiu>tercn  aen  öe  trcncnccn  qua- 

nten; öe  4l$2abe  ban  ̂ oïjenlo/  en  «52aef  pjilipö/ 
aen  toienö  quartier  Ut  gebeuröe  /  trohften  met  eenige 
mufguettier^  upt.,  maet  quanten  mcöe  te  laet  /  ober= 
mitóömbpanö  al  bewogen  toa#/  enöe  Compagitie 
ban  <©onft  Ijaer  niet  al  te  fcer  en  Ö02flen  bolgen/  om 
ïjaer  toacljt  niet  te  berlaten  /  <E>onlt  berloo2  een  ïïup- 
ter/  gebangen  /  en  ttoec  paeröen  /  teen  öooö  en  ï)et  atV 
öergenonten/  ennocOfeöpaeiöengequcat/  enljcli- 
öen  öaer  tegen  een  paert  bau  Oen  bpanö  Oeltomen/ 
lonöer  öatfe  toiften  toattcr  gequetitntorDtjtjn,  een 

ncn/  b0creiröcöietebelöeenintlacl)-O2ö2eteitcllen/  nan  öen  bpanö  toeröe  fijn  Hoer  ntetfpe&aentoanö 
gefcöoten  /  öie  öaer  ober  fcer  ïireet  en  recö  toeg.  ZDert  ̂ ó»  &> 
zz.  SJugufti  nreegfnit  €rccll.  eenen  geintcrdpiceröen  SSJSLa 

bikf/  öie  ̂ tepïtatto  ö'^barra  fcl)2ijft  aen  mm&Xl\'™ ö2agonbanöcn  16.  *e>aer  in  l)pH2onoö2agonp2tj|ï/pi«iöm 
ban  fijne  f02gbulöigïjeiö  ennaettligljeiö/  bermaent^'^f13" 
riemoolibanin'tBlegertemoetenblnben/  iiat  al  isf  *Saci° 
öaer  gebeft  in  't  steger  /  \\p  öoopt  öaer  in  boo2ften  fal  anu^onP» 
to02öen  /  öat  l)p  6000.  guiöentf  beflelt  Oeeft /  om  P20;  Dia«g»' 
biftebanbib2eo,te  bejtellen/  öat  «Bfeabe  ̂ erman  en 
<62abe  j^reöerili  öaer  creöijt  fullett  ntogen  interponc- 
reit/  öat  öie  ttoec  <©2abcn  Dier  beftent  3ijnöe/  beei 
öoen/  tiat  ïjp  gelöobergemaeïttljecftv  öatöemecfle 
öif-o,2ö2e  öaer  meöealgemltio/  öat  ïïp  üeftgiöom 
meer  ober  te  maften  /  öat  l)v  ïjcm  niet  th  fal  berlegen 
laten/  öat  l)p  toel  geöaen  'm  ft/  ïjet  bolft  upt  <©20l 
en  anöere  fïeöenbpOcmt'orülJteöen/  toant  öefïeöen 
niet  ijenfelben ;  maer  met  Ijet  cojpfS  ö'SCtmce  moeten getonferbeett  to02öen/  öat  \\a  3lcger  moet  bw-een 
bitjben/  tot  öat  öe  rebellen  ïjaer  öiinöerett  of  feïjep- 
öen ;  öatfïjn  «crcell.  (lp  meent  ten  <02abe  ban  f  uejt= 
teo)  \3^t  ban  meeröer  importantie  boo2l)eeft7  iim 
^ourlano1  getoeeft  tg  /  öaer  öc  Staten  ban  ̂ enegou^ toenen3Crtop^/  gelö/  amunitte  en  bom  toe  P2efen= 
teren  :  Anöere  b2tebenfeggen  öat  Det  Camerültiö; 
ijp  mmft  oofc  öat  Op  alle  öiligentieöoet/  en  öatter 
nopt  meeröer  apparenrie  en  io  getoeeft/  om  öcgc- 
mutiiteeröctappaiferen/  en  üm  Dp  öie  Doopt  tos 
bp  jBonföiagon  te  fepnöen. 

2Cfó  nu  öc  Segero  alfo  eemge  öagen  gelegen  Daööen 
tegen  öen  anöeren  /  foeüenöe  öen  anöeren  eat  boo2öeeï 
aftefien/  foDaööe  fijn  <£xtdl  eenige  öagen  öoen  be^ 
fpieöen/  Doe  öen  bpanö  fijn  toacljten  ttptttelöe/  en 
bebonöen  iiat  Dp  alle  öagctt  ö2ie  banen  Huntereit  op  öc 
toacljt  bocröe  cpfcKcreEanötoeren/  genoeg  beöcltt 
tegen  öc  aenïtomiïe  ban  buptcn/  en  ooit  tegen  'tge- 
fiti)t  ban  'tScgcr/toefenöe  eett  goeöe  Dalbe  uure  gaenss 
ban  't  Eeger  /  öefe  toacDten  tfelöen  fp  op  Ö2ic  paffett  / en  onöer  fabeur  ban  Dien  reöen  fn  op  öc  boctagte/ 
toaetommenberaeitttDaööe/  eenige  paeröen  te  fen* 
öen  Deel  Doog  na  ö'oojlen  toe  ober  öe  Eippe/  om  ban 

öigen  contrarie  toinöi  öen  zo,  quanten  öaer  aen  öel  bobeninöeboo2f33lanötoerenteïtomen/cnöetoacD 
«^tDeepO-bzugge  /  öc  ponten  met  't  gefcDut  en  eeniac 
(ao2logO-fcDepen/  en  öegs  attöcren  öaegö  quanten  öe 
b02öer  Imuttitic-fcDepett  /  öie  öe  öierte  ban  't  Seger 
toatberfacDten :  ̂ ©cn  bpanö  toae5  tot3©aïfïontoe- öer  nomen  logeeren  in  öen  ̂ am/  eit  Daööe  öaer  bp 

Dem  ontboöen  alle  öcgarniföenenban't<£>ber-quar- 
tier/  <0eïöer  en  <£>bcr-f  ffcl/  öie  aïlcööctt2o.  ?in- 
guftibpDem  quanten/  onöer  toelïte  <ï52acf5preö2ifi 
ban  öen  25erge  alleen  tipt  <620lgeIicDtDaööc  öe  400. 
mannen  ̂   t'5eöertDet  beleg  öaer  binnen  gefonöen/  en 
nocDö2teDonöertban'touöcgarnifoen/  en  bangeln- 
ïten  upt  (©löen^eel  en  anöere  plaetfen :  ten  felben  öage 
ïtrcegtitentijöinge/  ïjat  öe  bpanö  met  3  00.  paeröen 
na 't  Seger  ban  fijn€rcell.marcfteeröen/  toaerom men  öe  toacDten  alom  öaer  ban  bertoittigöc  /  ontrent 

tien  uuren  quam  Dp  in  'tnoo2t-ooften  ban't3leger/ öaer  öe  Compagnie  ban  <©onn  öc  toacljt  Daööe/  aen  / 
en  Doetoel  DP  öaer  op  ttoeetttael  cDergeeröe/  en  öie 
Compagnie  öaer  alleen  toa$É/  fo  en  Ö02(IDP  nopt  tot 
öen3legertoef02feren ;  maer  toeöertoijltcnöc  gaf  öc 
Compagnie  plaetfc  om  toeöer  te  cDergeren/  öaer  in 
fp  Daer  eerlijk  queten/  te  meer  om  öatfe  (ban  öe  bpanö 
aöbettififement  gekregen  Debbenöe)  allcö  bcrceöflon- 
öen  met  öe  Carabijnen  beeröig  in  öe  Danöjöen  alacme 
gaf  ficD  ook  in  't  Xegcr  fo  berre  öat  eenige  €romme- 
len  geroert  toeröen  /  en  alle  öe  (trompetten  Haken/  en 
Öe  üupteren  te  paecö  aen  öe  «encDeen  quamen  /  fioe- 

IV.  Deel. 

tenban'tïegerartefnnöenentocgte  nemen/  muf* gaöer.0  alle  öe  paetöen  om  boeragie  gefonöen  /  en  om 
nat  öen  toeg  lang  toao5  /  mttssr  Öet  Doog  ottöerfcöeppen/ 
toeröe  Haet  gemaekt  /  öat  't  bolk  t'fabonöö  /  tuffcDen acDt  en  negen  uuren  uptrijöenöc/  men  öess  mosgetws 
tufilïjjen  8.  ett  9.  uttcen  öaer  fouöe  toefen  /  toeröe  me* 
öegoetgebonöen/  öatmen  öaer  toeemploperenfott* 
öe  /  öen  «a?abe  ©Dilip.ö  ban  J^aflau  /  met  500.  befte 
paeröen/  gekoren  upt  alle  banen/  ten  getalïe  ban 
elko  z$.  öaer  mcöe  öen  «02aef  gdaft  toatf  't  boo2f3  er- ploict  te  öoen  in  öefer  boegen :  öat  öe  ̂ bantgaröe  fou* 
öe  belepö  toeröen  bp  öen  3£20(t  ban  Eallanö  met  1 00, 
paeröen  /  en  fouöe  fnn  «Benaöc  öaer  op  bolgen  met  öe 
refte  ban  öe  paeröen  een  grog/  mtt$  öat  öe  üitmee* 
tier  Conteier  Dent  ban  öe  Doop  fouöe  affonöeren  met 
60. paeröen/  en  öaer  meöe  nemen  entoegjagenalle 
öe  boeragie-paecöen/  en  fo  öen  bt»anö  flerk  uwquam/ 
alleg  öen  toijk  nemenöe  na  öc  Eippe  /  fo  na  3fêcfei  alö 
fp  fouöen  konncn/  öaet  fijn  €rcell.  beflellen  fouöe  op 
een  klepn  Cplanöeken  eenige  mufquettieröomDcn^ 
lupöenteöekken/  en  boo2tö  een  brugge  ober  öeiip* 
pe  öoctt  flaen/  om  öe  retraicte  met  0202c  te  mogen 
öoen.  SdcDter  öen  berg  be3ijöen  3©efel  leggenöe  /  fou* 
öefïjn  Crcell.  Dem  Douöett  met  öe  refte  ban  öeïiup* 
teren/  en  5000.  mannen  te  boet  en  eenige  (tukken  ge* 
fcDutö/  om  öen  bpanö  op  te  Douöen/  fo  Dpoberöe 
Eippe  nteöe  toilöe  bolgen ;  bolgenöe  toelken  boo2* 

^  4  flag 
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flag  en  bcraminge  ben  Cfcabc  PnupsbaniüafTau 
Den  e.  ̂ cptemb2is  fabonDS  uptgereben  té  met  om 
treilt  520»  paerben/  bergefclfdjapt  met  De  «Ifcabe 
<£mft  en  3loDetoijb  laan  ̂ affau  /  en  €rnft  ban 

paccbmop^om^/  mctbeömnecttercn<ö5oDart2&alen/  Den 
uncn  £9  ̂oit  3Barmclo/  ©iirtöait  üiiiSKp/  $arber/ 
bpan&.  0}arcdiS2&ahS/  TDonft/  nufoii725arnaert/i$o* 

bert  ©eer/  Conteler/  cnDc&uptcnantenban^Bar- 
cnon/  $)aiiis  2dar  en  l^eraugier  met  meer  anbere 
<@ffteteren  /  en  is  Daer  nfcöc  rjcrctieri  na  Den  pas  öaer 
f>»  öe  ïtppe  pafferen  :  ̂ an  fo  men  t^eöert  berftaen 
(ieeft/  5ün  trp  eenigefentincllenperDu  ban  Den  bpanö 
in 't  pafferen  aefïcn  enonröebtberreöpbefc5ijDeban 
3©efél.  3£en  ttoeeöen  <§cptcmb2té  fmo2genstéfijn 
<£rceü.  uptgetogen  mct5i.bacnöelenboetKrtecöten/ 
öc  retfc  ban  DcftuptcrenettD2iebdDftuRHen/  om  te 
tjaen  ter  beracmbcr  plaetfen  ;  maer  al-eer  bp  Daer 
quant  «reen.  \p  tijDmge  bat  ben  aenflag  ban<ü5?acf 

JMjilips  ban  $afl*au  oefailgcert  bjasf/  en  meeft  al 
fun  bolR  geflagen  (Doctod  Det  fo  D?cet  met  toaS)  toaer- 

om fijn  <£rccuVt  gefebut  enitnpebimententoeDerom 
fonö/  bouöenöc  met  öe  rupteren  en  Rnecöten  eemgen 
tijöop'tbeïö/  om  te  ontfangen  Die  Daer  ban  ben  De^ 
f zitte  falberen  puürn. 

^en  banöel is  alöus  cocgegaen,-  |tëonfÖ2agon  ber? 
aöberteert  jijnbe  ban  De  fentindlen  perDn/  ban  De 
bomfte  en  getalle  ban  De  rupteren  ban  Den  tynntt 
anaaurfQ  /  beeft  alle  fijn  tëupterije  b2oeg  tn  Den  mop 
OenftonDtintgeö^acöt/  en  op  berfcbepDcn  belDen  in 
jTactj-totee  gefleit/  en  boben  Dien  een  goeD  ftub  toeegs 
acteer  Defelbe  meDe  uptgeboert  1000.  man  te  boet/ 
balfmufquetticrsenï)alfpicbcn/  Daec  op  De  nipte- 
ren  baren  toijb  ter  nooDfouDe  mogen  nemen/  enljefc 
Den  met  fulRe  geftcltenifife  iBautitijboIbbettoacbt. 
<32aef  piilips  ban  $afjfau  Ijiec  af  niet  toctenbe  /  toe* 
fenDe  De  Éïppc  gepaffeert  in  Den  mojgcnftont  /  ter 
gcDefiineerDerpIaetfe/  öeeft  alle  De  ruptctSDebafre 
Doen  opfetten/  en  itf  Daet  na  in  geftaDig  gallopge- 
rjouDen/  fo  Dat  De  adjterfte  niet  fo  Ditïjt  en3ijnge- 
boïgt  /  als  m  fulfcen  conjuncture  tod  noöig  toas  -,  nz* 
«omen  3ijnöe  ontrent  Den  bpanD/  (jeeft  Ijp  Conteler 
afgcfonöcnna  De  boeragie-paerDen/  DannaöerfjanD 
ftenbe/  Dat  fijn  ttoupeblepntoas/  Ijecft  nocbeenige 
paerben  ban  jfêarcelis 25ahs na  f)em  gcfonöen  /  De- 
todbe  in  Der  baefte  rijöenöe  om  bp  Conteler  te  Ko- 

men/ lïeböcn  Den  bpanD  achter  een  ötnbc  Deggcfien 
bwöcn/  toaerom  fp  toeöer  te  rugge  gereten  3ijn/  en 
tjebben  fijn  Ctenabe  Daer  af  bertoittigt/  Detoclbc  mep- 
nenDe  Dat  bet  niet  Dan  02Dinaris  toaebt  ban  DeDjie 
banen  en  toaö  /  en  toilïenbc  Defelbe  ganfeb  affnijben  / 

beeft  bp  iBarcebö  25ar  cneenigeanDereCarabijno' ban  bc  batal  je  cenen  anDeren  toeg  Dieten  in  rijöen  /  om 

Defelbe  ban  't  Hcgcr  flf  ̂  foflten  /  en  té  met  be  abant- garDcboo2tö  gerebcn/  en  binDenbe  cenen  engentoeg/ 
beeft  begeert/  DatDe^joflbanEallanD/  a©ermelo 
metfijn  ioo.paerDenDientoeginrijDen  fonDe:  maer 
om  Dat  3©ermelo  ftoarig^eiD  maebte  /  fo  om  De  engt 
Degtoegov  alöom  Dat  tjp  meefl  lancien  ban  ̂ auté 
25ar  /  SöarcSon  en  Dn  25opüS  bp  Dem  IjaDDe  /  mttö  bp 
toepnig  ban  fijne  rnpteren  bp  Defcn  aenflag  baDDe/ 
omDatfeopeenanDetiiptgefonöcntoaren/  en  Dat  lip 
ook  niet  en  toifle  De  ftcröte  Deö  bpanDsf/  fepDefijn  45e- 
naDebJdte  toeten  Dat  \)tt  niet  Dan  De  ojbinariötoatfjt 
toaé  /  en  fo  Den  3^oft  anttooo?De  üt  <&tib$  naem  Dan/ 
i$  Den  o5?acf  met  De  anbcrc<6?aben/  cnöen^oft 
met  fïjn  tr onpe  Die  enge-ftrate  ingereDen  /  en  Komen- 
De  D002  een  gat  Daer  eenbelbopDerecftteröanölag/ 
bebbcn  Daer  ontDeftt  bier  banen  ban  Den  bpanD/  ftaem 

öc  in  ffacD-o?D2c  /  D'eene  öeel  Dicf)t  op  De  funber  banD 
aen  De  begge/  Dien  bp  terftonD  in  flancgne  Dabbe/ 

enD'anberboo2baer/  toefenbe  De  banen  ban  <©2aef 
^enD2ih  en  <02ObenöonK  /  en  t^nee  anDerc  banen 
atbterljenUeDen/  in  boegen/  batfeeerfttrjargeerDen 
op  bebaen  ban  <©2aef  ̂ enb2ib  -,  maer  om  Dat  <©2o- 
benDonb  ficb  terftont  in  flianque  gaf  tegen  De  öegge 
aen/  en  Kojtenfc  niet  allcö  op  't  bdb  bomen/  maer 
moften  alleen  met  *o.  paerben  betbtcn ,  Dit  fijn  ̂ 5e- 
naDe  en  Den  ̂ >20fl  ftenöe/  sijn  totbtt  Ö002  Debane 
ban  <02Obenöonh  gcDiubt/  om  't  fdbe  gat  tipt  tefto- 
men/  Daer  fp  De  rupterenban^öarcbonenbeBopö 

bonDen  /  arbepDenDe  om  't  gat  in  te  Komen  op  't  belD/ 

toaer  D002  fp  malbanDeren  ober  't  lijf  Degonben  te 
D2ingen/  in  boegen  /  Dat  alle  De  laricierg  baet  lan- 

cien moften  toegtoerpen/  enbaer  met  De  piftolenbe^ 
bdpen  tegen  Denbpanb/  Die  baerfeeraenD2ongj  in 
Defe  engte  3(jn  <62aef  pjilipé  en  <Ö2aef  <Cnt}t  ban  f  ;*»« 
^oïmïS  ftoaertijlt  geqnetit  /  en  <02aef  pjilip^  aiJJJ'JJJ 
€enft  ban  ,ïi5afTau  gebangen  /  en  berfrljepöen  ban^u/  Sn 
Den  bpanD/  en  ban  Den  onfen  D00D  géfrljotcn  ent>an 

gebangen  /    en  $n  Donfe   cpnDeinb  't  gat  wt*t>*olttf. 
gebomen;  en  fa  "Den  bpanö  Daer  toilöc  berbolgen/Sei^ té  &infnp  met  fijn  tioiipen  op  baer  in  gdjouDen/oEöanam/ 

en  Ijeeftfe  toeöer  D002  't  gat  geD2eben  tot  op  'tbelD/;f?a" 
Daer D'anDere ttoee  banen  op  Ijcm I03S biahen/  en »"}?** n bebben  lange  metbem  gebocliten/  bemfüoacrlijfemcötot- 

Doo2'tf)ooftgequetff7  en  epnöêii)Kmebeteriiggege-l>a''B«n. D2eben  /  fcebucnDc  berfcDepDen/  foban  fnntroupen 
alö  ban  öetroupen  ban  ben  bpanö/  gebangen  gefeee* 
gen :  Defen  geDiirenDe  té  i^arrelté^ar  in  gereDen/ 
om  Den  bpanD  Den  toegaf  te  fmjDen/  en  KomenDe  op 
't  bdb/  Dat  aebter  bet  anDerbelD/  Daer  De  boo?f3  bier 
banen  ftonben  /  lag  /  ï^teft  't  fdbe  bol  rupteren  gebon* 
Den  in  berfcftepDen  €fqnaD2en  /  toaerom  Dp  een  toeps 
nigbaltetotllenöeDoen/  om  fijn troupen afleste ber- 
fameïen/  isi  Den  bpanD  op  fjemlojSgeb20ben/  Daer  af 
Op  een  efquaö2eof  ttoee  bjab  j  maer  om  Dat  Dp  niet 
in  't  gros  en  bofte  bedjten/  toerDe  bp  felfö  meöc  ge^ bjoftcn/  liebüenöe  Den  bpanö  Daer  noclj  D2ieefquaD2e 
ftaen  ongeb2oKen  /  't  toelb  Dem  DeDe  te  rugge  treblten 
omficötoeberteberfamden.  ïgier  naquamf>arfeer 
Doo^  een  anDer  entoijDergatep'tfelbebclö/  en  DeDe 
een  furienfe  cïjarge  /  Daer  meöc  ï)p  te  rngge  ö2eef  ttoe 
Deele  banen  ban  Den  bpanD/  enfofpafftoenlitcom 
liem  meDe  toeDer  bp-een  te  bcrgaöcren/  5ijneenige 
«npteren  ban  Den  onfen  op  't  bdb  gebomen/Dacr  2öar bem  toeDer  bpboegöe  /  toillenöe  cjergeren  op  De  bane 
Die  norf)  öeel  en  ongefcoKen  toa0  /  Dan  om  Dat  Defdbe 
rupteren  niet  genoeg  in  een  befJotcn  aen  en  quanten/ 
toerDen  D'eerftc  omringclt  en D'acöterfte  ban  ter  3ijben  (Foi.  * 4  > ingeballen  en  geb^oben  /  fo  Datfe  met  feer  groot  moet»* 
te  tipt  Den  bpanö  toeDer  moftcn  flaen ;  't  todK  ̂ arbér 
fienöe/  en  Dat  Den  bpanD  bem  te  ftcrK  toatfballenöe/ 
beeft  fijn  retraicte  gcöaen/  gehjft  53ar  meöcöeöe : 
25alen  toad  na  fetnsbp  en  boo?  eenanöergatgebo* 
men  op  norïj  een  bdö  /  Daer  berfcbepDen  rupteren 
ftonöen/  DaerbpeenigeafgebjoKenljeeft/  eatéepn- 
lijbfdfooobgeb20lien/  en  beeft  fnn retraictemocten 
Doeit  Conteler  ficnDe  Dat  bet  al-om  fotoeginK/  iö 
toeöergcbecrt/  en  beeft  meDe  eeiitge  partijen  beboet- 

ten/ Docb  om  Dat  nergens  genoeg  in 't  gros  en  met 
een  groote  troupe  ban  D'onfen  geboebten  toerDe  /  mits 
De  bperigbeiö  ban  fijn  genaöe/  enöcbaftcimpjeffie 
Die  bpDaööe  Dat  fjet  niet  Dan  öe  02öinarté  toacjjtban 
Denbpanb  toaSj  maer  met  Klepne  partpen  en  beb* 
benfe  niet  bonnen  te  Degen  fonferen/  nptgcfdD  $ar= 
fter/  Die  De  b2aefftecDargegeDaen  beeft/  Daer  meDe 
Dp  Den  bpanö  fo  geftoabt  beeft  /  Datfe  tod  40.  ban  Den 
onfen/  gebangen  3tjnöe/  toeDer  lieten  lopen/  en  on* 
öeröien  Denïuptenantbanf&wis  2&ar/  met  meer 
anöere  officiers  en  ïlnpteren  -,  &it  is  't  gene  Dat  in 
oefen  aenflag  gebeurt  is/  men  toeet  niet  Dat  ecrage 
ban  aenfien  ban  Der  Staten  3ijöe  DatelijKDooDgeble- 
ben  5ijni  maer  25nrcDarD  jtinshp  i$  Doo^  Denbop 
gefrboten  enftoaerlnb  gequetft  /  en  binnen  W^fil  gc- 
bjaelit  i  3©agemons/  De  HLuutcnant  ban  25arcöon  /  is 
Doo2De5ijöemeteenfcöamp|cl)oot  gefrijoten,  <02aef 
^Dibp.ö  ban  kaffan  is  ter  3ijöen  onöeröe  rüftmgein 
geftboten/gaenDe  aen  De  anDcre  3ijöe  aen  bet  been  Doo?/ 
'enb2anDefeeraenfijnftleeDeren/  toaerom  bp  ban  Den 
pacrDeleggenöe/  niet  bcrö2age«motbt  Darmen  bem 
toeDer  te  paerDeftolp/  fo  Dat  ffp  gebangen  té  getoo?* 
Den :  <02aef  <Srnftban  ̂ olms  isboo?'tlijfgefffto- 
ten/  in  bepbe  armen/  aen  't  Ijooft  en 't  een  been  ge* 
quetft/  en  meDe  gebangen/  met  <©2aef  «entfl  jSaf* 
fau  i  Den  b2oeber  ban  Den  <0enerad  jprancops  ©eer  / 
genaemt  üobert  ©eer/  en  Den  3iuptenant  ban  Du 
55ops  toerbe  meDe  gebangen  ,•  29ernacrt  HLuptenant 
ban  432aef  %enö2ib  ban  kaffan  /  i)tt  al  toefenöe  ont* 
bomen/  borenDe  Datfe  0002  De Etppe moften ftoem* 
men/  enb2efenDetcberö2enben/  mits  ïjp  f  toaer  ge- 
toapenttoas/  té  toeöer  te  rugge  gebeert  en  meöe  ge- 

bangen :  i©aer  toeröen  banberupterenbernbfton= 

trenr 
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item  75'  paetben  en  $7.  wannen  /  beöalben  be  bootf5 , 
tyie^aben;  en  baet  tegen  öebben  beonfefebenoft 
atljt  gebangen  ban  ben  bpanb  /  en  ttcn  of  ttoaelf  pact* 
tien. 

35en  ttoeebcn  ,§eptembet  öceft  <©?aef  Datman 
banben2&etg/  met  ben  Höacngcaef  giofjan  Caerle 
ban  35aben/  ontboben/  bat  öe  bot$5  tyieo&aben 
tot  ftijnbetK  toaren  /  en  begeerben  bat  M**  ̂ b?taen 
<§piegei/  Cöirurgjjn  ban  fijn  <£rcell.  baer  ftomen 
foube/  baer  toe  öP  pafpoojt  fonö  /  en  teeftont  ber* 
toaert*  repfbe.  €n  niet  tegentiaenbe  bat  bc  ̂ paenfe 
Öen betmaten/  batfe  niet  ban  ix.  mannen  betloten 
fjobben  /  en  in  bele  jaren  fo  fignale  bictocie  niet  geöab 
te  öebben/  fo  berBIaetben  öe  bicnaens  banbcboo?f3 
31Katqui3/  bat  bp-naett  alle  b'<!l>fficier$  ban  berup* terije  ban  ben  bpanb  gequetfi  en  booö  maten/  en  bele 
ban  onfe  ruptetije  en  ïlitmeefiecg  betfelaerben  al  obet 
be  150.  boben  in 't  belb  gefientcljcbben :  <©acrom ftöjéef Mt*  mntöontë  n>uph  (boe  ter  tnb  f ifcaei  ban 
bet  oo?loge  in  bet  Staten  Heger)  bit  gent  op  aüe£ 
getnfo?meert  Dabbe/bat  f»ct  baet  boo?  te  tjouben  toa#  / 
bat  öet  berlietf  bet  boo#3  peeren  onfe  fane  betfmaett  / 
en  bat  anbetjs  ben  bpanb  meet  bet  loten  tjabbe  eê$  top/ 

obermitg  b'onfen  meefl  aüe  feettoelgebocöten  dab- 
ben -,  maet  toaten  alleen  obetballen  bp  be  menigte 

berbpanben/  bie  Den  altoos  t'famen-boegöen/  om 

bet  fabeut  ban  fijn  boetboln/  baet  bet  Staten  bola 
niet  nomen  en  öo?ften.  emmers  fcmüft  be  booj* 
noembe<©upK/  batmenbanben|Bacqui3  betftacn 

Öeeft  /  bat  alle  bt  cupterijc  ban  '3  bpanb.tf  :ileger  baet getoeefi  toaren/  fobatljetnictmecmtentoas/  batfe 
'tbelb  ijebben  moeten  guitteren/  en  in  't  aftrcBBcn 
Hebben  b'enfe  be  tettaictc  pasapasgebaen/  bocfjop 
berfcöepben  plaetfen  /  fonbet  bat  be  bpanben  öaer  opt 
berbolgben/  b?efenbe/  fobenflföacgui3fepbe/  boo? 
een€mbufcabe. 

<©?abe  ©öilipsf  ban  5^a(fau  i#  ben  becben^ep-^oobban 
tembjig  oberleben/  en  cmntelija  in  ben  J^eere  8e*2£" 
ruft/  metbeblaginge  fijnber  fonben/  en  met  beto*S„  j& 
ningebanleebtoefen/  öebbenbefijn  Crcell.  en  tyoe*fau. 
berenenanberenom  bergebinge  boen  bibbert/  baer 
ÖPÖenlupbeninbettoojntmocïjte  öebben ;  bptëeen 
feer  beleeft  en  bappet  onbettfaegt  nrtjgfman  getoeefr/ 
baer  ban  öP  tot  berfcöepben  tijben  goebe  p?oebcn  ge- 
gebenfjeeft/  fobatöpeenjonft&eece  toa£  ban  goe* 
bet  Dope/  en  öebben  be  Jioninh  ban  a^anhröfc  en 
^ectog  ban  bouillon  00&  fulne  getupgemffe  ban 
Öem  gegeben  -,  ÖP  t£  ban  be  fijne  feet  bemint  getoeeft : 
^n  fijn  eerftejeucötöeeftljp  met  fijne  €rceli.  |Bau* 
titiuö  tot  iepben  gefliibeett/  in  be  Bmberfiteptal* 
baet.  t$pi£  in  fijne  befte  fleur  beglebentf/  ban  beien 
feerbealaegt/  oberleben. 

^aer  dicht  op  fijn  overlijden. 

<tyaef ̂ öIJ[-ip0 öe  Baffa V  een  CLoecfe  /  ioncfe  en  vrooM  l&eU / 

<© verLeeö  van  v vonDen  Der  vianöen  /  ontfangen  m  't  VeU. 
©wöban     ̂ ©e  <6?abe  €rnfl  ban  <§olm«f  i$  ooft  ban  fijne 
öi     5««tfuren  ben  5.  Sulij  besf  na-mibbagö  Clmftelijn  / 
uan        met  goebe  Itenniffe  /  oberleben.  itëonfbïagon  [jeeft 
jboimft.    bepiK  be  bobe  <0^aben  aen  fijn  €rcell.  in  't  leger  tot 25ifliB  gefonben/  met  eenen  feer  courtopfen  b?icf/ 

enöeeftbe  ïicgamen  boen  tonboperen  met  8.  perfo- 
nen/  baer  ban  be  bier  beö  abont^bpfijn€tcell.  ten 
abonbmael  toaren  /  b'anbere  bier  3ijn  bp  be  bobe  lic* 
ïjamen  gebleben  i  eene  ban  be  bïere  Me  \yp  fijn  €tcelï. 
bleef  eten/  toa0  genoemt  ̂ .be^imBtcto?/  foon 
ban  een  ̂ pangiaert  binnen  3toben  geboren/  bettoe- 
betoass  be&uptenant  ban  «0?aef  l|enb2iH  ban  ben 
25erg  /  toienjs  gebangen  <*&aef  #DtUpö  getoeeft 
toajof/  ̂ benenben  ban  groot  berlie^  ban  officieren. 

^en  bibber  ©eer  /  toieng  b?oeber  tot  3©efel  be* 
grabentoaiS/  toast  mebebp  fijn  Crcell.  ten  eten/  en 
berftaelbe  bat  fijn  b?oeber/  nabatöp  Dem  al  geban* 
gen  öabbe  gegeben/  nocï)  meerber  geguetd  toa^;  baet 
op  fijn  «tfrcell.  fepbe  /  bat  öp  fulög  ban  be  <ö?abe  ban 
,§olm$  oob  berftaen  öabbe  /  en  bat  f)p  be  gebangen.^ 
alftjbtftoelgettattecrtnabbe:  baer  op  fp  geen  anbec 
etcufe  beben  /  ban  bat  fult  bp  ,ïBonfö?agon  niet  toet* 
begeabbopeertj  fprcpfbentoeberom/  met  nemem 
beeen  b?ief  ban  fijn  crcell.  aen  |fêonfb?agon/  met 
gelpecourtofie. 

g^e  ttoe  bobe  45?aben  3jjn  baer  na  tot  3CcnDem  eer* 

Wfc en ftatclijït in be^ooft-nerftcbegraben/  na  'tb** tarnen  ban  Ijare  ̂ üf-aomfie/  eefiacljte  en  ̂ tate. 

faerdiebt  op  't  af -fierven  van  Grave  ErnflvanSelms. 

<a?ave  €rnft  Van  £>oLM0  /  een  ioncfe  enDe  de vc jLiicb  jjeere  / 
blinde  f v  vaet  gev Vonö  en  gevangen  /  fterft  beCLaegt  feere. 

c?*j*        <©?abe  <tf rnft  ban  i^aflTau  /  mebe  gebangen  /  toil* 
S2,?an  öcn  P  m$  °ïJ  ö^n  tantfoen  fetten  /  fonber  boo?gaen* 
2SJ,   be  abbijg  ban  ben  <©?abe  ban  jpuenteg  /  ban  öebben 
tantfoe*    baer  na  6000.  nronen  geepfcljt/  be  eronen  tegensf 
mm  op   3.  gulbensi /  boefi  i$  Bet  rantjben  gemaent  op  1 0000. 
ïoooo.  «u.  guK,^  /  öo0?  tuflTcöen-fp?eften  ban  ̂ on  gian  be Co?bua<i5enerael/  betoelbegetroutöabbe  be  fufier 

ban  HSonfieur  be  öebourjef  /  toeïfie  ̂ on  g[an  be 
€o2buapafpoo#  ban  fijn  <&ïttll  berfocljt/  om  tot 
3©efeï  te  mogen  öomen/  om.ïBonfieut  beïleboursf 
tem  te  befoefeen  /  bat  öem  te  licïjter  bergnnt  toetbe  / 

(Foi.j5>  ombatmenmeenbe batlKonfieur  beïlebourief  fjem 
tot  fijn  bebotie  foube  b?engen/  om  ten  betten  te  fp^e* 
Ben/  gelijBgefcïjiebe. 

^eaitmecftcr&infïtn  toajSoofifeergctoont/  en 
(lo?f  mebe  ban  fijne  nuetfuren  /  en  ijef  tot  3©efel  eerlijB 
begraben. 

€enige  ban  be  garbe  ban  fijn  €rtcïï.  öebben  be 
4auamctmeetferban<©?abe^enb2iB  ban  ben25er* 
ge  gebangen  genregen/  met  13.  of  14.  fiegte  paer* 
ben;  fijn€tceü.  toasf  gefint  om  ben«auartiermee* 
(ter  op  fijn  tooo?b  te  laten  gaen/ban  berfiaenbe  batben 
bpanb  geen  ban  onfe  gebangenen  op  'tmiartiertoil* 
benlosf laten/  niet  tegenfiaenbe  fijn€tcelï.  allefnne 
gebangene  losf  gelaten  babbe/  Brijgfman  tegen  ftrijgf* 
man/  fo  mofl  bed^uattiermeefler  mebe  nocö  toat 
bljjben fitten/  totnabeto?bomtonti^  «©aecbwben 

eenige  b^ieben  ban  ben  bpanb  geintercipieert/  baer  bp 
fpfcö?ijben/  ban  begrote  bittotie  bie  fp  berftregen 
öabben/  en  ban  be  boob  ban  be<6?aben  ©ötüpiSen 
ban  <j$olm0  /  ertollerenbe  feer  be  bictorie. 
$a  öet  ongeluh  batbea5?aben^öütp.öban^af* 

fan  /  <£rnfi  ban  ̂ olmjS  /  bit  fo  getoonb  toerben  /  bat 
fplieben  ban  öace  quetfuten  in  öare  gebanöeraffe  fio^ 
ben  /  en  bat  be  peeren  Staten  3leger  nocö  tot  25ifiicö 
lag  /  Bregen  be  peeren  <0ebeputeerbe  ban  be  peeren 
j$taten  <U5eneraeI  in  't  Heger  bp  fijn  €v*cell.  toefenbe/ 
goebe  abbertentie/  bat  lBonftyagon  fcfeete  aenfia* 
gen  pjactiferenbe  toagJ  op  eenige  Cieeffeen43uli&fe 
&teben/  ombefelbefntenemen;  be  peeren  Staten 
baer  tegentooo?big  5ijnbe/  en  befe  faBe  met  fijn  €rcell. 
mbeliberatiegelepböebbenbe/  en  berftaenbe  bat  be 
fiibberfcöap  en  .èteben  be0  ipurflenbomgi  Clebe/ 
binnen  ber  fiab  Clebe  bergabert  toaren  /  öebben  raeb* 
faemgebonbenaenbefelbete  fcö?jjben  ben  nabolgem benb?ief. 

E  Dele ,  Erentfefte ,  Hoog-geleerde ,  eerfame ,  wijfè 
envoorfichtige  Heeren,  Naburen  en  goede  vruo- 

den ,  de  goede  genegentheid  die  de  Heeren  Staten  Ge- 
nerael ,  en  ons  van  wegen  der  goede  Nabuurfchap , 
en  tot  handhoudinge  van  der  goede  Nabuurfchap ,  en 
tothandhoudingederUnien,  en  onderlinge  tra&aten 
van  vrundfehap  >  tulïchen  uwe  en  eenige  defer  zijds 

Land-^ 

23?ief  ban tt  i^crccit 
Baöcban 
^tate/am 

be  laiböt'c* 
fchap  f nOt 

«èifbcrr bfj8  fUt' 
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Het  twe  en  dertitffte  Boek, 

fameït  bin« 
nen  De  |Iab 
fileef. 

;6tl)?nben 
öan  WiU 

Ijtim  ban 
5frpbatD 
aenöe 
i)eeteïJ)en= 
(ili  ban 

23j(enen  / 
Saei>  ban 

Matt. 

Landfchappen ,  opgerecht  en  lieylfamelijk  onderhou- 
den, bewogen  heeft,  fou  L.  als  die  van  den  Hertog- 

domme van  Gnlik,  endie  van  den  Berg,  trouwelij  k 

en  van  tijd  tot  tijd  te  waerfchouwen ,  wat  wy  tot  ont- 

dek kinge  van  verfcheyden  aenflagen  en  pra&ij ken  te- 

gen den  Staet  vanuwereipe&ivelandenenfteden  heb- 
ben konnen  vernemen ,  gelijk  wy  verhopen  noch  in 

verfcher  gedachteriifle  te  zijn ,  wat  by  den  Heeren  Sta- 
ten Generael  van  den  Ruermondifchen  Cantfelaer  bin- 

nen Emmerik  geop'enbaert  is.  Defelve  onfe  genegent- heidheeft  niet  toegelaten  uL.  te  verfwijgen,  wat  wy 

onlangs  in  't  feker  vernomen  hebben ,  daer  aen  u  L.  ten 
hoogften  is  gelegen ,  namentlijk ,  dat  het  Spaenfe  Le- 

ger tufïchen  de  roer  en  Lippe  tegenwoordig  gecam- 
peert,  voorhebbens  foude  zijn  by  eenige  gemaekte 

Muytinatie  t'incorporeren ,  en  fich  meelter  te  maken 
van  eenige  fteden  of  fterktenin  den  landen  van  Gulik 

of  ten  naeften  gelegen.  Devoorforge,  vand'welkons 
ook  ten  deele  genootlaekt  heeft,  ons  dus  na  byden 

vyand  te  legeren  en  te  houden.  En  of  wel  't  felve  fon- 
der  fchade  van  den  ingefetenen  niet  en  gefchied  tot  on- 
fen  groten  leedwefen :  fo  hopen  wy  nochtans  daer  in 
by  allen  liefhebberen  der  aengeborene  en  wettelijke 

vryheydtefullenverontfchuldigt  blijven,  in  aenmer- 

kinge  't  felve  niet  weyniger  en  {trekt  ten  beften  defer 
als  onfes  eygen  Vaderlands :  Biddende  dat  u  L.  ons  in 
fuiken  voornemen  fulks  wilt  feconderen ,  en  met  fulke 

correfpondentie  bejegenen  als  den  nood  vereyfcht ,  en 

wy  en  aen  onfer  zijde  niet  hopen  te  faelgeren.  'T  ken- ne  God  Almachtig  die  u  L.  Edele ,  &c.  wil  houden  in 

fijn  Godlijke  befcherminge.  Uyt  het  Veld-leger  tot 
Biflik den  1 1 .  September  159J.  &c. 

lüaberïjanb  algbe  lego#  fcïjeptien/  troft  iBont; 
i^agon  op/  en  berftfjoonbe  'tïanb  banaBuftfefect/ omtl)OO2f5aöbectiflrententbal0  te  maften/  ftoetoeï 
jfjpnieten  nonbe/  fiebbenbe  al  bertoont  en  tonfozm 
tiet  gene  geabbifeert  toa£  met  lift  getracht  ̂ uffei; 
bo?pin  te  nemen»  Cenanber/  met  namen  3©iHem 
ban  3Fri>bacïj  /  frtniift  aen  ̂ onnftcer  %nrin  ban 
25?ieneri/  ïSaeötoari&tate/  ban|tëontb2agontfop* 
bjeningc  albu$/  ben  8.  <®ctob.  1595» 

DE  Troupen  van  Mor.tdragon  zijn  gepafTeert,  en 
hebben  haer  gelegert  rondom  het  kafteel  vanReyd, 

hebbende  het  land  van  Gulik  groot  refpeét  gedragen , 
fich  contenterendc  met  het  land  Ceulen ,  en  dat  om 
defe redenen  mijnsbedunkens.  Ten  eerften ,  om  valfch 
te  maken  de  advijfen  van  de  Staten  Generael  aen  de 
Staten  van  Cleve  gegeven.  Ten  tweeden ,  om  te  hou- 

den de  belofte  van  den  Grave  van  Fnentes ,  gedaen  aen 

de  Gedeputeerden  van  't  land  van  Gulik.  Tenderden, 
om  fich  een  fpijs-trefoor  te  bewaren  tegens  de  Lente , 
en  naerder  by  de  vereenigde  Provintien  te  zijn.  Ten 
vierden  j  denoverlaft  gedaen  inhetCleeffe  enBergfe 
landj  om  door  dit  vertrek  den  Rade  van  State  daer 
mede  te  belaften ,  en  verhael  te  maken  by  de  Staten 
van  alle  de  Provintien,  en  by  de huyfluyden.  Waer 

toe  grootelijkx  dient,  dat  alle  die  't  met  den  Raed  hou- 
den ,  voorfien  zijn  met  Officien ,  't  welk  een  goed  lok- 

aes  is  van  de  refte ;  het  meefte  met  vrefe  vervult  zijn- 
de ,  ter  oorfake  van  het  verlies  van  Cameryk ,  fbber 

fucces  van  de  Staten  Generael ,  een  gerucht  vangrote 
beroerte  in  Vriefland  en  elders.  De  grote  toeruftingen 
van  den  Konink  van  Spangien ,  de  komfte  van  den 
Ertz-Hertog  Albart ,  en  van  den  Prince  Philips ,  Mau- 
rity  broeder  ,  de  handclinge  van  den  Konink  van 
Vrankrijkmet  den  Paus ,  &c. 

3&e  <ü5cfccputeerbc  ban  oen  Hanbe  ban  Cleef  /  fiete 
benaenaifóonffcianon  gcfollititeert/  om  te  bertcen- 
HenbanbcöB02?tcn  bobentj  fip  gaf  boo?  anttooo2; 
be/  bntalfo  lange  fijne  ffiaajcftepts  bpanben  baer  la^ 
gen  /  fip  ooft  lalt  ftabbe  baer  te  bnjben  /  en  niet  eer  en 
foube  bcvtrenften  boo2  bie  bertogen  toaren :  befgeujftjS 
berfocftten  be  boo?f3  <8ebeputeerben  oor  aen  fijn 
<£rceij.  bie  baer  op  boo2  anttooo2bc  gaf  bp  gefctmf; 
te/  inïjoubenbe  in  effecte/  bat  be  gemene  bpanben 
t'imputercn  ftonb  ftaerlupbee  nomfte  albaer  /  betoel* ftebaeceerfl  geltomen  5ünbe  en  noen  blijbenbe  om  in 
be  ©ereenigbe  $eberlanben  inb?cuft  te  boen/  genoob- 

'5  95- 
fazkt  toa$  getoeeft  ïjaerïieöer  te  bejegenen/  en  bat 
fijn  <&xtciï.  notlj  be  Staten  geen  geballen  ftabben 
aen  be  fdjabe  bie  albaer  gefcfiiebe  /  fiebbenbe  fo 
beïc  o?b2e  gcftcit/  alönagelegentftttbeemgfïntfmO' 
gclijn  toasf/  bat  alle  berbcrf  foube  mogen  getocert 
to02ben. 

<£>p  b2pbag  ben  29.  ̂ eptemtyté/  lyütitxc  iBonf;  fen£*9 
b2agon  een  aenflag  op^ufifeïbojp/  om  hk  ftab  üigjfgj? 
te  «rijgen/  fomenbetmoebetot  benoef  ban  be&ep' fdbojp  « 
fcrfe  en  ben  t#arft-<0:abe  ban  &utfcnberg  /  toefenbebweeef* 
ponfb2agon  felfg  baeg$  te  boren  met  40.  paerben 
in  bc  ftab  genomen  j  ben  aenflag  bias  beraemt  bat^ 
ter  3oo»öeelb2oeg  aen  bc  ftab  quanten/  begerenbe 
binnen  te  nomen/  om  ftacr  te25ierfiten  en<§arou 
ment  te  gaen  /  tic  öaer  onber  bien  meeftcr  fouben  ge^ 
maeftt  ftebbcn  ban  be  poo?te  /  en  fouben  t'ftarett  ontfet gestegen  hebben  500.  paerben  en  500,  te  boet/  tic 
be$  nacöto1  te  ̂ ercnbo?p  en  ©linberen  bjaren  geno- men/ el»  rupter  met  een  man  acöter  Dent;  maer 
om  bat  be  bojgers  be  300.  mannen  niet  gelijn  toil- ben  inlaten  /  maer  toel  met  partnen  ban  20.  Ut 
Ijaer  getoeer  aen  be  poo?te  fouben  moeten  laten/  en 
bat  tfanberen  niet  in  fouben  mogen  Itomen/  boo? 
bat  ïiiz  toeber  uit  fouben  bjefen  /  «f  ben  aenfTag 
gefaelgeert  /  enjijn  baa*  na  alleg  afgetogen  /  geb- benbe  be  boo2fj  boipenuptgeplonbert/  fonberbatbe 
€lztf(t  ®02ftelpe  0aben  öen  bess  fetjenen  aen  te nemen, 

<©cn  10.  en  1 1.  <©ctob2isf  /  löfijn  Crcell  boln  bic 
te  23ifli&  lagen  /  feer  ftern  ober  ben  ïtnn  getoeeft  /  om 
boeragie  te  öalen  /  baer  men  oob  een  gocbe  partpe  ge* 
Oaeltenin  't  leger  gcb?acFïtl)eeft:  be  bpanb  menen; 
be  bat  men  ben  1 1,  loeberom  baer  ftenten  foube  /  öab^ 
bc  baer  op  gctoacljt  ■,  maer  niemanb  bernemenbe 
(mitiesöetUcrbobenbjaiS/  batniemanb  oberbeb2ug^ 

ge  motfit  gaen  of  rtiben)  bertoonbe  ïjem  op  be'na- noen  met  6,  of  7»  banen  rupteren  tot  aen  be  feïjamfe 
boo2  be  brugge  /  maer  en  nreeg  niet  ban  2.  of  3 .  folba* 
ten  bie  na  kanten  gingen  /  en  bertoog  alfo  toeberom : 
2,bagcn  te  bo?en  nregen  be  bpanben  eenige  paerben 
bartbeg<tf52aben  ban  =f£oï)enloo$  Compagnie/  om^ 
trent  €mmerilï.  ^©cn  13»  toaren  op  toeg  /  en  al  om* 
trent  JBefel  /  ben  ̂eere  ban  iBertoe  /  ben  ̂ jcere  ban 
fiifoir/  banber  ̂ oot/  ben  <@berften  ̂ ubenboo^ 
be/  ̂ teenöupfcn/  (Crelloen  meer  anbere/  altoaer 
fplfeben  ben  bpanb  getoaer  bJ0?benbe  /  5ijn  toeber 
na  't  leger  geneert  /  fonber  berliejer  te  lijben  -,  \x^ bien  fp  boo2tgegaen  Dabben  /  foube  be  bpanb  een 
bafte  ̂ )2infe  geDab  Ijebben.  (€en  felben  bage  Deeft 
<lan  Kenart  /  tnt  ben  <©?oft  ban  ̂ allanb  ban  be 
laetftc  recontre  beel  nagefept  Dabbe/  op  fijn  mono 

hloppen/  en  benennen  bat  ÖP  't  gelogen  tjabbe/  en <©ob  /  be  giuftitie  en  ben  S&oft  om  bergiffenifTe  bite 
ben  moeten. 

<Den  i9.©ctob2i0  Deeft  fnjt  €rrelL  hebene  boen 
boen  /  ban  ben  gantfcljen  leger  /  uitgefepb  3 » baenbe^ 
len  folbaten  /  Mc  ober  be  b?ugge  op  be  toarftt  toaren  f 
te  toeten/  een  ban  be  piefen/  een  ban$oo2b-=l£ol* 
lanb/  en  een  ban  <02aefPDilip#  regiment/  baer  af 
be  nombje  beliep  5382.  mannen  te  boet/  boben  be 
gene  \m  ban  elfte  Compagnie  in  'tquariier  toaren 
gebleben/  totbetoaringe  ban  be  Dutten ;  en  na  Det 
bunnen  ban  Höeeftcr3dtttDoni^^upK/  fofjp  fcb^ijft 
ben  20.  <&ctob2i$  uit  25ifïilt/  alles  op  ben  anberen 
gefmolten/  en  fouben  ober  be  6000.  te  boet  nietma^ 
lien,  cnopbatmen  te  beter  en  naberbertoittigtfou? 
be  toefen  /  fo  fonb  l jp  aen  ben  3übbotaet  ban  ̂ ollanb 
een  ftaeltgen/  ban  't  gene  ïjp  baer  af  gefien  en  aengete^ nentfiabbe/  baer  uit  befelbe  foube  nonnen  berftaen 
't  getal  ban  elft  regiment/  en  ban  elftebane  rupte- 
ren/  ïjic  t'famen  maeftten  1057.  paerben/  boben  be 
gene  bie  naS&abanb/  i^ieumegen  en<©ber-ffffeï/ 
met  berlof  ban  fnn  «frcell.  moeftten  hertogen  jijn/ 
bie  notD  toel  400.  paerben  toaren.  *©en  bpanb  mep- 
nenbebatljetgeDeele  leger  optoog/  auam  onbertuf= 
fen  met  etlijfte  paerben  tot  boo?  be  fcfjantfe  aen  be 
brugge/  bantoerbemetmufauetten  te  cuggegeb2e^ 
ben.  5©efeöebeuegefcftiebe  op  een  groot  beib  hup* 
ten  't  guartiec  na  ïleeg  toe  /  onber  rnetert  ban 
't  bolft  in  flaefto^e  te  maften  /  en  in  w  ftoenften t'ererceren. 

VOET- 
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j&tfltt  u«n 
t»  cebtnuê 
gcbtien  ben 

l9.<©CtO* 

tn  't  Srta* 
een  Eeaec 
tot  Eifïih. 

VOETVOLK. 

Cngelfem  *♦  föegmtenten  /  't  eeefte  8.  ©aenbeïen ftecö i€toeebe  Segtment  ban  9.  ©aenbelen 
252anb  5.  ©aenbelen 
«ftaef  #öilipg  Regiment  9.  ©aenbelen 
,&ijn  €ccell.  ban  l&oïjenloctf  ©acnbelcn 
^ubenboojbeng  ïïegiment  9-  ©aenbelen  tlcrit 
't  €ecfte  föegiment  ©2iefen  6.  ©aenbelen 
$£et  ttoectie  Regiment  7. $aenbelen 
't<Decbeftegiment 

«'t^octbolRt'famert  6232.  | 

RUYTEREN. 

,$ijn€jccell.  7©.|P«rtw»i/ 
2&alen       100. 
3©acmeio     71» 
«Enften        60» 

J^ofjenlo  41. 
25eccDon  36. 
$.2$a&r4o. ^©onfe  46. 
pacRec   54* 

ftöepötn. 

ie  UBï'ert fngmo' 
tntn. 

binnen 
3tonben/ 
cnöocbie 
g«ftiltj£. 

D<£fetmeelegec0bïeben  ötet  alfo  ttilenbeftfjatyt 
leggen  tegen  Den  anbecen/  te  toeten/  öet^ta? 

ten  legec  te  S&ifïiR  /  en  itëonfbjagon  bp  feepfecg- 
3©eett  /  geen  ban  bepben  millenbe  cecjt  febepben; 
tarnt  liKonffcagonmeenbc/  fobpeerftfcbepbe/  bat 
fijn  Ccccll.  baec  ecgenö  tn  bat  guattiec  notD  pet  fonbe 
mogen  boo2iiemen  /  cpnblijR  fcljepbe  |Bonfb2agon 

noclj  b'eectte  /  en  fonb  5»  banen  cuptecen  na  't  3©entc tn  ijaec  gemoonljjR  <j5acmfocn  /  ïjet  roelRe  fijn  €rcelï. 
beeftaenbe/  tébefelbenagebölgt/  metbe  cuptecije/ 
(jopenbe  be  felbe  te  onbecfcljeppen  bp  3£02|ten  obec  be 
gUppe  /  ban  fp  fpoeben  Ijaec  fo  feec  batfe  ontguamen : 
3&aec  na  tó  fijn  €mU.  ook  geftfjepben/  en  belafte  ben 
MMtt  ©ecc/  bat  fjupg  3Beecbenbucg/  baec  om- 

trent 50.  of  60,  man  in<£>acnifoen  op  lag/  tntene* 
men/  öct gefeïjut  wecb  baec  boo?geb?acDt -,  macc 
alfo  öet  niet  op  beguame  pïaetfe  ma$  gejtelt  /  öielben 

Baec  be  gene  bte  baec  op  baacen  mat  te  tcotfec  /  b'melR ©eec  niet  mei  nam/  en  baecom  ÖP  ïjet  gefeïjut  bess 
iiubecenbaeg$betfet3ijnbe/  en  milbet  op  Daecbec- 
foe«  niet  opnemen/  banopgenabecnongenabe/  ge* 
lijft  fp  boen  mofien;  öp  liet  i^.folbaten/  bie  ban  ïjet 
^5amifoen  ban  <©20l  macen  /  en  baec  binnen  macen/ 
top)  gaen  -,  ben  €mtepn  $2up#  ̂ t  tip  om  fijn  tcotfe 
ammoo2be/  altf  bet  opgeepfebt  mecbe/  opgangen/ 

b'anbecemofïen  Det  lot  tcefcften  tmee  en  tmee/  brie 
typ  gaen  of  gangen  foube* 

Ca^ijn  ban  beu  fyzl/  fefpeef  ben  eecfïen  <©ctober 
uit  EutpDcn/  aen  ben  atbbocaet  ©Ibenbacnebelb/ 
batbe  ̂ olbaten  ban  ̂ nljolteen  goebe  buptbeftomen 
Öabben/  ban  omtcent  1 6  of  17000,  gulben/  ̂ k  be 
folöaten  ban  ©toenseel  fouben  beftomen  tybbm* 

5!n  gjumo  üt$$  jaevjs  té  binnen  ïonben  een  grote 
Detoerte  getoeeft  /  (fo  ben  2Cgent  ban  be  peeren  Sta- 

ten i^oel  be  Cacon  aen  ben  Jgeece  ©Ibenbarnebelb 
boo?f3  fcïjj«jft/bp  iBiffibe  in  bato  ben  28,  giunn  1595. 
ftüo  vcteri }  becoojfaefct  b002  be  grote  Wvu  bah  Koo:n 
en  anöece  eetlijnc  toacen  /  fb  bat  eenige  W  fp  p?enteö 
noemen  ïjaeu  benneten  ïjebben  /  be  iBatöt-lieben 
ïjaec  botec  en  bioob  af  te  nemen/  en  tot  öaeclieben 
bifattiz  te  beefcopen/  botlj  Rebben  b«  gelb  baec  af 
bomenbe/  beHjacnt-Uipbengegeben/  bcbbenb02^ 
beciSooneen  pjoclamatie  op  Daeclieben  epgen  auto- 
citeptinbibecfeö^cnen  ban  bec  flab  geöaen/  enéet 
ftoo?n/  botecenanbecsfopeenen  p?ijö  na  öaeclieben 
goebbunuen  gefleït  /  en  geboben  't  felbe  niet  biecbec  te 
becèopen/  en  epnteUjn  ïjebben  geconfpiceect  /  om 
ben  .iilSepeu  ban  Xonben  om  öai£  te  b2engein  €nfo 
baec  geen  piomte  0202e  gebonben  en  toace  gebjeefl/ 
ban  eenige  ban  be  principale  ïjoofben  gebangen  ge^ 
Reegen  te  öebben/  fonbec  tbiijfel  foube  bit  ftufe/  fcD2ijft 
Öp/  feec  qualijR  afgelopen  bebben/  bocb  öcbbeh  be 
recbtecgïjiec  op  ncecfiig  getoeefl/  en  tegen  bc  fjoof* 
ben  fcbecpelijö  gep20tebeect  /  boclj  becflaen  bat  fp  bc-- 
felbe  na  ïjaecliebec  ceebten/  tot  bec  boobrtietenöeb- 
ben  bonnen  becbjijfcn/  niet  tegcitjtaenbe  bare  iBajeit. 
boo2  ben  =^eece  2&uhï)02ft  Dabbe  boen  becRlacen  /  bat 
fpbiealbegeecbegeDangen  te  iKöben;  baec  iffec  op 

630. 

IBannen^ 
1230. 

jannen. 

630, 

IDannen. 
630. 

Il^annen. 292, 

Msmm, 

730. 

B^annen» 
650. 

j^annein 

710, 

jföannen» 

730» 

l^annet^ 
anmnteboet» 

<tö2aef#Düip£    55* 

Contelec 

54* 

ïünfRP 

47. 

^meltfinR 

65. 

«^ibnep 29. 

<©2aef^cnb?iö.  48. 
^U250P3Ï  41. ».25aftr  47. 
€bmonb  58, 
©eec  54. 

f^atwnïlupterm  1057» 

ben  Z7.  (bati^ï  op  ben  7.  gillij  ftüo  novi)  tot  1 5.  toe  op 
^illecinöinfcRecboeöenenplaetfen  ban  beeftabge* 
(feit/  ooftcenigeacbteceenbaccegcgeefleit/  anbcce 
baeclupbec  oo2en  afgefneben  en  uit  bec  ftab  geban? 
nen  /  toel&s  ̂ vftitk  fonbec  anbece  becoecten  op  gijtc^ 
ren/  feïpijft  ï)p  /  aengïna  /  na  bat  be  ftab  geïjed  in  bja- 
penen  meet  geftelt/  en  een  pegelijfe  geboben  bat  fp 
fwn  $2entté  in  ijup^  fouben  Ijouben  /  etc 

3©pDcbbett  incc  b02en  becbaelt/  bat  be  ̂ onin^ 
ginne  ban  €ngelanb  be  ̂ eece  ban  25oblep  ftaren 
SCmbaffabcuc  aen  be  Staten  <0enecael  gefon^en 
Dabbe  /  bo?becenbe  betalinge  ban  öaec  becfcljoten  (Foi.  j6.j 
gelb  /  en  mebccRomtle  ban  öaec  bolb  /  en  bat  be 
^eecen  Staten  *0enecael  baec  op  feec  belecfbeant- 
moo2be  en  ejccufe  gebaen  babben  aen  frace  ̂ ajejt. 
en  öoopten  batfe  befelbe  ten  bellen  nemen  /  en  bv  btfz 
gelegentljeib  be  fabe  foube  laten  becuflen ,  tim  fp  bec* 
ftonben  boo?  f)et  fci)2ijben  ban  öacen  boo?noemöen 
2Cgettt/batöacetïlBaiett,nocö  bip  öacemeningetoasf 
pecfiftecenbe  /  en  batfe  ban  meningc  toaö  /  ben 
b002f5öacen  fdmbaffabein:  25obïep  tacbecom  bp  be 
boo2f5^eecen  Staten  <ü5eneca?l  te  fenben/  omnorö 
ï)efttgcc  aen  te  gouben  op  baec  boo2f5  becfoeft  /  fulc  \y* 
fcl)2ecf/  batïjem  ooRboo?  be<0^abe  ban€flfec  (bib 
onfefaRefcectoegebaen  \xm)  en  bp  ben  gcoten  (Crc* 
fociccaengefeptteyijn/  bat  niet  anbece  en  cejtcerfcr 
banbatbe^eece  ban^oblep/  bit  niet  mei  te  paiïe 
toajS/  cnbatmenmaec  alleen  toac^te  na  fijne  gene* 

fïnrjc  /  batfe  anbecfintjS  toel  een  anbece  foub'c fenben  j en  bcbiijle  fnn  €ccell.nu  toaö  leggenbe  met  fijn  ie* 
gec  tegen  |Bonfb2agon/  fo  itf  be  boo2f5  ̂ cece  ban 
23obIp  mebecom  te  lanbe  geRonten  /  en  Ijeeft  fjjns 
p2opofitie  aen  be  boo>f5  ̂ eecen  Staten  <0cuecael  ge* 
baenben  i5^ugu|ti  1595» 

H 
Mijn  Henen , 

Et  en  fal  my  niet  van  node  zijn  u  Iuyden  indachtig  f$»jjofïti8 

te  maken,'t  geen  ik  u  1.  leftelijk  voordroeg  van  we-  ~flnh6?? ' 
gen  hare  Majeft.  fo  ter  oorfake  dat  het  niet  feer  lang  £™v  ̂s* 
geleden  is,  dat  ik  van  hier  vertrok,  als  ook  om  dat  de  fa-  irp/atn» 

ke  u  1.  fo  na  betreft ,  dat  ik  my  verfèkere ,  dat  gylie-  graten 

den  daer  noch  heel  verfche  gedachtenifle  van  hebt.  Ccnttaï1, Het  fal  u  L.  dan  believen  te  verftaen ,  dat  hare  Majeft. 
met  mijn  Heeren  van  haren  Rade  tot  verlcheyden  ma* 
len  met  feer  rijpe  deliberatie  overwogen  hebben,  het 
inhouden  van  uwe  brieven ,  die  gylieden  my  gegeven 
had  in  plaetfe  van  antwoord  op  mijne  voorfz  propofi- 

tie,  en  infgelijken  alle  't  gene,  't  welk  gylieden  my 
by  monde,  of  publijkelijk  in  dek  vergadeiinge ,  of 

aenmyin  'tbyfonder  verklaert  had>  dooralfulke  en 
andere  perfonagien ,  die  't  u  E.  E.  belieft  heeft  te  gc- 
bruyken ,  om  my  levendiger  te  vertonen  den  Staet  van 
uwe  affairen,  met  fekere  van  de  particulierfteexcep- 
tien ,  die  gylieden  te  doen  had  op  haer  verfoek :   Dat 
alles  niet  tegenftaende,  ben  ik  gelaft  u  E.  E.  vanharen 

't  wegen  te  kennen  te  geven  ,  dat  fy  in  geenderhande 
voegen  u  luyder  voorfz  allegatien,  exceptien  enre- 

monftrantien  goed  kan  vinden ,  of  in  't  alderroinfte  fur~ /  fifant, 



48 
Het  twc  en  dertigftc  Boek , 

595' 

In  den  Hage  den  if-  Augufti  159?.  Ondertekent 
Tho:  BodUy.  Overgelevert  ter  Vergaderinge  van  mijn 
Heeren  de  Staten  Generael  den  14.  Augufti  1595. 

$a  öat  bc  boo?f5  $|eere  25oMep  fijne  pjopofitw 
fcïmftelijft  obergelcbert  ïjaöbe  /  ïjeeft  l)p  aen  öe  bö02f5 
Heeren  Staten  <0enerael  ooh  obernelebew  fenere 
flBtfTibebpïiarelBajeft.  aen  be  boo?f5  peeren  ̂ ta- 
tenfelfëcefcftjeben/  met  een  feer  fcljerpe  of  tfraffe 
penne/  lupöcnijeaiöug: 

feer die 

fïfant ,  om  eenigen  fchijn  te  geven ,  de  weygeringe  van 

een  fo  regtveerdig  en  redelijk,  ver foek ,  gedaen  van  we- 

gen een  Princeffe ,  dewelke  beter  van  u  luyden  geme- 
riteert  heeft ,  dan  t'eenigen  tijde  gedaen  hebben  alle 
de  Princen  van  Europa  t'famen.  En  hierom  ift,  dat  fy 
haer  niet  en  heeft  konnen  onthouden  my  datelijk  we- 

derom te  fenden  aen  u  luyden ,  om  by  u  feer  inftante- 
lijk  aen  te  houden ,  dat  gylieden  beter  wildet  denken 
wat  u  L.  te  doen  ftond ,  alles  de  Generaliteyt  defer 
Provintien  voordragende ,  fonder  daer  fwarigheid  in 
te  maken  ;  hun  te  gemoet  voerende  de  grootheid  van 
de  Meriten  van  hare  Majeft.  hier  in  ook  u  L.  behelpen- 

de met  uwe  fonderlinge  wijfheid  en  gefchiktheid ,  om 

henl  uy den  te  bewegen ,  dat  fy  haer  daer  van  alle  fchul- 
dige  erkentenifTe  doen.  Het  is  langen  tijd  geleden ,  dat 
hare  Majeft.  begonft  heeft  uL.  by  te  ftaen  met  hare 
forcen  :  de  uy  tputtinge  van  hare  koffers  en  trefoiren , 
en  het  verlies  van  't  leven  van  hare  feer  lieve  onderfa- 
ten ,  is  feer  exceflijf  geweeft :  den  nood  die  fy  heeft 
van  volk  en  van  geld  binnen  haer  eygen  land  ( het  wel- 

ke rechtevoort ,  gelijk  het  ook  dikmaels  hier  tevoren 
gefchietis,  feer  ontruft  word  by  den  vyand ,  om  gene 
andere  oorfake ,  dan  om  dat  fy  de  partije  en  protectie 
van  u  luyden  heeft)  is  van  feer  groten  gewichte,  fulx 
dat  fy  bedwongen  is  fich  te  behelpen  aen  alle  kanten, 
en  by  alle  middelen ,  die  fy  fal  konnen  bedenken ,  te 
infifteren ,  dat  gylieden  gelijke  achtinge  neemt  op  ha- 

ren Staet ,  als  fy  gedaen  heeft  op  den  uwen  in  uwe 
grootfte  noden :  Om  het  welke  te  doen ,  hoewel  uwe 
middelen  en  vermogen  niet  fodanig  zijn ,  als  het  wel  te 

wenfchen  ware ,  fo  is  't  nochtans ,  dat  inficht  geno- 
men zijnde  op  de  vermeerderinge  van  dien ,  die  gylie- 
den onlanx  gekregen  hebt ,  zijnde  daer  toe  gekomen 

alleenlijk  door  het  middel  van  hare  Majeft.  naeft  God , 
gylieden,  God  lof,  de  macht  wel  hebt,  om  dat  te 
doen  fonder  u  luyder  befwaernifle.  En  om  u  luyden  na- 

der te  verklaren  d'intentie  van  hare  Majeft.  op  dat  ftuk, 
de  fomme ,  om  dewelke  fy  my  expreffelijk  belaft  heeft 
aen  te  houden ,  is  van  1 00000.  pond  fterlinx ,  dewel- 

ke fy  verfoekt  haer  datelijk  betaelt  te  worden.  En  aen- 
gaende  de  refte ,  hare  begeerte  is ,  dat  het  u  luyden 
believe  eenige  van  uwen  't  wegen  te  deputeren,  en  in 
Engeland  te  fenden ,  fuffifantelijk  geauthorifeert ,  om 

fich  te  voegen  tot  de  gene ,  die  van  haren  't  wegen  ge- 
ordonneert  fullen  worden ,  om  alle  de  rekeninge  te  be- 
fluyten,  arrefteren  en  effenen  ,  en  daer  op  te  ordon- 

neren ,  aengaende  de  betalinge  van  de  refte.  Op  dat 
gylieden  ook  weet ,  dat  de  oorfaken ,  de  welke  hare 
Majeft.  daer  toe  beweegt  hebben,  fo  dringende  zijn, 
dat  daer  geen  middel  meer  is ,  om  langer  te  konnen  dul- 

den eenige  weygeringe  of  uy  tftel ,  achtende  het  eene 
even  als  het  andere ,  heeft  fy  my  belaft  u  L.  plat  uit  te 
verftaen  te  geven ,  dat,  indienmen  fich  niet  en  voeot 
in  aller  fpoet ,  om  haer  eene  honorable  prefentatie  te 
doen ,  dewelke  proportie  hebbe  met  de  grote  fchuld , 
en  dewelke  ook  de  Koninklijke  acceptie  weerdig  zy, 
dat  fy  niet  alleen  datelijk  wederom  roepen  fal  alle  hare 
forcen  ,   dewelke  in  u  luyder  dienft  zijn ;   maer  ook 
alle  de  wereld  vertonen  met  hare  publijke  protefta- 
tien ,  met  wat  loon  fy  vergolden  word  by  de  Staten 
der  Vereenigde  Provintien ,  na  dat  fy  hun  fo  vele  jaren 
achter  een  fo  Koninklijk  gefecoureert  heeft.  Zijnde 
eyntlijk  gerefolveert ,  dat  fy  liever,  dan  hare  eere  bloot 
te  geven  voor  fodanige  onweerdigheden ,  door  welke 
de  gemene  vyand  oorfake  nemen  kan  om  fich  daer  in  te 
verblyden ,  fo  fal  fy  wel  een  ander  middel  bedenken , 
en  miflchien  fodanig,   dewelke  geenfins  conform  fal 
zijn,  nochte  met  haer  naturel ,  nochtemetde  fonder- 

linge affe&ie  ,  die  fo  fy  als  hare  voorfaten  van  alle  oud- 
heid her  defe  landen  toe  gedragen  hebben ;  daer  aen 

d'andere  zijde  haer  goed  believen  is ,  dat  ik  u  L.  ver- 
klare  ,  dat  indien'gylieden  haer  in  defe  fake  goed  con- 
tentement  fult  geven ,  het  welke  fy  wel  verwacht ,  fy 
haer  noyt  vermoeyen  fal  van  u  L.  goed  te  doen ,  hare 
aftien  en  proceduren  fulks  conformerende  met  de  uwe, 
en  met  de  behoudeniflè  van  uwen  Staet  (mits  dat  het 
niet  en  zy  tot  haer  feer  groot  nadeel)  dat  gylieden  da- 

gelijks groter  oorfake  fult  hebben ,  om  hare  vruntfchap  . 
en  nabuurfchap  te  achten  en  teeeren,  dan  eenig  ande-  noyt  verwacht  fouden  hebben  van  de  gene,  van  de- 

re,  dewelke  oyt  geweeft  is  tuffchen  eenige  Princen  of  welke  wy  met'  feer  goeden  rechte  mogen  feggen,  dat 
Natiën  van  Europa.  I  wy  meer  gemeriteert  hebben ,  dan  eenig  ander  Prin- 

cevan 

Mijn  Httren , 

ALfo  wy  niet  konnen  denken ,  dat  gylieden  niet 
vreemten  vint,  dat  na  fuik  een  antwoord, 

onfen  Ambaffadeur  ons  van  uwen  't  wegen  gelevert 
heeft,  wyfo lange ftil  gefwegen hebben ,' fo  ter  óbr- 
fake ,  'dat  gylieden  felfs  wel  weet  de  redenen  van  ons 
verfoek  fo  rechtveerdig  en  klaer  te  zijn ,  dat  gylieden 
u  daer  van  fo  lichtelijk  niet  foud  konnen  ontflaen,  als 
ook  dat  wy  u  L.  verwittigt  hadden  door  uwen  Agent , 
het  voornemen ,  't  welk  wy  hadden  van  uwen  Dienaer 
expreffelijk  wederom  te  fenden,  om  u  luyden  ons  be- 

klag te  doen  ,    hebben  wy  u  L.  by  defe  occafie  wel 
wilTen  te  verftaen  geven ,  dat  niets,  't  welk  ons  van 
u  L.  wegen  aengeboden  is  geworden ,  weerdig  ofaen- 
neminge ,   of  langer  beraetflaginge ,  ons  wederhou- 
den  heeft  van  hem  datelijk  aen  u  L.  af  te  veerdmen ; 
maer  fijne  fiekte  en  indifpofitie ,  federt  fijne  weder- 
komfte  herwaerts-over ,  is  d'eenige  oorfake  daer  van geweeft.  Want  ten  felven  ftonde ,  dat  hy  ons  rapport 
dede  van  fijne  handelinge ,  moeten  wy  u  L.  fèggen  dat 
wygeenderhande  oorfake  nochte  reden  vonden,  om 
hem  te  doen  vertoeven ;  maer  veel  eer  om  hem  ter- 
ftond  wederom  te  fenden,  gelijk  hy  gekomen  was, 
om  u  luyden  plat  uit  te  feggen ,  dat  wy  ons  feer  qualijk 
voldaen  vinden  van  uwe  zijde,  daer  wy  ter  contrarie 
alle  de  befte  erkenteniffe  van  u  luyden  verwachteden ; 
boven  dien  dat  het  ons  niet  dan  mifnoegen  geweeft  is , 
te  denken ,  wat  interpretatien  onfe  gemene  vyanden 
mochten  doen  (dewelke  de  oren  open  hebben  na  uwe 
manieren  van  procederen  met  ons)  als  fy  fien  fullen , 
dat  gylieden ,  dewelke  fo  feer  in  ons  gehouden  zijt , 
hebtgewilt  of  ons  fodanige  antwoorde  prefenteren , 
of  dat  onfen  Dienaer ,  zijnde  fo  wel  verfien  met  argu- 

menten ter  contrarien ,  geaccordeert  hebbe  van  fich 
te  laten  gebruyken  tot  Bode  der  fèlve ,  dewelke  gylie- 

den felfs  (in  uwe  confeientien )  niet  en  foud  konnen 
ontkennen  te  zijn  geheel  contraire  onfe  meriten ;  en  hy 
ook ,  door  de  experientie ,  dewelke  hy  heeft  van  onfe 
actiën  in  die  landen ,  haddewel  konnen  oordelen  niet 
te  wefen ,  dan  feer  wijt  verfchillende  van  onfe  verwao- 
tinge.  Want  als  wy  u  luyden  komen  te  aenmerken  als 
een  lichaem ,  beftaende  uiteen  getal  van  deftige  Perfo- 
nagien ,  wijs  en  geverfeert ,  en  ervaren  in  de  wereld , 
dewelke  fo  wel  weet  te  oordeelen  van  de  perfonen  etr 
tijden ,  en  dewelke  de  luyden  niet  en  zijt  om  lichtveer- 
diglijk  vervoert  te  worden  tot  de  humeuren  van  ee- 

nige particuliere  (foder  eenige  zijn)  verwonderen  wy 
ons  ,   hoe  het  mogelijk  mach  wefen  ,   dat  gylieden 
een  fo  ongefondeerde  refolutie  foude  nemen ;    waer 
van  indien  uwe  brieven  felfs    gene  getuygen  wa- 

ren, wy  die  feer  qualijk  fouden  hebben  konnen  ge- 
loven, al  hadfè  onfen  AmbafTadeur  fèlfs  ons  gefchre- 

ven^  Want  gylieden  moet  denken ,  dat  wy ,  dewel- 
ke fo  vele  jaren  lang  ons  onthouden  hebben  van  u  luy- 
den daerom  laftig  te  vallen ,  terwijlen  dat  alleenlijk 

om  u  luyder  wille  foexceffive  koften  gedaen  wierden , 
en  dat  ons  volk  ook  alleen  geconfumeert  wierd ,  rech- 

tevoort om  gene  lichte  oorfaken  defe  refolutie  ge- 
nomen hebben ,   van  dat  fo  expreffelijk  en  ernftelijk 

van  u  L.  te  begeren  j    maer  met  een  vaft  gelove  en 
gedelibereert oordeel,  datmen  in  gene  confideratie , 
nochte  van  eere ,  nochte  van  redenen ,  ons  daer  in  ee- 
nichfints  weygerig  vallen  konde  ,  hoewel  miffchien 
in  famenftellingen  van  woorden  eenige  fubtijle  uyt- 
vluchten  gevonden  mochten  worden,om  tijd  te  gewin- 

nen, of  eenig  argument  fchijn  te  geven,  het  welke  wy 

2ö?fefba« 
öe  InOl.in* 

ginne  ban 
•ffiiccianö/ 

aenöe 

Jjiatcn 
«Senecaeï. 

(Fo!.  37) 
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ce  van  Europa.  Want  hoewel  de  oorfaken  en  motiven, 
dewelke  van  den  beginne  ons  be weegden ,  om  de  ver- 
eenigde  Provintien  fecours  te  geven,  juftificabel zijn 
voor  God  en  den  menfchen ,  niet  hebbende  geltrekt 

tot  anderen  eynde  ,  dan  om  van  ruijne  en  verdruk- 
kinge  des  Spangiaerts  te  bewaren  een  volk ,  van  alle 

oudheid  her  geailieert  met  onfe  Krone  (en  alfdoen  ge- 
violeert  in  fijne  Privilegiën ,  waer  aen  hy  en  fijne  voor- 

laten fo  feer  verbonden  waren)  fo  is 't  nochtans  dat  ge- 
dient  heeft  tot  een  dekfel  en  pretext  voor  alle  de  pra- 

ftijken  en  aenflagen ,  die  men  van  langen  tijd  aen  te- 
gens  ons  gebrouwt  heeft ,   dewelke  nochtans  (door 

Godes  gratie)  alfo  ongelukkiglijk  vergaen  zijn ,  als  het 
fondament  van  dien  onrechtveerdig  was.    Gemerkt 
dan  dat  dit  alles  niet  duyfter  en  is  ,  maer  de  gehele 
wereld  kennelijk  ,   en  datmen  niet  kan  ontkennen , 
dat  wy,  naeft  God,  den  eerften  en  principaelften 
middel  geweeft  zijn,  om  uwen  Staet  weder  te  bren- 

gen in  defe  verbeteringe ,  daer  defel ve  fich  rechtevoort 
in  bevint ,  kond  gylieden  wel  denken ,  dat  wy  geen 
fmaek  konnen  nemen  in  defe  fubtijlheden  en  uytvluch- 
ten ,  genomen  uyt  eenige  woorden  en  conftriclrien  tot 
voordeel  getrokken.  Wy,  die  in  uwe  grootfte  extre- 
miteyten  niet  verfint  hebben  u  luyden  de  handen  te 
doen  binden  ,   achtende  door  weldaden  ganfchelijk 
uwe  herten  verbonden  te  hebben ,  u  luyden  noy  t  yet 

wes  hebbende  doen  voorhouden ,  't  welk  u  1.  de  min- 
fte  fufpicie  ter  wereld  mochte  geven  ,    dat  wy  voor 
hadden  profijt  te  doen ,  of  u  1.  te  verbinden ,  dan  alleen- 

lijk in  cautie  voor  het  onfe.  Waer  in  hoewel  wy  niet 
nagevolgt  hebben  het  exempel  van  vele  feer  wijfe 
Princen,  dewelke  fich  voorfichtiglijk  beholpen  ljeb- 
benmet  diergelijke  occafien  ,  fo  om  fich  rijk  te  ma- 

ken, als  om  haer  palen  uyttebreyden,  nochtans  fo 

hebben  wy  gevolgt,  't  gene  ons  naturel  aengenaemft is,  iteeds  bereyd  om  onfe  naburen  openhertiglijk  te 
fecoureren  in  haer  verdriet.  Maer  van  dit  fubjecl:  u  1. 

t'anderen  tijde  in  't  breede  gefproken  hebbende ,  fb 
door  voorgaende  brieven ,  als  door  de  levende  ftemme 
van  onfe  Dienaers  en  Ambaffadeurs ,  en  ons  daer  van 
op  ditmael  beklaegt  hebbende  over  u  luyden  felfs  aen 

u  luyden  felfs ;  fullen  wy  voor  't  laetfte  en  met  ernft 
feggen ,  dat  indien  wy  niet  fien ,  datmen  fich  voegt 
om  ons  voldoeninge  te  geven ,  maer  dat  gylieden  vol- 

hard in  defe  weygeringe  of  uytftel  (want  fy  fullen  het 
beyde  even-eens  nemen)  fo  fullen  wy  alle  de  wereld 
doen  blijken,  (met  publijke  proteftatien  der  oorfa- 

ken) dat  wy  ons  ontladen  fullen  van  dit  fwarepak, 

't  welke  fo  langen  tijd  gelegen  heeft  op  den  hals  van 
ons  en  onfen  Staet.  Ons  vorders  gedragende  aen  't  ge- 

ne onfen  Ambaffadeur  u  1.  aireede  voorgeftelt  fal  heb- 
ben ,    of  hier  na  voorftellen  fal  ,   na  de  occafien  en 

Inftru&ie ,  daer  hy  mede  voorfien  is ;  verwachtende 
dat  fbnder  meer  te  gebruyken  defe  ydele  uytftellen , 
om  defen  handel  in  meerder  longeur  te  trekken ,  langer 
dralende  te  houden ,  dan  het  van  node  is ,  gylieden 
hem  geven  fult  audiëntie  en  veerdige  depefche,  en  die 
fo  conform  de  reden ,  dat  ons  daer  door  geen  oorfake 
gegeven  werde ,  om  fuik  een  refolutie  te  nemen ,  als 
wy  niet  gaerne  föudcn ,  indien  het  intereft  van  onfe 
eere  ons  daer  niet  toe  dwingen  fal.  En  hier  mede ,  mijn 
Heeren ,  bidden  wy  God  ui.  te  geven  het  gemoed ,  om 
fuik  een  refolutie  in  uwe  faken  te  nemen ,  als  den  wel- 
ftand  en  eere  van  uwe  Staet  vereyfcht.   Gefchreven 
op  ons  kafteel  van  Greenwig ,  den27- Julij  1595.  On- 
derftond ,  u  luyder  fèer  geaffectioneerde  goede  vrien- 
dinne ,  fo  gylieden  het  meriteren  fult.   Ondertekent 
ELJSABETH  C. 

't  OPSCHRIFT  WAS, 
Aen  mijn  Heeren ,  onfe  goede  Vrienden  de  Staten  Gene- 

raelder  Vereenigde  Nederlandfè  Provintien.  i^f*.  24.  Ah- 

<®e  peeren  Staten  «Senecael/  geïjoo2t  beböcnöe 
toe  boo2f5  $2opofitte  ban  toen  ̂ nbafTaöeurSSotolep/ 
3nn  niet  hiel  te  b2ctoen  oetoecU  ban  toen  boo2f 5  uefttaen 
bnefintoefegelegetttbeiöv  Ö002  toten  ooHtoen&oninn 
ban  3&>anRritK  op  meugberfocntïmlpeenafTiftentie 
banbolit/  tot  ontfet  ban  toeftaöbanCametijn/  öie 
fep  toen  <02abe  ban  5P»ente£  belegert  toag  /  fo  top 

IV.  Deel. 

öe  «ètarerf 
4Benecaet aen  öe  öo» 
ninginne 
ban  Cnge- 

!anö- 

fjier  na  fullen  berDalen.  3©aeromfpIupbengetom* 
muteert  Debben  /  gjonbbcet  ©enrin  ban  dienen 
ö'SWfte/  ̂ oct02  fèicaftutf  toe  ̂tlle  /  $enfionart$ 
toec  flaö  Sümftertoam/  en  <fonWjeer/  §oftan  ïlen* 
nero  tïjo  $£elm/  om  te  aenften  na  toen  ïeger  tot 
©tfïtg  bp  fnn  €rcell.en$ïaöeban(&tate/  entocfefc 
be  aen  te  totenen  öe  refolutie  bp  toe  peeren  Staten  <ï3e* 
nerael/  genomen  op  toe  fane  ban 't  Eeger/  enboo2ta 
't  gene  foutoe  mogen  fïrehKen  /  ten  meeften  toienfte tocfer  ïantoen/  en  boozöeel  ban  toen  ïioninfe  ban 
©jannrijö ;  en  boo2t$  fijn  €rcell.  en  föaöe  ban  &t& 
te  atoberteren  ban  toe  toetoer-oberHomfïcöesfcrert 
2&oölep/  3tmbaffatoeur  öeö  ï$oninginneban€nge* 
lanto/  en  öefelbe  communiceren  toen  btkf  ban  uar$ 
IBajeft.  aen  öe  peeren  Staten  <6eneraeï  gefcfneben  / 
toie  öe  boo2f5  i|eere  25otolep  ïjatotoe  obergebjoent,- 
mitfgatoerg  öe  p2opofitie  bp  öen  felbengeöaen/  om 
öieö  te  rijpelijner  öaer  opgeletengeöaentetowöen/ 
geujn  boo2  toen  meeften  toïenft  ban  m  Hantoe  foutoe  be* 
bontoen  toojtoen  te  bebooren  /  bolgentoe  to'inftructie 
toefelbetoen  ;o.  lugufri  i^.meöcs^geben.  ©02-- 
toerö  ïjebben  toefelbe  peeren  Staten  <©eneraeï  bp  p:o* 
bifie  toaer  na  aen  Dare  ifêajcit  gefefpeben  toen  riabol^ gentoe  b2tef: 

Me-Vrouwc , 

WY  hadden  gewiïïèlijk  gehoopt ,  dat  het  uwe 
Majeft. belieft foude hebben,  na  hare  aengebo- 

ren  goedigheid ,  Koninkl.  goedertierenheid,  en  affe- 
ctie tot  de  welvaert  van  den  Staet  deler  Landen ,  fich 

te  laten  induceren  en  bewegen,  fo  door  de  goede  en 
wel  gefundeerde  redenen  van  onfe  antwoorde  op  de 
de  eerfte  Propofitie  van  den  Heere  Thomas  Bodley 
uwen  Ambafladeur}  onfen  vertoningen  en  feer  oot- 

moedige beden  door  defelve  gedaen ,  als  door  de  on- 
derrichtinge  en  particulierder  onderwijfinge ,  diewy 
hem  voor  fijn  vertrek  by  monde  gegeven  hadden  van 
de  waerachtige  gefteltenifie  van  onfen  Staet ,  om  een 
volkomen  genoegen  te  nemen ,  fonder  dat  defelve  ons 
verder  gedrongen  foude  hebben  ,  om  te  effectueren 
en  voldoen  de  begeerte  van  uwe  Majeft.  (ten  minften 

niet  voor  dees  tijd)  alfo  wy  ons  inbeelden ,  dat  de  ver- 
toninge  van  onfe  fwarigheden ,  niet  alleene  noodfake- 
lijk  gedaen  mofte  werden ,  ten  aenfien  van  den  wel- 
vaert  en  dienft  defer  Landen ;  maer  dat  defelve  geen- 
fins  fbude  konnen  wederleyd  nochte  verworpen  wer- 

den ,  alfmen  aenmerken  foude ,  dat  onfe  redenen  ge- 
grondet  waren  op  een  enkele  nood,  en  geveftigt  in 
materien  van  Staet,  ten  aenfen  van  den  luyfter  der 
beroemde  macht  van  uwe  Majeft.  haer  fondeilinge 

wijfheid  >  en  grote  voorfichtigheid  ,  by  alle  Konin* 
gen  ,  Princen  en  Republijken  der  gehele  Chriftcn- 
heid,  die  haer  oogen  geftadiglijk  op  defelve  geflagen 
hebben ,  in  alle  de  conceptien  en  voornemens  ,  die 
fy  tegens  den  gemeenen  vyand  mogen  hebben.  Maer 
verftaen  ter  wederkomfte  van  den  voorfz  Heere  Bod- 

ley, uyt  den  brief  van  uwe  Majeft.  en  fijne  propofi- 
tie, dat  het  fo  verre  van  daer  was ,  dat  het  uwe  Ma- 

jefteyt  belieft  fbude  hebben  fich  te  genoegen  met  de 
voorfz  onfe  antwoorde ,  dat  defelve  ter  contrarie  haer 
onaengenaem  was  geweeft  ,  en  defelve  genoegfaem 
metdifgratieenmifnoegen  verworpen  hadde  ,  enden 
voorfz  Heere  Bodley  weder  in  dek  Landen  gefonden , 
met  uytdrukkelijken  laft  van  dies  niet  tegenftaende 

ernftelijker  dan  te  voren  aen  te  houden  >  op  de  voldoe- 
ninge van  fijne  voorfz  eerfte  propofitie.  Dit  heeft  ons 

meer  befwaert  en  ontroert ,  dan  eenigen  toeval ,  te- 
genfpoet,  of fwarigheid ,  die  ons  tot  defen  huydigen 
dag  toe  overkomen  of  wedervaren  zy  in  onfen  Staet ; 
fulks  dat  zedert  defelve  fijne  wederkomfte  ,  en  de 
openinge  by  hem  gedaen  van  fijnen  laft ,  wy  vantijd 
tot  tijd  beraedflaegt  en  overdacht  hebben }  hoe  en  in  (Fol.  j8,> 
wat  maniere  wy  in  defe  fake  fouden  mogen  handelen 

en  voortvaren ,  ten'  meeften  dienfte  van  uwe  Majeft. 
en  defe  Landen  ,  hebbende  den  Rade  van  State 

expreffelijk  uyt  het  Leger  ontboden  ,  om  ons  daer 
in  by  te  ftaen  ,  niet  tegenftaende  dat  de  vyand 
daer  dichte  by  was  ,  en  fonder  acht  te  nemen 
op  eenig  gevaer.  Maer  alfo  wy  voorfien  ,  dat 
om  de  grote  gewichtigheid  defer  fake  (  gelijk  ge* 
feid  is )   noch  wel  eenigen  tijd  foude  mogen  ver- 

C  lopen , 
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lopen  ,  eer  wy  onfe  refokitie  fouden  mogen  forme- 

ren, vrefende  dat  uwe  Majeft.  dat  in 't  quadefoude 
nemen,  ofandersduyden,  dan  onfe gefonde intentie 

is,  en  als  of  wy  hier  in  Tochten  eenigcuytvluchtcn  of 

verlengingen  die  niet  te  paflè  komen ;  hebben  wy  ge- 
oordeelt  nodig  en  van  onfen  plicht  te  zijn,  al  voren 

uwe  Majefteyt  daer  van  te  verwittigen ,  defelvefeer 

ootmoedigïijk  biddende ,  dat  het  haerbelieve  't  voorfz uitftel  niet  anders  dun  goedertierlijk  en  ten  beften  te 

nemen,  endattoetefchrijven  de  waerachtige  en  op- 
rechte affedtie ,  die  wy  hebben,  om  eeuwiglijk  voor 

defe  Landen  en  der  felver  Inwoonders  te  conferveren , 

de  feer  grote  goedjonftigheid  en  faveur  van  uwe  Ma- 
jefteyt. Op  dit  vertrouwen  bidden  wy  den  fchepper ,    j 

Me-vrouwe>  uwe  Majeft.  te  bewaren  in  gefond-j 
heid,  en  een  lang  voorfpoedig  leven.  Uit  den  Hagel 

den  28.  O&ober  1595.  Onder  ftond  gefchreven ,  Uwe 

Mnjefteyts  feer  ootmoedige  dienaers ,  de  Staten  Ge-  j 
nerael  der  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien.  Lager  | 

ftond,  ter  ordonnantie  der  voorfz  Heeren  Staten.  En 

was  ondertekent  C.Airffou. 

'T  OPSCHRIFT  WAS, 

Jen  de  Doorluchtige  Kj>ïiing<nhc  van  Engeland. 

3>e  ©eeren  Staten  «Efcncracl/  nicttoelteb2cbett 
sitnbc  mbtt  Ijefrta  Wmjbcn  ban  be  fconinginne  /  en  in 
bcUlieuattc  ndepb  beböenbc  /  of  fplicben  ecnige  na  <£\\; 
gclanb  aen  bare  jMefteptfoubenfenben/  omnaber 
acn  bare  MwftWt  te  bcttonen  iic  toaetacDtigege- 
tlaltcniffc  öcfee  3lanöen  /  en  ftct  onbennogen  inbefe 
ndegentïjeib  /  en  te  berfoenen  bat  baue  IRajeftept  ge* 

liebcn  foube  Daer  begeerte  en  berbolg  ban  [jet  rem- 
bourfement  ban  Daer  berfcDoten  penningen  /  tot  beter 

vjeiegentbciö  upt  te  Hellen ,-  oen  te  bcttonen  bat  bet 
fecourg/  't  tocife  fp  acn  fipe  iföajeft.  Uan  ©?anfep 
bcben/  met  gefcljicbe  uit  obetbloeb/  altf  of  fpbaer 
roe  genocafamc  mibbclen  Dabben/  batfCtfclbcfom 

ber  beftoannge  boen  bonben  ■,  maer  batfc  't  fclbc  boo? 
groten  noob  boen  maften/  omb'oo2log/  fobdemo* 
gdiju/  fo  becre  ban  Date  3ianbpaïen  teltccrcn/  en  I  ben. 

faerdicht  op  fjn  af  fierven. 

3£ntl)oni0  öie  contag  van  ̂ ojtVgacL  vvag  geCroont/ 
Macr  ijj  tot  ̂ ariijö  m  Vcancfcriicfe  van  öc  DooD  niet  Verfcijoont* 

ben  üoning  ban  ̂ pangien  eibers  tocrb  te  geben/ 
etc.  3C13  nu  be  Staten  fjtec  mebc  feer  bdaben  toaren/ 

ïjoe  fn  be  &oninginne  beft  foubeneenigfinsbiflpones 
ten/ "tot  't  gunt  boo2f5  t$  /  en  bannen  batf  bdibe- reerbe/  toie  men  bacr  toe  beft  foube committeren/         . 

fo  tjeeft  ber  ©ecren  Staten  Sügent  $odbe€aron/®«ft3 ^eercban.&ctjonetoal/  eenen  cïp?cffim  bobe  gefon^ngelaui, 
ben  /  met  eenen  U2ief  ban  bate  ben  feilen  .^obcmlmov  ttcu  d« 

bacr  üï>  \y>  bc  peeren  Staten  <0cneracl  abberteetbe/  »"B°'9fm, 

bat  bare  jlBajefï.  uptgeftelt  Dabbe  /  tot  beter  gcle^™  f"ra gentfjdü  ban  be  peeren  Staten/  betbetbolgenbaniwntban 

bet  rembonrfement  ban  Daer  berfcDoten  penningen  /»«"*«* acn  0?t  fecoucö  befer  Hanben  gebaen/  en  bat  !ia«2K/ïo? 
.T,Ra jeftept  ectftbaegg  fdbec  boo?  ben  ̂ cece  ̂ Soblep  /  b«et  8eic 

5t  fdbe  foiibe  boen  Voeten ;  toaec  ban  be  l^eccen  ̂ ta-  eemtjeiï» 
ten  feer  becbnjbbjaten/  en  Ijcbben  ben  bobeboojtjetjf"^ boben-b:oob  ban  fobanigen  goebetübinge/  ewao^|ta«n. 
titnart^  inet  am  goebcn  b^inR-penmnn  bcfclionnen. 

D<©n  ̂ntDonio  /  becb?eben  l^ontnlt  ban  ̂ o?tu^  ®«JJb-J« 
gari/  fïcef  ben  24.  3iugu|li  öefesS  jaccö  binnen  ̂ Zo/ 

^a*03S/  alö  \y?  nocD  öet  bolle  64.  jaec  fijnöoubet'  sec^enm 
boiuö  niet  fiabbe  beleeft :  5^p  öecftinfynlebenbde  «on»»* 
gcootc  f toarigljeben  gdeben ;  toant  ben  feoninn  $)üi'  ÏSöiS.0^ liptf  be  tbjeebe/  altf  Dp  $o?tugaeI  boo?  ben^eitog 
ban^llbametgcbïdbbebe  innemen/  öeeft  (jem  ge- 
nocgonboo?fienbeci*atï  binnen  Eiffabon/  albjaec  ij? 
feec  gequetft  5önbe/  blucötcnbe  ontquam  /  en  bec* 
bolgt  3ijnbe/  U  booj  een  fcfïtp  ban  €nKï)upfenge* 
noeg  miraculeufelijtt  tipt  #o?nigacï  gecaefet  in 
©janntijR :  baec  na  ïjeeftïjpboo^totbecfcOepben 
cepfen  gepoogt  toebeuom  in  fnn  ïtp  te  nomen/  fo 
boo2  Ijulpe  ban  be  iprancopfen/  aljS  €ngelfe  /  ban 
beeft  niet  ïnilïen  gdunften  •>  baec  na  beeft  Dp  Dem  fe* 
neren  tiyX\  in  ©janftcp  genoeg  foberiijlt  met  Vocpnig 
bienaec^ontbouben :  3|p  ïjeeft  tbjeefonenacljtetge- 
laten  /  €manud  en  CÜ^nToifd  j  €manud  beeft  baec 

na  gea*out  ©20utoe  €milia  /  bocDtcc  ban  toijlen  ben 
boojlucfttigen  3©ilbelm  ̂ 2ince  ban<8cangicn/  etc 
tocfenbe  een  bolle  ̂ uftec  ban  H5aucit3  /  ptnee  ban 
ecangien  /  fo  ter  gelegenber  plaetfe  fal  berbaeït  tocc- 

furp  Doen 

bc  op  De 

D€  sDumtltcrnerjS  toaren  bit  %mi  feer  fternter 
3ce  /  en  bebcn  grote  febabc  aen  be  ï^oopbaerber^/ 

namen  bed  ftfjepen/  en  biefpnictmcbcjicmcnïion' 
ben/  bacr  namen  fp  be^cljipper^en^tup^upben 

werden ,  en  dat  beter  ordre  op  de  Maes  mag  gehouden 
worden,  want  fy  daer  al  fpelen  wel  gevolgt,  en  konncn 
de  fchepen  voor  Duynkerken  gedeftineert  ,  ook  tot 

Convoy  gebruyken  op  Vrankrijk ,  God  weet  oft  par- 

af/  CU  biacljtenfe  binnen  ZDupnfterbm  en  rantfoe*  ticulier'  daer  ook  nie't  degelijk  en  fpeelt.  AlledeSte- neerbCllfe.  ̂ n^JuniO  to::bcneenigefCl)cpcnbanbe  den  hebben  gifteren,  totHoornwefende,  wel  heftig 
bjaebt  boo?  <©upnheilicn  en  be  iBaeö  toeg-geno 
men/  en  na  ©2anhri)b  gefonben/  om  bcpjinceffe 
ban  «örangien  ober  te  ïjalen/  baerobecbelcfeoop 

geklaegt,  en  my  by  kans  in  fuiken  manier  aengefpro-^ 
ken ,  als  of  ik  de  fake  aldaer  eenigüns  foude  hebben  te 
verantwoorden ;    in  der  waerheid ,  ik  ben  in  defe  fake 

bacröerg  /  niet  toetenbe  bat  b'02binarté  toacbtcnifeerontftelt,  en  ben  ook  van  herten  bedroeft,  dage- bei minbert  bjaren/  genomen  toerben  /  beben  ooh 
bele  feftabc  onber  be  bupfen.  <Doctoi  Jprancopö 
M  ïeitfon  /  fcDzijft  ben  20.  gillij  1 59 5-  aen  ben  ï|eere 
ÉbbOtaet  ban  ̂ Oüanb  :  Dat  hy  den  1 6 .  was  tot  Am- 
fterdam  geweelt,  en  aldaer  verftaen  hadde,  dat  die 

van  d'Admiraliteyt  aldaer  's  daegs  te  voren  aen  de  Ge- 
committeerde Raden  hadden  gefchreven,  hen  grote- 

lijks beklagende  van  de  grote  fchade  die  by  denDuyn- 
kerkers  dagelijks  op  Zee  en  aen  de  Buysluyden  werde 
gedaen ,  en  datmen  tegen  de  refolutie ,  genomen  op 
de  veylinge  der  Zee,  fekere  Schepen  van  de  wacht 

voor  Duynkerken  hadde  genomen ,  en  t'huys  komen- 
de ,  hadde  noch  meerder  klachten  gehoort ,  fulks  dat 

de  Burgemeefteren  de  burgerije  niet  wiften  ter  neder 
tefetten,  enwarenindgyientpeynen,  temeer,  om 

lijks  hoe  langer  hoe  meer,  verftaende  van 't  ongeluk van  de  fchepen  alhier ,  en  denke  wel  datfe aldaer  op  de 

Mafe  niet  vry  gaen.  Onfe  Schepen  werden  meeft  ge- 
nomen voor  de  gaten ,  overmids  daer  geen  fchepen  en 

zijn,  tot  bevrijdinge  van  de  kuften  geördonneert , 

noyt  gedurende  defe  oorloge  is 'er  quader  ordre  ge- 
weeft  ,  fo  langs  de  Kuften ,  als  op  't  kruyflèn  van  der 
Zee.  Wiltdochinalderylebeneerftigen  dattcr  inge- 
remedieert  mach  worden ,  &c. 

C-cn^upnUerner  guam  met  bertig  gebangen  fcljip* 
pers?  /  W  fp  ban  bc  febepen  genomen  Ijabben  /  üimten 
^upnftcrften/  W  alle  be  fd)tppergrantfoeneerbcn. 

€en  anber  tDupnbecfecr  tocrb  gekregen/  en  een-  «en 
en~ttointiggebangen$  bcrloft/  bic  4?oqo.  gulbenö  £utf"ftew toirantfoen  belooft  Dabben.  M&  <Co(ïer/  eentïerKemtaT 

dat  de  fchepen  op  de  kuften  geördonneert,  waren  op  pSHlpnherfoer/  Debbcnbe  i2.  ftufcftcn  gefCÏJUtÖ  /  en 

d'Eemsgeionden,  en  waren  dien  dag  Buyfen  ingeko- !  een  fcbtp  ban  OlltCCttt  80.  latten  en  127.  man  Op/ 
men ,  die  recht  voor  Ameland  van  de  Duynkerkers 
waren  genomen ;  fulks  dat  hier,  fchrijft  hy ,  wel  eenige 
(chadelijke  inconvenienten  fouden  mogenrijfen,  dat 

God  verhoede  ;  die  van  d'Admiraliteyt  wefende  tot 
Hoorn,  hebben  gefchreven  aen  degeneraliteyt,  om 
de  fchepen  van  de  Eems  te  hebben.  Wilt  doch  arbey- 
den ,  fchrijft  hy ,  dat  in  alder  ijl  hier  in  mach  voorlien 

bjerö  ban  b'oo2logs-fcbepen  befer  lanben  befet/  Ijp 
Incccbc  bcm  lang  en  Riocnclp/  en  fienbe  bat  ÖP  't niet  bonbe  ontltomen  /  flaït  wt  berttotjfding  Ijet 

bperin't  poeber/  en  fp2ann  ober  boo2t/  bacr  toer* 
ter  44»  af  gebregen  en  tot  ïtotterbam  gehangen/ 
b'anbcrc  toaren  in  't  beebten  boob  gebleben :  ̂ it 
maebte  tocber  baat  öntficï)t& 
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Dl €  ïtomnh  toatt  ©imifcrnü  ö'ooilügcbcr&onöigt Debuenöc  tegen  ben&omnhban  ^pangien/  ge- 
lijögefepfeiov  Deeft  geforDt  alle  ö'oo?loge  te  brengen en  feiberteren  op  öc  lanöen  ban  tien  iiomnft  ban 
^pangien/  fobeleDpmocDte;  en  Debbenbe  beftanb 
gemaefet  met  tien  teertog  ban  Sorteringen  /  öetoelne 
toeliet/  öatDctoo2log.tf-boln/  bat  IjemneöientDaö- 
fee/  moenten  feienen  aen  tien  iiomnfj  ban  ©jann* 

©«Jf  a,t,cöB :  Ifêet  feit  bolfe  ('t  toelfcgeboerttoerbefeoojfeen 
Km    ̂ eere  toan  töfcembfetourt  en  Wonbille)  en  meet  an* 
uan^tcontiete/  onöet  fee  ̂ eece  Carolutf  oBumalö/  %rtogc 
batt  m     ban  25feon  /  3ijn  fp  geballen  in  ©ourgonöien  /  öaer 
K/8£et®iton  ̂ n  aenbann  maefete  aen  een  ban  fee  ptfnti 
dp  touw  paelfte  ftefeen  feefer  $?obintien  /  genaemt  23eaume  / 
^teöen  m*  gelegen  aen  een  feer  bjucDtbaren  oo?ö ;  fee  l^ertoge 
neemt,     ̂ m  ifêapne  fonö  öaer  300»  folöaten  in/  feoo?gua* 

fee  fufpitie  feie  DP  op  fee  bo?geren  fjaöfee/  en  feeöen 
öepoo2tentoema&en/  en  öaema  nocD  binnen  gefon* 
feen  Debbenöe  notD  öonfecit  folöaten  /  üacöt  ÖP  öat 
(1P  öer  nu  fo  bed  fouöe  bonnen  in  nrngenalgnptoil* 
fee,-  maer  fee  bo?geren  lieten  Daer  beöunncn  /  fo  fp 
meet  boiho  innemen  foufeen/  featfe  al  ïiaec  bpfjetb 
fouöen  guijt  en  geDed  obermeeftert  toerben  /  en  in 
eeutoige  feïenftbaerDeife  geraften  foufeen/  fiebben  fe* 
tretdijn  met  feen  hertog  ban  S&irongeDanödt/  öat 
ïjp  Daer  beloofbe  geen  plonöeringe  nocD  moeötoiüe 
tegen  öeb02geren  te  plegen/  fp  fouöen  0em  öegStaö 
openen  :  fee  ̂ ertoge  ban  ifêapne  Dier  bantoatge* 
Doo2t  Debbenöe/  meenöe  metfnnenouöftenfonepet* 
foonajft  öaer  binnen  te  nomen/  en  feenfeo?gerenfjet 
getoeer  af  te  nemen  en  fonttoapenen  ;  maer  fp  boo?* 
quamen  feat/  en  namen  fee  toapenen  in  Danöen/ 
floegen  een  feeel  ban  't  «Barnifoen  feoofe  /  en  eenige gebangen/  öerefteö2ebenfpopöe  blucDt/  enfonöen 
aen  25iron  /  feat  f)p  Dcm  fouöe  Daeften  en  öaer  Dulpe 
fenöen/gdy&Dpöeöe/  guam  öaer  fdbe  binnen/  met 
feen  flfóar&-<$2abe  ban  Jifêirabdle  en  öen«52abeban 
Cecerino/  en  anöcre  nrtjgo-oberften  /  en  toerben 
fecr  D^rip  ingeDadtenontfangen.  3&aernatoeröe 
tjet  öafteel  belegert/  en  met  tien  grote  en  ttoeemiö^ 
feeïbare  ttunnen  gefcDuto  befeftoten/  UocD  gaben  't 

(rol.  J9.)  alfmengereetfrtjapmaententotöentfcwm/op/  onöer 
tonöitie/  öat  öe  nrögölupöen  met  fan  enpanonbe- 
fcDaöigt  upt-trenuen  fouöen  /  met  uptgeöanc  lonten  / 
ingetoonöen  baenöelen  /  en  fonöer  (Cromfïag  /  en 
fouöe  öen  <#berften  15000.  «rootten  (gelijn  Dcm  te 
boren  al  aengeboöen  toasS)  tot  betalinge  ban  öe  fol* 
featen/  aengetelttoerben.  <©aer  na  beguam  Dpooö 
fee  ftafe  ban  2Curone  met  atcoo2t :  mutun  ging  oon 
ober/  eenföeetëmet  Oepmelijn  berftanö/  en  anöer* 
öeefêmetgetodö.  3&e  boo2f3  peeren  baniCremble* 
tourten  Wonbille/  namen  oor  berfcDepöenljunfen 
enhafteelenin/  en  plonöeröen  3&02pen  en©!ehben/ 
en  beguamen  groten  bupt  /  't  toelö  öe  boeren  en  lanö* 
ïupöen  /  trte  tn  trft  Eanö  in  langen  tijö  geen  00210^ 
ge  gefjaö  öaööen  /  niet  getooon  toaren  /  öiejs  öaer 

Sh£?*  eengroot  gefelag  ontftont.  ̂ e  öoranö  ban  ̂ pan- 
STafïf.öigni^öal^on  jperbinanöo  öe  ©elafco/  Conne^ 
umuowt  flabel  ban  Cafiilien/  en  alföoe  <0ouberneur  ban 

HBplanen  /  öat  fjp  met  een  Eeger  na  25ourgon- 
öientreRHen/  en  öe  fanealöaertneöerterecijteb^en* 
gen/  en  öe  5Prancopfen  ban  öaer  berö?ijben  fouöe,- 
fee  Connetlabel  bergaöertin  öaetf  8ooo.boetnnec^ 
ten  en  2000.  cupteren/  en  quam  öaer  nteöe  in 
25ourgonöien  /  nam  toeöerom  eenige  berloren 

plaetfen  in/  fo  öat  ö'oojfcge  alöaer  fjarö  biel,-  Ijet 
SaiïSXfctodfc  **  föoninn  ban  B?annrp  berfïaenöe/  guam 
ïtomt  meö«felbe  alöaer  /  en  Dorenöe  öat  öe  bojgerije  ban  3W? 
ÏJjSjf  gton  of  3&jon  oneettig  en  tegen  öen  ©berften  in  thnfl 
ionoiw.   toacm/  fpocpbe  ficg  öerbjaertsf/  en  bebonö  öat feen  «fiBatefcljal  fee  25iron  met  50.  rupteren  /  ban 

feen  bo?gererï  öaer  in  toag  gelaten  /  en  met  Imlpe 

in  %9Ut* 
Bonbieji. 

IStlAO* 
nink  ban 

fcDantfen  öaööen  geojöouneert  /  öaer  ober  öp  öen 
<*B2abeban  (Corigmo  bebel  gaf  öe  belegeringe  te  ton^ 
tinueren/  iöDpmet  1ooo.3ianrier0en5oo.Cara* 
bijng  na  fijnen  bpanö  toe  getogen/  opljopebanöen 
feiben  een  boo?öeel  af  te  fien  /  eer  |p  t)cm  getoaer 
toojöen  fouöe  ,•  l)p  iToeg  op  toegmetöetopgaenban 
öen  öag/  bcrgefeifcljapt  met  25iron  /  öe  hertogen  ©efto^ 
ban<6upfe/  €lïebeuf/  la  «Erimoelie/  öeilBarb-"'"1'1"^ <62abeban€remel/  gjntcbille/  ̂ ifanp/cOaffeauKÏ 
©ieur/  iBireporr  en  föocquelaure ,  en  aio  fp  tot  %ux  «conncfï^ 
genomen  toaren/  fonö  Ijp  öen  ̂ eere  banWonbiUebcl»an 

met  100.  paeröen  boo?  upt/  om  ftonöfcöap  ban418'""811, öe  bpanöen  te  Itrijgen/  l)p  öaööc  oon  berfcljepöen 
fpions  uptgefonöen  /  öie  bertcftcpöen  ttjöingen  b2acf)' 
ten/  fo  feat  ÖP  niet  en  toift  toatljpfeoen fouöe,  epn- 
öelpt  bierö  feefToten  men  fouöe  na  dFontepneipran* 
ciotoenjöen :  |BiööeIertüömeeiJöemenöatÖe^ee' 
re  ban  ̂ ffonbille  toeöer  totöen&oninbftomen/  en 
Dem  ban  öetf  bpanöo  gelegentljeiö  gebJiffe  nonö- 
fcöapb2engen  fouöe.  3filfo  toog  öe  ftoninlungoeöec 

o?öenirige  boo^t/  en  aio1  ÖP  nocö  ontrent  een  mi)le ban  fjet  öo?p  banjpontepnedpranriobjao/  foguam 
een  boöe  ban  öen  iBarlM&abe  ban  ilöirabeau/ 
öe  fone  ban  25iron/  aenfeggen/  öatmen  öen  bpanö 
niet  berre  ban  öaer  gefien  Daööe,  maer  öetotjle  fp 

öen  l|eere  ban  Itffonbille  onboo^fieno^op't  lüf  toa- ren geballen/  en  berbolgben  met  300*  rupteren/  fo 
fjaö  öp  guaïijn  tijö  geljaö  Ijem  op  eenfenereplaetfe 
tebegeben,-  öcröalben  toeröe  öen  ̂ ertoge  ban  %U 
ron  met  een  bane  rupteren  ban  öen  2öaron  ban  %\\% 
uptgefonöen/  omgebJijfeKonöfcljaptcbjengen.  i&u 
Daööe  öen  bpanö  ftclj  in  öet  Ö02P  &.  £>m\z  (  al* 
toaer  öe  rebiere  ̂ cpne  fnnenoo2fp2on& neemt/  ge* 
legert/  en  öielö  öe  hertog  ban|Bapne(öiemeteen 
feeel  boln.0  öem  bp  öen  Conneflabelgeboegtöaööe/ 

fo  öatmen  mepnöe  öatfe  t'famen  toel  15000.  fterfe 
toaren) feerflern aen/  öat  öe  Conneftabeï  öe  Mtt- 
452abe  ban  (Cabana/  öie  öem  opöeb02gtte*©ijon 
Dielö/  fouöe  ontfetten :  <©aer  op  öen  Conne^tabel 
anttooo2öe/  öat  Ijp  geen  iafl  ban  funeniiomnBöaö*' 
öe  om  öaer  te  trennen  /  en  fpotte  met  öen  hertog 
banjjBapne;  maer  al0  Demfeöeretpöingegcb20cöt 
tocröe/  öat  etlijne  ban  öe#  ̂ oninli^  rupteren  niet 
berre  ban  öaer  gefien  toaren/  gaf  ÖP  öen  hertog 
ban  iBapne  lafl/  feat  np  500.  Curaffierst  en  500. 
lichte  paeröen  fouöe  untfenöen  /  om  te  befpieöen  toat* 
ter  toao.  25iron  fonö  öaer-en-tuffcDen  öen  ®aron 
ban3turmet2o.rupttri:n  boo2  öeen,-  öefe  fonö  tien 
rupteren  toeöerom/  op  feat  Irpfe  te  beter  uprlonnen 
fouöe  ■,  maer  fp  txefttn  fo  terfbnt  op  öem  aen/  eer 
Ijp  ïjem  reööen  ftonöe  /  öat  fijn  paerö  onöer  fiem  öooö  35,  «^öcon 
gefeïjoten  en  öp  feer  getoonö  toeröe :  öaer  lag  een  ban  au* 
ïpogte  tuffeften  bepöen/  öaer  0002  btPiit  partijen  Xvttt>  rgn 
betöinöert  toeröen/  batft  öen  anöercn  niet  nonöen  K  °n' fien;  maer  al£  ©illero/  öen  «©berften  aen  öe  jijöe  dooö  &. 
ban  öen  Conncftabel/  op  öen  öeubelguam/  enöatfföoten. 
ÖP  öe  fóoninfefe  in  0202e  fag  aennomen  /  fonöer  te  toe* 
un  ïjoe  ffrrn  fp  toaren  /  bermaenöe  ÖP  öe  ̂ paenfe  fp 
fouöen fttï) ten flrijöeberept  manen/  't  toeltï  fp  IjaU 
ftarrigaffloegen/  feggenöe  geen  bebel  te  nebben  ftcff 
met  een  öeel  boosloopertf/  öie  öen  berre  ban 't  leger 
af-fcl}epöen/  te  flrijöen.  23iron  fienöe  %ut  in  ftoa* 
rigïjeiö/  en  maer  een  matelijn  getal  op  öe  ïjow/ 
friet  boo2t  /  en  ïjebbenöe  l)tt  böben  nlaer  gemaeïtt  /  al* 
fo  öe  ̂ pangiaerto  te  rugge  toenen  fonöer  te  brillen 
beeïjten  /  fo  fag  gp  een  anöer  groot  getal/  upt  ftet  Dofcfï 
öaer  ontrent  leggenöe/aennomen;  öernalbennpneer*  <0^«Bt 
öeomöen=feoninlit'aöberteren/  öat  alleöeruptenje  ̂ ""U öer  bpanöen  boo2  Ijanöen  toao/  maer  Detboetbom  foSjjï 
niet;  öoffj  Ijem  toaren  terftonö  500.  paeröen  opöe  % 
Itieien  /  en  ïjoetoel  fijn  meefte  bolft  ïjem  berliet  /  fienöe 
fo  grote  menigte  op  ïjem  aenftomen/  öeeft  Ipfytm 

ban  öe  burgeren/  öe  toeöerfpannige  in  öen25urgt  inet  bijftiq  rupteren  alleen  tegen  öen  bpanöen  omge 
ïjaööen  geöjeben ;  öe  feoninh  bjefenöe  öat  öen  Con 
ncflabel  ban  Cattilien/  öie  onlango  fjet  nafleelban 
©enfo/  öatöe^pranfenberobertljaööcn/  toeöerom 
ingebregen  ïjaööe/  fouöe  nomen  om  öe25urgtban 
^ijon  t'ontfetten  /  toa$  ban  meninge  om  ïjcm  te boojbomen/  eer  ÖP  ban  fijne  ftomfte  fouöe  toeten, 
en  na  öat  ftp  öe  toacöt  binnen  ̂ ijon  met  öupfent 
mannen  befet  öafefee  /  en  öat  DP  üoo?  öe  25ur  gt  eenige 

IV.  Deel. 

lieert/ en fïoeg öaer m,-  25iron  toerö  terftonöbanöe 
menigte  omtingelt/  en  toerö  gcqnettt  in  't  Dooft  en 
in  öen  bupn,-  u»  fouöe  met  öen  fijnen  öaer  gebleben 
nebben/  fo  öe  Éoninfi  Dem  felbe  niet  enfjaööeont* 
fet/  öe  ïjoninft  fonö  in  öer  Daefl  eenige  ftuptenje 
boo?  Deen/  en  DP  felf  bülaöe  met  groote  Daefie/  fee 
boo2gefonö0nc  guamen  Dein  al  bïucljtenöe  te  gemoet  / 
Dp  Ijielöfe  op/  en  riep  een  öeel  ban  fijn  boo2naenv 

02  2  ftc 



52 
Het  twe  en  dcrtigfte  Boek , 

*9*- 

ninh  blijft 

fte  peeren  bp  name  /  en  ontfettc25iron/  't  toelfe  ge* Daen3ijnbe/  b2acbt  DPfnn  boln  toeber  tn  0202e;  De 
ïtoninu  toa*  op  öie  tijb  niet  ftetfeer  Dan  ontrent 
200.  paerben/  toant  beuure  batbpbereflebcfcbcp* 
ben  baboe/  toasnocb  niet  om/  baerbepartpe  baer 
be  éertog  ban  jBapne  ïjem  bpgebocgt  baboe  on* 
trent  400,  flcrfe  toaren  :  3&e  gewone  ban  H&apnc 
DeulDefiin  boln  boo?  'tf&orannöoogenin*.  Dopen/ De  üoninfe  be  fijne  in  2.  Dopen  /  Den  eenen  Doop 
gaf  ijn  25icon  /  en  oen  antieren  Doop  nam  öp  bp  Dem  / 
Öp  Dabbe  geen  toapenen/  aljS  een  barna*  en  boet  op 
fn:n  Dooft/  botö  ftP  Dabbe  beel  peeren/  #2incenen <2cOcUupben  om  öertt  /  baer  op  bP  Dem  betroube/ 
batfe  niet  fouben  topen  /  fp2afe  ben  in  ft02te  tooo2ben 
in  effette  albu*  aen:  Rept  u  nu  mijn  peeren/  een  pege* 
lüB5ïJnuge&atbrig&e  b20inigDeib  fijner  boo2-oube* 
ren /Die  ftalien  gebtoongen/  Romen  geplonbert/ 

Cefar  belegert/  (CutRenen^ata^jnenin  'tupterfle ban  ooften  befloojt/  en  be  CaftilianenfoDitttort*te 
bange  gemaefetbebt:  ̂ tootnaen  be  meracöteniet/ 
aüe  be  bermaeröe  neberlagen  /  baer  be  toerelt  af 
bertoonoert  i*  /  3tjn  bele  tijb*  ban  toepnige  ober- 
nomen/  bat  en  i*  <0ob  Dahfe  geen  bo2gerüjne  002* 
log  :  inirien  baer  geborene  5prancopfen  onber  3ijn  / 
Die  b<mt  onber  be  ̂ pangiaerben  begeben  öebben/ 
fo  üoubfe  boo2  berlocDenbe  3Prancopfen :  3&e  eere 
Die  Uier  te  beïjaïen  i*/  hit  fal  't  gebele  5Pranfe  rijn bcbalcn.  g*  ftet  leben  te  bierbacr  boo?  fo  een  panb 
te  berbebigen*  intoager  |)et  mijne  boo2neffen*an* 
berc  /  macr  neffen*  mp  niemant  een  fóonmnrijfe : 
43aen  top  ban  aen  /  in  fie  ben  5egen  en  bictorie  fefeer  / 
fomibbeiertijbb'onfebp  bomen.  <©aer  mebe  ftietDp 
met  juinen  rouragie  op  ben  eerften  Doop  /  beftaenbe  in 
300.  rupteren/  bieiBapne  Dem  tegen  gefet  Dabbe/ 
bat  öpfe  ban  ben  anberenfp?,epbe/  en  be  fnne  toeber* 
om  in  0202e  Ditbtbp  ben  anberen  geboetDt  DebbenDe/ 
biel Dt» op  ben  ttoeeben Doop/  beftaenbe  m  200.  rup- 

teren/ bieb*  mebe  op  be  nlutöt  bjatöte/  en  ban  ben 
anöerenftfjeiirbe/  't  toelttboïboert  DebbenDe/  Dabbe fnne  iBajefl.  naulijfe*  meer  al*  z$.  man  bp  ben  anbe* 
ren/  D002  bien  b'anbere  be  bïurtjtige  nafetten/  be* 
onaengefienb2afebPbaer  mebe  be  berbe  ftfjare/  be* 
ftaenbein  150. Rupteren;  25iton  Die  ban  fijn  epgen 
guetfuren  en  ban  fnnber  bpanbenbloebgebeelgeber* 
toet  toa*  /  Dabbe  baerentuffcDen  tn  be  troupen  /  mt  bp 
boo?  fjem  babbe  /  ook  een  rebbinge  gemaete/  en 
be  ïaetfle  neergelepb/  ontrent  60.  treben  na  bp  ben 
hertog  ban  l&apne  /  W  bem  op  een  öoogte  biel 

g:ben  aen  ben  Boninü  /  betoeïbe  ben  i&efibent  en 
ilaben  toeberom  binnen  3Mjon  ontboob  /  en  ftelbe  al* 
ïeiStoeberöminojb^  met  bergetinge  ban  't  gene  ge* 
fefttet  iö •';  baerna begeeftfïcb  be  Boninft  in  fBourgon* bien  /  en  for bte  ben  Conneflabei  /  betoeïfte  fitb  tot 
<Ö5jat>  ontWelt  /  tfpt  te  lobben  tot  een  beïblïag  /  ban 
baer  bieïen  niet  ban  eenige  berfebepben  feftermut* 
fingen  /  baer  in  onber  anberen  Sfilpbonfutf  ̂ öinqueg/ 
,§one  ban  Soïjan  ̂ Diaguesf  /  be$  feonïnft^  ̂ bi* 
Uppi^ecretariö/  gebannen  toecb/  en<0berftetoag 
ober  be  ïtuptertje  ban  itëtlanen :  ̂ efe  toerbe  bier 
na  boo?  20000.  feronen  gerantfoeneert  /  böetoeï  be 
JlonanöerjS/  (fo  gefepb  toerb)  beel  meergelb^boo? 
ïjem  boben.  €pnbeltj&  be  iföoninö  berflaenöe/  bat 
be  <r&abe  ban  5puente0  Camerijb  belegert  öabbe  / 
beeft  bp  /  om  op  alle*  otfne  te  ftellen  /  fitb  toeberom  ' na ©?anferijh begeben/  en  quamte5lpbn.o7  baeröp 
met  grooter  eeren  en  bujfeïjap  ontfangen  toerbe. 

DCtonle  be  Ifeonïnft  ban  ©janbnjft  nocb  in  25our*  ̂ rt«  ̂«1 gonbien  toa#/  fo  beeft  be  <0?abe  ban^uemegffTS? 
alle  fijn  fb?cen  bp-een  geboegt/  enficbberfïer&tmet&pienfe. 
een  rneu  regiment  a©alen  /  't  toeln  be  a3?abe  ban  (fc>i.4o.) 25ucguop/  m  onlange  upt  ̂pangien  gebomen  toa$f/ 
aengenomen  öabbe  /  sijnbe  't  felbe  Regiment  ober  be 
1500.  man  ftern  /  mitfgaber-s  bet  ̂ uptfe  Regiment 
ban  be  <ö5?abe  ©ia/  en  bet  3©alfe  ban25ourlotte/ 
en  i$  baer  mebe  gebomen  in  't  gefiebte  ban  Cametijft ben  14.  2fiugufli.  ̂ efe  «§tab  i«f  een  ban  begrootte 
en  flerftfte  fleben  ban  Heberlanb/  aen  be  oofl-jnbe 
lepbeenöafteel/  bat  be  ttepfer  l^arel  be  bijfbege* 
föcöt  beeft/  beböenbe  bier  of  bijf  boltoerben  feer  fterfe/ 
met  tobbe  en  biepe  gratöten/  maer  fonber  toater/ 
obermitö  be  plaetfe  boog  lepb  /  3ijnbe  anbersf  toef 
betoaert  met  fCraberfen  en  balbe  manen ;  ban  toaer  ®***wit* 
gaenbe  na  bet  noo?ben/  bomt  men  aen  een  fialfbol*!K?É?«fl* 
toerb  ropael/  genaemt  Robert  /  toelberö  gejjeele 
<0o?bijne  beb?ijb  too?ö  /  bp  een  ban  be  boltoerben 
ban'thafleel/  öebbenbe  00b  een  feer  fierfee  bo^fttoe* ringe/  en  een  boge  en  lageCafematte/  toaer  mebe 
be  muur  gebefenbeert  toert/  totbe^oo?te/  biebpbc 
gntooonber.0  ban  't  lanb  genoemt toerb/  bejjfêael- ©oo?te/  en  iö  be  gene  bte  men  na  ©alencijngaet  z 
in  toelfeersf  betoaringe  tot  aen  be  ,$eilesf-^oo?te 
toe/  toelfe  een  toerb  fó  fo  reebt  al$J  een  b?aet/  eett 
Rabelijn  lepb  banaerbeenRtjg-bofftften/  genoemt 
't  Rabelijn  ban  la  $obe.   <Daer  na  bolgt  terflonli bet  &lot/  en  be  ̂ elles-pwte/  3tjnbe  een  oub 

JJSÏSSS  »net  fe  refle/  om  be  bluebtige  t'onfangen  en  te  be*  toorn/  toaerom  25aligni)  toillenbe  't  felbe fo#ifice -ren  op  be  nieutoe  \si^fe/  babbe  baer  eenige  jaren  te 
boren  ty\t  punten  banboltoerbenbanaerbeenRb*- 
boflen  gemaebt/  in  be  fo?me  ban  een  flerre/  be^ 
toelbe  nu  altemael  bet  benefitie  ban 't  toater  genie- 

ten/ ban  bie  pookte  af  tot  aen  be  Cantimp?e-poo2te/ 
loopt  een  go?bijnebie  na 't  toeften  geneert  i#/  iKüxlï fee  /  beftalben  batfe  gefo?tificeert  i&  met  een  feer 
rupme  muur  /  en  een  goebe  toalle  baer  arDter/ 
boo?tö  bolfeomentlijfe  berfebert  too?b/  bare  geöeele 
lengbe  Denen  boo?  ben  bloeb  ban  be  ̂ cbelbe  /  bet 
Hanb  aen  bïe  3ijbe  ooit  niet  alleen  moerafaebtig  / 
maer  00b  bp-na  on-toeganfeelijb  5ijnbe ;  aen  b'anbere 
3i)De  ban  be  Cantimpje-poo^te/  lepb  toeberom  een 
go?öbn  tot  aen  be  pookte  ban  't  beplig  graf/  of  ia  Por- te  s.  Sepukhre  genaemt/  met  een  feer  biepe gaaebt 
bol  toater*/  goebe  muuren  en  toallen/  en  een  feec 
b^aef  Rabelijn^  banbefe  pookte  af  tot  be  nieutoe 
pookte  toe  loopt  be  muure  boogs-getoijfe  /  öebben* 
be  een  feer  groot  en  rupm  boltoerft  /  genaemt  «^ 
Sori*  boltoerfe/  boo?bp  't  toelbe  't  toater  epnbigt/ en  begraeftttoeberbjoog  begint  te  jijn/  toefenbe  an=» 
ber*  feer  biep  en  toel  befcbenntmet(€raberfen/  fa 
gefepb  iö;  aen  b'anbere  sijbe  banbefe  nieutoe  pookte 
ftomenOe/  geraefet  men  toeberom  bp 't  bafleel.  3^e* fen  gebeelen  ombanfe  /  begtrjpt  een  Jpranfe  mijle/ 
bcubenöe  ban  binnen  ober  5ooo.ijupfen/en  ober  7000. 
b02ger*  /  hit  feer  toel  getoapent  jijn  op  be  Jfranfe 
maniere :  f€ot  <0arnifoen  Dabbe25alignpinbeflaö 
2000.  man  te  boet/  jprancopfenen3©alen/  en  500. 
^toitfer*  en  300.  paerben/  en  op  't  feafteel  ontrent 
500. 5f rancopfen  /  3ijnbe  al  t'famen  toel  geoeffent 

fcljermen;  maer  toerbe  felf  met  alle  batter  toa*  in 
be  bluebt  gebjeben/  tot  aen  ben  Doefe  ban  'tbofdj; alfboenguamenban  alle  o:ben  totbenföoninfe/  €& 
rolu*  <0?abe  ban  3Cbergne  /  Sobobicu*  ̂ ofpitaliu* 
©itriuö/  bc^oninlijfeebaen  ban  beutöte  paerben/ 
^enricuöluraltu*/  <62abebanCebecino/  en  alle 
b'anbere  banen  bieacbtergcbleben  toaren/  btft  tref* firn  ben  Itoninfe  aen  op  be  plaetfe  baer  ben  flrijb  ge* 
toeefl  toa*.  3£e  !^oninï!  a5ob  gebanfet  Debbenbe/ 
bebalDenlupben  batfe  tot  5fontapne  Jprancio  fouben 
blijben  /  en  ï^p  quant  in  ber  nacöt  tot  £ur. 

.^abien  be  Conneflabei  ban  Caflilien  bernomen 
Dabbe  /  bat  be  isoninn  felf  perfoonlijb  in  ben  ftrijb  ge* 
toeefl toatf/  en  boe  alle  fatten  bergaen  toaren/  ge* 
boob  DP  beö  anberenbaeg*/  in  Doogfler  b?efe  op  te 
b2efeen/  en  toeefe  atbter  ficD  tot  <ö52abium/  en  be* 
toaerbe/  en  bcbeftigöe  fijn  leger  aen  een  bafler  plaet* 
fe.  ̂ >efe  Conneflabei  toastoel  be  boo2naemfle  ban 
be  ftamme  fijn*  geffatbt*  /  en  be  alberrijnfle  ban 
^pangien  in  goeberen :  maer  en  toa*inferijg*-fa* 
ben  niet  etbaren  /  en  fep  betroube  be  5ptancot)fen 
niet  /  maer  toaren  ben  fufpect  /  toaerom  DP  ben 
Raeb  ban  ben  ̂ ertogc  ban  iBapne  niet  toilöe 
bolgen  /  fulhö  bat  be  hertog  te  bergeef*  aenbielt/ 

,     bat  bp  be  belegecbe  op  ben  25urg  ban  &ijon  ontfet* 
ten  foube. 

©cn'Eojgt    ï©e  .^nangtaerben  beratljten be ̂ rancopfen/  en  be 
iSr^^11^131211^  öc  eSpaugiaerben  /  be^pan< 
lm  int    giaerben  meenben/  bc  5franfen  toaren  ben  ̂ oninb 
ftontnh    ban©2anftrijfetoegebaenj  baer  en  tuffeben  bebben 

iiit  ban  be  55urgt  ban  t©jjon  /  fienbe  batfe  geen 
oocc. 

ontfet  feregen/  ba:r  felben  ben  28.  gunpoberge*  bolfej  be<0.2abebanifuente*  ban  ijïboojbefe^tab 

geftO' 



gebomen  ben  14. 2üugufti  /  ficf)  legerenbe  te  la  jpolio/ 
ontteent  een  Dalf  mijl ban öec  ftaö /  en  ö^buenbe  {jtec 
öe  fjoofben  ban  ben  leger  öp-een  geroepen  in  ben  ïia* 
be/  Ijeeftöen  beeblacrt  ujne  meninge  te  toefen/  en 
getefolbeert  te  51)11  befe  plaetfc  acn  te  grijpen  /  met  öe 
Jonen  en  fubftöicn  bcm  belooft  /  bxe  \yp  toag  bertoacl> 
tenöe/en  berfotfjt  alleen  racb  op  öe  fömte  ban  bic  te  be* 
legeren  s  en  ont  bat  te  beter  te  refolbercn/  ig  bP  met  bc 
ecne  öelft  ban  be  iftupter  ije  na  be  3ijbe  ban't  hafleel  ge- 
paffeeet/  latenbe  b'anöerbclftc  aen  be  3nbe  ban  be Caittimpn-poone  /  onber  33on  Carlotf  Coloma  /  tot 
toaebt/  bctoijlebe<0?abe  bertoaertö  toas  geteben/ 
bieten  bie  ban  binnen  upt  tegen  pantere  öelft  banbe 
r  upteeije  -,  mace  toerben  fo  ontfangen  /  batfe  toeberom 
moften  binnen  aecren/  latenbe  eenige  boben  en  ge- 
bangenenaebtet:  beCteabebat  gebeele  oofletfebecl 
bcfïtfjtigt  öebbenbe  /  té  toeöergefteett  /  bebbenbe  goet 
genoegen/  banbatbpbebonbfogoeöe  beauameaer* 
bc  na  fnn  fm/  enöab  oob  een  goet  geballen/  bat  bit 
ban  bmnen  in  baer  uptballcn  fo  bejegent  toaren. 

sDen  15. Sfiugufti  /  3ü»be  |Baria  IfcemelbaertjS 
bag/  in  ben  abonb/  Kreeg  be  <6?abe  abbertentic/ 
ban  Houpjs  öc  ©ilïaer  /  43oubctncur  ban  Cbaftelet/ 
fjoebatöpboo?fcnertoifte/  b^tUm  felben  nacftt  be 
pnncc  ban  fictclijg/  oubften  fone  ban  ben  hertog 
fcan  $cber£  /  binnen  Camerijb  foube  nomen ;  be 
quartieren  toaren  nocönietgemaebt/  en^on^m- 

bn<fio3tanbnanolagmet  alle  be  rupterije  in  'tbojp banHJjarnuoin/  een  uure  ban  bc  (lab;  beC^abebc* 
laflïDonCöarïos*  Caloma/  bat  bP  foube  febiaben 
Öem  te  binben  ter  plaetfe  baer  be  toegen  ban  peronne 

en  <§.  <&uintijn  3ön  /  t'famen  te  bomen/  boo?  bien 
ïjp  geen  febereabbertentiebabbe  ban  toaer  fp  nomen 
fouben;  maer  bat  Dptoift  bat  aen  be  nieutoe  pookte 
en  Depitge  graftsf  pookte  boot  foube  3Ö«  /  om  öem 
rontfangen.  t&ettoatf  almibbernadjtenfeer  bonber/ 
atë3&onCDatlo0uptbet  auartier  gettobben  toa$; 
&P  Ijabbe  bp  öem  fune  Compagnie/  bic  banton 
Jrancifco  be  #abiila  /  en  iBonfteur  ©iüetourt  /  3jjn* 
öe  ïancieciS  /  en  öie  ban  ̂ praneifco  be  <8ucbara/ 
&ebafliaen<ïE>onöart  cn^ecnanbo^a^ar/  5ijnbe 
aequebufierg:  ̂ onCljatloögeftomen3nnbe  tec  be* 
ftember  plaetfc  /  beeft  acn  berftfjepben  plaetfcn  trom- 
petten  gelaten/  ombe^rancopfentcbebjiegen/fonb 
lopers*  uit  om  bepbt  öe  toegen  t'ombefeBcn  /  en  ftelbe 
fentf  ndlcn  baer  't  nobig  toag :  (Cen  lect  niet  feee  lange 
acn  /  of  men  toerb  bc  bomfle  ber  fprantopfen  getoaer/ 
men  floeg  alarm/  en  bc  trompetten  bliefen  aen  allen 
5i)öen  /  fo  öat  bc  jprancopfen  meenöcn  öat  alle  öe  rup* 
tecjje  ban't  ̂ pacnfe  leger  öaer  toaren/ban  fjet  toaö  fo 
öonber  /  öat  men  niet  bonöe  ficn -y  öe  ̂ inte  ban 

3&c  gjfnte  ]^ecelOï>se  /  en  ül^eerc  ban  ©ique0/  toeten  met  25» 
ïóSssomt P^crbcn ter sjben af/  en boo? be bonaerbeib en belepb 
binnen    ban  een  ̂ oiöaet  /  int  fnn  guibe  toajï  /  b'onmtoctinï 
cam«tjfcgemübenbe/  enberlatenbetjacrpaerben/  3tjn  boo? 

eenenöepmelnhetttocgannin  be  (lab  genomen/  fijn 
bagagie/  en  banbe  Jftibbecst  en  peeren/  ïjit  in  fnn 
gebolgtoacen/  toerben  genomen/  baec  bleben  ettc- 
Ipe  boob/  betoeïne  op  toagen#  gelcpb  tocröcnbe/ 
binnen geb?ocöt toerben/  enbaertoaren  oob  belegen 
bangenen  /  bele  onrauamen  boo?  iit  bupflerDetb»  ̂ esf 
moMcntf  fonb  25alignü  een  trompetter  aen  jpuenteg  / 
om  beö  #?ntcen^oct02/  bic  mebe  gebangen  toa$f 
gestegen/  te  cantfoena'en  /  ntet  een  (Cclle  ban  HBonsÊ 
25uffP/  ©oe|ïer-^cer  ban  ben  #?incc/  bie  berleeittt 
toatf  infijn  ecne  ©een/  fo  bat  ÖP  niet  en  Bonbe  gaen  -, 
oob  gabbe  bc  pointe  Qem  ban  een  bal  fecr  gebaenacn 
füneenebeen/  öaerboo?/  enboo^b'alteraticinfotC' beren  ionüöeiö  (toant  ï)P  toaiS  maer  15*  jaren  oub) 
öaer  een  Boo?tö  toc-fïoeg/  fo  bat  ben  ̂ oct02  ïjem  toel 
te  paffe  quam,  3&cg  anöctcnbaegö  fjeeft  men  be 
Quartierengeojbonnecrt/  enbinnen  12.  bagen  ijf  be 
belegccinge  in  fijn  bolle  en  Dcöoojlijne  fomte  gebiat bt/ 

op  befe  toijfe :  !Jn  be  mijnen  ban  't  bo?p  J5ierni  toerb een  fó:t  getitaent  ban  4.  boltoetncn/  beflaenbe  een 
^eubcIBen/  bat  al  \a&t  beröebcntoa^/  een  nanon- 
fetjeut  ban 't  Bafieel/toelBfö2töct  leger  befetc  tot  aen 

$o\m  ban  be  ïjeplige  grafie  pookte  toe  /  toaer  ban  l)ct  opfïcftt  ge- 
temm*  geben  toerbe  ben  $?tnce  ban  €ï)inup/  met  800. 
camecnï  ï©alen/  bieïjeHanbban^enegoubetaelbcmitöga^ öeris  fijn  benbe  ban  ojöonnantie  /  en  be  Compagmen 
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arquebufiectf  ban  Capttepn  ̂ 3afrtaen  en  ïiogitt 
®acon:  CcnBanon -fel joot  betre  baa  bit  fo:t  liepen 
ttoec  (Ccenclieen/  öcbbenbc  be  figure  ban  een  boge 
(be  binnenftc  om  b'nptballcn  /  en  be  buptenfie  om  Ijct 
fecoursf  te  beletten)  tot  aen  öct  auartietbanbcnvöja^ 
bc  bau  5puenteo  /  't  toelh  bp  genomen  ïjaööe  m  't  bojp ban  €tonbub?e  /  aen  bc  rebiere  /  ontrent  een  uanon- 
fcljootban  be  ftab/  en  in  'tmiöben  ban  M^  €ren- tljcenïagen7*  rebupten/  bic  bp  nacïjt  cllió  met  een 

Compagnie  JDalcn  ban  't  lanb  betoaert  toerben ;  bc^ 3i)ben  beiS  <*D?abcn  quartier  /  aen  befelbe  rebiere/ 
toerb  alle  belirljte  rupterije  gelogeert/  aeit  toeiBcttf 
boojfle  een  brugge  gemaeltt  toa£  /  iiit  betoaert  toerb 

bpcenfojt/  baer  ttoceCompagnien/  'teen^Duutfe 
en'tanber3©alfen/  optoaebten:  31en  be  (TiriBec 
ïjanb  ban  beö452aben  quartier  toerb  tjetboetbolftbp 
malftanberengelogeert/  tuffen  be  ttoee(€rencDeen; 

aen  geen  5ijbe  'tfo?t/  'ttoclB  be  rebiere  betoaerbe/ toerben  be  rebupten  gecontinucert/  tot  aen  een  afge* 
bjobenhcrhc/  gcnoemt^^Cole^BerBe/  rontë-ont 
toelhe  een  fo?t  gemaebt  toerbe  /  toaer  in  400.  &upt* 
fen  n  boet  gelept  toierben  /  en  be  gemutineerbe  n\^ 
tcrtjebanCönppeïlc/  altefamen  onbet  'tbcbel  ban Soïjan  bes&oniereg/  25aron  ban  ?Hufi.  ©an  baer 
toerben  be  rebupten  toeber  gecontinucert  tot  aen 
ï3'21öbijc ban  ̂ enu  /  baer  men  ooït  een  fan  maebte  / maer  nottj  rupmer/  en  toert  ben  Cteabc  ©ia  met 
500.  «©uptfen  ban  fnn  regiment  te  bctóaren  gegebcn. 
Ban  m  fon  /  't  toelb  lag  acn  i\t  bobenfte  3übe  ban  be rebiere/  baer  be  felbe in  bc  flats  loopt/  toerben  be 
(Crencïjeenen  rebupten  toeber  getontinueert  /  tot  acn 
fjet  fon  baer  be  $nnce  ban  Cfjimap  commanbeerbe  / 
betoelbcalfofpaenbcnperituleujlcn  öocfe lagen/  bp 
natöten  bp  bagc  betoaert  toerben  bp^pacnöboet? 

bolB  /  onöec  't  commanöcment  ban  Sllonfo  be  ïïibe*  ' ra/  en  $atano  2Cntolinc$È  bc25urgo0/  en  Sapme 
Pinue/  Capitepit  bana©alonen.  §n  ijet  leger  toa- 
rennurupm  12000.  mannen  te  boet  en  3000.  paer* 
ben/  obermitö  be©20bintien/  tk  befe  belegcringe 
berfocDt  öabbcn/  ijacr  beloften  ïjielben;  oohgebo^ 
men  5nnbe  bc  ̂ uptfen  en3©alen  Ut  bcrtoatljt  toa- 
ren/  mctbegemuttncerbcruwerijc/  onbec 't  belepb ban<6iongiacomo55clgiofo/  700.  in  getal/  hit 
gelcpb  toerben  in  ïjet  bojp  ban  (€un  /  een  Blcpnc  mijle 
ban  be  flaö.  Ifytt  leger  albnö  gequactiert  5ijnbc/3i!ppjotijfrt 
tytft  üt  C5?abe  bcbolen  batmen  terflonb  foube  be- jonnen 
ginnent'app?otljcrcn/  na  tt  fcljoufer  ban  öet  Ko-S°0rif a' 
b^egtiSboltoerB/  banöetoelbe/  atëooaban'tgeDele  m 
beb?ijf  ban  bit  25eleg  /  bp  't  opfitbt  gegeben  beeft  acn 3£on  3Cuguftijn  iBeria  /  btcmet  een  fonberltnge  blijt 
't  felbe  benecrtligt  beeft  /  niet  tegenflacnbe  be  menige bulbige  uptballen  ber  belegerben  /  ïiit  fulr  poogben  te 
beletten:  <©nber  anbere  Capitepnen  en  geappoinc^ 
teerbe  /  W  bun  bp  3£on  ?tugufhjn  Höeria  lieten  bin^ 
ben  /  toajS  oob  be  Capitepn  en  ̂ ergtant  iBajoj 
©artljolome  be  föonalba/  befe  boenbe  in  be  loop* 
granen  toerben  /  toiert  fijn  booft  /  fo  bp  t  felbe  buptcn 
Üab/  boctoclbpnatfjt/  afgefebotenmetcenbanon/ 
't  toelb  be  ̂ pangiaerben  boo?  een  groot  berber  fyUU ben/  toant öptoatf  onber  fjenüebcn  geaebt  boo?  een 
b?oom  folöaet/  en  ban  toienis  abbi)^  ober-al  toaer 
bpijem  bont/  beel  geïjouben toert  -,  men  ginb  feec 
ïjaefldtjbboon  met  bc  loopgraben/  en  in  toepnige 
bagen  i$  men  ban  bet  gaïgebelt/  't  toelb  baer  la  Bri- querie  genacmt  toerb  /  al  baer  men  begonnen  baboe/ 
genomen  aen  be  bant  banbe  graebt/  toaer  uit^ort 
SCttguftijn  met  bc  boob  ban  eenige  folbaten/  bc  bc* 
legerbc  gebed  ber jaegt  ïjttft ;  't  felbe  beeft  oob  gebaen 
bet  a©aelfcl)boetbolb/  onber  't  belepb  ban  la  55our* lotte/  metecnanbertab  ban  repjotben/  toaer  ban 

tjem  /  alö  Euptenant  ban  <©on  tduguttijn  /  't  opfitbt gegeben  toag  /  bic  geb^oebt  toatf  na  bet  rabeïi jn  ban 
la  .ï^obe/  met  begeerte/  bamten  alöaee  tt  b?efTc 
ftbieten foube/  of  acn  onfc  .£.©joutoe  poo2te/  tiit 
alfboen  met  aerbe  gebult  toaö ;  en  berbalbcn  fybbcïv 
feopfijnperfuafie/  oob  om  be  belcgerbe  te  biberte* 
raten  baer  te  btoingen/  fieb  aen  belc  ojben  te  foni^atecfrrt 
fireren/  albacrccnbaterijcgentaebtbanfe^  bartou*toe^now 
toen/  ombeboo?f3POonete  befcljietcn;  op  bet  gal- fpe?r-  . 
gebclbflonbenoofe  4.  aanonov  betoeüte  fcljotcn  om  4 
bc  ïjunfen  en  platte  fojmen  ban  't  baflcel  te  rupneren ; 

€  j  baer* 
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©ctjjael 

ban  tem'0 ftanp 
feccxurrf 
binnen 
«Eamerp 
Bebjatöt. 

bacrenboben  $ijnber  in  'tmiartiet  ban  <©on2Hugu^ 
fiónnocD  i4.'|tuuften  geplant/  opbetfcDcpben  bat; tccijen  /  beDalben  tre  boo2f3  24.  ftuftften  /  3ijnbcr 
itorb  9»  geplant  tegen  öc  febouber  ban  ftotofjtö 
boltoerft  /  en  nor b  meer  ban  3  o.  anber e  /  om  be  b02ft - 
toernrgenen  go2bijnen  ter  aerbeu  te  fcïjtctctt  /  bbo2 
allebetoclfteoberbloeb  toas  banftrupten  munitien/ 
toclfte  bingen  met  grote  goettoiliigDeib  gefcDaft 
totertien  bp  be  boo2betbaelbe  ̂ jobtntien  /  öie  bit  bt* 
leg  gep20cuceert  Dabben/  'ttocift  een  groot  beelban 
't  getuft  toas/  batbcCteabebanjfuenteS  in  befebe? 
ïcgermge  Dabbe :  befelbe  $20bintien  ïjebben  ooft  ber* 

ftDaftbe4ooo.$iomerS/  bic  fp  gep"2efemecrt  Date ben  /  ban  betoelfte  baer  bele  bleben  /  boo?  Det  geftabig 
febietenuitbeftab;  toantfp  Dabben  ooft  aeenftrupt 
nocD  mmtitien  gepelt  /  en  lieten  niet  aerjtet  ban  Det 
gene  tot  Dun  befcDerminge  bienbe.  ̂ ter-en-tnfftïjen/ 
alfo  be  ïaminft  ban  ©2anftri)ft  uit  2&curgonbien  toas 
gefebepben/  DeeftD^be  ftab  ban  £pons  en  be  fafte 
ban  ̂ >obence  laten  baren  /  tot  op  een  beter  gelegent; 
Detb/  en  begerenbe  camertjftt'ontfetten/  ïjeefton- 
trem  balf  September  baer  toe  begonnen  pjjpara* 
tien  te  maften  /  en  met  fijn  leger  na  pecaebpe  te  ber  * 
treftften/  altoaer  be  hertog  ban  $eberS  en  <6iabe 
ban  ̂ impol  al  omtrent  5000.  mannen  en  1300. 
paerben  bp-een  Dabben/  en  acbtenbe  bat  Dp  met  fo 
een  f toaer  leger  /  als  Dp  bacDt  bertoaerts  te  béngen/ 
te  toeten/  ban  10000.  of  12000.  mannen  te  boet  en 
2500.  paerben/  nietfo  naeft/  ais  Det  be  beïegerbe 
ban  Camerijft  toel  ban  nobe  Dabben/  te  &.  (©uintijn 
(altoaer  f)t>fünrenbeböuSbatbt  te  nemen)  ftonbefto* 
men;  fonabbP  betloten  al  eer  Dp  ban  JLponSbet; 
troft  /  Hionfieuc  be  Bieb  /  <8oubetneur  ban  <§. 
denijs/  een  ban  be  erbarenfïeünjgs-obetftenban 
geöeeï  J&anftrijft/  in  alle  mogelijfte  Dacft  boo2  upt  te 
fenben/  met  laft/  bat  DP  foube  fien  binnen  Camc; 
rijft  te  ftomen/  't3p  met  eenig  bolft  of  fnn  perfoon alleen/  alfoDpboo2fcftet  Dielt/  bat boo?  fijn  mibbel 
bebelegeringetoelfo  lange  tegen  D&uben  foube/  tot 
bat  Dp  baer  namet fo  groote  fokten  als  Dp  nobig  acb; 
te/  foube  ftomen/  omtetcatDtenbefeftab/  bie  boo? 

Dem  fo  imposant  toas  /  t'ontfetten. IBonfïeur  be  ©iel)  isf  ben  8.  &cptcmb2is  te  g>. 
<©uintijn  genomen  /  en  ben  1  o.  ontrent  een  uure  booj 
ben  nacDt  ban  baer  bettreftftenbe  met  500.  b2ago; 
nets  I  of  mufquettiers te  paetbe/  öeeft ben  gantfr ben 
nacbt  gereben  /  en  cmfïaenbe  na  be  flmfterijanb/ 
beeft  Dp  alarm  gemaeftt  onber  be^paenfe  lopers  te 
paerbe/  bie  alle  nacbt  uptteben  om  be  toegen  font* 
bennen:  betoelfte  te  eugge  fterenbe  na©on3Imb20; 
fio  3lanb2iano/  biens  beurt  bet  &ten  nacDt  toas  op 
l)ct  fecoucs  te  paffen  /  met7oo.  paerben  en  300.  man 
te  boet/  5ijnbe  3©alcn/  Ijebben  bcm  bertoittigt/ 
batftet  feeourö  aettquam/  ennabat  fptjem  Dabben 
fienaenfettenop  be  lïmner  banb/  oc-ibeelben  fn  iiat 
ÖP  boo?  be  ̂ elleS-poozte  foube  foefeen  binnen  te  gera- 
een :  ̂ on  Sfimtoofio  llanbiiano  öabbe  alle  fijne  foj= 
ten  gereeö  tegenö  ober  be  Cantimpje-poo^te :  maer 
borenbe  Ut  tijbinge  /  nam  ijp  boo:  ïjem  /  fo  berre  ban 
bc$  flabsS  ituiuren  af  te  topen  /  bat  bp  ficö  Oequame^ 
lijft  foube  mogen  berboegen  bertoaect^  be  ontfetterö 
ftarentoeg  fouben  nemen;  'ttoelft  öem  alfo  bp  km 
©clb-jj&aetftbaln  <©enerael  beïafl  toaö  /  boetoeï 
batïjetonmogelijft  ftbeen  en  ooftton^.  ̂ e^cücö- 
pooitc  gebult  3ijnbe  met  aerbe/  en  bat  men  baer  uit 
nodjinnonbe  bomen/  banbooj  eenfeerftlepn  3ijbc- 
poojtften/  en  een  Itlepn  bjuggeften/  baer  geen  ttoee 
mannen  be5ijben  ben  anberen  ober  en  ftonben  gaen/ 
batbpfoeften  foube  baer  ïangtf  met  een  Doop  bolft.ö 
binnen  te  bonten,-  enbc  'ttoasJ  een  nrote  faute  booj 
ïjunlieben  /  batfe  baer  boo2  bebuf Dt  tnaren.  ̂ Den  ba- 
gtraet  begon  eben  aen  te  raften  /  als  omtrent  3  o.  nip; 
tertf  alarm  maeftten  aen  be  e$elle0-poo2te/  'ttoeïlt 
^©on  Stmb20fio  boo2tg  t'eenemael  Oebefligbe  m  fijn geboelcn/  alö  bat  Det  fetoutö  baer  langs  meenben 
tn  te  feomen/  en  berDalben  ftenbe  CDarloS  S^aria 
©ifconte/  met  fijn  Compagnie  laaciersv  bit  feftcr 
bsrtft/  bieficl) ontrent Cantimp2e  lieten  fien/  toilbe 
gaen beflonen /  ïjeeftbemopgeDoubenmet rigoureu* 
fetooo2ben/  fcggenbe/  bat  ïm  niet  aenballen  foube 
fonber  laft  /  en  Bern  boo?  fnne  al  te  Daefligen  b?o-' 

migljepb/  benemen  be  Wtont  W  öp  aïreebeinfijn 
Danben  Dabbe.  iföonfieur  be  ©iel)  en  fliep  onber- 
tufftD^n  met/  maer  lette  toeï  op  fnn  fluft/  en  atty 
tenbe  bat  bc  ̂ paenfe  trouwen  mi  genoegfacm  geper^ 

fuabcert  toaren/  batljpboo2be  ̂ clleö-poo2te"bacljt 
binnen  te  geraften/  öeeft^p  'topem  bot  opbe€an'JM««# 
timp2e-poo2teaengefet/  atöaer  !)p  üinnen  geftomen  TfS0bin, i$  /  fonber  eenen  man  te  berltefen  /   latenbe  ̂ on  nen  ca* 
3Cmb20fu>  ilanb2iano  befpot  met  fijne  al  te  grote  nwü». 
fo^gbulbigbeib.  2Wftnuijacftbagtocib/  en  men  niet 
met  allen  en  berl)002be/  meenbemeneerft  bat  Det  fe^ 
cours  /  miflroutoenbe  ban  goet fucces  /  toeberom  te 
ruggegettobften  toaS;  maer  alfi  neDeel  bag  toas/ 
berftonbenfpban  ecnige  Doe  be  fake  bergaen  toas/ 
baer  in  fp  al  te  famen  fêer  gemoept  toaren  /  cnp2mct* 

palöft  ben  <02abe  ban  5Fuc"nf  es  /  lik  Dier  ober  fm  m floo2ttoas. 
IBons  be  ©icD  binnen  Camcrp  geftomen  5ijnbe  /  ©«feen* 

Debbenbefanentecftonb  een  anbere  f02me  beginnen  S^'L 
te  nemen/  baet  aen  toel  bteeft/  toatenljoebeèlbaer  mm" gelegen  toas  aen  bebapperljnb  en  ecbarentDeib  ban  ""»  ̂ «* 
een  man  alleen  in  een  beïegerbe  flab;  Dp  Ijeeft  boo?  mec&6- eerfïomto02tjeneen  Dalbe  maen  ban  ï*ob2ecDt#uok 
toerft  af  tot  ïjalf  toegen  be  geDeele  go2bijne/  boo2fe- feerDonbenbe/  batmenaen  Uc  bant  be  bitf^t  foube 
toillenftfjieten.  €>ofeDeeftD?een  platte  fo?mc  boen 
maften  tufftD^n  befelbe  poo2te/  en  Det  boltoerft  ban 
Relies  /  ban  betoelfte  men  binnen  feer  fto2ten  tijb 
geeft  begonnen  met  eemge  tfuftfcen  te  ff  Dieten  op  be 
^paenfe  /  of  bcr  beleggers  loopgraben  /  't  toelft p2incipalnli  gebaen  toetbe  /  om  boo2  be  ̂ paenfe 
3Crtilleröe  te  beftften  12.  ftartoutoen  /   bie  Dp  bt^z 
planten  tegensbebatterüe ban  be  i4.fluhften  en  ban 
be  9,  ftuftften  /  baer  ban  berbaet  gebaen  i$. 

<©e<62abe  ban  ̂ uentcs  Dabbe  laftgegeben/  om 
ben  22.  September  Det  feftieten  ban  bc  batterije  te  be^ 
ginnen/  als  bet  beiegerbens  3Crtilleröc  b2oegec  in 
be  toeec  toefenbe/  merfteïnfte  fcDabe  begon  te  boen 
onberbe^paenfe.  ^aec  toert  anberDalben  bag  ge^ 
fcDoten  fonber  opDouben/  tenepnbe  ban  toelften  tnb 
negen  ban  be  ̂ paenfe  Canons  omftDoew  toaren  /  en 
ober  100.  folbaten/  enftonftapeis  booben  gegnetjl, 
<®p  ben  felben  tijb  toiert  ooft  met  be  mufquettters 
en  bup2toerfeen  geen  minber  fcDabe  gebaen  in  ben 
gebeelen  omganftban  betreneDeen.  ̂ p  Dabben  ooft 
een  mijne  geb2acDt  boo?  begracDt  tot  onber  be  bat^ 
terije  ban  be  boo2fó  9-  ftuftften/  en  Ijoetoel  bk  met 
te  begen  gemaent  toas  /  en  befelbe  be  beleggers 
felfs  eemge  fcDabe  bzbt  ;  met  te  min  ia  b'aerbe baer  boo:  fulr  ingefonften  onber  be  boo?f5  9.  ftufe* 
ften/  bat  be  b:k  geDeelijft  baer  in  begranen  bleben 
en  be  refte  booj  bic  tijb  onfyupftbact  toaren. 

ï^ier  tegen  bebt  jpuentcs  grote  blijt  boen  om  be 
batterijen  terenareren/  baer  mebe  men  toel  12.  öa^ 
gen  beficD  getoeefl  i$.  Ea  SSourlotte  toierb  tn  fïjn 
quartier  ooftnocD  4»  ftuftften  gegeben/  mits  toeöte 
Dpeen  gef02meabe  batterüe ban  10.  ftuftften  Dabbe,- 
Dp bcbe  ooft  noeft  een  toeganft  maften/  bp-na  booj 
aen  be  febouberbanbet  ïïob2ecïits  boltoerft/  ónber 
't opficljt  banton  ?Ulonfo  be  Herma.  ̂ aer  toerbe na  be  garnifocnen  gefonben  om  meer  folbaten  (en  om 
quantitcptbanb02gersinDaeeplaetfe)  om  te  leggen 
tn  be  f02ten  en  rebupten  /  en  baer  guamen  nocD  2000. 
3©alen  b2abefotbaten:  5©on  <©afton  .Spinola toerbe 
met  1000.  mannen  te  boet  gelaft  te  toaenten  op  £et 
fecours/  bat  bp  naclit  foube  mogen  Bomen  /  baer 
mebe  men  meeft  beftommert  toas.  ̂ aer  toerben  ooft 
guartierenaeaffigneertboo?  400.  paerben/  bie  alle 
nacDt  baanbert  toerben:  Mm  plantebe  7,  ftanons 
op  feftere  Doogte/  genaemtlaiScufbille/  tegen  ober 
be  pookte  ban  belles/  om  be  Dnpfen  en  be  nieutoe 
platte  f02ttte  ban  acDteren  in  rui)ne  te  fcDieten  /  en  bat 
geDelebaftmuurs  ban  be  boo2fj  poo?te  af  tot  aen 't 
rabelijttbanla$obe/  ban  go?bijn  t'ontblot?rt.  <©en *62abetoasfect  blntig  in  allen  faften/  en  onberDielt 
fijn  co2refponbeiitien  onber  eemge  b02geren/bocD  feer 
fetretefijft/  bat  niemanb  anbers  baer  ban  guam  te 
toeten. 

;©e  batterijen  nu bolftomentlp  opgemaeftten  alle 
be  toegangen  bp  na  tot  perfectie  geb2acDt  3ijnbe/ 
ftcecübe<©#bebe  tijbinge  ban  be  neöeclage/  en  Det 
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bangertenfterbenbattbe<©2aben  Pjtlips  ban  $af* 
fau  /  <ö*2abe  ban  «Soitn*  en  <£rnft  ban  kaffan  /  bat 
al  bed  b?eeber  gccjcteitbcect  toas  als  be  toaerijeib/ 
(gcltjftbleeft  uit  eeltige  geintercipieerbe  b2iebett/  bic 
fijn  €rcell.  benomen  babbe.)  ï^ier  boo?  toas  ben  <0?a; 
bcen'tgebeleileger  feee  bceblijb/  en  ben  26,  ̂ cp* 
temb.  'snacïjtsbcbe  bp  tot  een  teeften  ban  een  gene* 
sale  to2eugbe  /  tot  b?iemael  toe  87.  ftuftftcn  gefebuts  / 
onber  grote  en  ftlepnc/  af-fcïjietcnnabeflabtoc/  en 
't  felbe  toert  ooft  gebacn  bp  meer  ban  6000.  arguebu* fiers  en  mufquettiees/  bie in be fokten/  rebuptctt  en 
loopgraben  toaren  j  bebelegcrbe  en  toiften  niet  toat 
bitbebupben/  en  toaren  feer  betyeeft/  befonberbe 
bo?ger$/  i)it  min  geocffent  5ijn  in  't  perijftcl/  m meer  intereft  lij  ben  in  be  feftabc. 

jButt na«     3>c  ̂ abe  \jm  jpuentc^  /  stijft  ̂ P  Oefcpt  nebben/ 
SSen  wm  Öfeft  co?refponbentie  met  eenige  binnen  Camerijft/ 
«camergs.  toaer  ban  bc  boo2nacm|ïe  toaren  be  #20bofi2&02ne* 

mencouet/  be  peeren  ban  Scntoc  en  Eigueres/  met 
tjm  Capitepn  <©ole/  befe  ftregen  bele  onber  be  bojgers 
tot  baer  met  bare  pecfuafien ;  toant  be  b2ecfatt}ttgfte 
biclbenfpboo?  tjet  ongebalban3ï»ourlatiS/  be  ittnc* 
mingeeenigerfteben/  betberfïaenenombJengcn  ban 
(b  bde  jptantopfen  /  boo?  bat  fp  bartncftftcïij&  baer  te- 
genbm&onniftban^pangicitbabben  getfdt;  toil* 
lentopomMignij  toille  onsfelben  (fepben  fp)  in  't 
berberf  brengen*  gn  't  bcginfel  toas  't  al  /  top  bcbocf* 
ben  boo?  geen  otttfetteb2cfett/  en  als  't  al  om  bomt/ 
ijebben  top  niet  ban  een  iongen  ban  $0.  jaren  (fp  meen* 
ben  ben  f&ntce  ban  tftetelops)  met  25*  of  30.  ban 
fijn  babers  3Hrcbiers  /  en  een  tjalf  man  met  400.  b?a* 
gorters/  bat  meer  blaften  $ijnomonfebib2csbOQ2t$ 
te  berfïinben/  te  bulpc  geftregen/  en  W  is  't  a!/laet  ons ons  boegen  na  hm  tip  1  en  onfe  mar ïjt  leren  Hennen  / 
eer  bat  top  bicönnuttelijfttoillcnbe  betoaren/  topbe* 
félbe  met  onfe  lebcn  en  goeberen  guijt  raftcn ,  en  fo 

roftftenben  p  bafi  b'cen  en  b'aitber  op  /  fo  bat  b'oproe* rïgeepnbeujft  be  ftcrftflc  toerben  /  en  quanten  tod 
3000,  enmeerfterftbpbenanberen/  baer  eenen  Doop 
^toitferstoebielcn/  fo  bat  bc  <0?abe  ban  jpuentes/ 
tjebbenbe  bitffc  gefrboten  ban  ontrent  30.  babemen 
lanft/  en  fijn  bolft  in  o?b;c  geftclt  Ijebbenbe/  ais  of 
frp  toilbe  (tonnen/  fplupbctt  niet  aen  beb2cfTe/  bet 
toelft  te  periculeus  toas  -,  maer  aen  be  bcpïigc  gracljts 
poone  met  tebencn  bcgonben  tjarc  refolutien  te  bennen 
tegeben/  't  toelft  bc  $2iuce  ban2Hbellnto  ben«02abe batelijft  Xa^z  toeten  /  en  fenbenbe  aen  Item  ttoee  €$$U 
tepnen/  ,&02c  enCarle/  hit  met  ttoee  bo?aerö  upt 
ber  fïab  geftomen  toaren :  tertonlen  bit  gêbenrbe/ 
be*bcn2&alignijeniföons  be  ©iebfjier  ban  be  toete 
geftregen  /  en  ban  fulbe  nieutoigycib  bertoonbert  #t* 
be  /  Rebben  bun  na  be  maefet  begeben  /  menenbe  boo? 
bare  autfjontept  baer  in  te  tentebieren;  maer  albaer 
Romenbe/  fagenbooibaeroogen  tit  bo?ger£  in  baer 

(Foi.4I.)  toapenen  tn  Natalie  ftaen/  bol  robebelbteben^/  en 
baer  boo:  bocjtenbe  boo:  een  erger  /  3jjn  na  ïïob^eebt^ 
boltoerb  getoefeen  /  om  ban  baer  met  meerbere  feber- 
beibna'tbafleel  te  mogen  blucïiten/  en  be  folbaten tecouragcren/  tiit  be  baeffe  befebermben.  25alignij 
babbe  in  be  bclegeringc  boper  gelb  boen  munten  /  ban 
ttoee  en  bier  realen  /  baer  mebe  bp  be  folbaten  betaek 
be/  ïjpbeloofbe  bie te bertoiffelen  in  filber  en  gout/ 
aljaf  Xyé  belegfoube  opgeb?often  5ijn  /  be  bojgeren  moe* 
tenbe'tfelbeontfangcn/  murmureerbenbier  feerte* 
gems:  |Beb?outoe  ban55alignü/  bat  eene  mannc= 
ïijfte  tooutoe  toasf  /  baer  be  jprancopfe  ̂ iftotp-fcb2n? 
ber£  beel  b^eemtö  affcbnjben  ban  baer  blocïtneib  /  m 
bat  fp  be  toactjten  befocljt  /  be  ftuhften  ̂ c  laben  /  en 

.    febootfe  af  alö  be  befle  ftonttabel  /  couragcerbe  be  fol* 
baten/  en  toonbe  meer  b:omigbeib$7  alö  be  b:ou* 
lijfte  nature  getooon  tö/  quam  op  be  marbt  tni  be 
bojgeren/  pjefenteerbe  al  bet  ftoperegelbbabclübtc 

toiffelen:  maer  fp  en  bonb  geen  gcljoo?/  'ttoaö  te berre  geftomen;  toant  be  bowrö  onbertufTcben  bc 
€annmp2e-poo?te  geopent  bebbenbe  /  toaren  baer 
binnen  geftomen  /  ben  ̂ ecretartë  ̂ tepbano  b'S* barra/  enUSonfteurbe.ïiBorienfart/  biegebeputeert 
toaren  om  ban  beronbitien  beo  berbjacb^  te  banbc* 
!en/  betoelftcalopbetflabbupö3ijnbe/  enbetfcïjie* 
ten  een  toijle  tijbö  opgebouben  toefenbe  /  bc&uen  eeni* 
ge  5Prantopfen  fommtge  feïjoten  na  bc  loopgraben 

IV.  Deel. 

gebaen/  altoaer  fp  U&onfieur  b'<ömb2e/  «©ouber* neurban  onfe  2LB2outoe  ban  ̂ al/  boobgeffboten 
ïjebben;  toaerombe<J3?abe  ban  jfuenteö  bebal  toe* 
berom  te  febieten  met  meerber  furie  ban  te  bo2en  /  bet 
toelftbe  «Öebcputcerbeeerflnict  toepnig  bebommert 
maeftte/  fienbe  batfe  baer  fclben  onbcbacljtebjft  ge* 
fielt  babben  /  in  't  getoelb  ban  een  oproerigc  gemeen* 
tt;  maerbcb02gers7  b2efenbe  boo?  meerber  ftoarig* 
bet  ben  pcrnftd/  bertoilligben  alles  \sat  ̂ tcpljano 

b'^barra  cpfebte/  m  Ijp  fienbe  baer  beb2ecfl/  le;ibe fijne b2efe af/  enftelbe  be  ronbitien  genoeg  na  fijiten 
toille/  na  bat  be  batterijen  4.  of  5»  mael  geïofi  bab* 
ben/  bebal  be<©2abe  ïict  febieten  toebcr  op  te  bou* 
ben/  bertoitticbt5ijnbe/  batbp  bertoaebt  toert  met 
openepoo2tcn/  en  baer  geftomen  5ijnbe/  bebonb  bp 
bat  bet  3iccoo2t  met  fto2te  tooo2ben  DefToten  toaef. 
<©erbalben  i$  <0>on  2tugufltjn  iliieria  met  1000.  ©on  »u* 
.Spangiaertöban  fijnrerament  baer  binnen  getroft*  gJS" ften/  bcfettenbeallebep2tncipaleplaetfeit/  be  ̂ ran*  Sür \„ 
copfen  namen  ben  toijft  metijare  ijoofben  na  bet  fta*  «ametpi* 
fteel :  "®c  o52abc  ban  jpuenteo  en  ̂pangiaerben  ber* toonberbcnbaerfelf^/  batfe  bcfefiab  alfo  in  banben 
ftregen  /  fonber  bele  ban  be  bare  gelaten  te  nebben. 

<©e  <62abe  ban  5puentcö  berbolgenbe  titfz  bicto*  ̂ ffijL 
rie/  toilbe  geen  njbberfupmen/  bebe  bet  fta  jteel  op-  cLSei 
epfcljen;  bie  ban  fjet  ftafteel  fienbe  baer  bccincicit  met  ta»  £& 
fulften  leger  /  en  onboo2fien  ban  genoegfante  lêeftor b* mi ^ op' 
ten  /  en  ̂t  ftaftcel  aen  be  3ijbe  ban  be  fïab  fo  niet  boo?* 
ften  met  f02rtficatieti/  aïsf  notug  toas  om  fieb  te  be* 
febermen  /  bebinbenbe  ooft  gebzeft  ban  boeragie  boo2 
be  paerben  /  en  bannen  boo2  be  (tupfen  Oacfl  aen  baer 
beflenftonbeftomen/  ïjebben  op  'teerfleaenfoeftttoe 
Capitepnengefonben/  enberfoebtenbat  b^buntoil^ 
betooiatertcmbaerceretebctracljtcrt/  ïiatfz  aen  ben 
^ertcg  ban  J5eberö  /  ik  tot  ̂ .  ̂ uintijntoaef/ 
morljten  feitbcn  /  en  berfoebten  baer  toe  fe$  bagen  re* 
fpijt  j  maerljpffoeg  f]m  fuir  uit^paenfeboogmoe* 
bigbeib  eerftaf/  feggettbe/  bat  Wfz  niet  alleen  fes 
bagen/  maer  bde  meer  banen  toilbe  bergunnen/  fa 
fp  bent  toilben  berfefeeren  öatter  cenig  otttfet  boo? 
banben  toare  /  op  batfe  maiftanbers  ftrac fiten  bep?oe? 
benmotbten;  maerbetoijlcljp  toiflbatter  geen  ont* 
fet  boo2Öanbentoas/  toilbe  ïjp  $aee  geenen  njbber* 
gunnen:  ̂ aeropfptoeberanttooo2bett/  öatttctoiile 
fp  aen  fulften  toel-bertoaerben  plaetfe  toareit/  toil* 
benfplieber  alle  baer  leben  baer  laten/  ban  fp  pet 
foubenboen/  battotnabcelban  ben  jprancopfen  na^ 
me  foubc  flreftften.  =^ier  op  fepüc  ïjp  toebcr  /  bat  bp  / 
om  batfe  fïen  moebten  bat  bp  ban  fijn  feggen  berfe* 
fterttoaé/  fobergunbebp  ben  ebentoel  be  berfoebte 
feö  bageit ;  toawt  bc  <02abe  bet  ftuft  tnfienbe  met  boo2* 
fïcbtigbeib/  ftooölieber  bun  bc  fes  bagen  te  bergutt* 
nen  /  ban  miffebien  1 5*  of  meer  bagen  toete  b2engen  / 
om  l]tt  ftaftecï  te  toinnen  /  bebalben  ttocb  be  toeballen 
bte  ben  tiib  en  be  barmeftftigl)cib  /  of  miffebien  flanb* 
bafHgbeibban  bat  militare  en  befperaet  bolft  mebe 
foube  mogen  b?engen.  ̂ ©e  fes  bagen  oberfïreften  3ijn* 
be/  en  op  tjarebertoittigingeo2b2e  geftregen  bebben* 
be/  om  be  plaetfe  te  berlaten/  beefmten  ban  b'^r* njculen  bes  mccoo2tsgebanbeltcnbefelbe  getroffeit: 
5©aer  ban  be  nabolgenbe  beboo^naemftc  toaren, 

D%t  b'oberleberinge  ban  bet  ftafïeel  ban  Came*©oo^ rijft/  alsooftbanallebearnllerije/  munitie  cit»«mRe 
bib;es/  bcn9.<Dctob2iSfoubegefcbiebcn/  nunneiv  ̂ ,WM 
be  be  ̂ ranropfen  een  bag  meer  om  baer  faften  tttietuanea 
febiftften/  en  letten  op  be  beboubeniffe  baitcïHtkb20u*uan  c». 
toeban25alinnij/  bicopbaèrflerbatïag.  S,cröh/ 

^ataïlebê5Prancoifente  boet  en  te  pacrbe/  upt-S",,S treftftcnfoubenintroupenett  efiïuab22enen/  met  alle  aen  tm 

baer  toapenen  en  banieren/  met  trompetten/  fiaen*f2atJelja« 
be  trommelen/  metftogeleninbemont/  b2anbenbe^ucrue?' lonten/  bliegenbebaenbclen/  en  alles  toat  fp  bobben 
enljentoeqiuim/  b&tfpin  be  fïab  boo2  bet  blurl^cn 
in'tftafteel  baer  gelaten  babben/  bie  berloren  toareit 
foubenbctaelt  toerben/  tot  uptfp2afte  ban  ©iques/ 
öofntj  en  nocb  een  berbe. 

3Bat  boo2  fcbulbcn  bat  25alicmn  inht  flab  gemaeftt . 
babbe  /  fouben  hit  ban  Cnnerijft  betalen  /  fonbt t  bat* 
fe  ter  oo2fafte  ban  bic  eenige  kreeften  op  fijn  goeberen 
fouben  mogen  bom, 

€  4  2£Ue 
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©ooti  ban 

tllE  uan 
53Jli3np. 

©e  Jrcan^ topfcn 
ICtriÖfll 

uitfjttfta* 
fïeei  fan 
<i£anwrjf». 

3CUeb*ge«e  bie  in  be  ftab  toilben  blijbcn/  of  na- maeltfbcrtreïtfcen/  fouben  bat  mogen  boen/  en  baer 
goeberenberbopen/  of  blijben  genieten/  na  Den  tori- 
geballcn. 

TDen  oberften  55«tligmj  fonbe  niet  te  beranttooo2; 
bert  Driften  ban  't  gene  gepaffeert  toaö  /  geburenbe batnpmbien|tbanben$joninH  ban  ̂ angien  toa.o 
geteeefï. 

<De  Qttpftaoutoe  ban  25 aïignij  /  bte  ïjaer  feer  man- 
lijft  tn  liet  beleg  gcipuben  babbe  /  be  toacfjtcn  en  guar ; 
tieten  befoenenbe  /  bp  bage  en  ü?  nartjte  /  courageren; 
bebefolbaten/  geltjngefept  \*l  ïoa$  feer  nuaujn  te 
bJcbcnfnbefeopgebinge/  enbertontenöe  naren  man 
fiinffoffignetb/  btcIfpmcmfteHte/  enft02fbanfpijt 
en  uertfeér  /  eet  p  ban  het  ftafteel  tronnen. 

<©en  9.  £>ctoö2io  jon  be  ̂ rancopfen  uptgetrob* 
ften/  tenttoeeiuitennamiböag/  ftern  ontrent  1  $00. 
mannen  te  boet  en  240»  paerben/  en  meer  ban  100. 
toa-jenen/  gelabenmetgoet;  en  (tartte bieten/  bat 
in  beftabbïeben  alle  befolbaten  bie  bes*  fóoninnöban 
^naugtenöonberfatentoaren/  genietenbe  net  gene; 
raeï  parbon  bat  ïnm  bergtrat  toas/  bte  ooft  toei  fo 
fïerbbjat'en.  25aftgnij  met  een  faontjen  ban  ra.  fa* 
ren/  belBnnceDan&etelops/  ®tcb  en  anbere/ gin- 

gen üenïseb  met  cierlnöc  ïjaöijten/  en  geen  1 00.  paffen 
banïjun  büaöe  'tlicljaem  baniBetaoutoeban  25a^ 
lignri/  ffcmtbeopecn  toagen  bte  met  ftoart  <iïu\ml 
bebehttoaö:  bc  >02abc  ban  tfuenteöbertoacftte  ïjnn 
aenbe  mcutoepoo2tc/  feer  teaef  bergefelfcljapt  met 
fïjn  gantff  ïic  Dof  /  en  na  bat  ïrp  bun  gegroet  babbe  met 
grote  beleeftbeib/  ïjeeftïjp  benCommifraritf  <©ene= 
raelüelafï  met  een  groot  beel  ban  be  rupterije  Ijun  te 
bergefelfcïpnpen  tot  $cromie  toe.  ̂ e  f&tnte  ban 
SJjbellinofjaöbeluftfhn  liberastfjeibenbcufnetb  tebe- 
tonen/  berbalben  fruit  met  berlofban  ben  <©2abe 
mebe  gefeifcijap  ftoubenbe  /  fjeeft  ï)pfc  bien  natïjt  /  bte 
fpgebtoongen  blaren  op  btt  belb  te  blijben/  metful- 
Itenmagnifïrerttie  en  oberblocb  getracteert/  niet  al- 
leen  be  boojnaemfte/  maer  ook  be  folbaten/  batfe 
baernanbertoonberttoaren/  en  frjne  milbigïjeib  en 
beleeftftetb  /  grootelptf  loofbcn  en  pjefen. 

25aügmj  bonbben  ïjoninö  ban  Bzannrijnte  &. 
«©uintijn/  altoaer  lp  boo2  4.  bagen  genomen  toas 
tn*t  bet  meeffcmbeel  ban  fnne  rtu;tetije/  feer  begeertg 
5nnbeomï)emtontfetten/  toaer  in  bent  meer  fto 
rigbebcnboo2  quanten/  ban  fjp  ficl)  met  ben  eerden 
ingebcelt  babbe ;  ïjp  ontfing  nem  met  ftuur(ïjept/éoe* 
bjelï)w«02töbaer  na  toeberom  tn  be  gratie  quant/ 
bottnribbelban  bet  nieubje  tjuinelüH  /  bat  ftj>  h^i 

iueteenfunerbanbefcbone<aab2iele/%rtogtnncban  ^voorlzforcen  op desvpnds bodem  komende,  
ge- 

JJcautfl»/  beöïiOtunrbemtnbe-  llijkikrechtpvooitdoe,  Godmy  diegenadedoe,  dat 

<De  ïtoninn  toaö  tot  ̂ .Cuintijngeftomen/  Om  i^uytv^recnuontbiede  de ̂ revenge    dieik  voorge- 

metgebjelt  Camerijn  t'ontfetten  /  be  peeren  Staten  ™™n  hebben  met  fijne  Goddelijke ■  ̂ulpe  van  ditver-
 

<0enerael  Dabben  tjem  tot  aflTtfientie  gefonben  tmee  ̂ nemcn  op  mijne  voorfzvyanden:  biddende  fijne 

refrtmentenboctbolr/  onberfjetcommanbementban  Goddelijke  goedheid  dat  hyu  neme, 

ben  ©eere <%n<lim\$  ban  5&a«Tau  /  3fibmirael  ban  ̂ e^       MlJ"  Heere  Buzan val,in  fij ne  hey hge  hoede  Te  Pe- 

lanb/  'teaireguncnttoefenbe^cftotten/  onberben !ronnedeni4._Oétobejr  1 595-. Ondertekent  HENi^Y. 

Mijn  Httre  Bufanval, 

GYfultfienuithetdifcours,  't  welk  ikufende  metWefUan 

de  tegenwoordige ,  en  verftaen,  hoe  weynig  fchijn  j*  Woninli 
en  vrefedaer  was  van  't  veilies  van  Cameiijk  ,  na  dat  ©,dnf,tüh 
daergelukkelijk  ingekomen  v/aren  de  forcen  en  nood- aen  öm 

druft,   dewelke  mijne  Conzijns  ,   de  Hei  togen  van  ̂ fl'ebfl,|/ 
Nevers  en  Bouillon  daer  binnen  hadden  gefchickt ,  ver-  ij^penbe^ ' 
wachtende  mijne  wederkomOe  van  Lyon  ;  van  waer'tögiiit/at 
vertrokken  zijnde ,  en  geftadehjk  te  pofc  gereyit  heb-  ban  Ca* 

bende  tot  in  mijn  ftad  van  Parijs,  hebbe  daèr  komen-  raetöf«* 
de,  verftaen d'ontrouwigheid,  die  d'inwootiders  van 
de  ftad  bedreven  hebben ,  tot  groot  nadeel  van  mijnen 
dierft ,  welk  wijt  verfchillende  van  de  verfekertheden, 
die  fy  door  haer  brieven  ,  gedateert  twee  dagen  voor 
't  volvoeren  van  de  voorfz  verraderije ,  my  felfe  gaven 
van  hare  getrouwe  refolutie  van  fich  te  verdedigen  on- 

der mijne  befchuttinge ,  weynig  dagen  te  voren  gefwo- 

ren  en  geïtercert  in  de  openbare  en  folemnele  vergade-' 
ringe.    Niet  beduchtende  nochtans  het  gehele  verlies 

van  defe  plaetfe ,  om 't  vertrouwen,  't  welke  ik  had- 
de  op  't  kafteel ,  en  op  de  dapperheid  en  kloekmoedig- 

heid van  een  goed  getal  van  mijne  geaflèifHoneerde  en 
voornamelijkedienaers,  die  daer  op  vertrokken  wa- 

ren ;  maermy  felven  veel  eer  belovende  defelve  lich- 
telijk weder  te  lullen  veroveren,  met  brave  en  grote  (FoI'45>) 

toreen,  van  alle  kanten  vergadert  en  by  een  geroepen 
toteendiergelijkeefFecl:,  'twelk  ikvoorfien  haddete 
konnengefchieden,  terwijlen  ik  fo  wijd  van  de  hand 
was-  Ik  ben  in  drie  dagen  voortgetrokken  meteen  deel 
van  de  voorfz  forcen ,  dewelke  fich  al  by  my  gevoegt 
hadden ,  tot  Montdidicr  toe,  alwaer  ik  verftaen  hebbe  > 
tot  mijn  groot  leedwefen,  en  tot  grote  oneere  van  de 
gencdie  laft  hadden  van  't  voorfz  kafteeK  dat  vele  noot- 
dr  uftig  heden ,  fonder  dewelke  de  plaetfe  niet  behou- 

den konden  werden ,   daer  niet  gevonden  werdendc 
om  fich  alleenlijk  8.  dagen  daer  mede  te  behelpen  , 
mijne  voorfz  Dienaers ,  die  anders  bedwongen  fouder»    - 
geweeftzijn,  binnen  den  voorfz  tijd  daer  uit  te  trek- 

ken ,  met  de  ftrop  om  den  hals ,  oorbaer  gevonden  had- 
den de  voorfz  plaetfe  mijne  vyanden  over  te  geven, 

van  dewelke  twijfelende ,  dat  fy  na  hare  gewoonlijke 
verwaentheid  en  liftigheid  dit  veilies  fouden  mogen 
gebruyken  tot  nadeel  van  de  reputatie  van  mijne  faken. 
So  heb  ik  u  wel  willen  verklaren  de  waerheid  van  alle 

'tgenedattergepafieertis,  'twelk  wel  uytdrukkelijk 
verhaelt  word  in  't  vooifz  difcours ,   het  welke  u  die- 

nen lal  in  plaets  van  initrudtie ,  om  te  wederleggen ,  het 
gene  mijne  voorfchreven  vyanden  niet  laten  lullen  met 
alle  middelen  uit  te  ftroyen  ,  verwachtende  dat  ik  met 
de  voorfz  forcen 

Coloncl  iBurrep  /  tjet  anber  ColoneïfcOap  ban 
«BDtt/  tocfenbemeefl^elanbersS;  banbe&ontn»/ 
ïiebbenbe  fnne  fikren  noclj  niet  bp  ben  anberen/  en 
boo^  fijne  fpiontf  berfïaen  ïjebüenbe/  bat  be  <£fcabe 
ban  jpuentejsf  be  bjegen  /  baertnen  foube  paleren  moe- 

ten/ fo  üefetbabbe/  bamten  'tomttooelnö  acDteom booz  te  nomen ;  bjant  ÏJP  op  ben  eenen  toeg  gclepb 
Öabbeb?te  fokten/  toel  boo2ften  met  grof  gefeïjut/ 
baer  ober  commanbeerbe  be  |tóarqut5  ban  ©arram- 
bon,  op  ben  anberen  toeglnaren  bier  f02ten/  kiecjten 
alöb02cn/  baer  ober  commanbeerbe  be$2tnce  ban 
Cöimap ;  be  berbe  bJeg  toa^  ooft  ntet  b?te  f02ten/ 
mebe  biel  boo2fien  met  bolft  en  grof  gefeïjut  /  baer  la 
S&atlottc  ben  laft  af  ftabbe/  foneeft  ty>  bet  niet  fton* 
nenontfetten/  bebJijlc  ben  tübtenojtbid/  eer  sdkë 
baer  toe  nobtg^unbc/  ïtonbe  gcreeb  toefen/  cnljnal 
fnnfo2ccnnotlj  nietïjabbe/  gelp  be&oninli  'tfeïbe fcljiijft  aen  ben  ̂ eere  ̂ ©ufanbal/  fiinen  HmbafTa^ 
beur  Op  be  peeren  Staten  «töenerael  bcr  ©ereenigbe 
5Seberlanben  /  in  fefcec  bifcourss  baer  bpgeboegt 
bier  na  bolgcnbe: 

En  lager,  POTIEi^. 

'T    OPSCHRIFT, 

Aen  Monficur  de  Bu*anvd  ,  ordinaris  Edelman  van 

mijn  kamer ,  tn  mijn  Ambaffadeur ,  refiderende  bv  mijn 
Heeren  de  Staten  Gtnerael  van  de  Vereenigde  Nederland/e 
Provintitn. 

<©ntf.  ben  z.  i&obemb.  1*9-5:* 
^etbifcourö  baer  ban  fijne  üRa»cfï.  mentte  maeftt 

inbefenb^ief/  aenfnnenboo^f5<aimDaiTabeur/  toa.ö lupbenbealbuJS: 

E  En  yeder  weet  hoe  feer  de  Konink  van  fijne  die-  ©fff oorjp 

naers  ,   die  in  Bourgondien,    Lyonois  en  andere  bQ" 't  f  «t» 
omgelegen  Provintien  zijn ,  gedrongen  is  geweeft  van  «e^bani,&8 
een  reyfederwaerts  te  doen ,  eer  fijn  Majeft.  die  refo-  fic^i  ban  * lutie  genomen  heeft.  Den  voortgank  die  fijn  Majeft.  Caimtijfc 
gedaen  heeft ,  gedurende  de  voorfz  reyfe ,  de  vi  ucht 
die  daer  uyt  gefproten  is  tot  welvaerd  van  de  voorfz 
Provintien ,  en  tot  vorderinge  van  fijne  faken ,   doet 
genoeg  blijken ,  hoe  feer  fijne  tegenwoordigheid  daer 

van  node  was.  'T  welk  by  al  oordeelde,  van  derr  tijd 

af 
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afdatmen  de  voorfz  reyfe  op  hem  verfocht;  en  noch- 1  zijnde  door  de  verraderije  der  voorfz  inwoonders , 
tans  overleggende  het  Generael  van  fijne  affairen,  en 
particulierlijk  de  gene  die  pafleerden ,  en  die  gefchie- 
den  konden  op  de  Frontieren  van  Piccardie en  Cham- 

pagne ,  heeft  uytgeftelt  de  voorfz  reyfe  aen  te  vangen , 
wachtende  tot  dat  hy  op  de  voorfz  Frontieren  geftelt 

foude  hebben ,  d'ordre  die  hy  nodig  achtede  om  te  we- 
derftaend'aenflagen  van  fijne  vyanden:  Waer  in  fijn 
Majeft.  meende  voorfien  te  hebben  in  de  reyfe ,  die  hy . 
voor  fijn  vertrek,  in  Piccardien  deden,  hebbende  de 
Frontier-fteden  befien ,  en  de  Gouverneurs  van  de  Pro- 
vintien  van  Champagne,   Normandie,  Piccardie,   en 

1'Ifle  de  France  geordonneert,  te  vergaderende  fbr- 
cen»  daer  fy  elx  't  gebied  over  hadden,  als  de  felve 
van  node  foude  zijn  ,    tot  befcherminge  van  defelve 
[Frontieren.  ]  De  voorfz  ordre  van  fijn  Majeft.  gege- 

ven, niet  hebbende  konnen  achtervolgt  noch  onder- 
houden worden ,  gelijk  wel  gefchiet  foude  zijn  in  de 

tegenwoordigheid  van  fijn  Majefh  So  heeft  het  leger 
van  den  Konink  vanSpangien  (defegelegentheid ,  en 
liet  afwefen  van  fijn  Majeft.  waernemende  ,   zijnde 

ookgefavorifeertgeweeftvan  den  hazard  van  de  oor- 
loge) ingenomen  de  Steden  van  Chaftelet  en  van  Dour- 

lans:  Waer  in  fijn  Majeft.  ter  oorfake,  dat  hyfo  verre 
var,  de  hand  was ,  en  om  defwakheid  der  felver  [ftc- 
denj  geen  raed  fchikken  konde  ,    gelijk  hy  gedaen 

foude  hebben  in  't  beleg  van  Camerijk ,  indien  d'on- 
trouwigheid  en  kleyne  couragie  der  inwoonders  de 

belegerde  niet  belet  en  hadde  te  verwachten  de  weder- 
komftevan  fijn  Majeft.  Want  zijnde  noch  te  Lyons, 
en  tijdinge  van  de  belegerde  gekregen  hebbende ,  van 

de  Staet  daer  fy  in  waren ,  en  van  't  fecours ,  't  welk  fy 
verfochten  door  de  tegenwoordigheid  van  fijn  Majeft. 
heeft  hy  fich  fo  feer  gefpoet ,  dat  hy  te  Parijs  gekomen 
is,  op  den  tijd  die  de  belegerde  begeert  hadden ,  heb- 

bende ordre  gegeven ,  op  de  komfté  van  de  Zwitfers , 
en  ander  voet  en  paerde-volk ,  die  in  fijn  heyr  in  Bour- 
gondien  waren ,  met  dewelke,  alsook  met  degene, 

die  fijn  Majeft.  beiaft  hadde  te  vergaderen  uit  alle  d'an- 
dere  gelegenfte  Provintien ,  hy  fijn  rekeninge  maekte , 
by-eente  hebben  10000.  mantevoet,  enjooo.paer- 

den  ,  daer  in  begrepen  't  volk ,  't  welk  daer  was  op  de 
voorfz  frontieren ,  alwaer  fy  alle  tegen  den  felven  tijd 
konden  komen  ais  fijn  Majeft.  Maer  hy  te  Parijs  geko- 

men zijnde  ,   ontfing  brieven  van  de  voorfz  beleger- 
de, waer  mede  fy  fijn  Majeft.  veradverteerden ,  dat 

fy  hem  konden  verwachten ;  en  hoewel  des  vyands  bat- 
terije  een  grote  brefTe  gemaekt  hadde  ,   dat  fy  noch 
couragie  genoeg  hadden  om  dié  te  befchermen,   en 

haer  ge  welt  te  beletten :  'T  welk  oorfake  was  dat  fijn 
Majeft.  drie  dagen  te  Parijs  bleef,  fo  om  te  verwach- 

ten de  wapenen  en  gereedfehap  van  de  gene,  die  met 
hem  te  poft  gekomen  waren ,  als  om  de  troupen  tijd  te 
geven,  omopdefrontiereiekomen.  AiwaerfijnMa- 
jeftey t  henen  reyfende  ,    Verwittigt  wiert ,   dat  een 
deel  van  de  Inwoonders  der  voorfz  ftad  ( van  langer 
hand  door  de  Spangiaerts  omgekocht  zijnde,  en  an- 

dere ver  faecht  door  de  vrefe  die  fy  van  't  voorfz  beleg 
hadden  )  een  poort  van  de  voorfz  ftad  den  Spangiaer- 
den  gelevert  hadden ,  terwijlen  dat  de  batteri je  fpeel- 
de,  en  dat  de  belegerde  op  de  brefle  waren ,  om  die  te  be- 

fchermen, en  dat  de  Francoyfenop  het  kafteel  geweken 
waren.  Defe  tijdinge  heeft  fijn  Majeft.  niet  belet  fijn 
reyfe  té  continueren  ,    zijnde  in  vier  dagen  met  de 
voorfz  troupen  op  de  frontiere  gekomen  ,    hopende 

door  dén  middel  van  't  voorfz  kafteel,  en  door  't  gebrek 
van  leeftochten ,  't  welk  fich  in  de  voorfz  ftad  bevin- 

den foude  ,   die  weder  te  winnen ,  en  het  leger  van 
fijne  vyanden  te  beledigen,  gelijk  het  hadde  konnen 

gefchieden,  indien  't  kafteel  10  of  n.  dagen  behou- 
den waer  geworden.  Maer  zijnde  op  't  felve  geweken 

een  groot  getal  van  krijgvolk ,  en  vele  onnutte  mon- 
den ,  en  het  voorfz  kafteel  fich  onverfien  vindende  van 

kooren  ,   kruyerije  en  medecijnen ,   en  veel  anderen 

voorraed  om  de  grote  menichte  daer  van  de  d'inWoon- 
dersarchliftiglijic,  en  onder  pretext  van  nood,  daer 

van  gehaelt  hadden ,  gedurende  't  voorfz  beleg  (fo  dat 
het  kafteel  niet  langer  heeft  konnen  bcwaert  worden , 

als  4 of 5. dagen.  )  Sijn Majeft.  te  Montdidic'r  komen- 
de ,  kreeg  befchey t  dat  het  voorfz  kafteel  overgegeven 

was  geworden  by  verdrach ;  'T  welk  by  gekomen 
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.  ett 
door  't  gebrek  en  derven  van  't  gene  van  node  was ,  om 
't  voorfz  kafteel  te  behouden  ;  10 heeft  fijn  Majeft.  niet 
willende  dat  liet  volk,  't  welk  hy'  vergadeit  had  tot het  pntfet  van  Camerijk.  voorfz,  onnut  bleef,  (dat  is, 

fonderyet  uit  te  richten)  gerefolveert  't  felve  te  doen 
trekken  over  de  reviere ,  en  daer  mede  recht  op  de 
voorfz.  vyanden  aen  te  trekken,  om  die  teflaen,  ge- 

lijk hy  hoopt  dat  God  hem  die  genade  fal  doen  van 

fijne  rechtveerdige  wapenen  'te  begunfljgeu -.'tegens 
d'aenflagen  der  Spangiaerden ,  oude  vyanden  van  de- 
fen  Staet;  Gedaen  in  't  leger  van  Beauvais ,,  ̂tie  mijlen 
van  Camerijk  ,  den  14.  O&pber  1 J95..  Ondertekent POTJEJ^. 

<©e  &oninft  ban  B2anftrtjft  beeft  bier  beneffentf  te*  %mt 
aen  begeren  Staten  <0encrael  gcfonfcin  /  fo  %r. cc ban  «uu* 
be  Ia  €tuUerije  /  onmatig  ebelman  ban  fijne  aamer  /  lil' ©A2 cm  befelbe  te  betonnen  ban  bet  mctfteljja  fecaurcibatrnft  aen  & 

befelbeftem/  onber'tbelepb  banbe  Igenx^ufmtttó'*""»». 
ban^affan/  gefonöett fjaööe ,  maer  ooft  ba.  t\£.€.<0mta*r"  ■ 
tebertonen  begelegenrbeibbmi  fijne  fafcn'cn  ftact  in bc  ©jobwtie  ban  ̂ iccaropc  /  en  om  bpgeftacn  te 
taKuocnmetecngocbe  mentebte  ban  granen/  tot  on? 
bctboub  ban  fijn  leger/  te  nepen  tot  boften  ban  ben 

ïiomnft/  Op  't  crebit  ban  bc  peeren  Staten  <6cnc rael/  te  betalen op genere  termijnen/  baer  b02en  ben 
berbinbcnfouöcnbibetfe  ban  be  pnncipaeïfte  peeren 
ban  ©janfttijft  /  fulr  top  bier  na  ter  gciegenöcr  plaet? 
feberbalenfnïlen. 

©ter  na  beeft  öe  &oninft  ̂ opfonö  en  anberelte? 
benbetEigeurtf  ingenomen/  ooft  ïa  fetc  beginnen 
te  belegeren/  foeftenöe  alle  fijne  binncnlanbfe  fteben 
te  bermeefteren/  om  b'inbjenbige  oo2loge  tcvrtim/. 
en  ban  b'npttoenbige  te  beftogen/  ers  te  béngen  ip be$  &oninft$  ban  Üpangiengbobem/  fojöetmoge; 
uj&toare. 

M3ïeralfo  top  in  'tlaetfieban  'tboö&aehbe  beeft aengeroert  öabben  ban  feaeren  ttnift  binnen 
<£mbocn  en  in  <#oft-B?iefïanb  ontflaen  /  tnfYt  ben 
ben  <62abe/  be  ftab  en  ianben  /  en  bat  top  baer  belooft 
Öebbenbattop  inbitboeft  fouben  berfjaïen/  boe  ben 
feibcn  ttoift  boo?  tnfTcben-fpjeften  ban  be  peeren  <§ta? 
ten  <©enetael  berbjagen  i$  /  fo  i£  't  tijti  tot  top  ban 
befeïbefaneall)terb2eöerfp2tben/  enbe  gelegentbeib  (FeI  ̂  
en  oo2fane  ban  bien  berijalen :  ̂ c  onrufte  albaer  ont^ 
flaen/  toa!Sboo2002faRe/  batnabeboobban<62abeSiem 
gioftan  ban  <embben  /  be  b2oeber  ban  <ü52aef  €bfarb  smium 
ban  <©ofï-©2iet!anb/  int  ben  29,  ̂ eptemb,  i59iJu^hm 
oberlebentoajs/  gelijb  top  inong  28.  boen  beröadt5DSSbe bebben.  o&abe  €bfarb/  fobiebanbeftab  €mbbent>an  &on- 
Blaegben/  fiare  p2ibilegien  ïjabbe  totüen  befnijbcn/^?icfla"ö/ 
grote  en  meerbergiurifbictie  ober  öaer  toa$s  nemen?  £*  Jjfi L be  /  aisr  <02abe  SoDan  gebaen  en  gepootfjt  baöbe  /  en  Sn/ toïïe 
bat  bP  ooft  foeftte  be  religie/  bic  fplieben  onber  fijne  uit  hm  tm» 
regeringe  geruflelijftcnblebelüft  geb2upnt  en  onber?  Sf*'" 
boubenbabbe/  te  beranberen/  gefijft  bp  aïreebean?S"  tm , bcre  erercitie  ban  religie  op  fijn  §w>$/  gcnaemtbeboouganii 
meutoe  munte /  ingeboert  ïjabbe ,  toant  ftonitenbe  bc? ö"  fc,titr« 
felbe/  foterftonb  niet  t'eenemael  plompelp  berbie? ben/  babbe  öpeenen  jpïacrtarafen  $)2ebicant  atöaer 
boenp2ebiften/  om  fcbepbïnge  mffeben  be  b02gerne 
te  maften/  baer  ober  be  boigerije  b2eefben/  bat  0n 
boo2  aenfriftinge  ban  be  <02abtnne  /  toefinbe  een 
boebterban  ben  feoninft  ban  ̂ toeben/  (bienïen  be 

fcbnlt  gaf  ban  b'onberlinge  ttotft  bit  tufftïjen  bc  boo2f5 <02abengeb2oeberen  getóceft  \xia$)  en  ban  ben  feo? 
ninft  ban  ̂ olen  baren  |&cbe  /  bic  bepbe  be  <gcfnijtcii 
gebeeltoegebaen  toaren/  ftct  #aufbom  baer  toebec 
motbtc  inboeten  ;   bjartjten  ooft  befó  meer  anbe? 
re  ftïacbten  boo2t  ober  ben  <©2abe/  baer  in  fp  fep* 
ben/  batljaerlnpben  toaai  berft02tenbe/  fonbalingc 
ooft  in  't  ftnft  ban  be  julfirie ;  berfocljten  ban  den  <ö52a? 
be  bat  bpalle  befe  nieutoigbeben  fonbe  toilien  laten 
baren/  en  af-ftftaffen  met  goeben  toiïJe  en  b2ienb? 
feftap/  enbetoilftgbenbe  ribberfeïjap  en  fteben  baer 
toeeenc^ooft-febattinge/  toaerinaüe  perfonenban. 
berijftfletotbearmfle/  jabacblonerö  enbienftbobcn 
moflen contribueren/  toeiftgelb  bp  ben  anberen  ge^ 
b2acDt5bnbe/  fpben  <62abe  toilben  bcreeren/  mibtf 
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genoeginge  ban  Bare  ftlacBten;  maer  alfo  ixe  <©2abe 
b2ongoberbe  ober-leberingeban  'tbergaberbegelb/ 
toepgerbenfp 't  felbe  te  leberen/  al-eer  beftoarigöe* 
benafgeftljaft  toaren:  J$ier  ober  toie*  ben  ttoiflen 
berbttteruige  meet  en  meer  /  en  guam  ben  <tf5?abe  tot 
öjepgementeit;  en  men  fepbe  bat  fijnen  oubjlenfone 
<$2aef  €nno  gefepb  foubc  Bebben  /  bat  fnn  babec 
7  of  8.  ban  be  belöamer*  firaffenbe/  BP  toéi  Baefl 
eengcfjoozfamebo&erije  foube  Beuben.  <©itonberbe 
bö2gcrije  berflaen  5jjnbe/  guamen  eenige  ioo.  bo?* 
ger*boo2  fnnBup*/  Bemontbiebenbe/  bat  BP  Bent 
niet  en  foubelatentooet  maften/  battetBct  toerftban 
7  ofS.perfonentoare;  maer  foBPfc  alle  toilben  fïen/ 
jbuben  Baer  met  bupfenben  bewonen»  <De  <©?abe 

fterftteftcB  metfolbaten/  foop'cBup*tot<embben/ a!*  anbere  fnne  Bupfen/  fcïjattenbe  fnne  onberfaten 
ten  platten  ianbe/  tot  onberBoubinge  bet  feiber ;  be 
Iwgcrije  toaeftte  baer  tegen*  alle  nacfjt  met  300. 
mannen/  Bebbenbe  fjet  pnttcipael  ftojpu*  be  toacBt 
ouBetraebljup*.  <©e  <0?abe  fcB?eef  aen  beflab  bat 
Bp  bertoonbert  toa*  batfc  op  fijn  raebfjup*  onge* 
tooonlnftebergaberingc/  en  in  tijbeban  b#be/  fon* 
ber  bpanb  te  Bebben/  toacljt  Bielben:  <$pgabenboo2 
anttooo2be/  batDetraeböup*  toare  niet  fijn/  maer 

ber  burger*/  bie 't  felbe  ooft  bcftofltgt  Babben. 
jfóibbelertijbfonbcnbie  ban  be  lanbfeBap  en  (tab 

€mbben<0efanten  aen  ben  ïiepfer/  en  beben  Bare 
ftlacBten  albaer/  berfotftten  bat  benUepfer  baer  in 
foube  totilon  booten,  maer  be  <6?abefanb  albaer  006 
finten  Cantelier  /  be  ̂ eereCoenraeb  ban  a©efter* 
holt/  bie  be  fafte  ban  toegen  ben<0?abe  albaer  bele 
anber*  boojtbmtfjt  en  betfjaelbe/  en  BetfcBeenbat 
ftp  beter  gcfjoo:  albaer  Babbe  /  en  bat  ben  fcepfer 
ben  «frabefulft  befdjept  gaf/  bat  öpfe  meer  ban  te 
too?enb?epgbe  en  trotfte/  fo  bat  ben  ttotft  alle  bage 
meer  en  meer  bermeerberbe:  «©öftbaerom  /  batben 
<©2abe  be  naefleiareneenen  doctor  %\\  tëflcnaemt/ 
ban  Himbojg/  fnner  ftinberen  $2etept02  albaer  tot 
SSurgemeefler  Babbe  gefrelt  /  bte  ftcD  bele  fasen  toil* 
be  onbertoinben/  bat  bp  ben  oubften  tooo2bBouben* 
be  25urgemeeflee  plag  té  gefcBieben  /  toaerom  fp 
ben  felben  al*  een  tyeembelinft/  en  baer  ongegoct/ 
niet  en  toilben  feennen  notBte  aennemen  ■,  en  alfo  be 
«foabe  ooft  berboben  Baboe,  alle  nerkelpe  en  Confi* 
floiïale  bergaberinge  /  fo  in  ber  flab  al*  ten  plat* 
ten  lanbe,  bat  Bp  ooft  |Bent303Wting/  pjebïcanten 
£eeraer  binnen  <£mbben  /  be  fctjuït  gaf  ban  bat  be 
bo?gerije  niet  alle*  en  toilben  toeflaen  bat  Ijp  begeer* 
be/  fo  Beeft  be  boof5  |föent50  2Clting  be  riotabeïfle 
ban  be  bo?gerije  in  be  grote  feerne  op  'tCBoo2ber* gabert/  en  albaer  bctooefujn  betBaelt  en  geftlaegt  / 
al*  bat  alle  faften  in  't  berberf  liepen/  enbe  flab  alle bagen  meer  en  meer  perijftelen  toaren  naftenbe/  en 
batmen  onberflonb  öem  alle*  op  ben  Balfe  te  leg* 
gen/  al*  of  DP  öaer  oo?fafte  af  toare  /  Boetoel  gp 
Bern  boo?  <0ob  en  be  toerelt  baer  ban  onfcïjulbig 
fcenbe/  fo  Babbe  Bp  goet  gebonben/  ïjcnlieben  boo? 
te  ïjouben  /  bat  bp  albien  be  bo?gerije  goeb  bon 
ben/  bat  np  ban  baer  foube  bertrenften/  enbatfe 
aïfban  geruftelijber  en  toebelijfeer  fottbcn  leben  / 
fonber  of  met  minber  perijnel  /  fo  ban  fjenlupber 
al*  ban  be  religie/  bat  fjp  toel  te  toeben  en  bereeb 
toa*  ban  baer  te  bertrennen  ;   maer  fo  fp  ook  be* 
geerben  bat  öp  blijben  foube/  en  bat  fijnen  bienft  / 
0aer  aengenaem  toa*/  fo  \oil\it  fip  ooft  gaeme  al* 
eenen  getroutoen  fjerber  W  fljnfcbapen  blijben/  Ie* 
ben  en  fterben.  3©aer  op  alle  be  bergaöeebe  eenfeae fy 
telijït  berftlaerben/  en  becfotïjten  bat  fyvbp  öenfou* 
be  Wijben/  fptontcn  bat  ïjpbpbebpanbenbertoaer* 
fteib/  t'onrecïjte  befcïjulbicbt  toerbe/  fp  toilben  Op 
Ijem  en  boo?  öare  gereclitigljeben  lijf  en  goet  opfet- 
ten  /  ftabbcn  ooft  ban  fnnen  bienft  een  goet  genoe* 
gen/  en  toilben  bpbeleere  ban  <0obe*tooo?b/  bieïjp 

gen  babbc  geleert  en  boojgebjagen  /  leben  en  fierben.  * <©aer  na  iffer  een  flatebjft  en  bemint  borger  <6e* 
rarb  25olarbu*  genaemt/  opgcflaen/  betoetttebe* 
gontcberbalen  b'?Cctienban  ben<02abe/  en  batftet om  baer  perfonen/  goeberen  en  religie  te  boen  toa*  /  fo 
batïjettijbtoa*toetefïcn/  enbetoapenenin  bebanb 
te  nemen/  en  öarenabuurenöttlpc  te  berfoeften/  en 

^febah 

bp  albien  beb02geren  met  öem  fuift*  geftnt  toaren  te 
boen/  bat  fp  bet  baer  foubenberftlaren/  öPboo?fijn 
perfoontoa*  gereeb/  lieberbe  boob  telijben/  al*  te 
gebogen/  bat  be  religie  en  ïjarepjibilegien/  oubege* 
recïjtigöeben  /  fjaer  foube  benomen  too?ben  /  ttc. 
H>it  ban  be  bergaberbe  b02gerije  toegeftemt  3ijnbe/ 
5ijnterflont beflab  in  feftere  tonnen  berbeett/  enfe* 
Coloneïlen  geftoren/  namentlp  /  <6erarb  25olar* 
bu*  felf*  /  ̂an*  3Bilöelmu*  /  gjoatfftm  a©ijnöolt*/ 
3[an  mmeltnft  /  gieter  be  ©iffcöer  en  ̂ an*  25e* 
öault/  booat*  ooft  feftere  ̂ oplupben/  Xuptenanten 
enanbereoflfitier*. 

Rebben  boo?t*  terflonb  tot  ber  toapenen  gegrepen  /  u 
enöunbanöctflaböup*/  marftt/  pooien  en  anbereömbSTwi 
boojnaemfleplaetfen  ban  berflabmeeflergemaeRt/n«nim  0» 
en  beflab*  fïeutelenaen  Baer  genomen ;  be  25urge- toapenen meefler*  en  «aben  /  m  ban  ben  <0?abe  alleen  /  tegen  K?$t 
Baer  oube  ftoflupmen  gefet  toaren/  afgeflelt/  en  in 
Baer  Bupfen  boen  betoaren  -,  Bebben  ooft  Bet  gefeBut  / 
'ttoelft  op  Bet  grote  feerft-Bof  na  be  <£emfe  gefteert flonb  /  omgefteert/  en  na  be*  <©?abcn  burcBt  geflelt. 

e^pBebbenooft  terflonb  eenige  afgebaerbtgt/  be* 
toeifte  getogen  5ijn  bp  <6?abe3©ilBelm  ban  JlafiTau/ 
«©ouberneur  ban  ©?ieftanb  en  doeningen  /  en  öem bertoittigt  ban  alle  be  gelegentBeib  ber  flab/  grote* 
lijft  ftlagenbe  ober  ben  <0?abe/  en  berforöten/  betf 
noob  jijnbe/  bat  öp  Baer  met  eenige  folbaten  foube 
aflfïfleren  /  op  batfe  niet  oberbailen  en  fonben  to02beit 
4B2abea®flBelmban^affauBare  ftlacfjten  berflaen 
Bebbenbe/  Beeft  Baer  aen  be  peeren  Staten  *öene# 
raelgerenbopeert/  Ben  niet  te  min  rabenbetot  b2ebe 
met  Baren «Efeabe en  lanbfBecre  te  maften:  ̂ Snfen* 
ben  baer  toe  in  alle  manieren  toel  geftnt  te  rön/  ató 
BetmocBtgefcBiebenmet  beBoubeniffe  ban  Barereö* 
gie/  p?ibilegienen  nvte  Berftomen/  en  affcBaifinae 
ban  alle  nieutoigBeben/  en  lm  fp  Bemin  fulftenge* 
balie  Babben  toiüen  bereeren  met  een  goebe  fomnte 
gelb*/  omb?ebeteltopen/  'ttoelftfpnorötoelgaerm foubentoillenboen/  ttc. 

^e<02abe  ban  <£mbben/  toefenbe  befer  tijb  tot 
Sflurift/  berflaenbe  bat  be  bo?gerije  tot  <£mbben  be 
toapenen  Babben  aengenomen/  Beeft  ben  29,  iBaert 
tot  <Cmbben  gefonben  eenen  $otari*  /  genaemt  »en* 
rift  ̂ cBJOberen/  metgetupgen/  berfoefienbe  au* 
bientie/  betoelfteberftregen  Bebbenbe/  b?aegbetoaer* 
om  fp  befe  meutofgöeben  begaen  Babben  t  boo?ber 
b?agenbeoffp  ben^epfer/  ben  Bepligen  rijfteen  Ba* 
ren  on^abe  geen  geBoo?faemBeib  toilben  betoijfen  /  en 
afflanb  boen  ban  Baer  boo?flel  i 

3©aer  op  fp  anttooo?ben/  batfp  om  menicBbulbige 
bef  toaemiffe  tn  be  religie  /  en  om  berfcöepben  balfcBe 
befcöulbinge  /  biemen  Baer  na  gaf  /  ban  bat  fube 
flab  een  anber  %er  toilben  geben  /  batmen  Bare  ibfftj- 
ftepnbilegien/  bie  Bun  banben&epfer  bergunttoa* 
ren/  benomen/  enbatfnningeflelbeiiaagiflratenbe 
goetBeib  ber  bo?gecen  mifbzupftte/  en  meer  anbere 
faftengepleegt  Babben/  geb2ongen  bwren  getoo?bett 
be  toapenen  aen  te  baerben  /  tot  Bare  befcöerminge  eit 
berfefteringe  /  en  niet  om  pemanben  foffenrerett; 
b02ber  berftlarenbe/  bat  fp  ben  föepfer  en  ben  rijfte 
erftenben/  en  fijne  genabe  al*  Baren  lanb*Beere/  iriz 
fp  in  alle  gobbeïijfte  en  billijftefaften  /  toilben  geöoo?fa* 
menen  onberbanig  5ijn,-  maer  't  gene  fp  aengeban* 
gen  Babben/  boo?  ben  noob  baer  toe  geb2ongen3tjn* 
be/  en  ftonbenfp  niet  nalaten/  ter  tijb  toe  men  Baer 
op  Bare  recötbaerbige  ftlarBten  genoeg  gebaen  Babbe. 

«öp  befe  Bare  anttooo2be  fonb  ben  <ö52abe  fijne 
boo2f5  CancclacrCoenraebban3©eflerBolt/  toeÖer* 
om  aen  be  Staten  <©enerael  in  2Cp?ü7  betoelfte  m 

'tpafferen  ban  ©2ïefïanb  /  45?abe  3©ü*öelm  ban kaffan  aenfp?aft/  bien  ijp  tommuniceerbe  ben  laf! 
bieöpBabbe  ombe  peeren  Staten  <0enerael  aen  te 
bienen/  cn'tfcöeennp  int  faften  al  beel  anber*  ber* 
ftiaerbe/  al*  fnn  genabe  banbe  <©ebeputeerbe  ban 
oEmbben  berflaen  Babbe.  €n  alfo  fijn  genabe  bertoit* 

tigttoa*/  bat  bereeren  Staten  «©enerael  op  't  ber* foeft  ban  bie  ban€mbben/  gerefolbeert  toaren  eeni* 
ge  gefanten  aen  ben  <©2abe  te  fenben  /  om  bk  te  betoe* 
gen/  bat  Bp  fnne  onberfaten  foube  toiilen  eenig  rebe* 
lijft  contentement  geben  /  al-eer  ben  b?anb  bojber 
aengefleften  mocöt  toojben ;  fo  bonb  fijn  genabe  ban 

i^affau 
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^afTau  goet  I  ben  nabolgcnben  b:kf  in  ijacflc  te  fenben 
aen  bendeere  ban  (ölbcnuarnebelb/  ?fcbbocaet  ban 
Uw  lanbcban^ollanb. 

Wilhelm  Lodcwich ,  Grave  to  NaJJau ,  ditfenellenbo- 
ge,  <?c.  SntdhtudtrinVritjïand)  Staden  Omlanden  in 
Grocningen. 

mm 
ban  «BjaUe  ü  Dele 

C<  fonder,  en  goede  vriendT  de  Cancelaer  van  Oott- 
Erenr.fefte en  Hoog-geleerde ,   lieve  en  be- JLjrionder 

ra?/wou«VriePand»  trekkende  hierdoor,  heeft  ons  gecom- 
jiecntuc  municeert den laft:  die hy  heeft  j  om  den  Heeren  Sta- 
toan  &iit{-  ten  Generael  aen  te  dienen ,  aengaende  eene  aliantie 
tenware  tLlfrchenhaerE.en  den  Heere  Grave,  nefFens  de  Ar- 
3töbóraet  tijculen,  daer  op  welgemelte  Grave ,  aengaende  de 
öan  i^oi*  ftad  Embden  foude  mogen  condefcenderen.  Ons  noch- 
lanD.  tans  verfoekende,  'tfelve  gantfeh  fecreet  te  houden. 
(Fol.4* )  ̂ewy  dan  n'et  twijfelen,  of  hy  door  fijne  dexteri- 

teyt,  voornoemde  Heeren  Staten  Generael  fal  onder- 
Iraen,  dieaengeroerde  Artijculen  te  perfuaderen ,  en 
datmenfe  voor  goed  houden  moge  >  en  fo  het  moge- 

lijk is  ,  daer  op  eenige  belofte  te  krijgen ,  om  hier 
door  die  van  Embden  uit  te  fluyten ,  en  den  Heere  Ge- 

nerale Staten  den  weg  af  te  fnijden ,  datfedaer  na  niet 
foudenkonneninder  faken  remedieren  tot  verfekert- 
heid  der  religion ,  en  den  Staet  van  de  voornoemde 
ftad  Embden ,  daer  defe  landen  fo  feer  by  geinterefleert 
zijn.  So  hebben  wy  nodig  gevonden  hier  van  u  E.  te 
preadverteren ,  fonder  hier  van,  om  fekere  confide- 
ratien,  aen  den  vollen  Collegio  te  fchrijven,  op  dat 
de  felve  de  hand  daer  aen  mochte  houden ,  dat  die 
Heeren  Staten  voornoemt ,  hare  Gedeputeerden ,  met 

de  reyfe  aen  den  gemelten  Graven  deden  haeften,  fon- 

der die  achterwegen  te  laten ,  of  in  't  geringde  dilaye- 
ren  ,  om  de  aenkomfte  van  den  voornoemden  Can- 
celaer ,  fonder  ook  met  den  fel  ven  in  den  Hage  yetwes 
te  fluyten  ;  maer  alles  in  fijn  geheel  te  houden ,  ter 
tijd  toe  die  voornoemde  Gedeputeerden  ter  plaetfe  ge- 

komen zijnde  ,  na  volkomene  berigt  der  rechten ,  en 
fondamenten  van  beyder  zijden ,  daer  op  een  vaft  en 
gedurig  Accoort  en  tra&aet  mogen  bouwen.  Afveer- 
digende  den  Cancelaer  voornoemt  daer  en  tuflehen , 
met  een  generael  en  beleefdelijk  antwoort.  Anderfints 
foude  men  niet  alleen  die  van  Embden ,  maer  ook  de 
gemene  fake  grotelijx  prejudiceren.  Verftaen  heb- 

bende in  't  lange ,  uit  de  propooften  ten  beyden  zij- den, dat  de  woorden  van  den  Cancelaer ,  met  die  van 
Embden  niet  o  ver-een  komen,  dan  veel  meer  contra- 
rieren  hare  allegatien ,  niet  te  min  defelve  tot  v  ede 
gentfeh  geneygt  vindende ,  en  dat  fy  felfs  eenige  goe- 

de voorflagen  werden  voorflaen ,  in  voegen  dat  wy 
verfekert  zijn  ,  dat  de  Heeren  Staten  na  het  rapport 
van  hare  Gedeputeerden  (die  wy  gaerne  foude  fiende 
gereformeerde  religie  toegedaen)  middelen  genoeg 
werden  hebben  ,  tot  contentement  van  die  van  Emb- 

den ,  op  de  verfekertheid  en  eendracht  van  de  geme- 
ne fake  te  voorfien.  U  E.  hier  mede, 

Edele,  Erentfenire  en  Hoog-geleerde ,  lieve,  be- 
fonder  en  goede  vriend,  naeft  onfe  eerbiedeniffe  den 
Almachtigen  bevelende  ,  datum  Leeuwaerden  den 
6.  May  1595.  Onder  ftond,  UE.  Dienft  willige ,  On- 

dertekent,  Wilhelm  Ludwicb ,  Graef%uNaJfauy  &c. 

'T    OPSCHRIFT   WAS, 

Den  Edelen  ,  Erentfeftenen  Hoog-geleerdtn  ,  onfen  lie- 
ven befonderen  en  goeden  vriend ,  Jbhan  van  den  Olden- 

barmveld ,  sidvocaet  des  Graefiijk.heids  van  Holland. 

Qe  c«n«  tDe  uoo?f5  Cancclaei:  boenbe  fijne  pjopofttic  aen  be 
gj«jj J5™  ̂eccen  Staten  <5cnerael/  beftlacgbc  en  bcftfjulbig- ban  <t£mb*totetfaiJ€mb£ien  fljoteujRtf  ban  rcbelüe  ten.cn  tien 

&<Pfer/  'trijRecnbenaifcabe/  enfuftincerbe/  bat; 
men  ben  43?abc  'tonretbt  befdiuldigben  bat  \w  be 
vcltgic  focïit  te  beranberen/  ïjet  gino  alleen  fijn  auto- 
rtteptaen/  om  fijn  rebelle  onberbanen/  tkfitljin 
topbeib  toilbenftellcn/  fonber  een  booft  meer  te  cc? 
Rennen^  baetombnbcrfocbtc  afltftentie  ban  ftrijg^ 
boift  totnjnen  nolle/  om  bic  banCmobenbJcbecom 

Den  homt 
aen  tic 
peeren 
Staten 
«öenccael. 

rot  geboojfacmbeib  te  brengen:  toaeropbe<0enecale  • 
Staten  boo?  antbJ002be  gaben/  bat  baren  ïïaet  biasf/. 
bat  'er  tn  boo2fien  toetbe/  cec  ben  b^anb  bicper  en 
mcerberacngcftcftcnbjccbc/  en  bat  'tfclbctoilbenfp bic  ban<£inbben  ooft  rabcn/  bcnfelben  aenbicbenbe 
om  bc fafte  te  belpen  mibbden  /baer  toe  fp  alrebe  cmU 
geljabben  gecommittcert/  om  baer  in/  fo  aen  ben 
<02abe/  alö  ijk  ban  <£mbbcn  te  arbepben  /  om  öie  falie 
in  't  toienbeltjft  te  arcommobcren  enberb2anen. 

TDc  peeren  Staten  <0cnerael  bcDbetiocconmut*  ©««?«* 
teert  en  öcrtoaeré  aenoefonben  /  te  peeren  Ca5ijn  ban  "n  Jj1"' ber l£el  uit <0dbcrlanb  /  aepnier  Cant /  ©urgemee-  tMiftSSt 
fier  tot  JCmfïerbam  /  en  <Docto?  Cb^lïoffel  ?£renfma  «euepu. 
uit  B?tc0anb  /  Ijna  bebel  toaö  om  ben  <6?abc  tot  Ut^.n  roJ b,jebe  tebermanen/  en  bet  beifcbil  tuffcQcn  ïycm  «1  JSSe  S« 
W  ban  ber  ftab  met  alle  biienbeïijftljeib  te  beften  ccfioiucn. 
fiirbten  /  en  fo  berre  be  <j&abe  baer  toe  niet  beeft  aen 
brilbe/  tcbet'hlarcn/  bat  tit  peeren  Staten  <0ene? 
rad/  om booneucmen bc feïjabe  cnintercfl/  hittic 
©ercemgoe  i&eberlanben  baer  uit  baöbcn  te  ber* 
toacljten/  niet  en  foubcn  bonnen  Icbig  flaen  /  baer 
mcöe  partne  te  moeten  maften/  batfe  ooft  tic  ban 
€mbbcn  foubcn  bermanen  /  baer  in  aüe  rebelijft' 
ïjeib te lateit binben ,  be boo?f3 <öebepntccibe bebücn/ 
om  alle  attï)bjacnbanpaiti>biabeibtebeiboeben  /  en 
notb  tot  bena3?abe/  neeb  tot  bic  ban  €niubcnbe* 
geben  ■,  maer  aen  ucpbe  gefdpeben/  en  be  bneben 
meteenenüoïte  gcfonben/  berfoeftenbe  acnbcpbe  een 
plaetfe  om  ter  banbclinge  te  ucffrmntcn/  bertoatb* 
tenbe  b'antb)00?be  binnen  <©?ocningen:  "®e  «O^abe beeft  tot  ttoeemael  toe  bett  b$sc  een  recepiffe  gege* 
ben  /  fonber  eenige  anbere  ant\noo?be ;  bie  ban  €mb* 
benanttooojbenberepb  te  31J11/  te  berfrbijnen  baerfe 
omboben  foubcn  toerben.  .ïl^bbcïcrrijb  ftreeg  men  ab- 
bertentte/  bat  beo32abe  bafl  bolftacttnam  /  en  bat 
bp  befelbeïepbeopbe  peeren  bupfen/  en  bat  ftp  be 
bo^geren  ban  €mbben  en  ber  felber  gocberen  acnïjael? 
be/  en  gcbanftclijft  Öicït/  bat  be  boigertf  ban  gelijk 
ftenaenfïocgen/  altoatfpbanbcg  <j52aben  goebereu 
toiflen  te  benomen/  bat  fp  be  graebten  tuffeben  be 
burebt/  enbeflabmetbemuurcnbanbebjallen  met 
aerbe bulben/  fulftöbatmenuitbe  b:cbe  fïrate  reebt 
op  t%\p$  marebeerbe  fonber  biugge  /  bat  fp  be  pooite 
aenbefelbctocbeftratc  metaerbebefet/  cnbe  bzuQQC 

ban  bupten  't  ftafïecl  afgebioftenbabben» 
<©ea3efantenber  peeren  Staten  generael  boo?? 

noemt/  lagen mibbelcrtijb bafl  binnen a&oeningen/ 
en  ftonben  niet  uptrecbtett;  toaiït  be  partijen  bagc^ 
bjfttf  meer  en  meer  betbitterben»  ©e  <0cbeputecr? 
ben  fcb2eben  ben  *.  Slunü  aen  bc  peeren  Staten/ 
bat  be  Cancelaer  met  nöclj  een  ban  fijnber  <0ena- 
be  ïiaeb  /  ïjcnlupben  cccfl  bp  monbe  en  na  bp  ge- 
fcbnftebabbenobèrgelebertfijn  genabc  berftlaringe/ 
bat  bp  niet  en  ftonbe  Otinbelcn  /  fonber  oberftaen 
ban  Éepferlijftc  «Bcfantcn/  en  al-ecr  alle  nieubJig^ 
Jjeben  tn  bórigen  ftact  gefïelt  toaren  /  menenbe 
baer  mebc/  bat  b'oubc  afgefldbe  i^agtflract  toe- 
ber  tn  baer  pofreffie  gefïelt  toaren/  bc  nieubs  ber* 
ftorene  toeber  berlaten  enbe  afgeftdt  /  be  bo:ger 
baenbeliS  te  met  gebaen/  en  be  gebulbe  graebt  beg 
\)up$  bjebcrem  opgerupmt  bsaien.  <62aef  €nno 
quambaer  en  tufTcben  ooft  met  een  bed  ftrrijgöbollt 
op  be  €emfc/  cnbebeftigbc  beïwoft/  om  be  febe^ 
pen  ban  €mbben  ban,be  5ee  te  ffupten,  <Den  3 ,  giüng 
'$  abonbö  ten  1  o.  uuren  /  guam  bc  toaebtmeefter  ber 
ftab  €mbben  met  bjieben  tot  ̂ Deïf3ul  /  baer  ber 
Staten  43cfantcn  alfboe  toaren  /  met  frieten  bp 
gieter  te  ̂ ifTeber  /  een  ban  be  ftabö  Coloncllen/ 
onberteftent  -,  inboubenbe  /  bat  fp  abbevtentie  l)ab^ 
ben  /  bat  bepbc  baer  genabige  peeren  /  babcr  en 
foncinmeerber  bjerbinge  toaren  omftnjgöbolft  aen 
te  nemen  /  en  om  alle  noobbntft  baer  tóe  bicnenbe 
tebeftomen/  bntfnbu.ö  lange  te  lanbe  alleen/  maer 
ooft  nu  tctoater  alle  pjeparatie ban  toeruflingc  baer- 
bigmaeftten/  en  tot  biberfe  plactfenin  't<62aef- fdjapbe  trommel  floegcn/  fo  bJie  te  fcoatcr  fijn  ge- 
nabc  begeetben  te  bienen  /  bat  befelbe  tjaer  tn  be 
»3^tct  foubcn  laten  infcïjiijben ,-  bat  gjano  (€ïjomaf5  / 
( tb)elfttnaöbege;tebielaetflbe  febepen  banirranft* 
foojt  /  ftoopmanffbap  bjengenbe  langs  be  3©efct7 
tyiïfoz  genomen)  en  25otte  <0ommerf3  /  malcon- 

tentfe 



temfe  tepbnpteetf  /  ($ift  **  ttoee  <£ngelfe  en  een 
^pacnfe  Capttcim  m  baten  öteiHl  toacen  aengeno; 
me» :  bat  in  öc  ̂toeten  ?Giiciftftec-ampt  (toefenbe 
elft  ttocc  mijlen  ban  €mbben)  ben  ̂ upglnnben  gebo* 
öcn  toas/  bat  fu  bï»  be  ftloftflag  en  tcommel-flag/ 
op  een  tijö  fiOlcn  in  baetbaniaöcncnfnngebaecbig 
3ün  :  <©at  öc  ©zofl  ban  3Uet  öaegö  te  boren  biec 
toagcitö  niet  feboppen  en  fpaben  na  Xnrift  t  om  boo:t 
na  v02icte  toegcfonben  babbe :  3Dat  öc  <£52abc  aen 

öie  ban  3tingcn  asnfocliinge  babbe  gebaen  /  -am  in 
bec  ple  fo  beei  frbutten  te  fenben  als  fp  miflen  nonben  : 
^atfemgetoitteetbaemgegnamen/  bat  be  ̂ eecen 
«6:aben  t'famcnthjft  een  aentf  ag  op  bc  &tafc  babben  l 
biefneetttbacgiSbatbtcnt'efTectnecen;  en  cmtfelbe 
tebnicbtbaccbette  beccicljten/  ben  buigacn  ftlcnn- 
moebtg  te  maften/  en  ben  ̂ upfbipben  tegen  ben  op 

te  teptfen/  fo  ftcopbc  beCantfriaeun'tSanb/  bat 
be  &eecen  Staten  hit  ban  <£muben  alle  Ijulpe  en  affï - 
tlentie  afgeflagen  /  en  fijn  <0enabe  <©xibc  <£bfait 
toegefePb  babbe  /  en  bat  b?  Cantfelaec  tot  bien  epnbe 

to&tcooftet^/  bat  be  peeren  Staten  met  barende- 
gei*  hit  iftontiecen  app?otbecen  en  nabetctïfouben/ 
en  batfe  alle  bagen  b'app^ocfjen  ban  fijn  <öena*c toacen  bectoaebtenbe  /  bccfoeftenbe  aen  be  boo?f5 
<0cbepntcerben  bet  peeren  Staten  bat  fy  htfs  fahc 
fouben  beftertigen  /  etc, 

q^en  negenben  gintij  ftregen  be  ï|eecen  Staten 
<0enetael  abbeetentie  /  bat  ben  <02abe  ban  bec  fenoft 
na  bet  Staten  febcpen  gefeboten  Dabben  -,  Ijet  toelbc 
be  fone  «Eteabe  <£nno  ecenfeeebe/  feggenbe  fnlftsbn 
abupö  escfdwt  ttyp.  ̂ cb02get$b?efenbebettïïip; 
ten  m  tebiete/  en  metbenbe  bat  bp  be&noft  tegen 
obec  <!>elf5ij!  begon  meecbee  te  fteeften/  berfoebten 
be  ö02geten  befcfiuttinge  en  befebecminge  bec  ©et- 
eemgbe  Eanbcn  /  ïjaw  gebiieen  en  föeligions-bec* 
toanten  /  betoeïfte  bc  fafte  in  belibecatie  genomen  \ytb- 
benbc/  bebben  niet  goet  gebonben  fo  na  bace palen/ 
bancengefnfpectecrt  gebnuc/  ftceftten  te  laten  ma- 
ben  /  notï)  oob  be  befebecminge  ban  bic  ban  «Êmbbcn 
abfoïunt  aen  te  nemen  3  maec  bebben  toegelaten  /  bat 
fepp?ob!|te(€*fte^ettinga/  obetfte  3tuptenant  ban 
Cteacf  a©illem  ban  Haffau  /  en  l&eto  ̂ ottirtga  /  met 
bupfem  ©2ieffe  foïbaten/  onbec  bijf  baenbelen  bec^ 
beclt/  binnen  €mbben  tcebben  fonben  /  gelijft  ben 
i9.<l!umj  befclbe  baec  in  gehomen  sijntnetftfjcuen 
enfcbnnten/  en  met  grote  blijfebap  banbebucgcess 
ontfangen/  en  met  goet  bettonbjen  b<ue  fteefttcnin 
ïjanben  geMt  /  en  b!tênbeli jben  gettacteect ,  ijet  \xicb 
be  g:fcïjtebc  met  bertoonberinge  ban  beien/  enbei^ 
oojfaetóe  era  gecotc  b?rfcb2mbtngeonberbicban  be 

ïtnob/  n^t  't  gacnifoen  tetftonb  af  bjceïi/  en  bic betfingetoerb  \ncua  gefleclH* 

'<©e  432abc  bem  Ijiec  obecboo2lijncn  Cancclacr  b» bc  Staten  <0enetael  beblagenbe  /  btecg  boo?  mt- 
tooo2be/  bat  fp  hat  tot  betfebctingebanbee  §tab/ 
en  ten  beften  boo2  ben  <02abe/  goet  aebonbetiljrib- 
ben/  fobcntijbfoubeupttobfen/  bennanenöeghca- 
benbc  ben  «Efeabenocb/  batbpfiebtoteengoebbet; 
Ö2ag  foube  laten  betoegen  /  baet  alfnotb  alö  goebc 

mibbclaecö  aenbicbenbc/  't  toelhben<^32abcepnbe= 
lijb  goctgebonben  beeft  /  baet  op  be  plaetfe  ban  <!>elf 
$1  gebeftineert  iö :  <02acf  €mto  iöalbaerberfcbc- 
jen  ban  toegen  fijnen  baber/  met  een  tamelijftefuite 
ban^belenenbicnaetüf/  bidt  b2pc  tafel/  en  toetbe 

(Fei.  46.)  m  fïïtjcc  opgebient/  en  bet  fcfjecn  bat  hc  452abebe 
b2ienbfc§ap  bec  peeren  ,§taten  <©enei;ael  bjcl  hv 
gcecbe/  fo  be  peeren  <öebeputeccbenobecfcb2Cbcn, 
en  onbec  anbccc/  boegben  baec  \y^  /  baec  5ijn  biif 
jonge  ̂ eecen/  en  alfo  menbabbegefietttoatgefcbtl 
lenenmiöbectlanben/  battufltben  «i92abcn€bfact/ 
Cbïtdoffd  en  gioïjan  45eb2oebecen  /  toacen  gcbieefl  / 
en  geblebcn  tot  bec  ttoee  Iaetftet  afflecben  toe  /  fo 
motbt  ftrtc  na  <0?abe  €bfact«  boob  onbec  heft  bijf 
^eecen  ooft  tod  bectoeftt  toccbenenbeciiiren/  baec 
ban  men  alcebe  toel  ecnigc  beginfeïen  metl^  f  n  \  -.  en  na 
belc ftoaiigljebcn  en  moeptcn /  i#  ten  ïaet;ïen  bet  at 

coo2t  ben  1 5.  gillij  getcoff en  /  op  't  bcbagen  ban  baec principalen  /  in  nabotgenbec  maniecen- 

to.iaöcac* DAtindeoudeftadElmbden,  of  op 'c  Falderen ,  a 
in  de  Voor-ftedcn  of  elders  openoacrlij' 

Het  twe  en  dett  igfte  Boek , 

der  Religie  gcleert  of geëxerceert  Foude  worden ,  als 

doen  tegenwoordig  in  de  grote  en  Gafthuys-kerke  ge- 
predikt werde ,  fonder  nochtans  dat  yemand  foude  in 

fijn  confeientie  befwaert  of  onderfocht  worden  :  dodi 
foude  fijn  Genade  Grave  Edfart  fijne  Hof-predicatie 
vry  gelaten  worden ,  als  hy  op  de  Borgt  ware  Hof houdende. 

De  nominatie ,  vocatie ,  prefentatie  en  collatie  der 
Predicanten  of  Kerk- dienaren,  lal  by  de  Gemeente 
en  hare  Lederen  ftaen  en  blijven  ;  maer  de  confirmatie 

by  de  Grave ,  dewelke  fullen  fonder  contradictie  be- 
Teftigt  worden,  defgelijks  de  Ouderlingen  en  Diakenen 

fullen  haer  ampten  bedienen  vry  fonder  verhinderin- 
ge,  na  Kerkelijke ordonnantien. 

InfgeHjks  fullen  ConfiftorialeenClaflicalevergade- 

ringe  onderhouden  worden  ,  volgende  d'ordonnan- tien  by  de  Kerke  daer  op  gemaekt ,  mits  dat  niemand 
tot  den  wekelij  ken  Ceetum  fa!  gedwongen  werden,  en 
in  de  voorfz  vergaderinge  fullen  niet  dan  Kerkelijke 
faken  verhandelt  werden.  Den  Borgemeefter  en  Raed 

lal  't  vry  ftaen ,  een  uyt  haer  Collegie ,  en  een  Lidmaet 
der  Kerke  zijnde,  te  committeren,  om  indeConfi- 
ftoriale  Vergaderinge  te  verfchijnen. 

Niemand  fal  in  de  oude  Stad ,  of  op  het  Falderen 
mogen  fchole  houden ,  dan  by  confent  van  den  Borge- 
meefter  en  Raed ,  haer  regulerende  na  des  Stads  or- 

donnantien. De  goederen  tot  onderhoud  van  kinde- 
ren ,  Predicanten ,  fcholen  en  arme  gehorig  ,  fullen 

daer  by  blijven,  fb  wel  van  de  grote,  als  Gafthuys- 
kerke,  en  de  grafen  lands,  tot  Hinta  liggende,  van 
de  Provoftie  gekomen ,  by  des  Graven  vrouwen  moe- 

der Ho:  Gedacht:  de  grote  kerke  begiftigt ,  en  daer  van 
genomen  >  fullen  weder  daer  by  werden  gevoegt  en 

Dy  blijven ,  en  de  Grave  en  fal  hem  met  de  adminiftra- 
tie  der  Kerkelijke  goederen  niet  meer  moeyen. 

Dies  fal  de  Grave  de  Kloofter-goederen  (eertijds 
den  Gaudenten  toebehorende)  behouden.  De  Stad 
Embden  fal  fonder  verhinderinge  blijven  ten  eeuwigen 
dage,  by  alle  hare  privilegiën ,  vryheden,  rechten, 

oude  gebruyken ,  &c.  gene  uytgefondert ,  en  nament- 
lijken  ook  de  Privilegiën  van  Carolo  Magno,  SigiC- 

mondo  en  anderen  Keyferen  in'tgemeyn  denVriefen 
gegeven,  en  inlbnderheid  des  KeyfersMaxinsiliaen, 

den  eerften  beyde  Privilegia  ,  d'een  van  de  voorby- 
vaert  uyt  den  Eems-ftroom  ,  gedateert  den  vierden 
November  1494..  en  de  andere  van  de  Stads  wapenen , 
gedateert  den  10.  Augufti  149$. 

De  Zee- brieven  fullen  by  Borgemeefters  en  Raed 
onder  Stads  zegel  gegeven  worden ,  doch  fal  yeder  vry 
ftac  •  an  fijn  genade,  de  Grave  die  te  nemen ,  opAt- 
teftatie  van  dat  fy  borgeren  zijn  :  niemand  fal  borger 
mogen  worden  of  vryheid  genieten,  dan  byconlent 
van  Borgemeefteren  Raed. 

De  rollen  van  alle  Ampten  of  Gilden ,  fullen  by  Bor- 
gemeefter  en  Raed  onder  Stads  zegel  worden  gege- 

ven ,  diefe  ook  fal  vermogen  te  veranderen  :  des  lul- 
len de  Gilden  fijn  Genade  om  behoorlijken  loon,  voor 

anderen ,  ten  dienfte  ftaen. 

De  Tollen,  Accijfen,  Impoften,  &c.  met  verho- 
ginge  van  dien,  van  wat  wefen  of  naem  fy  zijn ,  die 
door  de  Keyferl.  decreten  ,  en  daer  op  volgende 
Executiones  affcheyden ,  en  den  vorder  Reces ,  Anno 

!$9j.  zijn  befloten,  afgeftelt  te  worden  ,  die  fullen 
ook  by  fijn  Gen .  afgeftelt  zijn  en  blijven.  Maer  de  ou- 

de rechtmatige  wel-herbrochte  Tollen  en  Accijfen, 

'"al  fijn  Genade  behouden ,  des  fullen  des  Raeds- Accij- fen, Tollen  en  Impoften  by  de  Stad  vei  blijven,  en  tot 
haren  beften  ontfangen  werden ,  fonder  dat  fijn  Gena- 

de deflialven  fich  fal  bemoeyen. 
De  verkiefinge  van  Borgemeefters  en  Raed,  &c. 

aengaende ,  fullen  de  tegenwoordige  geftelt  blijven , 
en  de  tegenwoordige  drie  Borgemeefters  en  de  acht 
Raden  ,  fullen  tot  den  eerften  Januarij  toekomende, 
en  voorts  fo  lange  tot  dat  fy  haers  ampts  ontflagen 
worden  >  haer  Ampt  en  Officie  bedienen ,  en  fijnen 
alfdan  een  van  de  drie  Borgemeefters ,  en  vier  van  de 
acht  Raden  by  lotinge  afgaen ,  en  fullen  wederom  vier 
tot  Borgemeefters ,  en  acht  tot  Raden  by  de  voorü 

uyt  haer  Collegie,  als  uyt 't  geheel  corpus  by  meerder 
ftemroen  gekoren  worden  ,  daer  uyt  fijn  Genade  twee 
uyt  vier,  eiijvande  acht  vier  tot  Raden  fal  ftellen,  die 

op 

^95 

tjjrul«i 
btst  bcro 
t>?ags  ruf* 

ftljen  ben 
45;abe  en 
fïaö  <t£mbi ben/  tien '5- f  ulij. 

geen  an- 
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op  den  7.  Januar.  op 't ftadhuys binnen  Embden,  in 
handen  van  fijn  Gen :  Commifen  fullen  fweren  fijn 

Gen:  en  de  ftad  tronen  huid  te  wefen,  alles  in  confor- 

mitey  t  van  't  formulier ,  &c.  Die  aenblijven ,  fullen  het 
naefte  jaer  afgaen ,  en  fo  voorts. 

En  fullen  volgen  dek  formulaer  des  eeds. 

Wy  beloven  en  fweren  den  welgeboren  Heere , 

Heere  Edfart,  Grave  en  Keere  tot  Ooft-Vriefland , 

onfen  genadigen  Heere ,  en  de  ftad  Embden ,  yder  tijd 
trou  en  huid  te  wefen ,  haer  befte  te  bevorderen ,  en 

het  archfte  na  onfe  befte  vermogen  te  wenden ,  en  in 

alle  gerechtige  handelingen  fo  ons  voorkomen  mogen , 

ons  getrouwe  en  onparti jdelijken  te  dragen ,  en  eenen 

yederen,  den  armen,  als  den  rijken,  goet  recht  en 

gerechtigheid  te  adminiftreren,  ook  defe  Artijkelen 

van  dit  verdrag  te  'handhaven  en  te  befchérmén. Alle  Aften,  fententienen  contraften  fullen  bondig 

blijven. 

Des  Raeds  Officianten  en  Dienaren ,  fullen  gehou- 

den, genomen  en  gecontinueert  worden,  &c. 
Het  Falderen  fal  de  oude  ftad  Embden  ingelijftzijn 

en  blijven,  en  als  een  corpus  worden  gehouden ,  van 
alle  Hof-dienften  ontflagen ,  fo  dat  fijn  Gen:  geen  Tol- 

len, Accijfen  of  breuken ,  &o  behouden  fat,  dan  in 

de  oude  ftad  ,  alleen  fijn  Gen  :  eygen  gronden  en  wer- 
ven, die  fal  hy  als  andere  behouden,  fo  dat  Falderen 

in  alle  manieren  als  Embden  zijn  fal. 
Hier  voren  fullen  Borgemeefteren  en  Raed  fijn 

Genade  voor  defe  verlatinge  van  Jurifdi&ie  ,  Tol- 

len, Accijfen,  Hof-dienften,  Breuken,  &c.  Jaer- 

lijks  een  recognitie  geven  van  1000.  en  700.  rijxdael- 
ders. 

Alle  Civile  faken  fullen  ftaen  ter  kennifie  van  Borge- 
meefteren en  Raed  van  Embden  ,  &c.  in  Criminele  fa- 

ken fullen  fy  ook  in  de  oude  ftad  en  op  't  Falderen macht  hebben  >  quaetdoenders  teftraffen  :  maer  fo  fy 

aen  't  leven  ftrafbaer  fullen  zijn  ,  fo  fullen  fy  op  de 
Borcht  worden  gelevert ,  om  het  proces  by  onderlinge 
Gecommitteerde  uy tgevoert  te  worden. 
Om  alle  miftrouwen  te  weren ,  fo  ordonneert  fijn 

Gen:  datfijnhuysof  hof  binnen  Embden,  van  buyten 
fonder  poorte ,  brugge ,  of  uy  tgank ,.  en  van  binnen  na 
de  ftad  fonder  wal  of  grachte ,  of  eenigen  fterkte  fal 
wefen:  datookdesftads  wal  aen  den  dijk  achter  het 

huys  leggende ,  fal  worden  gehecht ,  verhoogt ,  en 
met  borft-weringe  verfterkt ,  daer  de  ftad  wachte 
fal  ftellen  mogen ,  en  dat  het  huys  geen  foldaten  en  fal 
mogen  hebben  ,  dan  ten  dienfte  den  burgeren  aen- 

genaem. Sal  fijn  Genade  of  nakomelingen  geen  vaftigheid , 
blokhuys  of  fchantfe  binnen  of  buyten  Embden,  en 
voornemelijk  boven  of  beneden  den  Eems-ftroom  ma- 

ken ofte  laten  maken,  dat  eenichfints  der  ftads handelin- 

neringe  of  navigatie  mocht  beletten. 
Sijn  Genade  fal  alle  fi jn  gefchut  wechvoeren  mogen , 

uytgefondert  de  ft  ukken  die  tegenwoordig  op  den  gro- 
ten Dwenger  ftaen. 

Het  krijgfvolk  te  water  en  te  lande  aengenomen  van 
wederzijden,  fullen  fy  gehouden  zijn  binnen  een  maend 
af  te  danken ,  en  uit  het  Graeffchap  van  Ooft- Vrieiland 
te  doen  vertrekken ,  des  eenige  de  ftad  tot  verlichtinge 
haerder  borgerije  en  bewaringe  der  ftad  en  Falderen 
mogen  behouden  >  fonder  ondervliegende  vaendel,  om 
poorten  en  veften  te  bewaren. 

Gevangene  perfbnen  en  goederen  van  wederzijden , 
fullen  fonder  rantfoen  ontflagen  zijn. 

Inconfideratievanalle  het  voorgaende ,  fullen  Bor- 
gemeefteren ,  Raed  en  borgerfchap ,  tot  bewijs  van 

dankbaerheid >  gehouden  zijn,  fijn  Gen:  te  betalen 
80000.  guldens ,  gevende  haer  brieven,  van  welke  fom- 
me  fy  jaerlijx  een  rente  fullen  betalen  van  acht  ten 

100.  mits  lollende  of  afleggende  'tfelve  met  een  vier- 
depart t'fefFens,  drie  of  vier  maenden  te  voren  infi- nuerende. 

(F0I.47O 

Ook  fal  fijn  Genade  behouden  't  gene  de  ftad  van hem  mochte  komen. 

Sullen  Borgemeefteren  en  Raed  op  ftads  koften  , 
fijn  Genade  Borcht  na  de  ftad  meteen  muure  enfraeye 
poorte  befluyten,  en  een  Cloaca  of  Canael  maken, 

en  in  't  naefte  jaer  op  de  borcht  een  bequaem  huys 1 0002  <£50be.$  getiabe  beileen&C  gclllH/  al#  ban  eeltig 
iv.Dtel.  '  5P  tegen" 

aenvangen  te  bouwen ,  of  fo  fy  nief/begeerden  te  bou- 
wen, fo  fullen  fy,  fo  wanneer  fijn  Genade  bouwet, 

tot  die  bouwinge  geven  zoooo.  guldens. 
Om  alle  nadenken  te  weren  ,  en  de  rechte  ver- 

eeninge  te  veften,  fo  fal  fijn  Genade  voor  hem  en  fijn 
erven  beloven ,  en  uit  kracht  des  Contra&s  belooft  hy 
alle  ongenade  en  onwille  tegen  de  borgerfchap  af  te 
ftellen,  te  vergeten  en  vergeven,  &c. 

Tot  verfterkinge  defes  Contradts ,  belooft  fijn  Gen : 
en  fullen  ook  de  nakomende  Graven  zijn  verplicht  by 
de  huldinge,  dit  verdrach  als  een  fpeciael  Privilegie 
der  ftad  Embden  gegeven  ,  te  confirmeren  ,  en  Dy 

Gravelijker  eere  en  trouwe  beloven  'tfelve  te  hou- 
den, en  doen  onderhouden.  Defgelijx  fulfen  Borge- 

meefteren en  Raed  in  'taennemen  haerseeds  beloven en  fweren. 

En  fullen  fijn  Genade  en  Borgemeefteren  en  Raed , 
Heeren  Staten  Generael  der  Vereenigde  Provintien 
van  Gelderland ,  Holland,  &c.  doen  verfoeken,  dit 
verdrag  mede  te  willen  onderfchrijven  en  verzegelen  * 
en  de  hand  daer  aen  te  houden ,  dat  het  inhoud  van 
dien  ten  wederzijden  nagekomen  werde. 

Ten  befluyte  fouden  de  Artijculen  fo  worden  ver- 
ftaen,  dat  daer  door  de  KeyferlijkeMajeft.  denHey- 
ligen  Roomfen  Rijke  ,  of  fijn  Genade  de  Grave  en 
Heere  van  Ooft-Vriefland ,  aen  hare  Hoogheyt,  Ju- 

rifdi&ie, en  in  alle  andere  gerechtigheden  niet  en  fal 
worden  geprejudicieert ;  noch  ook  die  van  Embden, 
in  de  ongedecideerde  Generalibus  Gravaminibus ,  van 
den  anderen  Staten  der  Graeffchap  van  Ooft- Vriei- 

land ,  niet  en  fullen  gefepareert  worden ,  maer  haer 
behouden  den  felven  met  raed  en  daed  by  te  ftaen. 

In  kennifie  der  waerheid  waren  twee  inftrumen- 
ten  gemaekt ,  dewelke  fijn  Genade  met  fijn  eygen  hand 
heeft  onderfchreven ,  en  met  fijnen  zegel  beveftiget, 
gelijk  ook  Borgemeefteren  en  Raed  door  de  ftads  Se- 
cretarius  ,  defelve  hebben  doen  onderfchrijven,  en 
met  des  ftads  zegel  doen  verzegelen ,  een  yeder  ter 
plaetfe  lijnder  refidentie  ,  alles  fonder  arch  of  lift. 

Aldus  gedaen  en  gefloten  in  de  Fortrefle  tot  Delf- 
ziel,  den  1 5.  Julij  Anno  1595.  En  was  ondertekent , 
C.  van  der  Hel  ,  Reynitr  Cant  ,  Chrifiojfel  Arentfmay 
Coenraet  van  Wejlerholt ,  Ericb  Limborch ,  Luppo  Siel^- 
ken  Borgemeefter  ,  Dothias  Wiarda  ,  HeBor  Frede- 
rihj  j  Gerard  Bolardus }  Pieter  de  Vifjcbcr ,  XJbbo  Re- 
mets  >  Dieril{  Alberts  ,  Pieter  van  Cauma  ,  C  af  per 
Muller  Secretarius. 

<De  (föecommitteerbe  ban  tien  <62abc  ca  fcte  bart 
ber  ftab  €mbben  /  3ijn  met  Defe  geconcipieerbe  en 
geteftenbe  SCrtijcufen  bertrolifeen/  om  baer  op  epn- 
belijRe  refoluticban  nare$2ineipalcn  tcljalen/  \mU 
nen  boïgenbe  3ijn  befelbe  baer  na  bn  bcpöe  pamjen 
aengenomen  en  geratificeerd 

3Ntaccoo2talDi$  gefloten  sijnbe/  nebben  bk  ban  ©e  &w 
€mbben tecfïonö  ttoee  ban be büf  baenbelen laten"" fboIh 
bertrefcnen  /  en  baer  na  ooft  b'anbcrc  /  ober-een-  £{  JJJ^ ïiomenbe  met  I)et  gene  be  peeren  Staten  <23enerael  i»n. 
in  oefen  berltlaett  ïjabben  /  batfe  in  befen  niet  am 
berg  en  focDten/  ban  Daer  epgen  berfeheringefjaer; 
bergebuurenrnfte* 

<H5ebnurenbe  ben  ttoift  tuffdjen  be  boojnotmbe^fisrio* 

<®2abc  ban  '<0o(t-©2iefïanb  en  be  ftab  «cmbben  /njiruan 
Uteft  bettoninnlnfeeltiajeft.  ban$olcn/  bnfcltcrcuffö°|J£m biiéf  in  Snnio  gebateeit  /  aen  be  peeren  ̂ taten  <0e?  aen  t* 
neradgefcljzeben/  nopenbe  be  nelegentöeib  banful^  §««« 
Ut  fbjatigbeib  /  en  begeecbe  bat  be  peeren  Staten  £„/",, 
<©enei*aelnet  befte  baerinboenfonben/  bat  befaöenen  tjaie 
gemibbdt  moeftten  toecben  fonbecpseiubiric  ban  beant^oo?* 
^oogOeibbanben<0?abe/  m.  ̂ e  peeren  Staten öe* ^enetaeï  ftebben  baet  op  gecefciibcert  ben  1 9.  gjiiïij  / 
batfp/  niettegenftaenbe  fplupben  ntbefen  bloebigat 
en  lannbuuuigcn  Riijg  /  baer  in  fp  boo?  ben  ftenu> 
hm  noob  gebjongen  toaren/  fp  fonbeclinae  baec  na 
aitijb  Dabben  getraeut  /  ïjoc  fp  ujf  /  eer  en  goeb  / 
fouben  ntogen  ( bolgcnbe  be  toet  bet  naturen )  be^ 
ftonben/  en  nocïjtanö  alle  be  toerelb  /  en  infonöer^ 
ïjcib  allen  potentaten  /  finten  en  legeringen  / 
en  boben  al  nare  nageburen  /  oojfalie  ban  rcbelijK 
gcitoegen  geben  mocöten :  en  meer  ban  öare  / 
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te® 

boo 
toefen  /  Ijaer  ten  ooren  gekomen  tataren  be  begimfden 
ban  mifberftanb/  tnffruen  toel.qebad)tcn  «Eüateen 

be  ftabCmüten/  itat fpba«i  bcpïxcn  a'aigcfatOtjijn* te  om  tefafcetemibtelen/  fflüpten  niet  en  Dabben 
onteriatcri  toattot  meefïe  toéte/  ruilen  eenmïieib  / 
met  bdjottb  ter  bd)0O2lijfter  (j&aeffehjïiec  Ijeogljcib 
en  gerednigueib  foute  mogen  bicnen  /  te  bearuepten/ 
en  een  aenfienlijfte  tepnratie/  teeplaetfcbiete%:cre 
<02anc  en  tóen  ban  ter  ftab  acnnenacm  toas  /  af 
te  beerbtgen.  €n  mibtelcttijbaUe  toijbere  onïufl  m 
ter  tfabteïjelpcn  bcrïjoebcn/  en  met  45&Ai\\iztl}i\U 
pe  fo  bele  tetoegcgeb2adjt/  batfpïjooptenöat^ob 
3ilmatfjtrg  boo2taen  fijnen  $egen  baet  toe  netlenen 
foute  /  bat  alles  ten  beften  aflopen  foute  /  en  öet 
<02aeffdijfteï)ups  ijcnlupben  foute  Rebben  te  beïian- 
ïm/  en  fijne  =ü$omnftlijnc  .^ajefï-  ais  oou  andere 
2i)o>ften  en  peeren  fijn  <®en;  uectoamen/  fpeuten/ 
öat  öare  gocbe  gencgentfjeib  ten  bicniï  bet  fdbctv 
ooft  mibbcn  in  te  tegcntooo2bige  mocpeüjftDdb  ter 
oorloge  niet  toas  bcrjïautocnbe.  Sn  todftacubacïjt 
boo2ncmelijft  tot  nare  Jtoranftlnfte  jM'efi.  fp  be^ geerten  te  boujai'ben/  als  bcffclfsgcnateljaerbmu* m  tocert  toas/  biböenbe  <©ob  38lmacQttg/  bat  lp 
fijne  &üninftlijfte  .fföajeftent  m  Dogen  noojfpocbigen 
fmt  onbertoinïijft  ban  fijnen  bpanben  toil  betoa- 
ren/  stc. 

X\7p  ̂lïïlclt  O*»*  mi  &&«  boïgen  ben  ttoift  /  en 
«ïnifï  rrt 

wWtmi*  vv  (jetgeoot  gefdulin  öe  getcf02meerte  fterftm 
K  opgefiaen  /  titfltöeh  öe  «^pnobus  ban  |lQO?t-$oI* 
1  ncetï»  ïanb  /  en  €02ndis  3tëiggertf3  /  $2cbicant tot  ̂ oo?n/ 
tetfcert/  baer  ober  bde  Ijantelingen  jijn  geballen/  bie  ge- 
SffifiL; ölH,ci:  Ö*ö&n  ban  ben  j'are  1592.  af  /  tot  ben  jare 

3  ban  '  H9&  bic  top  fommtcrlijft  fullen  berljalen ;  toant :,joo;ö-  alles  te  bnljalen/  foute  bele  te  lange  ballen/  notf)- 
i^oKanö/  tansbetoiji  men  alle  'tlanb  boo2  baer  nanïjeeft  toe- nmmQ*t*ntt  beften/  cnöatter  berfcbepben^pnobaleber* 
eectfj  i3^e,  gaöeringen  om  gel)onben3ijn/  en  be  Staten  enfïin 
£"ftot  Crrelï.  en  berfcOepben  peeren  en  perfonen  banquaü^ 
*  *"•     tepi  baer  mebe  gemoept  5ijn  getoeefl  /  fo  ftotuten  top 

'tfelbenieibooj-bpgaen  notli  ongeroert  laten.  3Bat 
i)ct  berfcbtl  getoeefl  3p  /  Kannen  in  't  toebe  bememen  / uit  \jct  boen  bp  Co?nelts  3©iggertf5  felfs  in  ümh 
nptgegeben  %ma  1597*  en  geb2uftttot3illnnaerbp 
Slacob  öe.ïiBceflcr/  bernatenbe  meefl  alle  be  fttyif; 
ten  bic  bp  'tboojnoemöc  ̂ nnobus  en  ïjem/  fo  aen Ue  peeren  Staten  /  als  anöerSfïntS  obergegeben 
3ün  /  baer  toe  ilt  ben  lefcr  fcnöc:  alleen  fal  in  int 
«8?te  tberbolrï)  ban  be  ©iftorte  berljalen/  fo  baer 
uit/  alSuit  anb:re3Hutentijque  flUKlten  Öier  bpge- 

?"  ï1    toc CÖ^  ̂ ct  berfdnl  toas  ten  cerfïen  ban  be  €rf- 
Sïecfïjjii ^on'3.c-  Zt  bnn  be  toebcr-OpreCljtinge.  ^,ban  be  bClV,dig gehouden  hebben,  om  aen  uwe  E.  defen  tegen- 

woordigen  Fafcic idwn  van  defelve  (lukken  overtefen- 
dsn ,  op  dat  Plantius  ( by  alle  gevalle)  hem  niet  aenne- 
me  door  alfulke  pradlijken  uwc  E.  den  Statum  queftktnis te  verbergen. 

Ten  anderen ,  dat  ik  en  fy  ons  hebben  te  beklagen 
over  die  van  den  Synode  (in  's  gemeen)  d&tfe  defelve ordonnantie  en  belaftinge  van  uwe  E.gementioneert, 
tot  noch  toe  voor  ons  verborgen  gehouden  hebben  : 
Hier  beneffens  ook  ( in  't  befondcr )  dat  de  Gefanten  ran 
vele  Claflèn ,  als  van  Alkmaer ,  van  Enkhuyien ,  en 
fonderlinge  van  Hoorn ,  al  terftond  (komende  uyt  den 

fle  berftïril  /  OffjCt  fnnbament  baer  Op  alle  be  refl  aeil'  Sy  nodo )  hebben  de  ftipulatie ,  die  fy  den  H.  Commifla- 

ebcn» 
fijnen  bienft  tot  ̂ oo^n  tocrb  gcfitfpenbeeit  /  maer SJ'", 
3Dtggectf5  bleef  cbentoel  in  fijnen  bicitft  bnmen  =^oo:n  mnSi 
continueren :  baer  ober  toeberom  nieutoe  banbelinge  romtnuc* 

metïjemgcbaUen  is  Hnno  1^94.  in't^pnobustct"nbe- ^aerlem/  fonberbat  bc  boo:f3  Cojndis  3Biggei:tf3 
tot  afftant  ban  fijn  opinie  en  bienft  ïtonbe  wbiatijt 
toerbenboojben  ^pnoben/  mitfbicn  bp^ibettrïjab* 
be  bp  be  naagiftcaet/  W  bc  ttoec  herhen-bienaren 
fijne  mebeö2oeberen  /  bp  fomnïige  söuöerlingen  en 
t©iaconen  /  ooft  bde  böjgcrcn  en  lebematen. 
^ierober  is  be  ̂ tntobus  ban  |5oo2b-3^ollartb^'Spn^ 

ftïacDtig  geballen  aen  ijt  peeren  Staten  ban  I&ol*  Jij*  *£?** lanb  en  SBeft-lDncflanb/  aen  betoclftc  ̂ i  <©ebepU'  mu*  mi* 
teerbeban  'tfelbe  ̂ pnebus/  obergdebert  [Köbenbefl«cf5am 
fefter  gefcD?ifte  /  berbatenbe  be  entabc  leeringe  ban  ben  b|J9««n 
feiten  Cojnelis  3Biggertf5  /  fo  Jt  feïbe  ̂ pnobus  ftab^  C" 5W begeoo2béelt/  enombctoelftefjct  ̂ pnobusöemnanianö. 
fijnen  bienft  fjabbe  gefufpenbeert  /  betfoeftenbc  (janb- 
bicbingc  ban  bc  peeren  ̂ taten  /  op  bat  be  boo2f5 
€02ncliS  3Biggertf5uitfnnen  bienft  getoeert  motijc 
too?ben :  i^ier  tegen  fonb  Co2nelis  ̂ tagertf5  aenbe 
peeren  Staten  een  groten  bunbd  fclniften  tot  fijner 
berbebinge/  en  baer  bp  befe  nnbolgenberemonflran- 
tie/  toaerban  ïjet  origineel  niet  alleen  metConidtj 
epgen  Danb  nefcD2eben  en  getenent ;  maer  ooft  bp 
Clement  |Bartenf3  ooft  502ebicant  tot  ̂ oo^n  /  uit 
name  nan  be  gcDeïe  föerften-raeb  geteftent  toas  / 
lupbenbe  befelbe  remonftr  antie  als  botgt : 

Am  mijn  Httren  ie  Staten  van  Hollanden 

fVejl-FricJland. 

E  Dele ,  vermogende  Heeren ,  de  Miffive  van  uwe  ̂ Kfflïbe 
E.  hebbe  ik  met  die  van  onfen  Kerken-  raed  gecom-  &r c  öiena» 

municeert ,  en  is  by  haer  en  my  raedlaem  bevonden ,  l£n  bau 
belangende  de  fake  in  de  voorfz  Millive  vervatte* ,  aeu  te  °l| men 
uwe  E.  defe  navolgende  t'orerfchrijven.  Atatm. 

Ten  eerften ,  dat  ik  en  fy  de  voorfienigheyt  van  uwe 
E.  hertgrondelijken  bedanken ,  voor  dat  uwe  E.  hen 
heeft  laten  behagen ,  om  de  controverfie ,  tuflchen  my 
en  eenige  van  de  kerke  gerefen ,  uit  alle  voor-oorde- 

len van  mijne  partijen  wech  te  nemen,  en  ter  behoor- 

lijker examinatie  te  (lellen :  En  dat  wy  niettemin  om  ̂F*1,  **'* 
van  Plantio ,  die  eene  der  Gedeputeerde  des  Synodi  is , 
bevrefende  rijn  ( ten  aenfien  van  fekere  fijne  grote 
lichtvaerdigheid ,  van  hem  den  eerfamen  Magillraten , 
en  ook  den  Pi  esbyterio  alhier ,  betoont)  dat  hy  de  (luk- 

ken van  de  gecontroverteerde  poinclen  uwe  E.  niet  alle 
fal  willen  ter  handen  (lellen;  daerom  voor  noodwen- 

btHwin."  Intfinz?'  4-  banbeberoeptngc.  5-banbcnfaligma ftenbengdebe.  6.  banbcnb2pen3©il.  7.  ban  be  goe- 
be  toerften  en  bolftanbigïjeib.  8.  nan  bc  boo2fienig* 
flcib  <0obS.  9.  ban  'tbcelb  <©obS:  ̂ 0fteïtC02ne' 
ïisaBiggcrtf?  lic  poincten  ijcsi  bcrfcïjiis  in  be  boo2- 
reben  ban  fïjri  boo2noembc  boeft  ■,  toant  ïjoetocl  't  ge 
talen  0202c  altemet  beranbert  3p/  noentans  fo  is 't 
in  'tle^c  Hm  ïjp)  ïjier  bp  geblcben.  ||od)toiertï)i» befdjulbicbt  ober  m\m  ftladjten  bp  ï)em  gebacn 
ober  be  ref02matie  /  en  bat  lip  baer  in  eenige  berbete; 
rïnge  berfocDt  nabbe.  <0oft  fcvüc  \p  bat  Det  P2intipael' 

ftomt/  toas/  aengacnbe  be  berftlaringe  ban  be  be 
ïoftemffe  bcsberbonbs/  met  Hbam  en  €ba  in  ben 
Pacabiifc  na  ben  bal  ,•  baer  ban  be  &pnobu£  of  be 
gercfomieerbc  fteiften  iicel  anberS  fp2aftcn  als  lp 
3Diggcrtf5.  ̂ Itemin  'tgencrael  ban  begantfcöebif^ ripline/  bat  is/  fepbeïjp/  beïeeremetbeftetftdijfte 
regeringeen  bebiemnge,'  bte  ïjpbeaeerbeanbers  ge- 

rifen  aldaer  van  wegen  hare  fchriften  tegens  my  over- 
gegeven zijnde  (gelijk  ook  ik  van  mijne  beantwoor- 

ainge)  gedaen  hadden ,  merkelijken ,  ja  fchandelijken 
te  boven  gegaen  hebben ,  waer  over  de  oneenigheyt 
veel  groter  geworden  is.  Hier  over  nodich  geacht  heb- 

ben ,  dat  van  my  aen  uwe  E.  't  felve  overgefchreven fou  moeten  worden ,  omdaer  in  tijdelijken  te  mogen 

t02mecrt  te  itebben  /   baer  Onbei*  ïjp  OOft  begreep  bc  j  voorfien  worden ,  op  dat  haer  importuyne  doen ,  ons 

fOSmuU'ctcn  ban  Debientnge  ban  bClt<©00p/  en  ban ' .  eyndelijken  niet  en  bedwinge  om  onfe  ecre  te  be- 
/  ttl  bc  gci,Cf02meerbC  fterfte  gebnipftC;  i  fchermen ,  door  betoninge  van  onfe  beantwoordinge , 

'  in  die  wy  tot  noch  toe,  ten  aenfien  van  de  hand-ta(linge 
m/ neffens  eeniae  ̂ ic  ïjcm  niet  en  Oeftaegbcn/ 
be  Confcfl'tc  at  CatctljifmuS  ber  <0etefO2meerben heeften. 

StSSk    Ban  alle  W*  *mm  lyceft  bc  ̂ pnobus  ban  50002b- 
bistfiP^^/  mt  tot  üoo2f5  copieus  3©tggertf5  ter* 

ter  handen  van  de  Heeren  Commiflarifen  gedaen  zijn- 
de ,  onverbrekelijken  onderhouden  hebben. 
Ten  derden ,  dat  van  my  en  haer  niet  kan  bemerkt 

werden  (  acnfiendcdeforme,  welke  uwe  E.  beraemt 

heb- 
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hebben  tot  nederlegginge  des  gefchils )  eenige  bequa- 
imigheid,  om,  of  felfsvande  calumnievan  Hereiije, 

daer  mede  de  partijen  ons  te  famen  over  al  onfen  goe- 
den nsme  gefchendet,  en  van  alle  reputatie  berooft 

hebben,  bevrijdet  te  werden,  ofde  gemeynten  door 

't  gantfche  land  in  vi  eden  te  brengen ,  en  daerom  voor 
goet  gehouden  hebben,  dat  ik  met  defen  aen  uwe  E. 

ibude  verfoeken ,  dat  uwe  E.  foude  gelieven,  daedlij- 

kende  voorfz  Gedeputeerde  desSynodi  ( zijnde  Plan- 
tius  met  noch  eenander)  en  my.  voor  uwe  E.  te  doen 

verfchijnen ,  en  aldaer  binnen  de  plaetfe  van  uwe  E.  re- 
fidentie  te  vertoeven ,  fo  lange  de  begonnen  fchriftelij- 
ke  onderhandelinge  geëyndiget  zijnde,  de  faken  des 
verfchils  Chriftelijken  geileten  ,  en  de  ichuldige  partije 

tot  fchuld-bekenninge  gebracht,  en  de  kerke  tot  eene 

onbevlekte  eenigheyt  geholpen  fal  mogen  zijn. 
Tenlaetften/datik  en  fy  in  de  belaftinge,  welke 

uweE.opmygedaenhebben,  ommy  te  wachten  van 

eenige  nieuwe  leerede  gemeente  voor  te  (rellen,  defe 

befwaringe  gevonden  hebben ,  recht  of  't  felve  tot  een 
voor-oordeelvan  onfe  fake,  welke  noch  niet  geoor- 
deeltis  ,  ibude  van  onfe  partijen  mogen  getrokken 

worden,-  en  dat  daerom  raedfaem  bevonden  is,  dat  ik 

van  uwe  E-  foude  verfoeken  ( tot  verklaringe)  dat  buy- 
ten  defe  belaftinge,  exempt  geftelt  mogen  worden  de 
ftukken  deflelven  onfes  verfchils,zijnde(  gelijk  uwe  E.in 
den  voorbenoemden  Fafcicule  mogen  bemerken)  ten 

eerften  van  de  Erf-fonde ,  ofde  Erf-fönde  de  kinderen 
des  verbonds  verdoemen ,  of  tot  flaven  des  boofheids 

mifbruyken  mogen ,  dewelke  daer  door  niet  min  als  der 

Heydenen  kinderen  befmettet  zijn ;  en  of  niet  alfo  wel 
de  kinderen  der  gelovige  ouderen,  als  hare  ouderen, 

kinderen  des  verbonds  zijn?  Ten  anderen,  vandePre- 

deftinatie ,  ofde  Predeftinatie ,  heerfchet  over  de  fami- 
lien  der  bondgenoten,  om  te  doen,  eerftelijk ,  datfe  alle 
hare  kinderen  in  de  verdoemeniiTe  moeten  eenereren , 

daer  na  ,  dat  alleen  het  eene  deel  van  der  geloviger  ou- 
ders kinderen  het  gelove  en  de  faligheid  kan  bekomen , 

en  dat  het  ander  deel  in  ongelove  en  in  de  verdoemenifïë 

moet  blijven  ?  &c.  Te  weten,  fonder  welke  twee  poin- 
den  der  leringe,nimmermeer  denDoop  der  kinderen  fal 
mogen  befchermt  worden ;  noch  ook  den  papillen  de 

mont  fal  konnen  geflopt  worden  in  't  gene  datfyfeg- 
gen ,  dat  onfe  kinderen  Heydenen  geboren  worden ,  ik 
Fwijge  dat  ons  by  en  door  Gods  belaftinge ,  welke 
men  meer  moet  gehoorfamen  dan  den  menfehen, 
niet  en  fal  geoorloft  wefen  ,  om  het  inhoud  van  de- 
ie  poin&en  te  verfwijgen ,  of  contrarie  dien  yets  te 
leren. 

Edele  ,  vermogende  Heeren  ,  tot  kennifïè  van 
defe  onfe  voorfz  communicatie ,  hebben  die  van  onfen 

Kerken-raed  dit  tegenwoordige  met  my  ondergefchre- 
ven ,  en  wy  recommanderen  uwe  E.  de  fuy verheid  der 
reformatie ,  en  bidden  uwe  E.  de  veelvuldige  corrup- 
telen,  die  airede  ingeflopen  zijn ,  en  om  dewelke  te 
befchermen ,  ja  om  die  van  den  nood  der  tegenfpre- 

kinge  t'ontlaften ,  eenige  uwer  E.  macht  dagelijks  fon- 
der fchaemteimplojeren,  tijdelijken  te  willen  wech- 

riemen,  op  dat  wy  ons  te  rechte  tegens  onfe  vyanden 

mogen  beroemen  van  d'eendrachtigheid  en  heyhg- 
heid  der  kerken ,  daer  toe  ons  God  beroepen  heeft ,  al- 
dermeeft  op  dat  Gods  beluftinge  moge  zijn,  om  uwe 
E-  en  te  famen  ons  ,  yegelijken  in  de  fware  laft  des 
Ampts,  dat  hy  ons  opgeleyd  heeft ,  door  fijnen  Geeft 
dagelijks  onderftand  te  doen ,  Amen.  Uit  Hoorn  den 
4.  September  1  <  94.  Onder  ftond  ,  Uwe  E.  onder- 

danige onderfaten.  En  was  ondertekent  Cornelius 
Wigtri.  Ckmtns  Martini ,  uit  name  en  bevel  des  Ker- 
ken-raeds. 

fiffbtutie 

HET  OPSCHRIFT  WAS, 

Den  Welgeboren,  Edelen ,  Erentfeften ,  Eerfamen  ,  voor 
Jichtigen,  De  Staten  van  Hollanden  fVeJl-Vriefland ,  ver- 

gadert in  's  Graven-Hage. 
3&e  peeren  Staten  ïjebben  nier  op  genomen  De 

nabolgenbe  tefolutie  /  met  laft  en  commtflïe  op  ̂ oc- 
to?  <3etermag  25aftingiu#  en  gioDanncö  öpttenDo; 
aaect/  lupbenbealbug: 

DE  Staten  van  Holland  en  Weft-Vriefland  ,  ge- 
hoort 't  rapport  van  de  Gedeputeerde  Kerken-die- V\Deel. 

naers  vandenSynodo  van  Noord-Holland,  nopende  «Staren 

de  gefchillen ,  uytftaende  tegen  Cornelium  Wiggerij ,  ta"  $°,# 
Kerken-dienaer  tot  Hoorn ,  en  Takonem  Sybrands ,  bap  ©„  *a Kerken-dienaer  tot  Medenblik ,  hebben  geordonneert,  aerrmiais 

dat  de  ftukken  overgelevert  tegens  den  voorfz  Corne-  SBafïin* 

lium  en  Tacönem ,  mitfgaders  't  gene  Cornelium  daer  ̂ "fiannis 
op  heeft  gefchreven  en  overgeibnden ,    geftelt  fullen  tfptttnbö* 
worden  in  handen  van  Doctor  Jeremias  Baftingius  ,  flaett  tnev* 

Profefïbr  Theologie  binnen  Leyden ,  en  Johannes  Uy  t-  m,",^""1* 
tenbogaert,  Kerken-dienaer  alhier  in  den  Hage,  ennail?oo^n 
voorts  den  felven  gecommitteert ,  en  committeren  by  u  gatn. 
defen,  de  voorfz  ftukken  te  vifiteren,  endedifferen- 

tiale  Poin&en  in  't  korte  geftelt  hebbende ,   daer  op 
met  de  voorfz  Cornelio  en  Tacone  vriendelijk  te  com- 

municeren, en  haer  meninge  verftacn  hebbende,  dé 
Heeren  Staten  voornoemt ,  daer  van  te  doen  rapport; 

om 't  felve  gehoort,  voorts  in  de  fake  gedifponeert  te    , 
mogen  worden ,  als  tot  der  landen  dienfte ,  enwelftand 
der  kerke  bevonden  fal  worden  te  behoren.  Gedaen  in 

den  Hage  den  ó.Septembris  M94.  Onder  ftond,  Ter 
ordonnantie  van  de  Staten  voornoemt.  En  was  onder- 

tekent C.de  Rechtere. 

©olgeng  oefen  laft  /  ïjeDDert  ̂ Docto*  ̂ ecemtatf 
23afttnoüt$  fli  SBoljannctf  öpttenOoaaert  /  fenec 
€mact  uit  be ̂ pnooale  feïpiften /  berbatenbc  b'Kt' tijculenbaer  Ober  ben  ̂ pnobutfjlDiggerum  Dabben 
becoo2bce!t  /  getvouuen  /  üit  ïjebben  f?  be  &ccccri 
Staten  eeuft  obergelebert/  bïe  goet  gebonben  DeO- 
hen/  batfpbaecmcbe  fouben  repfentot  $£00211/  om 
baet  ouec  met  <tfo2nelto  te  tonfeceten.  <É>art  mebe 
getepfï3ijnbe  tot^oow/  Debbcn  fp  befelbeCo^nclté 
3©iggetf3boo2geï)Ouben/  en  5i)n  boo#  metftem  ge* 
tteben  in  biienbelijue  conferentie  /  om  Ijcm  te  tuengert 
toteenigïjeib  metbeneeften,  macr  alfo  ïjufepbe  bat 
(jet  &prioini$  fijne  meninge  qualijh  Ijabbe  boo?ge* 
fielt/  en  Dem  in  ïjare  befcljuibiginge  gtoot  ongeliju 
gebacn/  begeerbe  fip  coppe  ban  bat  €rtract/  om 
baec  op  'tanttooo2bcn  met  bebaerbe  finnen  fcftnfte* 
lp  j  bit  gefeïpift  toetb  fjem  autentijfteltjh  bp  ̂aflin* 
giitf  en  apttenbogaert  gegeben  /  met  ïjaec  cpgen 
Ijanbenonbetteïtentj  en  i$  D^t  gefc!)'ifte  Dternabol- 

genbe. 

i< 

COrnelius  Wiggeri  ,    poogt  in  fijn  fchrift  (in  fijn  «Brtratt 
twede  fchrift  Vragei.  Articul  5.)  te  beweren,  rLr^ifiece 

dat  de  Almachtige,  Adam  gefchapen  heeft  ,  om  een  j,p  óe  <^e„ 

beelt  Gods  te  worden  in  beftandigheid  des  tijdelijken  beputeerbe' 
levens ,  en  tot  een  hope  der  toekoniftige  volmaekheid ;  **P  Apno* 

allbdathyde  volmaektheid  door  de  hope  eningedu- jip°"&_ rige  gehoorfaemheid  des  gebods  verwachten  mofte ,  J^oüanii 

door  welke  fijne  quade  meninge  hy  Cornelis  met  Dirk ;  ouet0eit«> 
Volkerfz  Cornhert  God  befchuldigt ,  dathy  de  Oorfaek  ̂ e^m 
geweeft  is  van  den  val  Adams ,  als  hem  hebbende  on-  graten 
volmaekt  gefchapen,  en  om  een  beeld  Gods  te  worden,  ban  J»oI« 

gemerkt  fodanigen  onvolmaekten  menfche  heeft  noot-  |inö  £f8etl 
fakelijk  moeten  vallen  en  fondigen ,  als  niet  genoeg--  ̂ ^1,^ 
faem  gewapent  zijnde  tegen  fodanigen  liftigen  en  gtftelt  bp 

machtigen  vvand ,  als  daer  is  de  Satan.  <©.3i.etem. 

Item ,  dewijle  hy  Cornelius  in  Adam  voor  den  val  Sjotjan. 

ftelt,  een  beloftenifie  van  de  beftandigheid  des  tijdlij-  öpmnbo* 

ken  levens,  fofchijnt  hy  met  de  Pelagianen  de  dood®*n\' 
indewerelttevoeren  door  de  nature  der  fcheppinge  Snfi*i5 zt 
Gods,  als  offer  een  natuurlijke  oorfake  des  doods  van  ©lage 

Godin  den  menfche  gefchapen  ware.  De  voorfz  me-  i.Kttp.^ 
ningenCornelijftrijden  diredtelijk  tegens  des  Heeren 
heyligewoord,  Gen.  1.  verf.  27.  Rom.  5.  verf.  11.  en 
tegen  de  belijdenifïè  der  Nederlandfe  kerken  Artijo  14. 
en  de  6.  Antwoord  des  Catechifmi. 
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Het  twe  en  dertigfte  Boek, 

en  al fo regeert,  dat  der  niet  by  fortuyne  en  gevalle, 
of  Tonder  lijnen  Goddeli;ken  wille  en  ordonnantie 
gefchiet,  Ad:.  17.  verf.  28.  Matth.  10.  verf.  29. 
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<5Bctfre 
fthJift. 
J*lfimt 

1. 

9CctijcuL 

j.6. Sitcm  / 
©zagej. 
SCcrijt.  2, 

En  gemerkt  hy  Cornelius  de  Erf-fonde  fielt  in  de 
volkomen  kennifle  Gods,  en  beluftinge  tot  den  qua- 

den,  foverlochenthy  daer  mede  genoegfaem,  't  gene 
uit  den  woorde  Gods  in  de  Gereformeerde  kerke  ge- 
leert  word  :  Als  namentlijk,  dat  de  Erf-fonde  een  fo- 
danige  verdorventheid  is  der  gantfeher  nature  des 
menfehen,  waerdoor  hy  onbequaem  gemaekt  is  tot 

fFo!.  49.)  allen  goeden ,  en  geneycht  tot  allen  quaden,  en  dien- 
volgens de  rechtveerdige  toorn  Gods ,  en  alle  tijdlij- 

ke  en  eeuwige  ftraffe  is  onderworpen  ,  Pfal.  51.  7. 
Gen.  6.  3.  en  8.  21.  Job  14.  4.  Joh.  3. 6.  Rom.  5.  19. 
Gal.  5.  19.  Nederl.  Bekent.  Artijcul.  15.  Catech.  5. 
en  8. 

i-Stöii'fr.  Item,  overmids  Cornelius  ftaende  houd ,  dat  alle 
f.  -Stöjifr.  men^chen  öit  kracht  der  uitgefproken  belofteniflè 
ii^jagej.  Gods,  door  de  toerekeninge  der  rechtveerdigheid 

Jefu  Chriftireyn  gemaekt,  en  tot  een  levendige  nope 
wedergebaert  zijn,  en  dat  het  verbond  der  genade  in 
Jefu  Chrifto  krachtig  is  tot  een  rechtveerdigmakinge 
des  levens ,  dat  is  ,  tot  vergev inge  der  fonden ,  en 
tot  heyligmakinge  des  geeftes ,  allen  menfehen ,  daer 
van  hy  de  wortel  en  ftamme  is,  gelijk  te  voren  fijn 
fonde  krachtig  geweeft  was  tot  verdoemeniflè  van 
hacrheden  alle  ,  fo  dat  het  gehele  zaed  der  vrouwe 
tot  Koningen  en  Priefteren  in  Chrifto  gemaekt  zijn , 
en  dat  Adam  en  fijn  gantfche  zaed  machtig  zijn 
gemaekt ,  vyandfehap  te  voeren  tegens  het  Ser- 

pent, &c. 
Dit  gevoelen  Cornelij  ftrijd  direftelijken  tegen  den 

16.  ii.  24.  en  zj.  Artijkelen  der  Nederlandfer  belij- 
deniflè,  en  tegen  de  20. 54.  en  60.  ant woorde  des  Ca- 
thechifmi :  en  is  defe  fijne  meninge  niet  een  geme- 

ne herelis  of  ketter i je  ;  maer  wel  eene  te  niet-doe- 
ninge  der  Chriftelijker  religie  ,  dewijle  daer  door 

wechgenomen  word  het  onderfcheyt,  't  welke  daer 
is  tufïchen  de  heylige  kerke  der  gelovigen  ter  eenre , 
en  der  Heydenen  ,  Sarracenen ,  Turken ,  Tartaren 
en  andere  ongelovige  ter  andere  zijde,  gelijk  de  Ge- 

reformeerde kerke  door  D.  Francifcum  Junium,  Do&or 
der  Theologie  :  Item ,  die  van  de  Ausburgfe  Con- 
feflie,  door  D.  Lucam  Ofiandrum ,  en  die  van  de  Patr- 
fehjke  religie  door  Nicolaum  Serrarium  Jefuijt,  be- 

leden hebben. 

2.  &crj?ffr. 
©jnoe  4. 
9Ccttjcul. 
5.46. 

Item  ,  dewijle  Cornelius  fchrijft  ,  dat  God  geen 
feker  getal  van  menfehen  verkoren  en  hebbe  om  falig 

temaken,  en d'andere in haer verderf,  daerinfyhaer 
felven  hebben  geworpen  ,  niet  hebbe  gelaten :  Item , 
datdenApoftel  Paulus  in  den  perfone  der  uytvei  ko- 

ren, qualiteyten  wijft  van  de  conditien :  Item  ,  dat 
Paulus  niet  der  verkiefinge  ,  het  gelove  en  liefde ; 
maer  ter  contraire  den  gelove  en  liefde  de  verkiefin- 

ge toevoegt :  dat  is ,  dat  het  gelove  en  de  liefde  der 
menfehen  oorfaek  is  van  Gods  verkiefinge ,  en  niet  de 
verkiefinge  Gods  oorfaek  van  ons  geloof  en  liefde: 

Item,  datd'Apoftelde  verfekertheid  van  degemeen- 
fchap  der  faligheid ,  niet  aen  het  uytnemen  der  per- 
lonen  ( hy  behoorde  te  feggen ,  niet  aen  het  aennemen 
der  gelovigen  )  maer  aen  de  qualiteyten  van  de  ge- 
hoorfaemheid  des  Geloofs  verbind ,  fo  dat  alle  beyde , 
namentlijk,  het  eeuwig  voornemen  Gods,  om  den 
menfche  falig  te  maken  ,  en  eeuwige  wetenfehap , 
niet  en  mogen  tot  de  perfonen  ,  maer  behooren  tot 
hare  qualiteyten  getrokken  te  worden. 

Defe  Leere  Cornelij  ftrijd  regelrecht  tegen  Gods 
woord,  Joh.  iy.  10.  Joh.  13.48.  Kom.  9.  ió.en  11. 6. 
Eph.2.8.  2 Tim.  1.9.  en  tegen  den  \6.  Artijkelder 
Nederlandfe  belijdenifle  van  hem  ondertekent.  Item, 
tegen  de  5  4.  Antwoorde  des  Catechifmi. 
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®c?SCyj4*  die  door  de  predicatie  des  Euangeliums  gefchied  , 
'niet  min  algemeynis,  dan  de  belofteniflè  en  de  gena- 

de der  verlollinge,  die  daer  in  verkondigt  word,  alge- 
meynis; jadattet  openbaer  is,  dat  God  defelve  be- 

roepinge den  gehelen  menfeheiijken  gedachte  dade- 

lijk toefchikt  en  aengedient  heeft  ;    't  welk  hy  door    © 
vier  in  fijnfehrift  volgende  redenen  onderftaet  te  be- 
wijfen. 

Defe  fijne  meninge  ftrijd  tegen  ontallijke  plaetfen 
van  Gods  woord,  als  daer  zijn  onder  vele  anderen  > 
Deut.  7.  7.  en  9. 6.  Pfal.  76. 1.  en  147. 19.  2o.Efa.  60.2. 
Eph.  2.  3. 

Is  ook  openbaer  dat  Cornelius  by  de  Predicatie  des 
Euangelij  wat  feltfaems  moet  verftaen ,  gemerkt  in 
in  den  ouden  Teftamente  fo  vele  machtige  landen  en 
Koninkrijken,  en  ook  noch  hedenfdaegs  fo  vele  na- 
tien  en  volkeren  in  America,  Magellanica  en  andere 
delen  der  wereld ,  in  vele  eeuwen  geen  bedieninge  van 
Gods  woord  gehad  hebben. 

8. 

Alfo  ook  fchrijft  Cornelius ,  dat  Gods  woord  de  ge-  ,,  &tï)iifi. 
lovigeenuytverkorene  overblijfielen  noemt,  welken  ©*afle  4. 

naem  hen  niet  anders,  na  fijn  feggen,  mach  toebe-^^Öwi.j» 
horen,  dan  van  wegen  hare  getrouwigheyt,  daer  in 
fyde  navolginge  des  Heeren  achtervolgen ,  blyvende 

in  den  gelove  onbeweeglijken ,  wanneer  d'andere  de navolginge  des  Heeren  begeven ,  afwijkende  van  den 
gelove ,  haerfelven  verwoi  pelijk  maken. 

Dit  gevoelen  Cornelij  ftrijd  tegen  de  leeie,  die  uit 
den  woorde  Gods  in  de  Gereformeerde  kei  ken  ge- 
leert  word ,  als  namentlijk ,  dat  Adam ,  Abraham , 
David,  en  andere  uyt  verkoren  gelovige  zijn  falig  ge- 

worden, niet  om  eenige  hare  voorgaende  of  navol- 
gende deugden,  maer  alleen  door  Gods  onverdiende 

genade.  Jof.  24. 1$.  Joh.  i$-  16.  Rom.  3.  23.  en 4. 1.  en 
5.  7.  en  11.  j.6.  Eph.  1.  4.  en  2.8.  Tit.  3.  verf.  5. En 
wat  aengaet  de  ger.e  die  verloren  gaen ,  fo  leert  de 
H.  Schrift ,  dat  defelve  noyt  gehad  hebben  het  waer- 
achtig  gelove  ,  dewyle  het  meefte  deel  van  dien  in 

hare  blintheid  zijn  vergaen ;  en  dat  d'andere ,  die  van 
de  kerke  afwijken,  noyt  in  den  faligmakenden  gelove 
geftaen  hebben ,  alsdie  alleenlijk  een  dood  en  tijdlijk 
gelove  gehad  hebben ,  Luc  8. 1 3 .  Jac.  2 . 1 7.  26. 1  Joh. 
2.  19.  Soo  dat  defe  meninge  Cornelij  in  haer  vervat 
een  fchrikkelijke  dwalinge ,  die  hy  met  Francifco  Puc- 
cio  Filidino  en  den  Pelagianen  gemeen  heeft ,  welke 

leeren,  dat  het  gelove  is  een  gemeen  goed  der  gehe- 

ler  menfchelijker  nature,  't  welke  ftrijd  tegen  Gods 
woord,  Rom.  10. 17.  Eph.  1.8.  iTheff.  3.  2.  Phil.1.19. 
Item  ,  tegen  de  Nederlandfe  belydenifle  ,  Art. 
en  24.  en  tegen  de  21.  Antwoord  des  Catechifmi. 

21. 

Wat  aengaet  't  gene  Cornelius  ftaende  houd  1  dat  de  tt  £tfj,,ft 

wedergeboren  uytverkoren  kir  deren  Gods,  foo  lang  Wfaqt  5.* 
dit  leven  duurt ,    van  God  afwijken  mogen,   en  hier3Crtij«iI.4. 

door  van  haer  faligheid  berooft  worden ,  of  datmen  k^H^** 
foude  moeten  feggen ,  datter  al  geheel  geen  verwor- 

pelingen  zijn.    Item  ,  dat  de  verkiefinge  in  de  wel- 
behagentheid  Gods  verandert  mach  worden  ,  gelijk 
de  menfehen  verandert  worden.  Defe  leere  Cornelij 
ftrijd  directel  ijk  tegen  de  heylige  Schrift,  iSam.  15.  29. 
Pfal.  33.11-  Efai.  14.  24. 61146. 11.  Mal.  3.  6.  Matt. 
22.  14.  en  14.  24.  Joh.  10.  29.  Rom.  8.  28.  en  11.  29. 
i  Joh.  2.  19.  en  tegen  de  54.   Antwoorde  des  Ca- 
techifmi. 

Geëxtraheert  door  laft  van  mijn  Heeren  de  Staten 

van  Holland  en  Weft-Vriefland  ,  uit  feker  ge- 
fchrifte  den  felven  Heeren  overgelevert ,  door  de 

Gedeputeerden  des  Noord-Hollandfen  Synodi, 
en  volgens  den  felven  laft,  Cornelio  Wiggerij  in 
handen  geftelt ,  om  daer  op  te  hebben  fyne  ver- 

klaringeen meninge.  Door  ons  ondertekent  Jert- 
mtas  Bajiingtus.  Joharmes  Uytenbogaert. 

Cojrtcltë  Sfêtgqeuft  ouam  öaec  na  tn  conferentie 
met^octoj  25afttngto  en  apttenbogaect/  obec  int  . 
<£ctiait.  aittoelne  conferentie  geftelt  toert)  een  an* 

becaeftfnift/  tn  'ttoela  öe  befcljulötnae  ban  't^p* 
nobüs/  ofl)etgefeptJe€mactaenb'eene/  enö'ant* tooo&e  uan€02neltö  3©tggerf3/  &p  fomte  ban  te* 
genfMlmge/  aen  ö'anöecjtjtie  toners  geftelt;  maer Co?neli$  wit  &e  monfceltnge  conferentie  ftoacÉBïjetb 

temet* 
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6eiwr&en&eaenfnïie$nfce/  en  enentoel  met  nonnen*  ̂ ane  met  ben  eeitf  en  fonöe  na-ftï)ittKen/  alfo  ft»  niet 
&e  tot  oeln&ftamiafieib  Qtbmijt  toetten/  berjeerbel  lancet  en  mocltfenöcrfjlijüen/  bit  beloof  be  en  öebeïj» 
notfj  een  Supplement  met  fijn  epnen  ijanb  baecfep  baecna/  met  fijn  epöcn  Ijanb/  fomen  jïetin  bit  na* 
te  boen  /  't  toein  öe  boo?f3  ̂ afttnaiuö  en  öPten-  Uolgentie  ff unft, bogaert  Ijcm  toelieten/  mttjs  bat  öP  tyt  gun  in  benl 

I. 

Van  't  beeld  Gods ,  daer  in  Adam  gefchapen  is ,  en  van  fijn  volmaektheid  of  on- volmaektheid  voor  den  val. 

E  Synodus  feyd ,  dat  Cornelius  foekt  te  be 
>  dat  Y^*0rnelius  antwoord,  niet  gefchreven  te  hebben» 

- 1  V^<" 

DE  Synodus  Jcyd  ,  dat  Cornelius  foekj 

God  Adam  gefchapen  heeft  om  een  beeld  Gods  te  wer-  j  V^  dat  Adam  gefchapen  is  om  een  beeld  Gods  te  wor- 
den  in  befïandigheid  des  tijdlijken  levens ,  en  tot  ten  hope  !  den  ,  maer  dat  hy  door  de  fcheppinge  een  beeld 
der  toeliomjliger  volmaektheid ,  alfo  hy  de  volmaektheid  Gods  gemaekt  ge  weeft  is.  Seyde  ook  niet  gefchreven 
door  de  hope  en  in  gedurige  gehoorjfaemhetd  dtsgebods  w-!te  hebben,  dat  Adam  de  volmaektheid  des  beelds  Gods 
wachten  mofle.  Door  welke  meninge  Cornelius  God  fo-'moft  verwachten;  maer  dat  hy  de  volmaektheid  fijns 

fchuldigt  met  Coomhert ,  dat  hy  is  geweefl  d'oorfatkyan  levens  hadde  te  verwachten.  Aengaende  den  beelde 
den  val  Adams  ,  als  hem  hebbende  onvolmackt  gefchapen, 
tn  om  een  beeld  Gods  te  werden  :  gemerkt  fodamgt  onvol- 

(rol.  $0.)  maektt  menfche  noodfakdijl^  heeft  moeten  vallen  >  als  niet 

Gods,  daer van  doet  hydefe  bekenten  iffe  :  dat  het  is 

geweeft  de  kenniffe  Gods ,  om  t'onderfcheyden  wat 
'  em  behaegde ,  mitfgaders  het  vermogen  van  de  ge- 

genoeg  pijnde  ge  wapent  tegen  fuiken  vyand ,  als  is  de  Sa-  rechtigheid  des  waerheids,  welke  in  hem  was,  als 
than.  '  leen  boven  natuurlijke  gave  Gods,  beftaendedoorde 
gemeenfehnp  des  H.  Geeftes,  die  over  defelve  fijne  ziele  en  lichaem  was  uytgeftortet.  En  aengaende  de  vol- 

maektheid of  onvolmaektheid  Adams,  bekent  dat  Adam  niet  onvolmaekt  geweeft  is,  belangende  fijne  licha- 
melijke forme,  veel  min  belangende  de  eygenfehappen  des  beelds  Gods ;  maer  belangende  de  conditien  fijns 

tijdlijken  aertfehen  levens ,  dewelke  waren  dat  hy  konde  fondigen,  en  der Tonden  ftraffe  over  hem  halen.  Item, 
dat  hy  moft  eten  ,  drinken ,  flapen ,  &c  alfo  lang  de  termijn  fijns  tijdlijken  levens  verlopen  zijnde ,  God  hem  de 
belofte  des  eeuwigen  levens  foude  doen  genieten ,  en  hem  van  de  conditien  des  tijdlijken  levens  verloflèn. 

II. 
Van  de  tijdlijke  doocT,  of  defelve  in  de  wereld  gekomen  is  door  de  fonde ,  of  door 

de  nature  der  fcheppinge  Gods. 

De  Synodus  feyd  :  Dewijle  Cornelius  in  Adam  voor  den 
val  fielt  een  bcloftenijfe  van  de  befïandigheid  des  tüdlijken 
levens ,  dat  hyfehijnt  met  den  Pelagianen  de  dood m  de  we- 

reld te  voeren  door  de  nature  der  fcheppinge  Gods  ,  al  of  daer 
ten  natuurlijke  oor  fake  des  doods  van  God  in  de  menfche  ge- 

fchapen ware ,  en  dat  die  meninge  Jlrijt  tegen  des  Heeren 
woord  ,  en  de  belijdeniffe  der  Kerke, 

Cornelius  antwoort ,  dat  fijn  gevoelen  is ,  dat  Adam 
een  volmaekter  leven  belooft  is ,  als  een  aertfeh  leven , 
te  weten ,  een  fuik ,  dat  hy  in  den  Hemel  foude  beko- 

men ,  daer  hy  den  Engelen  gelijk  geworden  foude 
hebben.  Bekent  ook  dat  defe  verhuy.finge  en  verande- 

ringeuytden  tijdlijken  leven,  in  't  eeuwige,  nieten 
foude  gefchiet  hebben  door  middel  van  de  natuurlijke 

dood;  maer  door  middel  van  een  overfettinge,  die  gefchieden  foude  door  de  krachtige  werking*  Gods,  die 
fijn  aertfche  lichaem,  dat  onbefmet  was,  foude  verandert  hebben  tot  een  volkomen  heerlijkheid.  En  aen- 

gaende de  natuurlijke  dood ,  bekent  dat  defelve  tot  een  ftraffe  der  overtredinge  beftemt  was  v  en  op  Adam  an- 
ders niet  komen  en  konde ,  dan  door  de  fonde  :  en  door  de  fonde  op  hem  gekomen  zijnde ,  hem  gedient  foude 

hebben  toteen  verlies  van  des  tijdlijken  levens  heerlijkheid,  en  des  eeuwigen  levens  volmaektheid,  ja  tot  een 
helfche  ftraffe  of  pijne. 

III. 

Van  de  voorfienigheid  Gods  ,   of  daer  door  verftaen  word  een  blote  voorwe- 

wetenheid ,   die  hangt  acn  's  menfehen  doen  en  wille ;  of  een  dadelijke 
ordonnantie  of  regeringe  Gods  over  alle  dingen. 

De  Synodus  feyd  *  dat  Cornelius  in  p/aetfe  van  de  voor- 
fienigheid Gods  fielt  ten  blote  voorwetenheid  ,  dewelke  hangt 

aen' 's  menfehen  doen  en  wille  :  'twelk^ftrijd  tegen  den  woor- 
de  Gods ,  en  de  belijdeniffe  defer  Kjrkjn  en  Catechifmum , 
alwaer  geleert  word  >  dat  by  de  Goddelijke  voorfienigheid 

verfiaen  word,  d' Almachtige  en  tegenwoordige  kracht 
Gods ,  door  welke  hy  Hemel  en  Aerde ,  mitfgaders  allen 
creaturen ,  gelijk  als  met  fijnder  hand  noch  onderhoud  en  al- 
foo  regeert,  dat  ter  niet  by  fortuyne  of  gevalle,  of  fonder 
fijnen  wille  en  ordonnantie  gtfehiet 

Cornelius  antwoort ,  dat  hy  de  voorwetenheid  ner- 
gens gefteld  heeft  in  plaetfe  van  de  voorfienigheid 

Gods  ;  maer  gevoegt  onder  de  Predeftinatie ,  als  een 
krachtig  middel,  of  behelpende  oorfake  tot  defelve. 
En ,  om  voorts  te  kennen  te  geven ,  wat  hy  van  óe{c 

drie  ,  voorfienigheid  ,  Predeftinatie  en  voorweten- 
heid gevoelt ,  feyd ,  en  eerft  van  de  voorfienigheid 

Gods ,  dat  defelve  is  een  eeuwige  en  tegenwoordig 
blijvende  kracht  van  Gods  wijfheid  en  almogentheid , 
-faer  door  hy  allen  dingen  doet  na  den  welbehagen , 

voornemen  en  befluyt  van  fijnen  Godlijken  wille.  Defê  wille  Gods  is  geweeft ,  feyd  hy,  den  menfche  eerft  m 
fijn  heerlijkheid  te  fcheppen ,  en  gevallen  zijnde  door  de  fonde ,  den  felven  door  de  dood  fijns  Soons  te  verlof- 
fen,  en  door  den  heyligen  Geeft  tot  fijn  beeld  te  vernieuwen,  hem  een  Wet  des  levens ,  namentlijk,  des  Ge- 
loofs  en  der  werken ,  voor  te  ftellen ,  en  die  met  beloften  en  dreygementen  te  bekleden  :  hem  vannieusinde 

handen  van  fijn  eygenberaet  te  ftellen,  om  te  mogen  in  de  genade  blijven,  ofwederomdaervantevervrem- 
den ,  om  hem  te  laten  genietenfijn  heerlijkheid ,  en  de  verfekertheid  des  eeuwigen  levens ,  of  hem  daer  van  te 

beroven ,  na  't  blijken  van  de  gehoorfaemheid  of  ongehoorfaemheid ,  die  de  menfche  Gode  foude  betonen  door 
de  vryheid  van  fijnen  wille.  Dienvolgende ,  feydhy,  datdevoorfichtigheid  Gods  fïchftrekt  tot  allen  dingen, 
uytgenomen  de  fonde ,  feggende  dat  die  tot  de  voorfienigheid  Gods  niet  gehoort ,  anders  dan  na  een  rèchtveer- 
dig  oordeel  van  de  wegneminge  of  berovinge  des  heyligen  Geeftes,  daer  toe  de  menfehen  fel  veoorfaek  gege- 

ven hebben  :  feggende  ook,  dat  na  defelve  berovinge  des  Geeftes,  de  fbnden  van  dé  menfche  noodwendig 
gefchieden  moeten ,  en  dat  overmits  de  befmettinge  fijner  ziele  en  lichaems,  tot  dewelke  hyhemfel  ven  eerft 

verkocht  hebbende ,  daer  na  vanGod  verlaten ,  en  fi  jns'eygen  herten  begeerten  overgegeven  word  :  Aengaen- 
de de  Predeftinatie,  die  is,  feydhy,  een  fuik  voorberaed  Gods ,  daer  in  hy  den  menfche  na  fijn  voorweten- 

heid onderfchey  den  heeft ,  enden  felven,  oftot  den  eeuwigen  leven,  of  tot  der  eeuwiger  dood  verordineerc 
IV. Deel.  5f  j  heeft. 

H 
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heeft,  na  dat  hy  bevonden  geweeft  is  in  de  genade  te  Tullen  blijven,  ofvan  defelve  af  vervremdetwefen.  De 
voorwetenheid ,  feydhy,  is  wel  in  God ,  van  des  menfehen  gehoorfaemheid  of  ongehoorfaemheid,  maer  en 
heeft  geen  oorfaek  konnen  geven  tot  het  werk  der  gehoorfaemheid  of  ongehoorfaemheid,  om  dat  God  den 
menfche  in  handen  van  fijn  eygenvryeverkiefinge  en  wille  wilde  begeven  :  befluytende,  dat  defelve  als  een 
krachtig  middel  gevoegt  is  by  de  Predeftinatie ,  om  van  een  yegelijk  menfche  na  de  conditien  der  Wet  des  Ge- 
loofs ,  en  der  werken  te  konnen  befluyten  in  der  gerechtigheid  ,  wat  oordeel  over  den  fel  ven  menfche  fal  moe- 

ten vallen ,  't  zy  ter  faligheid  of  ter  verdoemenis. 

IV. 

Van  de  Erf-fonde,  of  defelve  alleen  is  een  onvolkomen  kennifle  Gods,  enbe- 
luftinge  tot  den  quaden,  of  een  verdorventheid  der  ganfeher  nature 

des  menfehen. 

De  Synodus  feyd ,  dat  Co rnelius  d' Erf-fonde  (lelt  in  d'on-  j  Cornelius  antwoord ,  dat  de  befchrijvinge  van  de 
volkomen  kemn'ffe  Gods  enbeluflinge  tot  het  quade  ,  en  dat  Erf-fonde  moet  gedaen  worden  nietfimpeiijk,  maer 
bv  daer  mede  genoegfaem  verlochent  't  gene  uyt  den  tuoorde  j  ten  aenfien  van  Adams  val  en  fijne  Weder-oprechtinge, 
Gods  in  de  Gereformeerde  Kerkje  gtleert  word  5  name»tlijb  en  dat  de  fondc  anders  moet  aengefien  worden  voor 
dat  £  Erf-fonde  een  fodonige  verdorventheid  is  der  ganfeher  J  Adam  en  fijne  nakomelingen  voor  de  weder-oprech- 
nature  des  menfehen,  uraer  door  hy  onbequaemgemaekt  is  ;  tinge ,  anders  na  de  weder-oprechtinge.  Voor  de  we- 

der-oprechtinge ,  feydhy,  ftaen  Adam  en  fijne  nako- 
melingen onder  de  verdoemeniffe  en  flavernije  der  fon- 

de;  maer  na  de  weder-oprechtinge  niet ,  overmits  in 

tot  alle  goed ,  engeneygt  tot  alle  quaet ,  en  dienvolgens  den 
rechtvaerdigen  toom  Gods ,  en  alle  tijdlij  kj  en  eeuwige  (Iraf- 
fen  is  onderworpen. 

de  weder-oprechtinge  voor  Adam  en  fijne  nakomelingen ,  als  ftekende  in  fijne  lendenen  ,~te  niet  gedaen  zijn , beyde  de  verdoemennTe  en  flavernije  der  fonden  :  de  verdoemenis  door  de  kracht  Jefu  Chrifti ,  de  flavernije  der 
fonden  door  de  gemeynfehap  van  fijnen  heyligmakenden  Geeft.  Hierom  foftaethy  toe  de  befchrijvinge  der 
Erf-fonde  by  den  Synodo  geftelt,  wanneer  men  fpreekt  van  Adam  en  fijne  nakomelingen,  aengefien  na  den 
val  en  voor  de  weder-oprechtinge ;  maer  wil  defelve  befchrijvinge  genomen  hebben  uyt  de  eygenfehappen  der 
weder-oprechtinge  aldus  :  De  Erf-fonde  is  een  verderffenis  der  naturen ,  wiens  verdoemenis  door  Jefum  Chri- 
ftura  is  weg-genomen ,  en  wiens  kracht  door  de  heyligmakinge  van  den  Geeft  Jefu  Chrifti  gedempt ,  en  onder 
de  voet  verplettert  word  :  fulks  dat  defelve  fonde  den  kindéren  des  verbonds  (zijnde  de  gelovige  ouders  met  ha- 

re kinders)  niet  en  mag  verdoemen  of  over  haer  heerfchen ,  al  eer  fy 't  verbond  Gods  breken  :  In  welken  ver- 
bond-brekers de  Erf-fonde  fuiken  verderf  en  verdoemenis  der  naturen  is ,  daer  door  fy  felve  kinderen  des  toorns 

i'Fol.  jxj  en  flaven  der  fonden  worden  en  blijven ,  daer  door  ook  hare  kinderen  van  naturen  kinderen  des  toorns  en  flaven 
der  fonde  geboren  worden  en  blijven,  fo  lange  tot  dat  na  verloop  destijds  der  gram  fchap,  welke  God  over 

haer  in  de  conditien  fijns  verbonds  befloten  heeft ,  fy  't  woord  der  bekerisge  en  vergevinge  der  fonden ,  dat  God  * 
hun  toefchikken  fal ,  om  hun  't  gelove  en  boete  te  geven ,  horen  en  gaerne  aennemen. 

v. Van  de  weder-oprechtinge  ,  of  defelve  fich  verftrekt  tot  allen  menfehen , 
daer  van  Adam  de  wortel  en  (tamme  is,  of  alleen  tot  den 

gelovigen. 
De Synodus  feyd ,  dat  Cornelius  fiaende  houd,  dat  alle 

menfehen  uyt  kracht  van  d'uytgefprokjn  belofteniffe  Gods 
door  de  toenl^cninge  der  rechtvaerdigheid  Jefu  Chrifli  reyn 
gemaekt ,  en  tot  een  levendige  hope  wedergeborenen  :  En 
dat  bet  verhoud  der  genade  in  Je/u  Chrijlo  krachtig  is  tot 
een  rechtvaerdigmakjnge  des  /evens  (dat  is  lot  vergevinge 
der  fonden  en  heyligmakinge  des  GeeJiesJ  allen  menfehen  daer 
van  hy  de  wortel en  fïarnme  is^gelijk^te  voren  fijn  fonde  krach- 

tig geiueefl  was  tot  verdoemenis  van  haerluyder  allen  :  fo 
dat 'het  gebeele  \aed der  vrouwe  tot  Kroningen  en  Prieflereu 
in  Cbrifio gemaekt  ïjjn,  en  dat  Adam  enjijn^aed  machtig 
%ijngeweefl  wand  fchap  te  voeren  te^en  het  f  er pent.  Welk^ 
gevoelen  de  Synodus  feyd  direflelijl^  te  firijden  tegen  Gods 
woord,  belijdenis  de fer  Kerken  en  Catechïfmum ,  H  te  zijn 
niet  een  gemene  ketterije ,  maer  eentenietdoemnge  der  Chri- 

{lelijker  Religie ,  en  wegneminge  van't  onderfchevd  datter 
is  tuffchen  de  Hcylige  i\erke  der  gelovigen  ter  eenre ,  en  de 
Heydenen,  Turfen,  &c.  ter  andere  ̂ ijde. 

Cornelius  antwoord ,  ten  eerften  ,    dat  hy  de  be- 
fchrijvinge van  de  gemeenfehap  der  zaligheid  >  die  de 

menfche  in  Chrifto  heeft ,  genomen  heeft  uyt  het  be- 
fchouwen  van  de  eygenfehappen  en  conditien  van  de 
fondamentele  belofteniffe  des  verbonds  :   welke  be- 

lofteniffe Adam  en  Eva  gedaen  zijnde  in  den  Para- 
dijfe,  al-eer  fy  eenige  kinderen  gegenereert  hadden , 
toekomt,  eerftelijk  den  Ouderen  en  haren  zade  tot  in 
veel  duyfent  geflachten  :  daer  na  ook  den  genen  die 
gevallen  mogen  zijn,  als  den  welken  toegefegt  word 
het  woord  der  boete  tot  hare  onderwijfing,  metvbe- 
lofte  van  vergevinge  der  fonden,  als  fy  hun  van  hare 
booftaeid  fullen  bekeeren  :  en  dit  alle  op  conditien  me- 

debrengende aen  d'eene  zijde ,  dat  die  't  verbond  bre- 
ken ,  fommige  voor  hu«  felven  alleen ,  fommige  met 

een  feker  getal  van  geflachten  harer  nakomelingen  (na 
gelegentheid  van  de  mifdaed)  Gods  gramfchap  moe- 

ten dragen  :  en  aen  d'ander  zijde ,  dat  God  de  gene , 
die  fijn  verbond  onderhouden ,  barmhertigheid  wil  doen  tot  vele  duyfenden.  Dien  volgende ,  en  ten  tweeden, 
feydhy,  dathydePropooftenbydenSynodum  verhaelt,  heeft  geichreven ,  niet  om  te  bewijfen ,  dat  aller- 

ley  menfehen  falig  zijn ,  of  dat  allerley  menfehen  kinderen  onder  de  genade  geboren  worden  ;  maer  dat  d'Erf- 
fonde ,  onder  't  verbond  der  genade  ( 't  welk  lich  uy tftrekt  fo  verre  als  haer  de  belofteniffe  der  genade  uytftrekt) geen  macht  heeft ,  den  menfche  te  verdoemen  ,  of  tot  hare  flavernije  te  misbruy  ken ,  anders  dan  dat  fulke ,  die 

of  door  haer  eygen  fchult ,  of  om  harer  vaderen  misdaet  van  de  borgerfchap  Ifraels  mogen  af-vervreemdet  zijn, 
die  dan  ook  welkonnen  verloren  gaen ;  maer  al  (b  dat  fy  verloren  gaen ,  niet  om  de  fchult  der  kinderen  Adams , 
daer  mede  alle  menfehen  erffelijk  befmettet  zijn,  maer  om  de  fchult  van  haer  dadelijke  fonden,  diefyfèlve 
doen,  of  die  haer  vaderen  gedaen  hebben,  en  hen  (achtervolgende  de  conditien  der  belofteniffe)  in  haren 

fchoot  vergolden  word.  "Ten  derdenfeyd,  dat  hy  dat  woord  ~aed  der  vrouwen  t  alleen  verftaet  (eygentlijk) 
van  Chrifto,  en  (oneygentlijk)  van  de  gene,  die  in  hem  der  genade  der  belofteniffe  deelachtig  zijn ,  en  dat 
hy  voor  al  fulke  houd,  niet  allerley  menfehen  ,  die  oyt  ter  wereld  geboren  zijn ,  of  fullen  worden ;  maer  voor- 

namelijk Adam  en  Eva ,  die  door  de  belofteniffe  tot  een  hcylige  ftamme  geworden  zijn  :  daer  na  hare  kinderen, 

die  van  haren  liChame  geboren  zijn ,  en  ten  leften  alle  Adams  nakomelingen  die  in  't  verbond  gebleven ,  of  daer 
toe  weder  mogen  bekeert  zijn ,  en  hare  kinderen ,  die  fy  ter  wereld  genereren.  En  door  't  \aed  desferpents  ver- 

ftaet hy  die  gene ,  die  door  nieuwe  verleydinge  des  duyvels  van  de  belofteniffe  af  vervreemdet  zijn ,  houdende 

dat  de  conditie  der  weder-oprechtinge  fulks  is,  dat  die  in  Chrifto  een  zaed  der  vrouwen  geworden  zijn,  door 
A  nieuwe 
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nieuwe  verleydinge  en  afval  •wel  tot  een  zaed  des  Serpents  mogen  worden.  Ten  leften,  aengaende  'tonder- 
fchcid  tufïchen  de  gelovigen  en  Heydenen ,  dat  ftelthy  aldus  :  De  gelovige  zijn  die  (feydhy)  die  in 't  verbond 
der  genade,  dathy  met  de  menfehen  maekte(  als  hy  Adam,  de  ftamme  en  wortel  des  menfchelijken  geilachts, 
de  beloftenis  was  gevende)  volftandiglijk ,  in  hare  gedachten ,  gebleven  zijn ,  of  hen  van  de  boofheid  harer  af- 
verdwaeltheden  tot  der  felver  wederom  begeven  hebben ,  en  de  Wet  des  Geloofs  en  der  werken  in  hare  herten 

bewaren.  Maer  de  Heydenen  zijn  een  volk ,  dat  lïjnafkomfte  beeft  van  alfulkeErtz-vaders,  die  in 't  verbond 
Gods  geboren  zijnde,  door  de  af-vervreemdinge  des  ongeloofs  de  gramfchap  Gods  over  henfelven  verwekt 

hebbende,  met  de  drie  en  vier  harer  nakomelingen  van  't  fel  ve  verbond  afgefneden,  en  tot  hare  eygen  begeer- 
lijkheden overgegeven  zijn  :  die  ook  ten  tijde  van  de  algeraeyne  Predicatie  des  Euangeliums,  door  de  komfte 

des  Heeren  Chrifti  geopenbaert ,  Heydenen  gebleven  zijn ,  om  datfe  den  raed  Gods  tegen  henfelven  verfmaed 
hebben ,  blijvende  in  hare  ydelheden.  Summa,  feydhy,  de  Kerke  der  gelovigen  heeft  de  oudheid  ,  en  is  op 
Chriftum  gebouwt;  maer  uyt  haer  zijn  gegaen  alle  verfcheyden dwael-geeften ,  die  gewandelt  hebben  tot 
navolginge  des  duyvels. 

VI. 
Van  de  verkiefinge,  ofdcfelve  beftaet  in 't  uytverkicfen  van  een  feker  getal  van 

menfehen,  ter  faligheid,  d'andere  in 't  verderf,  daer  in  fy  henfelven  ge- 
worpen hebben ,  latende ,  ofte  niet  :  en  of  defelve  fiet  op  eenige 

qualiteytcn  van  de  gehoorfaemheid  des  Geloofs  of  an- 
derfints,  &c. 

De  Synodus  feyd ,  dat  Cornelius  febrijft ,  dat  God  geen 
fehjr  getal  vanmenfchenverkorenbebbeomfaligtemakett, 

en  d'andere  in  haer  verderf ',  daer  in  fy  haerfehen  hebben 
geworpen,  niet hebbe gelaten  :  Item  ,  dat  d'sipojhl Pau- 
lus  inde  perfoon  der  vytverkorenen ,  qualiteytcn  wij jl  van 

de  conditien  :  Noch  dat  Paulus  niet  der  verkiefinge  ,'t  ge- 
love en  liefde ,  maer  ter  contrarie  den  gelove  en  litfde  de  ver- 

lytjïnge  toevoegt ,  dat  is,  dat  der  menfehen  geloof  en  liefde 
torfaekjs  van  Gods  verkjefingt  ,  en  niet  de  verhit finge  Gods 
ten  oorfaekyan  ons  geloof  en  liefde.  Wijders  ,  dat  £  Apoflel 
de  fekerheid  van  de  gemeenfebap  ter  taligheid  niet  acn  bet 
Uytnemen  der  perfonen  (hy  behoorde  te  feggen  niet  aenhet 
atnnemcn  der  gelovigen)  maer  aen  de  tjualiieyten  van  dege- 
baerfaemhtid  des  Geloofs  verbind ,  fo  dat  alle  beyde ,  name- 
lyk »  ke t  eeuwig  voornemen  Gods  om  den  menfche  %alig  te 
maken,  en  eeuwige  wetenfehap  niet  en  mogen  tot  de  perfo- 

nen, maer  behoren  tot  hare  qualiteyten  getrokken  te  werden. 
Welke  meninge  de  Synodus  houd  regelrecht  te  jirijden  tegen 

woord  en  de  belijden/ (f e  der  Kjrhe 

Cornelius  antwoord ,  eerft ,  dat  de  verkiefinge  fiet 

niet  op  't  werk  der  fcheppinge,  maer  der  verloilinge 
en  de  conditien  van  dien.  Defc  verloilinge  (feyd  hy)  is 

tweederley,  d'eerfte  die  hier  gefchiet,  beftaende  in 
een  onvolmaektheid  onfer  vernieuwinge ,  d'andere  die 
hier  na  gefchieden  fal  tot  een  volmaektheid  onfer  ver- 

nieuwinge. De  eerfte  (trekt  haer  fo  verre  uyt ,  als  haer 
defondeAdams  hadde  uytgeftrekt  :  maer  aengaende 

d'andere ,  daer  toe  en  fullen  niet  alle  gerneenfehap  heb- 
ben ,  die  in  de  eerfte  part  en  deel  gehad  hebben ,  om 

dat  vele  hun  van  't  leven  afvervreemdet  hebben.  Ten 
tweeden,  dat  de  fekerheid  die  de  menfche  hebben  kan 

van  fijne  verkiefinge ,  beruft  op  de  conditien ,  die  God 

in  fijn  voornemen  van  de  verloilinge ,  belangende  't  be- 
ginfel  der  felver  verloffinge  in  defen  leven ,  beraemt 
heeft ,  zijnde ,  dat  die  in  den  Sone  gelooft ,  het  eeuwige 
leven  hebbe ,  en  die  niet  en  gelooft  verdoemt  werde. 
Ten  derden  ,  dat  de  verkiefinge  van  Paulo  den  gelove 
en  liefde  werd  toegevoeet ,  niet  als  001  faken ,  waer- Gods 

om  defelve  verkiefinge  gefchiet  is ;  maer  als  een  bewijs  en  fekerheid  datfe  gelchied  zy ,  en  dat  daerom  dat 

na  melden  van  de  conditie  van 't  voornemen  der  verloilinge,  die  gene,  die  in  de  genade  blijven,  de  uytver- 
korene  zijn.  Tenleften,  dat  de  forme  van  de  verkiefinge  niet  is  een  uytfchot  van  perfonen,  dieindegemeyne 

(f  ol  ji.)  verdoemenis  leggende ,  fullen  falig  gemaekt  worden ;  maer  datfe  is  een  onderfchey  dinge  van  de  fulke  menfehen 

die  in  de  genade  ftaen ,  om  by  en  door  een  rechtveerdig  oordeel ,  na  de  conditien  van  't  voornemen  der  verloffin- 
ge  ,  alle  die  gene  die  in  den  gelove  blijven ,  ten  eeuwigen  leven  te  ordonneren. 

VIL 

Van  de  beroepinge  die  door  de  Predicatie  des  Euangeliums  gefchiet ,   of  defelve 
fich  fo  verre  uytftrekt  en  algemeyn  is  ,   als  de  beloftenifïe   en  genade 

•    der  verloilinge  ,  die  daer  in  verkondigt  word ,  algemeyn  is. 
De  Synodus  feyd ,  dat  Cornelius  fiaende  boud ,  dat  de  be- 

roepinge ,  die  door  de  Predicatie  des  Euangeliums  gefchied , 
niet  min  algemeyn  is ,  dan  de  belofteniffe  en  genade  der  ver- 

loffinge ,  die  daer  in  verkondigt  word,  algemeyn  is.  "Ja 
dat  het  openbaer  is ,  dat  God  defelve  beroepinge  den  gehelen 
menfchelijken  gejlacbte  dadelijk  toegefcbilet  en  aengedient 
heeft  :  Een  meninge  die  de  Synodus  feyd  te  flrijden  tegen 
ontatlijkeplraetfen  van  Gods  Woord 

Cornelius  antwoordende  perfifteert ,  daer  hy  doen- 

de dat  't  werk  der  beroepinge ,  dat  God  door  fijne 
fend- boden  befchikkende  is ,  uytgevoert  word  tot  ver- 
vullinge  van  den  heuglijken  trooft  des  levens  in  de  be- 

loftenifïe begrepen ,  en  van  het  verfchrikkelijk  drey- 
gement  der  verdoemenifle  :  en  dat  voorts  niemand  van 
alle  de  Bondgenoten  ,  die  nu  in  den  gelove  ftaen, 
of  ook  nu  gevallen  fullen  mogen  wefen ,  van  devoorfz 

verkond  iginge  van  den  trooft  des  levens  berooft ,  en  tot  de  verfchrikkelijkeftrafFe  voornoemt  en  werd  overge- 

geven, al-eer  hy  de  mate  fijner  boofheid  in  fijne  afwijkinge,  en  daer  na  in 't  verfmaden  van  Gods  raed ,  daer 
mede  hy  tot  boete  vermaent  word ,  fal  vervullet  hebben ,  en  dat  al  na  de  conditien  van  de  belofteniffe  des  ver- 
bonds. 

VIII. 

Van  de  zaligheid  der  uytverkorencn ,  of  hen  defelve  gegeven  word  ,  van  we- 
gen haer  getrouwigheid  en  onbeweeglijk  blijven  in  den  gelove,  of  alleen 

door  de  onverdiende  genade  Gods,  &c. 

Corneliu*  antwoord  ,  dat,  te  feggen  dat  Adam, 

Abraham  enDavid  door  de  genade  Gods  falig  gewor- 
den zijn  ,  en  te  feggen  dat  Adam ,  Abraham ,  &c. 

achtervolgende  de  navolginge  des  Heeren  uytverko- 
ren  geworden  zijn ,  geen  contrarie  Propofitien  en  zijn, 
dewijle  de  eerfte  hoort  tot  den  eerften  deele  des  ver- 

5?  4  •        ƒ'**<» 

»ge\ 

De  Synodus  feyd,  dat  Cornelius  fchrijft ,  dat  degelpv  ̂ 
en  uytverkprene  in  Gods  woord  overbhjffelen  genoemt  wer- 

den, niet  anders  dan  van  wegen  hare  getrouwigheid ,  dao 
in  fy  de  navolginge  des  Herren  achtervolgen ,  blijvende  tn 

den  gelove  onbewegelijk ,  wanneer  d'andere  de  navolginge 
des  Heeren  begeven  >  en  afwijkende  van  den  gelove ,  hae r- IV.  Deel. 
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fdven  xerworpelijk  maken  '3  welke  Ie  (re  Cornelij  de  Synodus 
feyd  te  firüden  tegen  de  leere  die  uyt  den  wow  de  Gods  in  de 
Gereformeerde  K*rl($n  geleert  word;  als  namentltjl^t  dat 
Adam ,  abraham  ,  &c.  %ijn  zalig  geworden »  niet  om 
tenige  hare  voorgaende  vf  navolgende  deugden  ,  maer  alleen 
door  Gods  onverdiende  genade.  En  wat  aengaet  degene  die 

verloren  ga  en  ,  fo  leert  de  H.  Schrift  >  dat  defelve  noyt  ge- 

bad  lubben  bet  <waeracbtig  gelove ,  dewijle  't  meejlvndeel 
van  dien  inha^r'blindheii  %ijnvergaen  ,  en  dat  d' andere  > 
dievan der  Kjrke  afwijken  >  noyt  inden  ̂ aligmakendeu ge- 

love geflaen  hebben  ■>  als  die  alleeneen  dood  en  tijdelijk gdo- 
ve  gehad  hebben. 

bonds ,  daer  in  voor  oogen  komt  het  aenfehouwen  der 
hoog-beroemder  genade  Gods ,  met  de  waerheid  en 

beftmdigheid  der  felver ,  en  daer  op  alleen  't  felve  ver- 
bond ruftet.  Maer  de  andere  propoiitie  hoort  tothet 

andere  deel  desverbonds,  waer  in  voorgeftelt  word , 

wat  God  eyfcht  van  den  genen ,  dien  hy  tot  fijnen  ver- 

.bonde  opneemt.  En  aengaende  de  difti  notie  van  't 
krach tig-blijvende  gelove ,  en  van  't  krachtelofe  tijde- 

lijke of  vergankelijke  gelove ,  by  den  Synodum  voor- 
geftelt :  feyd,  dat  die  moet  verftaen  worden,  nietten 

aenfien  Gods ,  die  't  gelove  geeft ;  maer  ten  aenfieo 
van  de  menfehen  ,  in  den  welken  het  gelove  bevonden 

word,  als  van  dewelke  fommige  alleen  volharden ,  fommige  in  verfcheyden  manieren  het  gelove  verloochenen. 

IX. 

Van  de  uytverkoren  kinderen  Gods ,  of  defelve  van  God  afwijken  mogen  ,  en 
hier  door  harer  zaligheid  berooft  werden ,  of  niet. 

D*  Synodus  feyd ,  dat  Cornelius  flaende  houd ,  dat  de 
wedergeboren  uytverkpren  kinderen  Gods ,  fo  lange  dit  leven 
duurty  van  God  afwijken  mogen  ,  en  hier  door  van  hare  za- 

ligheid berooft  worden  :  Iiem,  dat  de  vtrkjejlngt  en  wcl- 
behagentheid  Gods  verandert  mag  worden,  gelijk.de  men- 

fehen verandert  worden  :  Een  Leere  dewelke  direBelijk 
firijd  tegen  de  heylige  Schrift ,. en  den  Catcchifmum  defer 

Kjrken. 

Cornelius  antwoord  hier  op  anders  niet ,  dan  dat  die 

van  den  Synode ,  inbrengende  't  gunt  hy  gefegt  heeft , 
nalaten  de  befchrijvinge  van  de  perfonen  daer  van  het 
gefegt  is ,  en  de  vafte  fondamenten  van  de  oorfaek , 
waerom  het  gefeyd  is ;  hem  voorts  refererende  tot  de 
antwoord  van  de  vijfde  Vrage  :  houdende  evenwel  in 
de  wederlegginge  der  plaetïe  by  den  Synodum  gealle- 
geert ,  noch  ftaende ,  dat  de  gene ,  die  het  zaligma- 

kende gelove  bekomen  hebben ,  van  de  zaligheid  en  genade  mogen  afwijken. 

Nota.  In  de  Iefte  handelinge  met  Cornelio  over  dit  Extract  gehad ,  verklaerde  Cornelius  dat  het  eerfte 

poinct  van  fijne  boven -getekende  antwoorde,  hoort  tot  het  lefte  deel  van  des  Synodibefchuldiginge, 

en  vice  verfa  't  lefte  Deel  van  fijne  antwoorde ,  tot  het  eerfte  Deel  van  des  Synodi  befchuldiginge ;  bege- 
rende dat  fulks  alhier  aengetekent  foude  werden. 

IN  'T  SLUYTEN. 

Seydt  de  Synodus  dat  Cornelius  Reformatie  verfoekt  zan 

deganfche  Difciplijve ,  daer  onder  verftaende  dt  bedieninge 
van  Gods  woord  ,  Sacramentenen  Kerkelijk?  beftraffingej} , 

met  de  toevallende gehritytyijkhejen  van  alle  Kerkelijke  by- 
een-kpmjlen. 

Cornelius  daer  by  perfifterende ,  antwoord ,  dat  hy 
met  recht  defelve  Reformatie  in  forma ,  fo  die  van  den 
Synodo  verhaelt  is ,  is  vereyfehende. 

Nota.  Cornelius  begeert  dat  hier  boven  in  plaets  van  't  woord  Reformatie ,  geftelt  fonden  worden ,  der 
Gedeputeerden  des  Synodi  eygen  woorden,  aldus  luydende  :  Cornelius  feyd,  dat  de  queftie  hier  is, 
omalledeprincipaelftedeelenofftukkenyandeganfcheDifciplijne,  dewelke  hy  begeert  gefuyvertte 
hebben  van  de  corruptelen  of  misbruyken ,  die  daer  in  bevonden  fullen  mogen  worden,  verftaende 

onder  't  woord  Difciplijne ,  &c. 
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Aen  mijn  Hetren  ,  de  Staten  van  Holland  en  JVejï- 
Vriejland. 

E  Dele,  Vermogende  Meeren ,  lkhebbe  uwe  E.  E. 
in  Decemb.  laeitleden  geprefenteert  een  beant- 

woordinge  van  de  Poincten  der  berifpinge ,  dewelke 
die  van  den  Synode  binnen  Haerlem  over  en  tegens 

eenige  mijne  Ichrifteri  uytgeworpen ,  en  daer  van  nieus, 
als  een  forme  van  befchuldinge ,  tegens  ray  aen  uwe 

E.  E.  overgelevert  hadden.  In  welke  beantwoordinge 
ik  voornemelijk  hebbe  ontdekt  gehad  de  Calumnien  en 

fallacien,  welke  die  van  den  Synode  in  defelve  hare 
berifpinge  en  befchuldiginge  voornoemt  gebruykt 
hadden;  daer  benefFens  (fo  veledegelegentheid  was) 

ingebracht 't  gene  toe  bieder  verklaringe  van  de  voor- 
noemde mijne  andere  fch  riften,  zijn  dienfteüjk  te  we- 

ien. Nu  fo  is  my,  uyt  belaftinge  van  uwe  E.  E.  door 
den eerweerdigen  mannen,  D.  Jeremiam  Baftingium 
en  Johannem  Uyttenbogaert ,  geprefenteert  feker  kort 
Extract,  welke  by  hun  gedaen  is  uyt  de  voornoemde 
mijne  beantwoordir. ge ,  om  my  daer  op  te  moeten  ver- 

klaren, ofmijnemeningefüclanigzy,  gelijk  van  haer 

daer  in  aengetekent  is  :  So  bekenne  ik  wel,  dat  in 't 
felve  Extract  niet  en  is  „  of  het  word  bevonden  in  't  ge- 
fchrift,  daer  uyt  het  felve  Extract  gedaen  is,-  maer  en 

J6  evenwel  in  't  felve  mijne  meninge  over  eenige  ge- 
controverteerde  Pom&en  ,  niet  genoeg  uytgedrufet, 
het  welke  ik  houde  daer  uyt  gekomen  te  zijn,  dat  het 
Extract  alleen  uyt  mi  jnlaetftë  antwoorde,  en  riet  me- 

de uyt  mijne  vorige  fchriften ,  daer  in  alles  breder  \  er- 
klaertftaet,  genomenis.  NefFensdatik welhaddege- 
wenfcht,  dat  de  bovengeroerde  Calomnien  en  falla- 

cien, uwe  E.  E.  uyt  het  felve  gefchrifte  mede  waren 

aengewefen  geweeft.  Om  dan  't  gunt  in  't  felve  Extract 
defectueus  is  te  fupplerenjhebbe  ten  verfoeke  van  defel-  (*©!•  5?-) 
ve  mannen,en  om  uwer  E.E. bevelen  na  te  komen, mijne 

meninge  op  de  gecontroverteerde  Poincten ,  op  't  kort- 
fte,  my  mogelijk,  willen  verklaren,  en  dit  tegenwoordi- 

ge gefchrifte ,  't  welke  ik  in  handen  van  de  voornoemde 
mannen  uwer  E.  E.  Gecommitteerde  geftelt  hebbe ,  om 
door  defelve  uwer  E.  E.  geprefenteert  te  wei  den.  En 
zijn  defel  vePoincten  in  getal  en  materienfulks  als  volgt: 

Het  eerfte  belangende  de  leere  van  de  Erf-fonde. 
Engevoele  ik  datfe  in  den  Bondgenotenis,  deaenge- 
borenegemeynfehap  der  fonde  Adams,  na  degelijke- 
niflè  der  fonde  Adams ,  welke  was  onder  de  gemeen- 
fchap  der  genaden ,  en  niet  na  de  geli  jkenifle  deflèlven , 
welke  was  voor  de  gemeynfenap  der  genaden. 

En  dat  defelve  Bondgenoten  (welke  zijn  de  gelovi- 

gen) om  de  Erf- fonde,  die  in  haer  is  inwonende,  niet 
en  mogen  kinderen  des  toorns  of  verdoemt,  en  onnut 
tot  eenigen  goede  genaemt  werden;  anders  dan  ten 

cpfien  van  't  gene  fy  uyt  hunfelven ,  als  uyt  hanfelven 
zijn,  en  van  't  gene  fy  buyten  Chriftum  eertijds  (in Adams  of  der  HeydenieOudvaderen  lendenen )  waren, 

of  namaels  (fo  fy  t'eeniger  tijd  de  genade  fullen  verfto- 
ten  hebben)  mogen  werden.  Dat  hierbeneffens  ook 
hare  kinderen  niet  in  de  verdoemenifie ,  of  onder  den 
toorn  Gods,  maer  alleenlijk  in  fonden  ontfangen  en 
geboren  worden.  En  dat  noch  de  oude  gelovigen,  noch 
de  kinderen  van  hun  geboren,  niet  om  de  Erf-fonde , 
maer  alleen  door  eygene  dadelijke  ibnde ,  harer  afver- 

vremdinge  van  't  leven  Gods  (te  weten ,  als  fy  de  gena- 
de Gods,  dewelke  is,  dathaerdegemeenfehapderfa- 

ligheid  gegeven  is ;  en  dan  noch  dat  haer  in  hareaf- 

wijkin- 



*5?5' Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen. 
wijkinge ,  dat  woord  der  boete  en  vin  de  vergevinge 
der  fonden  toegefonden  word ,  moetwilliglijk  lullen 
verworpen  hebben )  mogen  verloren  gaen. 

Het  andere,  belangende  de  leere  van  de  verkiefin- 
ge.  Engevoeleik,  datdefelveverkiefinge,  mei  haren 
tegendeel ,  welke  is  de  verwerpinge ,  niet  tot  de  fchep 
pinge,maer  tot  de  verlollinge  des  menfehen  toebebooi  t. 

En  datfe  den  menfche  niet  moge  tqegevoegt  werden, 
voor  of  tegens  de  beloftenifle ,  welke  toebehoort  dleq 

Bondgenoten  of  kinderen  desTeftaments  en  hare  kinde- 
ren, en  mede  den  genen,  die  verre  geworden  zijnde, 

na  't  verloop  van  de  tijden  hareronwetenheid,  door 
't  woord  der  boete  en  van  de  vergevinge  der  fonden , 
daer  toe  geroepen  worden,  en  die  Adam  en  Eva  gege- 

ven is  geweeft ,  al-eer  fy  malkanderen  bekenden,  als 
of  God  in  defelve  fijne  verkiefinge  befloten  hebbe,  al- 

leen eenige  uyt  den  menfchelijken  gedachte  ,  ja  nyt 
den  kinderen  Adams  en  der  Bondgenoten ,  datGelo- 
ve  te  geven,  en  falig  te  maken ,  &c. 

Maer  datfe  den  menfche,  na  de  ontfangen  belofte- 
nifle ,  en  na  het  inhouden  van  de  conditien  daer  in  uy  t- 

gedrukt  zijnde,  moet  toegevoegt  worden  (namelijk 
den  gelovigen  en  haren  zade ;  hierbeneffens  ook  den 

menfehen ,  dien  God  in  't  woord  der  boete ,  de  genade 
der  vergevinge  van  fonden  aenbiedet)  als  een  gerichte 
Gods ,  daer  in  de  gene  die  het  gelove  en  een  goede  con- 
fcientie  behouden  ;  van  de  andere ,  die  dek  beyde  ver- 

worpen hebben  :  Item  >  de  gene  die  het  woord  der 
boete  gaerne  aennemen ,  van  de  andere  die  Gods  raed 
tegens  henfelven  verfmaden,  van  eeuwigheid ,  na  Gods 
voorwetenheid ,  onderfcheyden  zijn ,  en  daer  door  ge- 

nen alle  beyde  gegeven  is  de  genade ,  die  fy  verkregen 
hebben ,  volkomelijk  te  gebruyken ;  maer  defen  de  ver- 

ftoktheid ,  en  de  volgende  eeuwige  verdoemeniflè  ge- 
adjucieertof  toegewefen  is. 

Het  derde ,  belangende  de  Leere  van  de  vrye  wille , 
van  de  goede  werken  en  van  de  perfeverantie.  En  ge- 
voele  ik,  ten  eerften ,  van  de  vrye  wille ,  dat  de  bondge- 

note» Gods  in  Chrifto  door  de  gemeenfehap  van  fijnen 

Geeft,  dewelke  de  oude  gelovige  in  d'oprechtinge  of 
in  de  vernieuwinge  des  verbonds,  door 't  gehoor  van 
't  woord  der  Predicatiedesgeloofs,  enhaerzaedvan 
's  moeders  lichaem  af,  bekomen,  arVurium  libiratum 
hebben ,  om  God  te  mogen  kennen ,  en  in  hem  geloven. 

Ten  anderen  van  de  goede  Werken, dat  defelve  bond- 
genoten in  Chrifto ,  en  door  de  gemeenfehap  van  fijnen 

Geeft ,  gefchapen  zijn  tot  goede  werken ,  om  daer  in  te 
wandelen  :  Verftaende  defen  en  den  voorgaenden 
poinéfc ,  na  de  maniere  en  mate  der  gemeenfehap  van 

Chrifti  geeft ,  fo  dat  noch  d'inwonende  fonde  tegens 
den  Geeft  beluftende  is,  en  te  gelijke  de  kennifle  en  de 
goede  werken  onvolmaekt  blijven,  fo  lange  ditaerdfe 
leven  gedurende  is. 

Ten  derden,  van  de  perfeverantie  >  dat  defelve  bond- 
genoten machtig  zijn ,  in  Chrifto ,  door  de  gemeen- 

fehap van  fijnen  Geeft,  om  in  de  genade  te  mogen  blij- 
ven. Hier  tegens  ook ,  door  de  kracht  der  inwonende 

fonde ,  defelve  genade  verwerpen ,  en  hier  door  weder- 
om onder  den  toorne  Gods ,  en  ter  verdoemeniflè  ver- 

vallen konnen  -}  daerom  van  node  hebben  vooriïchte- 
lijk  te  wandelen ,  en  den  tijd  (in  defe  quade  dagen )  uyt 
te  kopen. 

Ten  laetften ,  dat  de  vrye  wille  en  de  goede  werken , 

en  de  perfeverantie ,  tefamenofelksbefonder,  d'effe- 
cien  en  vruchten  zijn  van  de  vernieuwinge  des  beelds 
Gods  >  welkebeftaet  uyt  en  door  de  gemeenfehap  des 
heyligen  Geeftes,  die  over  de  ziele  en  over  den  licha- 

me  der  Bondgenoten  ( na  de  werkinge ,  en  niet  na  d'ef- 
fentie fijns  Goddelijken  wefens)  is  uytgeftbrtet ,  (na- 
mentlijken,  de  vrye  wille  is  de  hertelij ke  inwendige  be- 
luftinge;  en  de  goede  werken  zijn  de  dadelijke  vol- 
brenginge  van  de  Wet  des  Heeren ,  dewelke  is  een  Wet 
des  geloofs  en  der  werken ;  maer  de  perfeverantie  is 
dat  werk  der  bekommertheid  en  der  voorfichtigheid , 
daer  door  fy  pogen  om  in  de  genade  te  blijven,  &c.  en 
dat  hierom  defe  drie  geen  oorfake  der  zaligheid  koenen 
zijn ,  in  den  genen  daer  by  fy  gevonden  worden  ;  maer 
ter  contrarie  een  volkomen  oorfake  der  verdoemeniflè 

zijn  in  den  genen ,  dewelke  defelve  niet  en  hebben. 
Het  vierde ,  belangende  de  leere  van  de  providentie 

of  voorfienigheid  Gods ;  en  gevoele  ik ,  dat  God  eer- 

maels  den  val  Adams,  en  namaels  de  fonde,  dier  door 
eenige ,  die  tot  het  verbord  van  de  gemeenfehap  van 
de  (  enaden-verlollinge  geroepen  en  bekeert ,  of  daer  in 

geboren  zijn,  de  genade  ('t  zy  voor  hun  ey  gen  perfo- 
nen  alleen,  ofte  iamen  voor  eenige  gedachten  harer 
nakomelkigen ,  na  gelegentheid des  mlfdaets)  temere 
doen  ;  door  defelve  fijne  providentie  niet  gewilt  noch 
verordineert,  maergehntet,  vante  voren  geweten  en 
toegelaten  heeft ,  en  ook  niet  heymelijken  beichikken- 
de,  maeropentlijkbeftrafterdeis  :gene(  Adams) fonde 
met  den  dood  fijns  beminden  Soons-  en  defe  ( der  bond- 

genoten).  fonde,  met  de  verftoktheid  en  eeuwige  ver- 
doemeniflè.  ■ 

En  wat  aengaet  allerley  fonde  des  menfehen,  welke 
aen  hem  bevonden  word,  na  dat  hy  fijne  heerlijkheid 
verloren  heeft  (fo  wel  Adams  fonde  na  den  val  voor  fijne 

weder-oprechtinge ,  als  de  fonde  der  afvervreemde  des 
verbonds,  na  hare  verftoktheid,  voor  haer  verdoemenil- 

fe)gevoele  ik  datalfulke  fonde,  in't  gene  datfe  altijt  dient 
tot  befmettinge  van  des  menfehen  eygen  ziele,confcien- 
tie  en  lichaem ,  tot  de  providentie  of  voorfienigheid 
Gods  behoort ;  ten  eerften,  vonr  fo  vele  aengaet  de  con- 
fervatie  van  't  leven  des  menfehen  ,  na  of  achter  de  tijd 
dat  hy  uyt  fijne  heerlijkheid  afgevallen  is ,  daer  door  hy 
om  defelve  fonde  te  konnen  doen,  bequaem  en  mach- 

tig is.  Ten  anderen  ,  voor  fo  vele  aengaet  de  macht  van 
den  toorne  Gods ,  welke  over  fodanigen  menfche  blijft, 
daer  door  hy  om  de  fonde  te  doen,  als  verkocht  en  over- 

gelevert  is. 
En 't  felve  alle  beyde  niet  pofitive  fecundumhabitum, 

recht  of  de  menfche  van  God  gefchapen  zy  tot  een  vat 
der  oneere,  om  eenen  dienfftjaren  flaven  wille  tot  den 

quade  te  moeten  hebben ,  en  God  hem  de  boofheid  ge- 

ftadiglijkzy  ingevende;  dzwncgativc  fecundum  privtit'ta- nem&h  die  om  defe  eenige  oorfake,dat  hy  den  Geeft  der 
genaden  oneere  aengedaen  en  bedroeft  heeft,  van  Gods 
aenfehijn  verworpen ,  en  van  fijnen  heyligen  Geeft  ont- 
blootet  zijnde,  miflet  den  vr  yen  wil  tot  het  goede,  en 
overgegeven  is  tot  een  onverftandig  herte,  om  te 
doen 't  wel  k  niet  en  betaemt ,  &c 

Maer  in't  gene  dat  de  fodanige  fonden  (fom  wijlen) 
van  fuiken  menfche  beraemt  en  toegefchikt  word,  tot. 
nadeel  van  fijns  naeften  welvaren  \  gevoele  ik,  dat  het 
blotelijk  hangt  aen  de  providentie  of  voorfienigheid 
Gods ,  of  deiel  ve  fonde  fal  mogen  volbracht  werden  of 
moeten  nablijven. 

Het  vijfde,  belangende  de  Reformatie  van  den  ge- 
helen Kerken-dienft of Difcipline;  en  gevoele  ik,  dat 

alle  corruptelen  en  ongeregeltheden  van  dien, die  tegen 
ofbuyten  debelaftinge  van  Gods  woord  daer  in  ingeko- 

men zijn  en  gebruykt  worden ,  behoren  en  moeten  weg 
gedaen  worden,  op  dat  de  KerkeGods  tot  de  gelijk- 

matigheid van  d'originele  Apoftolife  begintfelen  harer 
eygen  inftellinge  wederom  gebracht  moge  worden. 

Edele ,  vermogende  Heeren ,  fulke  en  fo  vele  zijn  de 

poin&en ,  tuflehen  my  en  die  van  de  Synode  in  contro- 
verfie  ftaende-  en  dek  is  het  volle  bericht  van  de  forme, 
na  welke  ik  van  die  poinéten  gefchreven  en  geleert  heb- 

be ,  hoewel  fonder  eenig  verhael  van  de  fondamenten , 
en  van  de  wederlegginge  der  tegenfprekingen  ,  welke 

in  d'originele  fchriften  voornoemt  te  bevinden  zijn.  En 
wat  de  calomnien  en  fallacien ,  hier  voren  gementio- 
neert,  aengaet,  referere ik  my  dien  aengaende  tot a!!e 

mijn  voorgaende  fchriften ,  en  fonderlinge  tot  de  voor- 
noemde laetftebeantwoordinge,  daer  uyt  de  Gecom- 

mitteerde van  uwe  E. E. den  Extract  voornoemt  gedaen 
hebben ,  en  daer  in  defelve  elks  op  hare  plaetfe  gefpeci- 
ficeert  zijn.  Verfoeke  nu  ootmoedelijken  aen  uwe  £.  E. 
dat  defelve  forme  met  depoin&erivandeberifpingen 
en  befchuldingen  des  Synodi  in  een  tegenftellingen  ge- 

ftelt ,  en  elks  befonder  aen  Gods  woord  en  aen  d' Analo- 
gie des  Geloofs  beproeft  zijnde,  by  uwe  E.  E.  goede 

achtinge  gedaen  werde  op  de  calumnien  en  fallacien  nu 
gementioneert ,  en  volgens  in  de  fake  by  uwe  E.  E.  ge- 

daen werde  't  gene  ter  eeren  Gods,  en  tot  confen  atie 
van  de  fuyverheid  der  Religie  fal  behoren.  Hem  bid- 

dende, dat  hy  door  d'onophoudelijke  tegenwoordig- 
heid van  fijnen  heyligen  Geeft ,  de  Regeringe  van  uwe 

E.  E.  tot  defen  felven  eynde  beftiere ,  Amen.  Order 
ftond,  uwe  E.  E.  onderdanige,  en  was  ondertekent 
Cormlius  tViggtri. 
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3>tt  b002gaenbe  (Sïtcact  /  oofe  tegentfellingc  en 
&uppltment  /  tö  mebc  in  Cojnclij  boen  folio  126. 
boel)  lp  neeft  in  fijn  boeit  nocDbcie  bingen  baecbpge^ 
boent  /  bïe  in  fijn  fclröft  niet  en  toaren  ;  toeberom  fïcït 
tin  m  fijn  fclpift  fijne  aeuelc  ,ï^5ifTitie  aen  be  peeren 
Staten/  bic  lp  in  fnn  boel?  niet  en  ttelt/  alleen  (telt 

lp  in  fip  boeïi  't  mibbclfte/  acljterlatenbc  't  boo2|te 
cn'tacftterftc. 

T>in  alfo  CoMdnrê  lu.it  ïann  uectoeföe  met  lm 
fenben  ban  bitgefclmft/  frtueefliuttenbogaertïiem 
een  Hatijnö  b2iefïien/  op  tiat  lp  toat  fpoeben  foube 
om  rappoit  te  mogen  boen.  ïDit  bziefHcn  in  bnRö 
obergefet/  Uipbalbïtö : 

D.  Frater ,  na  gebiedenijfe. 

WY  hebben  al  lang  verwacht  na  uwe  antwoord , 

't  welk  gy  t'uwen  vertrek  belooft  had ,  te  weten , 
d'antwoord  op  die  Artijculen ,  waer  van  wy  geconfe- 
reert  hebben.  Wv  zijn  verwondert  en  ook  bedroeft , 
dat  dat  lb  lang  achter  blijft.  Nademael  dan  dat  het 
korts  vergaderinge  der  Heeren  Staten  fal  wefen ,  en  wy 

)  rapport  lullen  moeten  doen  van  ons  gebefoigneerde ,  fo 
willen  wy  u  wel  ernftelijk  vermaent  hebben ,  dat  gy  ons 

't  felve  overfend  fonder  langer  uytftel.  Vaert  wel  in  den 
Heere,  en  let  op  den  vrede  der  kerke  in  waerheid,  en 

alle  particuliere  pallien  aen  d'een  zijde  ftellende,  flaet 
f;ade ,  fo  't  betaemt ,  de  opbouwinge  van  't  gemene ichaem.  Met  der  haeft,  in  den  Hage  den  zó.  Novemb. 

1594.  Uwe  vrienden  in  den  Heere.  En  was  onderte- 
kent Johannes  Uyttenbogaert  t  in  fijn  eygen  en  D.  Ba- 

ftingij  naem. 

^ier  op  neeft  Co2neliu$in'tEatijngeanttooo?b/ altf  fjet  gettanflateecbe  in  bnptg  bolgt. 

SAligheid  in  den  Heere  Chrifto  Jefu ,  den  gekruyften 
en  geglorificecrden. 
Beminde  broeder  >  ik  hebbeontfangenufchrijvens, 

my  porrende  tot  't  gene  ik  airede  vlijtig  dede;  maer  mi  j- 
ne  lankheid  heeft  gemaekt ,  dat  die  aenporringe  byna 
fonder  vrucht  geweeft  is.  De  importantie  van  de  fake 
vermaent  my  van  defe  twee  dingen :  Dat  ik  neerftiglijk 

doende  dat  alles ,  't  welke  volgens  de  toevertroude 
difpenfatie  my  te  doen  ftaet,  een  goede  confeiencie 
beware ,  en  dat  ik  niet  anders }  dan  dat  ik  rijpelijk  over- 

wogen hebbe ,  overlevere  aen  den  genen ,  dewelke  tot 
laftèren  geneygt  zijnde,  defelve  gaerne  met  fufpitie  van 
valfheid  belaften  fouden.  Ik  heb  nu  by-na  afgedaen ,  en 

't  felve  uytgefchreven  hebbende ,  lal  net  in  't  laetfte  van deAveke,  in  God  wil,  overleveren  in  dier  forme,  die 

hy  felve  verlenen  fal.  Ik  ben  in  dit  werk  beforgt  ge- 

weeft ,  om  't  felve  f  jdanig  te  maken,  dat  het  mijne  fake 
tegen  mijne  wederpai  rijders ,  't  zy  dat  wy  weder  t'fa- 
men  gevoegt  of  gehelijk  van  een  gefcheyden  werden  , 
voor  God  en  den  menfehen  mag  rechtvaerdigen.Ik  bid- 
de  u  1 .  en  D.  Baftingium ,  dat  gy  het  gefchil  wel  overwe- 

gende fonder  voor-oordeel  en  palhe ,  doet  fo  veel  als 
God  gewik  heeft  dat  gylieden  in  defe  fake  foud  konnen 
doen ,  en  waer  van  gylieden  hem  namaels  rekenfehap 
fult  moeten  geven-  God  de  Heere  verlene  u  luyden 
gefondheid  des  Lichaems,en  alle  fterkte  fijns  H.  Geefts, 
tot  ftichtinge  fijner  kerke,  Amen-  Methaeftden  iz. 
Decemb.  1 5  9+.  Onder  ftond  U  E.feer  geaffedioneerde. 
En  was  ondertekent  Cornelius  Wiggeri. 

OPSCHRIFT, 

Weheleerde ,  Difcrete  Jobanni  Uyttenbogaert ,  Dienatr 

des  Goddelijks^  Wiords  binnen  's  Gravenhage. 

^an  aïfo  Comeïiö  fijn  ̂ cïjziftnietenfonb/  ban 
toepnigbagenbooj&eifmifTe/  en  be  peeren  Staten 
fcljepben/  en  honbe  geencappo2tgefcI)iebcnboo2ben 
ncgenben  IBactij  159?.  te  toeten/  uw  ttjbe  <E>oct02 
^ecemiaö  ̂ öaftingtuef  en  golianness  tïm  tenbogaetrt/ 
be^eetcn  Staten  boenbetappojt  ban  alle  Ijaetgebe- 
foigneerbe  met  Comelio  /  bolgens  Ijarcn  laft/  't  boo2f5 
<©efclmft/  neffenö  b'anbere/bie  naec  ban  Ipxc  v02oot- 
!©og.befe  fahe  aenaaenbe/tec  Danben gefreltb)ai*en/ 
befelbeöare  <02OOt-ÏBog.  obertcberben,  3Dit  rappo2t 
geuootfwnbe/  namen  be  peeren  Staten  baec  op  be 
nabolgehbe  lïefolutie : 

DE  Staten  van  Holland  en  Weft- Vriefland,  gehoort  i^folutfe 

't  rapport  van  D.  Jeremias  Baftingius ,  Profefior  öec  peeren 
Theologie  tot  Leyden,  en  Johannes  Uyttenbogaert ,  Ataten  / 
Dienaer  des  Goddelijken  woords  alhier  in  den  Hage,  "™ö™  ̂  
en  gefien  't  inhoud  van  de  verklaringe  en  beantwoor-  fhngium 
dinge  van  Cornelius  Wiggers ,  Predicant  tot  Hoorn ,  *n  8p«eu# 
uyt  fijn  gefchrifte  in  't  korte  vervattet ,  op  de  poin&en  ̂eB0a/cc{,a 
en  vragen  van  wegen  den  Synode  hem  voorgehouden ;  fóoointe 

daer  in  hy  niet  eens  foude  zijn  in  den  gelove  met  de  ker-  öaen/  om 
ke  Chrifii ;  hebben  goed  gevonden  en  geordonneert ,  {jliL^^0 dat  om  met  goede  kennifle  daer  in  te  doen  procederen ,  wnfewten. 
by  den  voornoemden  Doctor  Jeremias  Baftingius  en  Jo- 

hannes Uyttenbogaert ,  ter  eerfter  gelegentheid ,  't  in- 
houden van  de  voornoemde  verklaringe  en  beantwoor- 

dinge  als  voren  in  't  korte  begrepen ,  den  voornoemden 
Cornelius  fal  werden  voorgehouden  ,   en  hem  afge- 

vraegt,  of 't  lelve  inhouden  fijn  meningeis  van 't  gunt 
by  hem  in  't  lange  fchriftelijk  is  overgelevert ;  en  voorts 
met  den  voornoemden  Cornelius  fulks  te  handelen ,  dat 

hy  op  alle  poincten  difFerentiael  ten  beften  mach  wor- 
den onderrecht,  en  vereenigt  met  de  kerke  Chrifti.  En 

fo  verre  't  felve  niet  doenlijk  fal  zijn ,  en  de  voornoem- 
de Cornelius  verklaert  fal  hebben,  't  voorfz  kort  begrijp 

fijn  meninge  en  antwoord  te  zijn,  op  de  vragen  nem 

voorgehouden ,  als  boven ,  't  felfde  by  den  voornoem- den Cornelio  ondertekent  zijnde ,  alfdan  den  Heeren 
Staten  voorfz  over  te  leveren  >  om  voorts  in  der  fake  ge- 

daen  te  mogen  worden  als  't  behoort.  Gedaen  in  den 
Hage ,  onder  't  zegel  van  de  Staten  voornoemt  hier  op 
gedrukt,  den  9.  Martij  Anno  1595-  Onder  ftond,  ter 
ordonnantie  van  de  Staten.   Getekent  C.  de  Rechtere. 

Hebbende  een  opgedrukt  zegel  der  Staten  van  Hol- land in  roden  Wafie. 

3©elfte  cefolutte  öpttenbogaert/  ten  felben  tijbe 
in  be  bergabecinge  bet  peeren  Staten  biefenbe  /  toet- 
beaengefeibj  maec  l)p  becfocDtfeennftanteujK  ban 
bef  e  Commiffie  ontfïagen  te  mogen  toefen/  ombelc 
rebenen  en  beftoaetnififen  bie  Dpöaet€.B>og.boo^ 
ftelbe :  ban  alfo  befelbe  ̂ eecen  Staten  upDareïïe* 
folutte  pecfifieerben/  toölenbe  bat  ÖP  befelbe  nano= 
men/  en  ben  Eanbe  en  l^ernebaectnfonbebienen/ 
fo  gaf  ön  baec  op  ben  felben  na-mibbag  ober  be  nabol* 
aenbe  Éeqnefle/  bp  betoefóe  öP  aïfnotöontfTagtnge 
ban  bie  Commiffie  berfocljt;  maec  be  peeren  ,§ta^ 
tenperfifleetben/  fo  tipt  be  3flpofttfle  te  ftentsf.  <©e 
boo?f5  Jtegtiefle  toass  Uipbenbe  albug : 

uien  de  E.  Vermogende  Heeren ,  mijn  Heeren  de  Staten 
van  Holland  en  Weft-Vriejland. 

GEeftootmoedelijk  te  kennen  Johannes  Uyttenbo-  j^jKJ, 
gaert ,    Kerken-dienaer  alhier  in  's  Gravenhage ,  «nbogaect 

dat  hy  Suppliant  fich  hoe  langs  hoe  meer  grotelijks  be-  aen  üe&ta* 
fwaert  vind  in  de  laft  hem  by  uwe  E.  delen  voor-mid-  gj  Jjjj^ 

dag  opgeleyd ,  nopende  't  gefchil  gerefen  in  der  kerken  nopt„tie  0$ 
van  Hoorn,  en  dat  om  redenen  by  hem  Suppliant  nu  fafte  ban 

defen  voor-middag  in  uwer  E.  E.  Vergaderinge  ver-  t&oo^n. 
haelt.  En  alfo  hy  Suppliant  vaftelijk  vertrout,  dat  u 
E.  E.  hem  boven  fijn  vermogen  niet  en  fullen  begeren 
te  befwaren  :  Bid  en  verfoekt  nochmaels  by  defen  oot- 

moedelijk,  dat  uwe  E.  E.  gelieve,  fijne  voorfz  excu- 
fen  aennemende ,  hem  van  den  felven  laft  te  willen  ont- 

flaen,  op  dat  hy  fich  te  beter  in  fijn  ordinaris  Ampt  en 

beroepinge,daer  mede  hy  niet  dan  te  veel  te  doen  heeft, 

te  beter  en  tot  der  Gemeynte  Chrifti  meefte  opbouwin- 

ge, quijtenmag.  Dit  doende ,  &c. 

<£>p  befe  öeqnefte  tó  gegeben  be  bolgenbe  HpofliUe. 

NAdien  den  Suppliant ,  foten  aenfien  van  de  lallen  HpoflHI*; 
fijns  dienfts ,  als  dat  andere  bequame  van  wegen 

de  Kerke  in  defen  gebruykt  fouden  mogen  worden , 
verfocht  heeft  van  den  vorderen  laft  dies  aengaende 

ontflagen  te  mogen  zijn ,  en  andermael  daer  op  heeft 

aengehouden ;  hebben  de  Heeren  Staten  van  Holland 
en  Weft-Vriefiand  verklaert ,  en  verklaren  by  defen , 

dat  fyluyden  den  Suppliant  om  redenen ,  fo  ten  dienfte 
van  den  Lande ,  als  fonderlinge  van  de  Kerke ,  daer  van 

voor  defe  reyfe  nieten  hebben  konnen  ontlaften,nochte 
houden  voor  geëxcufeert;  maer  verfocht  en  begeert, 

fijne 
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té  willen  nakomen  'en  helpen  effectueren.  Gedaen  in 
den  Hageden  9.  Martij  1595.  Onder  ftond,  Ter  Or- 

donnantie van  de  Staten.   Getekent  C.  de  Rechten. 

Itëaétaïfo  ï)n  fttï)  ebcnltteiraet  feer  enbcrijacjtc/ 
ombegmeftoarioueib  bteljninbie  faltefatl)/  fofjp 
bcrfilaccöe  /  ooft  tufïcï)en  üepben  ffoaftelt?»  imerb/ 
fo  fjebuen  be  %ei;en  Staten  Ijemtotboltalmmban 
ben  felben  laft  gcpo:t7  On  ïjare  <£.flBog.  H&flfïte/ 
albuglnpbenbe: 

.HEüTiöe 
uan  de 
<5ztcm> 
tntttfEiöc 
öaöcnöati 
öe  peeren 
«étatcn 
Dan  i&ol* 
lanti  /  aen 
gio&annejBi 
öprtenbo* 
öactr. 

Eernvaerdfge ,  Wij  ft  [eer  Difcrete, 

WY  hebben  ubydefen  wel  willen  vermanen,  met 

D.  Jeremias  Baftingius ,  volgende  voorgaende  re- 
folutie  van  de  Heeren  Staten ,  te  procederen  in  de  fake 

van  Cornelis  Wiggertfz ,  ten  eynde  op  de  vergaderin- 

ge  van  de  Heren  Staten  daer  af  rapport  gedaen  mach 
worden.  Hier  mede  eer waerdige,  wijfefeerdifcrete, 

God  zy  met  u  E.  Gefchreven  inden  Hage  den  13. 

May  1595.  Onder  ftond  ,  Ter  Ordonnantie  van  de 
Gecommitteerde  Raden  van  de  Staten.  Getekent 
C.  de  Rechten. 

HET    OPSCHRIFT   WAS, 

Eertvaerdigcn  ,  Wij  (en  fecr  Di few  ten  ,  Joharmes'üyt- 
tenbogaert ,  Dienaer  des  Goddelijk?»  Wuords  in  den  Hage. 

üftet:  op  3üii  be  boo;noembe  23aitntrmrë  en  8ptten? 
öogacit  toebecom  ten  ttoebenmae!  na  l$t>n\  gerepft  / 
om  tien  gefepben  laft  te  boltrennen  -,  maer.  na  ron* 
fecentiebaneemge  bagen/  ntet&onncttbeCoJnelttim 
tot  eenigljcib  niet  bc  fternc  ober  be  berfc!)  illenbe  nomc- 
ten  betoegen  /  en  baec  ban  aen  be  peeren  Staten 
ïiebbenbe  gebaenraswt/  tcf  baec  op  bp  be  peeren 
Staten  genomen  föbanige  refoiufte/  al?  te  ficn  té 
int  be  nabolgenbc  miffibe  ban  ïiarc  <£.  »g.  ban  ben 
io.3fiuguftt  159*.  aen  ben  boojnocmben  tlpttcnöo- 
gaertgefonben/  iunbenbeatëboigt: 

EerwAerdige ,  Achtbare  ,  Wijfe  [eer  Difcrete. 

ALfoby  den  Heeren  Staten  van  Holland  enWeft- 
Vriefland,   op  hare lefte  vergaderinge,  gehoort 

't  rapport  van  D.  Jeremias  Banftingius  en  u  L.  van  haer 
lieden  befoigne  metCornelio  Wiggeri,  Kerken-dienaer 
tot  Hoorn ,   verftaen  en  geordonneert  hebben  ,    dat 

d'overge leverde  poin&en  en  Confefïie  van  den  voorfz 
Cornehus ,  en  andere  ftukken  van  der  zijde  van  de  ker- 

ke en  den  voornoemden  Cornelius  geexhibeert ,  geftek 
fullen  werden  in  de  handen  van  de  ProfefTores  Teolo- 

gie  in  d'Univerfiteyt  binnen  Leyden ,  en  u  L.  om  defel- 
ve  t'examineren  ,  daer  op  den  voornoemden  Corne- 
liumtebefchrijven,  en  de  fake  tot  eenigheid  te  bren- 

gen ,    indien  't  doenlijk  is ;  indien  niet ,   den  Heeren 
Staten  van  alles  te  doen  rapport ,  en  ook  te  dienen  van 

advijs  ;  hebben  wy ,  om  de  refolutie  van  de  Heeren 

Staten  voornoemt  te  doen  vorderen  en  effectueren ,  ge- 
fchreven aen  de  Doctoren  en  Profefforen  Theologie 

voornoemt,  dat  fy  lieden  met  uwer  L.  volgende  de 

voorfz  refolutie  van  de  Staten,    (daer  af  d'Adte  aen 
henlieden  is  overgefonden  ,   neffens  de  voorfz  ftuk- 

ken) op  Maendag  toekomende  den  ̂ .defer  maend  , 

t'famen  willen  compareren ,  om  defel  ve  t'examineren , 
en  voorts  in  der  faken  te  procederen  in  confbrmité  van 
defelve  refolutie ,  fulx  dat  ter  aenftaende  vergaderinge 
van  de  Heeren  Staten  voornoemt  ,    van  alles  mach 

worden  rapport  gedaen  ,   en  van  advijfe  gedient ,  ten 
eynde  voorts  in  de  fake  gedaen  mach  worden,   fulx 
ten  meeften  dienfte  bevonden  fal worden  te  behoren. 

Sal  uwer  L.  daerom  niet  nalaten ,   hem  op  Maendag 

toekomende  tot  Leyden  goets  tijds  te  laten  vinden ,  by 
de  voornoemde  Doctoren  en  Profefforen ,  op  de  voorfz 
examinatie  en  proceduren  ,   en  de  communicatie  en 
befoigne  van  dien  te  helpen  voorderen  >  tot  dienfte  van 

(FoJ.  jj.)  de  kerke  en  vorderinge  van  de  voorfz  fake.  Hiermede 
Eerwaerdige»  Achtbare,  Wijfe  en  Difcrete,  Godzy 
met-u  L.  Gefchreven  in  den  Hageden  io.Augufti  1595- 
Onder  ftond, Ter  Ordonnantie  van  de  Gecommitteerde 
Raden  van  de  Staten. En  was  ondertekent  C.  de  Rechtere. 

532i£fbatt 

De  <6ccom-- mttteer.De 
ffiabentoan 
^oilauö 
«n  üpt* 
tenboöaerr. 

Eervjaerdtgen  ,  Wij/in ,  Achtbaren  feer  Difcreten , 
Joharmes  Uyttenbogaert }  Dienaer  des  Godde/ijl^tn  Woords in  den  Hage. 

IDtbbelertijbtoaiS  een  &pno&it£  bec  i$oo2b-3|ol' 
lanbfer  uetfien  geljonben  binnen  2Cmfietbam/  toel* 
hen  ̂ pnobo  tnterbtctte  gebaen  toaö  ban  toegen  be 
peeren  ̂ titten/  boo:  becfelbecCommtffarifcn/  m 
befaftc  afleggen  cn(€aconté(baei;  bankier  fal  toer^ 
ben  gcfpioften)  nietbo^bec  te  pjocebci-en,-  baet  obec 
tut  ben  name  beffelben  «Spnoöt/  be  nabolgenbeföe* 
monitcamte  gepjefenteert  toerbe* 

Aen  de  E.  Heeren  Staten  van  Holland  en 

Wejï-Vriefland. 

E  Dele ,  vermogende  en  feer  voorfienige  Heeren,  ver-  fiemon* tonen  met  eerbiedinge  u  E.  onderdanige  de  Be-  JSSjort,, 
dienaers  des  Goddelijken  woords  en  Ouderlingen ,  tot  tyoiianbfm 
Amfterdaminde  Noord-Hollandfe  Synode  vergadert,  «épnobi 
hoe  fy  uit  de  Commihje  den  E.  Heeren  Gedeputeerde  JL"rJ,e, by  de  Geoommitteerde  Raden  van  Hollanden  Weft-  ̂ tami/ 
Vriefland  den  16.  Junij  laeftleden  mede  gegeven ,  met  noper.be  be 

grote  blijdfehap  verftaen  hebben  de  feer  loffelijke  me-^enl,an 
riinge,  die u  E.  heeft,  om  te  verfien  in  de  fwarighe-  ̂ eöen" 
den  der  gemeenten  Gods  van  Hoorn  en  Medenblik ,  blik  1  op 
en  dat  ten  meeften  dienfte  van  de  kerke.    Van  welk  &ct  toElb°b 
Chriftehjke  voornemen  de  Remonftranten  in  den  naem  Sïnöaccln 
van  alle  Noord-Hollandfen  gemeyntenuEd.hooglijk  niet  tere» 
bedanken,  biddende  den  Almachtigen,  dat  hy  daer  folbecen. 
toe  fijnen  Goddelijken  zegen  wil  verlenen ,   op  dat 
uEd.op  't  fpoedigfte  mogen  uytvoeren  ,  gemerkt  de 
lankdurige  fwarigheden  tot  Hoorn  en  Medenblik  door 
verbeydinge,  groter  en  fchadclijker  werden.  Danalfo 
deCommiÜie  der  voorfz  Heeren  Gedeputeerde  mede- 

brengt ,    dat  in  de  tegenwoordige  Noord-Hollandfè 
Synodo  niet  en  foude  mogen  werden  geadvifeert  of 
gerefolveert  in  de  fake  van  Cornelis  Wiggerfz  en  Taco 
Sybrantfz ,  om  redenen  daer  in  verklaert :  So  hebben 
de  Remonftranten    tot  quijtinge  hunnes  fchuldigen 
plichts ,   en  ontlaftinge  harer  confeientie ,    hoogno- 

dig geacht  u  E.  met  eerbiedinge  te  vertonen,  hoe  dat 
God  Almachtig  hun  als  opiienders  en  voorftanders 
fijner  kerke,  expreflelijken  ernftelijk  heeft  bevolen , 
goede  acht  te  nemen  over  de  gehele  kudde,   wel- 

ke   den   Sone  Gods   met  fijnen    bloede    verkregen  3Bet.  20. 

heeft;  en  dat,  om  te  weren  de  gene ,  die  tweedracht  5?^  x\  ' 
en  ergernifte  maken  tegen  deleere>  en  de  gelovige  van  bec|;  ',i  ' 

den  fodanigen  te  doen  wijken  :  't  welke  niet  en  kan  ge-  fllit.*  j.  1 
fchieden ,    dan  met  behoorlijke  kennihe  van  faken  ,  *,etf«  I0« 
advijs  en  goede  refolutien,  die  de  kerke  na  den  woor- 
de  Gods  zijn  fchuldich  te  nemen  en  uit  te  voeren.  De 
Remonftranten  en  fagen  niet  lievers  ,  dan  dat  fy  moch- 

ten ontdagen  worden  van  de  odieufe  proceduren  tegen 
de  quade  Herderen ,  by  aldien  fulks  konde  beftaen  voor 
den  Almachtigen  Richter:  want  fy  wel  wetenen  be- 
vindenwat  ondank,  haet,  lafteringe  en  andere  fwa- 

righeden men  by  den  onvromen  en  eenvoudigen  daer 
doorbehaelt.  Maer  overmits  de  Heere  beveelt ,  dat-  mt.  4. 
men  hem  boven  al  fal  gehoorfaemzijn,  en  verklaert  ,  öecf.io.  tn 

dat  de  Leeraers  en  Ouderlingen  moeten  waken  over  de  5«  beef.  29, 
zielen  der  gelovigen ,  als  die  daer  over  fware  reken- 

fchap  fullen  geven:  So  bidden- de  Remonftranten  met 
aller  eerbiedinge,  dattetuEd.believegoet  te  vinden, 

't  gene  de  Godfalige  Koningen  David,  Jofaphat,  Hif- 
kia  en  Jofias ,  in  den  Ouden  Teftamente ;  en  de  feer 
machtige  en  vrome  Key  feren ,  Conftantinus  Magnus , 
Theodofius ,  en  andere  Godvruchtige  Keyferen ,  Ko- 

ningen*, Vorften  en  Overheden  in  den  Nieuwe  Tefta- 
mente, in  gelijke  faken  na  den  woorde  Gods  gedaen 

hebben ,   als  getrouwe  Voedfter-Heeren  der  kerke  : 
dewelke  kerkelijke  faken  door  middel,  in  de  tegen- 

woordige vergaderinge  der  Synoden ,   of  immers  by 
refolutien  der  felver ,  onder  haer  autoriteyt  vergadert , 
hebben  beleyd,  en  doen  beleyden ;  en  altijd  het  finael 
beduyt laten  doen,  door  en  in  den  felven  Synoden  , 
als  haer  eygentlijk  na  Gods  ordonnantie  en  der  faken 
nature  competerende ;   hopende  en  vertrouwende  dat 
uEd.meningeinfgelijken  wefenfal:  Gelijk  mede  dat 
de  Remonftranten  fullen  mogen  in  de  vrefe  des  Hee- ren 
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renuytvoerende  kerkelijke  cenfure  en  ftrafFe,  gelijk 
hun  God  Almachtig  fohooglijk  heeft  bevolen.  UEd : 

is  genoegfaem  bekent ,  dat  van  den  Rèmonftranten ,  fo 
fy  Godeongetrou  waren,  geen  getrouwigheid  foude 
zijn  te  verwachten  ,  tenaeniïendermenfchen.  Bidden 
derhalven  in  aller  onderdanigheid ,  dat  de  faken  op 
vi  rorfz  maniere  verhandelt  zijnde  ,  fy  hen  voor  den 
Heere,  na  eyfch  hunnes  ampts,  oprechtelijk  mogen 
quijtén  :  gelijk  fy  van  herten  willig  en  bereyd  zijn, 
Iv/jj  in  allen  tegensuEd.  als  hunne  wettelijke  Overhe- 

llen te  dragen,  als  goede  en  getrouwe  onderlaten ,  na 

den  woonde  Gods,  fchuldig  zijn.  D'  welk  doende,  fal 
de  genadige  Heere  veroorfaekt  worden,  fijnen  fegen 

ove*r  u  Ed.  regeringe  te  vermenichvuldigen ,  tot  bewa- ringeen  ophouwinge  fijner  kerken,  en  ten  dienfte  en 
vorder  verloilïnge  des  Vaderlands. 

3iDaceöc%crcn  Staten  p^cftftcccöcn  bp  Darere; 
folutie» 

«©eJ&ofcflTorcn  (Cïjcologte  en  öpttenbogaert  $ijn 
baer  na  bp  malnanoeren  genomen  binnen  Hepben  ben 

i4.3Bu0uftf/  altoaer  fp  alle  öc  fclpiftenban  't&v nountf  en  C02nd  i  j  JBiggcri  oberlefen  ïjcböen  /  en  bacr 
opConteltum  berforfit  tot  3£epfcen  tip  öenïttpbcn  te 
tótlïcn  berfcöijnen  tegen  tien  28.  betfetbetftèaenti/ 
Ut öetie  lp/  en  b2acï)tmebe  ̂ E>,  *E>trïi  ̂ oogetbeet/ 
en  een  lianen  45ecommttteeit  ban  be  iBagtfftaet 
enüeunen-racb  ban  H&m/  uefpecttbe  om  baet  bp 
tesiinofógempoen/  en  3tjnbaer:  obet  be  üoo^noem- 

bepofcfforen  metï)ema©tggei*f5  getteben  tnmon* beungc  conferentie  obec  bc  boo?f3  gefefciften/  foban 

öe$oo2b-feollanbfe,§pnobc/  atëbanïjem/  al  bol- gcnbeljarcnlaft;  maet  en  Dabben  bp  ïjemntet  meer 
untgctecïjt  al«r  te  boren  bp  Üent  ttptgerecfjt  toasr/ 
tnaec  ban  in  ̂ eptemb2i  baec  aen  bolgcnbe  rappo?t  tier 
gebaen/  boo2  jpianrifcum  giuraum/  gieremtam/ 
25afttngtum  en  goljanncm  öpttenbogaert  /  fo  nit 
eencn  b2tcf tot  ̂ eïff  gcb2nht  bp  3Ian2Urtb2tef3tefien 
i$/  enbiernabolgt* 

Wei-geboren,  Edelen,  Hoog-geleerden  >  Wijfenen  {eer 
Voorfnnige  Haren. 

'MT*  Heeft  u  E.  E.  belieft ,  fo  by  refolutie  in  Julio ge- 
X  nomen ,  als  door  brieven  aen  ons  gefonden  van 

date  den  io.  Augufti,  ons  te  gebieden,  dat  wy  die 
fchriften ,  welke  in  de  fake  van  Cornelis  Wigge  rtfo  voor 

defen  van  d'eene  en  van  d'andere  zijde  gemaekt  zijn , 
en  in  eenen  bondel  vergadert  ,  aen  ons  overgefon- 
den  ,  dooi-lefen  en  examineren  fouden  ,  en  Cor- 

nelis Wiggnfc  daer  van  aen  te  fpreken  >  en  het  ver- 
fchil,  fo'tdoenli|kwaer,  ter  neder  te  leggen ,  of(fo 
dat  niet  wilde  vallen)  wy  de  fake  naerftelijk  en  god- 
vruchtelijk  overwogen  hebbende  ,  onfe  meninge 
u  E.  E.  daer  van  fouden  verklaren.  En  alhoewel  wy 
liever  geilen  hadden  ,  dat  dele  faek  door  kerkelijke 
proceduren  en  oordeel  beflichtet  ware  geweeft ,  by 
fo  verre  fulx  door  conferentie  of  onder  handel  inge  had- 

de  konnen  gefchieden ,  dan  datfe  tot  ons  werde  ge- 
bracht :  Nochtans ,  aengefien  u  E.  E.  dit  ons  opgeleyd 

hebben ,  op  dat  wy  onfe  gehoorfaemheid  tegen  u  E.  E. 

en  onfe  getrouwen  dienft  tegen  de  kerken ,  en 't  gehe- 
le land ,  om  vrede  en  eenigheid  in  de  waerheyd  t'on- derheuden,  bewjjfen fouden,  hebben  wy  het  eerfte 

deel  u  E.  M.  bevel*  met  alle  naerftigheid  betrachtet  en 

ons  hebben  over- gefonden,  wijtlopig  zijn  verklaert, 
en  van  den  voornoemden  Cornelis  Wiggerfz ,  kortelijk 

in  fijn  laetfte  fchrift  zy  begrepen,  namentlijk,  van 't 
Beeld  Gods ,    van  de  voorjiebtigheid  Gods ,    van  de  Erf- 

fonde ,  vandeweder-oprechtingedesmenfehen,  van  deze r- 
kjejïnge ,  van  de  roepinge  die  door  de  Predicatie  des  Euan- 
gelijgefcbied,  van  den  Vrye  wille,   van  de  goede  werkjn ,  en 
van  de  volhar dinge  j  na  dat  wy  van  yeder  poincl:  met  hem 

in 't  vriendelijke  gefproken  hebben ,   dunkt  ons,  dat 
defelve  afwijken  van  den  eenparigen  regel  des  Geloofs, 

welke  in  't  heylige  Woords  Gods ,  of  Prophetifche  en 
Apoftolife  fchriften  des  Ouden  en  Nieuwen  Tefta- 
ments  achtergelaten  is ,  en  dat  defelve  van  de  belijde- 
niflè  des  Geloofs  enCatechifmo  veel  verfchelen,  niet 
alleen  defer  kerken ,  die  in  Nederland  door  Gods  ge- 

nade gereformeert  zijn  ;    maer  ook  van  de  belijde- 
niïïe  des  Geloofs  van  andere  kerken ,  die  in  deChriften- 
wereld  mede  gereformeert  zijn.  Ja  wy  achten  datfè  (o  (Fol.  $6j 
veel  verfchelen ,  dat  fy  noch  met  de  waerheid  des  God- 
lijken  woords,  noch  met  de  belijdenifie  des  Geloofs 

eeniger  keiken  konnen  geconciHeert  en  over-een  ge- 
bracht worden,  noch  ook  fonder  grote  fchade  en  erger- 

nifïë  in  Gods  kerke  geleert  konnen  worden.  Van  welk 
ons  gevoelen  wy  bereyd  zijn,  feker  bewijs  en  verkla- 
ringe  over  te  leveren ,  wanneer  u  E.  E.  believen  fal  van 
ons  't  felve  af  te  vorderen. 

Dit  zijn  Welgeboren,  Edelen,  Hoog-geleerde  , 
wijfe,  feer  voorfienige  Heeren ,  die  dingen ,  welke 
wy  u  E.  E.  volgens  onfe  belofte  en  ampt  hadden  voor 
te  dragen ,  en  bidden  God  den  Vader  onfes  Heeren 
Jefu  Chrifti ,  die  den  God  der  waerheid  en  eenigheid 
is,  dat  hy  uE.E.  met  dit  loflijke  en  heylfaem  werk 
der  waerheid  en  eenigheid  befich  zijnde ,  overvloede- 

lij k  fegene,  uwe  raedflagen  regere,  en  uwe  hande- 
lingen voorfpoedig  maken,  tot  fijns  naems  eere  en  fijner 

kerken ,  en  des  ganfehen  lands  welvaren  in  Chrifto 
Jefu.  Uyt  Leyden  des  Woensdaegs  den  6.  September 
1 59T-  UE.E.  Alder-dienftwilliglte  Dienaren,  Fran- 
cifcus  Junius ,  Lucas  Trelcatius ,  Francifcus 

Jeremias  Bajïingius  ,  Johannes  Uyttenbogaert. 

G omarus  , 

volbracht,  en  hebben  ons  daer  in  fo  gedragen  ,  gelijk 
u  E.  E.  fekerlijk  fult  verftaen  uit  het  rapport  onfer 
waerde  mede-broederen  Francifco  Juni] ,  Jircmia Ba- 
ftingij  en  Johannis  Uyttenbogaertij ,  die  uit  onfen  naem 
en  met  gemeen  advijs ,  uit  het  midden  van  ons  aen 
uE.  E.  om  defes  faeks  wille  afgevaerdicht  zijn.  Wat 
wijders  het  andere  deel  uwes  bevels  aengaet ,  waer  in 

ons  opgeleyd  wort,  uE.  E.  van  defe  fake  ons  gevoe- 

len te  verklaren:  op  dat  aen  d'een  zijde  wy  u  E. E. 
billijke  begeerte  fouden  voldoen ,  en  aen  d'ander  zijde onfe  belofte  en  confeientie  voor  God  den  Vader  en 
den  Heere  jefu  Chrifto ,  die  de  waerheid  is ,  fouden 
quijten ;  konnen  wy  niet  nalaten  u  E-  E.  ons  gevoelen 

in  defer  voege  t'ontdekken.  De  opinien  van  Cemelis 
IViggtrfo  j  gelijk  defelve  in  die  fchriften,  die  u  E.  E.  aen 

^et  Hattjnsr  ©agtneel  Beeft  Co?nelütö  mebe  tn 
fijn  boen  getttfeceect  Jpolto ;  84.  ©ter  op  tsr  bp  be  boo?- 
noemt»  leeren  Staten  geboleïjt  befe  cefolwte. 

TEr  voorfz  vergaderingeis  by  de  Heeren DocTro-^"^ 
ren  Francifcus  "junius ,  Jeremias  Baftingius ,  Pro-  Mfblutien fefforender  Theologie  in  de  Univerfiteyt  tot  Leyden ,  bet  peeren 

en  Johannes  Uyttenbogaert  ,   Kerken-dienaer  alhier  Staren 

indenHage,  rapport  gedaen  van  haergebefoigneer-^"^^* 
de  met  Cornelio  Wiggeri ,  Predicant  tot  Hoorn,  con-ban 
form  de  refolutie  in  de  lefte  dagvaert  genomen,   en$oo?n/ 

overgelevert  bygefchrifte  haerlieden  advijs;  daer  op  £È*J e"* 
na  deliberatie  gerefol  veert  is,  dat  de  voorfz  Cornelius  genomen* 
Wiggeri  byde  Gecommitteerde  Raden  alhier  in  den  ben  16. 

Hage befchreven  en  onderrecht  fal  werden,    Dat  ̂ «fcwtetnb» 
Heeren  Stalen  verjlaen  dat  een  Predicant ,  profeffie  maliën- 
de  van  te  leeren  de  Gereformeerde  Religie  in  defe  landen 

aengenomen ,  hem  voor-al  in  eènigheyt  van  heere  met  de  an- 
dere I\erken-die7iaers  moet  houden.  Enfohy  in  verfchey- 

den  poi néten  verhaelt  in  't  voorfz  advijs ,  hem  tot  noch 
toe  met  de  andere  Kerken-dienaers  in  't  gevoelen  van 
de  gereformeerde  kerken  niet  en  heeft  begeert  te  con- 

formeren ;  dat  hem  daerom  belaft  fal  worden  binnen 
fekeren  tijd  te  prefigeren ,   nader  te  bedenken ,    met 
God  den  Heere  te  raed  te  gaen ,  binnen  den  felventijd 
aen  de  voorfz  Profeflbren  en  Kerken-dienaer  te  verkla- 

ren, of  hyhem  inde  voorfz  poinden  met  de  aenge- 
nomen  leere  alhier  begeert  te  conformeren ,   of  fijnen 

dienft  te  verlaten.  En  fo  hy  middelertijd,  en  geduu- 
rende  fijne  deliberatie,  foude  verftaen  tepredikken, 

en  het  Ampt  van  een  Kerken-Dienaer  van  de  Gerefor- 
meerde kerke  te  bedienen ,  dat  hy  hem  fal  hebben  te 

wachten  van  fijn  contrarie  gevoelen  in  Predicatien , 
gefchriften  en  anderfins  te  openen  ofte  defenderen: 

Op  dat  alle  fcheuringe  en  divifie  in  de  Gereformeerde  kerken 

mach  werden  geweer t ,  gelijk  de  meninge  van  de  Heeren  Sta- 
ten is  defelve  te  weren.  En  is  voorts  goet  gevonden,  dat 

Johannes  Uyttenbogaert  hem  voor  eenige  dagen  bin- 
nen Hoorn  lal  vinden ,  fo  om  den  voornoemde  Cor- 

nelium 
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nelium  tot  conformiteyt  te  induceren ,  als  ook  om  die 

van  de  Kerken-raed  en  anderen  wel  t'informeren ,  en 
van  gelijken  de  Gemeente  met  alle  moderatie  te  onder- 
richten. 

Zijn  in  de  voorfz  Vergaderinge  gehoort  Arnoldus 
Cornelij ,  Petrus  Plancius ,  en  Johannes  Mattifius  Ker- 
ken-dienaers  ,  Gecommitteerde  van  de  Zuyd-Hol- 
landfe  en  Noord-H ollandfe  Synoden  refpective,  en  is 
by  monde  van  Plantio  verhael  gedaen  ,  fo  van  de  fake 
Cornelij  Wiggeri ,  als  Taconis  Sibrandi ,  en  daer  op 
fchriftelijke  Remonftrantie  overgelevert  vandefwa- 
righeden ,  die  dagelijks  ontftaen  uyt  de  proceduren  der 

Dopers,  in 't  ftukvandeEcht-mijdinge  :  Itema  van 
de  Sub-Regent  Bertius  ,  welke  poinóten  gerefol- 
veert  is. 

Eerft  aengaende  de  fake  Cornelij  Wiggeri ,  dat  ge- 
pertifteert  word  by  de  refolutie  hier  voren  geftelt. 

Roerende  de  fake  Taconis  Sibrandi ,  datmen  niet  en 

verftaet  dat  fijne  beroepinge  vorder  gecontroverteert 
fal  worden;  maer  dat  fijne  overgeleverde  Confeflie  fal 
geftelt  worden  in  handen  Baftingij  en  Uyttenbogaert , 
om  defelve  t/examineren ,  en  mijn  Heeren  de  Staten 

ter  naefter  dagvaert  adviferen ,  of  defelve  niet  en  is  con- 
form het  gevoelen  der  Kerken. 

Op  de  proceduren  der  Weder-dopers  is  verftaen , 
datmen  het  Concept  van  den  Placcate  ,  tegens  de- 

felve proceduren  ,  fal  fenden  aen  den  Hove  Pro- 
vinciael  ,  om  daer  op  te  hebben  haer  advijs  ,  ten 

eynde  daer  op  ter  naefter  dag-vaert  gelet  en  ge- 
daen mag  worden  na  behoren.  Onder  ftond  ,  Ge~ 

extraheert  uyt  de  Refolutien  van  de  E.  Heeren  Sta- 
ten van  Holland  en  Weft-Vriefland  ,  genomen  in 

hare  E.  vergaderinge  in  den  Hage  ,  begonft  den  5. 
en  geëynd  den  16.  September  1595.  En  nacollatieis 
daer  mede  bevonden  t'accorderen-  Ondertekent  C.de 
Rechttre. 

ÖPttenbogaeit  bifficuïteerbe  toeberom  bcfeCorm 

dat  het  eene 
ProfefToren 

nieuwe  befchuldinge  zy  ,    daer  in  de 

op  een  beter  wijfe ,  dan  die  van  den  Sy- 

node ,  dat  is ,  niet  met  calomnien ,  maer  om  d'eyge- 
fe  poindten  mijner  Leere ,  my  voor  uwe  E.  E.  heb- 
en  willen  betrekken.  In 't  felve  haer  advijs  of  nieu- 

we befchuldinge  ,  prefenteren  fy  ,  datfe  ter  belaftin- 
ge  van  uwe  E.  E.  willen  bereyd  zijn ,  om  te  verkla- 

ren en  te  bewijfen  ('t  gene  fy  my  daer  in  opgelegt 
hebben)  dat  mijn  Leere  in  alle  difrerentiale  poindten, 

in  't  felve  advijs  opgénoemt  zijnde  ,   ftrijdet  tegen 
Gods  Woort  en  d'Analogie  des  Geloofs ,  &c.   Doch 
fy  hebben  in  't  felve  hare  advijs  niet  benoemt  ofuyt- 
gedrukt,  hoe  vele  en  hoedanig  de  ftukken  van  defe 
tegenftrijdinge  zijn  ,  in  eenen  yegelijken  differentia- 

len poindt.  Noch  fy  en  hebben  daer  in  niet  uytgegeven 
en  voorgeftelt  hare  Antithefes ,  en  de  wederleggingé 
tegens  de  Propofitien  en  fondamenten  van  mijne  Leere; 
fonder  welke  dingen  de  queftie  of  dat  verfchii  alfo 
ganfeh  verborgen  blijft }  dat  het  niet  mogelijk  is ,  noch 
vobrdevoorfienigheid  van  uwe  E-  E.  om  defelve  hare 

befchuldinge  t'onderfcheyden  ,   hoe  groot  of  kleyn, 
gerechtig  of  ongerechtig  fy  is ;  noch  voor  my  ,  om  daer 
op  eenige  defeniie  of  verantwoordinge  te  konnen  doen, 

(een  exempel  van  doen,  't  welke  van  gene  loffelijken 
Academie  ter  handen  genomen  geweeft  is. )  So  verfoe- 
ke  is  mits  defen  aen  u  E.  E.  dat  den  ProfefToren  de  bela- 
ftinge  gedaen  worden,  om  te  moeten  (tot bewijs eri 
verklaringe  van  defelve  hare  nieuwe  befchuldinge)de  th- 
tulen  in  dien  opgénoemt  refumeren,  en  uyt  mijne  fchrif- 
ten  en  uyt  den  korten  Extract ,  welke  daer  uyt  getrok- 

ken is ,  aenwijfinge  doen ,  wat  en  hoe  vele  Propofi- 
tien  dat  het  zijn ,  die  in  eenen  yegelijken  differentialen 
poincl:  (na  haren  fin)  foude  mogen  tegen  Gods  woord 

en  d'Analogie  ftrijden ;  en  hier  oeneffens ,  om  tegens 
defelve  Propofitien  te  moeten  fchriftelijk  overleveren 
hare  Antithefis  of  tegen-  Propofitien ,  en  te  moeten  we- 

derleggen de  fondamenten ,  op  dewelke  zijn  beruften- 
de  de  Propofitien  controvers ,  in  de  voornoemde  mijne 

mtffie/   eit  Öilapectbe  fïjn  l'Cpfe  OU  ̂ 00211/  tOt  bat  Schriften  en  Extradt  uytgegeven  zijnde.  Verfoekeinf- Cojneüitë  ontboben  en  geï)002t  foube  3öu  boo2  be 
<£.  €.  peeren  <0ccomnütteerte  ïSaben  i  maer 
3Btggecf3  berfrlneben  3ijnbc  tegen  ben  feiten  <©cto- 
bn#/  om  m  tien  ï^agc  te  berfrtrijncn/  en  Quant 
niet/  ftclj  boenbe  emifeten  ató  onbeguaem  tot  öe 
repfe  /  boo?  inbifpofmc ,-  en  öeöe  baer  na  booj  öe 
<tf5ebeputeecbc  beu  ̂ teöe  I$oo2n  /  m  be  bergabe^ 
ringe  bet  ï|.  ï|.  Staten  oberlebeten  be  ïïemon- 
ittantk  l  met  fijn  epgen  Ijanb  gefefceben  /  baer 
ban  Cont>e  fitec  bolgt  /  bte  ooft  gebonbert  too2b 
in  fnn  boen  folio  389.  en  i$  tupbenbe  albuö : 

Aen mijn  Heeren 
Vriejland. 

de  Staten  van  Holland  tn  Wefl- 

EDele,  Vermogende  Heeren,  mijne  forge is  niet, 
dat  het  advijs  der  ProfefToren  ,    welke  u  E.  E. 

fefloecn. 

van 

Hfemon< 
fbanttt 

t\tii$WiQ*  overgelevert  is  ,  den  rerpedt  fal  hebben  van  een  op- 
fiecf?  aen  öe  recht  vonniffe  ,  dat  tufïchen  my  en  die  van  den  Sy- 
ï^.&taten/  node ,  belangende  onfe  onderlinge  verfchii ,  uytge 

IjnabtiriiS  §even  2Y '*  om  dat  ̂ et  bekent  is 
ötr$K>=    advijs  van  wat  anders  ,    dan 

lijke  queftie  was  ,  ook  fine  ordine  judiciario  ,  en  tot 
hun  eygen  profijt  uytgegeven  hebben.  Namentlijk, 
die  van  den  Synode  hebben  my  in  de  poindten  diffe- 

rentiael ,  in 't  voorfz  advijs  benoemt,  noytomd'ey- 
gentlijke  forme  van  mijn  Leere  ,  fo  als  die  in  mijn 
Schriften  was  voorgeftelt  ;  maer  alleen  met  argliftige 
calomnien  befchuldigt,  en  de  ProfefToren  hebben  de 
fulke  hare  boofheid  ganfchelijk  verfwegen ,  en  hebben 
haer  advijs  geformeert  van  de  forme  van  mijn  Lee- 

re. Sy  hebben  (fegge  ik)  't  felve  advijs  geformeert, 
fonder  eerft  van  die  van  den  Synode  gevordert  te 
hebben  de  behoorlijke  tegeuftelünge  van  defelve 
mijne  Leere  ,  en  de  wederleggingé  van  de  fonda- 

menten j  daer  op  fy  beruftende  is ;  en  dan  noch  ner- 
gens anders  toe  ,  om  te  juftifkeren  hare  opinie  of 

gefintheid  in  de  differentiale  poindten  ,  fo  fy  defel- 
ve al  van  te  voren  in  haer  preleBionibus  <&•  diffrutationi- 

hus  Tbeologicis ,  (?c.  uytgegeven  hadden. 

Maer  dit  is  't  gene  waer  voor  ik  achte  dat  uwe 
E.  E.  't  felve  advijs  fullen  willen  houden;  te  weten IV.  Deel. 

gelijken  mede,  dat  daer  na  my  vanuweE.E.gegunt 
worden  ,  om  te  mogen  defelve  hare  Antithefes  refute- 
ren,  en  de  behoorlijke  falvatie  van  de  Leere  en  van  dei 
fondamenten  van  mijn  Propofitien  tegens  hare  berifpin- 
gen  volbrengen ,  en  wederom  voor  de  Vergaderinge 
van  uwe  E.  E.  inbrengen. 

Edele,  Vermogende  Heeren ,  ik  late  hier  na  te  feg- 

gen,  hoe  onwaerachtig  't  felve  advijs  of  nieuwe  be- 
fchuldinge der  ProfefToren  zy,  't  welk  namaels  blijken 

fal,  wanneer  fy  't  bewijs  van  dien  fullen  ingebracht 
hebben,  en  ik  mijne  beantwoordihge  daer  op  fal  mo- 

gen doen.  Jk  moet  alhier  fpi  eken  van  de  voornoemde  (Fol.  57.) 

forme,  daer  in  fy  't  felve  advijs  ,  welke  uwe  E.  E. 
geprefenteert  is ,  toegeftelt  hebben ,  en  mede  van  de 

fondamenten,  daer  op  't  felve  vanhengefondeertis, 
op  dat  u  E.  E.  de  confpiratie,  welke  fy  met  die  van 
den  Synode  tegens  mijn  perfoon  gemaekt  hebben , 
en  d$  liften  welke  fygebruyken,  en  mede  haren  haet 
die  ̂ y  tegen  de  fake  des  verfchils  dragen ,  bekent 
moge  worden.    Ten  eerften  ,  fb  veel  de  forme  aen- 

datfe  't  felve  haerlgaet,  datfe  hebben  willen ,  (gelijk  te  voren  geklaegt 
t  gene  d'eygent-  is)  't  felve  hare  advijs  van  eene  andere  fake  formeren , 

dan  daerom  de  queftie  was.  'T  felve  is  gedaen ,  om  de 
fchandelijke  calomnien ,  welke  die  van  den  Synode  in 
hare  befchuldinge  tegens  my,voor  uwe  E.E.ingebracht 
hebben ,  te  bedekken ,  op  dat  fy,  die  fuiken  mifdaed  be- 

dreven hadden ,   foude  mogen  hier  door  ontgaen  de 

rechtvaerdige  berifpinge,  welke  hen  ftonde  van  d'auto- 
riteyt  en  macht  van  uwe  E.  E.  te  verwachten,  en  op  dat 
ik  de  behoorlijke  juftificatie  tegens  hare  befchuldinge 
foude  moeten  derven.  Wederom,  datfe  de  voornoemde 
benoeminge  van  de  ftukken  der  tegenftrijdinge  uyt  dit 

haer  advijs  hebben  laten  uyt  blijven ,  't  felve  is  gedaen  , om  uwe  E.  E.  het  bedenken  te  doen  hebben ,  dat  onder 
my  beruften  fulke  dwalingen ,  als  daerom  die  van  den 
Synode  my  oneerbaerlijken  door  calomnie  by  uwe  E. E. 
befchuldigt  hadden ,  en  ona  defelve  calomniateurs  hun 
oude  reputatie  by  uwe  E.  E.  te  doen  behouden.  Ten 

laetften,  datfe  de  voornoemde  Antithefes  en  d'uytleg- 
ginge  van  de  poindten  mijner  Leere ,  in  't  felve  hare  ad- 

vijs niet  hebben  ingefchreven;  't  felve  is  gedaen,om  dat- 
fe hen  gefchaemt  hebben ,  den  Statum  of  den  ftand  des 

<0  fer- 

' 
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verfchils,  welke  is  (eygentlijk  te  feggen)  alleen  om 

't  verftand  of  uytlegginge  van  de  belofteniffe  des  ver 
bonds,  als  die  in  alle  de  difFerentiale  poincfen,  wel- 

ke in 't  felve  advijs  opgenoemt  zijn,  bevonden  word 
Cardo  rei  te  wefen  ,  en  van  henluyden  alfo  verklaert 

word,  datfe  alleen  eenigen  van  de  kinderen  der  bond- 
genoten toebehoort ,  &c.  in  de  Vergaderinge  van  uwe 

E.  E.  voor  te  Hellen.  Opdatiknietenfegge,  datfe  na 

't  exempel  van  de  Pharifeezeen  Paufelijke  kerken  >  hen 
niet  hebben  willen  achten  gehouden  te  zijn ,  om  voor 
uwe  E.  E.  competente  rekenfehap  te  geven  van  dit  hare 
advijs  of  befchuldinge ,  en  datfe  hier  in  hebben  gefocht, 

niet  alleen  my  de  middelen  en  vryheid  van  mijne  defen- 
fie  of  verantwoordinge  t'ondcrgaen ;  maer  ook  u  E-  E. 
autoriteyt  en  macht  te  misbruyken  in  't  executeren  van 
deconclufie,  dewelke  fy  in 't  felve  advijs  genomen  of 
befloten  hebben  ;  ja  datfe  in  defe  forme  van  hare  eerfte 

advijs  (als  hun  gegunt  foude  wefen  op  't  felve  advijs  het 
gene  fy  begeren )  hebben  gefocht  een  onveranderlijke 

Wet  te  maken,  om  tegen  te  ftaen en t'onderdrukken 
de  beftraffingen ,  die  tegens  d'andere  ongeregelthe- 
den,  van  haer  kerken  gebruykt ,  fullen  geinftitueert 
mogen  werden. 

Ten  anderen,  fo  vele  de  fondamenten  van  haer  ad- 
vijs of  befchuldinge  aengaet ,  fy  fonderen  defelve  op 

tweederley  bewijs,  te  weten  ,  op  Gods  Woord  en 

d' Analogie  des  geloofs ,  en  dan  noch  op  de  Nederland- 
fe  Conferïie ,  Catechifmus ,  en  op  de  forme  van  de  Re- 

formatie, dewelke  in  defen  tijd  gefien  word.  Ik  fegge 
met  den  Apoftel ,  die  my  oordeelt  dat  is  de  Heere,  en 
en  achte  niet  veel  op  dat  oordeel  van  eenen  menfche- 
lijkendag;  daerom  fubmittere  of  onderwerpe  ik  my 

gaerne  onder  het  oordeel  van  Gods  Woord ,  als  't  felve 
na  d'Analogie  des  Geloofs  verklaert  fal  mogen  zijn. 
Maer  op 't  gene  dat  fy  defelve  hare  befchuldinge  fon- 

deren op  d'andere  voorbenoemde  dingen  ( hoewel  de- 
felve alle  fodanig  zijn,  dat  ook  mijn  Leere ,  daervan 

haer  feggen  is ,  datfe  tegens  die  alle  ftrijdet ,  dier  me- 
de rijkelijk  kan  bewefen  worden)  fegge  ik,  dat  fulks' 

niet  waerdig  is  om  daer  op  t'antwoorden ;  namenthjk , 
of  fy  fullen  moeten  feggen  >  dat  in  defelve  dingen  zijn 
't  felve  dat  in  Gods  Woord  is ,  en  het  fal  alfdan  niet  van 
node  wefen ,  defelve  dingen  tot  een  bewijs  van  haer 

befchuldinge  in  te  trekken.  Of  fy  fullen  moeten  feg-  j  Overheden  verfbeken ,  en  ook  bekomen  ,  dikmaels'in 
gen,  dat  daer  in  wat  befonders  zy,  't  welke  in  Gods ;  faken  van  kleyne  importantie,  fulks  alsikaenuE.  E. 
Woord  niet  en  is,  en  het  fal  alfdan  krachteloos  zijn  ,  in  defe  grootwichtige  fake  ben  verfoekende  ;  en  dat 
het  bewijs  dat  daer  uyt  genomen  word.  En  op  dat  ik  de  Martelaren  die  onder  de  PaufelijkeTyrannije,na  het 

de  fake  van  dit  haer  laetfte  fondament  naerftelijk  voor  befluyt  der  Concilien  of  Synoden,  en  by'tadvijsder 
oogen  ftelle,  het  is  u  E.  E.  kennelijk,  dat  mede  dei  Scholen  veroordeelt  geworden  zijn  ,   't  felve  (tegen 

en  is  als  noch ,  op  dat  de  vervallen  Kerke  wederom  tot 
de  fuy verheid  harer  eerÜte  Aportolifeinftellingeenbe- 
ginfelen  geholpen  werde  :  daerom  moet  ons  daer  in 

toegeftaen  worden  en  vry  blijven ,  d'onderfoekinge  en 
het  onderfcheyd ,  op  dat  alles  wat  fodanig  niet  is,  als 

d'Apoftolife  waerheid  ,  verworpen  en  uyt  het  gebruyk 
gebracht  worde.  Ja  de  queftie  is  tegenwoordig  tufTchen 
haer  en  my  5  of  ook  de  voornoemde  Confeiiie ,  Cate- 

chifmus en  forme  van  de  Reformatie ,  welke  als  nu  te 

defen  tijde  gefien  word ,  over-al  en  in  alles  met  d'Ana- 
logifè  of  rechtmatige  verklaringe  van  Godes  Woord 
over-een  komt.  Ik  fwijge  nu  noch,  dat  het  felfsden 

Profefforen  niet  onbekent  mag  wefen  ( 't  gene  te  voren 
aengeroert  is)  dat  defelve  Confeflie ,  Catechifmus ,  en 
de  formele  oeffeninge  der  gefeyde  Reformatie  voor- 

noemt ,  in  de  gecontroverteerde  poindten  van  onfe 
queftie  fodanig  zijn,  datfe  niet  alleen  fomtijds>  maer 
meeftendeel  te  famen  my  en  henluyden  ,  als  zijnde 
mijne  befchuldigers  en  tegenfprekers  ,  toeftemmen ; 
en  dat  de  propooften  aen  weder-zijden  daer  uyt  kon- 
nen  bewefen  worden,  daerom  effen  vele  zijn  te  ach- 

ten ,  als  de  I{egula  lesbia  in  probandis  ArcbiteBuris. 
Somma ,  dat  de  Profefïbren  haer  voornoemde  befchul- 

dinge aennemen  te  willen  bewijfen  met  defe  voornoem- 
de menfchelijke  dingen,  dat  en  foude  geen  bewijfen 

zijn ,  maer  woorden  fonder  gewichte  van  faken  uyt- 
gieten;  of  op  dat  ik  duydelijker  fegge ,  het  onfekere metonfekere  beveftigen. 

Edele ,  Vermogende  Heeren ,  het  is  recht  voor  my , 
dat  ik  tegens  fuiken  forme  van  't  advijs  der  Profeflbren , 
aen  uwe  E.  E.  de  voorfz  dingen  verfoeke ;  nademael 
het  kennelijk  is,  dat  de  queftie  tufTchen  haer  en  my , 
de  welke  (gelijk  te  voren  gefeydi6,  en  fy  felfs  hen  uyt 
de  conferentie  tot  Leyden  indachtig  moeten  houden) 
beftaet,  om  't  rechte  verftand  van  de  beloftenifTe  des 
Verbonds ,  en  in  haer  begrijpt  d'Analogie  des  Geloofs, 
dat  is ,  de  rechtmatigheid  van  de  verklaringe  van  Gods 
woord  in  't  ftuk  der  Leere ,  van  de  gemeenfehap  der 
faligheid,  over-een  komt  met  uwer  E.  E.  Goddelijke 

beroepinge ;  't  welke  is ,  verwaorders  te  wefen  van  bey- de  de  tafelen  der  Wet.  Hier  beneffens  ook  openbaer  is, 
dat  alle  menfehen  die  met  eenigerhande  befchuldinge 
befwaert  werden ,  ( na  Gods  wille)  aen  hare  wettelijke 

voorfrandei  s  van  de  Paufelijke  Sedte ,  hen  beroepen  in 
de  befchuldinge ,  welke  fy  tegens  ons  zijn  makende , 
op  de  belijdenifïe  van  hare  Kerke,  ongetwijfelt  ook 
op  hare  Catechetijke  boeken ,  dewelke  fy  beneffens  en 

na  't  exempel  van  den  onfen  hebben  gefmedet  ( hoewel 
fy  defelve  noch  in  de  Kerke  niet  gebracht  hebben  ge- 

lijk wy)  en  op  de  gebruykeüjke  oeffeninge  van  hun 

Kerken-dienft.  'T  gene  dat  wy  noodfakelijketf  van 
hunlieden vereyfehen  ( zijnde»  datfe  hare ganfefó Le- 

re  fullen  moeten  bewijfen  t'accorderen  met  d'A'nalo- 
gife  verklaringe  van  Gods  woord ;  en  datfe  fonder  de- 

fen ,  hen  fullen  moeten  mijden  ons  te  belaften,  om  haer 

Leere  te  moeten  approberen,  en  d'eenigheid  van  haer 
Kerke  mede  onderhouden)  fulx  ftaet  ook  defe  mijne 
nieuwe  befchuldigers  toe  ,  om  te  moeten  doen.  De 
Nederlandfe  Confeiiie  ,  gelijk  ook  de  Catechifmus , 
welke wyfo nieuweling  gefmedet  hebben,  mag  men 
niet  toe-eygenen  den  H.  Geeft ,  als  of  fy  de  Schrifture 

waren ,  ( al  is  't  datfe  by  ons  in  de  plaetfe  van  dien  ge- 
bruykt worden)  maer  men  moet  defelve  den  menfehen 

toe-cygenen,  als  een  verklaringe  en  uytlegginge  over 
de  Leere  der  H.  Schrifture,  en  onfen  fin  of  herte  en  kan 
in  de  Leere  der  felve  niet  buyten  twijfel  ftaen,  anders 

dan  in 't  gene  dat  met  Gods  Woord  en  met  d'Analogie des  Geloofs  over-een  komt  :  En  wat  belangt  de  Re- 
formatie, 't  is  wel  te  prijfen,  dat  defelve  in  defe  Ne- 

derlanden ,  door  d'arbeyd  van  geleerde  mannen ,  en 
onder  de  faveur  en  met  befcherminge  van  hoge  en  lage 
Overheden ,  aengevangen  is  :  dan  ten  volgt  hier  uyt 
niet,  datmen  hierom  de  forme,  daer  toe  defelve  ge- 

bracht is,  flechtelijk  fonder  toedoen  of  afdoen  moet 

Gods wille)  geweygert  is  ;  ja  een  ycgelijk  belijden 
moet ,  dat  de  forme  van  doen  in  gefchillen ,  niet  en 
behoort  een  partye  eygen  te  zijn ,  maer  beyden  ge- 

meen; en  niet  toegeftaen  kan  werden ,  dat  de  gene  die 
eyfeher  is,  vonnis  of  getuygeniflc  in  fijne  fake  foude 

mogen  geven. Het  is  behoorlijk  roormy  (fegge  ik)  dat  ik,  in  het 
gene  dat  aengaet  het  bewijs;  tot  welken  hen  de  Pro- 

feflbren in  defe  hare  nieuwe  befchuldinge  beroepen , 
defe  hope  hebbe,  dat  uwe  E.  E.  hen  belaften  fullen , 
om  t'overfien  en  te  vergeten  't  bewijs  van  den  menfehe- 
lijken  dag,  der  tegenttrijdige  opinien,  welke  haer  open- 

baren in  de  Nederlandfe  Confeflie ,  in  de  Catechifmo , 
en  in  de  formele  oeffeninge  van  de  gefeyde  Reforma- 

tie ?  en  hen  alleen  te  moeten  behelpen  met  d'Analogife 
of  rechtmatige  verklaringe  van  Gods  heylige  eenfor- 
mige  woord-  Overmits  de  blijkende  adminiftratie  van 
uwe  E.  E. regeringe,  gedurende  den  tijd  van  defe  Re- 

formatie ,  te  befchouwen  gegeven  heeft ,  dat  uwe  E.  E. 
voornemen  zy ,  de  Leere  der  Kerken ,  welke  geefte- 
lijkis,  niet  na  de  woorden  van  menfchelijke  wijmeid ; 
maer  ha  de  woorden  die  van  den  Geeft  geleert  zijn,  als 

't  Geeftelijke  na't  Geeftelijke  te  doen  onderfcheyden  en 
geoordeelt  worden.  Welke  finguliere  en  eygentlijke 
detigt  van  u  E.  E.  regeringe ,  alfo  fy  eene  feer  loffelijke 
uy  tnementheid  is ,  defelve  uwe  regeringe  onderfchey- 
dende  van  de  voorgaende  Paufelijke  boofheid  en  tyran- 

nije,  waer  door  d'Onderdanen  van  uwe  E.  E. de  vryheid der  confeientie  bekomen,  om  na  de  waerheid  van  Gods 

heylige  woord,  fonder  alle  periculen  en  angft  van  verlies 
.  der  goederen  en  des  levens  te  mogen  leven  :  fb  bidde 

onderhouden.  Het  eynde  van  allen  defen  is  geweeft ,  I  ik  God  den  Vader  onfes  Heeren  Jefu  Chrifti ,  dat  hy defelve 
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defelve  regewfige  door  fijn  genade  en  goetheid ,  langs  i  ten  deel ,  fo  fullen  daer  uyt  grouwelijke  alfcrdurr  moe- 
fo  meer  beveftige  en  voorfpoedig  make ,  tot  lof  van  |  ten  volgen 

fijnen  heyligen  name  ,  en  tot  Taligheid  onfer  zie- 
len ,  Amen.  Onder  ftond  ,  U  E.  E.  diènftwil- 

lige  Onderdanige.  En  was  ondertekent  Comdius  IVtg- 

gari. 

ftttl)  toerfee  ter  fcïba*  ti  jïi  ottc  rrx^lcbcrt  ecrtc  anïïc^ 
re  ïicntonfTramie  /  onöectéömt  m  Clement  IBar- 
tmften  Co|neli$  |Bepnmf3/  öépöe  m  ütec  tp 
©?eoicamen  tot  ̂ oom/  mttggr&êrtf  eemge<@uliec- 
imgaialtoicr/-  fcicnenfee  tot  berfelKsmnae  tan  ïDig* 
Cerfj/  enterfsclt  out  in  't  ttuhUanöe  pieDdlinattc niet  te  fjoos  ö^perft  te  toKCtem 

tl  «Mille 
na»  vatqm 
U  Ucrfce 

JVij/n  Heeretf, 

ALhoewel  wy  vaftelijk  hadden  voorgenomen  om 
.iemand  anders  dan  Kerkelijke  vei  gaderingen  on- 

fen nood  te  klagen ,  belangende  de  difrerenten,  gere- 
twi»  &*v&i  lèn  tiiïïcnen  den  Synodum  ter  eenre ,  en  CorneKs  Wig- 
&n~z       gerfz  perfone  ter  ar.dere zijde,  opgerokt door iekere 
^tatsn     perfonen ,  dewelke  wy  wel  hadden  verhoopt  door 

»aa  ̂ oi*  lankmoedigheid  wederom  te  brengen  tot  de  oude  vre- 
de en  eenigheid  :  Nochtans dewijlewy bevinden,  dat 

alle  onfen  arbeyd  vergeefs  is,  dewijle  defelve  perfo- 
nen  fonderlinge  geftèrkt  worden  door  de  refolutien  der 
Synoden ,  eerft  dat  tot  Alkmaer  is  gehouden  j  daer 
defelve  hebben  durven  beflny ten ,  dat  Cornelius  voor- 

noemt onfuyver  in  de  Leere  der  waerheid  Gods  was , 
fonder  nochtans  fijne  fchriften  wel  geëxamineert,  ja 

naulijks  gelefen  te  hebben  :  als  ook  daerna  tot  Haer- 
lem  en  daer  aenvolgende ,  daer  fy  den  Siatum  (jBeftio- 
nis  fochten  te  veranderen,  trekkende  uyt  fijne  fchrif- 

ten eenige  calomnien  en  fallacien  (gelijk  Cornelius  hem 
hier  over  feer  beklaegt)  welke  fy  nochtans  in  de  Stad, 

onder  't  gemene  volk  ftroyden,  als  zijnde  Cornelius 
gevoelen ,  daer  het  henlieden  niettemin  door  u  E.  E. 
Gecommitteerde  verboden  was  te  ftroyen ,  waer  door 
het  vuur  des  tweedrachts  te  groter  geworden  is,  het 

we^e  wy  wel  hadden  verhoopt  op  nieus  gefmoort 
te  fullen  worden,  door  de  mondelinge  conferentie, 
welke  tuilchen  hem  en  de  Profeflbris  Theologie  door 
u  E.  E.  heleyd  is  gehouden ,  in  welke  collatie  de  voorfz 
Profefiores  wel  verftaende  waren  de  calomnien  en  fal- 

lacien voorgeroert ,  feggende  geen  dinerene  te  we- 
ien, dan  in  het  ftuk  van  de  Predeftinatie  met  den  aen- 

kleven  van  dien,  gelijk  wy  fulks  uyt  onfen  Gefanten, 
daer  by  zijnde ,  wel  hebben  verftaen.   Maer  alfo  wy 
riu  ook  verftaen  hebben,  dat  haer  advijsvooruE.E. 
alfulksisgeweeft,  dat  de  Leere  Cornelij  (in  dat  deel 
voorgeroert)  niet  wel  moge  véreénigt,  noch  fonder 
grote  argernifle  geleert  worden  in  de  Kerke  Gods , 
fonder  datfe  eens  mentie  hebben  gemaekt  van  de  fchuld 
of  feylen  des  Synodi  voorgeroert ;  fo  is  wederom  hier 
door  den  twift  groter  geworden  ,   dewijle  fommige 
notabele  perfonen  haer  niet  hebben  gefchaemtdoorde 
Stad  om  te  dragen  aldufdanigen  Pafquil,  daer  van  de 
copye  u  Ë.  E.  hier  nevens  vertoont  wort ,  waer  door 

£y  dan  tot  merkelijke  fcheuringe  in  de  Kerke  arbey- 
dende  zijn.   Want  behalven  andere  valfehe  woorden 
die  daer  in  ftaen,  fo  is  doch  de  conclufie  een  lafter- 
Jijke  calomnie,  welke  wy  by  defen  betuygen  ,  de  da- 

gen onfes  levens  noch  in  fijne  fchriften  bevonden,  noch 
uyt  fijne  Predicatien  oytgehoort  te  hebben.  Alfo  het 
dan ,  mijne  E.  Heeren ,  ook  genoegfaem  blijkt  uyt  al- 

le de  fchriften  Cornelij  ,   en  byfonder  uyt  dit  laetfte 

aenuweE.gefonden,  dat  alle  die  queftienzijnfpruy- 
tende  uyt  de  algemene  beloftenifle  Gods,  eertijts  Adam 
in  den  Paradijfe  gedaen ,  en  daer  na  met  Abraham  ver- 
nieut ,  dewelke  Cornelius  fuftineert  te  behoren  tot  de 
gelovige  ouderen  en  hare  kinderen  in  Linea  defcendenti ; 
gelijk  wy  ook  by  defen  belijden,  dat  hetfelve  alhier  in 
der  Kerken  opentlijk  in  de  Predicatien  is  geleert  alle 

tijd  van  't  begin  der  Reformatie ,  als  wefende  het  eeni- 
ge fondament  en  fteunfel  der  hope  en  faligheid  van  alle 

gelovigen  en  hare  kinderen ,  ja  ook  het  eenige  fonda- 
ment van  den  Kinderdoop  :    want  fonder  die  alge- 
mene beloftenifle  het  onmogelijk  is  den  Kinderdoop 

tegen  onfe  wederpartyen  tebefchermen  :  Ja,  die  be- 

loftenifie weg  gevoert  zijnde,  't  zy  in  't  geheel,  'tzy IV.  Deel. 

So  verfoeken  wy  ootmoedighjk  aen  uwe  E.  dat  doch 
niemand  befwaert  en  werde  met  alfulke  Wet  van  de' 
Leere  der  Predeftinatie ,  waer  door  defelve  algemene 
beloftenifle  foude  tegen-gefproken  worden ,  en  dsn 
Kinderdoop  periclitei en ,  het  welke  gefchiéd  ( leggen 
wy)  alfmen  defelve  abfblutelijkleyd  op  den  gelovigen 
en  haren  zaden,  fèggendë.daer  by ,  mijne  E  Heeren, 
onder  correftie ,  dat  die  fake  wel  zy  te  vereenigen ,  te 
weten  ,  wanneer  den  eenen  d^n  anderen  liet  in  dele 
fake  ongemolefteertenongeblameert,  gelijk  felrs  het 
Synodus  tot Edam  Anno  1592-  gehouden ,  met  Corne- 
lio  in  eenige  differentiale  poin&en  van  de  gebeden  was 
vcraccordeert ,  ongemoeyt  te  laten,  gelijk  ook  we- 

derom onfe  Gefanten ,  die  benefFensCorneiiototLey- 
den  by  de  Collatie  ge  wee  ft  zijn  ,  hem  hadden  gera- 

den van  wegen  hare  principalen,  om  de  Profefioren 
aen  té  bieden  alfulken  Collatie  als  voren  vcrhaelt  is, 

het  welke  hy  'Cornelis  gaerne  gedaen  heeft ,  en  hen- 
lieden aengedient;  het  welke  wy  ,  om  de  fcheuringe 

te  verhoeden,  en  om  der  vrede  wiile,  van  gar.tfcher 
herten  wel  gehoopt  hadden.  Want  men  behoord  nie- 

mand in  defe  fake  van  de  Predeftinatie  fo  te  perflèn 
en  befwaren  ,   datrrien  even  fo  hoog  daer  van  foude 
moeten  gevoelen  als  Cal  vijn  en  Beza ,  dewiji  het  feker 
is,  dat  alle  geleerden  fulks  niet  gedaen  hebben;  maer 

hebben  d'eene  meer,  en  d'ander  hoger  daer  van  ge- 
voelt, gefchrevenen  geleert,  nochtans  malkanderen 

daerom  niet  voor  valfch  en  onfuyver  gecondemneertj 

maer  d'eene  den  anderen  in  der  liefde  verdragen ,  be- 
houdende t'famen  dat  eenige  fondament  Chriftum  Je- 

fum ,  daer  op  fy  timmeren  en  bouwen  Gout,  Silver 
en  Edele  gefteenten ,  ra  Pauli  Leere  ,    om  alfo  hefe 
Koninkrijke  Chrifti  Jefu  te  ftichten  en  te  bouwen  in 
vrede ,  tot  lof  en  prijs  van  Gods  H.  name ,  en  faligheid 
der  toehoorderen.  En  belangende  de  algemene  belof- 

tenifle ,  fo  is  P  nno  1  ̂ 90.  in  den  Synode  tot  Hoorn  ge- 
houden ,  eendrachtelijk  gerefolveert ,  fonder  yemands 

tegenfp reken ,  datmen  daer  by  foude  blijven,  gelijk 
ook  op  defelve  tijd  verfchil  van  de  Leere  der  Predefti- 
natie  gerefen  zijnde  ,  geaccordeert  is  eenen  Dienaer 
van  Valkoog  by  die  foete  verklaringe  Bullingeri  te  blij- 

ven ,  foekende  alfo  de  meefte  ruft  en  ftichtinge  fijner 
Gemeente.    En  verfoeken  daerom  ootmoedig  ,   dat 
mijne  E.  Heeren  believe  alfulke  conciliatie  of  dier- 
gelijken  te  willen  maken  en  mainteneren ,  als  niet  al- 

leen accorderende  met  Gods  H.  Woord ,  datmen  tot 

matigheid  en  ftichtinge  gevoele  ,   maer  na  vele  an- 
dere exempelen  hier  voren  verhaelt ,  dit  doende ,  &c» 

Was  ondertekent,   H'iggertjavf^  indeNol,  Jan  Hen- 
drikfc  ,   Claims  Martini  ,    Conielis  Mtynardi  ,    Dirï^ 
Pieterfc ,  Yslrant  Comelifo ,  Gerbrant  Gcrbrantfo ,  Bard, 

Olfer/% ,  en  't  merk  van  Jdis  Gijsbertf^. 

VAn  het  beeld  Gods  leert  Cornelius  ftrijclendedin-"  &{t  fóöci 
gen  ,  te  weten ,  dat  het  beeld  Gods  in  den  menfche  J>afquii 

natuurlijk  is,  en  dat  het  een  onvernatuurlijke  fchen-  öaectan 

kingeGodsis.  "*»««*! Van  de  dood  gebruykt  hy  iekere  vreemde  fpreuken ,  iSemon* 
die  nochtans  geen  grote  fwarigheid  hebben.  fhamie 

Van  de  voorfienigheid  Gods  wil  hy  niet  toelaten  ,  j?^  b£D! 
dat  God  goed  en  quaed  ordineert ,  dat  is ,  by  fijn  fchik-        * J 
kinge  laet  gefchieden. 

Van  d'Erf-fonde  heeft  hy  vele  vreemde  diflindtien, 
by  gene  Schrijvers  bekent ,  feggende ,  dat  niemand  om' 
d'Erf-fonde,  maer  alleenlijk  om  de  eygen  dadelijke 
fonden  geftraftwerd. 

Vande vernieuwinge  des  menfehen,  feyd  hy,  dat 
God  den  menfche  in  Adam,  als  den  ftruykdes-  men- 
fchelijkengefiachts,  wederom  opgerecht  heeft;  niet 
tegenftaende  dat  hy  moet  bekennen  ,  datter  geen  fa- 

ligheid is  fonder  gelove ,  het  Welke  God  niet  allen  men- 
fehen dadelijk  geeft. 

Van  de  Verkiefinge  ftelthycaufen,  dat  alle  andere 
effeftus  ftellen ,  en  feyd  datfe  alle  verkoren  zijn  ók  daer 
volftandig  blijven  in  goede  werken. 

Van  de  volhardinge ,  feyd  hy ,  dat  die  oprechte  kin- 
deren Gods  geworden  zijn ,  ook  mogen  vervallen ,  daer 

nochtans  God  fèyd,  dat  niemand  hem  den  fijnen  en 

mag  onttrekken, <©  Z Uyt 
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U)  t  defe  Leere  Cótneli j  word  onfc  falighdd  in  twij- 
f.  I  getrokken  ,  onlè  macht  veel  te  veel  toegefchreven, 
onfe  goede  werken  veel  te  hoog  gel  telt  :  Infomma, 
fijn  leere  is  een  fondament  gevende  vande  Paufelijk: 
verdienden ,  en  een  onverdrageiijke  blafphemie  tegen 
liet  lijden  Chrifti. 

den ,  ten  ware  dat  hy  ons  daer  toe  oorfake  gegeven 
hadde ,  (eggende;  dat  hy  ons  fulx  nimmermeer  ibude 
toeftaen ,  overmits  dat  indien  hyfulks  toeftonde,  vele 
andere  (lukken  fijner.  Leere  foudeh  moeten  vallen. 
Hierom  vraegden  wy  hem,  wat  hy  verftond  door  het 
beeld  Gods?  Hy  antwoorde,  dat  hy  daer  door,  fo 

|  veel  de  nature  des  verftands  aengink  ,  verftond  de 

3B?r)eÖÖenilptbmnaméiK.«=fóerften'-raêlj!Jaattre  kenniflè  des  waren  rechtvaerdigen  Gods.  Hier  uyt  ar- 

P'OfcO'OfCnacfClj^-.il/  be«pjtÖen^toanéaêr/Cffiï|gumenteerden  wy  aldus  :  Inden  welken eenige ken- hK\  fitljC  fötlten  Ivcbbtn  gcfOilöcn  acil  Öcfc  fingidi  er  C ,  nliTe  des  waren  rechtvaerdigen  Gods  is,  indenfejfden 
piTfOnett/  Om  Ut  te  jïCÖpeil :  «Bcfdte  Ijibbm  Ottgis  eenig  beeld  Gods  :  in  den  natuurlijken  menfche  is 
toat  t\»iJtfdac0tiorjtMUtlUOO2fJ/  QÏÏmS  fnfpttic{t&  eenige  kenniflè  des  waren  rechtvaerdigen  Gods;  fois 

flcnöe  :  ö  %.  fdJJiJUcil  iJCÖDcrt  l»p  t'fauten  Olttfait*  |  dan  ook  in  hem  eenig  beeld  Gods.  Hy  ontkende  het 
gen/  fïCÏCfCH  CH  te«)'n!)OU&battöicnbcrfracn/  toaeCI  tweede,  te  weten,  dat  in  den  natuurlijken  menfche 
Upt&pÖBttmten/  telt  ÏJCttenaerÖenocmcpaefKÏt*  eenige  kenniflè  des  waren  rechtvaerdigen  Gods  is,  feg- 
tC  tCt  ruefeiÖ  i$/  t'00?teïcit  ÏWA  CCtlÖ  attterg  feaeöjgende  ,  dat  het  beeld  Gods  door  de  fonde  in  Adam 
fOntlcrgoefccftattttfFctoailfa&en/  en  na  DatfpöOOiï  5?'  it'eenemael  verloren  was,  't  welk  van  Origene  wel  eer negentïKiö  of  booz-oojteel  getoeter)  inerte  2Entet\ö 
niet  Ijcbüen  fp  baec  op  öeantbwt. 

ter  op  Daer  na  ban  toefen  te  <£.  €.  peeren  ̂ ta^ 

gefeyd  zijnde  ,  van  de  oude  Kerke  tegen-gefproken 

en  wederleyd  is.  'T  contrarie  van  dien  hebben  wy  be- 
wefen  door   autoriteyt   der   Schrifturen  ,    byfondert 

B.om.  r.  en  2.  Hy  antwoorde,  ('t welkwy nimmer-' 
Mt  baï)  BüHa-Jïl  aenfCÖ?tj)ttnöe  rjeöaen  ̂ jnöcacnte;  meer  van  hem  verwacht  hadden)  datden  Apoftel  al 
tJ?ÏC  -p:OfetTorcn  giimilim/  €ixïcati«m  en  <0omatj  daer  handelt  van  de  menfehen  die  te  fijnen  tijde  leefden 
rium  (25a|ïin.3iUSS  b)a£  ÖOC  WÖOOÖörtOOÖOfOtedCfl  alleen,  en  niet  met  alle  menfehen  voor  fo  veel  als  fy 
teU)  Un  epltöe  ftlUpUcn  fipgeftlmfte  fOUten  fteiïen  en1  natuurlijk  zijn.  Daer  tegen  wy  hem  bewefen,  datde- DberleUeten  te  CCtemrt  öienentetOtSuftlfJCatie  ban  Ué  fijne  antwoorde  klaerlijk  wederleyd  word,  fowel 
Daer  gegeten  aObijÖ/lieOOenfiïteeaeÖaen  ten  9.  <De^l  met  het  eynde  en  den  gehelen  inhoud  van  dien  brief, 
CCmlMg  1^95*  ÖaecaenbWgentemeteeiïltaÖJiljSge^  als  ook  mede  met  de  woorden  felvevandieplaetfen 
ftljHfte/  toacr  b^n  l)ït  CraCtactmetetOtBelffge^-  enbeneffens  dien  met  het  gemeen  confent  aller  recht- teiiïit  $  /  en  ïjter  na  uoigt : 

Welgeboren  ,  E<We ,  Hoog-geleerde  >  rf'//)!' }  y^rr  roor- 
jïcbiige  Haren  ̂  

titel  öcu 
nr  Y  hebben  uyt  de  brieven  van  uwe  E.  E.  Gedepu- 

gevoelender  Leeraren ,  byfonder  clewijle  uyt  een  par- 
ticuliere Propoiitie  niet  kan  behoorlijk  befloten  wor- 

den, alfo  dat  den  heyligen  Apoftel ,  in  dien  uytne- 

rrienden  heer  lijken  "brief,  alfo  doende,  foude  gebeu- felt  hebben.. 

Uyt  dcCe  Leere  dan  Cor  nel  ij  volgen  twee  (op  dat 

teerde  Raden  verftaen  ,  dat  de  gemene  welftand  j  wy  d'andereverl v/i  igen)  grove  abfuidireyten  :  d'eene 
wnrot  ̂ esLandsvereyfcheC,  dat  wy  uwer  E.  E, fbmmierlijkjdatde  natuurlijken  menfche  ,  indien  hy  geen  kenniflè 

ÏUpcenV  overfchrijven  d'oorfaken  van  ons  advijs  en  rapport,  j  ^es  waren  rechtvaerdigen  Gods  en  heeft  ,  voor  foo 
toaiiöf  iee*'t  welk  wy  laeftmael  in  uwer  E.  E.  Vergaderinge  vec'  a's  r,y  natuurlijk  is  ,  niet  meer  en  heeft  in  fijn 
tal?""  Se^aen  en  overgelevert  hebben  ,  aengaende  de  fake  zie,'e  a's  e«n  beeft  :  d'andere  ,  dcx  God  (dat  verre 
MToincïri  Cornelij  Wiggeri  ,  Kei  ken-dienaer  tot  Hoorn  ,  ten  zy)onrechtvaerdigzy,  als  die  den  natuurlijken  men- 
WfrHwti/  eynde  dies  aengaende  in  uwer  E.  E.  by~eenkomfte  ̂ ie  'n  fijn  oordeel  lo  fwaeilijk  verdoemt  ,  daer  hy 

(die  wy  verftaen  dat  tegenwoordig  gehouden  word) 

fulx  foude  mogen  werden  geftatueert',  als  uwe  E.  E. ten  dienfte  des  Lands  en  der  Kerken  foude  bevin- 
den te  behoren.  Om  nu  dit  uwer  E.  E.  bevel  na  te 

komen,  zijn  wy  by-een  vergadert  geweeft,  en  heb- 
ben die  voornaemfte  Poindlen  ,  die  doen  verhandelt 

zijn  geweeft  ,  met  malkarderen  overleyd  ,  op  dat 

aen  De 
Staren 
ban  iiloU 
lanlï  en 

ilöefï- 
33:iffÏJnb 
flefouöen. 

nochtans  van  naturen  van  de  kennifte  des  waren  recht- 
vaerdigen Gods  ontblotet  foude  zijn.  Ter  contrarie 

leert  Paulus  ,  Dat  den  toorn  Gods  daer  over  ontdekt 
werd ,  Rem.  t.  t8.  Dat  de  menfehen  daerom  fonder 
onfchukl  is ,  Rom.  1.  en  elders  meer. 

Hier  waren  nocU  overig  eenige  oneygendijke  Pro- 
poftien,  die  die  van  den  Synode  inden  weg  waren  ; zijn  geween  ,  mee  maiKaroeren  oveneyci  ,  op  dat  }«Jiiicn,  cue  oie  van  oen  oynoue  muen  weg  waren ; 

wy  d'oorfaken  van 't  felfde  Rapport   (fo  vele  wy|^'esi"si" 't  eynde  van 't  eerfte  A'rtijkel;  d'andere  in 't ^Fol.  59.)  konden  indachtig  zijn)  in  eenige  Hooft-ftukkenfou- 
den  vervatten  >  fo  wel  met  de  verklaringe  van  de  wa- 

re Leere  j  als  van  eer.ige  abfurditeyten  die  met  dek 
andere  Leere  gevoegt  zijn.  So  fenden  wy  dan  aen 
uwe  E.  E.  dit  ons  tegenwoordige  gefchrifte,  fo  wel 
ten  aer.fien  van  ons  Officie  ,  als  ten  opfien  van  de 
wille  der  E.  E.  Heeren  Gedeputeerde  Raden ,  met 
bede,  dat  uwer  E.  gelieve  dele  onfe  korte  en  na  de 

kortheid  des  tiidst'famen-geftelde verklaringe,  mits- 
gaders dek  onfe  gedienftigheid ,  goedertierlijken  en 

ten  beften  te  duyden ,  als  ons  zijnde  veel  eer  uytgeperft 

door  den  nood  der  faken  en  d'autonteyt  van  uwe  E.  E. 
als  geftelt  door  onfe  genegentheid  en  wille. 

1.  iPanfjct  Het  eerfte  ftuk  dat  in  Cornelij  Schriftenis  geobfer- 

b&oL  veei  t  Seweeft  >  is  van  'c  heeld  Gods.  In  dit  ftuk  hebben wy  Cornelium  fachtelijk  vermaent ,  dathy  twee  con- 
trarie en  tegen  malkanderen  ftrijdende  Propofitien 

hadde  geftelt  :  D'eene,  dat  Adam  door  de  Scheppin- 
geeen beeld  Gods  geworden  was  :  D'andere,  dat  het 

beeld  Gods  in  Adam  geweeft  is  als  een  over-natuurlijke 
gave  Gods ,  in  hem  beftaende  door  de  gemeenfehap 
des  H.  Geefts,  &c.  Dat  het  ftrijdende  dingen  zijn, 
hebben  wy  fommierlijken  bewefen  met  dit  Argument ; 

tweede  Artijkel  :  defelve  hebben  wy  Cornelio  aenge- 
wefen  ,  en  fo  veiklaert  ,  dat  hy  ons  gevolgt  heeft. 
Daerom  wy  ook  defelve  faken  niet  vorder  aenge- roert  hebben. 

In  't  ftuk  van  de  Voorfienighe'td  Gods  hebben  wy  veel  l'  *^"  ** 
met ■  Cornelio gchandelt;  't  welk  wy  kortelijk  en  or- niofjciT 
dentlijk  fullen  verklaren.    Eerftelijk  hebben  wy  hem  «5od?. 
vertoont,  dat  fijne  definitie  of  befchrijvinge  van  de 
voorfienigheid   Gods    twijfelachtig  is,  wanneer  hy 
feyd ,  dat  de  voorfienigheid  Gods  fbdanig  is ,   uyt  de- 

welke God  alles  doet  na  't  wei-behagen ,  't  voornemen 
en'tbefluyt  van  fijnen  Goddelijken  wille;  want  men 
kan  dat  verftaen  ,   of  dat  God  alles  watter  gefchied 
doetfimpelijk,  of  dat  hy  in  eenig  aenfien  doet  alles 
wat  hy  doet.  De  lefte  uytlegginge  ftond  hy  toe.  Als 
wy  hem  dan  vraegden  wat  hem  veroorfaekte  te  fchey- 
den  van  de  befcherminge  der  voorfienigheid  Gods,  die 
fo  heyliglijkin  de  Gemeente  Gods  aengenomen  was; 
antwoorde  hy  ,  datter  eenige  waren  die  leerden  dat 
Adam  gevallen  was  door  Gods  krachtig  beduyt 
Wy- ontkenden  fulx  van  ons  gefeyd  te  worden.  En 
als  hy  wilde  ftaende  houden  dat  vele  alfo  fpraken  ; 
feyden  wy,  dat  hy  twee  dingen  behoorde  tebeden- 

Alles  wat  uyt  de  Scheppinge  is  ,  is  natuurlijk  :  het  ken  :  Ten  eerden,  dat  hetkondegefchieden,  of  dat 

beeld  Gods  in  Adam  is  uyt  de  fcheppinge;  fo  is 't  dan!  die  genen  (indien  der  eenige  zijn)  die  alfo  onbequa- 
natuurlijk.  Is 't  ook  natuurlijk,  fo  is  't  niet  over-na-|  meiijken  fpreken  ,  't  felve  doen  door  onvoorfich- 
tuurlijk,  als  hy  ftrax  daer  na  affirmeert.  Of  indien  het ,  tigheid  ,  of  dat  hy  uyt  menfchelijkheid  hare  woor- 

over-natuurlijk  is  ,  fo  en  is 't  niet  uyt  de  Scheppin-' den  onbequamelijk  opneemt  :  Ten  anderen,  dat  het 

ge,  dewelk't  eerfte  beginfel  van  den  loop  der  natu- 1  onbillik  is  datmen  eenig  onvoorfichtig  fpreken  de  ge- 
ren is.  Als  wy  nu  fagen  dat  hy  hier  in  bleef  fteken ,  en!  hele  Kerke  foude  willen  te  lafte  leggen.  Maereven- 

fouden  wy  op  dit  ftuk  niet  fo  hard  hebben  aengehou-l  wel  dat  Adam  niet  en  is  gevallen  (onder  't  befluyt Gods 
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Gods  van 't  fel  ve  te  willen  toelaten ;  welkbefluyt  wel 
>  gegaen  is  voor  den  val ,  maer  is  geen  ooriaek  daer  van 

geweeft.  Want  indien  Godbeilotenhadde'tfelveniet 
toe  te  laten  ,  fo  foude  Adam  niet  gevallen  hebben, 
niet  meer  dan  de  uy  tverkoren  Engelen.  Ten  tweeden  , 
hebben  wy  hem  vermaent ,  dat  qualijk  by  hem  ge- 
feyd  word ,  dat  de  voorfienigheid  Gods  haer  uy tflrekt 
tot  alle  dingen ,  uytgenomen  de  fonde ;  want  iïjn  voor- 

fienigheid haer  ook  uytftrekt  tot  de  fonde.  Dat  de 
Schnfture  fulks  getuygt  in  ontallijke  plaetfen ,  ja  de 

reden  felve  uyt  welkers  licht  vele  van  d'oude  Philolo- 
phen  (als  uyt  Myflèno  en  anderen  blijkt)  't  felve  be- 

kent hebben.  Wy  argumenteerden  op  defe maniere  : 
Gods  des  Scheppers  voorfienigheid  ftrekt  haer  uyt  tot 
al  wat  hy  gemaekt  heeft ;  maer  hy  heeft  alle  creatu- 

ren gemaekt  :  fo  ftrekt  dan  fich  fijne  voorfichtigheid 
uyt  tot  alle  creaturen.  Maer(feydhy)  hy  en  heeft  de 
fonde  niet  gemaekt.  Uy  antwoorden  ,  hy  heeft  de 
creature  gemaekt  daer  in  de  fonde  is  :  Nu  ftrekt  haer 

de  voorfienigheid  uyt  in 't  gemeen  en  in'tbyfbnder  tot alle  creaturen.  Beneffens  dien  fo  werd  al  veel  recht- 
vaerdiger  gelèyd  ,  dat  de  creaturen,  hoewel  die 
fondig  zijn  ,  de  voorfienigheid  Gods  onderworpen 
zijn ;  dan  datmen  foude  feggén  datfe  daerom  van  de 
Wet  der  voorfienigheid  vry  zijn,  om  datfe  fondig  zijn. 
Ten  leften  is  hem  gevraegt ,  waerom  hy  lochent  dat 
de  voorfienigheid  Gods  haer  uytftrekt  tot  de  fonde, 
dewijle  Gods  befiuyt  van  toe  te  laten  ,  mede  hoort 
tot  defelve  voorfienigheid,  en  dat  hy  felve  de  fonde 
der  toelatinge  Godes  toefchrijft  l  Dit  lefte  lieert  hy 
bekent.  Ten  derden  hebben  wy  hem  geleert ,  dat  die 

van  den  Synode  met  recht  begeren ,  dat  hy  in  dit  argu- 
ment foude  bekennen  ,  dat  de  lbnden  wel  niet  ge- 

fchieden  (  want  dat  ware  lafterlijk)  maergeordineert 
worden  van  de  voorfienigheid  Gods.  Hy  feyde  fulks 
niet  te  konnen  doen.  So  vraegden  wy  hem  dan,  wat 
hy  verftont  met  het  woord  ordineren  {  Hy  feyde,.  dat 

hy  daer  door  veiftont  een  krachtig  befiuyt.  Wy  heb- 
ben hem  betoont ,  dat  dat  woord  wel  alfo  dikwils  door 

misbruyk  genomen  werd;  maer  dat  om  eygendijkte 
fpreken,  met  het  woord  ordineren ,  betekent  word  de 

difpofitie  der  dingen  na  't  voorgaende ,  't  middelfte  en 
't  navolgende  van  't  beginfel  der  felver  dingen'  af  tot 
haren  eynde  toe.  Dat  God  vde  goede  aclien  weert  en 

doet,  in  allen  als  't  beginfel  alles  goeds  :  dat  hy  de' 
quade  toelaet ;  maer  dat  hy  alle  beyde  goede  en  quade 

difponeert ,  na  d 'alderwj  jdfte  en  rechtvaerdigfteordre 
van  fijne  voorzienigheid.  Dat  de  fonde  is  vandefondi- 

gende  creature  ;  maer  dat  d'ordre  en  'tbeleyd  van  de- 
felve komt  van  den  Schepper,  die  na  fijne  voorfienig- 
heid fijne  creaturen  ordonneert.  Dat  alfo  de  Vader  , 

Sone)  H.  Geeft  onfe  verlofiinge  gëwracht  hebben, 

door  't  krachtige  befiuyt  van  fiji  e  voorfienigheid ; 
maer  dat  hy  in  defehe  verlofiinge  ook  geordineert 

•  heeftquade n. filamenten  ,  alsden Duyvel ,  de  Priefters, 
de  Pharizeen ,  Judam ,  &o  dat  het  quaed  van  defe 
is;  maer  dat  het  goede  gebruykendebeftieringe  des 

quaeds  van  God  is ,  als  d'Apoftelen  Act.  z.  $.  en  4.  ge- 
leert  hebben.  Dat  God  alfo  Jofeph  gefonden  heeft 

in  Egypten  der  lijftocht  halven,  Gei-i.  45.  en  50.  Dat 
God  alfo  den  leugenacbugcn  Getji  gefonden  heeft  in  de» 
mond  aller  Propbeten  Achebs  ,  1  Keg.  2.2.  Dat  God  alfo 

(F0I.60O  belaft  heeft  den  boofenSimei,  dat  by  den  KoninkDa- 
vid  foude  vloeken,  z  Samuelis  16.  Dat  alfo  Ezechiel 
feydcapit.  14.  9.  Wanneer  een  Propheet  gtlokj  word  om 
leugen  te  fpreken,  il^de  Heen  bebbe  dien  gelokt.  En  hon- 
dert  andere  diergelijke  getuygeniflen  der  heyliger 

Schrift.  Daerom  Augaftinus  in  't  12.boekvandefl.ad 
Gods  ,  (alwaer  feer  wel  van  defe  materie  gehandelt 
word)  God  feer  wel  genoemt  heeft  een  helper  en  ver- 

gelder van  den  goeden  wille ,  een  verlater  en  verdoe- 
mervan  den  quaden  wille,  en  een  ordineerder  van  alle 

•  beyden.  En  in  't  imperfedtfte  boek,  de  Genefi  ad  li- 
teram,  Cap.  5.  fommige  dingen,  (feydhy)  doet  God 
en  ordineerdfe ,  fommige  en  doet  hy  niet,  maerordi- 
neerdfe  alleen.  De  rechtvaerdige  maekt  hy  en  ordi- 

neerdfe ;  maer  de  fondaren ,  voor  fo  vele  als  fy  fon- 
daers  zijn  ,  en  maekt  hy  niet ,  maer  ordineerdfe  al- 

leen. Ja  hy  Cornehus  felve  in  fijn  Supplement  fchrijft, 
door  de  kracht  der  waerheid  ,  der  voorfienigheid 
Gods  in  defen  deele  wat  toe ,  doch  veel  weyniger  als 

IV.  Deel. 

de  waerheid  leert  in  de  heylige  Schrift.  Hier  op  heeft 

Cornelius  wel  bekent ,  dat  defe  dingen  wel  wat  luch- 
ter van  ons  gefeyd  wierden ;  maer  grotelijks  klagende 

van  fommige  onbequame  en  harde  mar  ieren  van  fpre- 
ken in  dek  materie,,  heeft  hy  niet  vorder  willen  toe- 

ftaen ,  hoewel  wy  hem  genoeg  vérfhaénde'ri ,  dat  hier 
by  ons  gehandelt  wierd  van  de  waerheid  der  fake  fel  ve , 

en  van  Godes  werk,  en  niet  van 't  feggen  van  defe  of 
van  die,  en  dat  hy  daerom  methetvaft-houden  van 
de  waerheid  Gods,  en  niet  met  hetberifpen  vandefer 
of  dier  onfekere  propooften ,  behooi  de  bekommert  te 

wefen. 
So  volgen  dan  klaerlijk  uyt  dit  ftuk  der  Leere ,  in 't 

welk  Cornelius  ftrijd  tegen  de  waerheid  Godes  ,  en  de 
gewifle  over-een-ftemniinge  der  Kerken  ,  ten  min- 

flen  defe  twee  abfurditeyten  :  D'eene ,  dat  d'eynden 
van  de  voorfienigheid  Gods  al  verre  te  nau  bepaelt 
worden,  indien  defelfde  haer  niet  mede  tctdelonde 

en 't  quaed  uyt  en  ftrekt;  dewijle  ÓQfAi'dt'ge htle  icereld 
in  't  boofegeflelt  is ,  1  Joan.  5 .  Want  alfo  en  1011  der  by- 
naeft  niet  overig  zijn,  't  welk  de  voorfienigheid  Gods 
foude  mogen  doen;  ook  fo  foude  God  fo  vee!  rechts 
en  machts  niet  hebben  over  fijne Schepfelen,  a's  een 

menfche  een  Rechter  zijnde  ,  heeft  in  't  ftraffer  der 
booldoenders  ;  of  als  een  voorfichtig  Vader  des  Ei  uys- 

gefins  heeft  in 't  ontdekken  en  beiifpen  vanfijrebofe 
knechten.  D'andere,  dat  den  Godfaligen  benomen 
word  dien  feer  hogen  trooft  ,  die  haer  uyt  de  heylige 
Schrift  en  denCatechifmo  geleert  word,  van  derge- 
loviger  vertrouwen  en  fekerheid,  als  die  in  die  ordi- 

nerende voorfienigheid  Gods  t'eenemae)  ruften  ,  en  om 
defelve  geftadiglijk  roepen  ,  als  fy  feggen  :  ü  Rijkat 
kpn.e  t  uwen  wille  gefchiede  ,  en  leyd  ons  niet  in  ierjoe~ 

kjnge ,  &c. 
In 't  ftuk  Van  d'Erf-fonde  hebben  wyaengewcfen,?.  ©an  tre 

dat  Cornelius  niet  en  behoorde  af  te  wijken  van  d'aen- ^"f"110^ 
genomen  definitie  der  felver,  nochte  van 't  formulier 
der  gebeden ,  dewijle  hy  defe  drie  dingen ,  die  in  de 
befchrijvinge  des  Catechifmi  en  in  de  gebeden  geftelt 
zijn,  bekent,  als  te  weten  ,  de  verdorventheid  des 
menfehen,  de  flavernije  en  de  verdoemeniffe.  Alshy 

daer  op  antwoorde,  datmen  d'Erf-fonde  niet  fimpe- 
lijken  mofte  aeniien ,  hebben  wy  hem  ter  contrarie  ver- 

toont, dat  defelve  Erf-fonde  ,  nochte  wel  verftaen, 
nochte  wel  geleert  konde  worden  ,  ten  zy  defelve  fim- 

pelijk  werde  aengefien  :  Wrant  in  de  definitie  moet 
het  wefen  van  een  dinkuytgcdru  kt  werden;  maer  die 

'dingen  die  in  een  feker  refpecr  genomen  ,  en  ten  aenfien 
van  wat  anders  aengemei  kt  worden ,  en  zijn  van  't  we- 

fen des  dings  niet,en  daerom  behoren  die  tot  de  definitie 
niet.  Daerom  ook  de  Kerken  dat  feer  wel  obferveren , 
datmen  in  een  oprechte  en  ordentlijke  maniei  e  van  han- 

delinge,  eerft  't  wefen  der  faken  felve  behoort  vaft 
te  hebben.  Als  hy  nu  ontkende  dat  d'Erf-fonde  fimpe- 
lijk  geconfidereert  konde  worden ,  en  daerom  fijne  di- 

flinétie  van  tijden  voortbracht;  namelijk,  dat  d'Erf- 
fonde  moft  aengefien  worden  voor  en  na  de  wreder-op- 
rechtinge  ;  hebben  wy  hem  eerftelijk  vertoont ,  dat  die 
dingen  niet  wefentlijk  zijn;  maer  dat  die  der  lbnden 
toevallen ,  en  dat  defelve  wel  niet  ontkent  en  worden , 
maer  evenwel  niet  en  horen  tot  de  definitie  der  fonde. 

Ten  tweden ,  dat  hy  die  tijd  na  de  wedei  -opi  echtinge 
gaet  verklaren  met  een  definitie ,  die  geheel  menen  te 
voren  in  de  Kerke  ongehoort  is  geweeft  ;  waer  van  wy 

terftond  in  't  navolgende  Artijkel  fullen  handelen. 
Ten  leften  hebben  wy  bewefen,  dat  feer  qualijk  van 
Cornelio  gefeyd  word  ,  dat  de  godlofèn  die  God  ver- 

doemt, niet  verdoemt  en  worden  om  d'Erf-fonde, 
maer  alleen  om  de  dadelijke  fonde.  Want  Gods  ge- 

rechtigheid vereyfcht  alfo  wel  te  ftraffen  d'aer.har gen- de  verdorventheid,  als  de  bofedaed;  en  dat  daerom 
na  fijne  Leere  defe  aenhangende  verdorventheid ,  of 
in  den  menfche  niet  is  >  of  van  God  (dat  lafterlijk  ware,) 
niet  geftraft  en  word.  Alshy  daer  op  antwoorde,  dat 
de  verdoemeniffe  door  de  kracht  Chrifti  weg-geno- 

men was,  hebben  wy  hem  bewefen  ,  dat  de  heyli- 

ge Schrift  van  de  godlofèn  nergens  fulx  fe\d  :' 
en  dat  daerom  dit  genoeg  is  ,  datter  geen  verdoeme- 

niffe en' is  den  genen  die  inChriffo  Jcfu^tjn,  Rom.  8-  1. 
maer  de  godlofèn  en  zijn  in  Chrifto  niet ,  &c. 

Met  defe  maniere  van  doen  dan  word  de  Hemelfe 
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Leere  van  d'Erf-fonde ,  die  noodig  is  wel  verftaen  en 
geleert  te  worden  in  de  Gemeente  Gods,  verdonkert, 
en  men  beneemt  den  Almachtigen  God  een  deel  van 

fijne  gerechtigheid  $  want  defe  als  een  rechtvaerdig 
Rechter,  neemt  acht  in  fijn  oordeel  op  allefonden, 

ehgaet'ér  gene  voorby,  dan  in  Chrifto  (in  den  welken 

de  godlofe'n  niet  en  zijn)  als  vry  zijnde  van  alle  onge- rechtigheid. 

4.ffiahtw       Van  de  weder-oprechtinge  hebben  \vy  Cornelio 

hacöec-op*  vertoont,  dat  fijne  Leere  van  d' algemene  weder -op- 
*n?*    rechtinge   des  gehelen    menfehehjken  gedachtes  in 

ir  ii-ii.  '  '  Chrifhjaftredet  van  den  rechten  fin  der  heyliger  fchrift, 
en  het  eendrachtig  gevoelen  der  ouder  en  nieuwer 

kerke.  Hy  ter  contrarie  wilde  houden  ftaende ,  dat  de- 
felve  begrepen  was  in  de  fundamentele  belofte  desver- 

Crn.j.  15.  bonds,  die  God  Adam  en  Eva  noch  in  den  Paradijfe 

zijnde ,  en  al-eer  fy  kinderen  gegenereert  hadden ,  ge- 
daen  hadde-    Wy  hebben  hem  daer  op  aengeweiên , 

ten  eerften,  dat  dat  niet  fimpelijk  een  verbond  is  ge- 

weeft,  maer  ey gentlij k  een  denunciatie  aen  't  ferpent 
gedaen  :  Ten  tweden ,  dat  de  belofte  des  verbonds  fo 

beichreven  is,   datmen  duydelijk  fiet  dat  defelve  ge- 
reftringeert  werd  tot  het  \aed ,  feggende  :  ll^fal  vyand- 

febapfetten  ofjïellen  tuflehen  u  ̂ aed  en  't  %aed  der  vrouwen , 
dat  ̂ aedfalu  den  kop  vertreden ,  O"  e.  Welk  zaed  hy  Cor- 
nelius  felve  bekent  eygentlijk  van  Chrifto  verftaen  te 
worden ;  maer  oneygentlijk  of  figuurlijk  van  de  Chri- 

ftenen.   Daer  uyt  dan  volgt ,   dat  hier  van  Chrifto 
en  den  Chriftenen  gehandelt  word  ,  en  niet  van  alle 

menfehen  in'tgenerael  of  algemeen.  Als  hy  hem  hier  te- 
gen ftelde »  en  de  plaetfen  Genef.  1 7. 7.  en  Exod.  20.  2. 

voortbrachte ,  hebben  wy  hem  bewefen ,  dat  het  ook 
felve  met  het  verbond  dat  God  met  Abraham  opge- 
recht  heeft  ,   anders  niet  en  is  gelegen  ;   want  waer 
toe  recht  God  dat  op  met  Abraham  en  fijn  zaed , 

is  't  faek  dat  hy  't  heeft  willen  oprechten  met  allen  ?  En 
aengaende  de  woorden  Gods  Exod.  20.  dat  daer  me- 

de niemand  aengefproken    word    dan   Gods  volk, 
wanneer  hy  feyd  :    Want  il^  ben  de  Heere  uwe  God, 

f\ci\-,  'yitrhy  <3"c.  te  weten  ,   't  welk  hy  door  eén 
geeftelijk  Houwelijk  met  fich  felven  vereenigt  heeft. 
Hier  op  keerde  hy  hem  weder  op  de  plaetfe  Genef.  3. 
maer  wy  bewefen  hem ,  dat  hy  met  die  plaetfe  niet  en 
konde  uytrechten  ,  hoe  die  ook  verftaen  wierd  ,    te 
weten,  of  van  Chrifto,  of  van  de  Chriftenen.  Ver- 
ftaet  men  die  van  Chrifto  ,    daer  word  niet  gefeyd 
dat  Chriftus  alle  menfehen  weder   oprechten  fal  ; 

maer  dat  hy  des  Serpents  kop  vertreden  fal.  Ver- 
ftaet  men  fe  van  de  Chriftenen  ( als  wy  ook  felfs  by  ma- 

niere van  applicatie  doen)  fo  en  kanfe  ook  met  ver- 

ftaen worden  van 't  gehele  menfehelijke  gedachte,  en 
yeder  menfche  in  't  byzonder  ;  wantfy  en  zijn  niet 
alle  Chriftenen.  Als  hy  vorder  in  defe  fake  beladen  was, 
hebben  wy  hem  vertoont  twee  dingen  :  eerit,  dat 
die  plaetfe  ganfeh  niet  en  diende  om  fijn  mening  te 
bewijfen  ;   daer  na  (dat  meer  is)  dat  die  plaetfe  fijn 

mening  t'eenemael  omftoot.    Want  de  queftie  en  is 
niet  tuflehen  ons  en  Cornelium  5  of  't  zaed  der  vrou- 

we't  Serpents  kop  veitredet  ('t  welk  uyt  defe  plaetfe 
feer  klaerlijk  bewefen  word  :)  Maer  of  alle  menfehen 

of 't  gehele  menfehelijke  gedachte,  in  Adam,  als  in 
de  wortel  ,   dit  zaed  zijn  ,.  en  derhalven  in  Chrifto 

zijn.  Die  dat  wil  houden  ftaende,  die  doolt  opdrie- 
derley  manieren.    1.  Daer  in,  dat  hy  wil  feggen ,  dat 

alle  menfehen  dit  zaed  zijn,  regel-recht  tegen 't  ge- 
ne de  woorden  felve  medebrengen,    2.  Daer  in,  dat 

hy  't  gevolg  van  de  genade  allo  in  't  zaed  der  be- 
loften ftelt,  als  of  die  cjuam  uyt  het  zaed  des  vlee- 

fches  of  der  nature.    3.  Daer  in,   dathy  alle  men- 

fehen in  't  generael  ftelt  als  in  Chrifto  zijnde  door 
Adam.'T  eerfte  is  valfch,  ja  uyt  het  getuygenifTe  Corne- 
lij  felfs,  en  (en dat  Hooft-poinéfc is)  uytdeautoriteyt 
Gods  j  als  die  met  voor-bedachten  raed  dit  zaed  ge- 

noemt  heeft 't  zaed  der  vrouwe ,  dat  is,  Chriftumuyt 
de  Maget  geboren ,  en  niet  uyt  het  zaed  van  man  en 

(Fo!.6:.)  vrouwe.   'T  twede  word  gelochent  Johan.  1.  en  3. 
Want  dat  uyt  den  vleefcbe  geboren  is  >  is  vleefcb.  Dat  na 

d'ordre  der  naturen  ordinaris  is ,  dat  is  natuurlijk ,  maer 
dit  en  ie  niet  natuurlijk ,  fo  en  is't  dan  ook  niet  ordinaris 
na  d'ordre  der  nature.  Eyndelijk,  de  Schrifture  feyd 
nergens,  dat  Adam  is  de  ftamrae  der  genade,  gelijk 

hy  is  de  ftamme  der  nature;  maer  leert  het  recht  con- 

trarie, 1  Corinth.  15.  'T  derde  is  valfch,  want  nie- 
mand der  gener  die  de  Vader  in  de  hand  fijns  Soons 

gegeven  heeft,  en  fal  uyt  fijne  hand  verloren  gaen, 
Johan.  10.  Maer  vele  gaen  verloren  :  fo  heeft  dan  de 
Vader  vele  fijnen  Sone  niet  gegeven ,  ofdeSone(dat 
verre  zy)  is  leugenachtig.  Ja  dat  defe  meninge  felve 
in  de  plaetfe  Genef.  3.  omgeftoten  word,  hebben  wy 
bewefen  op  tweederley  manieren.  1.  Een  Propofitie 

die  indefinite  of  in  't  gros  gefegt  word,  van  een  fake 
die  gebeuren  of  niet  gebeuren  kan  ,  en  kan  niet  ge- 

feyd worden  universeel  of  algemeen  te  zijn ;  defe  Pro- 
pofitie Genef.  3.  is  van  een  fake  die  gebeuren  of 

niet  gebeuren  kan  ,  indefinite  of  in  't  gros  voorge- 
ftelt:  fo  is  die  dan  niet  univerfeel  of  algemeen.  2  Het 

gene  gefegt  word  van  't  eene  deel ,  geftelt  tegen  het 
ander  deel  fijns  geheels,  dat  en  word  niet  gefegt  van 
't  ander  deel  :  nu  word  het  een  deel  des  menfehe- 

hjken gedachts  't  raed  des  Serpents  genoemt ,  en  het 
ander  deel  des  menfehehjken  gedacht»  word  't  zaed  der 
vrouwen  genoemt  in  Chrifto ,  en  God  ftelt  vyandfehap 
tuflehen  beyden  ,  ftellende  alfo  dek  delen  tegen 

malkanderen  :  So  volgt  daer  uyt,  dat 't  gene  vanliet 
zaed  der  vrouwe  gefegt  word ,  den  anderen  niet  aen 
en  gaet ,  uyt  welker  getal  der  Chriftenen  in  Chrifto 
uytgenomen  zijn.  Daer  zijn  noch eenige  andere  plaet- 

fen der  Schrifture  voortgebracht ,  welker  fin  klaer- 
lijk genoeg  verftaen  kan  werden  uyt  het  voor- 

gaende. Defe  nieuwe  Leere  dan  van  d'algemeae  weder-op- 
rechtinge omgeftoten  zijnde ,  fo  moet  ook  vallen  de 

voorgaende  Leere  van  d'Erf-fonde  :  te  weten ,  dat  de 
flavernije  en  verdoemenifTe  der  felver  Erf-fonde  in 

Adam  en  alle  fijne  nakomelingen  in  't  algemeen  en 
univerfelijk  na  de  weder-oprechtinge  foude  weg-ge- 

nomen zijn  ;  want  dat  lochent  de  gehele  Schriftere. 
En  met  fommige  andere  diftin&ien  gaet  het  niet  veel 
beter,  als  dewelke  de  waerheid  Gods  noyt  geleert, 
die  de  oudheid  noyt  gekent,  en  noyt  eenige  kerke  daer 
wy  van  weten  te  (preken  geapprobeert  heeft;  alleenlijk 
dat  defe  Leere  met  de  Pelagianen  fo  verre  over-een 
komt,  dat  daer  de  Pelagianen  den  menfehen  de  macht 
fijner  wegen  fimpelijk  toefchrijven  ;  daer  doet  dele 

Leere  't  felve,  maer  alfo  datfe  met  het  zout  van  ee- 
nige diftindtien  wat  befprengt  word.  Maer  dit  zijn 

geheel  abfurde  en  ongerijmde  dingen  ;  de  weldaed  des 
leften  Adams  over  alle  de  nakomelingen  des  eerften 

Adams ,  op  wat  maniere  dat  het  zy ,  te  willen  uyt- 
ftorten :  Chrifti  kracht  en  macht  krachteloos  maken,  als 

of  hy  niet  en  bcwaerde  die  gene  die  hem  de  Vader  ge- 
geven heeft ;  en  te  willen  ftaende  houden  ,  dat  alle 

menfehen  de  macht  harer  wegen  wederom  gerefti- tueertis. 

Van  de  verkiefinge  hadde  Cornelius  wel  mogen  ̂   ©amu 
fwijgen ,  of  minder  daer  van  feggen.  Maer  dewijle  hy  toetftisfïn* 

beginfèlen  ftelt  t'eenemael  difcreperende  en  verfchey-  Be* den  van  de  beginfèlen  der  heyliger  Schrift,  fozijnwy 
gedrongen  met  hem  daer  van  te  handelen  ,  en  hoe 
verre  hy  van  de  waerheid  afdwaelt  te  vertonen.  Om 
kortheids  wille  fullen  wy  fijne  Leere  met  de  woorden 

des  heyligen  Apoftels  Ephef.  1  .(van  welke  plaets  voor- 
nameli  jken  met  hem  gehandelt  is)  als  by  forme  van  te- 
genftellinge  vergelijken.  Den  Apoftel  ftelt  en  leert, 
dat  Gods  verkiefinge  in  Chrifto  puurlijk  om  nieten  uyt 

genade  gefchied  is  :  Cornelius  feyd  ,  dat  d'oorfaek 
onfer  verkiefinge  is  onfe  getrouwigheid  in  't  blijven 
in  't  verbond  ,  en  't  achtervolgen  van  de  conditien 
deffelfs.  Den  Apoftel  feyd  >  dat  God  ons  verkoren 
heeft  :  Cornelius,  dat  de  verkiefinge  is  niet  derper- 
fonen  ,  maer  der  qualiteyten.  Den  Apoftel  leert , 
dat  God  ons  uytverkoren  heeft  eer  des  werelds  grond 
geleyd  was  :  Cornelius  ,  dat  God  ons  wel  te  voren 
gefien  heeft  eer  des  werelds  grond  geleyd  was,  maer 
dat  hy  ons  eerft  uytverkoren  en  ten  eeuwigen  leven 
gefehikt  heeft ,  als  wy  Gode  onfe  getrouwigheid  en 
gehoorfaemheid  vertoont  en  bewefen  foude  hebben. 
Want  uyt-verkiefen  by  hem  fo  veel  ij,  als  den  genen 
die  men  uyt-verkiefen  fal  ;  daer  nochtans  eenen 
yegelijken  bekent  is  ,  dat  voorfien  een  werk  des 
verftands  ,  maer  uyt-verkiefen  een  werk  van  de 
wille  is.    Den  Apoftel  leert  ,   dat  God  ons  uyt- 

verko- 



5*5 Vervolg  der  Nederlandjfe  Oorlogen. 
79 verkoren  heeft ,  op  datwyheylig  enonftraffelijkfou- 

den  zijn  voor  hem  in  der  liefde  :  Cornelius  j  dat  hy 

ons  verkoren  heeft ,  om  dat  wy  in  de  genade  en  't  ver- 
bond beftendig  gebleven  zijn:  dat  is,  omdatwyhey- 

lig(en  onftraftehjk  zijn  voor  hem.  Eyndelijk  hy  con- 
fondeert  en  vermengelt  de  verkielinge  met  de  Predefti- 
natie,  dat  is,  't  punt  met  de  linie,  't  hoogde  beginfel 
met  de  gehele  verordeninge-  w  elke  on wetenheid  mo- 

gelijk t'eenigenciele  foude  mogen  getolereert  worden , 
waer  't  fake  dat  hy  neb  onthielt  van  ïuW.q  printipia  en 
beginfelen ,  die  vreemt  enflrijdig  zijnde  H.  Schrifture  : 
Maer  dewijle  hy  principia  ftdt  regel-recht  ftiijdende 
tegen  'tuytdrukkelijke  woord  Gods  ,  fo  achten  wy 
niet  dat  wy  'tfelve  met  goede  confcientie  fouden  heb- 

ben mogen  vooi-bygaen,  CxC 

6.  tBanöe  Van  de  beroepinge  die  door  'tEuangelium  ge- 
JBetoepto*  fchied  ,  hebben  wy  Cornelij  meyninge  naerfteüjken 

'tfuanee'  onctertaft.  Hy  houd  dat ,  gelijk  de  belofte  algemeyn 
lium  ge*  is  (welke  meyninge  wy  te  voren  wederleyd  hebben) 
fÖfttU  datookalfo  de  beroepinge  algemeen  is:  Eerftelijkin 

Adam,  daerr.ain  Chrifto,  ten  derden  in  de  familien 
der  Bondgenoten.  Wy  hebben  hem  vertoont ,  dat  hy 
fich  felven  bedriecht  ,  als  die  den  naem  univerfeel  of 

algemeen  neemt  voor  't  woord  commune  of  gemeyn; 
mogelijk  ook  dat  hy  het  alfo  verftond.  Hy  feydc 
neen,  en  wilde  den  naem  van  univerfeel  of  algemeyn 
behouden.  Wy  hebben  hem  onder wefen,  dat  univer- 
fait  of  algemeen  ,  en  commune  of  gemeyn  ,  fo -veel 
verfchelen,  alsof  yemandfeyde,  de  gehele  menfche , 

of 't  geheel  des  menfehen,  't  geheel  des  Lichaems  en 
't  gehele  Lichaem.  Want  de  gehele  menfche  fiet, 
niet  't  gehele  des  menfehen;  maer  't  gehele  des  men- 

fehen leeft.  Met  het  woord  gemeyn  of  commune  word 
alleen  te  kennen  gegeven  de  gehele  fake ;  maer  met 
het  woord  univerfeel  of  algemeyn,  word  ook  te  ken- 

nen gegeven  't  gehele  van  eendink,  en  alle  en  yeder 
deel  van  'tfelve.  Dit  geftelt  zijnde ,  hebben  wyhem 
aengewefen,  dat  de  beroepinge  noch  in  Adam  noch 
in  Chrifto  univerfeel  of  algemeyn  en  is ,  maer  datmen 

met  rechte  mach  feggen  >  datfe  gemeyn  is.  WTant  dat is  alleen  univerfeel  in  Adam ,  dat  van  hem ,  als  van 

fijn  natuurlijk  beginfel ,  in  alle  en  yeder  menfche  af- 

gevloeytis :  want  alfo  is 't  met  den  eerften  Adam  ge- 
ftelt ,  i  Cor.  15.  Maer  de  beroepinge  des  Euangelij 

vloeyt  of  komt  niet  van  eenig  natuurlijk  beginfèl  of 
oorfpronk ,  of  van  den  eerften  Adam ,  maer  van  den 

leften,  namelijk ,  Chrifto :  So  en  is  dan  defe  beroepin- 
ge in  Adam  niet  univerfeel.  Dat  defelve  beroepinge  die 

door 'tEuangelium  gefchied»  in  Chrifto  foude  univer- 
feel zijn ,  en  kan  noch  met  authoriteyt  der  heyliger 

fchrift ,  noch  met  d'ervarentheid  of  de  gefchiedenifle 
felve,  bewefen  werden.  Hy  bracht  voort  de  plaetfe 
Matth.  18.  Gaet  en  leert  alle  vollen.  Wy  hebben  hem 
gevraeeht,  of  hymeynde,  datdatgefprokenwasvan 

alle  Heydenen  in  't  generael ,  mitfgaders  van  een  yeder 
Eerfoonder  felverin  't  byfonder  •>  Hyfeyde,  Ja.  Wy 
etoonden  hem ,  eerftelijk ,  hy  bedrogen  wierd  dooi- 

de <equivocatie ,  als  die  uit  een  gemeen  woord,  maekt 
een  univerfeel  woord ,  want  Chrifti  meninge  en  bevel 

aldaeris,  dat  de  geheymenifïe  of  verborgentheid  dei- 
genade  niet  langer  binnen  de  palen  des  Joodfen  lands 
beiloten  fal  blijven  ;  maer  tot  alderhande  volken  fal 

uytgebreydet  werden.  Ten  tweden,  dat  fijn  uytleg- 

ginge  ftrijd  tegen  't  woord  Chiiifti,  die  een  gemeen 
woord  gebruykt :  Want  hy  niet  en  feyd ,  gaet  tot  alle 
perfonen,  maer  tot  alle  volken.  Ja  dat  meer  is,  felfs 
daer  mede  dat  Chriftus  gebied  datmen  voortaen  alle 

volken  leren  fal,  word d'univerfalitey tof  algemeyn- 
heyt  (om  fo  te  fpreken)  omgeftoten ,  dewijle  te  voren 

niet  alle  volken  ;  maer  alleen  't  Joodfe  volk  geleert 
wierd.  Daer  uit  volcht,  dat  noch  te  voren  een  yeder 
volk  onder  alle  volken ,  nochte  tegenwoordelijk  een 
yeder  perfoon  onder  yeder  volk  geroepen  en  is,  en 
dat  dernalven  de  beroepinge  wel  gemeyn ,  maer  niet 
algemeyn  en  is.  Ten  leften,  nam  hy  fijnen  toevlucht 
hiertoe ,  dat  de  beroepinge  univerfeel  en  algemeyn  is , 
niet  ten  aenfien  der  gener  die  haer  felven  van  de  genade 
Gods a£-vervreemt  hebben;  maer  ten  aenfien  der  fa- 

milien die  in  't  verbond  zijn.  Dit  hebben  wy  ook  be- 
toont, niet  over-een te  komen,  noch  met  de  heylige 

fchrift,  noch  met  de  gefchiedenifle  felve.  Aengaende 
IV.  Deel. 

de  heylige  fchrift:  Alle  dit  uytJfrael  qjn,  en  %ija  niet 
lfrael,  Rom.  9.  Aengaende  de  gefchiedeniffe,  daer 
mede  en  accordeert  Corn.  feggen  ook  niet :  Want  vele 
volkeren  in  lange  en  menige  jaren  niet  geroepen  Zijn: 

ook  worden  veel  kinderkens  uyt  de  familien  der  Chri- 
ftenen  door  de  Turken  en  Mahumetiftcn  we«h  ge-  (F0I.62.) 
voert  ,  tot  dewelke  defe  beroepinge  nimmermeer 
komt,  en  diergelijke  dingen  meer.  Dat  dan  de  beroe- 

pinge gemeyn  is,  is  waerachtig ;  maer  datfe  univerfeel 

en  algemeyn  is' over  de  familien,  isonwaerachtig  en vreemt  van  de  waerheid  Gods  en  de  fake  felve  :  Want 

fy  is  alleen  den  gelovigen  algemeen,  gelijk  de  fchrif- 
ture  doorgaens  leert ,  alle  die  geloojt,  crc.  Item,  fo 
wie  den  name  des  Heeren  aenroept  fal  fdig^ijn.  Joelis  z.  - 
Rom.  1  o. 

Hier  by  komt  noch  een  ander  quaet,  dathydeuyt- 

wendige  beroepinge  vermengt  met  d'inwendige ,  en 
dat  hy  van  d'eene  wil  argumenteren  tot  de  andere, 
of  tot  alle  beyden  te  gelijk.  Want  d'uytwendige  be- 

roepinge was  (by  exempel)  gemeyn  beydeden  moor- 

denaren hangende  aen  de  zijden  Chrifti  -}  maer  d'in- 
wendige, was  alleen  des  eenen  in 't  byfonder.  So  an- 

dere exempelen  meer.  Dat  hy  nu  voortbrengt  de  woor- 
den Genef.  17.  Ik  fal  u  God  zijn  en  uws  zaeds  God; 

Die  woorden  felve  brengen  mede ,  dat  die  belofte  ge- 
meyn en  niet  algemeyn  is.  Want  1 .  het  univerfeel  woord 

of  teken  en  is  daer  niet.  2..  'T  woord  \aed  is  een  ge- 
meen woord ,  uyt  't  welk  van  een  yeder  byfonder  per- foon niet  en  kan  beiloten  worden.  Even  als  of  een  Ko- 

nink  eenigen  Prince  beloofde  ,  dat  hy  hem  en  fijne 
onderfaten  wilde  goed  doen  -}  daer  uyt  en  kan  r.iet 
befloten  worden,  dat  hy  uyt  kracht  van  die  belofte 

een  yeder  in 't  byfonder  gehouden  foude  zijn  goed  te 
doen.  Want  een  gemeyn  woord  of  een  woord  ia 't 
gemeen  gefproken ,  heeft  ten  aenfien  van  een  yeder 

byfonder  deel  fijne  betekeniflè  mdefinite  of  in  't  gros. 
Defe  leere  dan  fchrijft  Gode  toe ,  dat  niet  waer  is  , 

daer  uyt  de  vaftigheid  fijner  waerheid  foude  in  'tpe- 
rijkel  geftelt  worden ,  en  ftrijd  ook  tegen  de  gemene 

ervarentheid  ;  't  welk  in  't  leren  van  de  verborgent- 
heden  der  faligheid  feer  periculeus  is  ,  en  baend  den 

weg,  om 't  vafte  gelove  en  vertrouwen  dat  wy  heb- 
ben op  de  beloften  Gods ,  te  verfwakken. 

Van  den  Vrijen  wille  >goede  werden ,  en  Perfeverantie  off&sn  öe 

volbardmge,  is 't  al  by-een  gevoegt.  Cornelius  drijft  *$™J®£* dat  den  menfche  eenen  gevrijden  wille  heeft,  (fb  hy^^en  en 

't  noemt )  uyt  kracht  van  d'algemene  weder-oprech-  tooljjacöin' 
tinge  des  raenfchelijken  geflachts ,  en  dat  hy  uyt  kracht  8*. 
van  den  felven  gevrijden  wille  geloven  or  niet  gelo- 

ven kan,  goede  of  quade  werken  doen ,  in  't  verbond der  genaden  ,  achtervolgende  de  conditien  deflelfs, 

beftendig  blijven  of  niet ;  en  dat  derhalven  d'uytver- 
korenen  Gods  konnen  na  haren  wille  van  fijn  ver- 

bond uytvallen  :  Eyndelijken  ,  dat  de  gelovigen 
daerom  overblijffelen  genoemt  worden ,  om  dat  fy 
onderhoudende  de  conditien  des  verbonds  ,  hemfel- 

ven  excipieren  en  behouden  uyt  het  verderf  vand'an- 
deren.  Alle  defe  dingen  hebben  wy  hem  vertoont 
vreemt  te  zijn  van  de  waerheid.  Want  ten  eerften , 

dat  een  yeder  menfche  uyt  kracht  vaneenige  univer- 
sele weder-oprechtinge ,  eenen  vryen  wille  foude  heb- 

ben,  't  felve  lochent  Chriftus  Joan.  3.  feggende:  Wat 
uyt  den  vleefche  geboren  is ,  dat  is  vleefch.  En  den  Apo- 

ftel  Rom.  8.  't  Verband  of  genegemheid  des  vleefches  is 
vyandfc hap  tegen  God.  En  1  Corinth.  2.  en  elders  meer. 
Wat  kan  of  vermaoh  doch  eenen  doden  ?  Nu  is  een 

yeder  van  ons  dood  van  Adam  af  in  de  fonden.  Eph.  2. 

En  daerom  feyde  Chriftus  ,  dat  de  tijd  des  Eucngel'u aenquam ,  in  den  welken  de  doden  dejlemme  des  Sootts  Gods 
horenen  leven  foude,  Joan.  5.  En  den  Apoftel  bid  door- 

gaens ,  dat  de  vernieuwingen  des  gemoeds  en  des  geefts 
van  God  gegeven  mogen  worden :  Op  dat  wy  verfwij- 

gen  't  gene  hier  voor  van  de  univerfele  weder-oprech- 
tinge des  gehelen  menfchelijken  geflachtes  in  't  vierde 

Ai  tijkei  gefeyd  is. 
Ten  tweden ,  dat  hy  feyd  dat  wy  uyt  kraoht  van 

den  vryen  wille  ,  konnen  geloven  of  niet  geloven , 
goede  of  quade  werken  doen,  &c.  hebben  wy  weder- 

leyd met  het  woord  Chrifti ,  Johan.  15.  Sonder  mijnen 

kpnd  gy  niet  doen  &c.  Item ,  met  dit  argument  of  be- 
wi  js-reden  :  Een  gefubordineerde  en  onvolkomen  oor- 

45  4  faek 
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faek  en  kan  door  haerfelven  geen  goed  werk  te  wege 

brengen:  devryen  wille  is  een  gelubordineerten  on- 
volkomen oorfake ;  ergo  en  kan  fy  door  haer  ielven 

geen  goed  werk  voortbrengen.  Ter  contrarie  getuycht 
de  fchrifture  èendrachtelijfc,  dat  het  gelove  een  gave 

Gods  is ,  en  niet  een  vrucht  van  or\fen  vryen  wille.  Ik. 

dankt  u ,  O  Vader ,  Heet  e  des  Hemels  en  der  berden  (feyd 

Chriftus  Matth.  1 1 .  )  datgy  defe  dingen  den  mtjfen  en  ver- 
pandingen defer  wereld  bedekt ,  en  den  klepten  geopenbaert 

hebt.  En  Matth.  16.  Vlttfcb  en  bloed  en  beeft  u  dat  niet 

geopenbaert ,  matr  mijn  Vader  die  in  de  Hemelen  is.  Noch 

Joan.  6.  Niemant  tn  komt  tot  my ,  ten  %y  dat  hem  de  Vader 

trekjte ;  en  dien  fulkj  van  mijnen  Vader  gegeven  is  ;  tn  fy 

Jullcn  van  Gode  geleert  fijn.  Daerom  ook  de  heylige 

Geeft  den  Geeft  des  geloofsgenoemt  word ,  ̂  i  Cor.  4. 

Want  bet gelove  en  is  aller  (menfehen)  niet ,  2  Theflal.  3. 

Defgelijken  hebben  wy  met  argumenten  ,  fo  wel 

uyt  de  nature ,  als  fchrifture  genomen  ,  bewe- 
fen ,  dat  God  in  ons  werkt  en  te  wege  brengt  de  goede 

werken.  God  is  't  beginfel  en  Autheur  alles  goeds  in 

de  nature:  Ergo  des  goeden  werks.  't  Is  God  die  geeft 
't  wille»  en  volbrengen  na  fijnen  goeden  wille,  feyd  den 

Apoftel,  Philip.  2.  13.  Alle  goet  gefchenk,  tn  alle  vol- 
maekje gaven  komen  van  boven  van  den  Vader  der  liebten , 

feyd  Jacob.  cap.  1.  God  is  't  die  alles  in  allen  iverkj  , 
iCorinth.  12.  &c  Als  hy  hier  op  antwoorde,  dat 

het  moft  verftaen  worden  'teenby  't  ander  gevoegt: 
Is  hem  weder  gefeyd,  dat  dan  fijn  maniere  van  fpre- 

kenoneygentlijkis;  en  is  dat  fo,  dat  hy  fulx  nu  al- 
rcde  info  vele  jaren  en  by-een-komften  behoorde  ver- 

klaert  te  hebben.  Maer  neffens  dien  is  't  ook  onbe- 

hoorlijk, te  willen  't  gene  de  hoogfte  oorfaekeygen 
is,  gaen  toefchrijven  de  gefubordineerde  alderleeg- 

fte  en  alder-fwakfte  oorfake.  Want  't  goede  werk  is 

eygentlijk  van  God,  die  den  wille  in  d'uytverkorenen vry  maekt  en  regeert ,  ̂ abybereyd  de  goede  werken  daer 
toe  spy  gefebapen  qjn ,  om  daer  in  te  wandelen ,  Joan.  7. 
enEphef.  2. 

Ten  derden  word  met  defelve  reden  weder-leyd , 

't  gene  hy  feyd  van  de  Perfeverantie  ,  of  volhardinge 
in 't  verbond  der  genade,  te  weten,  dat  defelve  van- 

ons behouden  en  uytgevoert  word,  uyt  kracht  van  den 

felfden^yryen  wille.  Want  die 't  goede  werk  van  hem 
felvenniet  en  heeft,  die  heeft  ook  de  Perfevtrantie  in 

't  goede  werk  van  hemfelven  niet,  want  defe  is  ook 
een  goet  werk :  Nu  en  heeft  de  menfche  't  goede  werk 
van  hem  felven  niet ,  r,ochte  ook.  van  fijnen  vryen  wil- 

le; ergo  ook  niet  de  volftandigheid.  Vorder,  God  is 
de  eenige  oorfake  der  faligheid  den  genen  die  behou- 

den worden  :  Nu'beftaet  de  faligheid  daer  in,  datfe 
beyde  verkregen  en  bewaert  zy  :  So  is  dan  God  alleen 

d'oorfake,  dat  onfe  faligheid  verkregen  en  behouden 
of  bewaei  t  zy.  Daerom  Chriftus  werd  genoemt  Jefus , 
dat  is,  Saligmaker,  te  weten,  volkomen  en  geheel. 
Daerom  fo  leert  ons  Chriftus  dit  alle  beyde ,  te  we- 

ten ,  fulks  te  begeren  ,  feggende  :  Uwen  wille  gefchie- 
de ,  &c.  en  dat  Goddeflèlven  gever  en  bewaerderis. 
Niemand  en  f  al  (feyd  hy)  mijne  Schapen  uyt  mijne  ban- 

den nemen,  Joan.  10.  En  Paulus  ,  God  fal  u  verjler- 
k^en  en  bewaren  ten  eynde  toe ,  onfirajfelij!^  tot  op  den  dag 
Jèfu  Cbrifi  :  God  is  getrou,  door  den  weihen  gy  geroe- 

pen qfjt  tct  de  gemcenfebap  fijns  Soons  Jefu  Cl.rtjli  on  fes 
Heeren.  1  Corinth.  1.  Item  >  De  God  des  vredes  heylige 
u  geheel  volmaekjelijk.,  en  urpen  volmaekjingeejf,  enkele 
en  lichaem  worde  onjlraffelil^  bewaert  in  de  toekpmfle  Jefu 

Chrifli.  God  is  getrou,  die  u  geroepen  beeft,  die  'tfelve 
ook  te  wege  brengen  fal,  iTheiï".  5.23.  En  Petrus,  Gy 
die  in  de  k/aebt  Gods  bewaert  word  ,  door  't  gelote  tot 
de  faligheid  die  bereyd  is  geopenbaert  te  worden  ter  laetjier 
tij  L   1  Petri  1 . 

Ten  vierden,  dat  hy  drijft,  dat  d'uytverkorenen 
Godsnaharen  vi yen  wille,  uythetverbondendege- 
nadeGodskonnenuytvallen  :  Hebben  wy  wederleyd 
met  ótk  bewijs-reden  :  Die  uytvalt  uyt  de  genade, 
over  den  felven  heerfchet  de  fonde;  over  d'uytverko- 

renen en  heerfchet  de  fonde  niet:  So  en  valt  dan  de 

uytverkorene  niet  uyt  de  genade.  Op  't  gene  hy  ant- 
woorde, namelijk,  dat  fulks  verftaen  word  ten  aen- 

fien  dat  fy  kinderen  Gods  zijn ,  is  defe  inftantie  ge- 
maekt :  Maer  fy  zijn  kinderen  Gods  :  So  en  heerfchet 
dan  de  fonde  over  defelve  niet,   en  vallen  derhalvcn 

(Fol.öj.) 

niet  af.  Want  hoewel  fyfouden  konnen  uyt  of  afval- 
len ,  ten  aenfien  van  hem  felven  ,  fo  en  konnen  fy 

nochtans  niet  ten  aenfien  van  de  verkieiinge  der  ge- 

nade. Hierom  feyd  Chriftus  Matth.  24.  dat  ook  d'uyt- 
verkorenen, waer 't  mogelijk,  doormiraculen  vande 

valfche  Propheten  ,  verleyd  fouden  worden.  Hy 
wierp  hiertegen  aldus:  Diefondigen,  wijken  af  van 

God.  D'uytverkorenen  fondigen,  ergofy  wijken  van 
God.  Hem  is  geantwoord ,  dat  in  't  woord  fondigen , 
aquivocatie  of  dobbel-finnigheid  fchuylt :  Want  d'uyt- 

verkorenen fondigen  niet  door  het  heerfchen  der  fon- 
den ,  of  door  de  heerfchende  fonde  ,  want  de  Wet 
haers  gemoets  ftrijd  daer  tegen ,  Rom.  7.  Maer  over 
anderen  heerfchet  de  fonde ,  en  haer  gemoed  voegt 
fich  onder  der  fonden  heerfchappije.  2.  Sy  fondigen 

wel ,  maer  en  vallen  niet  heel  uyt :  Want  't  zegel  Gods 
ftaet  vaji ,  God  kent  de  fijne;  2  Timoth.  2.  en  dier- 
gelijke  fpreuken  meer.  Maer  ( feyd  hy)  den  uytver- 

korenen  worden  conditien  voor  geftelt.  'Tisfo:  maer 
dit  zijn  conditien  der  beroepinge,  niet  der  uytverkie- 
finge.  Want  de  uytverkiefinge  is  fimpel  en  eenvoudig: 
maer  de  beroepinge  heeft  conditien  die  God  in  den 
fijnen  volbrengt.  Ten  leften  dat  hy  den  naem  van 
overblijffelen  fo  verkeerdelijk  interpreteert  Efa.  1 .  daer 
uytook  andere plaetfen  fpruyten.  Rom.  9.  en  10.  is 
wederleyt  met  de  woorden  Efaise  felve,  ten  ware  de 
Heere  der  Heerfcharen  ons  ttn  %aed  overgelaten  badden. 

Want  wat  kan  doch  'tzaed  tot  fijns  eygen  felfs  gene- 
ratie en  behoudeniffe  ?  Daer  beneffens  word  niet  ge- 

feyd by  den  Propheet,  dat  het  de  Heere  is  die  'tzaed] 
over  gehouden  heeft  ?  Daerom  feyd  den  Apoftel ,  het 
felve  propooft  vervolgende  :  Is  ook  in  defe  tijd  eenige 

overblijf  fel  geworden  na  de  verkjefinge  der  genaden  ?  Rom.  3Kom.Hi  J. 
11.5.  So  en  kan  dan  die  interpretatie  der  overblijffe- len nietbeftaen. 

Met  defe  Leeringen  dan  word  de  waerheid  van  de 
genade  Gods  en  onfe  nature  verduyftert ,  de  weg  der 
faligheid  werd  verhindert  ;  en  den  menfche  word 
wijs  gemaekt  van  fich  felven,  dat  niet  en  is.  Daer  uyt 
dan  veel  van  de  genade  en  barmhertigheid  Gods,  die 
in  ons  werkt ,  vermindert  word. 

Defe  dingen  dan  alfo  zijnde,  welgeboren,  Edele, 

Hoog-geleerde  voorfienige  Heeren ,   en  hebben  wy 
niet  konnen  nalaten  dit  ons  gevoelen  voor  den  Hee- 

re ,   voor  den  welken  wy  ftaen  ofte  vallen  ,    uwer 

E.  E.  op  t'aldertrouwelijkfte  te  kennen  te  geven,  me- 
delijden hebbende ,  fo  wel  met  Cornelio  Wiggeri ,  als 

dien  wy  alles  goeds  wenfehen  in  den  Heere,  als  met 
de  kerke  JefifChrifti ,  die  anders ,  te  weten  ,  in  waer- 

heid en  eenvoudigheid  buyten  fodanige  menfchelijke 
opinien  ,   behoorde  geleert  te  worden.    En  daerom 
vertrouwen  wy,  dat  uwe  E.  E.  ten  goede  fullen  ne- 

men ,  indien  wy  uwe  E.  E.  een  weynig  voor  ogen 
ftellen  ,  fo  wel  van  de  maniere  van  doen  die  Corneïius 

ingaet,  als  van  't  gene  oorbaerlijk  is  vorder  gedaen  te 
worden.  Wat  Cornelium  aengaet ,  wy  houden  het  daer 
voor ,  dat  hy  fo  wel  in  de  maniere  van  handelen ,  als 
inde  leerefëlver  van  den  weg  afged  waelt  is.  Want  dit 
is  altijd  in  de  kerken  onderhouden  geweeft,  fo  wan- 

neer yemand  y  et  anders  gevoelde ,  dat  de  fake  tot  een 
wettige  kerkelijke  vergaderinge  ,    om  aldaer  geoor- 
deelt  te  werden ,  gebracht  wierd.  En  indien  hy  hem 

na  't  advijs  van  die  vergaderinge  niet  en  voegde ,  (o 
wierden  by  de  oude  kerke  in  fulke  faken  twee  dingen 
feer  naerftelijk  onderhouden.  Heteenewas,  dat  die, 

welkers  meninge  eendrachtiglijk  en  rijpelijk  geé'xa- mineert  zijnde ,    verworpen  wierd ,  by  provifie  met 
fijne  openbare  bedieninge  mofte  ophouden  ,   ter  tijd 
toe  de  fake  met  vorder  en  breder  kennifle  en  oordeel , 
naerder  verhandelt  foude  zijn ,  op  dat  de  kerke  van 
fchademochte  bevrijt  zijn.  Want  fy  oordeelden  feer 

heyliglijken,  datmenveel  meer  behoorden  acht  te  ne- 

men op  de  gehele  kerke,  dat  is  'thuys  Gods  en  't  lic- haem Chrini ,  als  op  eenen  menfche.  Het  andere  was , 
datmen  de  fake  liet  komen  tot  het  oordeel  van  andere 

kerkelijke  Godfalige  en  geleerde  mannen  ,    die  ter 
eerfter  occafie  de  fake  mochten  decideren  en  afhan- 

delen :  Want  de  geeften  der  Propbettn  %ijn  dtn  Prophe- 
ten onderworpen.  1  Corinth.  14.  Want  of  wy  al  fchoon 

Chriftenen  genoemt  werden  en  zijn,    fo  en  zijn  wy 
nochtans  niet  alle  voorfien  met  gaven  tot  fuiken  werk 

nodig , 
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nodig,  en  zijn  ook  alle,  onfer  beroepmge  halven, 

geen  Rechters.  Wy  wenfchen  wel  f  eer  dat  Corne- 
lius defen.  weg  ingegaén,  en  hem  met  fyner  broe- 
der gevoelen  te  vreclen  gehouden  hadde :  óf  indien 

hy  fulx  niet  en konde  doen,  dat  hy  defaek  wat  na- 
der bedacht  hadde:  of  wilde  hy  dat  niet  doen,  dathy 

fich  hadde  onthouden  van  de  Gemeenten  te  beroeren  , 

en  nadele  fich  op  andere  kerkelijke  perfonen,  dieken- 
nife  defer  fake  konnen  nemen  ,  mogen  beroepen. 

*l  Welkwy  houden  dat  hem  nietfóude  gewèygert  zijn 
geweeft»  of  met  eenigen  rechte  hadden  konnen  ge- 
weygert  worden.  Defen  weg  is  de  alderheyiigfte,  voor 
God,  endealderoorbacrlijkfte  voor  de  kerke,  die  de 

voor-vaders  gevolgt  hebben  ,  en  die  de  befte  Keyfers 
en  Vorften  door  hare  authoriteyt  hebben  doen  onder- 
houden. 

Wat  nu  vorder  te  doen  fal  ftaen ,  fullen  uwe  E.  E. 

(hopen  wy)  metGodeshulpewel  konnen  overwegen 
en  voorfien.  Ditfeggen  wy  alleen  ,  dnt  by  fo  verre  de 

fake  in  haer  geheel  ware,  datmen  niet  en  foude  kon- 
nen eenigen  beteren  weg  ingaen,  dan  dien  de  God- 

falige  Keyfers,  kerken  en  voor-vaders  in  fulke  fwa- 
righeden  feer  wijïlijk  gebruykt  hebben.    Indien  ook 
alles  (gelijk  wel  meeft  fchijnt )  in  fijn  geheel  niet  en 
is,  (6 bidden  wy  uwe  E. E.  om  óes  alderheylichften 
naems  Chrifti  en  der  gemene  welvaert  wille,  dattet 

uwe  E.  E-  eens  ten  leften  gelieveheyliglijk  enbequa- 
melijkdit  voortkruypende  quaet  voor  te  komen.  De 

Key fer  Teodofius  ,     al>  Zozomenus  verhaelt   in  't 7.  boek  der  kerkelijke  Hiftorien  cap.  n.  bevat  in  fl> 

danige  fake  d'Autheuren  van  nieuwe  leere  tot  hem 

te  roepen  :  hy  vraegde  hen  of  fy  gevoelden  dat  d'oude 
vaders ,  die  eer  fodanige  nieuwigheid  opgekomen  was , 
de  kerken  geregeert  hadden  ,    v/el  eendrachtig  ge- 

weeft,    en  hen  vaft  aen  d'Apoftolife  leere  gehouden 
hadden.  Als  fy  dit  toeftonden ,  feydedeKeyfer,  laet 
ons  dan  uwe  leere  met  hare  fchriften,  diedewaerheid 

gelijkformig  zijn  >   examineren  ,    accordeertfe  daer 
mede,    datmenfe  aenneme,   fo  niet  ,   datmenfe  ver- 
Werpe.  Wy  hebben  in  onfe  kerken  eenen  Goddelijken 
regel,  deheyligefchrifc,  daer  benevens  een  eendrachtig 

Accoort  der  recht- gevoelenden ,  al  voor  defe  betuycht 
rnet  het  uytgeven  der  belijdeniflen  ,  enbyfonder  der 
Nederlandfe  belijdenifle  :    Ook  is  bekent  de  heylige 
eendrachtigheid  der  kerke,  in  dewelke Cornelius  nu 
leere ,   die  by  Cornelij  voorfaten  en  al-eer  Cornelius 

't  formulier  der  gebeden  en  des  Doops  aldaer  veran- 
dert hadde,  met  de  andere  kerken  onderhouden  is  ge- 

Weeft.    So  iflêr  dan  gewiflelijk  geen  ander  bequamer 
weg,  dan  dat  de  waerheid  Gods  des  Vaders  uyt  ge- 

mene betuygirigeder  broederenen  bedienaers  derfel- 
ver  gekent  weide,  als  dewelke  de  Heere  met  gaven , 

beroepinge,  en  't  Ampt  van  kennifTe  ftilker  faken  te 
nemen  en  te  leeren  ,  begaeft  en  voorfien  heeft- 

Welgeboorne  ,  Edele  ,  Wijfe,  Hoog-geTeerde , 
voorfienige  Heeren ,  wy  bidden  den  God  der  waer- 

heid en  des  vredes,  dat  hy  uwe  E.  E.  met  defe  hey- 
lige en  loffelijke  bekommerniffe  der  waerheid  en  des 

vredes belïch  zijnde ,  overvloedelijk  wil  fegenen ,  uwe 
raedflagen  regeren,  en  uwe  A<5tien  voorfpoedigma- 

fïronrie 
bcr  <0ei>e* 
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een,  tot  fijns  naems  eere  en  fijner  kerken,  midfga- 
ders  des  gehelen  lands  welvaren  in  Chrifto  Jefb}  met 
aenbiedinge  onfes  dienftes  in  den  Heere.  In  Leyden 
den  9.  Decemb.  1 595*.  Onder  ftond  aldus :  Uwer  E.  E. 

ootmoedige  Dienaren.  En  ondertekent  Franc.'fcus  Ju- 
mus ,   Lucas  Trelcatius ,  Francifcus  Gomarits. 

^ttfclptftcnftomt  in  coateïi)  öocfc  niet  «Oüöc- 
felbe  öacwiert  3ijn  ooft  toerftffmen  ©emrê  &lm 
tuis  /  ̂jcötcant  tot  ̂ Cnifïctöani  /  en  ̂ oïjamtcs 
^gaert/  pjefctcant  tot^acrïcm/  <0cöepmccrte 
bc3  $oo?ti-l$öïtanttfcn^miöOt/  enljcöbctKcitnte 
UttCtcmonffcomtc  tot  ïafte  ban  C02ncïiö  Wimnft 
obccgescbcn/  lupton&ealtfboïöt:    . 

Aen  de  Edele  en  Vermpgende  Heeren ,  de  Staten  van  Holland 
en  fVefi-Vïiejland. 

T^Dele,  Vermogende,  Wijfe  en  feer  voorfienige 
•Ci  Heeren,  de  kerken  Jefu  Chrifti  in  Noord-Holland 
hebben  u  E.  E.  in  voorledene  en  tegenwoordige  jaren, 

meermaels  vertoont  >  en  met  vafte  gronden  bewefèn, 
hoe  dat  Cornelis  Wiggerfz  de  Gerneynte  Gods  tot 
Hoorn ,  die  van  te  voren  in  eenen  vreediamen  welftand 

was,  geftelt  heeft  in  fchadelijken  twift  en  grote  ver- 
werringe,  tot  fware  ergernifiè  van  de  f  wakke  Chrifte- 
nen ,  overmits  hy  voor  eerft  de  algemene  kerkelijke 
gebeden ,  en  het  formulier  van  de  bedieninge  des  hey- 
ligén  Doops  heeft  verandert  ,    nalatende  het  eerite 
hooftftuk  deflèlven  van  de  Erf-fonde  en  aengeboren 
verdorventheid  onfer  nature,  hebbende  noch  daer  en 
boven  aen  alle  Noord- Hol  land  fe  kerken  gefonden  een 
bitter  gefchrift,  wacr  in  hy  niet  alleen  de  voorfz  ge- 

bedenen formulier  poogt  allefins  leehjk  en  ftinkende 
te  maken ,  als  of  deielve  (treden  tegen  de  hooftftukken 
des  verbonds  der  vergevinge  der  fonden ,    en  by-na 
tegen  alle  hooft-poincten  der  gefonde  leere  Jefu  Chri- 

fti ,  en  een  Enthufiafmum  in  haer  vervateden  ;  maer  be- 
ftrijd  ook  openbaer  en  feer  heftiglijk  allé  de  voornaem- 
fte  Artijculen  des  Chriftelijken  geioofs;    in  der  voe- 

gen, dat,  fohyfelve  weluytdrukkelijk  fchrijft,  het 
verfchil  tuflehen  hem  en  de  kei  ken  Gods  hier  te  lande 

veel  grooter  is  ,    dan  eertijds  is  gewceft  tuflehen  de 
Apoftelen  Chrifti ,  endevalfche  leeraers,  die  de  ker- 

ken doen  ter  tijd  in  verwarringe  (telden.  Want  (feyd 
hy)  het  verfchil  was  doemaels,  namelijk  ten  tijde  des 
Apoftolifchen  Synodi,  omeenen  eenigen  kleynenar- 
tijkel  van  de  abrpgatie  of  affettinge  der  Ceremoniale 
Wet:  maer  defe  onfe  queftie  is  om  3Üe  de  principale 
delen  of  ftukken  van  de  gantfche  difcipline ,   dewel- 

ke ik  begeer  gefayvert  te  hebben  van  de  corruptelen  en 
misbruyken,  die  daer  in  fullen  mogen  bevonden  wer- 

den, op  dat  onfe  kerke?  na  luytvan  den  artijkel  des 
geioofs ,    heylig  en  algemeyn  mach  zijn.    Item  ,   de 
eere  Gods  ,    en  het  welvaren  der  menichen  zielen  is 
hier  aen  gelegen ,  het  woord  difcipline  begrijpt  in  hem 
de  bedieninge  van  het  woord  Sacramenten,  en  van  de 
broederlijke  en  kerkelijke  beftrafnnge  ,  metalleordre 
van  toevallende  gebruykelijkheden  van  kerkelijke? 
Clafticale  en  Synodale  by-een-komften,  &c. 

Dit  fchrijft  Cornelius  belangende  de  grootheid  en 
gewichtigheid  des  gefchils  ,  .tuflehen  hem  en  de 
Gereformeerde  kerken ,  met  goed  fondament  in  con- 

formiteyt  van  't  gene  de  Remonftranten  in  den  verle- 
den jareuwe  E.  E.  vertoont,  en  uyt  fijn  eygen  fchrif- 
ten klaerlijk  bewefen  hebben.  So  dattet  grotelijks  te 

verwonderen  is ,  dat  eenige  met  grote  vrymoedigheid 
feggenenfehrijven,  dat  het  verfchil  tuflehen  de  ker- 

ken Gods  hier  te  lande,  .en  hem  Cornelium  Wiggeri 
alleenlijk  beftaet  ineen  of  twee  artijculen  des  geioofs, 
en  die  belangende  den  verborgen  wille  en  heymelijk 
befluyt  Godes.  So  het  ter  contrarien  ogenfchijnlijk 
blijkt  ,  dat  hy  Cornelius  met  bittere  fchekl-woor- 
den,  calomnienen  lafteringebeftrijd  vele  vandevoor- 
neemfte  artijculen  des  Euangehj  ,  en  verwerpt  ook 
een  groot  deel  van  den  Chriftelijken  Catechifmo,  en 
belijdenifle  der  Nederlandfe  Gereformeerde  kerken, 
dewelke  hy  nochtans  met  fijn  eygen  hand  heeft  geap- 
probeert  en  ondertekent- 

Tot  wechneminge  van  welke  fwarigheden  en  be- 
droefde argernifièn,  de  kerken  Gods  van  Noord-Hol- 

land, volgende  haren  fchuldigen  plicht,  allen  moge- 
lijken  vlijd  hebben  aengewent ,  doch  alles  te  vergeefs , 
tot  haer  groot  leed  wefen  ,  door  dien  hy  Cornelius,  fo 
door  het  geven  van  ydelehope ,  als  door  fijne  obfti- 
nate  hartnekkigheid ,  den  getrouwen  arbeyd  der  kerken 
vruchteloos  heeft  gemaekt.   Want  alfo  de  beoinfelen 
des  gefchils  in  den  Synodo  tot  Edam  Anno  1591.  ver- 

dragen waren  ,    fo  heeft  hy  weynige  dagen  daer  na 

't  felvige  te  niet  gemaekt ,  overmits  hy  met  een  groot 
fchrift  fijne  vorige  dwalinge  heeft  vernieut  en  ver- 

meerdert ,  fcheldende  daer  in  de  Leeraers  der  Gere- 
formeerde kerken  voor  difcipulen  der  Jefuyten »  Liber- 

tijnen en  Ofiandriften  ,    dewejk  alles  de  kerken  met 
Chriftelijkgedult,  ophopevanbeteringe,  verdragen 
hebben;  en  in  den  naeft  volgenden  jare  1593.  hebben 
fy  in  den  Synodo  tot  Alkmaer  gearbeyd  ,    om  door 
goede  onderrichtingen,  vriendelijke  vermaningen  en 
veel  biddens  Cornelium  voorfz  te  bewegen  totafftant 
fijnder  dwalingen ,  en  hem  te  brengen  tot  eenigheid 

met  de  gemeyne  Kerken:  D' welk  alles  hy  met  groter 
contumatie  en  wederfpannigheid  heeft  verfmaed  ,   ja 

heefc 
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heeft  öokfelrsinden  Synodo  voornoemt  niet  eens  wil- 
len verfchijnen ,  alhoewel  hy  in  de  ftad  Alkmaer  te- 

genwoordig zijnde ,  door  verfcheyden  perfonen  meer- 
maels  daer  toe  werde  verfocht  en  gebeden.  In  der 

voegen  ,  dat  eyntlijk  de  gemeenten  Jefn  Chrifti  ge- 
noodfaekten  gedrongen  zijn  geweeft,  tot  verdedin- 
ge  der  Euangelife  waerheid,  en  tot  ontlaftinge  haer- 
der  confcientien ,  volgende  Gods  bevel  en  de  algemey- 
re  kerkelijke  ordonnantie  ,  mitsgaders  ook  na  ver- 

mogender A&e  den  f.Septemb.  Anno  1591.  by  uwe 
E. E.  haer  vergunt,  den  voornoemden  Cornelium  te 

■fufpenderen  van  de  bedieninge  der  kerken :  In  dewel- 
ke alib  hy  des  niet  tegenftaende ,  altijd  heeft  gecon- 

tinueeit,  fo  hebben  de  Noord-HollandfeGemeynten 
de  navolgenden  jaren  door  alle  goede  middelen  ge- 
arbeyd  ,  Cornelis  voorfz  noch  te  brengen  tot  goede 

eenjgheid ,  en  dat  alles  van  den  beginne  af  met  Chi  ifte- 
hjke  beichey denheid ,  fachtfinnigheid  en  vriendelijk- 

heid ,  daer  mede  fy  fijne  bittere  fcheld-woorden  en 
calomnien  hebben  bejegent  ,  gelijk  fulks  niet  alleen 
konnen  betuygen  alle  de  Leeraers  en  Ouderlingen,  die 
in  fodanige  Synodale  vergaderingen  tegenwoordig  zijn 
geweeft;  maer  infgelijks  deHeeren  Gedeputeerden, 
clie  v3n  wegen  uwer  E.  mede  aldaer  zijn  verlchenen , 
als  zijn  geweeft  inden  Synode  tot  Edamde  E.  Raeds- 
heeren  M.  Diederik  van  Leeuwen ,  Raed  ifi  den  hogen 
Rade,  en  M.  NicolaesCromhout,  Raed  ordinarisin 
in  den  Hove  van  Holland  .  Inden  Synodo  tot  Alkmaer 
Meefters  Leenaert  Cafenbrood  ,  en  Gerart  D.  Hou- 
ien,  Raden  in  den  Provintialen  Rade:  Inden  Syno- 

do tot  Haerlem,  M.  Diederik  van  Leeuwen,  Raed 
in  den  hoge  Rade,  en  Rombout  Hogeibeets,  Raed 
en  Fenfionaris  der  ftad  Leydeii :  In  den  laetften  Synodo 
tot  Amftdredam  ,  M.  Leonart  Cafenbrood  en  D. 
Adriaen  Juniusj  tot  welker  Heeren  getuygeniile  de 
Rcmonfcranten  haer  by  defen  refereren. 

En  overmits  den  voorfz  Corneliu*  niet  op  en  hielt 
in  fijne  fchriften  de  Euangelife  waerheid  heftelijk  te 
beftrijden  ,  en  de  Gereformeerde  kerken  te  lafteren , 
fo  hadden  deGemeynten  in  den  Synodo  tot  Haerlem 
nodig  geacht  ,  fijne  fchriften  met  den  woorde  Gods 
grondelijk  te  wederleggen  :  welk  haer  voornemen 
en  befluytfydaer  na  naegelaten  hebben  om  uwe  E.  E. 
in  haren  bevele  te  gehoorfamen,  daer  nochtaus Cor- 

nelis voornoemt  ondertufTchen  niet  af  en  laet ,  niet 
alleen  de  ooren  van  uwe  E.  E.  met  fijne  calumnieufe 
en  bittere  fchriften  te  vervullen,  maer  ook  fijne  dwa- 
linge  by  veder  te  di  ijven  en  te  verdedigen ,  en  de  leere 
der  Gereformeerde  kerken  verdacht  te  maken  en  te 
lafteren. 

Bidden  daerotn  de  Remonftranten  niet  aller  eer- 
biedinge>  en  in  den  name  des  Ileeren,  dattet  uwe 
E.  E.  believe  om  de  voorverhaelde  hoogwichtige  re- 

denen te  ordo.  nrren,  dat  de  voorfz  Cornelius,  nu  al 
over  lange  na  ordeningeder  keiken,  van  fijnen  dienfl 

"Wettelijken  gefufpendeert  zijnde,  ook  door  uwe  E.  E. 
autoriteytuytdendienfte  der  kerken  werde  geweert : 
Op  dat  fo  vele  .ugerniiTen ,  tot  noch  toe  door  hem  ge- 

geven ,  eenmael  mogen  ophouden ,  en  de  bedroefde 
Gemeyntevan  Hoorn,  na  verloop  van  fo  vele  jaren, 
met  eenen  getrouwen  Herder ,  die  gefont  en  fuy  ver 
in  de  leere ,  mitfgaders  ook  Godvruchtig  in  leven  en 
wandel  zy ,  mach  werden  verforgt.  En  tot  een  over- 

vloed fo  prefenteren  de  Remonftranten  ,  Cornelis 
voorfz  in  tegenwoordigheid  van  uwe  E.  E.  met  den 
woorde  Gods  te  overtuygen  van  fijne  menigvuldige 
dwalingen,  en  van  de  onwaerheid  fijner  calomnien: 

Zijn  ook  van  herten  willig  en  bereyt ,  'tfelve  te  doen 
in  tegenwoordigheid  van  de  E.  Overheyt  tot  Hoorn, 
ten  overftaen  en  by  wefen  van  uwer  E.  E.  Gedeputeer- 

de :  Biddende  ook  de  Remonftranten  ,  dattet  uwe 
E.  E.  believe  voor  het  fcheydenvan  defe  vergadèrin- 

ge te  nemen  fodanige  refolutie,  als  de  eere  Gods ,  ver- 

cam  tot  aimftftöam  /  om  taetem  t?  ttyfm  m 
ï$üt'?rt  /  en  aftaer.  te  öocn  als  in  üe  naboïgenfcc 
refolutie* 

NAdien  ter  Vergadèringe  van  de  Staten  van  Hol-  «Tmart landen  W«ft- Vriefland ,  door  Petrum  Flancium  j£fEJJt 

en  Johannem  Bogaert,    Kerken-cüenaers >  Gedepu-  te  .Eratcn/ 

teerde  van  de  Noord-Hol landfe  Synode  ,    van  r.ieusfc«tl^afen» 
vertoog  is  gedasn  geweeft  van  de  fwangheden  ont-  %f^rrcit«» 

ftaen  in  de' kerke  van  Hoorn»  door  de  proceduren  en  bocjaerr  / 

opinien  Cornelij  Wiggen ;  en  dat  de  refolutien  dies  aen-  «n  -Jiofiatt* 
gaende  in  de  lefte  dachvaert  genomen ,  niet  en  is  ge-  ̂ w",^ efredueert  :   verfoekende  als  noch  daer  in  verfien  te  y0o?n  fuU 

worden ,  en  dat  daer  tegens  by  de  Gedeputeerden  der  lm  gaeu 
fteden  Hoorn  was  overgelevert  feker  gefchrift  van  ̂If/tTtctt 
Cornelio  voornoemt  ,   en  een  ander  van  de  Kerken-  i^i^evL 
dienaers  aldaer.  Is  geordonneert ,  dat  aen  de  Profeflb- 
res Theologie gevordert  lal  worden,  ten  eyndefy  by 
gefchrifte  willen  fteilen  en  overleveren ,   de  redenen 
dienende  tot  juftificatie  van  haer  gegeven  advijs,    en 

'tfelve  in  de  Latijnfe  fprake  geftelt  en  overgelevert 
zijnde,  is  geordonneert,   dat  daer  van  een  tranflaet 

fal  worden  gemarkt :  't  welk  gedaen  en  in  de  verga- 
dèringe gelefen  is  geweeft ;  waer  na  de  Staten  rijpe- 

lijk op  alles  gelet  hebbende ,  verftaen  en  gerefolveert 
hebben,  dat  M.  Leonard  Cafenbrood,  Raed  ordina- 
ris  in  den  Hove  van  Holland  ,   johannes  Uyttenbo- 
gaert  en  Johannes  Ambrofius,  Dienaers  des  Goddelij- 
icen  woords  ,   hen  fullen  met  de  voorfz  gefchriften 
vervoegen  binnen  de  ftad  van  Hoorn ,  en  ten  overftaen 
van  Burgermeefteren  en  Kerken-dienaren  aldaer ,  by 
alle  bequame  middelen  ah  noch  arbeyden ,  om  door 
de  voorfz  redenen,  en  ar.dere  die  daer  toe  mogen  die- 

nen ,  Cornelium  Wiggeri  te  bewegen  tot  afftant  van 

fijn  opinien,  en  procedurenin  't  drijven  van  defelve* 
En  indien  hy  daer  toe  niet  en  is  te  bewegen,  fullen  by 
alle  bequame  wegen  arbeyden ,  dathyfelfs,  of  door 
confent  en  autoriteyt  van  de  Magïftraet  van  Hoorn  > 
ophoude  van  den  Kerke:>diei<ft  aldaer  te  betreden, 
ten  minften  tot  dat  anders  in  fijne  faken  fal  wefen  geor- 

donneert: En  van  haer  gebefoigneerde  ter  naefter  dach- vaert te  doen  rapport. 

Geëxtraheert  uytde  refolutien  van  de  Heeren  Sta- 
ten.van  Holland  en  Weft-Vriefland ,  genomen  in  hare 

vergadèringe ,  gehouden  in  den  Hage  van  den  17.  No*- 
vembristotden  21.  Decembris  1595-. 

$ieu  na  boïgtfcen  CrcScmic-lm'cf  banöe  peeren <©cfonïïnitteei:tic  Katten  ban  Staten/  aen  ticflBa* 
3illraet  ban  ̂ oo?it  /  Uipöenfcc  al<s  boUjt : 

Ecrftime  feer  Voorfunhgt  Difcrete  Heeren. 

ALfb  by  de  Heeren  Staten  van  Holland  en  Weft-  tfretanfo 
Vriefland , 

op  hare  laetfte  vergadèringe  geordon- J?00?^*' 
neert  is  ,    dat,de  refolutie  by  hen  genomen  op  hare  $j"tKntJo* 
voorgaende  vergaderingen,    om  te  verfien  tegens  degaptren 

fwarigheden  ontftaen  in  de  kerke  aldaer ,  door  de  pro-  3Jo8jMitt£ 

ceduren  en  opinie  Cornelij  Wiggerij ,  foude  v/orden  0™$*°'^ geëfte&ueert  ,    en  over  fulks  gecornmitt;ert  hebben  bit  ban 
M.  Leonard  Cafenbrood  ,  Raed  ordinaris  in  den  Hove  tyoo|n. 
van  Holland  ,    Johannes  Uytter.bogaert  en  Johannes 
Ambrofius  j   Dienaers  des  Goddelijken  woords  1   om 
hen  aldaer  tot  Hoorn  te  laten  vinden  met  de  gefchrif- 

ten,   fo  by  de  Gedeputeerde  der  voorfz  ftede,    den 
voornoemden  Cornelio  en  den  K  er  ken-d  ienaers  aldaer 
op  de  voorfz  laetfte  vergadèringe  overgelevert,    als 

van  de  redenen  dienende  tot  juftificatie  van  't  advijs 
van  de  Profeftbres  Theologie,  mede  op  defelve  ver- 

gadèringe verfocht  en  overgegeven :  En  ten  overftaen 
van  uwe  E.  E.  en  de  Kerken-dienaers  aldaer,  by  alle 
bequame  middelen ,  en  de  redenen  daer  toe  dienende  m 
den  voornoemden  Cornelium  Wiggeri  te  bewegen  tot 
afftand  van  fijne  voorfz  proceduren en  opinie ,  enten dedinge  der  Euangelife  waerheid ,  en  ftichtinge  der  b 

droefdegemeyntejefu  Chrifti  is  vereyfehende. 'T  welk '  eynde  defelve  Gecommitteerde  voorts  daer  in  mo<»en 
doende,  &c.  doen  volgende  haerluyden  laft  encommiilïe;    fullen 

uwe  E.  gelieven  den  felven  "Gecommitteerden  volko- 
^tec  Op  ïjeÖBen  foe  peeren  Staten  ban  ï^OHantl  men  credit  en  gelove  daer  in  te  verlenen ,  en  allefa- 

<!5eC0mrmtteett  $B.  ülCOnavö  CafenlJ200ÏÏ  /   naeb' veur  en  afhftentie  te  bewijfen.  Hier  mede,  Eerfame 
DiöinartÖ  tn  tien  É»0be  ban  I^OHaniJ  /  ̂ Ofjannem  feer  voorfienige  difcrete  Heeren ,  zijt  Gode  bevolen. 
ÜPttenDogaett  en  ̂ OÖannem  SimtyOfïUm/  ̂ elJtsiGefchrevenindenHage  denn.  januarij  1596.  Onder 

ftond 
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tan  't  ge* 
toefofgtuer* 
be  tot 
$oo?nbp 
öc  töeatn 
<£afen» 

Üpttenbo* 
cam  mit 
Soh.  9Cnv 
bjoftUjQt 
obcc  itt 
falit  tan 
CojmUsf 
ïlDiggetfs. 
(Fol.  65.) 

ftond,  Ter  ordonnantie  van  de  Gecommitteerde  Ra- 

den van  de  Staten ,  getekent  C  de  Rechtere,  't  Opfchrift 
was,  Eerfamefeer  voorfienige  difcrete  Heeren,  den 
Burgemeefteren  der  (lede  Hoorn. 

^ïjn  €rccIUjceft  ban  oeïijHenacn25urgemeetïe; 
ren/  ̂ dje^enen  at  ftcgeerberg  tot  1$oo;m  gefcine* 
ben  1  genoeg  tonfozm  be  jfciifiïbc  ban  be  peeren 
Staten  ban  ï^oUanb  boomoenn  /  bolgcns  toriuen 
iatf  en  Credentie  /  be  boo?f3  «öedenuteerben  mebe 
gegeben  /  *ijn  öcfeïbe  binnen  l^oo?n  betfeïjenen  ben 
1 8*  januari)  1596.  enftebben  aldaer  gebefoigneert/ 
fommmlüft  m  berbact  igindenaboïgende  memo- 
m/  uip&imdeatëboicljt: 

VOlgende  defe  refolutie ,  zijn  de  Heeren  Cafen- 
brood  en  Uyttenbogaert  den  13.  Januarij  1596. 

gereyfttot  Hoorn,  alwaer  fy  Johannem  Ambrofium 

vonden  den  18.  Burgemeefteren  en  alle  de  drie  diena- 
ren elks  apart  begroet  hebbende  ,  kregen  audiëntie 

op  'tftadhuys  by  "Burgemeefteren  den  12.  De  brieven 
van  credentie  en  van  fijn  Excell.  overgelevert  heb- 

bende ,  openden  onfen  laft,  die  was  ,  dat  wy  met 
het  gefchrift  der  Profeflbren  en  andere ,  ter  dachvaert 

tegen  Cornelium  overgelevert ,  ons  fouden  vinden  bin- 
nen Hoorn ,  en  aldaer  ten  overftaen  van  Burgemeefte- 

ren  en  d'andere  twee  dienaren  deswoordsi  hemCor- 
nelius  door  de  redenen  in  dat  gefchrift  begrepen,  en  an- 

dere ter  fake  dienende ,  hem  te  bewegen  tot  afftant  van 
fijne  opinien ,  &c.  Begerende  dat  te  dien  eynde  tijd 
en  plaets  beftemt ,  en  hy  Cornelius  met  de  twee  andere 
dienaren  ontboden  mocht  werden.  Dat  gefchiede  def- 
felven  daegs  namiddaegs ,  wy  lafen  der  Profeflbren  ge- 
fchrifte,  en  gaven  Cornel.  Wiggeriinfijn  handen  een 

copyevan  'tfelve  gefchrifte,  op  dathy  te  beter  daer 
op  foude  konnen  acht  nemen  ,  terwijlen  wy  het  lafen. 
Ons  befluyt  was ,  dat  Cornel.  Wiggeri  daer  uyt  hadde 
te  verftaen  ,  niet  alleen  wat  de  Profeflbren  van  fijn 

opinien  oordeelden ,  maerook  dejwakheidder  rede- 
nen by  hem  Cornelius  voortgebracht  totvoorftantvan 

defelve ;  ten  eynde  hy  daer  van  afftaende ,  fich  tot 
eenigheid  met  de  kerke  mochte  begeven :  daer  toe  wy 
hem  prefenteerden  alle  fodanige  vorder  onderrichtinge 

als  ons  mogelijk  was.  Cornelius  antwoorde,  dathy  let- 
teren begeerde ,  dat  is ,  feyde  hy ,  dat  hy  niet  wilde 

handelen  dan  fchriftelijk  ,  begerende  copye  van  dat 

fchrift  der  Profeflbren ,  om  fijne  juftificatie  en  falva- 
tien  (feyde hy)  daer  tegen  te  maken.  Beklaegde  fich 
voort  feer  over  de  handelinge  van  Leyden ,  en  over 
dat  gefchrift,  feggende  dat  de Profefloren  haer  daer 
in  niet  en  hadden  gedragen  na  behoren ,  meynende 

dat  fy  behoort  hadden  hem  toe  te  ftaen,  't  geen  hy 
in  den  aenvang  hadde  begeert ,  te  weten ,  datmen  de 
faek  fommarie  of  geheel  foude  (tellen  by  gefchrifte , 
omdatdaerna  te  mogen  tonen  met  gemeynen  confen- 
te,  of  indien  fy  daerna  yet  hadden  willen  ftellen  by 
gefchrifte,  dat  fy  al  voren  de  Heeren  Staten  dat  over 

te  leveren ,  't  felve  hem  eerft  hadden  behoort  te  verto- 

nen. Ook  dat  de  fake  fo  niet  was  gegaen  als  in 't  ge- 
fchrifte, daer  in  veel  van  fijne  redenen  waren  nagela- 

ten, fo  fijne  twee  getuygen  fouden  verklaren,  conclu- 
derende dat  hy  copye  begeerde  om  daer  tegen  te 

fchrijven.  Wy  feydendat  de  Profeflbren  niet  mogen 
doen  na  fijn  voorfchrift •  maer  moeten  volgen  de  ordre 
van  de  Heeren  Staten ,  fo  fy  ook  hadden  gedaen.  2.  Dat 
de  Profeflbren  nieten  hadden  gefchreven,  dan  door 

laft  van  de  Heeren  Staten ,  fouden  't  anders  hebben  ge- 
laten, als  geen  laft  hebbende  in  fulke  queftien.  3.  Dat 

fy  met  htm  hadden  gehandelt  in  alle  minlijkheid ,  en 
geen  oorfaek  gegeven  een  fo  haeftige  Remonftrantic 
tegen  hem  over  te  geven ,  alshy  gedaen  hadde.  4.  Dat 
wel  alle  AVoörden  en  wederwoorden  tot  Leyden  ge- 

vallen ,  in  dat  fchrift  niet  en  waren  of  konden  zijn  ; 
maer  dat  alles  daer  was  fommierlijk,  en  datmen  niet 
en  geloofde  dat  yemand  anders  fouden  getuygen. 
5.  Aengaende  de  copye  ,  dewijl  hy  die  begeerde, 
niet  om  fich  te  beter  te  bedenken ,  maer  om  daer  te- 

gen te  fchrijven;  dat  de  faek  wat  dieper  inlicht  had, 
en  datmen  daer  over  met  Burgemeefteren  nader  be- 

geerde te  fpreken  in  fijn  abfentie.  Na  dat  Cornelius 

cumfnis  uytgegaenwas  ,   is  Burgemeefteren  voorge- 

houden, dat  het  geven  van  copye  tot  fuiken  eynde, 
als  Cornelius  die  begeerde ,  niet  en  fou  dienen  dan  om 
de  difputen  te  vermenigvuldigen  ,  de  Profeflbren  in 
partyfehap  met  hem  te  trekken ,  en  het  vuyr  der  on- 
eenigheid  veel  groter  te  maken ,  alles  contrarie  de  goe- 

de intentie  der  Heeren  Staten.  Datwy  derhalven  nieÊ 
konnende bemerken,  dat  Cornelius  eenige  de  minfté 
intentie  hadde  van  copye  te  begeren,  om  de  fake  na- 

der te  overdenken,  ongeraden  vonden  hem  copye  te 
geven ,  ten  ware  dat  hy  wat  nader  qu:ime ,  en  men 
konde  bemerken  ,  dat  hy  de  goede  intentie  der  Hee- 

ren Staten  eenigfints  wilde  nakomen ,  in  welken  ge- 
valle men  hem  op  ftaende  voet  copye  foude  medede- 

len. Hier  over  viel  brede  communicatie  met  Burge- 

meefteren, ook  over  'tgefchil  en't  gevolg  van  dien  in 
denftaetvan  de  kerke;  item  van  de  poinden  des  ge- 

fchils  en  de  fundamenten  aen  d'een  en  de  d'ander  zijde : 
alles  op  dat  de  Heeren  't  hele  ftuk  grondelijk  inhen- de,  de  fake  neffens  de  Heeren  Staten  daer  toe  funden 
helpen  dirigeren  ,  dat  de  goede  meninge  der  felve 
mocht  nagekomen  werden.  De  Heeren  Biirgemeefte- 

ren  haer  beraet  genomen  hebbende  tot  op  's  anderen 
daegs ,  fcheyden  wy ,  Cornelium  in  't  uy  tgaen  bidden- 

de byonste  willen  komen  in  de  herberge. 
Dat  dede  hy ,  alwaer  wy  breed  en  wijd  met  hem 

handelden,  fo  van  fijne  leere,  als  van  de  proceduren 

die  hy  hadde  gehouden,  feggende  in  't  lelie,  dat  in- 
dien hy  immers  in  confeientie  meynde,  dathy  in  alles 

gelijk  hadde,  hy  evenwel  op  hem  felven  niet  ftaen  en 
(oude  ;  maer  provoceren  tot  een  Synode  Provin- 
ciael,  houdende  fich  middelertijd  ftil  ,  en  blyvende 
van  de  Predikftoel.  Hy  antwoorde  ,  datmen  focht 

'tpaerd  fijn  voeder  t'ontrekken  ,  en  dathy  fijne  gagie 
qualijk  konde  miflen,  en  dathy  den  Synodum  fufped 

en  partydig  hielt.  Wy  repliceerden  op  'teerfte,  dat 
daer  in  konde  worden  vertien,  en  dat  wydaer  in  wil- 

den 't  befte  doen ,  hoewel  wy  hem  niet  fekers  konden 
toefeggen ,  als  geen  laft  hebbende.  Op  't  twede  ,  dat 
hy  geen  reden  hadde  het  Synodum  te  iufpedreren ,  en 
indien  het  hem  verfeelde  op  de  gene  die  hem  airede  ver- 

oordeelt hadden ,  datmen  konde  middel  vinden,  dat 
die  daer  niet  weder  fitten  fouden.  Wy  fpraken  ook 
met  hem  van  de  autoriteyt  van  de  confellie ,  die  hy 
feyde,  dat  de  kerken  wilden  Gods  woord  gelijk  ftel- 

len. Wy  feyden  dat  dat  een  abuys  was ,  en  lafen  hem 
voor  wat  Ürfinus  fchreef  van  de  autoriteyt  fodaniger 
fchriften ,  en  feyde  Uy  ttenbogaert  dat  hy  defelve  geen 
ander  autoriteyt  toe  en  fchreef:  Hy  feyde  dat  andere 
fo  niet  en  fpraken ,  immers  dat  de  pradbijk  anders  was. 

In  't  lefte  feyde  hy  rond  uy  t ,  dat  hy  fijne  meninge  niet 
konde  veranderen,  dat  hy  van  fijnen  dienft  niet  be- 

geerde af  te  ftaen  ,  en  op  den  Synodum  niet  wilde 
provoceren ,  als  nu  genoeg  gefien  hebbende  wat  van 
fuiken  Synoden  te  verwachten  was- 

Siende  dat  alles  met  hem  te  vergeefs  was ,  ver- 

voegden wy  ons  's anderendaegs  den  23.  weder  op 
'tftadhuys  by  Burgemeefteren ,  defelve  overleverende 
de  Remonftrantie  van  de  Gedeputeerden  van  't  Synodus 
aen  de  Heeren  Staten ,  daer  in  fy  prefenteren  Cornel. 
te  willen  overtuygen  van  valfche  leere :  met  vele  re- 

denen om  de  Heeren  te  bewegen ,  om  Cornel.  te  doen 
ftilftaen  van  fijnen  dienft ,  en  dat  hy  wilde  provoce- 

ren tot  den  Synode ;  Burgemeefteren  feyden  te  fullen 

fpreken  met  de  Vroetfchap.  \\  y  compareerden  al- 
daer ,  lafen  't  gefchrift  der  Profeflbren  op  nieus ,  de- 

ducerende alles  in  't  brede.  Den  24.  kregen  wy  ant- 
woorde van  Burgemeefteren ,  dat  noch  de  Vroetfchap 

noch  Cornelius  niet  en  waren  te  bewegen.  Hier  op  ver- 
togen wy  en  deden  rapport. 

©anditgebefoigneerbe  rapport  gedaen  3ijnöe  acnJJJ-  *n* fijn  €rreH.  tn  be  aSecommitteerbe  töaden  ban  öCf&nJr 
Staten  ban  Rolland/  fo  beeft  fijn  CrceiL  op  nicuofens*  ca* 
gecomniitteertdenboontoemben^eece  Cafenuiood/  *nbj000 
neffens  m  3ünd?ieg  Heffetë  ̂ acö  »an  fö«  ̂ ttdlZmun' enapttenbogaert/  om  toeberom  tot  ̂ ooin  te  repfen /&.*«:  na 
ten  epnde  atë  in  be  b?ieben  en  gnfïcuctie  ban  fijn  $oojn. 
€rceIU  gebatteert  ben  9  en  10  jpetyuarij/  bindende 
dcnfelbenbjicfaldutf: 

Eer- 
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Creöentte 

öe  peeren. 

WijfeenDifcrete,  lieve  byfondere ,  den 
M.  Leonard  Cafenbrood ,  en  M.  Johan 

Uyttenbogaert ,  hebben  ons  verklaert ,  't  gene  fy  al- 
daer by  u  luyden  gehandelt  hadden,  aengaende  den 

Minifter  Wiggerfz ,  en  is  ons  leet  geweeft ,  dat  de  goe- 
de intentie  van  de  Heeren  Staten  en  d'onfe ,  fo  wy  wel 

verhoopt  hadden ,  niet  nagevolgt  is  geweeft.  En  want 
de  fake  van  iulker  gewichte  en  importantie  is  ,  dat 

niet  alleen  den  dienftGods,  maer  ook  de  gehele  Poli- 
tifche  regeringe  daerby  grotelijks  geintereflèertfoude 

■  worden ,  ingeval  by  tijds  daer  in  niet  veriien  en  wer- 
de :  So  hebben  wy  raedfaefn  en  nodig  bevonden,  de 

voorfz  perfonen ,  neffens  onfen  Raed  en  lieven  getrou- 
wen M.  Andries  HeiTels  van  Dinter,  wederom  t'u- 

waerts  te  fenden ,  met  exprefTen  laft ,  u  L-  onfe  goe- 
de intentie  op  't  nieuwe  voor  te  dragen,  en  de  voorfz 

fake  fulks  te  helpen  dirigeren,  datfe  tot  eenen  goeden 

eynde  gebracht  worde :  Verfoeken  daerom  u  L.  hier 
mede  ernftelijk,  de  voorfz  onfe  Gefanten  op  ditmael 

als  ons  felfs  gelove  te  geven ,  en  op  't  gene  fy  u  L.  in  on- fen name  verklaren  lullen ,  alfulken  refolutie  te  nemen, 

als  wy  van  u  luyden  zijn  begerende.  En  hier  mede ,  Eer- 
fame>  &c.  Den  9.  Februari j  1596. 

€n  be  boo?f3  <3!njtructtc  toa<$  lupbenbe  aisbolgt  : 

inftruBie  van  't  gene  de  E  dek  ,  Hoog-ge leerde  ,  Wijfie  en 
Difcrete  Heeren  ,  Al.  Leonard  Cafenbrood ,  Raed  in  der. 
Frovintialen  Hove  van  Holland ,  M.  Andries  Hejfels 
van  Dinfer ,  en  M.  Johan  Uyttenbogaert ,  van  wegen 
fi]n  Excell.  by  de  Borgemeejlers  en  Regeerders  der  jlad 
Hoorn  verrichten  f  uilen. 

Snfïcuctie  T?  Erftelijk  fullen  fyna  behoorlijke  begroetenifle  en 
baa  fijn    J_L  recommandatie  van  fijn  Excell.  den  voorfz  Ma- 

booflïa^  S'^ract  verklaren  ,   dat  defelve  fijne  Excell.  gehoort 
fcübjoob  /  hebbende  het  rapport ,  hem  alhier  tot  haerluyder  we- 
&)t ifdjö  en  derkomfte  gedaen  ,   wel  verwondert  geweeft  heeft 

^•c'tTfl0*!  van  ̂ e  antwoor^e »   haerluyden  by  de  voorfz  Magi- 
öïcüan  '  ftraet  gegeven ,  en  dat  hy  verhoopt  hadde ,  fy  luyden 
i$aoi\\.      fouden  de  gerechtigheid  dier  faken  in  beter  confidera- 

tie  genomen  hebben ,  om  de  fwarigheden  en  OHrufte , 
die  vorder  daer  uyt  te  verwachten  is,  by  tijds  en  met 
goede  middelen  te  verhoeden. 

En  alfo  lijn  Excell.  bevind  de  voorfz  fake  van  al- 
fulken gewichte  en  aenfien  ,  dat  daer  in  ten  alder- 

eerftcn  dient  voorfien  te  worden ,  dat  hy  daerom  no- 
dig gevonden  heeft,  de  voorfz  Gecommitteerde  an- 

dermaelderwaerts  te  fenden,  en  te  infifteren  tot  het 
effeel  van  de  refolutie  van  de  Heeren  Staten.  En  by 
fo  verre  den  voorfz  Magiftraet ,  en  den  Minifter  Cor- 
nelis  Wiggerfz  daer  toe  niet  te  bewegen  zijn,  dat  alfdan 
de  voorfz  Gecommitteerde  haerluyden  fullen  verkla- 

ren, dat  fijne  Excell.  vanmeninge  is,  indeaenftaen- 
de  vergadermge  van  Staten  de  fake  fulks  te  doen  ver- 

handelen, alstotverhoedingevan  meerder  onrufte  en 
fwarigheden,  ïo  in  de  kerke  als  in  de  gemene  fake, 
fal  bevonden  Worden  te  behoren. 

Tot  welken  eynde  fijn  Exeell.  ordonneert  en  beveelt 
de  voorfz  Gecommitteerde ,  dat  fy  den  voorfz  Cornelis 
Wiggerfz  in  fijnen  naem  belaften,  dat  hy  hem  met  haer- 

luyden fal  hebben  te  vervoegen  alhier  in  den  Hage ,  ten 
eynde  hy  inde  voorfz  vergaderinge ,  en  verhandelin- 
ge  van  de  voorfz  fake ,  prefent  en  aen  de  hand  zy. 

En  in  gevalle  den  voorfz  Wiggerfz  weygerde  fulks  te 
doen ,  fullen  de  voorfz  Gecommitteerde  hem  van  we- 

gen de  Heeren  Staten  en  fijn  Excell.  belaften  en  beve- 
len ,  dat  hy  hem  datelijken  fal  onthouden  van  de  exer- 

citie van  fijnen  dienft,  tot  dat  anders  in  de  fake  ver- 
fien  en  geordonneert  fal  worden. 

En  fullen  de  voorfz  Gecommitteerden  voorts  met 

alle  bequame  middelen  de  voorfz  fake  daer  toe  dirige- 

ren, dat  't  gene  voorfz  is»  achtervolgende  de  goede 
(Fol.66.)  meyninge  en  intentie  van  de  Heeren  Staten  en  fijn  Ex- 

cellentie fulks  geëfFe&ueert  werde ,  als  tot  der  landen 
welftand  en  gemene  rufte  van  node  is,  en  fijn  Excell. 
tot  haerder  wederkomft  antwoord  daer  op  brengen. 

Adtumin  'sGraven-Hageden  io.Februarij  1596.  Was 
ondertekent ,  Maurice  de  Najfau.  Lager  ftond ,  Ter  Or- 

donnantie van  fijn  Excell.  Getekent  Milandtr.  En  had 
een  opgedrukt  zegel  van  fijn  Excell.  in  rode  waffe. 

33>e  boo2f5  »©ebeputeerbe  ban  fijn  €rcelL  tot  ̂ 002n 
öefHMten^jnbe/  en  met  ftonnenbeben  Uoojnocmöcn 
€02n:li$  ïBiggcrft  Daer  toe  fcengen  /  bat  D?  ficD 
met  ijet  \3002f3  &pnoDu$  foube  bercemgen  /  l)efe 
benftem  epnbhjft  boo2gcï)oubcn/  ban  toeoen  öcï^ee- 
ren  Staten  en  fijn  €rcell.batl)pïjemfoubenomïj0Ui 
ben  ban  Dennublnften  bienft  m  öcc  fterften/  tot  bat 
anöevö  in  befafte  foube  booten  en  geo2bonneertto02; 
Den ,  en  alfo  bc  SBarjtftraten  fulliö  op  D^n  ooft  be? 
geerben/  om  alle  b02ber  ftoarigljebcn/  Die  boo2fijn 
ongeI)oo2faemïjeiDen  toepgeringe  foube  mogen  Daer 
uptbolgen/  fo  ïjecftïjpepnblrjftbctïtlaect/  Dat  ftPte 
b2ebentoag/  De  boo2f5  fcebelen  ban  De  peeren  ̂ ta- 
ten  /  fijn  <êxtdl  ooft  ter  begeerte  ban  De  peeren  25ur^ 
gemeefteren  /  te  geï)oo?famen /  om  ïjcm  ban  Den  pu- 
blijften  ïierften-Dienft  boo?  certt  te  Defifteren  /  en 
bcctoacïjtcntoat  naDer  op  fijn  fafte/  lp  bolftomcrc- 
lijft  gel)002t3ünbe  /  foube  bjo?ben  geDifponeert. 

3£c  peeren  &tatm't  rapport  ban  be  boo2f5  bc-  $wti& 
foignc  bctttaen  ïjcbbenbe/  namcntlijft/  Dat  dtone;  SS5 
uu#  3©iagertj  fonDc  geïjoo?famen/  en  ban  Den  pu-fonnipu- 
blijften  btenft  Defijtercn  /  bolgenDeooft  De  begeerte  blP*n 
ban  De  if&agitfraet  ban  ï$002n  /  ïjebben  De  peeren  lue",lafy Staten  goet  gebonDen  /  bat  apttenbogaert  boo?  cenen 
Rostert  tijb  bp  leninge  foube  gaenbefterftc  ban  ̂ 00^11 
bebienen/  in  plaetfe  C02nelna©iggcri/  entearbep^ 
Den  tot  beb2ebingc  ban  be  3libmaten  met  te  anbere 
ttoee  Dienaersf/  en  om  Co2itelio  en  De  peeren  ban 
J^oo2it  naDer  te  bolDocn/  ïjebben  gecommitteert  De 
peeren  ban &.  2CIDegonDc/  CafentoooD en ^effelö  / 
om  't  berfcïnl  tufTcljen  Den  ̂ 002b-^óiIanDfeti  <üwo; 
Dum/  of  Metrum  plantium/  en  gioljannem  Ma* 
tliiftum  Der  <§?noDi<ï5ecommttteerDe/  enCQ2neli$ 
3Big.gerf3teranDere  3ijDentebiTftoren/  enboo2tö  te 
Doen  alö  m  De  refolutie  Dieö  aengaenDe  genomen  / 
Den  27.  jpcb?uarö  i596«  lupbenbe  befelbe  refolutie 
alDusf: 

DE  Staten  van  Holland  en  Weft- Vriefland ,  gehoort  ffiefoluti* 

hebbende  't  rapport  van  M.  Leonard  Cafenbrood ,  toan  öe 
Andries 

en  van  fijn  Ex-I 
Raed  ordinaris  van  den  Hove  van  Holland , 
Heflèls ,  eerfte  Raed  van  Braband , 

eecm 
raten/ 

om  öyt« 
cellentie;  mitlgaders  Johan  Uyttenbogaert,  Dienaer tenbogaer* 

des  Godlijken  woords  in  den  Hage,  van  haer  gebe-j^A^11!?* 
foigneerde  op  de  commiffie  en  laft  van  fijn  Excell.  en^^»* Staten  voornoemt ,  binnen  der  ftad  Hoorn,  in  de  fake  leninge; 

Cornelij  Wiggerij ,  Kerken-Dienaer aldaer ,  en  gefien * " 'om öe 
'tadvijs  van  den  felven ,  hebben  verftaen  en  geordon-  So;n^nj* neert,  verftaen  en  ordonneren  bydefen,  dat  tot  ver-  te  fieüen  ia 
eeninge  van  de  Litmaten  van  de  kerke  en  Gemeente  öanöen 

binnen  Hoorn,  en  om  defelve  gelijkelijk  wederom  te?01*  ̂ e brengen  tot  het  gehoor  van  Godes  woord  binnen  ji.aiüe» 
defelve  ftede,  den  voorfz  Uyttenbogaert  by  leninge  gonöe/ 

voor  een  korten  tijd  hem  binnen  defelve  ftede  fal  vin-  jffl^J?* 
den ,  om  aldaer  fo  met  publijke  Predicatien ,  als  ande-  ile|Te[^ 
re  goede  vermaningen ,  en  andere  bequame  middelen , 
de  voorfz  eenigheid  met  den  anderen  twee  Kerken- 
dienaers  aldaer  te  bevorderen  ,   en  de  Gemeente  tot 

geruftigheid  en  't  gehoor  van  Gods  woord  te  bewegen , 
tot  dienfte,  rufte  en  opbouwinge  der  fêlve  kerke :  Heb- 

ben voorts  gecommitteert ,  en  committeren  by  defen , 
Jonkheer  Philips  van  Marnix ,  Heer  van  S.  Aldegon- 
de,   de  voorfz  M.  Leonard  Cafenbrood  en  Andries 

Heilels ,  om  by  Petrum  Plancium  en  Johannem  Mat- 
thifium ,  als  Gedeputeeixle  van  den  Noord- Hollandfen 
Synode ,  in  hare  handen  by  gefchrifte  te  doen  over- 

leveren ,  pertinentelijk ,  duydelijk ,  klaerlijk  en  kor- 
telijk,  depoinden,  in  dewelke  fyluyden  willen  fufti- 
neren ,  dat  Cornelius  Wiggeri  voornoemt ,  qualijk  in 
de  Chriftelijke  leere  gevoelt ,  en  defelve  daerna  te  doen 
ftellen  in  handen  van  den  voornoemden  Cornelium, 
om  die  ook  by  gefchrifte ,  pertinentelijk,  duydelijk, 
klaerlijk  en  kortelijk  te  beantwoorden ,  doende  hun- 
luyden  refpedtivelijk  de  poinéten  in  queftien  ftellen , 
by  thefes  enantitefes,  fulks  als  alderbequaemft  tot  on- 
dervindinge  der  waerheid  fal  ftrekken ,  en  voorts  par- 

tyen refpedtiveli jk  tegens  des  anderen  gefchriften  vor- 
der op  de  voorfz  queltieufe  poinden  te  doen  fchrij  ven , 

tot  eludatie  van  defelve ,  fonder  nodelofe  wijdlopig- 
heid te  gebruyken ,    of  verhael  te  maken  van  eenige 

voorgaende  handelingen  of  proceduren  ;  en  de  fake 

ten 
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en beydenzijts den  volfchréven  zijnde,  alsdandefelve  ibegonbe/  «1  bett  anfrgttt  ttiebé  <0eöetJUteer.bê  $ei>* 't  fïabJnirtf 

en  de  opinien  te  conciliëren  ,   is 't  mijjnaeu  alletf  fOHÖCU  b?UCÏ)t  /  öelljfe  Upt  ÖCC  fel' èf öouöffl 

Ite  uweren 
Jè-arrn 
to,»n  IJnl- 
lanb   oen 

te  examineren 
doenlijk :  Indien  niet ,  den  Staten  te  doen  van  alles 

rapport,  om  'tfelvè  gehoort,  voorts  in  de  fake  ge- 
ordonreert  te  worden,  als  tot  der  landen  én  Kerken- 
dienfte  lal  bevonden  worden  te  behoren.  Gedaen  in 

den  Hageden  17.  Februarij  Anno  1596-  Onder  ftond  , 
Ter  Ordonnantie  van  de  Statcn.Getekent  C.  de  Rechtere. 

©olnenöe  b?fcn  itf  Hpttenöogaert  na  tëoo?n  bcr* 
rrnft  nut  tyicben  ban  be  Zeeven  «Staten/  iupbenbe 
alëboigt: 

TT»  Erfame  feer  Difcrete ,  Voorfienige  Heeren  :  Alfo 
wy  derwaerts  gefchickt  hebben  Johannem  Uyt- 

tenbogaert ,  Kerken-dienaer ,    om  aldaer  tot  Hoorn 
by  leninge  voor  eenige  korte  tijd  ,    tot  vereeninge 

tt  J|Ra<?i*vande  lidmaten  van  de  kerke  en  gemeente  aldaer,  hem 

fhraf  t  tan  ('onthouden ,  volgende  den  laft ,  hem  diens  aengaen- löoojru 

)iMcftian 
Triii  «ffrrril 
ten  frlben 

de  by  óns  gegeven  :  Sullen  u  E.  gelieven  den  felven 
Uyttenbogaeit  daer  in  alle  gunfte,  vorderniffe  en  ad- 
dres  te  bewijfen ,  ten  eynde  onfe  refolutie  by  hem  met 
vrucht  mach  werden  nagekomen.  Hier  mede,  Eerfa- 
me  feer  voorfienige  Difcrete  Heeren  ,  sijt  Gode  be- 

volen. Gefchreven  in  den  Hage  den  laetften  Februarij 
1596.  Onder  ftond,  Ter  Ordonnantie  van  de  Staten , 
Getekent  C.  de  Rtchttrt. 

<©aer  fcmcffentf  ftf)a^fljn<£;rcdïent.mebeaen&e 
boo2f5  iBagiftraet  ban  jfoojn  /  befen  nabolgenbc 

Maurit^  ,  geloren  Prince  van  örangitn ,  Grave  van 
Najfau ,  &c.  Marquiz,  van  der  Vere ,  <ÖV. 

Ë  Erfame,  Wijfeen  Difcrete,  lieve befondere,  het 
heeft  den  Heeren  Staten  van  Holland  belieft,  den 

weerden  en  Hoog-geleerden  Mr.  Johan  Uyttenbo- 
g.iert ,  dienaer  des  Goddelijken  woords ,  tot  u  L.  te  fen- 

den>  met  refolutie  by  hare  E.  genomen,  op 't  gene  fy 
nodig  gevonden  hebben  tot  vorderingé  der  kerke  en 
gemeente  des  Heeren  ,  en  welftand  u  luyder  ftedc  ge- 

daen te  worden,  alfo  gylieden  uyt  de  voorfz  refolu- 
tie breder  fait  hebben  te  vernemen :  en  alfo  wy  de- 

fel  ve  anders  niet  en  konr.en  bevinden  dan  tot  onder- 

houd en  ftichtingen  van  de  Chriftelijké  Gereformeer- 
de Religie,  èendrachrigheid  en  rufte  van  de  Geünieerde 

Provintien,  ook  innerlijke  vrede  van  u  luyder  ftede, 
en  gemene  ingdetenen  der  felver  ftrekkende:  So  ver- 
foeken  wy  u  luyden  ernftelijk  en  vriendelijk,  te  wil- 

len confidereren  ,  hoe  grotelijk  daer  aen  gelegen  is,  dat 

defelve  in'tweikgefteltwerde.  En  dienvolgende  den 
voorfz  Uyttenbogaèrt  in  't  gene  den  laft ,  die  herh  daer 
in  gegeven  wort ,  is  concernerende  ,  alle  goede  be- 
vorderinge ,  faveur  en  hulpe  te  betonen ,  ook  in  het 

genehy  u  luyden  dien  aengaendé  van  onfen  't  wegen 
ial  verklaren  ,  als  ons  felven  gelove  te  geven ,  én  word 
onsfulksaengenaem.  Hiermede,  Eerfame,  &c.  zijt 

Gode  bevolen.  In  's  Gravenhage  den  leften  Februarij 
1596.  Onder  ftond  u  luyder  goede  vriend,  Getekent 
Maurice  de  Najfaa. 

'T  OPSCHRIFT  WAS, 

ber  peeren  CommttTanffen  rapport  /  baetna  ge^JSSL 

baen/  enuptber  peeren  <&tateni:efolutie  /  genomen  l  ** ben  27.gjnln  1596,  oor  upt  befcÖ2jftenüpC02nelia 
baer  ban  3ebert  uwgegeben  /  te  ficn. 

^act-en-tufTcljen  gabenoofc  be  ttóeeanbere&ct* 
nen-bienaertf  ban  ï|oo;m  in  'tlicïjt  een  ftlcpn  boep 
Hen  /  geimituleett  SOpologia  en  ronbe  beliententffe 
ban  Clement  Höaitenfs  en  €02tteli$  |tèet>neitf5  / 

baec  in  fp  ftaet  geboden  obet  't  becbonb  '<éobö  / bet  betftiefïngc  en  perfeberantie  betftlaren  /  fon- 
bet  bat  öact  baet  obet  eenige  moepten  iö  toebet* 
baren  bat  men  toeet/  maer  30»  baet  in  gebult  ge* 
to02ben. 

<©cfe  Apologie  tóasban  ben  nabolgenbe  inDonb. 

TEn  eerften  ,  gevoelen  én  geloven  wy  na  des?cporc?f« 
Heeren  woord ,  met  de  Algemeyne  Orthodoxe  :  *»  ront» 

Dat  is ,  recht-gelovende  en  recht-gevoelende  kerke :  |l'[rnLtll Dat  alle  kinderen  des  verbonds  eendei  ley  belofte-  clement 
nifle  hebben,  uyt  kracht  desfelvigen  Gods  genade  en  Jflièat* 

falighéid  dadelijken  deelachtig  zijn  ,  na  Gods  uytge-**11^  ?* 

drukte  belofteniffe ,  die  niet  liegen  en  kan,  maer  ja^^f,1'* 
en  Amen  is.  Genef.  i-j.  Matth.  19.  Mare  10.  Aétor.  2.  nenfj 
Rom.11.   iCorint.  7.  Numer.  23.  Blijven  derhalven  P^öttaiv 
als  noch  önveranderlijken  by  den  felfdén  ,   gelijk  in  SJ51 

den  Synodo  tot  Hoorn  laeftmaél  gehouden  ,    na  des  ' 
Hëéren  woord  eendrachtelijken  is  gerefolveert,  fon- 
der  yemands  contradictie. 

Ten  t weden ,  dat  in  delen  verbonde  éen  fekere  con- 
ditie geftelt  is,   aen  den  welken  God  Almachtig  de 

bondgenoten  verplichtet  en  verbinder,  of  totbehou- 
dinge  ,    of  tot  verlies  haerder  faügheid ,  welke  con- 

ditie hy  onverbrekelijken  wil  onderhouwen  hebben , 
fo  wel  in  den  Nieuwen  als  Ouden  Teftamente.  Want 
God  na  fijn  abfolute  macht,  als  niet  en  handelt,  maer 
na  de  conditie  fijns  Wets  en  Verbonds,  door  bequa- 
me  middelen  en  wetachtige  ordeninge  ,    en  dat  op 
menfchelijker  wijfe;  hy  fteltons  wetten  voor  ogen,  (frol.67,) 
hy  ftelt  ons  beloninge  en  ftrafFe  voor  ogen ,    hy  ge- 

bied or:s  het  goed  te  omhelfen  en  aen  te  nemen,  het 
quaet  te  vlieden  en  te  fchouwen ,  om  die  te  doen  en 
weygert  hy  ons  fijne  genade  niet,   fohder  dewelken 
wy  niet  met  allen  en  vermogen  ,   ja  uyt  ons  felven 
nieteén  ?oed  oedachte  konhen  hebben ,   2Corinth.  1'. 
Hy  en  verfmaet  Ons  niet  ,   noch  onfe  naerftigheid, 
noch  onfen  arbeyd  ,    welken  wy  door  fijn  aengebo- 
den  genade  te  werk  ftellen,  als  Inftrumenten  des  Iiey- 
ligen  Geeftes :  want  wanneer  God  door  fijnen  heyli- 
gen  Geeft  ons  vermaent  onfes  fchuldigen  plichts ,  om 
onfe  officie  te  doen ,  fo  trekt  hy  niet  alleen  af  van  hem 
felven,  of  van  fijne  Godlijke  kracht;  maer  dat  meer 

is,  dat  hy  gebied,  't  felfde  vervult  hy  ook  in  ons. 
Tenderden,  dat  onfe  kinderen ,  hoewel  in  fonden 

ontfangen  en  geboren,  én  door  de  fondede  verdor- 
ventheid  en  alle  ellcndigheid  onderworpen ,  nochtans 

fimpliciter  ipfo  aSu ,  dat  is,  in  der  daed  geen  kinde- 
ren des  toorns ,  noch  der  verdoemenifle  geboren  wor- 
den, hoeweldeErf-fondein  haer  felven  buytenChri- 

ftum  fo  groot  en  grouwelijk  is ,  datfe  genoegfaem  ware 
om  het  gantfche  menfchelijke  geflachte  te  verdoemen  , 
en  kan  ook  door  den  Doop  niet  wechgenomen  worden , 

'■ConfVteit* tic  mir 
<Cc^neH3 

nochtans  en  word  fyden  kinderen  Gods  door  fijn  ge- 
Df«  Eerfamen ,  Wijfen ,  Difereten ,  onfen  lieven  Ufon- !  nade  en  barruhertigheid  ons  in  Chrifto  Jefu  betoont  en 

êer en  Borgemeejlers  endt  Regeerders  der  jlad  van  Hoorn.        bewéfen  ter  verdoemenifle  niettoegerekent ;  want  fy 
!  zijn  in  Chrifto  jefu:  Ergo  foenifler  alsdan  geenver- 

3&a?|ö0*n  geteptl  3ijnbe/  ten  epnbcaïéirtbefelbej  doemenifie,   en  indien  datter  geen  verdoemenifle  iè 
I)2tebcn/  entöalbaet/  f0  banbe ^eeten  ban^002n/|  in  den  volwaflên  kinderen  Gods,   dié  nochtans  door 

de  överblijffelen  der  fonde  uyt  fwakhcid  daeglijks 

vallen  en  ftruykelen  ,  veel  minder  in  die  kleyne  on- 
mondige kinderen  ,  welke  die  dadelijke  fqndén  r.och 

niet  hebben  bedreven  ;  maer  dat  fy  alfo  in  een  fe- 
ker  refpeö:  mogen  genoemt  worden  ,  fiende  op 
den  tweden  ftand  Adams,  gelijk  ineen  kleyn  Trac- 
taetken  ,  eertijds  van  my  Clement  Martenfz  ge-* 
maekt  is  ,  dit  felfde  breder  werd  verklaert  en  uyt- 
gedrukt  ,  is  ook  doenmaek  den  dienaers  des  CïaiTï» 
voorgelefen  ,  en  hebben  eendrachtelijk  en  daer  in 
bewilligt ;  is  daer  beneven  een  tijd  lank  daer  na  een 

Algemeyne  refolutie  in    den  Gaffe  genomen,  ac- 

^  cor- 

ató  ban  be  liet ïte  /  toel  ontfangen  getoeeft  /  en  Dceft  al- 
baer  ben  bienft  toaernencmen  bp  leninge  eenigen  tijb  / 
in  tadRerö  plaetfe  ban  tijbc  te  tijbc/  berfcfjepben  anbe* 
refeerften-btcnaten  alfoüp  leninge  ge^upnt5ijnge' 
bjeefl/  bit  en  't  nabolgenbe  iaet  gebucenbc  npt  an^ 
fceve  plaetfen/  ten  laeflen  ook  3©atneci#  ̂ elmicDiujJ  / 
boe  tci  ttjb  ̂ :rïien-bienaettot  <©elff* 

.ïT^ibbelertijb  isf  met  Cojnelio  in  'sf<0jabenftage 
op  'ttlabljiiiJö  geljouben/  monbelinge  en  fcï)2ifteli> 

SSJSj  &c  tonferentie  /  tufTfften  be  boo?f3  <0cbeputeetbe 
in  oen  ban  ben  „fèoojb-l^oUanbfen  ̂ nnobo  /  en  Co2neliö 
%w  op    3Dtggertf5  /  ten  obetftaen  ̂ an  be  peeren  ban  &  %U 

IV.  Deel. 
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corderende  in  defen  dele  met  het  felfde  Tractaet- 

ken  ,  om  op  den  Synodum  tot  Edam  te  vertonen. 
Hier  van  machmen  ook  lefen  den  Hoog-geleerden 
ProfefToren  Theologie  Francifcum  Junium  over  het 
vijfde  Capittel  Genef.  verf.  3.  Adam  genereerde 
een  Sone ,  hem  gelijk  of  na  fijnen  beeltenifle ,  en  hiete 
hem  Seth ;  niet  na  dat  fuyvere  beeltenifle  Godes ,  na 
den  welken  hy  van  God  gefchapen  was ,  (want  dat  was 

gedeftmeert  en  te  niete  gedaen  )  maer  na  de  beelte- 
nifle ,  het  welk  doen  ter  tijd  in  Adam  en  Eva  fijn 

Huys-vrouwe  geweeft  is,  verftaet  dat  fekerlijk  uyt 
de  Sonde,  Genef.  3.  verdorven;  maer  nochtans  over- 

goten of  vervult  met  de  beloftenifle  der  genaden  en 

des  Godlijken  verbonds ,  en  met  de  kracht  desheyli- 

gen  Geeftes,  de  welke  datzaed  der  Godfaligen  hey- 
liget ,  uyt  kracht  der  beloftenifle  Gods.  Dus  verre  Doft. 
Junius  Profeffor  Theologie  tot  Leyden. 

Ten  vierden,  wanneer  fy  nu  in  hare  ouderdom 

verloren  gaen  ,  dat  fulks  niet  gefchiet  door  Gods  ab- 
folute  macht ,  ak  haer  noodwendiglijken  daer  toe 
verordineert  hebbende  ,  gelijk  daer  van  eertijds 

een  algemeyne  refolutie  in  't  Clafficale  boek  getey- 
kent,  genomenis,  dit  felfde  ontkennende;  maer  dat 
fulks  gefchied  door  haer  eygen  fchuld  enafwijkinge  , 
als  men  leeft  Genef.  6.  van  de  kinderen  Gods  ,  die 

Apoftaten  en  Afwijkers  genoemt  worden  ,  om  dat 
der  heyliger  Vaders  Kinderen  waren  in  der  vrefe 

Gods  opgetogen,  daer  na  erger  dan  die  andere  wer- den onder  de  name  Godes ,  en  van  E  fan  en  Ifmaël , 

en  diergelijken  ,  welke  van  de  aenneminge  tot  het 
kindfehap  Godes  door  haer  eygen  fchuld  zijn  afgeval- 

len ;  want  daer  was  een  conditie  geftelt ,  dat  fy  het 
verbond  fouden  onderhouden ,  het  welke  fy  trouwe- 

lofelijken  hebben  gevioleert.  En  fo  volgens  in 't  Joodfe 
volk ,  die  dikwils  van  de  Propheten  voor  Overfpeel- 
ders  en  Verbond-brekers  worden  gefcholden  en  be- 
ftraft ,  om  dat  fy  Gods  verbond  ,  en  den  band  des 
geeftelijken  Houwelijks hadden  gebroken,  fbdat  de 
fonden  hem  van  haren  God  hebben  afgefcheyden  , 
Efaie  59.  gelijk  Ozeas  13.  ook  verklaert,  feggende  : 
O  Ifraël  ,  uwe  verderfis  uyt  u.  Nochtans  fo  heeft 
God  Almachtig  ( dewelke  niet  en  wil  de  dood  des 
fondaers,  maer  dat  hy  hem  bekere  en  leve,  Ezech. 
18.)  gewilt  dat  de  belofteniffe  vaften  bondig  is  over 
allcboetveerdigen  menfehen;  want  die  Held  Ifraël  en 
liegt  niet,  Num.  23. 19. 1  Samuel.  15.  29.  Item  2Petr-3. 

God  wil  niet  dat  yemand  fal  verloren  gaen ;    maer 
dat  alle  menfehen  hen  fullen  bekeren:  dat  woord  der 

bekeringe  door  fijne  getrouwe  knechten ,  's  morgens 
vroeg  ,  en  t'favonts  laet ,  haer  op-  den  rugge  ge- 
fonden  ,  om  henluyden  tot  beteringe  des  levens  te 
vermanen ,  op  dat  fy  fouden  uyt  haren  verderve  ver- 
loft ,  behouden  en  falig  mogen  worden ;  maer  als  fy 
dat  felvige  obftinatelijken  hebben  verworpen ,  enden 
goeden  raed  Gods  tegen  haer  felven  verfmadeden ,  den 
fieyligen  Geeft  tegen  geftaen ,  ja  hoe  langer  hoe  meer- 

der verbitterden  en  vertoornden  de  Propheten  dien 
fy  hebben  vervolcht ,  engedodet,   Matth.  5.  enChri- 
ftiMatth.  22.  Luce7-  en  14.  tot  denHeere  haer  niet 
wilden  laten  vergaderen ,    Matth.  2  3 .   noch  tot  hem 
niet  en  wilden  komen ,  Joan.  5 .  is  God  Almachtig  ten 
laetften  hare  vyand  geworden ,   en  heeft  tegen  haer 
geftreden,  Efai.  63.  Ja  als  de  fonde  op  het  hoogfte 
geklommen  was ,  heeftfe  God  eyndlijken  na  fijne  recht- 
veerdige  oordeel ,  tot  eenen  verkeerden  fin  overgege- 

ven, en  zijn  alfo  om  haer  eygen  fonden  enongeloofs 
wille  afgebroken  en  verworpen ,  Rom.  11.  Die  noch- 

tans Gods  eygendom ,   Gods  Erfdeel ,   Gods  uytver- 
korenen,    Gods  eerftelingen,   fijn  Koninklijke  Prie- 
fterdom  met  der  daed  worden  genaemt  en  gerekent. 
Vermaend  derhalven  Paulus  die  van  Romen ,  dat  fy 
haer  niet  en  fouden  verheffen ,   maer  vrefen.    Want 

is 't  fake  dat  God  de  natuurlijke  takken  niet  gefpaert 
heeft,  fiettoe  (feydhy)dat  hy  u  ook  niet  en  fpare; 
het  welke  Paulus  ook  naektelijken  uytdrukt  2Thef. 
i.  10.  en  11. 12.  Dit  leren  ,  ditdrijven  wy,  den  toe- 

hoorderen vermanende,   dat  fo  niemands,   yeraands 
verftand  verdorven  enwerde»  afwijkende  van  de  een- 

voudigheid die  in  Chrifto  is ,  gelijk  de  Slange  Evam 
door  haer  liftigheyt  bedroog.  2Corint.  n.  3.  Want 
hy  rontfom  ons  gact ,  als  een  brieffchende  Leeuw ,  &c. 

Petr. 21. 22. 
$.  Daerom  wy  met  Paulo  ,  CollofT.  1. 

23.  den  gelovigen  vernieuwen  ,  datChriftus  ons 
met  God  fekerlijken  verfoent  heeft  in  dat  lichaem 
fijns  vleefch  door  de  dood,  opdat  hy  onsfoudehey- 
üg  ,  onftraffelijk  en  onbefchuldicht  voor  hem  fette : 

Is  't  dat  gy  (feydhy)  ook  blijft  in  het  gelove  deshey- 
Ugen  Euangeliums,  &c.  Item  tot  den  Heb.  3.6.  7.8. 
Maer  Chriftus  als  de  Sone  over  fijn  huys  gefet,  wiens 
huys  wy  zijn  ,  fo  verre  wy  het  vertrouwen  tot  den 
eynde  vaft  behouden.  Item  verf.  1 2.  Siet  broeders , 
dat  niet  te  eenigen  tijde  in  yemand  van  u  en  zy  een 
boos  ongelovig  herte,  om  van  den  levendige  God  af 
te  wijken;  en  verf.  14.  Wy  zijn  Chrift  i  deelachtig  ge- 

worden ,  fö  verre  wy  het  beginfel  des  vertrouwens 

tot  den  eynde  fterk  houden.  Üyt  alle  defe  en  dier- 
gelijke  plaetfen  meer  konnen  wy  genoeg  verftaen» 
tot  wat  eynde  deheylige  Geeft  aldus  naerftig  den  ge- 

lovigen vermaent,  te  weten,  dat  fy  volhardigenvol- 
ftandig  fouden  blijven  in  de  genade  Gods,  Adtorum 
13.  op  dat  fy  van  den  levendigen  God  niet  en  fouden 
afwijken,  gelijk  fommige  Schip-breking  in  de  gelo- 

ve geleden  hebben,  het  gelove  en  een  goede  confeien- 
tie  verwerpende,  alsHymeneus  en  Alexander,  wel- 

ke van  Paulo  den  Satan  overgegeven  zijn  ,  1  Tim. 
1.  jo.  20.  Als  ook  Hymeneus  en  Philetus,  die  van 
der  waerheid  afgedwaelt  zijn,  2 Tim.  17. 18.  ladef- 
gelijks  ook  de  wel-geftelde  kerke  van  Grieken-land 
en  Afia  ,  en  zijnfe  om  hare  fonden  wille  van  hare 
kandelaren  niet  berooft ,  gelijk  de  Heere  henluyden 

gedreygt  hadde?  Apoc.  2.  Ja  de  Apoftel  2  Pet.  2.  20. 
21.  22.  feyd  duydelijken  ,  gelijk  den  Text  mede- 

brengt ,  dat  fy  de  befmettinge  der  fonden  in  hare  her- 
ten regerende  ,  verworpen  en  uytgefpogen  hadden 

door  de  Euangelife  Predicatie  ,  en  waren  daer  van 
gefuyvert  en  gewaffchen  door  defelve  leere  ,  welke 
genoemt  word  een  woord  des  geloofs  ,  het  welken 

reyniget  allen  die  't  met  geloviger  herten  aennemen , 
Joan.  15.  Aétor.  15. 

Nu  fo  hadden  fy  defe  leere  verlaten ,  en  zijn  we- 
dergekeert  tot  haer  uytfpoufel  en  vuyligheid ,  en  word 
dat  waerachtig  fpreek-woord  in  haer  vervult  :  De 
hond  is  weder  gekeert  tot  fijn  felfs  uytfpuytfel ,  en 
de  gewaflehen  ieuge  tot  de  wentelinge  in  het  flijk. 
Daerom  vermaent  Paulus  alle  Chriftenen  ,  dat  wy 
met  vrefe  en  beven  onfe  faligheid  fullen  werken » 
Philip.  2.  Want  Gods  dreygementen  zijn  niet  minder 
feker  en  waerachtig ,  als  fijne  belofteniflèn.  Alfo  dat 
de  Apoftel  2Cor.6. 1.  ons  ernftelijken  vermaent ,  uyt 
oorfake  dat  in  den  gelovigen  een  geftadige  ftrijd  is 
tegen  den  Satan  ,  de  werelden  onfen  eygen  vleefch,  (FoI.68-> 
alle  onfe  leven  gedurende,  Rom.  7.  15.  Gal.  5.  17» 

Job  7.  fo  dat  onfen  geflagen  Erf- vyand  alle  tijd  ronds- 
om  ons  gaet  als  een  brieflchende  Leeuw ,  foekende  ons 
te  verflinden ,  daer  toe  gebruykende  fijn  twee  getrou- 

we vaffalen  ,  de  wereld  en  onfen  eygen  vleefch : 
daerom  fo  hebben  God  en  de  Propheten ,  Chriftus  en 

de  Apoftelen  met  groter  forgvuldigheid  en  naerftig- 
heid  onfe  leven  by  eenen  ftnjd  vergeleken,  ons  ver- 

manende, dat  wy  ons  van  de  liftigheid  des  duyvels, 
des  werelds  en  des  vleefches  fullen  wachten ,  op  dat 
wy  van  den  levendigen  God  niet  afwijken,  en  eynde- 
lijken  door  onfen  fonden,  van  hem  niet  worden  afge- 

fcheyden ,  Efai.  jo. 
Ten  vijfden ,  fo  veel  de  Predeftinatie  belanget  en 

aengaet,  den  welken  wygeenfints  en  verwerpen,  la- 

ten wy  't  blijven  by  die  foete  verklaringe  Henrici  Bul- 
lingeri,  gelijk  als  ook  in  'tSynodo  Honana,  laetft- 
mael  gehouden ,  befioten  ,  en  Andrée  van  Valkoog 
toegelaten  is ,  hem  niet  voorder  tergende ,  en  begeren 
derhalven  met  Bullingero  en  ander  niet  hoger  daer  in 
te  vliegen  noch  te  klimmen  ;  maer  feggen  met  den 
Hoog-geleerden  Doctor  Alberto  Hardenberg  (  fali- 
ger  gedachtenifïè)  eertijds  dienaer  tot  Embden  :  Dac 
wy  met  hem  liever  willen  blijven  by  de  wortel  van  den 
boom,  als  hoog  klimmen,  op  dat  ik  (feydehy  )  met 
eenen  tak  niet  periculeufelijken  van  boven  neder  fou- 
de  vallen;  welke  woorden  hy  gehad  heeftin  een  Pre- 

dicatie over  het  negende  Capittel  tot  den  Romeynen 
van  Efau.En  het  is  boven  maten  te  verwonderen  darmen 

ons  aldus  hart  dringt  enparffèt,  nademael  de  geleer- 
den fel  ve  al  tefamen  hierin  niet  even  hoog  vliegen  en 

klim- 
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klimmen,"  en  nochtans  malkanderen  daerom  niet  voor 
dwael<reeften ,  onfuyverenvalfchbefchuldigen,  noch 

ook  condemneren  ;  maer  broederlijk  de  een  den 

anderen  met  vrede  en  vriendfchap  hier  in  dragen,  be- 

houdende dat  eenigé  Fondament  ,  welk  is  Chnftus 

jefus ,  daer  op  fy  timmeren  en  bouwen  ,  niet  boy , 

ftroy,  ftoppelen;  maer  gout,  filver  én  allerley  ko
- 

ftelijkeGefteente:  Hier  in  alle  tijd  Toekende  de  meefte 

ftichtinge,  ruft,   vrede  en  eenigheid  der  kerke  Jeiu Chrifti. 

Ten  keften,  belangende  de  Perfeverantie  enieker- 
lieid  des  fali^heids ,  bekennen  en  geloven  wy  ook 

van  herten,  dat  God  na  fijne  voorwetenheid  (die  daer 

is  eeuwig,  wefentlijk,  onveranderlijk,  oneyndelijk, 

vry,  waerachtig,  en  een  fekërekenhiflè  van  alle  din- 
gen, alle  faken  in  den  gantfchen  omloop  des  werelds, 

Po  wel  van  goede  als  van  quade  dingen)  niet  onbekent 

is,  wie  dat  door  fijne  dengeboden  Genade  in  kracht 

des  heyligen  Geeftes ,  niet  door  eVgen  vermogen  of 
krachten  in  den  gelove  en  Godfafigheid  des  levens 

fullen  volftandig  Blijven.  Want  het  fondament  Gods 

ftaet  vaft  ,  i  Tim.  i.  19-  en  heeft  defen  zegel:  De 

Heere  kent  den  genen  die  fijne  zijn,  en  een  yegelijk 

die  den  name  Chrifti  noemt ,  wijke  af  van  ongerech- 

tigheid :  defe  te  weten ,  en  fullén  in  den  Geeftelijken 

ftrijd  met  haren  quaden  overgebleven  wille ,  noch  den 
Satan ,  noch  den  wereld ,  noch  haer  eygen  vleefch 

geen  plaetfe  geven  tot  overwinninge  ;  maer  door 

kiacht  des  heyligen  Geefts,  die  in  haerwoond,  den 

Satan  hoe  langer  hoe  meerder  den  kop  vertreden , 

de  wereld  overwinnen,  en  haer  eygen  vleefch  dage- 

Jijks  doden,  alfodatfe  geen  heerfchappije  indenuyt- 
verkorenen  gelovigen  fullen  krijgen  *  daer  toe  Paulus 

gcftadiglijken  allen  gelovigen  vermaent,  Rom.6.en  8. 
Gal.  5.  Col.  3.  niet  tegenftaënde  datfe  dikwils  uyt 
fwakheiddes  vleefch  ftruykelen  en  vallen,  Prov.  14. 

Maer  door  de  genade  des  heyligen  Geeftes,  wederom 

opftaen  met  een  hertelij ke  berouw  en  leedwefen  haer- 
der  fonden ,  met  een  vaft  en  feker  vertrouwen  op  de 

loutere  genade  enbarmhertigheidGodés,  ons  in  Chri- 
fto Jefubewefen:  verfekert  zijnde,  dat  God  Almach- 

tig alle  hare  fonden  om  Chrifti  Jefü  wille  haer  heeft 

vergeven ,  bedekt  en  niet  toerekenende «  want  in  dit 
leven  geen  volmaektheidenfal  zijn,  hoewel  wyalté 
famen  daer  ha  jagen,  Philip.  3.  Somma  dat  het  begi  n  , 
het  midden  ,  en  het  eynde  onfer  Saligheid ,  anders 
niet  is  dan  een  loutere  gefchenk  en  genade  Gods  in 
Chrifto  Jefu  ,  en  dat  daerom  na  die  voorwetenheid 
Godes,  fijne  uytverkoren  gelovige  bewaert  Worden 
tot  der  faligheid ,  welke  in  de  laetfte  tijd  fal  ontdekt 
Worden,  1  Pet.  1.  en  daer  van  niet  fullen  konnen  af- 

wijken. Hier  toe  dienen  de  plaetfen  Matth.  24.  14. 
1  Joan.  3.9.  en  meer  andéren  diergelijken,  hiermede 
word  de  fekerheid  onfer  faligheid  nietwechgenomen , 
noch  wech-geleyd,  veel  minder  in  twijfel  geftëlt  ; 
maer  word  hier  door  te  meerder  in  onfe  herten  beve- 

iligt ,  fo  dat  wy  in  't  alderminfte  daer  aen  niet  en 
twyftelem 

Oorfake  ,  waer  uyt  alle  rechte  gelovigen  fonder 

eenig  twijffel  haerder  faligheid  konnen  verfekert  we- 
len, zijn  defe: 

*• 

Ten  eerften  ,  overmits  de  heylige  Geeft  ,  die  in 
ons  woont ,  en  wiens  tempelen  dat  wy  zijn  ,  onfe 

geeft  getuygenifle  geven ,  dat  wy  kinderen  Gods  zijn , 
Erfgenamen  Godes ,  mede  Erfgenamen  Chrifti ,  1  Joan 

4. 1 3.  Rom.cap.8.  iCorinth.  3.en4-6.  doorwelken 
dat  wy  vrymoedelijken  in  dén  name  Chrifti  tot  God 

treden,  Ephef.  z.  18.  En  roepen  Abba,  dat  is,  Va- 
der ,  Galat.  4.  Niet  twijffelénde ,  maer  verfekert  zijn- 
de, datGodönfe  genadige  God  en  Vader  is  in  Chri- 

fto Jefu ,  wy  fijne  kinderen  en  Erfgenamen ,  mede- 
Erfgenamen  Chrifti .  fo  dat  hy  dit  alles  met  alle  ande- 

re belofteniflèn  in  ons  verzegelt;  wanthy  is  het  pand 
onfer  erven  ,  Eph.  t.  13.  14.  Daerom  verfekert  hy 

ons  ook  d'ErfFeniflë  én  bëfittinge  aller  Hemelfche Goederen. r. 

Tentweden,  datwy  ons  beproeven  in  den  gelove 

te  zijn ,  het  welke  de  heylige  Geeft  door  fijn  inftrumen- IV.  Deel. 

ten ,  te  weten  ,  de  Euangelife  PrediCatie  lö  ons  plantefi 

en  werkt,  metden  welken  wy  JefumChriftumkufien 
en  omhelfen,  als  de  Schrifture  van  hem  leert ,  £  Cor.  1 3. 

Pfalm  2.  Joan.  7.  en  bekennen  Jefum  Chriftum  door 

den  gelove  in  ons  te  Wefen,  z'Corinth.  1 3.  in  ons  te 
blijven,  en  wy  in  hem,  Joan.  6.  en  in  onfe  herten  te 
wonen,  Ephef.  3.  So  dat  wy  niet  alle  gelovigen  in 
fijnen  name  hebben  vefgevinge  der  fonden ,  A&or.  10. 
en  door  den  gelovipc  gerechtveerdicht  zijnde  ,  nu 
ook  vrede  hebben  met  God,  Acior.  ij.Rom.^. 
En  volgens  niet  fullen  verloren  gaen  ,  maer  hebben 
dat  eeuwige  leven,  Joan.  3.  Dit  alles  en  wat  meer- 

der hier  toe  behooit  ,  zijn  wy  feker  en  gewis  te 
genieten  en   deelachtig  te   zijn  door  den   gelov 
Chrifti  Name 
hebben. 

fonder  eenig  twijfel  daer  aen 

?■ 

m 

te 

Ten  derden , 

by  haer  felven , 

fo  konnen  ook  alle  Godvrefende  dit 

in  hare  herten  verfekert  zijn  ,  fon- 
der eenig  twijffel  uyt  de  vruci. ten  des  heyligen  Geefts , 

en  des  geloofs  welke  eenderley  zijn ,  Gal.  5.21.  Ephef. 
5.9.  en  io.  11.  1  Pet.  1.  en  Gal.  5.  6.  en  7. 8.  Dewel- 

ke in  haer  leven  uy tb:  eken  ,  als  die  hitte  uyt  het 
vyér  ,  licht  en  hitte  uyt  der  Sonnen  voortkomen, 
alfo  dat  het  eene  fonder  het  ander  niet  kan  wefen ; 
want  waer  het  eene  is  ,  d^er  moet  het  ander  ook 

zijn ,  waer  de  heylige  Geeft  en  gelove  plaetfe  heb- 
ben, aldaer  moeten  defe  vruchten  ook  noodwende- 

lijken  volgen.  Ja  dat  meer  is,  fy  hebben  ook  een  luft 
na  den  inwendigen  menfeh ,  alle  de  dagen  haers  le- 

vens,  hier  in,  en  In  de  Wet  desHeeren  Godfahglij- 
ken  te  leven  en  te  wandelen ,  hier  in  door  Godes  ge- 

nade en  kracht  des  heyligen  Geeftes  te  volharden, 
tot  den  eynde  toe  getrouw  te  blijven  ,  tot  der  dood 
toe,  opdat  fy  dekrone  des  levens  uyt  genqden  fullen 
mogen  beërven  ,  Apoc.  2.  Dewelke  niet  en  hangt, 

noch  in  't  begin ,  noch  in  't  midden  ̂   maer  in  't  eyn- 
de ,  4  Efdr.  7.  1  Cor.  9. 

Ten  vierden ,  dewi  jle  fy  ook  van  herten  geflagën 
vyanden  zijn  van  de  fonden  des  eerften  en  tweeden 
tafels ,  die  haten  als  flangen  en  ferpenten  ,  daer  té- 

gen alle  de  dagen  haers  levens  met  de  geeftelijke  wa- 
penen ftrijdende ,  en  laten  niet  toe  dat  defe  in  hare 

fterffelijke  lichamen  fouden  heerfchen  ,  fo  konnen 
alle  rechte  gelovigen  door  de  vier  voorgenoemde 
poir.éïen  genoegfiaem  verfekeit  zijn  ,  als  d.it  fy  van 
Gód  in  Chrifto  Jefu  tot  de  eeuwige  faligheid  zijn 
verkoren ,  al-eer  des  werelds  grond  geleyd  was ,  en 
na  fijne  voorwetenheid  niet  fullen  konnen  afwijken ; 
wantfy  alle  tijd  neerftig  zijn  om  hare  beroepinge  en 
verkiefinge  vaft  te  maken,  2  Pet.  1.  en  dit  doende, 
fo  en  fullen  de  Gelovigen  ten  genen  tijde  ftruykelen, 
te  weten  ,  fy  fullen  de  fonde  nimmermeer  met  luft 
en  begeerte  des  vleefchs  dienen,  om  daer  in  te  vol- 

harden; maer  gevallen  zijnde,  fullen  ftrax  wederom 
opftaen,  en  haren  God  te  voete  vallen ,  met  alle  boet- 
veerdige  fondaren ,  gelijk  God  Almachtig  fulks  belaft; 
en  gebied,  fowel  inden  Nieuwen,  als  Ouden  Tefta- 
mente.  Laet  Godes  heylige  woord  den  toetzfteen  en 
het  richtfnoer  zijn,  om  daer  op  fonder  partje,  allé 
faken  te  toetfen  en  af  te  meten. 

igier  toag  ttócl)  een  Mc?n  (tettaêfenen  mtetf 
ftjigeö2UHt  met  cen  grote  Öö02teöén/  ban  obenrats 
öaer  geen  namen/  nötöooïiöetfönihnerönacïiölaet* 
fe  fcaer  'tgrtgunt  tóa$  Op  en  toas/  fie&öen  tóp  fjet achtergelaten/  ban  tóe*  óriterticQt  sgnöe/  bat  befc 
Apologie  en  fteuenfcmffetipïjciittcbeh  gefMtbjaren/ 
Rebben  bienier  DngeboecDk 
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(Cafeo  ̂ pü?antf5  totHÖcöcnMtfe)  oeliiïi  tefientébp 
öe  nabolgcnöe  ftemowtcantre  /  ïnpöcntie  alöitë : 

^ew  <?e  E.  Heeren, 

mft-FriJland. 

de  Staten  *t  lands  van  Holland  en 

E  Dele,  Wijfe  en  Vermogende  Heeren :  De  Gede- 
puteerde der  Gereformeerde  kerken  Jefu  Chrifti  in 

Noord-Holland ,  achtervolgens  haren  laft  haer  by  de 

kerken  voorfz  opgeleyt ,  doen  voor  eerft  uwe  Edele 

dienftelijk  en  met  eerbiedinge  bedanken ,  voor  de  goe- 
de refolutie,  die  uwe  E.  E-  belieft  heeft  na  lange  en 

rijpe  informatie ,  over  de  fake  van  den  ftand  der  kerke 

tot  Hoorn  te  nemen-.mids  interdicerende  Cornelio  Wig- 

geri(  die  aldaer  lange  de  Gemeynte  door  fijn  vreemde 

opinie hadde bedroeft)  den  dienft  des  Predik- Ampts , 

met 't  gene  daer  aen  dependeert;  waérdoorde  kerken 
voornoemt ,  gelijk  ook  fy  Remonftranten ,  wel  hadden 

verhoopt ,  dat  hy  Wiggerus  het  expres  bevel  van  uwe 

E.  E.  nakomende ,  alle  verfchil  en  voorgevallen  fwarig- 
heden  fouden  hebben  gecefleert ,  en  de  voorgaende  ruft 

en  eenighcid  wederom  werden  gevordert :  Maer  zijn  fy 

Remonftranten  genoodfaekt ,  niet  fonder  groote  droef- 
heid ,  uwe  E.  E.  alfnoch  met  eerbiedinge  te  vertonen , 

hoe  verre  fy ,  als  ook  de  kerken  voornoemt ,  haer  felven 

gefruftreert  vinden  van  hare  verwachtinge ;  overmits 

Wiggerius  voornoemt  zedert  dien  tijd  hem  wel  ont- 
houden heeft  van  den  publijken  dienft  ;  maer  ondertuf- 

fchen  fich  niet  alleen  in  de  ftad  van  Hoorn  onthouden- 

de ,  en  in  't  particulier  fijne  opinien  ftroyende  is ,  maer 
heeft  hem  ookonderftacn  heymelijke  conventiculen  en 

by-een-komften  op  te  richten ,  in  defelve  vermaninge 
doende ,  met  voorftellinge  en  beweringe  fijner  opinien 

voornoemt ,  mitfgaders  ook  met  weder-fpekinge  en  la- 

fteringe  tegCn  de  leere  der  waerheid ,  die  door  Gods  ge- 
nade in  dele  Provintien  werd  geleert :  welke  fijne  con» 

venticulen  het  fo  verre  van  daer  is ,  dat  hy  met  der  tijd , 
fo  fy  Remonftranten  hadden  gehoopt ,  foude  nalaten , 
dat  ook  ter  contrarien ,  hy  hem  in  defelve  meer  en  meer 
confereert  >  met  meyninge  en  apparentie  in  defelve  te 
volharden,  alfoook  dat  hy  daer  toe  een  fekere  plaetfe 
in  de  ftad  en  tijd  heeft  gefteld ,  om  die  voortaen  gelijk 
metordreen  exprofejjo  te  continueren.  Welke  fake  ( fo 
uwe  E.  E.  felve  na  hare  difcretie  verftaen)  niet  alleen 

feer  fchadeli  jk  is  tot  den  feer  gewenften  vrede,  en  eenig- 
heid  der  Gemeynte  tot  Hoorn ,  als  dewelke  daer  door 

t'eenemael  werd  verhindert ,  overmits  de  herten  in  par- 
tyfehap  en  verfchey denheid  der  opinien  werden  ,  niet 
fonder  grote  bitterheid ,  verfterkt :  maer  kan  ook  niet 
gefchieden ,  of  de  gantfe  Religie  en  de  waerheid  des 
Goddelijken  woords  word  daer  door  grotelijks  gela- 
ftertvande  vyanden  der  felver ,  foin  defe  als  in  andere 
landen,  te  meer,  dewijlefulke  by-cen-komften  en 
fcheuringen  in  effecT:  anders  niet  zijn,  als  een  begin  en 
fondament  van  een  nieuwe  fe&e  ,  dewelke  noch  de 

eerfte  foude  zijn ,  die  uyt  die  van  de  Gereformeerde 

Religie  defer  Geünieerde  Provintien  voorts-komen 
foude.  Welke  en  diergelijke  inconvenienten,diehier  uyt 

fonder  twijfel  fouden  mogen  ontftaen ,  de  Remonftran- 

ten beweegt  hebben  om  uwer  E.  E.  (dewelke  God  Al- 
machtig als  Regeerders  over  deie  landen ,  en  Voedfter- 

Heeren  der  kerken  Jefu  Chrifti,  in  defelve  heeft  geftelt) 
met  reverentie  te  bidden ,  dat  uwe  E.  E.  believe  de  goe- 
dehand  daer  aen  te  houden,en  door  hare  authoriteyt fui- 

ken middel  te  gebruyken  ,  daer  door  fodanige  fchadeli  j- 
keen  nieuwe  conventiculen  mochten  werden  geweert, 

op  dat  de  kerke  tot  Hoorn  eenmael  mochte  volkome- 
lijk  geraken  tot  vafte  eenigheid  en  vrede ;  en  fy  Remon 
ftranten,  gelijk  ook  de  kerken  van  Noord-Holland, 
voortaen  oorfake  mogen  hebben  God  Almachtig ,  be- 

neffens uwc  E.  E.  te  danken  voor  een  goede  uyt- 
komfte. 

Voorder  konnen  fy  Remonftranten  niet  nalaten,uwe 
E.  E.  wederom,  gelijk  voor-henen  dikwils  (doch  als 
noch  tot  weynige  vorderinge)  te  betonen  den  bedroef- 

den ftand  der  Gemeente  tot  Medenblik,  alwaer  nu  al 

over  eenige  Jaren  ecnen  Tako  Sybrantfz  in  den  dienft 
ingekomen  is ,  ook  felfs  fonder  dat  den  kerken  bekent  xs, 

of  hyd'algemeyne  leere  defcr  Landen  voor  goed  houd 
of  niet ,  als  der  welker  ConfefTie  hy  hem  weygert  t'ap- 

proberen ,  refuferende ,  om  rekenfehap  daer  vao  te  ge- 
ven voor  eenige  kerkelijke  vergaderinge ,  waertoe  hy 

verfcheydenreyfen  vriendelijk  genodigt  is  te  verfchij- 
daer  nochtans  een  yeder  Chriften,  hoe  veel  te 

nen 

meer  een  die  hem  uy  tgeeft  voor  een  Leeraer  of  Herder, 
altijd  fchuldig  is  rekenfehap  fijns  geloofs  te  geven;  waer 

door  dan  gefchied,  datd'oude  en  oprechte  gelovige, 
inwoonders  en  borgers  der  felver  ftad  ,  niet  en  konden 
fuik  eenen  voor  haren  Herder  accepteren,  enderhal- 

ven genoodfaekt  zijn ,  of  fonder  dienft  des  Goddelijken 
woords  (die doch  den  minften  plaetfen  in  defe  Provin- 

tien word  gegunt)  te  leven,  of  tot  hare  grote,  befwa- 
ringehaer  buytendeftad,  om  defelve  tot  genoegdoe- 
ninge  van  hare  confeientien  te  verkrijgen ,  in  de  naeft- 
gelegene  plaetfen  te  begeven ,  niet  alleen  tot  hare  en 
harer  familien  grote  befwaringe ,  maer  ook  tot  lafte- 
ringe  des  H.  Euangelij ,  die  daer  door  by  de  wederfpre- 
kers  ontftaetj  ook  niet  fonder  perijkel  en  dangier  van  de 
ftaet  en  welvaert  defer  landen.  Bidden  daqfomfy  Re- 

monftranten ,  uwe  E.  E.  in  de  name  Jefu  Chrifti ,  en 

fö  hef  als  haer  d'eere  Gods  en  den  welftand  defer  landen 
dat  hare  E.  E.  believe  eenmael  eene  fodanige  re- is 

folutie  te  nemen ,  daer  door  den  bedroefden  ftaet  der 
Gemeente  tot  Medenblik  voornoemt  werde  bequame- 
lijk  verbetert,  en  alle  andere  fwarigheid  en  inconve- 

nienten  verhoedet  mochten  werden.  D'welk  doen- 
de, &c. 

<&n\  mi  €02neltë3©tggerf3  te  öoen  k|ï(lcwnooft^at»>e 
ban  fo&amge  ijepmeïööc  be rgaberingen  /  tócebe  toe;  2222? 
bec  in3üobemb2t  1596»  befenbinge  geöaen  ban  totm?  m& 
gen  de  peeren  Staten  en  fyn  €jccelt.  aen  be  peeren  settfj  mt 
jttagtfttaten  tot  ̂ 00211  /  betoelfte  ftüfó  Cojnelto^S,^ 

boo2fttelöen;  maer  €02neltug  emtfeer-be  ficb  bp  fe  S?c"9«T 
nergefcïmft/  'ttoelne  i\\  fjaet  <£Ms  iBogenbc  beekenen, 
gaberinge  boo2  be  <©ebepnteei*&e  ban  ̂ 002n/  ober^ nelebert  toerb  b£tt2i.^ecemb.befTeIbenjaau  ^it 
gefcfjnfte  toerb  geboiiben  in  Cokelij  boeh  3P0L481. 
Daer  in  hy  fommarie  fuftineert ,  dat  hy  de  refolutie 
der  Heeren  Staten  nagekomen  is ,  en  dat  hy  na  date 
van  dien  noyt  meer  gepoocht  heeft  eenig  deel  van  fijn 
beroepinge  in  der  kerke  te  oenenen.  Ja  gerenuntieert 
hadde  met  hen,  die  in  defelve  kerke  (na  fijn  oordeel) 
de  Prophetije  bedienende  zijn ,  tegens  de  forme  van 
Moyfe  en  de  Propheten ,  van  Chrifto  en  den  Engelen 
Gods :  Item ,  van  den  Apoftelen  en  eerfte  Chriften  ker- 

ke gedaen ,  en  in  de  H.  Schrift  befchreven  is ,  geen 

gemeenfehap  in  den  gebeurten  en  in  'twerkderbedie- ninge  te  willen  houden ,  fo  lange  fy  daer  by  fullen  wil- 
len perfifteren. 
Dat  de  forme  van  exercitie ,  daerom  hy  nu  voor  fijn 

Excell.  befchuldigt  werde,  was  na  der  vryheyt  der 
confeientie ,  die  hem  van  den  Advocaet  des  Landfchaps 

vaftelijk  toegefeyd  was ;  welke  vryheid  der  confeien- 
tie den  inwoonders  onder  de  Geünieerde  Provintien , 

geaccordeert  was  in  de  Unie  des  verbonds ,  fö  ook  die 
van  de  Mennonijtfe  Gefintheid ,  onder  de  vreedfame 
regeringe  van  den  Hoogloflijken  Vörft  de  Prince  Va- 

der van  fijn  Excell.  Hooglof.  Memorien ,  vry  gelaten 
was ,  en  als  noch  niet  wijder  geweygert  worden. 

Dat  hy  den  laft  der  beroepinge  hem  met  goeder  con- 
feientie had  mogen  ontflaen  >.  fo  veel  de  plaetfe  der  ge- 

woonlijke  bedieninge  aengink ;  maer  dat  hy  hem  noch 

vond  e  gehouden ,  fo  vele  't  werk  van  dien  aengink ,  om 
den  felven  te  moeten  volbrengen  tot  dienft  Gods ,  die 
hy  daer  van  rekenfehap  doen  foude. 

Dat  het  woord  Gods. aen  de  uyterlijke  kerke  niet  ver- 
bonden en  was ,  en  dat  hy  tot  laft  van  fijne  beroepinge » 

buy  ten  de  kerke  fich  was  oeffenende,  tot  der  tijd  toe 
dat  fijne  befchuldigers  fouden  hebben  bewefen  en  waer 
gemaekt,  dat  fijn  leere  was  ftrijdende  tegen  de  leere 
der  waerheid  Gods ;  ja  dat  hun  leere  over-een  komt  met 
de  waerheid  des  Goddelijken  woords. 

Hem  tot  dien  eynde  aenbiedende  tot  alfulken  forme 
vandifputatie,  als  de  Gereformeerde  van  den  beginne 
der  Reformatie  de  Paufelijke  kerke  aengeboden ,  en 
daer  na  etlijke  mael  tegens  de  Mennonitifè  Gefintheyt , 
fo  hier  fo  daer ,  tot  Frankendael ,  Embden  en  in  Vries- 

land, verfocht  en  verkregen  hadden  gehad,  ftipule- 
rende  in  cas  van  confentement ;  dedirputatie  geëyn- 

digt  zijnde,  gaernete  fullen afftaen ,  ook  met  opent- 
lij ke 



595' 
Vervolg  der  Nederlandle  Oorlogen. 

8< 

W&t  tftt 
«èpnobuS 
tor  «2iih* 
ïjupfcn 
<£o:neli0 
iBiggeitfj 
tooo$ouö. 

anttoooj* 
bc. 

(Fol.  70.) 

lijke  fchult-bekenninge  van  al  't  gene  daer  in  hy  bevon- 
den foude  mogen  worden ,  anders  dan  de  waerheid  des 

Goddelijken  woords  en  d'Analogie  des  geloofs  gefchre- 
ven  of  geleerd  te  hebben;  en  hier  tegens,  dat  hem 

fijn  voornoemde  befchuldigers  ,  door  d'authoriteyt 
vanfijuExcell.  en  haer  E.  E.  Mog.fouden  moeten  op- 

geleyd  worden ,  in  't  gene  haer  gevoelen  foi:de  bevon- 
den worden  te  ftrijden  tegen  defelve  waerheid  Gods 

en  d'Analogie  des  geloors  ,  God  fijn  behoorlijke 
eere,  met  gelijke  renuntiatieen  fchald-bekenninge  te 

geven. En  lullende  door  Gods  genade  in  defelve  difputatie 
fijn  befchuldigers  oogenfchijnlijk  bewijfen,  dat  hare 
befchukling,  daer  mede  dat  fy  hem  belchuldigt  had- 

den voor  haer  E.  E.  Mog.  beftaen  hebben ,  niet  anders 
dan  door  archliÜige  Falacien  of  arch- wanen,  en  door 
oneerbare  calumnien }  6Vc. 

^  €11  boccDt  bacr  na  bj>  ccn  tegcnitdlingc/  op  bat 
be  fafee  begb&f4)il.$/  toclïic  tuO'£f)cit  fiine  Dcfcöwlöt* 
gcro  en  Rem  ecu  feöaratie  of  affclvpbinge  ucrow* 
faehtljeeft/  bacr  £eoo?  naeutelpi  ontbebt  jijnbe/  Dp 
bp  fijn  €rrcH.  en  ijacr  <£.  <£.  (Dp  meent  be  peeren 
Staten),  in  itcfe-  mèitoe  föfcbmbiöingefê/  ober  fijn 
tcgcntooo2btg  boeit  geertfifrert  /  of  ten  imnffot  in 
't  gene  fim  bcrfecH  bacr  tegen  io  /  bcrljoojt  mocht tooien/  etc 

<Dc  tcgenftelUnac  ban  'tbcifebil/  ttifïtfWt&p* 
nobutf  en  hem/  jijn  Dierbar*  mccrmacl  genoeg  ge- 
fielt/  baerom  op  bat  uj?  een  faüc  niet  bihonlObcr* 
Dalen/  hebben  top  i5it  ïjicr  niet  tocber  geiklt  j  boclj 
bc  curictifc  lefcr  fal  befelbe/  fo  tbnn  iuft/  mogen 
fienen  lefen  in  fijn  boo?f3  Doelt  fol.  487.  433. 489. 
en  490» 

3Kfo  mi  Cfomclt'sr  3&i(#erf3  met  fijn  aparte  bcr* gaberinae  alfo  boo2tgmh  / i  o  baer  na  in  ben  jare  1597. 
{jimtcn  (gnuöüpfen  een  4>pnobu.«  ntfjoubcn/  fo  tss 

Dcmbp  'tfelbe^pnobo  bcit  i  3 .  giunii  ïnoojgcïjanlieii  / 
en  beeft  'tUoc2f5  ̂ pnotinö  ban  €o?ncIto  berfoebt/ Ö002  een  fyicfbenbanbcn^.Snnn  1 597»  onbectehent 
öp  Stntecao  Cbeobori/  ?É>?cfco  ban  net  ̂ pnobuo/ 
bat  bpafltanb  boe  ban  fobanige  bergabcringe/  al£ 
ï)P  altf  boe  was  Doubenbc  inbcttabbanI£oo2n/  om 
rebenen  bcm  boojgeDouben  /  begerenbe  bacr  op  vontre 
anttooojbe. 

t^iec  op  öceft  hn  geantto002b  met  ccn  imcfuen 

ban  fijn  epgen  Danb  /  't  toeïh  \p  in  ben  ̂ pnobo  fonb : 
Dat  hyde  gemeynfehap  van  de  Gereformeerde  kerke 
haddegerenuntieerten  als  noch  renuntieerde ,  fo  lan- 

ge fy  (ouden  blijven  by  haer  gevoelen,  in  'tverfchil 
dat  hy  met  haer  hadde.  Voorts  dat  hy  fijne  afgefonder- 

de  vergaderinge  bleef  houden  ten  refpeóte  van  'tbe- 
nefitie  van  de  vryheyd  der  confeientie,  die  't  Vader- 

land malkanderen  hadden  geftipuleert  in  de  Unie,  tot 

gelijkmatigheid  van  fulke  verklaringe ,  als  de  Neder- 
Tandfe  kerke  in  voortijden  van  delelve  vryheyd  der 
confeientien  geremonflxeert  had  aen  den  Konink  van 
Spangien  en  fijne  Onder-overheden  ;  fuftinerende  daer- 
om,  dat  hy  van  den  Synode  om  de  voorfz  vergade- 

ringe niet  en  behoorde  gemolefteert  te  worden,  en 
dat  hy  ook  van  defelve  niet  en  kondedefifteren :  ge- 

lijk hy  'tfelvern  't  lefte  blad  van  lijn  voornoemde  boek breder  verhaelt. 

<©aei*  ̂ ijn  öncr  na  notf)  beeï  meer  fianticïingcn 
met  fc.Ti  boo,2f5  Co:ndtnö  3©i?gcrf5  gcUouUen/  fo 
in  't ̂ pnoijusJ ndionaen  binnen  €öam  /  op  öen  Wh 
fecn  ban  tocgen  be  peeren  Staten  ban  ̂ olïanb  ge- 
committeert  toeröc  ̂ onhcr  TDiiljelm  ban  ̂ nplen 
ban  Dpbelb/  en  fcen  ïtaeüöljecr  Cromïiont/  M  anbe* 
re/  ten  cpitix  fplupoen  met  apttcnüogaert  /  bic  albacr 
toetseromtn  Icmngetoaö/  foi5ttenbcb02ïjcrènaenben 
IBagtflract  en  ücrften-racb  ban  $oo2it  /  Oet  W 
roepen  ban  eenen  berben  bicnaer  in  ht  plaetfc  ban 
Co2neh  3©iggertf5  /  en  bp  ben  ̂ pnobum  ban  €bam/ 
tcncpnbc  ftt  nocït  centeren  tijb  foubcnbJiUen  funerfc- 
beren  met  b'crcf.mmünicarie  ban  Co2itelio  aBig- 
gettf3  /  bic  befelbe  ̂ pnobirê  boo:  ïjabbe  u  boeiï/ 
op  batComeïn  acnljang  bic  nocö  gtoot  bjass  binnen 
1^00211/  boe!)  öarraKctiötteniS toot  Oenonbc  teöe^bt* 
gen/  cntctbcpuliujftc  ïteiftc  te  boegen/  boo2biccr- 
tremitept  niet  bjcberocalterccrt  en  te  rnggc  gcljon? 

IV.  Deel. 

hm/  en  bc  ipagjfttact  ts  eer  tot  beroepen  ban  een 
becben  bicnaer  bcuocecljt  mocljtc  b302ben:  Cmibltjft 
io  bactfobelc  bp  ben  ̂ pnotmm  te  irtge  gcbjatljt/ 
bat  goet  gebonben  Vaozbe  /  box  bc  boo.?ft  boiMgeno^ 
men  ejcccmmmacatjc  noclj  at()t  toehen  foute  urn-ge* fleft;  luo2ben  /  en  it^t  op  feftecc  cv, ttötit  1 1  /  bte  t:hnt> 
•io  op  ben frabOupfe  tot  ̂ooirtboo?5e,flB£  jitfraeral* bacr  f  eube  boo2gcl)cnbcn  tobben. 

^>t?  conöttic  m  ü:n  ̂ pnobobeffotenom  b'crrom^ municattc  Conteïü  te  frt)o?ffen/  jijn  Co2rclioboo2* 
g:l)Duben  op  ben  racöluipfc  tot  1100211/  bacr  lp  Op 
23urgcmectlcrcn  entboben  maö  ■,  ban  Co2ncUus  neeg 
allcsf  af/  enfepbe/  fpmotljtcn  met  Daer  occommu« 
mcatictoel  boo2tgacn/  cnbocnfofp  batber(tonbcn/ 
fo  ï)P  boeïj  n\\  felbe  ban  bc  ham  gerrOcnben  toaö 
boo2tobatl)p  ban  bc  ̂ ccre  ̂ taicn  alleo  gocto  ber* 
Doopte  en  bertroube :  borft  inbten  Ijem  pa  anbcrsS 
toegeboert)imor0ttoo2ben/  batfjugereebbjaö  't  fel* 
bc  om  ben  naem  beo  peeren  te  ü'jben/  bcrljopcnbc 
bat  bc  Ucm  Dcm  bacr  toe  fterhbcib  gebcn  fo'ubc ; toacrop  berfdjepbrn  p2opooflcn  mcr  licm  gcljtuben 
3i/aü/  iicöbencpnbdnh  nietbceltmtgaitljt/  en  bp 
ioebenb)clboo2tgegacnmct  fijn  afgefonberbe  bergaf 
bcringc  /  fo  bM  00b  fijne  ercommumcattc  onlango  <co:ticiig 
baernagebDlfjjtio/  fonbeïbatbelKagiflraet  eenine  teis&cift 
öarbigljctbof  babclijfeftetb  tegen  DcmgejöJUpfttfteefE.  R2JE, 
üpttenbogaect/  btrtoeba'óm  w  mom  frfeecèntiib  nuSr bp  leningc  albaergetoeedtoaö/  tóin3|ugu|to  1598. 
toebcconun  ben  ïjage  gefeoimn  /  mebe  b^émjtóbö 
b2icbenban  bc  liBagtftraet  en  ïterftcn-rabc  albarc/ 
foacn  fjjn  €rceli.  ̂ 3efcmmittcerbe  ïïnben  en  ïicr^ 
fteu-racb  ban  'o  (S»abcnljaae  /  bacï  ?.n  fjs  hem fcer  bcbanïuen  ban  (mi.  befotgne  en  biertfi  taer 
gebaen  /  tot  beb?ebüige  taa  bc  g.fcinilcn  tftöm 
ontjlacn,-  toraïarenbe  bat  f^ncbiiïenbcbcn  tijitfijn- bet  biemten  albacr  fecr  socbe  teuchten  m  tectr  en 

ccmgDct'o  bét  terug  en  ïjare  bucgeep  /  ban  öcm  Dub- ben  genoten. 
€auo  ̂ pb3a?ibiS  /  gclneeft  3ijnbc  ïfccbtcantntsaniwc 

^.gacobo  fterue  tot  mtxccl)t/  bacr  ban  üijj  bcr*  ̂ ?mni 
ïiaelgemaeat  IjcöDen  in  ono  iu  boeft  folio  ni-SJSw 
bat  Dp  fijn  af-fcfjepbnam  m  bcniate  15E6.bc  ma* »"  tm 
giitraet  albacr  Dabben  ïjcm  een  eerlijk  af-fcDcPbrïe^Erf'?n- 
gebcn,  Dp  Dabbe  3cbert  ben  fclbcn  t\\b  binnen  «^SK 
maer  lebig  gefetcn  fonber  btemt :  ̂ c  ̂ >agütract  bli&. 
ban  iDebenölilt  beriepen  ftcm  albacr  in  ben  iarc  1589. 
in  bc  plaetfc  ban  Clmfttanus  ̂ inapiuo/  bic  bticr 
cenigen  tiib  geltacn  Daöbe/  enbanbaergefcDcubcn/ 
of  ban  benbtemt  berlatenvaao/  boo2bc  |ï)agiftcaet 
albacr  /  fonber  bat  tb  bc  r  :c Dtc  oo2fabc  tmtc  /  anbero 
ban  bat  iü  Debbc  ba^aen/  bat  iv>  met  be  ,0}agi* 
flraet  albacr  niet  biel  en  ijabbc  bonnen  acctöberen. 
€abo  aibaer  aengraomen  #ibc/  opberecomman* 
batie  ban  be  bienaren  beo  ciafftö  ban  sSmaer  / 
batD?  fupbcrinleereenbcngbcliiït  en  b20om  ban  lc- 
bentoao/  bpbe.magitiract albacr  -,  friïïcxqyetiïie 
gcballen  of  fijn  beroep  oou  toetteliju  toao  ban  niet/ 
bermitöDP  niet  bp  be  Sferuen-caeö  albacr  beroepen 
entnaov  fogcfeptt-aeroc:  ̂ iercberqueaicgebalïen 
3ijnbc/  tuffcDenbc  iBagi^ract  enijerben-racb/  i$ 
be  Machte  bacr  ober  getómen  aen  be  ̂ ecomnttt*  ftiatsre 

teerbe  fiabcn  ban  bc  Staten  ban  ben  jSoo2öer-n>ar;  2erh,5:af,f° tier  /  bebseïbe  focaenbe  inibbeïen  om  ïjet  bPcr  bcr  St  S 
onccnigDcib/  tufTcIicn  bc iBagijtraet en  be  Écrftcn-  bnoeptot 

racb  ban  B>ebenbliü/  tcfinorcn/  en  bcfdbetotb2e;  jf^"- 

be  te  b2ennen/  tot  toclnen  epnbc  i\f  mimen  en  ge>  S'««rS' f ommitteert  Dcbben  oöcrrit  gjacobOCorcn/  ^cne-toa?. 
penen  Sacb  bcr  ftab  Hüimaer/  ̂ acouum  %  oman* 
mm/  bicnaer  beo  lnoo2bo  binnen  bcr  fclbe  &tebc/ 
cnl^illcbïanbimt  Cunbum/  bicnaer  tot  ïBarmcn* 
Dupfen/  cmtetrcbbcnacnbenCiatTcnitot  €nbbun* 

fen/  en  met  bc  fclbe  te  fpiebcn  ban  bic  f 'abc/  en  'te fïen  Doe  men  beft  be  fafec  foube  bonnen  accó?&tren 

en  accommoberen  /  en  een  mib'ocl-tocg  te  ramen/ cm  bc  faltc  tot  eentgljeib  te  b:engcn  /  batmen  be 
t!lBagiftract  ban  .ïBebenbliR  toat  foube  te  acmoct 
aaen  /  en  bat  be  kerke  ebented  ïjacr  gecedittgOeiÖ 
foube  bebonben  :  ̂ p  meenben  met  be  iBantftraet 
aïfotcïianbdcn/  batfe  ccnffDJiftdijbeartefoubcngc* 
ben/  bat  bnalbicnrCauomotljt  bomen  te  ftetbcn/  of 
guametebertrebben/  bat  al^  ban  bc  gemeente  eenen 

1$  3  anbc* 



9° 
Het  twe  en  derrigfte  Boek , 

en  toccfoeft 
«Cttftjtt 
4Sxte\\.  ge* 
öacn  /  om 
tfjafeo  Sp* 
bjaiitf? 
tipt  ben 
öicnfl  tot 
Jlfêeöen* 
blifi  te 

ftellen. 

anberen  bienaren  beroepen  foube  mogen/  betoijlebe 
3&agïfrcact  aen  be  <©ebcputeerbe  ban  be  Staten  Dab* 
öen  berRlaect/  batfp  geen  anber  bienaer  en  begeer- 
ben  /  ban  bit  fupber  ut  leere  en  oprecljt  en  fïicïjte* 
lijft  ban  ïeben  toare.  <©e  Clafftö  ban  €nRïjupfen 
gabcn  gier  op  boo2  anttooo2be  /  öatfe  toel  gaerne/ 
bclgcns  be  goebe  toille  ban  be  <£Scbeputecrbc  /  be 
.fDagtftraet  fouben  brillen  accommoberen  en  te  moet 
gacn  om  b?ebes  brille/  banbatbcClaflïSberftonb/ 
bat€afto  eetten  opceeïjten  tocg  inginft/  om  tot  ben 
3kerftett-bicttft  toegelaten  te  toerben  /  nabemacl  ïjp 
als  nocï)  tnet  be  ftcefte  ban  aptrctïjt  niet  en  toaS  bet- 
foettt ;  bat  fin  ook  beb2icglijft  geïjanbelt  ïjabbe  met 
net  Claffis  ban  »maec  /  ctt  bat  fijn  beroepinge 
ftmb  tegen  <6obes  en  gemene  ftcrften-02beningc;  en 
anbere  «benen  /  toaer  ban  be  ClafiïS  berftlacrbe/ 
batft  ntet  goeber  confeientie  be  beroepinge  (Cafto* 
nis  niet  toeftacit/  en  in  befe  fafte  niet  bo?berl)anbelen 
ftonben.  ̂ >t  boo?f5  <H5ebeputeerbe  ftomenbe  oor  bp 
be  uaagiftcaet  ban  iBebenblift/  bonben  be  |Bagi* 
ftraetmet  gefmt  om  CaRonemte  licentiecen/  bit  fa 
berftlacrben  luctteïijft  betoepen  te  ftebben/  met  ab- 

bijs/  beeftiaringeen  recontmanbatie  ban  't  Claffis ban  3ïlumaec  /  bit  öacr  ïjabben  gcinfo?meert  op 
fijn  leben:  baer  tegen  fpiujiöen  boo2tb20Cïtten  feftece 
Imeben  ban  be  ïtcrften-raeb  ban  aptrccïjt/  inïjou* 
btnbt  becfeïjepben  üefcijiüöigingen  obccCaftonem/ 
bat  ïjp  albaer  fonöec  eenige  craminatic  ber  <0ere* 
fomteerber  fterften/  bp  bc|©aatfïraettot  cenenbie* 
naec  ban  S»  Jacobs  ftcrftcacngenomentoas  ge* 
tojceft/  en  [tem  in  ben  bienft  albaer  /  tegen  alle  o?* 
beningeber  heeften/  fecr  Dart  betoefen  babbe;  en 
ais  baer  na  eene  berecninge  gemaeftt  toas  /  Dab* 
be  bp  alleen  getoepgect  be  gimjculcn  ban  befeibe 
bereeiungc  te  brillen  onbertefcenen/  berftlarenïre/  bat 
Iip  DemnietcnRonbc  begeben/  om  op  een  anber  teij* 
fe  tdeeren/  als  fip  tot  bic  tijb  toe  gebaen  babbe/  en 
ittecr  anbere  ■,  't  toelft  be  jCKagtfrraet  ban  |fê»eben* mii  niet  aennamen  /  fufttncrcnbe  fijn  bcrocpinge 
toettelnft  en  na  goebe  info?mattc  op  alles  gebaen  te 
Mjn/  biefe  b3ilbenf!aenbcljoubett:  fulKSbatbe<©e* 
beputeerbe  biel  berftaen  Ronben  baec  geen  boo2bed 
te  fulïcnboen/  en  lieten  boo2  bic  tijb  be  fafte  albaer 
bcruficn  /  tot  bat  fijn  €rcclï.  in  ©ctob2i  bcffcibett 
jaerstot  $oo;m  met  anbere  leeren  geftomen  bjaö^ 
fo  ö^bben  fit  btenaecjS  ban  l^oo?n  met  bit  ban?CttV 
tnaet  een  rcnnefteaenfnnCjtcelUobergegeben/  baec 

bp  becfoeRen'ae/  bat€afto^pb2antf5/  intmMt- bettbüR  ottto  üclp  in  bett  Éerften-bienft  geftomen 
toa.07  ban  boer  moebtegetcanffereect/  en  een  anbee 
bennaemen  inbe  ieecegefonb  bienaefbaectoebeftn^ 
gctlelt  b)02bcn  /  met  een  lang  berltaeï  ban  ben  pecfoon 
(Caïtoniö/  en  btatmet  ïjetntot  bic  ttjb  toe  geïjanbelt 
bja^j  enbcafó  fp  beö  anbecenbaeg^  toebecom  gua* 
men/  omantbjo02beteontfangen/  biecbefiaerboo? 
ben  $2efibent  ban  bec  |Bijle  en  ben  ̂ eeceHlbbocaet 
batt  <aibenbat:ncbelb  boo2  amtooo2be  gegeben/  bat 
fijn  «gffcllattie  om  anbccc  getoittige  lanbfaften  ge^ 
Romen  toaö  /  en  bat  W  obec  fulftö  op  bit  tijb  be 
faltcbatuTiebenbUftalöaec  niet  en  ftottbc  bp  beltanb 
nemen  /  ban  bat  fijn  €j:cell.  bectceftften  foube  na 
€trtiln!.pfcn  /  albatr  Ijp  ooft  berfclptjben  foube  bit 
ban  .ïBebcnbïift/  enbefelbe  op  öefaftemebeboouen/ 
fp  Ronben  be  bicnarenban  €ttftï)upfen/  onbec  toel- 
RcClaffrè  f?»  ftnbtn  bat  .^Bcbenblift  beï)002be/  batt 
ban berabbeiteren :  ,^ijn  €rcell»  binnen  «Êrtftltupfen 
geftomen  3ijnbe/  fo  nebben  bebienaecö  ban  'tCÏaffe gefocljt  een  toeganft  bp  fijn  €rcell,teftcijgen/  fulftö 
fp  epnblijft  anbtcntie  berftregen  ïjebbcnbe/  tn  't  lan- 

ge betljaelt  ïjebben  be  gelcgentljeiö  bec  fafte/  en  bat 
€afto  albaectotlBebcnbïift/  boo2ontoettelijftcmib- 
bel/,  in  ben  Bcrftenbienft  geftomen/  en  baec  in  te* 
gen  <0obeg  tooo2b  /  't  geb2upftt  en  02beninge  btt Retfte  /  gettoubcn  toerbe  /  batt  boo?  niet  alleen  be  &ec* 
ftencaeb  ban  »benblift ;  maec  ooft  't  geftele  Claf* ftjs  en  alle  omleggcnbc  fteeften  /  beb20eft  en  ontnttl 
toaren:  bat  lp;bem  ooft  in  ben  bienft  begeben  ïtab- 
bc  beb2teg(ijft  en  tegen  fijn  epgen  belofte  /  bit  ban 
ben  Claffté  ban  Silfcmaer  gebaen.  <&aer  tegems 
be  43etommitteecbe  ban  be  iBagiftcaet  ban  |©e^ 
benWife/  biz  aibaec  tbaee  23itrgentee(ieren  met  ben 

Secretaris  gefonben  fiabben/  boof  monbe  ban  ga- 
ren Secretaris  3prans  peterf3  berRlaerben  /  alö 

bat  2&urgcmccfteren  ban  ̂ ebenblift  bt  beroepinge 
(Caftonistod  en  toettclijft  gebaen  ttabben/  naboo2- 
gaenbe  genoegfamc  inf02matie  ban  fijnen  perfoori/ 
fupbertjeib  engefonbljeib  inbe  leere/  en  b2omigljeib 
eniricbtelijftfteibbanlcben/  niet  alleen  baer  bp  te  bo- 

ren gebjoont/  berfteerten  ge|taenbabbCj  maerooft 
op  be  attejtatic  en  recommanbatie  ban  bit  ban  ben 
Claffts  ban  ̂ Iftmaer  /  plaetfe  ban  fijne  laetjte  re* 
fibentic  •,  batfc  ooft  bic  ban  ben  ÜjerRen-raeb  ban 
Ifócbcnbüft  afgeb2aegt  ïjabben  /  of  fp  op  ben  per- 
foon/  leeceenlebeitban  ben  boo2noemben  f€aRo  pet 
tcffggen  ïjabben/  en  bat  ober  fulfts  be  bcfcïjulbigin* 
ge/  bic  fp  ober  ïjcm  beben/  als  ober  be  beroepinge 
baer  fp  ober  Rlaegben/  feifS  onbJettelijR  toaov  en 
öetoijle  bat  fp  al  gebaen  ïjabben/  batfe  baer  in  be* 
ïjoojbctt  gebaen  te  ïjebben/  be  beroepinge  niet  meor 
in  bif^utc  bjilben  getogen  öebben  ;  bat  be  onrufte 
baer  fp  ober  Rlaegben  /  niet  (Caftonis  fcïjulb  /  bte 
een  b2ebe~ïiebent  man  toas  /  ttocl)  ooft  be  .ïBagi* 
ftraetban^ebenbliftSfcfjulbbjaS;  maer  eenïgeban 
lienlupben/  bit  be  onruflmaeRten/  en  b'onbcrc  tot oinrufi  bccbjcftten.  ̂ aer  op  bit  ban  ben  Cïaffebje* 
berom  in  "tlang  en  b^t  repliceerben  en  perfïdeer* ben/  bat  fijne  beroepinge  onbjettelijft  tnas  /  tegen 
'tgeb2tipR  ban  alle<0crcfO2meerbe  Rcrftenbefcrlan* btn/  en  tot  cngerufrbeib  en  berftoringe  ber  Rerftcn 
ban  iBebenblïft  /  en  aller  anbere  omleggenbc  Rerftcn 
grootebcb2ocftöeib/  rabcn  baeromnocïj  bat  fijn  €r* 
ceflentie  en  peeren  baer  tegentooo^big  /  bat  (Cafto 
ban  baer  moeïjt  genomen  /  tn  een  anber  in  fijne 
plaetfe  gefteït  tnerben.  €pnbelijR  gaf  fijn  €rceu\ 
boo2  antb)002be/  bat  Ijp  be  fafte  in  bebenften  nam/ 
en  bat  ijp  boen  en  02bonneren  foube  't  gene  tot  ge* 
ntftöeib/  b?ebe  en  koelbaert  ber  fterften  fouben  bit^ 

nen. €n  obermïtSfnn€rcelI.  ban€nftïjupfen  naUlft* 
maer  bertcoft/  fo  ïjebben  be  bfenaersban  €nftïjup' 
(en/  bebienaren  ban  1Clftmaerobergcfcï)2eben/  ïjóe 
berre  fp  in  be  fafte  (Caïtonismet  fnn  €rceïL  gegan* 
belt  ïjabben  /  ïjaer  bibbenbe  en  bermanenbe/  om 
albaer  Ixp  fnn  €rcell.  aen  te  ïjouben  /  bat  bit  fate 
tot  een  epnbe  moeïjt  geb?ocïjt  b)02ben;  be  bienaers 
ban  ̂ Iftmaer  en  3ijn  fjïer  in  niet  fïapcriggetoeeft/ 
obermits  fnn  €rcefi\  (CaRonem  berfctj2eben  ïjabbc 
tot  ailftmaer  te  Romen/  fo  ïjebben  fpboo?  ben^e* 
fibent  ban  ber  3HBijlenenbenftaeb$ï)eerCafenb200ö 
aen  fijn  €rcelï.berfocöt/  batfpbp(€aftonemmocïj* 
ten  geroepen  toerben/  op  bat  in  fnn  tegentooo2big* 
Öetb  fnn  €rcelL  berflaen  moeïjte/  batfc  met  gcote 
rebenen  ober  (Cafto  te  Rïagen  öabbcn;  toaer  op  ïjen 
bp  ben  ̂ eere  ̂ eftbent  ban  ber  iBijlen  boo?  ant* 
toooibe  toerbe  gegeben  /  bat  fnn  €rcell.  meninge 
toas  ïjenlupben  bp  (€aRo  te  gooren  -,  maer  €aRo 
guamfelfs  niet/  maer tbjee ban be25urgemeefteren 
en  Secretaris  banifêebettbliR/  betodftefijn€rceIU 
gefp2oftett  ïjebbenbe/  5ijn  be  bienaren  tngeftaen/  en 
ïjeeftbe  ̂ tfibmt  ban  ber  liBijle  ïjenlupben  npt  ben 
name  ban  fïjn  €rcell.  gcfepb/  bat  fijn  €rceö-  goeb 
en  boo2  be  befte  en  geboeglijftftc  mibbel  ractfacmfle 
gebonben  babbe  /  (Caftonem  boo?  een  bienaer  tot 
UKebenbïift  te  laten/  onber  conbitic/  bat  ffp  €aRo 
foube  belaflen/  gent  in  allen  ftuRften  ban  be  leere  ber 
religie/  bifcipline  en  RerRelijRe  02beninge  te  confo?me* 
ren  met  be  anbere  bienaren  beferlanben  :  en  om  bat 
bp  be  bienaren  ban  €nRïjupfen  boo?  fnne  partpe  ïjielb  / 
bonb  fnn  Crcell.  goet  ïjem  te  boegen  bp  btn  Claffe 
ban^oo?n/  om  alle  oneenigbeïbtoeg  te  nemen.  $ier 
op  i0  be  fafte  in  ftiütgïjeib  gebleben/  tot  bmn  tien 
jare  1592.  petrus  Pantius  enSobattnes  25ogaert 
in  bt  bergaberinge  ber  Staten  ban  l^olïanb  en  3Beft- 
©2iefïanb  /  be  beroepinge  (Caftonïs  toeberom  ge* 
fepb  bebben  ontoettelijft  te  5ijn/  baer  tegen  bit  ban 
IBebenblift  fufüneerben  befeibe  bjcttelijft  te  3ijn/  fo 
bit  006  epnbltjft  bp  be  Staten  berftlaert  toerbe  in 
Septemb.  1595.  batfc  berfronben/  bat  fnne  beroe* 
pinge  niet  bo?ber  gecontroberteert  foube  toerben : 
€n  bdangenbe  bt  onfupbetfjeib  ber  leere/  baer  ober 
ooft  geftlaegt  toerbe  /  toerb  befeibe  ontRent/  baer 
op  öenïupbcn  belafi  toerb  be  p2etenfe  onfupberïjeib 

tf 
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9i %}ttf  of 
fiEmon* 
fhantie 

tebetoi)fett;  traet*  oucr  eeltige  conferentie  öerjouöen 
5i)itöe/  tg  öaer  na  Maft/  öat  öeftuRfcenfouöenge* 
(telt  toecöen  in  Ijanoen  nan  2&aftmgw$  en  önttenuo^ 
gaert/  oclijlt  Mijnt  onoer  De  ftnöftenljter  noren  ouer- 
öelej!^tco^Co?neïttf3©tööerf5.  ïtfer  op  tégeboigt 
oefen  nanolaenöe  totef  of  ïtemonffcantie  (€anora#  / 
tnöateöen  iz.^annanj  1595*  luptrentic  alttu^ : 

Edele ,  Vermogende ,  Hoog-geleerde ,  Wijfeenfeer  Voor- 
funige  Heeren ,  G<?^  ̂   FWer  onfes  Hecren  Jefu  Chri- 
Jii,  wil  urne  E.  E.  met  fijne  genade  door  kracht  des 

heyligen  Geefls  altijd  tegenwoordig  *ijn  en  verlichten. 

E  Dele,  Mogende  Heeren,  als  my  tegens  mijn  ver- 
trouwen voorgekomen  was ,  dat  felfs  mijne  mede- 

LanCafto  ai'beyders  en  broeders  in  den  Heere ,  van  welke  ik  doch 
,épbjamf5  niet  dan  liefde ,  trouwe  en  waerheid  hadde  verwacht 
aeuöe       gehad,  met  eenen  fo  onbetamelijken bitteren haet en 

tan" tóoi*  n*J<%e  verkeertheid  tegens  my  ontfteken  en  opgefwol- 
iano.      'len  waren,  dat  fy  alleen  om  my  arme  man  te  verdruk- ken ,  en  andermael  in  mijn  oude  dagen  ,  door  misbruyk 

van  uwer  E.  E.heyligemacht,  met  wijf  en  numerofe 
familie  te  mogen  verPcoren,  hen  niet  ontfien  hadden, 
fomonaelingalsfcbrirteling,  voor  u  E.  E.  alfo  te  be- 
fmaden ,  als  of  ik  waer  de  alderfnoodfte  en  fchadelijk- 
fte  menfche  die  men  mochte  vinden ;  en  datfy  om  fulke 
hare  aenklachte  eenen  fchijn  temaken,  en  uwe  E.  E. 
alfo  bequamer  tot  fulke  hare  intentie  te  mogen  bewe- 

gen ,  hare  Remonftrantie  niet  min  argliftig  als  onbe- 
fchaemt  met  allerley  ongefundeerde  gefochte  woor- 

den ,  logens  en  impertinentien  gepakt  hadden  ,  was 
ik  van  herten  bedroeft ,  te  meer ,  alfo  fy  noch  door  fo 
fchandelijke  en  fchadelijke  misbruyk  van  uwer  E.  E. 
weerde  macht  fo  ftouteli  jk  hebben  derven  prijfèn ,  en 
fuftineren  voor  een  goet  en  God  aengenaem  werk,  recht 
of  den  onfchuldigen  te  overvallen  en  veroordelen  niet 
meer  een  grpuwelijk ,  dan  God  lieftalig  en  behaeglijk 
werk  mochte  zijn.  Maer  als  my  daer  tegens  mede  ver- 

toont en  voorgedragen  was ,  dat  uwe  E.  E.  fonder  aen- 
fchouw  te  nemen  op  den  groten  name  van  alle  de  ker- 

ken van  Noord-Holland ,  daer  mijne  haters  hen  fo 
kloekelijk  mede  hadden  bekleed ,  fonder  ook  te  letten 
op  den  Syrenifen  fang  van  fodanige  fchrift-wijfe ,  die 

de  leugens  aendienen  recht  of 't  de  waerheid  was  ,  had- 
de  gelieft  gehad  hier  in  te  volgen  't  exempel  van  alle 
wijie  en  voorfichtige  Rechters,diens  gebruyk  is  het  an- 

dere oore  ten  beften  te  houden  voor  den  befchuldigden,, 
en  niet  te  oordelen  den  na-verhoringe  van  beyde  zij- 
den,fö  ben  ik  niet  minder  wederom  verblijd  geworden, 
dan  ik  te  voren  was  bedroeft ,  niet  twijfelende  van  doe 

voortaen ,  gelijk  nu  d'onpartijdigheid  en  befcheyden 
difcretie  van  uwe  E.  E.  tegens  fo  fterken  en  fubtijlen 
aenflag  in  den  beginne  was  gebleken ,  of  defel  ve  fouden 

voortaen  doch  in't  vervolg  van  de  fake  wel  fodanig  blij- 
ven ,  en  werden  bevonden ,  dat  my  van  haer  geen  on- 

betamelijke overvallinge  foude  ftaen  te  verwachten 

noch  te  vrefen ,  mits  't  welke  ik  dan  't  beleyd  van  mijn 
fake  den  E.  E.  Heeren  Magiftraten  defer  Stad  gaerne 
vertrouwt  en  opgedragen  hebbe gehad,  teneyndefy 

u  E.  E.  van  mijnen  't  wegen  van  alles  volkomentlijk 
fouden  berichten.  En  nadien  defel  ve  my  hadden  gerap- 
porteert,  hoedatfyluydenna  voorgaende  vertellinge 
van  de  middelen ,  oorfake  en  motiven ,  daer  door  fy 
al  van  lange  jaren  en  continuelijk  ten  gemenen  befte  de- 

fer Stede ,  en  fonderlinge  tot  confirmatie  van  de  rufte , 
vrede  en  eenigheid  onder  haer  Onderfaten,  beweegt  en 
gedrongen  waren  geweeft  de  beforginge  van  den  dienft 
der  kerken  defer  Stede ,  en  felfs  mijn  aenneminge  en 
inftellinge  tot  den  dienft  voorfz  te  behertigen ,  en  uyt 
voorverhaelde  redenen  uwe  E.  E.  ook  voorts  verklaert 

engeopent  hadden,  hoe  fichialle  dingen ,  fo  wel  in  de 
handelinge  van  mijne  beroepinge ,  aenneminge  en  in- 

ftellinge tot  den  dienft,  als  in  den  gebruyk  en  bedie- 
ninge  van  dien ,  hadden  toegedragen  ,•  mitfgaders  ook 
wat  in  de  conferentie  by  den  dienaren ,  voorenna-by 
my  geweeft  zijnde,  vernaeltwas,  enwatdaeromwas 
te  houden  van  alfulke  aenklachten  encalumnien,  als 
uwe  E.  E.  door  mijne  partijen  voorgedragen  waren. 
Item,  hoedanigen  conclufie  defelve  E.  E.  Heeren  van 

mijnen  't  wegen  hadden  genomen,  en  wat  eyndelijk 
voor  een  refolutie  was  gevolgt  :  So  hadde  ik  anders 

IV.  Deel. 

niet  verwacht  gehad,  dan  volgende  het  dilpofitijf  van 
defelve  refolutie  te  mogen  ontfangen  alle  alfulke  poin- 
clren ,  als  mijne  partijen  vorders  tot  hare  fpecificatie , 
van  de  verfierde  en  gedroomde  ongefondigheid  mijner 
Leere,  en  betoog  van  dien,  tegens  my  (ouden  pogen 
over  te  geven ,  ten  eynde  dat  mijn  defenfie  daer  tegens 
mede  gedaen  en  overgelevert  zijnde  ,  by  uwe  E.  E. 
dan  ook  fonder  eenig  wijder  vertrek  voort  geproce- 
deert  foude  mogen  werden  na  behoren.  Of  anderfints 
fo  mijn  partije  geen  nader  betoog  foude  kon  nen  doen, 
gelijk  genoegfaem  apparent  en  na  waerheid  doch  on- 

doenlijk was ,  dat  uwe  E.  E.  dan  ook  fonder  eenige 
wijder  hefitatie ,  volgens  den  notoiren  regel  van  rech- 

ten ,  tjuod  aBort  nonprobante  reus  debeat  abfolvi ,  ( dat  den 

aenklager  fijn  befchuldiginge  niet  bewijfende ,  de  aen- 
geklaegde  behoort  vry  gefproken  of  gerefolveert  te 
worden )  by  hare  E.  verklaringe  en  Juftificatie  van  mijn 
onfchult  ook  in  defen(foindenvoorgaendenftukvan 
de  inkomfte  van  mijnen  dienft  airede  gedaen  was)  mijn 
partyen  fouden  imponeren  fi lentium  na  behoren.  Maer 
namaels  verftaen  hebbende ,  dat  in  plaetfe  van  de  poin- 
ften ,  die  mijn  partye  tot  verificatie  van  haerluyder  in- 
tendit,  volgens  uwer  E.  E.  refolutie,  hadden  moeten 
overgeven,  by  henluyden  (of  om  de  voorgaende  refolu- 

tie te  eluderen,of  om  anderfins  uwe  E.  E  met  pra&ijken 
te  circumvenieren, )  wel  argliftelijk  aen  uwe  E.  E.  in  ab- 
fentievandeE.Heeren  Gecommitteerde  defer  Stede, 
overgegeven  foude  zijn  een  tweede  Remonftrantie ,  en 
dat  ook  airede  by  henluyden  fo  veel  te  wege  gebracht 
fal  wefèn,dat  uwe  E.  E.(fonder  ons  in  't  alderminft  eeni- 

ge weet,  vifie,  le&ur  of  copyedaer  af  gefchikt  te  heb- 
ben ,  en  fonder  dat  by  ons  of  van  onfen  't  wegen  eenige 

defenfie  daer  tegens  in  gebracht  hadde  konnen  werden) 
defelve  Remonftrantie ,  ons  bedunkens  (en  onder  reve- 

rentie gefproken  )  al  wat  onvoorfichtelijk  hadden  ge- 
ftelt  in  handen  D.  Jeremie  Baftingij  ,  Profefior  tot 
Leyden ,  en  Johannis  Uyttenbogaert ,  Kerken-dienaer 
in  den  Hage,  ten  eynde  fy  by  den  felvengefien,  en 
de  differentialepoindtenin't  korte  geft el t  hebbende, 
met  my  in 't  minnelijk  daer  of  fouden  communiceren: 
So  was  ik  wel  grotelijks  verwondert  ,  niet  wetende 
wat  ik  hier  af  foude  gevoelen.  Want  gelijk  ik  niet 
en  mocht  betrouwen,  nadien  fo  loffelijk  was  begon- 

nen ,  dat  u  E.  E.  die  mijn  innocentie  genoeg  was  be- 
kent, en  niet  verborgen  kondewefen,  darmen  eenig- 

fins  de  omftandigheden  der  faken  aenmerkende,  uyt 
haet  op  my  procedeerde ;  nu  meer  geneygt  foude  mo- 

gen wefen  tot  den  aenklagers  dan  tot  den  beklaegden , 
daer  meer  geneygt  behoort  te  zijn  om  te  abfolveren , 
dan  om  te  condemneren ,  veel  min  uwer  E.  E.  meninge 
foude  geweeft  zijn,  in  faveur  mijner  haters  den  ftaet 
onfer  fake  alfo  te  veranderen :  So  en  konde  ik  mede  niet 

begrijpen ,  als  niet  alleen  mijn  partye  den  laft  van  haer 
aenfeggen  te  moeten  proberen ,  afgenomen;  maer  noch 
daer-en-boven  tegens  my  gebruykt  foude  worden  een 
fo  ongewone  forme  van  onderfoekinge ,  en  dat  op  uwer 
E-  E.  ièlfs  name ,  als  of  ik  daer  tegens  nu  hadde  te  doen, 
hoe  mijn  recht  alfdan  onverkort  mochte  blijven.  Hadde 
daerom  wel  verhoopt,  na  dat  uwe  E.  E.  door  den  Hee- 

ren Gedeputeerden  defer  Stede  nader  bericht  fouden 
zijn ,  fo  van  de  voorgaende  ftaet  onfer  faek  in  queftie , 
en  in  wat  voegen  die  was  gelaten ,  als  van  de  merkelijke 

prejuditie  over  onfe  zijde;  mitfgaders  den  onbetame- 
lijken voordeel  over  de  fijne  van  onfe  partyen ,  die  uyt 

defe  veranderinge  foude  moeten  volgen  :  Item ,  dat 
mede  niet  min  onmogelijk,  als  onbehoorlijk  foude  zijn, 
dat  de  twee  voornoemde  perfonen  alleenlijk  uyt  de 

fchriften  van  onfe  partyen ,  fonder  onfen  tegen-bericht 
daer  by  te  hebben ,  eenige  differenten  fouden  konnen 
beramen  of  kortelijk  ftellen  :  OfuweE.E.  uyt  alle  het 
gene ,  fo  voorfz  nader  bedacht  en  overwogen  hebben- 

de ,  fouden  geen  fwarigheid  hebben  gemaekt  defen  na- 
gevallen  handel  te  retra&eren ,  of  ten  minften  my  heb- 

ben vergunt  copye  van  de  Remonftrantie  ,  by  mijn 
partyen  left  overgegeven.  Ten  eynde  mijne  defenfie 
daer  tegens  mede  gedaen  zijnde ,  de  voornoemde  per- 

fonen daer  na ,  indien  't  uwe  E.  E.  dan  nodig  gevonden 
hadden ,  de  verfchillen  te  rechte  uyt  beyder-fi jds  fchrif- 

ten hadden  mogen  trekken  :  Maer  verftaende  dat  uwe 

E.  E.  niet  tegenftaende  't  bericht  van  onfe  voorfz  E. 
Gecommitteerde  Heeren ,  niet  tegenftaende  mede  dat 

*4  ^ 



Het  twe  en  dertigfte  Boeit , 

9- de  vraeg-ftukken  op  uwer  E.  E.  name  my  voorgehou- 
(Fol.  ji.)  den ,  in  conformité  van  uwer  E.  E.  bevelen  niet  en  zijn 

geftelt  ;  maer  weleer  tot  faveur  van  partye  fchijnen 

gefabriccerr  ,  om  door  middel  van  dien  eenig  ftof 

te  foeken ,  noch  evenwel  belieft  heeft  by  u  E.  E.  Mifli- 
ve  my  te  ordonr.eren ,  om  binnen  14.  dagen  na  receptie 

van  dien  mijn  antwoord  daer  op  te  geven ,  en  overfen- 
den  aen  uwe  E.  E.  So  hebbe  ik  niet  onwillig  willen  we- 

fen, en  over  fulks  u  E.  E.'  feer  ootmoedelijk  gebe- 
den ,  fo  ik  in  de  beantwoordinge  der  vragen  wat 

lang  en  forgvuldig  foude  mogen  wefen ,  dat  uwe  E-  E. 
inliende  d'intentie  van  mijn  partye ,  my  fulks  ten  goe- 

den wilden  houden ,  betuygende  voor  God  mijn  Heere, 

dat  gelijk  ik  niet  alleen  in  de  conferentie  binnen  Alk- 

maer deh'i  o.  April  1589  maer  ook  in  alle  mijne  ver- 
klaringen, daer  na  gevolgt ,  hebbe  gehandelt  met  op- 

rechter herten ,  door  Gods  hulpe  ,  dat  ik  alfo  in  defe 

mijne  antwoort  mijn  gevoelen  ook  finceerlijk  denke  te 
verhalen. 

Komende  tot  de  fake  by  uwe  E.  E.  begeert ,  inde 

hand  nemende  ten  eerften  de  eerfte  Artijkul  my  voor- 
gehouden, inhoudende  defe  navolgende  reden,  dat  ik 

de  Catechifme  en  belijdinge  der  Gereformeerde  Neder- 
landfe  Kerke  gefcholden  foude  hebben  voor  een  men- 
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fchelijke  Leer  ;  daer  op  dan  ook  voorts  werd  gevraegt, 
hoeik  tfelveverfta.  Ten  tweden  werd  gevraegt,  of 
ik  in  defelve  yet  gevonden  hebbe  ,  dat  den  woorde 
Gods  niet  conform  is ,  en  wat  het  felve  zy.  Ten  der- 

den, of  ik 't  gevoelen  der  Cbriftelijke  Gereformeerde 
Kerke ,  gelijk  't  felve  in  den  Catechifme  en  bekentenis 
voorfz  is  vervat,  van  herten  (als  den  Woorde  Gods  con- 

form zijnde)  toefta.  Voege  nu  daer  op  voor  antwoord , 
als  plancius  en  Bogaert  Anno  ̂ 592.  by  my  waren, 
en  fy  na  mijn  bekentenis  vragende ,  dat  ik  in  conformi- 

té van  mijn  verklaringe  den  10.  April  Anno  1*89.  als 
voorfz  binnen  Alkmaer  gedaen ,  geaccepteert  en  goet 

betuygt,  mitfgaders  ook  't  guntikdienaengaendein 
mijn  Miilive  aen  den  Synode  tot  Edamgefonden  had- 
de,  verhaelt,  als  dat  ik  met  alle  Chriftelijke  Gerefor- 

meerde Kerken  defer  Landen  indeHooft-ftukkenen 

fubftantie  (want  dus  is 't  my,  onder  correctie,  ont- 
houden) der  Chriftelijke  Leere  eenerley  naChriftum 

Jefum  gevoelde  ,  en  fy  defelve  mijne  bekentenis  ter 
refentie  van  den  E.  Magiftraet ,  voor  goed ,  en  fo  veel 

üen  aengir.k  genoegfaem  beleden  hadden.  Datfyluy- 
den  alfdoe  begeerden ,  dat  ik  om  fommiger  fwakken 
wille,  om  die  van  defe  mijne  eenigheid  te  meer  te  ver- 
fekeren,  foude  onderfehrijven  de  Catechifme  en  be- 
kentenifTe  voorfz ;  en  dat  ik  henluyden  doevraegde, 
waer  voor  fy  de  Catechifme  houdende  waren ,  nament- 
lijkj  voor  fchriften  by  menfehen  alfo  geftelt,  of  voor 
felfs  de  heylige  Canonijke  Schrifture;  en  dat  fy  felve  doe 
antwoorden,niet  voor  felfs  de  heylige  Canonijke  Schrif- 

ture. En  gelijk  fy  doen  noch  op  mij  n  tweede  vrage,  na- 
mentlijk,of  men  in/aken  des  Geloofs,in  queftie  ftaende, 
uit  den  felven  ook  yet  foude  mogen  proberen, mede  wel 
rondelijk  bekenden,  neen.  So  hebben  fy  ook  mede  op 
mijn  derde  vrage  van  geli  jkeri  bekent,dat  fo  wel  dek  als 
andere  fchriften, by  menfehen  geftelt,altijd  den  woorde 
Gods  moften  fubjecl  blijven,  als  ftaende  tot  correctie 
der  H.  Schrifture.  En  fo  ik  daérom  fwarigheid  maekte, 
my  by  onderfchryvinge  abfolutelijk  te  verbinden  aen 

<3iafto  ptt>  yet  >  dat  felve  geen  Schrifture  was :  en  over  fulks  noch- 
fenrmtte  tans  prefenteerde  de  voorfz  (tukken  wel  te  willen  on- 

derfehrijven ,  met  alleen  dien  gedinge ,  te  weten ,  voor 
fo  vele  fy  den  Woorde  Gods  conform  waren  :  So  heb- 

ben fy  dat  géëxcufeert ,  begerende  my  die  conditie  niet 
te  vergunnen ,  niet  tcgenftaende  dat  fy  niet  en  konden 
bewijfen ,  dat  yemand  uyt  bevel  of  exempel  van  Gods 

Woord  (fonder  't  welke  niemand  in  Religions-faken 

onbee* 
ftfi?ijtoen  / 
maer  met 
tonbitie. 
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volgens  henluyden  eygen  bekentenifle  ,  niet  en  magitttoanüe 

toeichrijven  die  eere  enautoriteyt,  die  men  de  hey- ^W» 
lige  Canonijke  boeken  toefchrijven  moet  ,     dat  ik 
nochtans  mijns  wetens  de  voorfz  ftukken  noyt  lafter- 
lijk  of  imadelijk gefcholden  hebbe.  En  daerom  komen-  9CnttDoo?& 

de  nu  voorts  op  't  twede  lid  vanden  voorfz  Artijkul,  «>P 't  ttosoe 
fegge  daer  op ,  dat  ik  volgens  mijn  ampt  en  bediening ,  Iöt* met  hun  toeftadigheden  ,  mijn  principale  oeffeninge 
hebbe  in  de  heylige  Schrifture,  alfo  Efaie8   verf.  zo. 
2,1.  ck  idem  cap.  54.  16.  leert,  en  ook  Johan.  f.  39. 
iTim.  3.  15.  16.  17.  en  elders  werd  bevolen ;  gehjk 
van  Petro  vermaent ,  dat  wy  een  Prophetifch  woord 
hebben ,  welk  feer  vaft  is ,  en  gy  doet  wel  dat  gy  daer 

acht  op  hebt ,  als  op  een  licht  dat  in  een  duyfteie  plaetfe 
fchijnt,  2  Petr.  1!  Alfo  dat  Gods  Woord  mijn  befon- 
derfte  exercitie  is,  als  waerachtig  en  alleen  met  Gods 

beftand ,  volmaekt  om  daer  uyt  te  leeren  alle  't  gunt  de 
menfehen  ter  faligheid  te  weten,  te  geloven ,  en  te  doen 
van  doen  is ,  r  Tim.  3 .  en  daerom  over  fulks  op  ande- 

re, het  zy  defelve  Catechifme ,  als  voornoemde  co n- 
feliie ,  en  noch  andere  fchriften ,  fo  vele  of  fo  nau  noch 

niet  gelet  hebbe  >  dat  ik  my  als  een  richter  der  felve  fou- 
de dorven  of  mogen  vermeten.  Maer  gelijk  mijn  par- 

tyen met  waerheid  niet  fullen  bewijfen ,  dat  ik  tfjt  noch 
toe  daer  in  yet  als  onfehrift-matig  foude ,  of  met  fchrif- 

ten, of  publijke  woorden  aengevochten  hebben,  fo 
verhope  ik  my  voortaen  ook  wel  te  wachten,  dat  ik 
daer  tegens  yet  fchrijven  fal  of  fpreken,  dat  ik  met 
waerheid  niet  foude  konnen  bewijfen.  Latende  en  ach- 

tende den  felven  in  fulker  waerde ,  eere  en  reputatie, 

als  hen  voor  God  en  grond-regelen  der  waerheid  mo- 
gen competeren.  En  fo  vele 't  derde  Lid  aengaet,  alfo  amtaootf» 

't  felve,  gelijk  ook  't  voorgaende,  fchijnt  geftelt  te  op 't  beröe 
zijn  ,  of  om  datmen  van  de  conformitey  t  in  der  Leere  >  ^bt '  <n 
die  ik  met  de  andere  Chriftelijke  Gereformeerde  kerken  JJ3S?* 
hebbe,  verfekert  fouden  willen  wefen  :  Of  datmen  tot 

eenige  andere  intentie,  (mijne  partyen miflchien be- 
kent) my  a«n  de  voornoemde  ftukken  gaerne  fouden 

vei  binden  :  Dat  ik  om  redenen  my  moverende ,  voor 
eerften  fal  antwoorden  den  genen ,  die  by  avonturen 
niet  ter  goeder  trouwen  wandelende ,  wel  v/at  anders 
mochten  voor  hebben ,  datfe  noch  niet  openbaer  uyt- 
ipreken ,  feggende  daerom ,  dat  ik  om  alfulke  redenen , 

als  te  voren  in  't  lange  verhaelt ,  en  ook  om  dat  fulks  by 
den  feften  en  fevenden  Artykul  der  voorfz  Confeflie , 

felfs  genoegfaem  werd  ontraden  en  verboden,  met  goe- 
der confeientie  op  anders  geen  conditien,  als  in  den  eer- 
ften Lid  voorfz,  en  ook  t'anderen  tijden  geprefènteert 

is  geweeft ,  my  niet  foude  konnen  vei  binden  aen  yets , 
dat  niet  felfs  foude  wefen  de  H.  Canonijke  Schrifture, 

gelijk  d'Apoftel  tot  dien  eynde  vermaent,  datdeGee- ften  der  Propheten  den  Propheten  onderworpen  zijn , 
1  Cor.  14.  32.  behalven  wat Paulus aen  Phil.3. ver^*  M* 
16. en  1  Theff.  5.  19.  20.  ai.  ten  aenmerke  vandefen 
gefchreven  heeft. Maer  den  anderen,  die  van  de  fuyver- 
heid  mijns  gevoelens ,  en  van  de  conformité  met  de  an- 

dere Chriftelijke  Gereformeerde  Kerken  verfekert  wil- 
len wefen ,  verklaer  ik  vrymoedelijk  in  goede  confeien- 
tie ,   gelijk  ik  niet  alleen  in  mijn  bedieninge  binnen 

Uy  trecht  met  alle  Chriftelijke  Gereformeerde  Kerken, 
daer ,  en  ook  defer  Landen ,  in  de  fubftantie  en  verftand 

van  de  gehele  Chriftelijke  Leere,  eenerley  altijd  na 
Jefum  Chriftum  hebbe  gevoelt  en  geleert  gehad,  fo  ook 
uy t  de  drie  verfcheyden  atteftatien  of  geToofweerdige 
aden,  hier  beneffens  gaende ,  istefien.  Maer  ook  we- jjctt  b 
derom  in  den  jare  1 5  85).  den  10.  April  voor  de  Gedepu-  anhtnaw. 
teerde  des  Claflis  van  Alkmaer ,  mijn  gevoelen  en  ver- 
ftant  fo  finceerlijk  en  duydelijk  hebbe  verklaert ,  dat  fy 
niet  alleen  ielver  my  voor  haren  broeder  in  den  Heere 
bekent  en  aengenomen  hebben  ;  maer  by  onderfchrij- 

(©UÜiCIlt 
't  ttUClDC 

eenige  nood -wet  te  laten  geleyd  mag  werden)  tot  fo-  ;  vinge  van  haer  felfs  namen  in  een  openbare  adte  en  Mif- 
danig  onderfehrijven  foude  wefen  verbonden.  En  alfo  ifive  betuygt  hebben,  dat  ik,  fo  in  de  Leere  als  in  de 
daerom  van  defer  fake  niet  is  gevallen ,  fo  geef  ik  den  i  Difcipline,  met  henluyden  eenderley  na  Jefum  Chri- 
E.  E.  Heerén  voornoemt  nu  fel  ver  te  bedenken,  of  mijn  fturn  was  gevoelende  :  Verfoekende  felve  allen  en  ye- 
partye ,  fo  hen  de  nijdigheid  niet  hadde  gedreven ,  hier  !  gelijken ,  daer  voren  haer  acte  getoont  foude  mogen 
uyt  eenige  oorfake  of  redenen  hadden  mogen  nemen,  j  worden,  datmen  my  in  alle  vriendelijkheid  voor  foda- 
0111  my  var.  eenige  ongefondheid  der  Leere  te  beklagen; !  nigen  foude  willen  aennemen  en  ontfangen  in  den  Hee- 

immers  of  dit  ('rondelijk  woord,  fchelden  of  gefchol- 1  re ,  breder  blijkende ,  fo  by  copye  van  haerluyder  acte den,  uyt  delen  met  rechte  mocht  werden  getogen,  en  Miiïive,  als  by  copye  van  noch  een  andere  Miflive 
Ontkennende  daerom  fuik  onwaerachtig  aengeven  :  der  Heeren  Gecommitteerde  Raden  van  Weft-Vrief- 
Segge  vrymóedig ,  dat  alhoewel  ik  defelve  fchriften,  land  en  Noord-quartèer  van  Holland,  den  2.3.  A- 

pri! 



»595- 
pril  1589-  aen  de  Borgermeefters  en  Regeerders  der 

Stede  Medenblik  gefonden  ;  mitfgaders  ook  het  me- 

moriael  gemaekt  den  tweden  May  daer-aen  volgen- 

de, van  't  gebefoigneerde  der  Gecommitteerde ,  uyt  laft 
der  voorfz  Raden  binnen  Medenblik  geweeft zijnde,- 

alles  mede  hier  beneffens  gaende ,  by  alle  welke  beken- 
teniflèn  ,  aden  ,  atteftatien  en  verklaringen  gedurig 

geperfifteert  zijnde ,  fo  is  't ,  dat  ik  ook  als  noch  verkla- re ,  als  ik  my  doe  hebbe  verklaert ,  en  perfiftere  by  den 
felven.  En  nadien  ik  dan  altijd  hebbe  geperfifteert ,  ge- 

lijk ik  ook  by  defen  verklare  te  perfifteren,  by  alfulke 
mijne  voorfz  belijdeniflen ,  en  my  in  alle  manieren ,  fo 

vele  doenlijk  en  mogelijk  is  geweeft ,  na  den  felven  ge- 
voegt  en  gereguleert  hefcbe ,  en  noch  regulere ,  fonder 
dat  oyt  anders  is  gebleken  ,  het  welke  mijn  partyen 

felfs  (hoe  hatig  fy  my  ook  fomtijds  vervolgen)  met 
waerheid  nietkonnen  betonen of  ter  contrarie  bewijfen: 
dunkt  my  daerom,  en  is  ook  de  waerheid,  dat  mijn 
partye  noyt  wettelijke  oorfaek  of  reden  hebben  gehad, 
om  aen  de  gefondheid  mijns  gevoelens  en  Leere  in  het 
minfte  te  twijfelen ,  veel  minder  om  my  met  fodanige 
bittere  aenklachtcn  voor  uwe  E.  E.  te  befwaren ,  ̂ er- 

hopende  daerom  dat  u  E.  E.  met  defe  mijne  verklarin- 
ge  vernoegt  fuilen  zijn ,  en  my  in  alles ,  onder  corredie 
van  Gods  Woord  fubmitterende ,  fo  wil  ik  nu  voort- 
gaen  tot  beantwoordinge  van  den  tweeden  artijkul  my 
voorgehouden  :  Inhoudende,  eerftelijk,  dat  de  Ge- 

deputeerde des  Noord-Hollandfe  Synodi  wijders  in 
hun  lefte  Remonftrantie  vertoont  foude  hebben ,  dat  de 

Vervolg  der  Nederlandfè  Oorlogen. 
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my  van  fulks  hebben  gefufpedeert  of  aengeklaegt ,  fon- 
derende  mijn  gevoelen ,  defen  aengaende ,  in  de  woor- 

den Chrifti,  Matth.zi.  vele  zijnder  geroepen ,  maer 
weynigeaytverkoren.  Houdende  daerom  fulke  en  dier- 

lijke aengeven  mijner  haters»  voor  nijdige  lafteringe 
en  bittere  calumnie ,  daer  af  fy  ten  jongften  dage  voor 
den  opperden  Rechter,  en  Heere  der  Heeren  fuilen  re- 
kenfehap  geven  ;  te  meer  om  dat  fy  door  fulke  ongod- 

delijke middelen  uwer  E.  heylige  en  onwederfpreke- 
lijke  macht  tot  mijnder  vertredinge  hebben  gefocht  te 
mogen  misbruyken.    Komen  nu  voorts  tot  de  laetfte  ©ieröe 

vrage  of  Artijkul ,  of  ik  niet  te  vreden  en  bereyd  ben  ?.'  r?!,ul 
my  by  alle  Kerkelijke  Claffen  ,   Synoden  ,    by-een-  toojSni* 
komften ,  als  een  lid  der  felver  te  vervoegen ,  en  voorts  ben. 
in  aller  eenigheid  met  de  naburige  kerken  my  te  dragen. 

Voege  daer  op  voor  antwoorde,  dat  my  op  alle  voor-  ̂ "ttoooj* 
noemde  by-een- komften  te  vervoegen  ,   onmogelijk  *' 
foude  vallen }  fo  overmids  ik  t'effens  en  op  eenen  tijd  in 
verfcheyden  plaetfen  niet  en  foude  konnen  wefen ,  als 
ook  dat  het  my  door  fiekten  en  andere  verfcheyden  hin- 
derniflen  belet  raochte  werden.  Maer  gelijk  ik  noyt  ee- 
nige  fwarigheid  gemaekt  foude  hebben  ,  op  de  Chrifte- 
lijke  en  nodige  by-een-komften  te  verfchijnen,  indien 
my  fulks  door  fo  menigvuldige  ongefchikte  proceduren 
mijner  hatende  partye  niet  verhindert  ware  geweeft. 
So  verklare  ik  noch ,  dat  in  defen  dele  by  my  ook  geen 
fwarigheid  gemoveert  fal  werden,  in  gevalle  eerft  al 
voren  behoorlijker  wijfe  gebetert  engerepareert  moch- 

te  zijn  >  'tgunt  door  mijn  partye  nijdige  ,  en  verfchey- 

Stnttaoo? 
te 

maniere  der  Predicanten  ,  t'anderen  tijden  in  S.  Jacobs :  den  onbetamelijke  handelen ,  tot  mijne  E.  Heeren  Ma 
Kerke t'Uytrechtgedient  hebbende,  en  confequente-  giftraten  defer  Stede  en  mijn  onteringe  en  blamatieop 
lijk  ook  de  mijne ,  foude  zijn  geweeft,  van  de  materie ;  diverfe  manieren  en  plaetfen  ,  te  wege  gebracht  en  ge- 
der  eledie  en  Juftificatie  te  leren  niet  dan  obiter,  non  ex  j  inftitueert ,  helaes  !  is.  En  vorders }  indien  tot  verhoe- 
pyofeffb-  daer  over  dan  werd  gevraegt ,  wat  ik  van  den  dingevanvordereinnovementen,  tot  welgenoegen  der 
felven poindengevoele:eyndelijk, of  iknietenhoude,  E.  Magiftraet  voornoemt ,  eerft  gemaekt,  bewilligt 

datmen  van  den  felven  ex  profejfo,  (3"  non  obiter  in  de  en  nagekomen  mogen  worden  alfulke  conditien  ,  als 
Gemeynte  Chrifti  fchuldig  is  te  leren.  En  fegge  daer  op  dan  nodig  en  fchrift-matig  bevonden  en  geacht  mogen 
voor  eerft,  dat  ik  my ,  den  dienft  en  gevoelen  mijns,  werden.  En  verhopen  mitfdefen  uwer  E.  E.  goede  me- 

verftants  t'anderen  tijden  t'Uytrecht  in  de  kerke  voor-  \  ninge  fulks  voldaen  te  hebben,  dat  defelve  een  goet  ge- 
noemt,  aengaende,  referere  tot  fulke getuygeniflè te  noegen  fuilen  hebben  aen  defe  mijne  antwoorde  en 
voren  geproduceert ,,  uyt  den  welken  mag  werden  ver- 1  voorfz  verklaringe  ;  fo  wil  ik  voortaen  in  allar  democ- 
nomen,  hoe  ik  mijn  dienft  aldaer  betreden  hebbe,  en  j  digheid  uwer  E.  E.  om  Chrifti  wille  gebeden  hebben , 
van  gelijken  hoedanig  mijn  gevoelen,  fo  wel  van  de  j  defelve  gelieve ,  als  voorftanders  van  den  onfchuldigen , 
voorfz  materie  ,  als  andere  poinden  der  Chriftelijke;  my  in  uwer  E.  E.  befchuttinge  fulks  te  nemen,dat  mijne 
Leere  geweeft  zy ,  verhopende,  alfo  na  uytwijfen  der  j  haters  en  verbitterde  party  en,  na  haerlieder  verbittert 

Schrift ,  alle  woorden  beftaen  in  twee  of  drie  ( verftaet  voornemen ,  my  niet  mogen  vertreden  :  't  welke  doen- 
onpartydige)  getuygen ,  Deut.  19.  Matth.  18.  datim-|de,  fuilen  u  E.  E.  God  den  Almachtigen  te  rechte  een 

miers  niet  getwyfeltfal  mogen  werden  aen 't  gunt  by  goede  en  behaeglijke  dienft,  mijne  E.  Heeren  Magi- 
fo  vele  verfcheyden  onpartijdige  vrome  luyden ,  man-  ftraten  voornoemt  een  aengename  vriendfehap ,  en  my 
nen  met  eeren,  graviteyt  en  reputatie  werd  betuygt.  arme  onderdrukte  een  onvergeldelijke  weldaedbewij- 
En  alfo  ik  dienvolgende  als  noch  perfiftere  by  alfulk|fen,  daer  voor  ik  met  mijn  gebeden,  nadien  ik  meer- 
mijn  gevoelen ,  als  ik  doe  in  de  voornoemde  plaetfen , 
fo  delen ,  fo  ook  allen  anderen  poinden  of  materien  der 
Chriftelijke  Leere  geleert  en  voorgedragen  hebbe ,  daer 

(lol.  7;.)  afin  't  generael  by  de  voorfz  atteftatien  werd  betuygt  5 
dat  daerom  onnodig  is  in  fpecie  nu  wijder  hier  op  te 
verklaren.  Antwoordende  dan  nu  voorts  op  de  lefte 
yrage ,  of  men  van  de  voorfz  poinden  obiter  vel  ex 

profejfo  behoort  te  leren.  Bekenne  dat  ik  fomtijts  expro- 
feffb ,  en  altemet  obiter  daer  van  hebbe  geleert  en  lere , 

na  de  gelegentheden  hebben  vereyfcht ,  en  noch  ver- 
eyfehen  mogen.  En  gelijk  ik  my  felven  geen  andere 
Wet  daer  af  kan  laten  ftellen,  fo  laet  ik  anderen  hier  in 

gaerne  doen  fo  fy  tot  meeften  dienft  en  nuttigheid  gera- 
den vinden ,  en  als  fy  't  voor  God  verantwoorden  kon- 

3Betöe3tts  nen.Dalende  nu  voort  tot  den  derden  Artijkul  my  voor- 

tijfmi  <3Ia*  gehouden ,  daer  bygefeid  word,  dat  ik  in 't  handelen 

ÏSuSSf met  den  Gedeputeerden  des  Synodi  fterkelijk'  hadde *  willen  fuftineren  het  drijven  van  de  generale  genade , als  of  alle  menfehen  van  God  verkoren  waren ;  waer  na 

noch  verder  werd  gevraegt,  wat  hier  inmijnmeninge 
zy.  Seggende  daer  op  voor  antwoord  ,  dat  ik  (God 
lof)  de  dagen  mijns  levens  noyt  fo  blint  of  onfinnig  ben 

!;eweeft ,  fulke  taftelijke  >  arger  dan  Heydenfe  dwa- 

ingen ,  in  't  alderminfte  mijner  herten  gedachten  geno- 
men te  hebben ,  veel  min  dat  ik  fuik  drijven  foude  heb- 

ben willen  fterkelijk  fuftineren. Segge  vrymoedeli jk,dat 

ik  fodanig  drijven  houde  voor  Anathema ,  en  dienvol- 
gende verwerpe ,  het  worde  dan  gedreven  by  wien  het 

mochte  wefen.  Dat  my  daerom  van  mijne  partyen  gro- 
te injurien  en  ongelijk  werd  aengedaen,  fodikwitsfy 

3mtooo: 
te. 

der  niet  en  vermag ,  uwe  E.  E.  den  Almachtigen  wil 
recommanderen.  Adum  Medenblik  den  1  2.  Januarij 
ij 95.  Onder  ftond,  uwerE.E.onderdanigfte,  gete- 
kent  Takp  Sybrandi  >  Kerken-dienaer  tot  Medenblik. 
De  fuperfcriptie  was ,  Edele ,  Mogende ,  Hoog-ge- 
leerde ,  wijle ,  feer  difcrete  en  voorfienige  Heeren  > 
mijn  Heeren  de  Staten  van  Holland  en  Welt-Vriefland. 
In  's  Gravenhage  den  zo.  Februarij  1595. 

<©e  iBagiftraten  ïjer  (tebebani^cfccnöUfttoaren 
niet  biel  te  teeöeit  /  fcat  oe  45eöc|mteccöe  ban  l\tt  &$; 
noong  een  ttóeiK  ftcmonfhamic  tegen  ïjaren  t&im&t 
Cafconem  /  wet  nientoe  tjcfryuïötginrjc/  Ijaotien  ober- 
gegebcn/  fonfcec  iiot  öacr  oacr  toati  coppe  toas  toege^ 
foiïben  /  noeïjte  i&afco  ban  aeïijnen  ter  ijanöen  toatf  ge^ 
(telt ;  toaecom  (Catto  /  alfo  lp  fitlj  liet  Dcfcunfeciv  trat- 
men  Iiem  foeïjt  in  füw  tooojöcn  te  t  aptecen  /  bcgeeröe 
ti)Jï  ont  öaa*  op  teanttooo?tienl)pgefcI)2ifte/  teelfte 
tiiö  ïiettt  ty?  ̂ aüingio  en  öpttenbogaert  üergimt  5ijn^ 
öe/  tytft  &)  aen  öe  \m&  peeren  Staten/  Ö002  öc 
<0eben«teevtie^anit|oo?n/  fijn  boo?ft  amtooo^oeïa^ 
ten  binnen  lebeven  /  Ut  mcöè  ten  felnen  öagc  /  ban  toe- 

gen  öe  iBagtfU'act  ban  iBcoenbltli/  öe  nabolgenbe 
iBiffibeobeigefebectöebben/  lupöcnoealüSboIgt : 

Edele ,  Mogende,  Hoog-geleerde ,  Wijfe ,  feer  Difcrete 
en  Voorfienige  Heeren , 

WY  en  hadden  niet  getwijfelt,  na  dat  uwe  E.  E.  jJjJIJ8 door onfen  Gecommitteerden ,  die  wy  eygentlijk ban  Mt* tot 



94 
Het  twe  en  dertigite  Boefc  ; 

595' 

tof  iiilker.  ey  ncle ,  êö  om  te  beteren  dat  ons  de  fake  ter 
herten  ging ,  in  fo  competenter,  getal ,  en  boven  onfe 

ter  lae'fte  vergaderingeafgevaerdigt  had- gewoonte 
den ,  bericht  en  weder  in  memorie  gebracht  foude  zijn 

benbKl 

lanb/  no» 
peiiöeöe     geweeft,  in  wat  poindendeiakevooruE.  E.  begonlt 
fiteh 1  ban  en  aengeleyd  by  Petro  Planciö  en  Bogaert ,  als  Gecom- 

tyamij.  niitteerde  van  de  Noord-Hollandfe  Kerken  ( fo  fy  pre- tendeerden) aénklagérs  en  eyfehers  ter  eenre,  open 
tegens  Tako  Sybrandfë ,  onfen  Kerken-dienaer  en  ons, 
als  aengeklaegde  en  verweerders  ter  andere  zijde,  ge- 
later,  waren  geweeft ;  of  defelve  u  E.  E.  fouden  wel 
terflónd  verftaen  en  bevonden  hebben,  hoe  finifter- 
lijk  en  met  wat  liftigepractijkende  voorfz  aenklagers 

fodanigen  qaaden  te  remedieren  ?  Ja  voor  die  gene ,  die 
niet  alleene  de  kerke  Godes  ran  de  Vry  heden ,  die  haer 
na  Gods  woord  ,  en  na  de  Ordonnantie  vnn  de  Heeren 

Staten  van  Holland  en  WerWrieiland  fouden  compe-  (Fol.  74.J 
teren, willen priveren  ?  maer ook daer-en-boven noch 

opleggen  en  belailen,  't  gnntdi redelijk  foude  ftrijden 
tegens 't  Placcaet  en  Ordonnantie  van  wegen  fijne  Ex-  ■ 
cel!,  en  de  voorfz  Heeren  Staten ,  over  het  accoort  en 

vereeninge  der  ftad  Medenblik  gepubliceert?  Of  fou- 
den dit  wel  geen  injurien  mogen  verftrekken  ?  Of  fou- 

de men  niet  hebben  geweten ,  dat  wy  die  voor  fulks  ter 
heiten  genomen ,  daer  tegen  geprotefteert ,  en  bewijs 

ofte  reparatie  van  dien »  iulks  als  't  behoorde,  verfocht 
gearbeyd  hadden,  niet  alleenlijk  om  den  gebeurlijken  hebben?  Alle  die  prefent  geweeft,  en  onfe  deFenfie 
Jafte  van  hun  vermeten  te  proberen  (daer  toe fyappa-j  daer  tegens  gehoort  en  onthouden  mogen  hebben, 
rentelijk  geen  raed  en  wifteii)  van  haer  halled  ar  te  j  moeten  bekennen,  dat  wy  niet  alleene  generalijk  den 
fchuyven;  maer  ook  om  den  felven  noch  behendelijk  I  ganfehen  inhouden  van  haerlieder  Remonftrantie  en  te 
op  uwer  E.  fchouderen  te  mogen  laden ,  ten  eynde  de  \  kennen  geven  voor  valfcii,  onwaerachtig  en  als  van 

ganfche  Staet  van  de  fake  alfo  verandert  zijnde»  fylie- j  logenen ,  calumnien  en  impertinentienovervloeyende, 
den  dan  noch  door  middel  van  de  vragen  op  uwer  E.  E.  .  beftraft  en  tegengefproken  ;  maer  ook  fpecialijk  van 
name  te  doen,  hope  fouden  mogen  hebben  eenigftofj  poinét  tot  poinctfoklaer  verwonnen  hebben,  dat  ons 

te  bekomen,  of  ten  minften  van  de  wel-verfchulde j  wonder  foude  geven,  fo  ycmanddaer  aen r.och twij- 
itraffe  der  befchaemtheid  (daer  in  fy  door  faute  van  !  felen  foude  mogen.  Wie  van  den  prefenten  en  h.eeft  niet 
behoorlijk  bewijs  vervallen  moften)  ontflagenen  be-    konnen fien,  en  met  handen  taften  (alsmenfeyd)  daÉ 
vrijt  fouden  mogen  blijven.  En  hadden  ook  dienvol- 

gens mede  wel  verhoopt,  dat  uwe  E.  E.  egeene  fwa- 

righeid  gemaekt  fouden  hebben  gehad  in  't  afdoen  van 
fodanige  proceduren ,  als  by  u  E.  E.  door  haer  praktij- 

ken ,  tegens  voorgaende  Weigenomen  refolutie ,  abu- 
fivelijk  begonnen  en  aengevangen  waren  :  of  immers 
tenminften,  dat  ons  ter  handen  geftelt  foude  zijn  ge- 
weeft  Copye  van  de  Remonftrantie ,  by  onfe  partyen 
in  plaetfe  van  de  poir.tften  (die  fy  uyt  krachte  van  de 
voorgaende  refolutie  hadden  moeten  overgeven)  in 

onfèabfentie  u  E.  E.  behandigt.  Ten  eynde  onfe  defen- 
ile  daer  tegens  mede  gedaen  Zijnde,  byuwe  E.  E.  dan 
Wijders  in  de  fake  gehandek  hadden  mogen  werden  als 
m  behoren.  Maer  verftaende  uyt  onfe  Gecommitteer- 

de, voren  geroert ,  dat  uwe  E.  E.  fonder  op  haerluy- 

der  bericht  en  verfoek ,  van  onfen  't  wegen  gedaen , 
behoorlijk  gelet  te  hebben,  noch  evenwel  voortgeva- 

ren en  befioten  hadden ,  datmen  onfe  voorfz  dienaer 
aenfehrijven  en  belaften  foude,  om  binnen  14.  dagen 
na  de  receptie  van  uwer  E.  E-  Miflive  te  moeten  ant- 

woorden op  de  vraeg-ftukken ,  hen  van  wegen  uwer 
E.  E.  by  D.  Jeremia  Baftingio  en  Uyttenbogaert  voor- 

gehouden :  So  zijn  wy  daer  in  wel  grotelijks  verwon- 
dert en  geoffenfeert ,  als  niet  anders  uyt  defen  kennen- 

de verftaen ,  of  het  moet  voórtaèn  ten  minften  den  Pre- 
dicanten  vry  en  wel  geoorloft  zijn,  fo  wel  den  Magi- 
ftraten  van  de  Steden,  uwer  E. E. Bondgenoten ,  en 
Lidmaten  van  de  Vergaderinge  ,  als  andere  publijke 
en  private  perfonen  in  uwer  E.  E.  folemnele  Vergade- 

ringe te  mogen  komen  injuriei  en,  belaften,  enmetal- 
lerley  logenen  en  calumnien,  ra  hun  felfs  appetijt  en 
goet-dunken  ,    te  befwaren  ,    fonder  dat  henluyden 
eeriige  ftrafte,ongunft  of  ongenegentheid  ftaet  te  bevre- 
fen,  hoe  feer  fy  den  goeden  luydentenagefproken, 
of  in  naem  en  raem  gequetft  mogen  hebben.  Wantfo 
men  wil  confidereren ,  op  wat  wijfe  de  voorfz  Plancius 
en  Bogaert,  fo  by  monde,  als  by  gefchiifte  ,  haer 
klachte  tegens  onfen  dienaer  en  ons  in  uwer  E.  E.  ver- 

gaderinge voorgedragen  hebben  gehad  ,  wie  fal  niet 
bevinden ,  dat  ly  ons  en  onfen  dienaer  ten  hoogften 
en  wel  atrocelijk  hebben  geinjurieert?  Hebben  fy  den 
felven  niet  uytgefcholden  voor  een  troulofen  verbreker 
fijner  beloften  ?  Vooreenen  die  bedrieglijker  wijfe  in 
den  Kerken-dienft  van  Medenblik  was  ingeflopen  i  die 
den  ftand  der  Kerken  Gods  binnen  de  voorfz  Stede  feer 

bedroeft,  ellendig,  ja  als  verwoeft  en  vervallen  foude 
hebben  gemaekt  ?  die  van  ongefonden  gevoelen  en  Lee- 
re  zijnde ,  familiare  converiatie  gehouden  foude  heb- 

ben met  den  dool-geeften ,  en  namentli  jk  met  den  toe- 
ftanders  van  de  verdei  ffelijke  Se&e  der  David  Joriften  ? 
En  wie  foude  lichtelijk  alle  haerlieder  fchand-namen , 
Calumnien  en  logenen  konnen  fpecificeren  ?  Die  een 
verachter  foude  zijn  van  alle  goede  vermaningen  en 
Chriftelijke  by-een-komften ,  &c.  Hebben  fy  niet  van 
gelijken  ook  ons  befchuldigt  voor  inftellcrs,  aenhou- 
ders  en  befchermers  van  fodanigen  fchadelijken  en  ar- 
geriijken  dienaer?  Voor  hinderniflen  en  beletters  van 

al  haer  vnorftel  komt  uyt  haet  en  nijd?  en  dat  fy  alleen 
daer  op  uyt  geweeft  hebben,  en  noch  uyt  zijn ,  omu 
E.  E.  met  menigte  van  logens  te  verblinden ;  ten  eynde 
fy  daer  door,  en  met  andere  haer  bedrieglijke  fm  eek- 
woorden  ,  defelve  u  E.  E.  bewegen  mochten ,  om  den 

genen ,  die  fy  haten ,  na  hun  Kift  t'overvailen  ?  Hebben u  E.  E.  niet  fel  ve  bevonden,  en  uytgefproken  by  hare 
E.  E. refolutie,  dat  defe  Tako  Sybrantfz  (diefiyver- 
klaert  hadden  by  gene  Kerken  en  noyt  voor  Kerken- 
dienaer,  noch  voor  Lidmaet  aengenomen  en  bekent  te 
zijn )  voor  fulks  niet  alleen  by  verlcheyden  kerken;maer 
ook  by  verklaringe  van  fijn  Excell.  met  kennifle  van  fa- 

ken is  gekent  ?  Hebben  defelve  mede  niet  wel  klaer  be- 
vonden uyt  de  aéten  daer  af  vertoont,  dat  hy  indeSa- 

ligmakende  Leere  binnen  Utrecht  noyt  verlcheyden  is 
geweeft  van  de  andere  Gereformeerde  Kerken-diena- 

ren binnen  delelve  Stede?  't  welke  nochfoftoutelijlc 
by  defelve  befchuldigers  was  gefuftir.eert.    Hebben 
(leggen  wy  noch)  delel ve  u  E.  E.niet  wel  befcheydent- 
lijk  aengehoort ,  hoc  onbefchaemdehjk  Petrus  Plan- 

cius ontkennen  dorft,  dat  de  voornoemde  Tako  bin- 
nen Alkmaer  met  den  Gedeputeerden  dienaren  van  de 

Claflè  aldaer  over  't  ft  uk  van  de  Leere  in  conferentie  ge- 
weeft foude  hebben  ?  niet  tegenftaende  't  felve  met 

klare  woorden  in  haerlieden  Atteftatie  en  Miflive  re- 

fpedhvelijk  uytgedrukt,  betuygt  en  onderfchreven  is. 
Wie  van  de  Heeren  heeft  niet  konnen  verftaen ,  dat  aï 

het  grote  misbaer  en  jammer-kl  age ,  dat  fy  hadden  ge- 
maekt, fo  van  de  grote  fwarigheid,  bedroeffecifie, 

ellendigheid  en  nood ,  daer  in  de  Kerke  Godes  binnen 
Medenblik  foude  zijn,  als  van  de  oorfaken  en  auteurs 
van  dien,  mitfgaders  vandenfonderlingcn  vlijt  en  ge- 
durigen  arbeyd  by  de  Kerken  van  Noord-Holland  fo 
langen  tijden  aengewent  (als  fy  (eggen)  niet  anders  en 
was  dan  eenen  lolen  en  verzierden  alarm  ,  gepra&ifeert 
en  verdicht,  als  wy  voren  gefeyd hebben ,  alleenlijk 
om  uwe  E.  E.  te  beter  te  bewegen  tot  fulks  als  fy  voor 
hadden;  namentlijk  tot  verdijvingeenonderdrukkin- 
ge  van  defen  armen  Tako ,  dien  fy  met  hare  logens 

ganfchelijk  meenden  t'overvallen.  En  wat  is  't  van  node 
alle  hare  logenen  in  fpecie  te  verhalen ,  dewijleuwer 
E.  E.  voorgedachte  Refolutie  genoeg  betoont,  datfo 

wel  alle 't  gunt  fy  tot  betoog,  van  datdeberoepinge, 
aenneminge  en  inftellinge  tot  den  Kerken-dienft  bin- 

nen Medenblik ,  niet  wettelijk  en  na  behoren  ibude 

zijn  gedaen  geweeft ,  ingebracht  en  overgegeven  had- 
den ,  als  't  gunt  fy  tot  bewijs  van  fijn  ongefondheid  in 

de  Leere  hadden  gepretendeert,  frivool ,  ongefondeert, 
en  niet  beftand  was  om  fulkehare  vermetenheid  te  mo- 

gen proberen.  Naclemaeldanopenbaer  en  ganfeh  on- 
wederfprekeli  jk  is  ,  dat  fo  wel  wy ,  als  onfen  voor- 

noemden dienaer ,  in  uwer  E.  E.  verlcheyden  folemnele 

vergaderinge,  d'eene  reys  voor  en  d'ander  na ,  fonder reden  ,  fonder  waerheid  ,    alleen  uyt  eenen  bitteren 

haet,  door  defe  luyden  zijn  geinjurieert  en  grotelijks" 
verkort,  en  uwc  E.  E.  niet  tegenftaende  fy  tot  Rech- 

ters in  defer  faken ,  fo  wel  van  hunluydea ,  als  van  ons 

ver- 
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verfocht,  bekent  en  gebruykt  zijn  gewéeft,  noch  al 
evenwel  fodanige  faken  niet  en  ftraffen  na  behoren ; 
maer  ter  contrarie ,  ftaende  de  faken  tulfchen  hen  en 
ons  in  fodanige  poindten ,  dat  fy  hun  vermeten  fouden 
moeten  proberen  of  blijven  befchaemt;  in  hun  faveur 

(fo  't  fchijnt)  noch  liever  den  ganfchen  ftand  der  faken 
hebben  willen  verkeeren ,  en  ons  noch  daer-en-boven  , 
niet  alleen  willen  fruftreren  van  fo  goede  en  gewitte  ho- 

pe der  vidorié,  als  wy  hadden  verkregen  ;  maer  ook 
onfen  voorfz  dienaer ,  als  of  men  ftof voor  dek  luyden 

wilde  foeken,  met  een  fo  ongewoonlijke,  als  onno- 
dige maniere  van  inquifitie  belaften ,  dan  te  gedogen 

dat  defe  lieve  gefalfden  foude  werden  befchaemt.  Wie 
fal  dan  noch  niet  moeten  geloven ,  en  met  ons  verftaen, 
dat  henluyden  fodanigen  licentie ,  als  voren  verhaelt  is, 

toegelaten  en  vry  moet  wefen  :  en  fo  wy  dan  mits  re- 
denen voorfz  fulks  moeten  geloven ,  en  niet  gelochent 

kan  worden ,  dat  fodanigen  ongebonden  wefen  en  li- 
centie ,  als  ftri  jdende  ten  hoogftèn  tegens  alle  Godlijke 

en  menfchelijke  wetten  en  goede  zeden ,  ook  niemand 
minder  als  den  Predicanten  betamende ,  fchandaleus 

en  onlijdelijk  is.  So  zijn  wy  ook  terechte,  fo  voren 
geroert  is ,  daer  over  verwondert  en  geoffenceert ;  te 
meer  om  dat  de  faken  noch  (God  lof)  fo  verre  niet  zijn 

verlopen ,  dat  wy  defe  luyden  airede  fouden  moeten 

ontfien,  gelijk  men  in  voorgaende  jaren  den  genaem- 

den  geeftelijken  heeft  gedaen  gehad ,  doen  fchier  nie- 
mand (fo  men  feyd )  hen  op  de  teen  dorfte  treden.  Doch 

alfo  wel  fchijnt ,  of  datmenfe  te  feer  bemint ,  of  al  te 
veel  ontfiet ,  en  dat  geen  hope  meer  voor  ons  en  is  om 

toteenigen  tijt  totgenoegfame  Juftifkatie  van  onfe  on- 
fchuldigheid  te  mogen  geraken ;  over  fulks  dan  verlo- 

ren arb'eyd  foude  moeten  wefen  ;alles  wat  wy  voort meer  daer  in  fouden  doen  :  behalven  dat  doch  ook ,  of 

wy  al  fchoon  onfen  wille  verkregen  tegens  defe  par- 
tyen ,  in  voegeivdat  fy  en  alle  buy  ten-Predicanten  wa- 
ren vernoegt  en  wel  te  vreden,  de  faken  hier  binnen 

onfen  poorten  hare  oude  seftalteniflè  moeten  behou- 
den ,  gemerkt  fy  wel  opentlijk  dorven  feggen ,  alwaer 

't  dat  alle  Predicanten  waren  geruft  of  gecontenteert , 
dat  fy  noch  evenwel  hem  niet  willen  horen;  eenige  daer 
by  voegende ,  dat  fy  liever  wilden  fterven  dan  fulks  te 

doen.  Mits  't  welke  dan  ook  felfs  alle  moeyten,by  uwe 

E.  E.  hier  in  gedaen ,  én  noch  te  doen ,  in  't  eynde  ver- 
geefs en  fonder  vrucht  moften  wefen ,  fo  zijnwydaer- 

om  befloten  en  gerefolveert ,  't  welk  wy  met  eendrach- 
tig onderfchrijven  onfer  namen  achter  defen  betuygen, 

dat  wy  voort  meer  om  defer  faken ,  dus  lange  voor  u 
E.  E.  geventileert ,  niet  alleen  geen  vorder  proceduren 
denken  te  houden ;  maer  ook  niet  te  gedogen,  dat  van 

ru  voortaen  by  onfen  voorfz  dienaer  eenige  vorder  ver- 
klaringen ,  beloften  ,  of  verbinteniflen  ,  die  hem  in 

defer  fake  meer  afgevordert  fouden  mogen  worden , 
buyten  onfen  believen  fullen  Werden  gedaen.  En  fo 

hem  daer  over  eenige  bevelen ,  comminatien  en  ftraffin- 

gen  aengefchreven ,  gedacht  of  gedreygt  mochten  wer- 
den, des  wy  verhopen  by  uwe  E.  E.  noch  van  haren 

't  wegen  niet  gedaen  en  fal  worden.  Wy  verklaren  vry- 
moedelijk ,  nadien  wy  hem  van  Gods  en  naturen  we- 

gen fchuldig  zijn  te  derenderen ,  niet  alleen  om  dat  wy 

voor  feker  weten,  dat  hy  fo  wel  gefont  in  de  Leere ,  als 
wettelijk  in  fijnen  dienft  is  beroepen  en  geconflrmeert, 

en  over  fulks  met  groot  onrecht  tegens 't  betamen  uyt 

haet  en  nijd  is  gefocht  t'overvallen ;  maer  ook  om  dat 
wy  al  lange  bevonden  hebben ,  dat  fijne  fonderlinge 

godvruchtigheid ,  vreedfaemheid  en  goede  wandelin- 

ge,  hem  onder  onfe  gemene  burgerije,  fo  lief  enaen- 
genaem  heeft  gemaekt,  dat  fy  liever  alle  ongemak  en 

perijculen  gedogen  en  verwachten  foude ,  al-eer  hy 
van  hier  foude  werden  verdreven.  Ja  dat  fijne  verfto- 

tinge  niet  alleen  cauferen  en  veroorfaken  foude  alle  fo- 

danige verftoutinge,  gloriatie,  en  onlijdelijke  hoog- 
moedigheid onder  onfe  fa&ioniften  j  daer-en-tegens  fo 

groten  ongenoegen ,  onlijdfaemheid  en  furie  onder  den 

anderen  borgeren ,  dat  lichtelijk  en  buyten  twijfel  vele 

jammerlijke  moorderyen ,  en  andere  diverfe  fwarighe- 

den  daer  uyt  fouden  moeten  fpruyten  :  maer  ook  eyn- 
delijk  foude  moeten  ftrekken  fo  wel  tot  gehele  onder- 

gank ,  ruine  en  bederfFenifle  van  de  ganfche  Stad  en  in- 
woonders  van  dien ,  als  van  de  autoriteyt  ons  daer  in 

competerende.  Dat  wy  daerom  den  felven  ,  en  wat 
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hem  aengaet ,  fo  ernftelijk  in  onfe  protectie  wel  fouden 
moeten  nemen ,  dat  fodanige  bevelen  ,  comminatien 
en  ftraffingen  al  qualijk  ten  efredte  gebracht  fouden 
konnen  werden.  Maer  want  wy  niet  en  fouden  konnen 

geloven,  dat  uwe  E-  E.  (dien  felfs  alle 't  gunt  voorfz 
ftaet  volkomelijk  bekent  is ;  immers  uyt  defe  nu  hier 

by-gevoegde  nader  verklaringe  van  onfen  voorlz  die- 
naer ,  die  hy  ter  ordonnantie  van  uwe  E.  E.  noch  heeft 

edaen  en  onderfch reven  ,  breder  konnen  verftaen) 

"oude  konnen  goed  vinden  fodanige  proceduren  by  der 
hand  te  nemen ,  vele  minder  tot  contemplatie  van  fo- 

danige ftokebranden  (dien  het  fchijnt  een  lult  te  zijn,  (Fol.75-) 
den  Ónderfaten  ,  tegens  hare  Overheden  ,  de  hoge 
Overheden  tegens  de  lage ,  en  fo  voorts  alle  de  wereld 
over  hoop  te  brengen)  in  fodanige  onvermijdelijke 
fwarigheden  en  perijculen  te  brengen  een  fo  goede  en 
gewillige  burgerije,  dieby  handhoudingé  van  de  ware 
Chriftelijke  Religie,  eenfamentlijk  van  de  Vry  heden , 
Privilegiën  en  Gerechtigheden  defer  Landen  ,  Steden 
en  Leden  van  dien ,  noch  goed  noch  bloed  oyc  hebben 
verfchoont ,  of  als  noch  verfchonen ,  om  den  algeme- 

nen vyand  alle  refiftentie  en  afbreuk  te  helpen  doen.  So 
verhopen  wy  daerom ,  en  bidden  welhcrtgrondelijk, 
of  fo  lief  als  uwe  E.  E.  mag  zijn  de  geruftigheid ,  be- 
houdeniflè  en  welvaert  defer  Stede  en  burgerije ,  defèl- 

ve  fullen  gelieven  defe  onfe  refolutie  in 't  goede  te  ver- ftaen ,  als  ftrekkende  fo  wel  tot  verlichtinge  van  vorder 
moeyten  voor  uwe  E.  E.  als  tot  verhoedinge  van  me- 

nigerley  verftoringe  >  die  t'elken  reyfe  door  nieuwe 
moeyte  onder  onfe  burgeren  worden  ingebracht ;  en 

volgens  dien  den  voor-gemelten  twift-blafêrs  (dien 
doch  binnen  on  Ier  Stede,  noch  recht,  nochjurifdidHe 
is  competerende ,  en  mitfdien  ook  onfer  faken  hén  niet 
en  behoorden  te  bemoeyen,  immers  onfen  Fa&ioniften, 
die  van  felfs  hertnekkig  en  ftout  genoeg  zijn,  foniet 
op  te  hitfen ;  maer  veel  eer  volgende  uwer  E.  E.  wel  en 
Chriftelijk  geftelde  refolutie  te  vermanen,  dat  fy  den 

voornoemden  onfen  dienaer ,  fo  in 't  gehoor  des  God- 
lijken  Woords ,  als  in  't  gebruyk  der  Sacramenten,  voor 
haren  Kerken'-dienaer  fouden  erkennen ,  en  haer  in  alle 
gebuurlijken  onderdanigheid  onder  haren  Overheden 
na  behoren  begeven)  gelieven  willen  af  te  keren ,  en 
hen  te  doen  verftaen,  wat  groter  ontdienften  fyden 
Landen  u  E.  E.  daer  mede  bewijfen,  en  alfo  eyndelijk 

ons  en  onfen  dienaer  ongemoeyt  te  laten.  W  y  verfeke- 
renuwe  E.  E.  gelijk  dit  ons  en  onfén  gemenen  burge- 

ren een  fonderlingen  dienft  en  welgevallen  fal  zijn ,  dat 
het  in  der  daed  ook  fal  worden  bevonden  het  eenige  en 
alderbefte  middel,  om  de  refterende  fwarigheid,  bin- 

nen defer  Stede  zijnde  (daer  over  grotelijks  is  geklaegt, 
en  nochtans  alleen  daer  in  beftaet*  dat  fommige  onge- 
rüftige  menfchen ,.  diens  gewoonte  van  twiften  als  in 
een  twedé  nature  fchijnt  verandert  te  wefen ,  die  wel 
mogen  en  niet  willen  ter  Kerken  komen ,  ook  vry  en 
onbehindert  na  hun  felfs  beliefte ,  na  Twifch  en  elders 

gaen  en  keeren  mogen ;  t'onvreden  zijn  en  pruylen » 
om  dat  fy  na  hun  believen  en  onbetamelijke  luften,  over 
ons  en  onfen  dienaer  niet  heerfchen  en  mogen)  met  der 

tijd  te  doen  flijten  en  t'afïöpieren.  So  veel  ons  en  onfen 
dienaer  aengaet ,  wy  en  fullen  niet  nalaten  in  allen  ma- 

nieren na  den  vrede  te  trachten,  enonstequijtenelk 

in  't  fijne ,  dat  God  en  uwe  E.  E.  een  welgevallen ,  on- 
fe burgerije  een  goet  genoegen ,  en  wy  felfs  een  goede 

confcientie  daer  af  mogen  hebben.  'T  kenne  God ,  dien 
wy  bidden  uwe  E.  E.  Edele ,  Mogende ,  Hoog-geleer- 
de,  Wijfe,  Voorfieninge,  Difcrete  Heeren  te  willen 
verlenen  het  alderbefte,  en  lange  te  behouden  in ge- 
lukfalige  regeringe.  Uyt  Medenblik  defen  30.  Januarij 

M95.  Onder  ftondj  uwer  E.  E.  onderdanige  en goet- 

willige  Burgemeefters  en  Regeerders  der  ftede  Meden- 
blik,  fpecialijk  met  namen  hier  onder  geftelt,  en  was 
ondertekent  Symon  JanfcScber  Burgemeejier  >  Gerbrand 

Janfo  Burgemeefler ,  Thijs  Symon  fa  Winkel  y  Alben  Pie- 
terfo ,  Jacab  Jacobfo  Camis  5  Clement  Manninx ,  Claes 
Gtrritfo  KJikJeer ,  Sievert  PietcrJ \ ,  Thomas  Pieterfo ,  Jan 
Jafperfz,,RseynierFranf{1Tkomds  Hendrik. J \,LouwJacobfo 

Jan  Cornelifo  Schcllmger ,  Haey  Jan fo ,  Frans  Pieter/%. 
'T  OPSCHRIFT  WAS, 

Edelen  ,    Mogenden  ,    Hotg-geleerden  ,  IV'jfen  ,  feer 

Difcmtn  en  voorfienigen  Heeren ,  den  Heeren  Staten  van 

Hol- 
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tiólUnd  en  Wefi-Vritfiani ,  in  's  Graven- Hage Februarij  159$. 

Het  twe  en  dertigfteBöek 

by  gevalle  gefchiet  for.derrie  Goddelijke  Maje- 

wille,  fo  wel  in 't  gemeen,  als  in  'tbyibr.der, 

Wel  verftaende  dat- 
Kj4-2o. 

ten  beficu 
ttfflffc 

fpn<$  ge« ioofö. 

g^efe  fècfoïutic  bn  fcie  ban  |BebenBli&  genomen/ 
mi  t>e  Meeren  Staten  ban  ï^oilanb  aengcfdpcben/ 
macnteh  bat  öc  peeren  Staten  goeö  bonöcn  tïe  pjoce; 
buren  tegen  €afeo  en  Die  ban  iBebenblin  toat  te  laten 
berufïcn/  alfo  Den  ttoijt  tot  5£oo2n  niet  Cojnelitf  OBio- 
OiTtf5nocï)geen  epnbc  öaöbc :  |Daec  befe  afgebaen 
mefenbe/  in  boegen  boren  berijaelt  i$  /  bonben  be 
peeren  Staten  noeb  in  ̂ eptcmb?!  1598-  na  bat  öpt- 
tenbogaertfnn  lelie  rapport  gebaen  babbebanberfa^ 
fee  ban  ̂ 00211  /  ben  felbcn  apttenbogactt  neffeng  go* 
Ijanncm  ifóatltfftum  /  $zebtcant  tot  ïfaerlem  /  te  be- 
ïaften  /  te  gaen  na  USebenulin  /  om  (Caïtonem  te  Bien* 
gen  tot  naber  bereenigingmetbe  nernen/cn  Deb2ebtng 

rem  Reit  bei-  gemeente  tot  IBebenblin.  <©p  bte  tp  bxröebp 
\£ano  geftelt  een  bchentenis  fijng  geloofö  /  uier  na  bier 
brgeboegt.  <©m  nn  befc  faeft  ten  bolbomen  effect  te 
bkngen/  beben  be  peeren  Staten  baernabergabe- 
ren  een  ̂ pnobuö  ban  bc  3&oo?b-$|ollanbfe  feerhen 
tot  StUmtaér  /  met  latf  aen  apttenbogaert  en  jflSatbi; 
ftum/  om  baer  ban  toegen  bare€b.<0)og.nefTen$ 
b'anbere  Commiffarifen  ber  felber  baer  te  berftfn> 
nen }  be  boojfó  fóaftomg  Confeflïe  baer  te  cramincren 
en  laten  eramineren  ban  ben  ̂ pnobo  /  om  te  boren  of 
en  toat  bc  ̂ pnobus  baer  op  fottbe  nebben  te  feggen/ 

Ut  gefebiebe.  €n  alfo  flantiuö  albier  in  't  ̂pnobutf n^efibeeïbe  en  firfj  qualijfc  nonbe  laten  contenteren  /  en 

bat  be  boo2f5  Coinmtffarifen  en  bet  meerenbeel  ban  't boo2f5  ̂ miobuoy  mufgabecö  be  boo?f5  ëpttenbogaert 
en  .featbtfittss/  fijne  Confeffie  boo?  goet  oo^beelben/  en 

2en^S,,5' baer mebe contentement namen/  fo  toetbbefahetuf* 
tic  möcc"  fcD«t  ben  <§pnobo  en  €a«o  ter  nebcr  gelcib.  flBaer  al* fliittö.     fo  be  |ï)agttrraet  ban  Ifêebcnblife  nocb  ftoarigbeib 

maefcten  in  pet  bat  in  ben  «^pnobo  toag  gepaffeect  /  fo 
nam  ben  ̂ ectc  3Höbocact  ban  ©Ibenbarnebelb/  be 

^m a  m  erf  moeute  ert  repf bc  ntet  öpttenbogaert  na  iBcbenblih  / 
Ru*&  om  ̂ n  Jffèagifïtaet  nebcr  te fetten/en  toiert  be  falte  al* 
tooo?  «n    fo  bolhomentlp  in  bjebe  bciflertjt  /  en  ben  SUüboc act 
iöötot     met  guttenbogaert  bicber  na  ben  3$age  heerenbe/ 

w'bTfe#toccöe  g|oï)anncg  jBatljtfium  baer  een  tijb  lange  bp mngcacu^lenmge  gelaten  bp  (Caïto/  ombe  «Bemeênte  te  beter 
tmbp  <£a*tebcb:e&igcn/  en  bleef  (Caïto  boo2t#  albaer  in  fijnen 
Srtobinf .bienftcontrnuerenbc/  fo  lange  bplccfbe/  batnocfjal 
fo  mnoc  öp  cenige  jaren  gebiiucbe, 
ïegfj  m  fri*    ̂ ijne  Confeffie  tik  in  't  ̂ pnobitó  obergegeben 
?erl2jTff  toeriJC/  të  W^  m  bolgenbe/  ban  en  toeet  niet  of  bic 
toiiiiS."  fo  *n  'c  Oeöecl  bleef/  ban  of  baer  met  belieben  ban  be pattijen  ten  bepbenjtjben  cenige  nlepneberanberingc 

ingefcDtcbebanniet. 

PunEiuale  verl{larmge  mijns  onderfebreven  Kerl^n-iienaers 
der  Stede  Medenblik^ gevoelens  van  den  grond,  naden 
welken  /ƒ;,  gedurende  mijne»  dienjl  in  de  voorfoStede , 
als  ool^  voormaels  tot  Uytrtcht  mede  J  my  gereguletrt 
bebbe. 

©t  fafte 
tutTtfjen 

IK gelove enbelijde een eenigen God ,  een  geeftelijk 
welen,  Almachtig,  eeuwig,  oneyndelijk,  &c.  in 

T. 

St^k  Ö!fe  '  ̂rie  Per^or!en  >  Vat^r ,  Sone  èn  H.  Geeft  onderfchey- 
bjanöf,  ge«  ̂en  >  ge^'jk  van  den  fel  ven  in  den  8.  en  9.  Artijculen  der ham  in 
.èew. 
Ï59J- 

2. 

Nederlandfe  bekentenifie  breder  is  verhaek ,  tot  wel- 
ken ik  myreferere. 

Dewelke  hem  felver ,  fo  wel  door  de  Scheppinge , 
als  voorfienige  onderhoudinge  der  fienlijker,als  onfien- 
lijker  dingen  en  creaturen  ,  onder  andere  den  menfche 
tot  fijnen  beelde  gefchapen  ;  maer  infonderheid  door 
fijn  H.  Woord  in  de  Canonijke  boeken  des  Ouden  en 
Nieuwen  Teftaments  te  kennen  heeft  gegeven.  Welke 
voorfz  boeken  ik  bekenne  te  wefen  het  gefchreven  en 
geopenbaerde  Woord  Gods ,  en  gelove  datfe  volko- 

mentlijk  begrijpen  en  uytdrukken  alle 't  gene,  dat  tot 
genoegfame  kennifle  des  wefens  en  wille  Gods ,  als  ook 
welvaren  en  faligheid  des  menfehen ,  noodfakelijk  is. 
Daerom  datfe  ook  alle  andere  Kerkelijke  fchriften,  &c. 
oneyndlijker  wijfe  te  boven  gaen.  Niet  tegenftaende 
dat  ik  alle  fchrift-matige  materien,  &e.  der  algemener 
Kerken  Chnfti  en  getrouwer  Paftoren  ook  in  groter 
waerden  houde. 

Ik  bekenne  datter  niet ,  noch  in  Hemel  nocb  op  Ast- 

den, 

fteyts 

Matth.  tó  19.  yo.  Prov.  16.  35 

men  daerom  niet  befluyten  fal ,  dat  God  yetwes  quaets 

geoi'donneert  heeft,  P(al-  $.  5.  fo  veel  als  't  quaed  is , en  fijn  alderheyligfte  wille  wederftrijdig,  Sap.  14-  9. 
Maer  dat  het  goed eyger.tlijk  van  hem  geordonneert  is, 

Jac.  r.  13.  Ger.ef.  i/'T  welk hy ook felfsuyt het quaet 
wil  trekken  ,  als  't  fchoon  door  Satan  of  bofe  menfehen 

gefchied,  Job.  1.  11.  Adt.  i.  ̂ -  alfo  datGod nim- 
mermeer wat  doet ,  hoe  dat  hy  't  ook  maekt ,  of  door 

wat  inftrumenten ,  of  hy  heeft  d'alder-rechtveerdigfte 
ooi-faken ,  Deuter.  3  i.  4..  Job  34.  1  s.  Hoewel  ons  de- 
felve  dikwils  zijn  verborgen,  Rom.  1 1.  33» 

Ik  bekenne  dat  de  menfche  oo'-fpronkelijk  tot  Gods 
beeld  gefchapen  was ,  te  weten,  fijn  verftand  verlicht 
met  ware  kennifle  Gods  tot  den  geeftelijken  Gods- 
dienft,  die  God  toebehoort,  en  een  goeden  wille  om 

hem  te  gehoorfamèn ,  en  met  een  de  macht  om  't  felve na  Gods  welbehagen  te  doen. 
Welke  voorfz  menfche  ik  bekenne ,  dat  hy  door  fijn 

eygen  vrye  wille  een  rebelleerder  tegen  God  geworden 

is ,  daer  over  hy  van  't  voorfz  beeld  Gods  en  geeftelijke 
heerlijkheid  is  uytgetrokken  geworden  ,  om  Satans 
beeld  aen  te  nemen,  fulksdathy  in  plaetfe  der  voorfz 

deugden,  ten  eerften  met  onwetenheid  van 't  gene  dat 
God  en  fijn  H.  Woord  ofdienftaengaet;  tentweden 

met  allerley  e  booflieden  beladen ,  't  ware  goet  verfma- 
dende,  't  quaed  beminnende,  ten  derden  met  onver- 

mogen om  't  goed  te  doen  is  aengetrokken ,  Pfal.  6 1. 1  o. Rom.  j.  10. 1 1. 

'T  welk  ik  belijdedathetdeverdorventheidenerf- 
fonde  genaemt  is ,  mits  Welken  alle  Adams  nakomelin- 

gen, als  met  een  geeftelijke  krankheid  of  fmerte,  ja 
met;  een  geeftelijke  dood  ,  Ephef.  2.  x.  natuur- 

lijk zijn  bevangen ,  Pfal.  51.7.  Rom.  5. 1 2..  en  is  defel- 
ve  als  een  vy  er  in  ons  tot  alle  fondige  luften  ontfteken , 
alle  quade  vruchten  voortbrengende ,  Matth.  7. 16. 1 7. 
welke  ons  altoos  tot  noch  al  meer  quaeds  veroorfaken , 
fulks  dat  wy  fonder  de  genadige  reparatie  en  vernieu- 
winge  des  H.  Geefts ,  geheel  onbequaem  uytons  felven 
zijn  tot  eenigen  goede. 

Ik  belijde  dat  God  fo  Wel  rechtvaerdig  is ,  als  barm- 

hertig;  want  aengefien  hy  in 't  wefen  is  oneyndelijk, 
fo  zijn  ook  alle  eygenfehappen  oneyndelijk  in  hem , 
Jac.  1 . 1 7  aengemerkt  datfe  wefentlijk  in  hem  beftaen , 
Numer.  2.3. 19.  Mal.  3.6.  Daerom  hy  geenbarmher- 
tigheid  doet  fonder  ook  fijn  gerechtigheid  met  eenen  te 
bewijfen ,  Pfah  1 16.  5. 

Ik  bekenne,  dat  alfo  Adams  nakomelingen  door  de 
voorfz  verdorventheid,  en  hoogfte  extremitey  t  of  nood 
der  zielen  en  lichaems,  namentlijk  den  tijdlijken  en  eeu- 

wigen dood,  waren  gekomen ,  Deuter.  17. 16-  Rom. 
ï .  1 8.  fulks  datfe  van  defelve  noch  door  Engelen  of  men- 

fehen ,  hoe  heylig  fy  zijn ,  of  ook  andere  middelen  , 
verlof! :  mogen  worden ,  He.br.  7.23.  1  Pet.  1. 18.  Dat 

daerom  Chriftus  felve  d'eenige  remedie  daer  tegen* mofte  wefen.  Aft.  4. 10. 

Daerom  ikbekenne,dat  Chriftus  aengaende  fijn  God- 
lijke  nature  en  eygenfehap ,  de  eeuwige  Sone  Gods  is, 
God  uyt  God ,  van  der  eeuwigheid  geboren ,  welke  in 
de  volheid  des  tijds  ware  roenfeh  is  geworden,  Gal. 4. 4. 
niet  als  of  de  goddelijke  nature  inde  menfchelijke  ver- 

andert ware ;  maer  door  aenneminge  der  menfchelijke 
nature  tot  het  wefentlijke  Woord ,  fulks  datter  geen 
twe  perfonen ,  maer  twe  onderfcheyden  naturen  in  de 
eenigheid  des  perfoons ,  in  Chrifto  aen  temerken  zijn  , 
en  dat  door  lulke  perfonelijke  vereeninge  der  beydc 
naturen ,  in  der  felver  eygenfehappen  geen  vermenge- 
linge  is  gefchied ,  hebbende  een  eeuwigen  God  Vader 
in  den  Hemel  na  fijn  eeuwige  Godheid ,  en  eene  Moe- 

der na  fijn  menfeheid ,  te  weten ,  de  Jonk-vrouwe  Ma- 
ria ,  uyt  wiens  wefen  hy  door  kracht  des  H-  Geefts 

is  ontfangen ,  Luc.  1 . 3 1.  en  volgens  een  vrucht  haers 
lichaems,  Luc.  1.  41.  geboren,  LuC  2.  &c.  En  niets 
tegenftaende  dat  hy  na  fijn  verrijfenifle  een  verheerlijkt 

onfterfFelijk  lichaem  hadde ,  fö  heeft  hy  't  wefen  fijner 
menfchelijke  nochtans  niet  verandert,  maerd'eygen- 
fchappen  des  felven  in  fijn  Hemelvaren ,  en  fitten  aen  de 
rechterhand  fijns  Hemelfchen  Vaders ,  altoos  behou- 

dende ,  fal  ten  uyterften  dage  met  den  felven  in  de  wol- ken 
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ken  des  Hemels  vcrTchijnen ,  A&.  3 
over  levendigen  endoden. 

Ik  gelove  &it  Chriftus,  om  door  fijn  dood  té  niette 
doen  den  genen ,  die  de  macht  des  doods  hadde ,  dat  is 
denDuyvel*  en  verloflen  alle  die  met  vrefe  des  doods 
haer  leven  lang  de  flavernijc  onderworpen  waren , 
Heb,r>  2. 14.  15.  hemfelven  in  den fmadelijkften dood 
cd  fmerten  der  hellen  overgaf,  én  voor  des  werelds 
Tonden  geftorven  zijnde,  voldaen  heeft,.  1  Joh.  £.  i. 
2C01. 5. 19.  Tonder  welken  niemand  in  alle  eeuwighe- 
den  met  God  verfpent  hadde  mogen  worden. 
A en  welke  verfoeninge  ik  bekenne  dat  wy  dóór  het 

middel  Jefu  Chrifti  dubbel  recht  bekomen,  teneerfren 
inaenmerkinge  ,  dat  hy  de  gehele  Wet  vólkomelijk 
lieert  onderhouden,  aen  de  onderhouders  van  welken 
God  het  eeuwige  leven  belooft  heeft,  Matth  19. 17. 
Ten  tweden,  by  maniere  van  ervinge,  door  dien  hy  ons 
fo  wel  fijn  volkomen  gehoorfaemheid ,  als  waerdigheid 
toerekent :  dienvolgende  wy  door  hem  gebénedijt ,  tot 
kinderen  Gods  bequaem  gemaekt ,  Joh.  1.  12.  Rom.  8. 

7.  en  als  mede-Erfgenamen  der  Heyligen  worden  ver 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen 
zü  een  Rechter 

ti 

ti. 
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de  werken ,  fo  wel  voor  als  na  de  bekeringe  >  voor  God 
gerechtveerdigt  worden  :  maerdatdegénoorTaemheid 
en  voorTz  gerechtigheid  Chrifti,  door  een  oprecht  Ge- 

love aengenomen ,  alleen  't  gene  is,  dat  ons  voor  God 
rechtveerdig  maekt,  Gal.  3.6.  Uyt  welken  ik  béfiuyt, 
dat  Wy  al  te  voren  tot  kinderen  Gods  aengenomen  en 
rechtveerdig  zijn ,  al-eer  wy  eenigè  goede  werken  had- 

klaert  en  aengenomen,  Col.  i.n.om  welkens  wille  wy 
vinden  in  Chrifto  alle  volheid  tot  onfer  Taligheid  nood- 

wendig, Joh.  ï.  16. 
Welke  voorfz  gaven ,  ik  beli  jde ,  dat  niemand  fonder 

ware  vereeninge  en  gemeenfehap  met  Chrifto.,  die  al- 
leen door  den  Gelove  geTchiet,  tot  nutte  komeri ,  niet 

meer  dan  de  leden  des  Tichaems  het  vóedfel  én  leven  üy  t 
het  hooft ,.  fonder  ware  vereeninge  met  den  hoofde, 

toekomende  is  :  alfo  datter  geen  oprechte  gemeen- 

fchap',  fonder  ware  vereeninge  kan  Wefen ,  Jöh.  6.  j  3 . en  15. 45.  &c. 

Daerom  niet tegenftaende Chriftus,  om  té  volbren- 
gen de  beloften  den  Ertz-  Vaders  gedaen ,  de  verfoenin- 

ge voor  des  gehelen  werelds  fonden  is  geworden,  1  Joh. 
z.  2.  pp  dat  hy  tot  het  uytterfte  des  Aerdrijks  een  Talig- 

heid worde ,  Efai.  49. 6.  f&,'k}\  47*  en  dat  de  beloften Abrahasjn  Chrifto  Jefu  onder  den  Heydenen  Touden 
komen, Gal.  3.4. 

So  bekenne  ik  nochtans,dat  de  nuttigheden  en  krach- 

ten der  felver  beloften  niet  alfo  in't  generael,  aen  alle 
menTchen  beklijven,  als  de  dood  én  Tonde  aen  Adams 
kinderen,  en  na-geflachten  wel  krachtig  en  generalijk 
(  helaes ! )  geworden  zijn ,  Rom.  5.12.  Want  gelijk  het 
niet  alle  kinderen  Gods  zijn ,  die  na  den  vlecTché  kinde- 

ren zijn ;  maer  de  kinderen  der  beloften  in  't  zaed  wer- 
den gerekent ,  Rom.  9.  7.  AJTo  houd  ik  dat  dé  vruchten 

en  krachten  der  verToeninge  Chrifti ,  ook  niet  aen  allen 
menTchen  effen  krachtig  zijn ,  hoewel  de  fchuld  niet  by 
Chriftum  is ,  maer  dat  de  ware  Bondgenoten  Gods  de- 
Tel  ve  eygentlijk  genieten ,  gelijk  Gal.  3.  ig.geTchreven 
itaet ,  te  weten ,  dat  de  beloften  uyt  den  Gelove  Jefu 

Chrifti  den  gelovigen  gegeven  werden ,  daer  d'pngelc- 
vige  defelve  verftotende,  henfelyen  onweerdig  oorde- 

len ,  Acl:.  13.29.  en  in  hun  Tonden  vergaen ,  Joh.  8.21. 

In  welke  Take  alTo  d'eeuwige  verkiefinge  Gods  haer 
plaetTe  heeft ,  fo  is  't  dat  ik  my  tot  het  eerfte  cao.  EpheT. 
verT.4.  aen  't  vijftiende  toe  referere;  befiuytende  uyt  de- 

felve, dat  d'oorTpronk  of  caufa  movens  der  verkiefinge 
den  HemelTen  Vader ,  en  liet  welbehagen  fijns  willens, 

de  materiqle  oorTake  Chrifto ,  en  den  H.  Geeft  d'ppen- 
baringe  en  uytvoeringe  word  toe-geëygent ,  alles  na 
uytwijTendergradativedeTcriptie,Rom.  8.  28.  29.  30. 
verhaelt. 

Achtervolgende  den  welken  ik  beli  jde ,  dat  d'eenige 
middel  der  vereeninge  tuffchen  Chriftum  en  ons,  als 

ook  om  de  gaven  fijner  verfpeninge  deelachtig  te  Wor- 
den, is 't  gelove  in  Chriftum,  Joh.  17.  20.  Eph.  5. 17. 

Gelijk  't  W'oord  Gods  leert ,  dat  de  gelovige  ten  eerften 
gerechtveerdigt  worden,  Acl.  13. 39.  Ten  tweeden, 
dat  hen  machtis  gegeven  kinderen  Gods  te  mogen  Wor- 

den, Joh.  1.  12.  Tenderden,  datfe  niet  en  Tullen  ver- 
gaen, maer 't  eeuwige  leven  hebben,  Joh.  3.  16.  alTo 

't  Gelove  toeTchrijvende,  dat  men  alleen  door  der  ee- 
naden Chrifti  bekomt  :   hoewel  't  Gelove  eygentfijk 
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niet  is  dat  ons  Talig  maekt ;  maer  Wel  Chriftus  Telve ,  en 

't  Gelove  als  een  geeftelijk  werktuyg ,  mits  welken  ons 
de  vooi fz  genade  toegevoegt  word  of  geimputeert , 
Rom.  3.  22.  25. en 4. 3. 5.  6. fides enim jujlificat accept 7- 
ve.  Dat  is ,  't  Gelove  rechtveerdigt  door  aenneminge. 

Bekenne  daerom  dat  wy  geenfins  uyt  kracht  dergoe- 
IV.  Deel, 

Ik  gelove  dat  de  oprechte  boetveerdigheid ,  een  gee- 
ftelijke  haet  tegens  de  Tonde  is,en  een  ongeveynTde  lief- 

de tot  der  gerechtigheid,gedurig  aenhoudende,dat  men 
aen  de  fonden  een  ongenoegen  hebbe ,  en  tot  Gods  ge- 

hoorfaemheid van  herten  geneygt  zy  ,  uyt  liefde  en 
eerbiedigheid  tot  God  ,  welke  maekt  dat  wy  in  hem  té 
gehoorfamen  onfe  genoegte  Tchepperi ,  en  vreTen  hém 
te  mifliagén. 

Welke  bekeringe  heeft  tweededen  :  Ten  eerften, 

d'afftervinge  des  ouden  menTch.  Tentweden,  d'op- 
ftandinge  des  nieuwen ;  Tulks  dat  al-eer  de  H.  Geeft  yét 
goeds  in  ons  kan  werken,  To  moet  hy  alvoren  verbete- 

ren 't  gunt  in  ons  quaéd  en  verdorven  was.  Daerom  dat 
alle  die  gene,  welke  voorwenden  leedweTen  van  Tonden 
te  hebben ,  en  hen  ondertuflehen  niet  en  verbeteren  om 
God  te  dienen,  zijn  Tpottersen  logenaers  voor  fijn  God- 
lijke  Majeft.  gerekent ,  1  Joh.  2. 4. 

Ik  belijdeby  deTen  een  algemene  Chriftelljké  Kerke, 
te  weten,  een  verTamelinge  der  gelovige  uytverköre- 
nen  uyt  alle  natiën  dér  menTchen,  van  welke  Chriftus 

't  Hooft  is  en  Heere,  die  ook  defelve  door  fijnen  H. 
Geeft  regeert ,  onderhoud  en  beTchermt.  Welke  voorTz 
Kerke ,  voor  To  veel  als  Te  Tienlij  k  en  op  aerden  is,  word 

by  de  reyne  Tuy vere  Leere ,  't  recht  gebruyk  der  Sacra- 
menten ,  en  EuangeliTe  Kerken-tucht ,  van  allen  Se&en 

onderTcheyden  ,  en  voor  oprecht  bekent. 
Welke  kerke  alToTy  haeruytterlijkedienft-perTonen 

noodwendig  moet  hebben ,  To  beli  jde  ik,  dat  deTel  ve  by 
Tchriftmatige  conditien  eerft  geproefo ,  daer  na  gefon- 
den,  en  volgens  tot  den  Kerken-dienft  geroepen  zijn- 

de, geapprobeert  behoren  te  worden,  Rom.  10.  5. Hebr.4. 5. 
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dengédaen,  Tit.  3. 5.&C.  Daerorn  hoewel  de  goede 
werken  ,  als  mede-gaende  getuygen  des  géloofs  en 
rechtveerdigmakingezijn,  Jac.  2.  13.&C.  datfe  noch- 

tans geenfins  in 't  geheel  of  ten  dele,  oorfake  of  mid- 
del van  defelve  zijn ,  nochte  voor  God  in  rekeninge  gel- 

den, Rom.  3. 20. Gal.  3. 1  r. 

Welk  Gelove,  gelijk  als 't  een  gave  Gods  is,  EpheT.  , 
2.8.  nochtans  aller  menfehen  dinkniet,  2Thef.  3.  2. 
So  beken  ik  dat  het  van  den  Heëre  door  fijn  heylig 
Woord  en  kracht  fijns  Geefts  ordinarie  word  gegeven , 
Rom.  10.  17. 

Daerom  ik  belijde ,  dat  de  Predicatien  des  Godlijken 
Woords  vangroter  vrucht  en  krachten  zijh ,  tén  aenfien 

dat  door  defelve  geoeffent  en  in  't  wérk  geftelt  worden 
drie  graden  tot  onTer  Taligheid  noodwendig ;  ten  eer- 

ften ,  mitTdien  ons  de  Wet  Gods  word  verkondigt ,  ten 
eynde  wy  tot  rechte  kennifle  onTer  Tonden  gekomen 
zijnde;  ten  twede  door  de  verkondinge  desEuange- 
liums  d'aéngeboden  genade  uyt  dén  Gelove  begerende, 
ons  deTelve  door  't  Gelove  appliceren  Töuden,  om  quijt- 
Tcheldinge  der  Tonden  te  bekomen ,  in  welken  ten  der- 

den, de  vrucht  der  heyligmakinge  haer  meteenen  or- 
dentlijk  openbaert ,  welke  de  Geeft  Gods  in  ons  werkt , 
tot  ware  beteringe  des  levens  nodig.  - 

En  gelijk  voorTeker  is,  dat  de  natuurlijke menTche 
niet  en  vérftaet  dat  geeftelijk  word  onderTcheyden , 
1  Cor.  2. 14.  ten  zy  dat  het  hem  van  boven  worde  gege- 

ven, Matth.  1 1 .  28.  Jac.  1 .  AlTo  belijd  ik  wederom ,  dat 
de  heyligmakinge,  die  door  den  Geeft  Gods  géTchiet, 
de  levendigmakinge  en  weder-oprechtingé  van  de  ver- 

dorven nature  en  krachten  onTer  ziele  is.  AlTo  dat ,  hoe 
Teer  deTelve  ook  verkeert  zijn  en  vervallen,  nochtans 
door  den  voorTz  genadigen  middel  van  God  wederom 
verbetert  worden  ,  mitTdien  de  Heere  ons  verftand 
eerftgangs  alTo  verlicht,dat  wy  den  waren  God  in  Chri- 

fto en  oprechten  GodTdienft  kennen  en  verftaen.  Ten 

tweden ,  onTe  lierren  vernieut ,  dat  wy  't  Gelove  ont- 
fangen ,  om  ons  voortaen  in  de  gehoorTaemheid  en  lie£- 
de ,  To  wel  Gods ,  als  onTes  naeften ,  te  begeven  :  mits 

welken 't  Gelove,  dat  te  voren  in 't  herte  en  onfienlijk 
was ,  hemTelven  ordentelijk  openbaert ,  Gal  j .  6.  Jac.  2. 
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Het  twc  en  dertigfte  Boek , 
24.  Ik  belijde  dat  het  woord  der  Predicatien  in  twe  we- 

fentlijke  {tukken  afgedeelt  mag  worden,  te  weten,  Wet 
en  Euangelium ;  verftaende  by  de  Wet  de  10.  Geboden 

Gods ,  Exod.  20.  en  by  't  Euangelium ,  de  Leere,  welke 
God  door  Chriftum  van  dequijtfcheldingederfonden 

verkondigende  is  >  Luc.  24.  47.  zijnde  Euangelium  ge- 
naemt ,  ten  aenfien  dat  het  de  alderbefte  tijdinge  is ,  die 
men  moge  verkondigen ,  Efai.  5  2.  Nah.  1. 1.5. 

if.  Daerom  ik  bekenne  dat  de  voorfz  Wet  he*  Euange- 
lium niet  weder-ftrijdig  is,  ten  ware  dat  yemand  fijn  Ta- 

ligheid ,  't  zy  in  't  geheel  of  ten  deele  op  de  goede  wer 
ken  wilde  bouwen  of  fonderen ,  contrarie  't  gene  dat 
Gal.  $.4.  Rom.  3.  28.  word geleert.  Dat  dan  Kom.  6 
14. 1 5  •  gefchreven  ftaet,dat  wy  niet  meer  onder  de  Wet 
zijn,  &c.  fal  men  van  den  vloek  verftaen,  Gal.  3.  13 

maer  niet  van  't  wettelijk  gebruyk  des  felven,  Matth.  5 
1 7. Rom.  3 .  30.  Alfo  datmenfe  wel  moet  onderfchey den, 
maer  ondertufTchen  geenfins  van  malkanderen  fepare 
ren ,  noch  het  eene  fonder  het  andere  leren  :  alfo  dat  het 
den  fchuldigen  plicht  is  der  Predicanten ,  hun  materien 
alfo  te  dirigeren,  datfe  de  fonden  na  behoren  te  ftraften, 

en  den  boetveerdigen  d'Euangelife  genade  verkondi- 
gen, Matth.  1 1.  28.maerdenhartnekkigeninbooihe- 

(Fol.  77.)  den ,  Gods  eeuwige  gramfchap ,  ten  zy  datfe  hun  be- 
keren, voorftellen,  Rom.  1. 18.  Luc.  13.8. 

26.  'T  welk  ik  bekenne  datfceteenfdeelsdegeeftelijke 
fleutels  zijn ,  van  welken  Chriftus  met  Petro ,  en  in  f)  j- 
nen  name  met  alle  Apoftelen,  als  ook  namaels  van  het 
bi  nden  en  ontbinden,  &c  tra&eerde,  Matth.  18.  Joh. 
20.  Alfo  dat  flnyten  en  ontfluyten,  &c.  aldaer  anders 

niet  is ,  dan  't  gene  in  voorgaende  poincten  is  verklaert , 
ten  aenfien  darter  geen  fterker  banden  zijn  dan  de  fon- 

den, mits  welke  datmen  onder  de  flavernije  des  Satans 
en  doods  opgehouden  word,Eph.  2.2. 2  Tim. 2.  26.  Die 
ook  door  geen  menfchelijke  krachten  mogen  worden 
ontbonden ,  dan  door  God  alleen,  Efai.  22.  22.  Apoc.3. 
Maer  dat  hy  den  Kerken-dienaren  den  Iaft  van  defelve 
ook  beveelt ,  gefchied  ten  aenfien  dat  hun  ampt  ver- 
eyfcht,  datfe  als  getrouwe  boodfehappers  en  getuygen 
vanden  wille  Gods  fullenwefen,  2  Cor.  5.  20. 

27.  Ik  belijde  twee  Sacramenten  van  Chrifto  ingeftelt  te 
zijn ,  te  weten ,  Doop  en  Avondmael.  Aengaende  den 
Doop ,  ik  bekenne  dien  ingeftelt  te  zijn ,  om  door  defel- 

ve in  den  name  des  Vaders ,  Soons  en  H.  Geefts  in  het 

bloed  Chrifti  ,  tot  afwaffinge  en  quijtfcheldinge  der 
fonden,  gedoopt  te  worden,  A&.  22.  16.  en  volgens  tot 
aenneminge  der  beloften  des  kindfehaps  Gods  en  eeu- 

wigen levens  ingelijft  te  worden,  Ac~fc.  2. 38.  Rom. 6.  3. 
Gal.  3.7.  Uyt  welken  ik beiluyte,  dat  fo  wel  d'onmon- 
dige  kinderen  der  gelovigen,  als  oude  gelovige,  ge- 

doopt behoren  te  werden  >  en  defen  zegel  der  vóotQz, 
quijtfcheldinge  van  fonden  en  inly  vinge  te  ontfangen. 

28.  Ik  gelove  van  't  Avondmael ,  dat  wy  niet  alleen  van 
't  gebroken  brood  en  drink-beker  Chrifti ,  met  uy  twen- 
dige  monden  eten  en  drinken  fullen ;  maer  ook  by  defel- 

ve 't  ware  gekruyfte  lichaem  Chrifti  en  fijn  uy  tgeftorte 
bloed,  alseengeeftelijke  fpijfe  en  drank  onfer  zielen 

ten  eeuwigen  leven,in  't  Geloof  en  kracht  des  H.  Geefts 
eten  en  drinken ,  ten  eynde  dat  wy  in  de  gecftelijke  ge- 
meenfehap ,  die  wy  met  Chrifto  hebben,  toenemen ,  en 
de  weldaden  des  doods  Chrifti  altoos  indachtig  blijven- 

de, totbewijlïngederdankbaerheid,  godvruchtelijk, 
in  Chriftelijke  liefde  en  eenigheid  ,  als  onderlinge  le- 

den eens  lichaems ,  opwaflen  en  toenemen  in  den  Hee- 
re,  1  Cor.  10.  i7.Ephef.  4.  6r  &c. 

29.  Maer  alfo  die  gene,  die  voormaels  van  't  uytwendige 
Paefch-lam  aten,  hen  van  te  voren  moften  heyligen,  eer 

datfe  tot  gemeenfehap  van  't  eten  des  felven  quamen , 
E^od.  13.43.  2Par.  30.  9.  15.  17.  So  is  mijn  gevoe- 

len ,  dat  ook  niemand  fonder  voorgaende  fchriftniatige 
beproevinge  fijns  felfs  tot  de  Tafel  Chrifti  met  goede 
confeiencie  mag  aenfitten  :  welke  voorfz  beproevinge 
ik  den  boetveerdigen  in  vier  poincten  altijd  hebbe  voor- 

gedragen. Ten  eerften ,  das  wy  ons  eygen  felfs  verdor- 

ventheden  en  onvermogen  in 't  goede  (waer  af  inden 
feften  voorfz  poinótby  defen  is  verhaelt)  te  rechte  ken- 
nen,en  ook  alles  voor  fonden  houden,dat  de  Wet  Gods, 

&c.wederftri  jdig  is:daer  beneffens't  rechtveerdige  oor- 
deel Gods  tegen  de  moedwillige  quaetdoenders,  wel  be- 

denken:gelijkookmede,dat  wy  van  alle  onfe  fonden, te- 
gensGod  en  onfen  naeften  gedaen ,  oprecht  leedwefen 

hebben,en  genade  verfoeken.Hettwede  poindl:  is  van  de 
aengeboden  genade ,  in  den  Euangelio  den  boetveerdi- 

gen door  Chriftum  voorgeftelt,  en  hoedanig  wy  door  de 
voorfz  genade  mogen  werden. Ten  derden,  te  betrach- 

ten wat  een  recht  bekeerde  fondaers  ampt  zy  en  regel , 
voor  God  en  menfehen  na  te  leven.  Ten  vierden,  van  de 
Chriftelijke  volftandigheid  in  de  Godfaligheid  met 
Gods  genade. 

Alle  de  gene ,  welken  hen  in  fodanige  voorfz  condi-  30. 
tien  met  Gods  hulpe  beproeft  en  bereyd  hebben,  en  van 
de  fubftantie  des  Avondmaels ,  als  andere  Hooft-ftuk- 

ken  des  Geloofs ,  hen  genoegfaem  bevinden  geinfor- 
meert  :  Heb  ik ,  na  voorgaende  verklaringe  en  belijde- 

nifie  daer  van  aen  my  in  't  byfonder  gedaen  >  als  waerdi- 
ge  Tafel-genoten  Chrifti  verklaert ,  ftrafFende  ter  con- 
trarien  alfodanige  misbruyken ,  als  'tzy  door  fuperftitie 
of  onverftant,  als  ook  boos  leven ,  by  defelve  in 't  een 
of  in 't  ander  te  vernemen  is,  en  alle  ergerlijke  pèrfo- 
nen  (fo  veel  doenlijk  is)  werende. 

Van  't  gelovig  gebed  en  dankfegginge  is  mijn  gevoe-       31. 
len  met  d'algemene  kerke  geheel  eens,  vermogens  't  ge- 

ne van  den  felven ,  fo  wel  in  den  26.  Artycul  der  voorfz 

Confeflïe ,  als  Catechifme  Vrage'  116.  word  verhaelt. 
Ik  belijde  dat  de  Chriftelijke  Kerken-tucht  een  gee-  32. 

ftelijke  regeringe  is.  Ten  eerften ,  tot  confervatie  van 
denfchriftmatigenGodsdienft;  fo  wel  der  Leere ,  be- 
dieninge  der  Sacramenten ,  als  orden  in  Gods  Woord 
gefpecificeert ,  dienftig.  Ten  tweeden ,  om  over  mal- 
kanders  zeden  broederlijke  forge  te  dragen,tot  verhoe- 
dingederfchandalen,  anes  na  uyt wijfinge  Matth.  18. 
ij.  16.  verhaelt. 

Van  de  Chriftelijke  vryheid ,  ik  bekenne  datfe  dient  3  3. 
om  dei*  gelovigen  confeientien  te  bevredigen ,  in  vier poin&en  beruftende.  Ten  eerften,  in  de  genadige  ver- 
lofiïnge  en  verfoeninge  door  Chriftum  van  de  flavernije 
der  fonden ,.&c.  en  degemeenfaemheid  van  de  vryheid 
der  kinderen  Gods,  Joh.  8. 3  j.  Rom.8.  21. 2Cor.j.  17. 
Ten  tweden,  in  de  vrucht  der  heyligmakingé,  als  in  den 
2 1 .  poinét  voorfz  is  verhaelt.  Ten  derden ',  in  afleggin- 
ge  der  ceremoniën  en  figuurlijke  Wets-dienfteh ,  om 
den  Heere  in  den  Geeft  en  waerheid,  vermogens  fijn 
H.  Woord,  te  mogen  dienen,  Joh.  4.  24..  2  Cor.  2. 6. 
Rom.  7.  6.  Ten  vierden,  indereftitutievan'tfchrift- 
matig  gebruyk  der  creaturen  en  fchepfelen  Gods,  1  Cor. 10.  15.  16.  1  Tim. 4. 3.  4. 

Ik  belijde,  dat  fo  lange  als  wy  in  dit  leven  zijn,  wy,  fo  34. 
wel  in  onfe  gelove ,  als  boetveerdigheid ,  feer  verre  van 
deopperfte  volmaektheid  zijn  vericheyden,ten  aenfien 
dat  in  ons  een  deel  pnfer  natuurlijke  verdorventheid 
overig  blijft,  in  Gods  woord  vleefch  of  oude  mènfche 
genaemt,  die  't  Wedergeboren  deel  in  ons  heel  weder- 
ftrijdig  is,  Galat.  5. 17.  welke  verfcheydenheid  een ge- 
durigen  ftiijd  in  ons  baert,  Rom.  7. 18.  19.  Daerom 
Matth.  26.  van 't  waken  en  bidden  fo  vlytig  is  bevo- len. 

Aengaende  de  volftandigheid  der  uy  tverkorenenGods,  3  j. 
enhaerdérfaligheids  verfekeririge  ,  ik  belijde  als  Joh.  6. 
39: 10.  28.  en  18. 9.  gefchreven  üaet :  Voortaen  wel 
zijnde  verfekert ,  dat  het  God  is,  welk  in  ons  werkt 
beyde  't  willen  en  volbrengen  na  fijn  welbehagen ,  Phi- 
lipp.  1.  13.  Ondertuflchen  wel  toe-fiende  op  't  gunt Rom.  1 1.  20.  Hebr.  3.  14.  &c.  wel  ernftig  bevolen  is. 

Van  des  O  verigheids  ampt ,  belijde  ik  dat  het  een  or-  36. donnantie  Gods  is ,  willende  datter  Overheid  des  volks 
zijn  fal ,  op  dat  de  quade  geftraft ,  de  vrome  befchermt 
werden  :  en  alfo  fy  ook  tot  voedfter-Heeren  en  Vrou- 

wen der  Kerken  Chrifti  zijn  geordonneert ,  Efai.49. 23. 
So  is  't  dat  het  den  Chrift-gelovigen,niet  alleen  vry  ftaet 
't  voorfz  ampt  te  bedienen  •  maer  gelijk  voedfter-vrou- 
wen  de  forge  der  kinderen ,  van  gelijken  d'Overheid  de 
mede'-forgen  der  Kerken-faken  en  Religions  welftand is  toeftaende.  Daerom  alfo  men  is  gehouden  hen  te  ee- 
ren ,  en  fchriftmatige  onderdanigheid  te  bewijfen ,  fo 
fal  men  der  ook  voor  bidden ,  1  Tim.  2.  2.  &c 

Den  Echtelijken-ftaet  aengaende ,  belijde  ik  dat  het  3  7. 
ook  een  inftellinge  Gods  is  tuflehen  man  en  vrouwe ,  en 
dat  in  wettelijke  graden  en  conditien.  Daerom  alle  per- 
fonen ,  in  den  felven  wettelijk  vergadert  en  geconfir- 
meert,  mogen  namaels ,  fonder  de  dood  tulTchen  bey- 
den ,  niet  dan  om  overfpcls  Wille ,  of  andere  fware  acci- 

denten ,  wederom  werden  gefèheyden. 

Ik 
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Ik  bekenne  dat  het  fchriftmatig  gebruyk  van  getuy- 

JjenifTe  der  waerheid  te  geven  ,  onder  forme  des  wette- 

ïjken  Eeds ,  de  nood  ve'reyfchende,  geenfins  uyt  krach- tevan Gods  Woord  verboden  is  ̂   rnaer  den  Chrift- ge- 
lovigen vry  ftaet  defelve  in  de  vrefe  Gods  te  doen  , 

iCor.  I.  13.  &c. 

39.  Ik  gelove  dat  onfe  Heere  Chriftus  ten  uytterften  da- 
ge, onsonbekeht,  tot  een  Rechter  der  levendigen  en 

dooden,  oogenfchijnlijk  in  des  Hemels  wolken  ,  in 

groter  heerlijkheid  en  macht  fal  verfchijnen  ,  en  leven- 
digen als  doden  oordelen  ;  vertrouwende  dat  wy ,  ten 

aenilen  der  geeftelijke  vereeninge  met  hem  ,  in  den 

voorfz  dage  onfe  lichamen  door  fijn  Godlijke  kracht  uit 

den  dood  opgewekt ,  en  met  hier  eygen  zielen  weder- 

om vereenigt,uyt  genade  int  eeuwige  leven  fullen  wor- 

den aengenomen ,  en  de  glorie  als  blyfehap  der  uytver- 
korenen  Gods  mede  deelachtig  worden;  daer  de  godlo- 
fen  ter  contrarie  opftaen  fullen  ter  verdoemeniffe,  en  in 

eeuwige  helfche  pijne  vergaen ,  door  kracht  des  recht- 
veerdigen  oordeels  Gods  in  den  Hemel ,  Joh.  5 .  19. 

36.  Dit  dan  is  mijn  punctuele  verklaringe  van  de  befon- 

derfte  Artyculen  der  Godfalige  Leere  Chrifti  en  Apofte- 

len ,  Sec  op  't  kortfte  om  gerijfs  wille  van  de  Lefers  ge- 
daen  :  na  welker  uytwyfinge  dat  ik  my  gedurende  mijn 
dienft ,  fo  wel  voormaels  binnen  Utrecht ,  als  dek  ftede 
Medenblik ,  met  Gods  genade  gereguleert  hebbe ,  en 

als  noch  regulere.Öntkennende  by  delen  alle  't  gene.het 

zy  van  de  onfuy  verheid  mijns  gevoelens,  't  fuftineren 
der  generale  genade ,  reprocheren  des  16.  Artijkulsder 

Nedërlandfe  Confeihe ,  'tfchelden  des  Catcchifmi ,  &c. 

my  opgedicht  is  geworden. 
En  aengemerkt  de  Gereformeerde  Kerke  voor  ge- 

bruyk heeft ,  tot  bewijs  der  onderlinge  conformiteyt 

des  gevoelens ,  den  Catechifmus  en  Nedërlandfe  Con- 

fefïieofde37.  Artijculen  t'onderfchrijven  :  fo  is 't  dat 
jk,  tot  noch  meerder  bewijs  mijns  ëenparigen  gevoe- 

lens met  de  felve  kerke,  in  de  Hooft-ftukken  der  Godfa- 

lige Leere ,  de  voorfz  Catechifmum  en  Confefiïe,  benef- 
fens defe  mijne  pun&uele  verklaringe  >  als  den  woorde 

Gods  gelijkformig>approbere,aenneme  en  onderfchry- 
ve.  Voorbehoudens  dat  aengaende  mijn  beroepinge  by 
de  E.  Magiftraet  defer  ftede  Medenblik ,  na  gelegent- 
heid  van  (aken  gedaen ,  en  by  fo  wel  fijn  Excell.  als  mijn 
E.  E.  Heeren  Staten  van  Holland  en  W  eft-Vriefland , 

mocfenier/  en?flrnolöo<0flrato/  beften  ban  ©aren/ 
in  bc  ïDioccfe  ban  ftobeov  cn$2ienrban-;8ellcfïn/ 
betocine  ï)p  befen  lafï  opgclepb  fyeeft  /  bic  ÖP  bol- 
macljtigt  heeft  om  te  repfen  tot  ïtomen  /  orit  bol? 
domen  aüfolutie  te  berfoenen  ban  ben  $auö  ban 
Romen  /  Clcmentf  Den  acljttfcn  ban  btcn  name ; 
beeft  befelbe  tt)eöe  gegeben  biteben  en  ginflructie/ 
\m  fp  ïjen  bjagen  fonben/  om  de  boo2ffaufolutietg 
berfocïicn  /  en  aüc  bc  ceremoniën  bte  baer  toe  bet- 
cpfcïjt  toerben  te  bolbjengen  en  upt  te  recljtcn.  ZDcfe 
2fimüaflfabc  toa£  b2p  toat  minber  atè  bte  ban  beniger* 
tog  ban  j^eber0  gebjeejt  toaSifp  machten  (jen  oaer  toe 
gerect/  om  be  repfc  acute  nemen/  ommetcengoebe 
Üane  en  gcfelfcliap  öertoaerttfte  repfen/  en  toao  baren 
latt  na  Komen  te  renten  /  boo2  bt  flab  ban  jplowncen  / 
altoaec  fn  fonben  befocben  ben  groten  ï^ertog  bauCof- 
cano  /  en  ben  felben  te  leberen  fijne  naaieitcntó  D.uebcn 
banrftcmmanoatte/  en  bat  fpf)mtfouben  commu- 

niceren ben  lalt  bit  fp  ijabben/  en  t'ontfangen  fijne  goe^ beabbüfen:  fjemoon  te  bibbcn  fijn  berbolg  terecom? 
manberen  acn  fijne  b2ienben  en  bicnaerg  te  itomcit/cn 

fclfö  te  interecberen  bp  fijne  l^epliglïeib/  en  't  cjcfteiu'0* becoUegieberCacbinalen/  en  ïjem  met  alle  bifcretie 
te  openen  ben  laft  /  bit  fp  ban  fijne  lUajcit  IjeDben/  om 
bcfe  fabe  tot  een  goeb  effect  te  brengen.  Jfrpüttftljcn 
oofe  mebe  gegeben  b2ieben  aen  be  i^eben  ban  beu 
$auoyom  boo?  ï)em  f  intetcebeten  bp  fijn  ̂ epligfjeiu/ 
op  bat  befelbe  geliebe  fijn  berfoen  te  acco2bcccn  /  boclj 
bat  in  al!e$  fnne  meninge  iö  al  te  boen  bat  \p  fal  mo* 
gen  /  om  fijn  ÜepiigDeib  te  contenteretv  om  fnne  5cge- 
ningen  te  mogen  ontfangen :  maecbatljnbienoc^ 
tan^  niet  en  toii  aenbeerben  tot  bo(Ic  ban  fnne  reputa- 

tie en  aff aicen  /  baer  guame  af  bat  bjilbe ;  en  bat  f»  / 
fofe  bebinben  batmen  befahetoilflepenbeïjoubenen 
inlangeuctreHHen/  toeberom  fonben  nomen.  €nal? 
Doetoel  befen  Ijanbel  in  effecte  be  l^cbcrlanbfe  oo?logm 
niet  aen  en  gaen  /  nocljtang  betoijle  bit  een  falie  ia  ban 
feer  grote  importantie/  en  baer  men  ban  biergeïijuc 
erempeïen  niet  beel  en  Ijeeft/ja  nopt  in  be  ̂ eberbimtfe 
tale  befcljjeben  geiten  öeeft/fo  ïjtb  in  booj  mp  genomen 
beft  falie  baat  lanft  en  bwb  teberuaïen/  op  bat  een 
pcber  fien  mag  /  toat  gebepnflDeben  /  lifligbcben/ 

fotttgïjeben  en  fpotternije  (onber'tbenfeïban  fjeplig? ïy:ib)  in  befen  gepleegt  iö  gctoeeHi  en  öoebemaclj- 
geapprobeert en geconfirmeert, uyt krachte des  ji. Ar-!  tiQffe  pitteen  en  ̂ OtetttatCUbeCbJerelbÖenbanben 
tyculs  der  voorfz  Confeflie,  of  ook  anders  van  Kerke  !|&au$  laten  betObCCCn.  ©00^  CCrft  fullen  bjp  ban 

Wegen  geenfins  gecontroverteert  en  fal  worden  in  toe- ,  b'^nflrtlCtie/  inc  bt  ï^Oninh  ban  ©2anÜrijft  in  bC^ 
komftige  tijden.  En  was  ondertekent  TakoSybrandfcfttl  Op  fljtte  ̂ mbaffabeur0f2imÖatTabeUC^gcgeben 
Kerken-dienaer  binnen  Medenblik.  Deeft  /  ber|)alen. 

Jf>etia« 
rinft  ban 
ÏSjan&cijFt 
ff  nD  op 
nftueeiie 
JCmhaJTa* 
bt  atn  ben 
SPaujj  Dan 
Stomen. 
(Fel.  78.; 

1%  \m  bertigfleüoehbebbentopberïjaelgemaeHt/ 
bat  ben  ̂ oninn  ban  ©ranbrp/  ben^ertogban 

r^ebcriS  met  ben  ©iffebop  ban  Cenomam/  en  ben 
beften  ban  ̂ anj^  aen  ben  $au0  gcfonbenbabbe/ 
om  te  berfoehen  bcg  ©ausS  aöfolutie  cnjcgcningc  : 
rnaer  bat  be  jtausff  öenlupben  afgebjefen  en  onberncö- 
ter  fanen  toebcromljabbegefonben ;  Jt  todn  p2üu:i' 
palnlt  toegebomett  toaö  boo:  ben  ̂ paenfen  3fm= 

baffabeurben^ettogcban^efii'aenanbere/  bit  ficf) baer  tegenö  geftclt  Dabben/  en  ben  $>ciu#  /  fo  met 
toienbclp  berfoeb  /  al0  met  grote  bicpgementen/ 
baer  ban  afgerabcn  en 't  felbe  belette :  i^abiennuben 3&oninhbejlabban  ̂ arijö  in  beftomen/  enbe  boo^ 
namule^teben  en  peeren  ben  met  ben  ïtoninb  ber- 
foent  öaöbcn  /  fo  Kreeg  ben  ̂ aitf  genoegfacm  bcrou  / 
fozgenbcbattercenigefcöcpbinge  mocöt  bomen/  be- 
toajle  ben  föoninb  fonber  ben  ̂ auö  bebeftigt  \nasr  ge* 
tooiben,-  bat  oor  ben  Berben-bifcipïjjn  fonber  bt$ 
^attsJ  ï|oogï)eib  in  't  èoninbryft  ingcflelt  toerbe/ iueln  baer  boo2macl^  mecc  gefcf)teb  mag  :  fo  liet 
ben  $au$  't  felbe  acn  ben€arbïnael<ïr5onbiaenfeö' 
gen/  fo  toanneer  ben  Éomnh  tenanberenmacï<©e' 
fanten  aen  bcm  fonb/  bat  Dp  alö  ban  ftjn  gobfalig 
begeren  genoeg  foube  gefeïneben.  ̂ ier  op  ben  feonibb 
ftcïj  bcrabcn  Ijebbenbe/  met  fulbe  <©ee|lelijlte bitlp 
meeft  betroube/  op  bat  bp  niet  toeber  alsS  te  boren 
bergeeffc  moepten  boen  foube  tot  fijne  grote  bifrepu* 
tatie  j  eonbelp  goeb  gebonben  ̂ tjnbe  /  bat  l)p  al- 
baer  Vueberom  fenbm  foube  fijn  legaten/  beeft ïjp 
baer  toe  geboren  SJacoturö  ̂ obp/  l^ecre  ban  per- 

ron/ tfaebinbeniftabetoan&tate  en  geeften  Wk 
IV  Deel. 

DEn  Heere  van  Perron ,  komendein  Italien ,  falfijn  %nfhmtlt 
weg  na  Romen  nemen  door  de  ftad  van  Florence ;  Uoo?  öen 

alwaer  hy  befoeken  fal  mijn  Heerden  Grooten  Herto<*  $*t«  öu 

van  Tofcanen ,  den  welken  gelevert  hebbende  de  fee'r  fiaebbaii geafFediioneerde  brieven  van  recommandatie  van  fijn  ben  fto* 
Majeftey t ,  en  hem  byfonderlijk  verfekert  van  de  vol-  *«n*  in  %* 
komen  vriendfehap  die  hy  hem  toedraegt,  en  daer^"^*'^ van  efFedlen  te  fullen  ontfangen,  fo  dikwils  als  daerenuan 

toe  d'occafie  voorvallen  fal;  fal  hy  hemfeggen,  dat^rate/eti 
alfo  fijn  Majefteyt  erkent,  dat  hy  fyne  goede  en  min- @"m^r nelijke  raden  ten  dele  heeft  dank  te  weten  de  eérfte  nfecTïS» 
refolutie  die  hy  nam  van  fich  te  doen  onderwijfeninöenafio* 
de  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe  Religie ,  waer  aiak 
van  hy  geraept  heeft  de  koftelijke  vrucht  van  fijne 
heylige  bekeringe  ,  en  dat  hy  hem  zedert  deelachtig 
heeft  gemaekt  van  alle  't  gene  hy  gedaen  heeft ,  om 
te  bekomen  de  zegeningen  van  onfen  heyligen  Vader  : 
Sijn  Majefteyt  noch  gewik  heeft,  hem  aen  fijn  Hey- 

ligheid  afveerdigende  om  't  felve  effedt ,  dat  hy  expréf- 
felijk  by  hem  foude  pafleren ,  om  hem  te  communice- 

ren den  laft  dien  hy  hem  gegeven  heeft ,  opden.felvcn 
te  nemen  en  ontfangen  fijne  goede  advijfen,  en  hem  te 
bidden  fijn  vervolg  te  recommanderen  aen  fijne  vrien- 

den en  dienaers  te  Romen,  en  felfs  voor  hem  t'inter- 
cederen  by  fijn  Heyligheid  ,   voorfiende  dat  hy  dies 
met  allen  van  node  foude  hebben ,  en  niet  faute  vari 

goet  recht  :   want  indien  der  oyt  fake  weerdig  was 
begunftigt  te  werden  met  de  goedigheid  en  gerechtig- 

heid van  fijn  Heyligheid ,  en  van  't  geheiligde  Collegie 
der  Cardinalen ,  defe  gaet  alle  d'andere  te  boven ,  (o 
om  «Üe  qualitey  t  en  oprechte  intentie  van  de  perfone  van 
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100 Het  twe  en  dertïgfte  Boek 

*95' 

fyn  Majefteyt,  als  om  datfc  van  fuiken  gewichte  is  voor 
de  Catholijke  Religie,  voor  den  heyligen  ftoel ,  voor  de 
weerdigheid  en  reputatie  van  fyn  Heyligheid  en  van  de 

gehele  "Chriftenheid  :  Maer  ter  oorfake  van  de  al  te grote  autoritey  t  en  macht ,  die  fyn  Majefteyts  vyanden 
binnen  Romen  hebben  ,  al  te  feer  beproeft,  om  de 

eere  van  den  heyligen  ftoel  en  den  welftand  der  Reli- 
gie, by  de  gene  die  hem  voorgegaenzynin  gelijken 

laft  ;  kan  fyn  Majefteyt  met  der  waerheid  feggen ,  dat 
li  y  te  Romen  anders  geen  fteunfel ,  naeft  God  ,  gevon- 

den heeft ,  daii  van  den  felven  Heere  Hertog ,  en  van 
fyne  goede  fortuyne.  Hier  op  fal  den  voorfz  Heere  du 
Perron  hem  bedanken  voor  de  goede  addreffe  die  hy 
gif  aen  de  depefche  ,  by  fyn  Majefteyt  gedaen  aen 
den  Heere  d'Offat ,  in  de  maend  van  November  laetft- 
leden  ,  die  hy  weet  oorfake  geweeft  te  zijn  van  het  goet 
fucces  van  dien.  Daer  na  fal  den  voorfz  Heere  dij  Per- 

ron den  Groot-Hertog  fyncommiflieverklaren-,  met 

fodanige  difcretie  en  voorfichtigheid  als  't  betaemt , om  hem  daer  te  beter  fmaek  en  affectie  toe  te  doen 

krijgen,  hem  voornamelijk  doende  noteren  drie  din- 
gen. Teneerften,  dat  fyn  Majefteyt  niet  en  wil  na- 
laten te  doen  eenige  fibrniliieenfatisfacTrie,  hem  voe- 

gende, om  fyn  Heyligheid  te  contenteren,  en  fyne 

zegeninge  te  verwerven.  Het  andere  ,  dat  hy  die  noch- 
tans niet  en  wil  aenveerden  tot  koften  van  fyne  reputa- 

tie en  affairen  ,  daer  kome  van  dat  wil.  En  het  laetfte  , 

dat  hy  uytdrukkelijken  laft  heeft  van  wederom  te  ko- 
men ,  indien  hy  verneemt  datmen  de  faken  wil  Hepen- 

de  houden.  Niettemin  fal  hy  den  voorfz  Hertog  te 
kennen  geven,  dat  hy  laft  heeft  van  fyn  advys  op  alles 
te  nemen,  en  daer  fo  groot  werk  van  temaken,  als 

fyne  voorfichtigheid,  d'ervarentheid  die  hy  heeft  van 
de  faken  van  Romen  ,  fyne  goedgunftigheid  tot  fyn 

Majeft.  en  't  vertrouwen  dat  hy  op  hem  heeft ,  merite- 
ren.  Voorts  fal  hy  hem  feggen,  fyne  Majeft.  in  feer 
goede  gefondheid  gelaten  te  hebben,  Godedank,  die 
hem  tot  noch  toe  behoet  heeft  voor  de  lagen  van  fyne 
vyanden ,  dewelke  fwak  en  flap  in  alle  dingen ,  niet  op 
en  houden  dagelijks  na  fyn  leven  te  trachten  :  waer  van 
hy  des  te  minder  werk  maekt ,  alfo  hy  dat  neemt  voor 
een  waerachtiggetuygeniflevan  Godesgramfchap  te- 

gens hun,  nademael  hy  toelaet  dat  fy  hun  overgeven  tot 
iulke  mifdaden. 

Dat  hy  vertrokken  was  om  fich  te  begeven  ter  plaet- 
fe  daer  den  Conneftabel  van  Caftilien  met  fyn  Leger 
wefenfal,  voorhebbensteftryden,  hopende  dat  God 
hem  daer  van  fo  goeden  uytkomfte  geven  fal ,  als  van 
de  andere ,  beftaende  uyt  geen  beter  foldaten ,  en  niet 
beter  beleyd ,  noch  met  geen  rechtveerdiger  fake  ver- 
felfchapt  zijnde,  dan  de  voorgaende  :  in  plaetfe  dat 
fyn  Majefteyt  fich  grotelijks  verfterkt  vind  met  een 
groot  getal  van  Adel ,  en  met  goed  recht,  zedertfyne 
verfoeninge  met  de  Catholijke  Kerke. 

Dat  hy  die  reyfe  wel  eer  hadde  willen  doen ,  gelijk 
hy  voorgenomen  hadde  ,  overmits  dat  hy  de  gene , 
die  fyne  faken  troubleren ,  fwakker  en  verbaefder  ge- 

vonden foude  hebben ,  dan  hy  nu  fal,  end'Inwoon- 
ders  der  Steden  niet  meer  gedifponeert  (wantfy  niet  be- 

ter gedifponeert  konnenzijn)  maer  met  meer  middels 
en  moeds  om  op  te  ftaen  tegens  de  gene,die  oorfake  ful- 

len  zijn  van  de  naderinge  van  't  Caftiliaenfe  heyr. 
Maer  hy  foude  hebben  moeten  vertrekken  fbnder 

geld,  om  fyn  krygsvolk  te  betalen  ,  en  te  vervallen  in 
ontalhjke  andere  onkoften  die  hy  moet  doen :  hy  foude 
ook  die  quartieren  gelaten  hebben  in  een  uy  tterfte  con- 
fufie.  Want  het  is  gewis ,  dat  de  voorfpoeden  van  fyn 
Majefteyt  daer  gegenereert  hebben  verfcheyden  on- 

koften en  laften ,  daer  men  niet  op  verdacht  was ,  de- 
welke dikwils  de  befte  defleinen  behinderen  en  verlet- 

ten :  waer  in  van  node  is  dat  hy  remediere ,  niet  alleen 
met  voorfichtigheid  en  behendigheid  ;  maer  in  der 
waerheid  met  meerder  moey  te  en  ibrge ,  dan  de  gene , 
die  daer  verre  van  zijn,  fouden  konnen  oordelen  en 

geloven. 
Dat  hy  ten  minften  dit  goet  genoten  heeft  van  fyn 

vertoeven,  dat  het  Leger,  't  welk  fyne  vyanden  had- 
den vergadert  op  de  grenfen  van  Piccardie ,  niet  impor- 

tants heeft  durven  aenvangen ,  gedurende  fyn  verblijf; 
cn  heeft  evenwel  niet  gelaten  grotelijks  te  verfwak- 
fecn  cn  incommoderen  de  eygen  Onderfaten  en  landen 

des  vyands  ,  hopende  fyne  reyfe  vryeüjker  te  doen , 
en  met  minder  beduchten  van  eenige  diverfie.  Waer 
toe  ook  fal  konnen  dienen  den  voet,  die  Monfieur  de 

Bouillon ,  gedurende  den  voorfz  tijd ,  genomen  heeft 
in  Luxemburg,  met  het  vreemt  Leger  daer  hy  over 
commandeert,  waer  door  de  vyanden  feergeincom- 

modeert  zijn:  En  van  gelijken  t  voordeel  ,  't  welk 
mijn  Heere  den  Marefchal  d'Aumont  verkregen  heeft 
in  Bretaigne,  alwaerhy  zedert  fes  maenden  grotelijks 

uytgebreyd  heeft  in  de  Limiten  van  fyn  Majefteyts  au- 

toritey t  j  gelijk  ook  doen  fal't  innemen  van  de  ftad  van 
Beaune,  't  welke  op  weg  is  :  dewelke  zedert  in  Bour- 
goignien  veroorfaekt  heeft ,  dat  daer  onder  fyn  gehoor- 
faemheid  gekomen  zy  de  Baron  van  Senegay ,  in  Dau- 
phiné  , de  ftad  en  kafteel  van  Auxanne  >  den  Heere  Dif- 
miere,  de  ftad  en  kafteel  vanVienne,  die  fyne  faken 

grotelijks  gerieven.  Hy  fal  hem  ook  feggen  wat  pro- 
gres  mijn  Heere  de  Marefchal  van  Biron ,  met  een  deel 

van  fyn  Majefteyts  Leger,in  Brefïe  gedaen  heeft,'t  wel- ke den  Hertog  van  Savoyen  grotelijks  öntrijft. 

Eyndelijk,  't  fehijnt  dat  God  fyn  Majefteyts  reyfe  (F0I.79J 
expreffelijk  heeft  willen  verachteren ,  om  hem  te  glo- 
rieufer  te  maken ,  hebbende  door  fyn  blyven  een  Leger 
onnut  gemaekt ,  en  hem  fo  een  fchone  occafie  bewaert 
hebbende  om  fyne  deugt  te  togen  tegens  het  andere , 

in  de  ogen  van  Italien ,  alwaer  fyne  ambitie  noch  t'a- 
vond  ofmorgen  fyne  wapenen  fal  doen  blinken  ,  met  al 
fo  grote  vrefê  voor  fyne  vyanden,  als  contentement 
voor  fyne  vrienden. 

Den  voorfz  Heere  du  Perron  fal  hem  ook  mogen  feg- 
gen ,  dat  fyn  Majefteyt  den  Heere  du  Frefnes ,  een  van 

fyn  Raden  en  Secretarifen  van  State ,  expres  in  Proven- 
ce  gefonden  heeft ,  om  daer  te  prepareren  alle  faken 
tot  fyne  komfte  nodig,  en  indien  het  mogelijk  is ,  te  re- 

medieren de  on-eenigheden  die  daer  zyntuffchen  fyne 
dienaren ,  waer  in  hy  altoos  gefocht  heeft  te  voorfien , 
eer  door  foetigheid ,  dan  door  een  anderen  weg ,  om 
met  de  bewaringe  van  fyne  autoriteyt  eenen  y  egelijken 

ook  te  bewaren  't  gene  hem  toekomt.  Dat  het  gewis 

is,  dat  indien  hy  der  anders  mede  had  willen  telwerk gaen ,  hy  daer  meer  in  uytgerecht  foude  hebben  dan  hy 

nu  gedaen  heeft ;  't  welke  fehijnt  datmen  eenigfins  mis- 
bruy  kt  heeft:  niet  te  min  volhart  fyn  Majefteyt  in  dit 
voornemen ,  als  de  gene  die  fich  noyt  en  laet  vervoe- 

ren door  d'occafien  van  mifnoegen ,  tegens  fyne  die- 
naers  en  Onderfaten, fo  lange  als  hem  eenige  hopeover- 
blyven  fal  van  fyne  goedertierenheid  te  mogen  oeffe- 
nen  :  waer  vanden  voorfz  Heere  de  Frefnes,  door  de 
depefche  die  hy  hem  gedaen  heeft ,  zedert  dat  hy  in  het 
voorfz  Land  gekomen  is ,  hem  een  goed  fpoor  gegeven 

heeft,  niet  tegenftaende  't  gene  gefchied  is  in  't  innemen 
van  Salon  de  Cros,  waer  mede  fyn  Majefteyt  fich  bevly- 
tigen  fal  fyn  profy  t  te  doen ,  als  hy  en  Monfieur  de 
Conneftabel  fich  ter  plaetfenfien  fullen. 

Hy  fal  hem  ook  feggen ,  aengaende  de  veranderingc 
te  Tholoufe  gefchiet ,  dat  die  gekomen  is  uy  t  jaloufie , 
die  den  Hertog  van  Joyeufe  gehad  heeft ,  dat  fyn  Ma- 

jefteyt de  voorfz  Stad  wilde  en  konde  krygen ,  fbnder 
hem  te  vergunnen  de  gratificatien  die  hy  verfocht :  het 
welke  fehijnt  dat  hem  airede  begint  te  rouwen,  be- 

duchtende't  gevaer  daer  hy  in  ftaet  onder  het  volk  van 
die  Stad,  't  welk  hy  tot  die  refplutie  gebracht  heeft, 
meer  door  lift  en  geweld,  dan  goed  wil liglijk  :  waer  van 

niet  en  ftaet  te  twy  felen ,  of  het  ongemak ,  't  welk  hy 
daer  van  ontfangen  fal,  fal  hem  gevoelijker  en  onge- 

duldiger maken. 
Den  voorfz  Heere  du  Perron  fal  dit  difcours  van  fyn 

Majefteyts  affairen  uytbreyden  en  verderen  met  de 

eerlijkfte  en  bequaemfte  propooften,  die  hy  fal  kon- 
nen bedenken  5  om  den  voorfz  Groot-Hertog  te  doen 

bekennen  't  vertrouwen  dat  fyn  Majeft.  op  hem  heeft , 
en  de  achtinge  daer  in  hy  fyne  vriendfehap  en  goede 

wille  gehouden  heeft.  Hy  fal  ook  Me-vrouwe  de 
Groot- Hertogin ne  befoeken  ,  die  hy  begroeten  fal 
met  de  brieven  en  recommandatien  van  fyn  Majefteyt , 
fal  haer  verfekeren  van  fyn  vriendfehap ,  fal  haer  deel 

geven  van  fyne  nouvelles,  en  fal  hem  met  haer  verbly- 
den  over  haer  beteringe  van  haer  fiekte ;  haer  feggen- 
de  dat  fyn  Majefteyt  fich  altoos  verblyden  fal  over  hare 
voorfpoeden,  en  dat  hy  den  Heere  de  Sancy  veerdig 
gelaten  heeft  om  te  verrey  fen  na  Lorrey  ne,  en  met  mijn Heere 
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Heere  den  Hertog  van  Lorreyne  haer  Vader ,  te  vol- 
trekken 't  gene  van  den  Vrede-handel  met  hem  geac- 

cordeert  is  geweeft  ;  haer  verfekerende  dat  fyn  Maje- 
fteyt hem  voortaen  wil  beminnen ,  en  handelen  als  een 

van  fyn  befte  vrienden  en  magen ,  en  behertigen  alle 

't  gene  hem  aengaet. 
Hy  fal  haer  ook  feggen  het  onthael  en  goet  trakte- 

ment, dat  Meftieurs  de  Hertogen  van  Guyfe  en  Elle- 
beuf  (die  fyn  Majefteyt  verfelfchappen  Tullen  op  de, 
reyfe  van  Lyon)  van  fyn  Majefteyt  ontfangen  hebben, 
en  wat  werk  hy  maekt  van  haer  getrouwigheid  en 
dienft,  zijnde  leer  bedroeft,  dat  na  haer  exempel  de 
andere  van  haer  huys  hun  niet  en  refolveren  te  laten  va- 

ren van  de  vyanden  van  óci'c  krone ,  die  alle  dage  trium- pheren  van  haer  reputatie  en  ellende. 
Den  voorfz  Heere  du  Perron  fal  ook  verfoeken  te  be- 

groeten de  kinderen  van  den  voorfz  Hertog,  om  daer 
van  tydinge  te  fchryven  aen  fyn  Majefteyt.  Hyfalte 
Florencen  vinden  den  Heere  Jeronymo  Gondy,  die  fyn 
Leydfman  wefen  fal  tot  fyn  Majefteyts  dienft,  inde  vol- 
trekkinge  van  de  voorfz  Complementen  en  officien.  En 
alfo  fijn  Majeft.  hem  houd  voor  een  van  fyne  getröndfte 
dienaers ,  fal  hy  hem  ook  ontdekken  den  laft  dien  hy 
hem  gegeven  heeft  te  Florence  en  te  Romen  :  fal  op 
alles  fijn  advijs  nemen  en  fchryven,  en  hem  ver- 

fekeren  van  't  genoegen  dat  fyn  Majefteyt  van  hem 
heeft,  gelijk  hy  ook  doen  fal  aen  den  Ridder  Guic- 
ciardin  ,  hun  gevende  de  brieven  die  fyn  Majefteyt 
hunfchrijft. 

Den  voorfz  Heere  du  Perron  fal  van  Boulogne  een 

man  afveerdigen  aen  den  Heere  d'Oftat,  om  hem  te 
verwittigen  van  fyne  komfte ,  op  dat  hy  van  onfen  hey- 

ligen  vader  verneme ,  hoe  't  hem  believen  fal  dat  hy  fich 
aenfchikke  :  en  fal  al  doen  wat  hy  kan ,  om  daer  ant- 

woord op  te  hebben  eer  hy  te  Romen  komt ;  alwaer 

indien  't  van  node  is  dat  hy  een  logis  leene,  hy  fal  dat 
van  de  Heere  d'Elbene  prefereren  voor  alle  andere ; 
overmits  fyn  Majefteyt  fich  toefeyd  ,  dat  hy  hem  daer 
feer  gaerne  mede  gerieven  GA,  en  dat  hy  hem  houd  voor 
fynen  feer  getrouwen  dienaer. 

Syn  Majefteyt  had  gedelibereert  den  voorfz  Heere 
du  Perron  te  vergefelfchappen  met  twee  andere  perfo- 
nagien  van  qualiteyt ,  om  hem  te  fterken  en  by  te  ftaen 
in  de  volvoeringe  van  fyn  gefandfchap ,  gelijk  hy  dat 
fchreef  aen  den  Heere  d'Oftat  by  de  voorfz  depefche 
van  de  maend  van  November,  omdat  fyn  Heyligheid 
teverftaentegeven  :  maer  hy  heeft  zedert  verandert 
vanmeninge,  om  de  redenen  die  ook  ontboden  zijn 
geweeft  aen  de  voorfz  Heere  d'Oftat,  by  de  depefche 
hem  gebracht  door  den  Poft  Valerio  :  fulks  dat  fyn  Ma- 

jefteyt geadvifeert  heeft  in  defeoccafie,  in  plaetfe  van 
hunluyden,  hem  te  behelpen  met  den  voorfz  Heere 
d'Oftat ,  dien  hy  te  dien  eynde  verkoren ,  en  den  voorfz Heere  du  Perron  tot  een  adjonct  gegeven  heeft  in  defe 
Commiilie,  fo  om  het  verti  ouwen ,  't  welke  hy  heeft van  hem,  en  fijne  cxpeiientie  in  de  faken  aldaer,  als 
om  dat  hy  defe  fake  airede  heeft  begonnen  te  handelen 
met  fyne  Heyligheid ,  tot  genoegen  van  fijn  Majefteyt, 
volgende  fyne  intentie  ;  latende  den  voorfz  Heere 

d'Oftat  de  tegenwoordige  Inftru&ie  iien ,  om  t'fament- 
lijk  te  beramen  en  refolveren ,  wat  weg  fy  té  houden 
fullen  hebben ,  om  daer  in  te  voldoen.1 

En  alfo  hy  acht  dat  fijn  Heyligheid  den  voorfz  Heere 

du  Perron  in  't  pri  vée  fal  willen  iien ,  eer  hy  hem  in  het 
publijk  ontfangt ,  om  fijnen  laft  te  verftaen ,  en  hen 

iïjnen  wil  te  verklaren  op  d'uytvoeringe  van  dien ,  heeft 
hy  hem  twee  brieven  gegeven ,  d'eene  gefchreven  met 
fijn  eygen  hand ,  die  maer  van  hem  alleen  fpreekt,  waer 

mede  hy  fich  in  dien  gevalle  behelpen  fal ;  en  d'andere , 
die  gewag  maekt  van  den  voorfz  Heere  d  O  fiat ,  en  van 

't  fubjeft  van  fyne  reyfe ,  om  overgelevert  te  werden in  de  publijke  audiëntie. 

Maer  't  zy  dathy  fyn  Heyligheid  in  't  publijk  of 
apart  fie ,  fyn  Majefteyt  begeert  dat  hy  hem  fegge  het 
gene  volgt  : 

Voor  eerft ,  dat  fyn  Majeft.  hem  geen  laft  gegeven 
heeft  om  hem  weder  indachtig  te  makende  devoiren, 

die  hy  aengewent  heeft ,  door  't  advijs  en  ordonnantie 
van  de  Prelaten  van  fyn  Koninkrijk,  ten  tijde  dat  hy 
ontfangen  is  geweeft  inde  Catholijke  Apoftolijke  en 
Roomfe kerke,  en  uyt  fyn  eygen genegentheid ,  om 

IV.  Deel. 

fyne  Heyligheid  en  den  heyligen  ftoel  te  bieden ,  de 
eere  en  reverentie  die  hem  toekomt,  en  dat  deerde, 

fynegoedjonftigheid  te  verwerven  :  overmits  defeltfe 
noch  verich zijn,  en  dat  hy  altans  nietibekt  fyne  ge- 

paftèerde  a&ien  t'ernployeren  ;  maer  alleenlijk  de  te- 
genwoordige en  toekomende,  om  fyne  .  intentien  by 

hem  te  rechtveerdigen ,  en  fyne  heylige  Zegeninge  te 
meriteren. 

Maer  hem  te  feggen ,  dat  geraden  zijnde  geweeft: 
by  mijn  Heere  de  Cardinael  van  Göndy ,  tTyner  laetfte 
wederkomfte  van  Komen,  wederom  aen  iyn  Heylig- 

heid te  fenden  ,  om  hem  wederom  te  vertonen  den  goe- 
den wille  die  hy  heeft ,  fich  fyner  goetjoniligheid  weer- 

dig  te  maken,  en  hem  te  bidden,  dathy  hem  fyne  hey- 
lige zegeninge  mede-dele  :  hem  voorhoudende  fuiken 

vertrouwen  te  hebben  op  de  vadeJijkegoedei  tieren- 
heid en  oprechte  intentie  van  fyn  Heyligheid ,  dat  lijn 

Majefteyt  dit  verlbek  vernieuwende ,  van  hem  ontfan- 
gen foude  den  trooft  die  hy  begeert;  fijn  Majefteyt 

niets  meer  ter  herten  hebbende ,  dan  fuik  een  gratie  van 

fijn  Heyligheid  te  verwerven  ,  ter  felver  uui e  gei efol- 
veert  hadde  hem  aen  den  felven  te  depefcheren  ,  om 
hem  daer  feer  oofmoedebjk  om  te  fmeken, gelijk  hy  den 
voorfz  Heere  Cardinael  beloofde  hem  te  lullen  laten 
weten. 

Dat  hy  dienvolgende  aen  fijn  Heyligheid  afgeveer- 
digt  foude  geweeft  zijn,  ter  wederkomfte  van  den  Poft , 
die  hem  daer  van  de  verlékeringe  bracht,  indien  de 
vyanden  van  fijn  Majeft.  fijn  voornemen  niet  verhin- 

dert hadden  door  haer  gewoonlijke  liften-  hebbende 

ten  fel  ven  tyrie 't  geruchte  doen  lopen,  dat  fijn  Hey- 
ligheid ganfehgeenen  wil  en  hadde  van  fijn  Majeft.  te 

grntificren,  nochte  den  genen,  dien  hy  hem  lenden 

lbude ,  jonftehjker  t'ontfangen,  dan  hy  mijn  Heere  tien 
Hertog  van  Nevers ,  en  voor  hem  den  Marquiz  van  Pi- 
fany  gedaen  hadde ;  en  aengaende  dat  fijn  Heyligheid 
den  voorfz  Cardinael  de  Gondy  occaiie  gegeven  hadde , 
om  daer  van  te  vatten  en  fijn  Majeft.  te  geven  andere 
hope ,  dat  hy  dat  gedaen  hadde  om  de  vrefe  ,  die 

hy  gehad  hadde  ,  dat  fyn  Majefteyt  refolveren  fou- 

de iich  met  Vrankrijk  ganfchelijk  t'ontrekken  en  af 
te  fcheyden  van  de  gehooi  fiaemheid  des  heyligen  ftoels, 
op  de  verftotinge  en  weygeringe  diedenHertcg  van 
Nevers  van  den  felven  gèichied  was  ;  en  om  onder- 
tuifchen  den  Konink  van  Spangien  tijd  en  wyle  te  ge- 

ven ,  om  fyne  macht  weder  op  de  been  te  brengen,  fyne 
faken  weder  op  te  heften,  en  ecnige  veranderinge  te 
doenontftaen  iri  dit  Koninkrijk:  Daer  by  vecgende, 

dat  alwaer  't  dat  fyn  Heyligheid  fynMajeftejts  Gé- 
fanten  totliet,  dat  dat  maeribade  zijn  om  hem  te 
onderhouden  met  woorden ,  en  ondertufTchen  evenwel 

fijn  gang  tegaen.expres  tot  de  voorfz  veranderinge  toe; 
of  om  hem  voor  te  ftellen  feer  fchandelijke  conditien,en 
feer  fchadelijk  voor  fyn  perfoon  en  fyn  Koninkri  )k,  on- 

der pretext  van  de  Religie  te  verfekeren  ;  en  dat  exorês 
om  fyne  vyanden  te  contenteren  en  te  fterken ,  en  fyne 
bekeringe  te  verdachte,  te  maken. 

Dat  fulke  geruchten  ,  komende  van  verfcheyden 
oorden ,  en  beveftigt  door  verfcheyden  geintercipieer- 
de  brieven,  die  in  fyn  Majefteyts  handen  gevallen 
zijn ,  waerachtelijk  fyn  Majefteyt  bewogen  en  weder- 
houden  hadden ,  niet  om  te  mistrouwen  van  fyne  fake, 
alfo  weynig  als  van  de  goetheid,  voorfichtigheid  en 
rechtveerdigheid  van  onfen  H.  Vader,-  maer  om  deal 
te  grote  antoriteyt  en  macht ,  die  fijne  voorfz  vyanden 
te  Romen  geulurpeert  hebben,  van  dewelke  hy  noch 
verfch  de  rigeuren  beproeft  hadde  tegenseen  Prince, 

die  feer  geloofwaeiv.'g  was ,  en  van  alle  de  wereld  be- 
kentvoor feer  geaHeclioneert  tot  de  Catholijke  Religie 

en  H.  Stoel  ;  dewelke  onlangs  de  moeyte  genomen 
hadde  van  fich  te  komen  werpen  voor  de  voeten  van 
fijn  Heyligheid ,  hem  te  vertogen  de  wonden  van  fijn 
Majefteyt  en  hem  met  impoi  tunitey  t  om  fijn  byftand  te 
bidden. 

Sulks  dat  fyn  Majefteyt  om  in  fodanige  inconve- 
nienten  niet  te  vallen  ,  geadviieert  hadde  fyn  Hey- 

ligheid te  doen  bidden,  fich  te  laten  gevallen  dat  hy  den 
voorfz  Heei  e  dn  Perron ,  die  hy  al  genomineert  hadde 
om  de  voorfz  reyfe  te  doen,  vergefelfchapte  rnet  twee 
andere  perfonagien,  den  eenen  van  fy  ren  Rade ,  en  den 

anderen  van 't  Hof  van  't  F.-trlament  van  Parijs  ,•  foom 

<3i  3  hem 

(Fo!.  80.) 
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hem  te  fterken  tegens  de  voorfz  inventien  van  .fijne 

vyanden,  en  te  beter  te  wederftaen  de  onbeleefde  eyf- 
fchen  en  conditien ,  die  fy  fouden  mogen  te  wege  bren- 

gen ,  dat  hem  voorgehouden  wierden ,  als  om  t'haer- 
der  wederkomfte  aen  de  Catholijken  van  't  Koninkrijk 

te  beter  te  betuygen,  en  doen  gelden  het  devoir,  't  welk 
fijn  Majefteyt  aengewend  hadde  om  fijn  Heyligheid  te 
contenteren. 

Dat  hier  op  gefondeert  was  de  voorfz  depefche ,  ge- 
daen  aen  den  voorfz  d'Oflat ,  en  den  brief  die  fijn  Ma- 

jefteyt met  fijn  eygen  hand  fchreef  aen  fijn  Heyligheid, 
in  de  maend  van  November  :  Uyt  welkers  antwoord 

fijn  Majefteyt  met  groot  genoegen  vernomen  hebben- 
de ,  dat  fijn  Heyligheid  een  gehele  andere  intentie  had- 

de,  dan  fijne  voorfz  vyanden  uytgaven,  heeft  hyda- 
telijk  gerefolveert  aen  hem  te  fènden  niet  drie  Ambafla- 
dëurs,  gelijk hygedelibereert hadde;  maer  alleenlijk 
den  voorfz  Heere  du  Perron  ,  om  te  eerder ,  ootmoe- 

delijker  en  vertrouwentlijker  fich  te  quijten  van  dat  de- 
voir >  fich  te  vreden  houdende  met  hem  tot  ad  jonét  te 

geven  den  voorfz  d'Oflat,  dien  hy  verkoren  heeftom 
fijne  vromigheid,  en  om  dat  hyachtede  dat  hy  fijne 
Heyligheid  feer  aengenaem  foude  wefen-  Aen  wiens 
voeten  by  hem  dan  feggen  fal  exprefïen  laft  te  hebben 
van  fijn  Majefteyt  fich  neder  te  werpen  in  fijnen  na- 

me. Eerftelijk  om  hem  getrouwe  rekenfehap  te  geven 

van  alle  't  gene  fich  toegedragen  heeft  in  fijn  Maje- 
fteyts  onderwijfinge  en  bekeringe  tot  de  Catholijke 
Religie ,  fo  aengaende  de  Leere  ,  als  de  ceremoniën 
der  Kerke,  van  den  beginne  tot  den  eyndetoe;  en 
infgelijken  van  fijne  ftantvaftigheid  en  volhardinge  in 
hetGelovederfelve,  ab  de  gene  die  daer  particulier- 

der kennifle  van  gehad  heeft  ,  dan  yemancl  anders ; 

overmits  hy  fijn  Majefteyt  in  óeCe  actie  aldeur  geaffi- 
fteert  ,  grotelijks  geholpen  ,  en  gelukkelijk  gedient 
heeft  5  gelijk  hy  hem  byfondcrlijk  verklaren  fal;  mitf- 
gaders  op  wat  wijfe  fijn  Majefteyt  fich  altans  draegt  en 

aenftelt,  fonder  achter  te  laten'tgenegepaflèertisin 
fijn  Majefteyts  huldinge,  en  t'fijner  aennemingeinde 
ordre  van  den  H.  Geeft;  de  eden  die  hy  ged  aen  heeft 
op  de  heylige  Euangelien ,  in  tegenwoordigheid  van 

hetgeheyligdeLichaemonfesHeeren,  in  d'eeneenin 
d'andere  ceremonie ;  met  alle  't  gene  den  voorfz  Hee- 

re du  Perron  weet  >  en  te  propooft  oordeelen  fal  hem 
te  vertogen  ,  om  hem  getuygenifle  en  verfekeringe 
te  geven  van  fijn  Majefteyts  rechte  en  fincere  inten- 

tie ,  in  de  profeflie  die  hy  doet  van  de  Catholijke 
Apoftolijke  en  Roomfe  Religie  ,  in  dewelke  hy 
hem  verfekeren  fal  dat  hy  begeert  te  leven  en  te 
fterven. 

Ten  tweden  ,  om  fijn  Heyligheid  te  bidden,  dat 
hy  fyn  Majefteyt  fecourere  en  vereere  met  fijne  heyli- 

ge zegeninge,  opperfte  en  Vaderlijke  abfolutie,  om 
de  volkome  rufte  van  fijn  ziele ,  en  de  generale  voldoe- 
ninge  van  fijne  Onderfaten  ;  dewelke  fy  tegens  fijn 
Heyligheid  feggen  fullen ,  uytdrukkelijke  laft  en  Pro- 

curatie van  fijn  Majefteyt  te  hebben  ,  te  verfoeken  en 

impetreren,  in 't  publijk,  of  privé,  gelijk  als  't  fijn 
Heyligheid  believen  fal  die  te  geven ,  met  alle  de  eer- 

biedigheid ,  ootmoedigheid  en  fubmiflïe ,  die  men  fou- 
de mogen  begeren  van  een  recht  verbroken  en  boet- 

veerdighert,  't  welke  tot  voornaemfteeynde  vanfyne 
intentien  heeft,  door  fijn  erfFeli  jke  en  Soonlijke  gehoor- 
faemheid  tot  den  heyligen  ftoel ,  fyne  vorige  fauten  uit 
tewiflehen,  en  door  alle  fyne  actiën  te  meriterenden 
naem  van  Alder-Chriftelijkfte  Konink ,  by  fyne  Voor- 
faten  feer  glorieuièlijk  en  meritoirlijk  verkregen  en  ge- 
conferveeit. 

Nochtans  fullen  de  voorfz  Heeren  du  Perron  en 

d'Oflat gewaerfchout zijn,  fich  in  defe  aétie  metful- 
ke  coniideratie  te  beleyden,  datfy,  verfoekende  de 
voorfz  abfolutie,  geen  ongelijk  engefchiede  degene 
die  fyn  Majeft.  airede  ontfangen  heeft  van  de  Prelaten 
van  fyn  Koninkrijk ,  op  dat  fyn  Heyligheid  hem  de 
fyne  wey gerende ,  tegens  de  hope  van  fyn  Majefteyt 
fyne  aenneminge  ei/inlyvinge  in  de  Kerken  van  de 
voorfz  Prelaten  verworven  en  geapprobeert ,  niet  in 
twyfel  getrokken  nochte  bevochten  mochte werden, 
gelijk  miflehien  het  deflein  van  fyne  voorfz  vyanden 
ioude  mogen  wefen 

Heere  van  Perron  twee  Procuratien  gegeven ;  deeene „ 
om  de  voorfz  abfolutie  puurlijk  en  fimpelijk  te  verfoe- 

ken ;  en  de  andere,  die  mentie maekt  van  de  voorle- 
den fake  te  valideren  ,  voor  fo  vele  als  nodig  foude 

zijn ,  en  daer  by  te  voegen  de  fouveraine  abfolutie  van 
fyn  Heyligheid ,  tot  groter  fekerheid  van  fyn  ziele. 
Syn  Majefteyt  fich  gedragende  aen  haer  voorfichtig«L 

heid  en  getrouwigheid ,  om  d'eene  en  d'andere  te  ge- 
bruyken  ,  volgende  de  difpofitie  ,  daer  fy  fyn  Hey- 

ligheid en  de  faken  van  Romen  in  vinden  fullen.  Doch 
is  fyn  meninge,  dat  fy  de  eerfte  niet  en  tonen  noch 
gebruyken,  indien  fy  niet  en  bemerken  dat  fyn  Hey- 
figheid  wel  gerefolveert  is  fyne  Ma jefteit  te  contente- 

ren, om  te  vermyden  de  fcrupulen  ,  die  fuik  een 
weygeringe  foude  voortbrengen  in  de  herten  van 
eenige  fyner  Onderfaten  ,  indien  het  gedaen  waer  op 
een  puur  en  limpel  verfoek  van  fijn  Heyligheids  ab- folutie. 

Den  voorfz  Heere  du  Perron  is  ook  belaft  gewor- 
den met  twee  Aden  ,  de  eene  van  fyn  Majefteyts 

belydenifle  des  Geloofs ,  en  af-fweringe  van  fyne  voor- 

gaende  fauten  :  d'andere,  van  de  eerbiedigheid  en  ge- 
hoorfaemheid ,  diehy,  in  de  kerke  tredende ,  belooft 
heeft  den  voorfz  heyligen  ftoel  te  bewijfen,  geftipu- 
leert  by  de  Prelaten  die  hem  in  defelve  ontfangen  heb- 

ben :  dewelke  ondertekent  zijn  met  fyn  Majefteyts 
hand ,  gezegek  met  het  zegel  van  fyne  wapenen ,  ge- 
contrefigneert  by  eenen  van  fyne  Secretariien  van  Sta- 

te, en  gepafleert  te  S.  Denys  den  15.  July  1595.  om 

fyn  Hcyljgbeid  overgelevert  te  weiden  ,  fo  't  van node  is. 

Maer  even  gelijk  fy  fyn  Heyligheid  vertoont  ful- 
len hebben  de  brandende  begeerte  die  fyn  Majefteyt 

heeft  om  die  gratie  te  verkrygen  ,  mitfgaders  hoe 
feer  geheel  Vrankrijk  daer  na  verlangt,  en  boven  al 
den  uyterften  nood,  die  de  Catholijke  Religie ea de 
Geeftelijkheid  van  dit  Koninkrijk  hebben  van  datfe- 

cours,  inhettempeeft,  't  welk  't  felve  beroert,  het 
welke  hem  vertoogt  fal  werden  by  den  voorfz  Hee- 

re du  Perron  ;  fullen  fy  hem  bidden  met  alle  moge- 
lijke affectie  en  inftantie,  de  verleninge  van  dien  niet 

te  willen  uytftellen  noch  verachteren  ,  overmits  fijn 
Majefteyts  en  des  Koninkrijks  affairen,  het  opfehor- 
ten  en  uy  titel  van  dien  niet  en  konnen  lijden ;  gewis 
zijnde,  dat  alfo  by  een  yeder geoordeelt  word,  dat 
defelve  na  reden  niet  en  kan  noch  mag  geweygert  wer- 

den, indien  men  het  wil  flepende  houden  ,  't  felve  (Fol.  81.) 
grotelijks  't  Koninkrijk  in  't  generael  verftorenfal,  en 
oorfake  zijn  van  een  ongeluk  voor  de  Kerke,  't  welke 
oyt  irreparabel  fal  wefen. 

En  te  dien  propoofte  fal  den  voorfz  Heere  du  Per- 
ron hem  mogen  vertogen  ,  als  uyt  fich  felven ,  hoe 

dikwilsdeParlamenten,  de  Collegien  en  Officiers  van 

't  Koninkrijk ,  by  fyn  Majefteyt  verfocht  en  aengehou- 
den hebben,  al  voor  de  wederkomfte van myn Heere 
den  Hertog  van  Nevers  van  Romen ,  en  noch  veel  ern- 
ftelijkerdaerna,  eenige  ordre  te  maken  op  de  uytde- 
linge  en  provifie  van  deflelfs  Beneficien ,  om  te  verfien 
in  de  confufie  die  daer  in  is,  dewelke  gewiflelijk  feer 
groot  is ,  en  met  allen  eenigen  regel  van  node  heeft : 
Dat  nochtans  fyn  Majefteyt  altoos  vertrokken  heeft  het 

gebruyk  van  datnemedie ,  fo  om  't  refpeét  van  den  hey- 
ligen ftoel ,  en  de  hope  die  fyne  confcientie  hem  altoos 

gegeven  heeft  van  fyne  verfoeninge  met  fyn  Heylig- 
heid ,  als  om  de  beduchtinge  die  hy  gehad  heeft  van  de 

onheylen ,  die  de  Chriftenneid  overkomen  fouden ,  in- 
dien fyne  Onderfaten  en  Officiers  hun  eens  gewenden 

den  H.  ftoel  te  laten  varen.  En  niettemin  dat  het  feer 

nodig  is  daer  een  veerdige  refolutie  in  te  nemen,  al- 
waer  't  maer  om  de  vacerende  Kerken  te  vullen  met  be- 

3uame  en  wettige  Biflchoppen  en  Herders,  die  de  kud- 
e  Gods  weten  en  konnen  reguleren  en  conferveren , 

waer  van  den  voorfz  Heere  de  Perron  hem  vertogen 
fal  het  defaut  en  handelinge ,  mitfgaders  de  grote  mif- 
bruyken  en  dif-ordren ,  die  daer  uyt  komen  ,  als  de 
gene  die  daer  van  feer  wel  onderricht  is  :  en  om 
ook  te  doen  cederen  de  dif-ordre  ,  die  onder  fyne 
Onderfaten  is ,  gefondeert  op  de  geïtereerde  weyge- 
ringen,  die  fyn  Heyligheid  aen  fyn  Majeft.gedaen  heeft 

fyn  zegeninge ,  tot  grote  ergernifle  van  Vrank- 
van  lyn  zegeninge, 

Om  dek  oorfake  heeft  fyne  Majefteyt  den  voorfz 'rijk;  dewelke  den  eenen  'ftoutigheid  geven  om  tegen 

fijn 
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fijn  Heyligheid  te  murmureren  ,   en  te  begeren  en  I  voorfaten  [in  gelijke  occafien  gedaen  hebben  :  genoeg 

tragten,  datmen  fichgehelijk  affcheydevan  den  hey-[  hebbende  doen  blij  ken,  fo  door  fyne  a&ien,  en  dat  hy 
ligen  ftoel ;  en  den  anderen ,  om  aen  te  taften  de  per- 
fone  van  fijn  Majeft.  waer  van  men  effè&en  gefienen 
geproeft  heeft,  daeryegelijke  recht  Chriftelijke  ziele 
een  grouwel  voor  behoort  te  hebben.  Derhalven  fou- 
de  iijn  Majeft.  noch  het  Koninkrijk  niet  langer  kon- 
nen  blyven  in  fuik  een  onfekerheid ,    werdende  ge- 

drongen van  alle  fyne  Officiers  en  onderfaten  ,    felfs 
ook  van  de  geeftelijke,   de  voorfz  ordre  te  maken, 
gelijk  den  voorfz  Heere  du  Perron  hem  feggen  fal  , 

die  hy  haeft  gedwongen  fal  wefen  te  maken  t'fyner  we- 
der komfte  ,  indien  hy  ditmael  niet  en  verkrijgt  de  gra- 
tie van  fijn  Heyligheid  ,    om  een  groter  quaed  in  de 

kerke  te  beletten :  daer  by  voegende ,  dat  fijn  Majeft. 

de  vergaderingedergeeftelijkheid,  diehy  hun  toege- 
laten had  de  te  houden,  uytgeftelt  heeft  van  de  maend 

Februarius  laeftleden,  tot  op  fijn  wederkomfte,  ex- 
preflèlijk ,  om  voor  het  houden  van  dien  klaer  befcheyt 
te  mogen  hebben  van  fijn  Heyligheids  laetfte  wille. 

"Waer  vanfy  hem  te  dien  eynde  inftantelijk  bidden  en verfoeken  fullenhun  met  deneerften  te  doen  blijken, 
hem  te  verftaen  gevende,  nochtans  met  de  zedigheid 

en  eerbiedigheid  die  fijn  Heyligheid  toekomt  ,    uyt- 

drukkelijken  laft  te  hebben  van 'fijn  Majeft.  gelijk  hy 
hun  in  der  daed  ordonneert  by  defe  inftruétie ,  verlof 
van  hem  te  nemen,  en  wederom  te  komen,   30.  da- 

gen na  de  komfte  van  den  voorfz  Heere  du  Perron  te 
Komen,  indien fyfien  datmen  defen  handel  wil  ver- 

lengen ,   en  hun  langer  ophouden  in  de  vervolginge 
van  dien,  om  van  fijn  Majeft. ootmoet  en  geduld  te 
triumpheren. 

Infgelijken  fullen  fy  vermyden ,  datmen  onder  dek 
aétie  niet  en  vermenge  voorftellen  de  conditien ,  die 
fijn  Majeft.  fchandelijk  en  fchadelijk  fouden  zijn, 

'tzy  onder  wat  pretext  het  wil;  gelijk  wefen  foude, 
indien  men  hem  wilde  verbinden  ,  eermen  hem  fijn 
verfoek  bewilligt  ,  van  vrede  of  beftand  te  handelen 
met  de  Konink  van  Spangien  ,  den  Hertog  van  Sa- 
voyen  ,  of  fyne  rebelle  onderfaten  ;  de  Hugenoten 
den  oorloge  aen  te  doen ,  en  te  dien  eynde  te  weder- 

roepen de  Edicten  by  de  Koningen  fyne  voorfaten  ge- 

maekt,  omderuftevan  't  Koninkrijk,  diehy  onlangs beveftigt  heeft ;  of  fich  af  te  fonderen  van  de  intelli- 
gentien  die  fijn  Majeft.  heeft  met  Princenvan  contra- 

rie Religie,  felfs  van  die  met  denTurk,  ingegaen  by 
de  Koningen  fyne  voorfaten,  eer  om  de  Chriftenheid 
vorderlijk  dan  fchadelijk  te  zijn;  of  ook  van  hem  te 
bedingen  andere  diergelijke  dingen.  Want  fijn  Majeft. 
is  dat  ganfeh  niet  geiïnt,  en  verbied  hun  uytdrukke- 
lijk  fich  daer  in  eeniger  wijfè  in  te  laten. 

En  fo  by  gevalle  fijn  Heyligheid  hun  daerinftantie 

-om  doet,  tegens  't  woord  't  welk  den  Heere  d'Offat 
daer  van  gegeven  is  geweeft ,  het  welke  in  dien  geval- 

le fal  vertoogt  werden  •  fy  fullen  hem  antwoorden , 
geen  laft  te  hebben  om  van  fulke  materien  te  hande- 

len: dat  fijn  Majeft.  hem  bid,  hem  fijn  verfoek  te  ver- 
gunnen, en  hem  te  ftellen  in  fuiken  ftand  ,  dat  hy 

daer  na  met  eere  fijne  raden  mach  gebruyken ,  fyne 
bevelen  gehoorfamen ,  en  hem  fijne  pretenfien  en  in- 
tereften  vertogen,  met  fodanigevryigheid  en  weer- 
digheid ,  gelijk  betaemt ,  en  gelijk  hy  fal  konnen  doen  , 
nadathy  fal  verkregen  hebben  fijne  benedictie,  met 
welkers  verlangen  en  bekommeringe  hy  niet  en  kan 
noch  wil  gepijnigt  wefèn. 

Mits  't  welk  fy  hem  fullen  bidden,  niet  toe  te  laten 
dat  defelve  geftelt  weide  op  andere  prijs  van  fijne  oot- 
moedigbeid ,  en  oprecht  leedfehap ,  gevolgt  van  een 
perfoonlijke  penitentie,  fonder  daer  onder  te  mengen  de 

intereften  van  een  ander ,  nochte  het  publi  jk  van  't  Ko- 
ninkrijk; welke,  als  wereldlijke  faken ,  geen  deel  beho- 

ren te  hebben  in  dcie  aftie,  dewelke  geheel  geefte- 
lijk  behoort  te  wefen,  fo  om  de  eere  van  fijn  Heylig- 

heid ,  en  den  heyligen  ftoel ,  als  om  vrucht  te  dra- 
gen in  fijn  Majeft.  ziele,  en  in  goeden  reuk  te  wefen 

by  fijne  onderfaten  en  de  gehele  Chriftenheid. 
Verfekercnde  niettemin  fijn  Heyligheid  ,  dat  fijn 

Majeft.  niet  weygeren  fal  te  verftaen  tot  alle  eerlijke  en 

redelijke  openinge ,  die 't  believen  fal  te  doen,  tot  den 
welftand  en  rufte  der  Chriftenheid ,  na  fyne  verfoenin- 
ge  met  den  H.  Stoel ,  even  gelijk  de  Koningen  fyne 

IV.  Deel. 

fo  lange  vertoeft  heeft  met  den  Konink  vanSpar.gien 

d'oor loge  aen  te  feggen  ,  als  door  het  tra&emer.t ,  dat 
fyne  onderfaten ,  die  hem  de  krijg  aendoen ,  van  hem 
ontfangen,  alsfy  haer  toevlucht  genomen  hebben  tot 

fyn  goedertierenheid  ;  hoe  feer  hy  't  gemoed  vervreemd 
heeft  van  alle  bitterheid  en  wrake  :  en  dat  't  aen  hem 
niet  houden  en  fal,  een  yegelijk  aen  fyn  zijde  daer 

toe  doende  't  gene  hy  behoort,  dat  de  Chriftenheid 
haer  weder  vereenige  en  accordere»  tot  de  behcude- 
niffe  en  geruftheid  der  fel  ve. 

Maerhy  en  fal  noyt  lijden,  dat  hy  daer  toe  gedre- 
ven werde  door  dien  nood ,  dien  hy  heeft  van  fyn  Ma- 

jefteyts  gratie,  overmits  men  'tfelve  eer  dank  foude 
weten 't  gebrek  dat  hy  daer  van  heeft,  en  felfs  't  ge- 

weld en  macht  vanfyne  voorfz  vyanden,  dan  hem. 
Derhalven  fullen  fy  hem  feggen,  expreflèn  laft  te 

hebben  van  fyn  Majefteyt  verlof  van  hem  te  nemen, 
en  wederom  te  komen,  indien  hy  hun  wil  verbinden 

om  fodanige  conditien  t'ontfangen ,  of  daer  van  te 
handelen  en  overkomen  ,  eer  hy  d'abfolutie  verleent : 
gelijk  hy  in  der  daed  hun  belaft  te  doen,  fofy  niet  en 
konnen  verkijgen  dat  hy  daer  van  affta.  Want  hy  heeft 
liever  te  genieten  den  trooft  van  fyne  bekeringe  ,  in 
geruftheid  des gemoeds,  met  de  Prelaten  van  fyn  Ko- 

ninkrijk, gelijkhy  begonnen  heeft,  dan  yets  tedoen, 
dat  fyne  weerdigheid  en  fynenStaet  nadeelig  zy,  om 
fyne  vyanden  te  contenteren ;  gelijk  fy  opentlijk  ver- 

klaren fullen  aen  fyn  Heyligheid,  en  aen  de  Cardina- 
len  die  dies  capabel  fullen  zijn.  En  alfoonfen  H.  Vader 
foude  mogen  voorwenden,  dat  fyn  Majeft.  incapa- 

bel is  tot  de  fuccellie  van  defekrone,  en  bedieninge 
van  het  Koninkrijk,  ter  oorfake  van  de  Interdiclien , 
Cenfuren  en  Excommunicatien  tegens  fyn  perfone 
geworpen  by  de  andere  Paufen ,  en  felfs  by  Sixtus  V. 
en  daer  op  fyn  Majeft.  dringen  om  van  hem  te  ont- 

fangen eene  rehabilitatie ,  of  yet  diergelijke ;  heeft  fijn 

Majeft.  de  voorfz  du  Perron  en  d'Oflat  bevolen ,  't  fel- 
ve  tefchuttenen  af  te  keren  fo  fy  beft  fullen  konnen, 
als  een  ding  contrary  de  nature ,  die  fyn  Majeft.  inge- 
huldet  heeft  van  defe  krone ,  en  tegens  de  wetten  van 

't  Koninkrijk,  't  welke  niemand,  naeft  God,  eenige 
gehoorfaemheid  fchuldig  is ,  voor  fo  veel  het  werelt- 
hjke betreft,  dan  fijnen  Koninken  opperfte  Princeen 
Heere.  Waer  in  fy  fyn  Heyligheid  vertonen  fullen , 
dat  fijne  Majeft.  noyt  toelaten  fal  dat  eenigen  inbreuk 
gefchiede ,  allo  weynig  als  de  Parlamenten  van  het  Ko- 

ninkrijk, Officiers  van  de  krone,  en  van  fynenRade: 
alle  dewelke  met  fyn  Majeft.  eer  hun  leven  fullen  wa- 

gen, enfichftekeninalderhandeperijkelen,  hoedanig 
die  ook  mogen  zijn ,  dan  te  lijden  dat  fuik  een  attentaet 
gefchiede  op  de  Koninklijke  eere  en  autoriteyt  van  fyn 
Majefteyt,  en  op  de  vryhedenen  Privilegiën  van  het 
Koninkrijk ,  die  fyn  Majeft.  geheel  en  ongefchend  wil 
bewaren  voor  fyne  Nafaten ,  fodanige  als  hy  die  van  de 
Koningen  fyne  voorfaten  ontfangen  heeft. 

Derhalven  fullen  fy  aenhouden  ,  dat  de  abfolutie 

geëxpedieert  werde  ,  fonder  gewach  temaken  van  (Fol.82.) 
die  rehabilitatie.  Nochtans  indien  fyn  Heyligheid  fich 
te  vreden  wilde  houden  te  defen  aenfien ,  alleenlijk  by 
a&e  te  verklaren,dat  hy  niet  en  verftaet  dat  de  Bulle  van 
den  voorfz  Paus  Sixtus  V.  van  den  9.  September  i^ 8^ . 

en  alle  't  gene  zedert  gevolgt  en  gedaen  is  tegens  fyn 

Majeft.  in  gevolg  van  dien,  hem  in  'tminfte  kan  na- 
delig zijn  ,  niet  meer  dan  of  daer  noyt  van  gefpro- 

ken ,  en  niets  in  dien  gevalle  gedaen  waer  geweeft  ; 
gelijk  fyn  Majeft.  dunkt ,  dat  de  fyne  foude  mogen 
fchadelijk  zijn.  Hy  laet  de  voorfz  Heeren  du  Perron 

en  d'Offat  toe  ,  die  claufè  te  laten  pafleren ,  die  fy nochtans  niet  en  fullen  voorhouden  ,  ende  en  fullen 

niet  lyden ,  dat  by  gefchrift  blijke ,  dat  die  by  hun  ver- 
focht  of  geconfenteert  zy ;  op  dat  fy  niets  en  doen  dat 

fyn  Majeft.  en  't  Koninkrijk  nadelig  zy. 
Maer  indien  fyn  Heyligheid  verder  wilde  komen, 

na  haer  vertoningen  en  proteftatien  daer  toe, nodig, 
fullen  fy  hun  onthouden  van  de  abfolutie  te  vervolgen , 

en  fullen  fyn  Majeft.  door  een  exprefle  Poft  verften- 
digen  van  fyn  Heyligheids  laetfte  refolutie,  op  datfy 
fyne  bevelen  op  defelve  ontfangen ,  eer  datfy  hun  daer 
vorder  inlaten  :   fonder  hem  nochtans  eenige  occafie 
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te  geven  van  te  hopen  ,  dat  fyn  Majeft.  yets  foude 

willen  laten  vallen  van  't  gene  de  weerdigheid  van  fyn 
perfoon  en  Staet  betreft ,  daerkome  van  dat  wil. 

Voorts  indien  fyn  Heyligheid  hun  fpreekt  van  de 

Weder-invqeringe  der  Miiliveenplaetfen  daërfeafge- 
fchaft  is,  fo  in  clit  Koninkrijk,  als  in  Bearnj  van  de 

publicatie  van  't  Concilie  van  Trenten,  van  de  op- 
voedinge  en  oridérwijfmge  vanmyn  Heere  de  Prince 

vanCondé  in  de  Catholijke  Religie,  't  welke  dingen 
zyndie  fyn  Heyligheid  te  verftaen  heeft  gegeven  dat 
hy  gaerne  fage  ;  iy  lullen  hem  feggen ,  dat  fyn  Majeft. 
die  noch  meer  ter  herten  heeft  dan  yemant ,  als  de 
gene  die  anders  niet  en  wenfcht  ,  dan  immers  fyne 
önderfaten  weder  vereenigt  te  fien  in  den  fchoot 
der  kerke,  en  te  leven  in  de  Religie  daer  hy  beiyde- 
niflë  van  doet.  Derhalven  fullen  iy  hem  verklaren  , 

'tzy  dat  hy  fyne  zegeninge  vergunne  of  niet ,  dat  fyn 
Majeft.  niet  en  fal  ophouden  te  foeken  alle  middelen  om 
die  te  volbrengen:  maer  dat  het  nodig  is ,  dat  hy  daer 
in  te  werkgametvoorfichtigheidenbefcheydenhcid, 

ter  oorfake  van  de  jaloulïen  die  noch  onder  fyne  ön- 

derfaten regneren ,  in  dewelke  lichter  zyn  fal  te  voor- 
iienna  fyne  verfoeninge  met  den  heyligen  Stoel,  dan 
altans,  nu  haer  verdeeltheid  den  eenen  dient  tot  pre- 

text ,  om  te  onderhouden  de  faétien  die  het  Koninkrijk 

troubleren ,  en  den  anderen  om  fich  in  te  fpannen  te- 
gens  de  uy  tvoeringe  der  voorfz  dingen. 

Om  dewelke  te  lichter  te  maken,   de  voorfz  Hee- 

ren  du  Perron  en  d'Oflat  fyn   Heyligheid  fullen  feg- 
gen., dat  fyn  Majeft.  geraden  is  weder  te  doen  leven 

het  Edict  by  wylen  den  Konink  gemaektin  't  jaer  1 5  77. 
om  te  bevredigen  de  troublen  van  dit  Koninkrijk ; 

't  welk  het  minfte  is  van  de  gene  die  in  haer  faveur  ge- 
rnaekt  zyn  geweeft  by  de  Koningen  fyne  voorfaten : 
alfo  door  de  Wederroepinge  van  dien ,    door  geweld 
gefchied ,  ten  tijde  dat  de  ligue  eerft  de  wapenen  aen- 
nam  ,    die  van  contrarie  Religie  waren  geweeft  en 
blyven  fouden  geprofcribeert ,   fonder  middel  van  te 
konnen  leven  in  dit  Koninkrijk,  waer  door  fy  in  fuik 
een  Wanhope  gekomen  waren  ,    fonderlinge  zedert 
fyn  Majefteyts  bekeringe,  en  de  aenfoekinge  die  hy 
gedaen  heeft  van  fyne  goede  gratie  ;   dat  indien  hy 
daer  toe  niet  gebracht  hadde  het  remedie  >   by  fyne 
voorfaten gebruy kt,  ten  tydedatfy  beter  van  de  Ca- 
tholijken  gehoorfaemt  wierden ,  dan  fyn  Majeft.  doet ; 
fy  hun  opgeworpen  fouden  hebben  :  fo  dat  fyn  Majeft. 
foude  te  ftryden  gehad  hebben  met  vele  grote  en  mach- 

tige Uytlandfe  vyanden  ,    die  hem  den  oorlog  aen- 
doen  fouden  ,   en  vele  en  verfcheyden  factien  in  fyn 
Koninkrijk:  Inplaetfedat  die  van  de  voorfz  Religie , 
zynde  in  groten  getale  en  machtig  in  dit  Koninkrijk, 
gelijk  fy  zyn,  fyn  Majeft.  noch  grotelijks  dienen  en 
iterken  om  fynen  Staet  te  befchernaen  tegens  de  vyan- 

den van  dien ,  gelijk  fy  hier  bevorens  ook  gedaen  heb- 
ben :  fulks  dat  fyn  Majeft.  befchuldigt  foude  werden 

Van  onvoorfichtigheiden  ondankbaerheid ,  indien  hy 
na  dat  hy  daer  fo  vele  dienften  van  getrokken  heeft , 
en  daer  hy  hun  noch  fo  van  node  heefc  ,    hun  op 

't  lijf  liep  j  en  hun  dwong  de  wapenen  te  nemen  te- 
gens fyn  perfone  ,    gelijk  fy  altyds  gedaen  hebben , 

als  men  haer  confeientie  heeft  willen  forceren  :  Maer 

fyn  Majefteyt    hoopt  daer  meer  in  uyt  te  richten 

door  de  foetigheid  en  't  exempel  van  fyn  leven,  dan 
door  de  ftrengigheid.    Redenen  ,   die  tot  noch  toe 
niet  hebben  willen  infien  noch  aennemen  de  vyanden 

van  fyn  Majeft.  en  de  oproeringe  van  't  Koninkrijk , 
diehy  wel  verwittigt  is ,  datby  fyn  Majeft.  veel  fpels 
gemaekt  hebben  van  de  publicatie  der  voorfz  verkla- 
ringe  ;    waer  van  nochtans  de  voorfz  du  Perron  en 

d'Oflat  hem  vertogen  fullen  ,   indien  daer  wel  mede 
te  werk  gegaen  werd  ,  gelijk  fyn  Majeft.  verhoopt 

ja ,   dat  de  Catholijke  Religie  en  't  Koninkrijk  meer 
goeten  voordeel  van  ontfangen  konnen,   dan  incon- 
venienten;  waer  van  fy  fyn  Heyligheid  bidden  fullen 
goeden  toeverficht  te  hebben  op  fyn  Majeft. 

Sy  fullen  hem  ook  mogen  vertogen  de  rechtveerdi- 
ge  oorfaken ,  die  de  Parlamenten  bewogen  hebben , 
om  de  Jefuijten  uyt  het  Koninkrijk  te  bannen,  en  fyn 
Majeft.  te  dwingen  daer  in  te  verwilligen ,  waer  van  fy 
beyde  wel  onderrigt  zyn  ,  fonder  dat  het  nodig  zy 
defelnïtru&je  daer  mede  te  vervullen.  Maer  fy  fullen 

fyn  Heyligheid  bedanken  voor  't  gétuygenifle  ,  het 
welk  hem  belieft  heeft  by  een  yeder  te  geven  van 

fynebilligheiden  voorfichtigheid ,  ter  aenkomfte  al- 
daer  van  eenige  der  voorfz  Jefuijten,  komende  uyt 
het  Coliegie  van  Parys ,  beladende  haren  Generael , 
hun  te  veriènden  van  Romen :  gelijk  hy  ook  de  Ge- 

neraels der  Chartreufen  ,  Minre-broeders  én  Capu- 
cijns  belaft  heeft  ,  dat  fy  de  Religieufen  der  voorfz 
Ordren ,  die  in  dit  Koninkrijk  zyn  ,  fouden  doen  we- 

ten i  dat  fy  God  fouden  bidden  voor  fyn  Majefteyt ,  ge- 
lijk alle  de  andere  Geeftelijke  en  Religieufen  van 

'tfelve  Rijk  doen :  hem  feggende  ,  dat  hy  door  dat 
middel  heeft  doen  ophouden  de  feer  grote  en  gevaer- 
lijke  ergerniife ,  die  haer  ftilfwygen  en  obftinaetheid 

't  gehele  Koninkrijk  gaf;  waer  uyt  al  voor  langen  tijd 
vericheyden  accidenten  ontftaen  fouden  zyn  ,  feit? 
fchadelijk  voor  de  voorfz  Religieufen ,  tegens  welke 

de  voorfz  Parlamenten  wilden  prononceren,  ge'ijk  fy 
tegen  de  Jefuijten  gedaen  hebben ,  tenware  fyn  Maje- 

fteyt daerordre  ingeftelt  hadde*  gelijk  't  hem  belieft 
heeft  te  doen  :  Waer  voor  fy  hem  de  voeten  fullen  kuf- 
fen,  hem  biddende goet  te  vinden,  dat  de  voorfz  Re- 

ligieufen voortaen  geregeert  werden  by  perfonen  die 
van  fyn  Natie  zyn,  fonder  meer  gebonden  te  wefen , 
gelijk  fy  nu  doen ,  aen  de  wille  en  bevelen  van  vreem- 

delingen, gelijk  in  gelijken  gevalle  is  gedaen  geweeft 
by  den  Konink  van  Spangien. 

Maer  indien  fyn  Heyligheid  wilde  fyn  Majefteyt 

dwingen  de  Jefuijten  weder  in  dit  Koninkrijk  t'ont- 
fangen  en  in  te  voeren ,  en  daer  van  te  handelen  met 

de  voorfz  du  Perron  en  d'Oflat ;  fy  fullen  hun  daer 
van  excuferen  ,  en  vertogen  niet  gemachtigt  te  zyn 
om  dat  te  doen. 

Gelijk  fy  ook  doen  fullen,  indien  hy  hun  fpreekt 
van  te  beveftigen  of  approberen  de  provifien  by  hem 
gedaen,  van  de  beneficien  die  in  dit  Koninkrijk  ge- 
vaceert  hebben  door  affterven  of  reiïgnatie  ,  gedu1- 

rende  den  kryg,  op  'taengeven  en  verfoek  van  den 
Hertog  van  Mayenne,  of  uyt  fyn  eygenbeweginge ; 
hem  biddende  goed  te  vinden  ,  dat  iodanige  hande- 

lingen opgefchort  en  uytgeftelt  werden  tot  na  deab- 
folutie,  wanneer  fyn  Majeft.  aen  fyn  Heyligheid  een 
Ambafladeur  fal  fenden ,  die  laft  fal  hebben  om  daer  van 
met  hem  te  overkomen ,  als  ook  van  vele  andere  van 

geen  minder  gewicht.  Waer  in  fy  fyn  Heyligheid  verfe- 
keren  fullen,  dat  fyn  Majeft.  altoos  acht  fal  nemen  om 
hem  te  geven  alle  de  voldoeninge,  die  hem  mogelijk  fal 

zyn,-  fonder  nochtans  hem  verder  in  te  wikkelen. 
Totbefluvt,  de  voorfz  Heeren  du  Perron  en  d'Oflat 

fullen  fyn  Majeft.  niet  inwikkelen  in  eenige  belofte 
of  verwillinge  van  yets  dat  het  publijk  van  fyn  Ko^- 
ninkrijk  betreft ,  en  importeert  voor  deflelfs  affairen  , 
wat  hun  daer  van  ook  foude  mogen  gefeyd  en  voor- 

gehouden werden  by  fyn  Heyligheid  of  anderfins  van 

ify  nen  't  wegen  :  maer  fullen  hun  getrouwelijk  en  ftand- 
vaftelijk  houden  binnen  de  palen  van  de  tegenwoordi- 

ge inftrucTrie,  en  andere  generale,  diefyte  propooft 
oordelen  fullen  ;  verklarende  en  protefterende  geen 
andere  laft  te  hebben ,  dan  fimpelijkte  vervolgen  de 
voorfz  zegeninge  en  abfolutie  van  fyn  Heyligheid ,  en 

t'aenveerden  de  conditien ,  die  hy  fyn  Majefteyts  per- 
fone tot  penitentie  fal  willen  opleggen  ,  dewelke  fy 

noch  acht  fullen  dragen  fo  moderaet  te  krygen  als  mo- 

gelijk fal  wefen. Syn  Majeft.  heeft  den  Heere  da  Perron  mede-ge- 
geven brieven  aen  de  Neven  van  onfen  heyligen  Va- 

der ,  en  aen  alle  d'andere  Cardinalen ,  die  te  Romen 
zyn  fullen ,  die  hy  hun  leveren  fal ,  hun  gaende  be- 

foeken ,  en  biddende  voor  fyn  Majeft.  t'intercederen 
by  fyn  Heyligheid ,  op  dat  hem  believe  hem  fyn  ver- 

foek te  vergunnen :  nochtans  en  fal  hy  die  niet  gebruy- 

ken,  en  hun  niet  gaen  befoeken,  indien  fyn  Heylig-  (Fo,-83) 
heid  hem  niet  en  belaft  of  toelaet  dat  te  doen ,  om  niets 
te  doen  nochte  aen  te  vangen  ,  dat  fyn  Heyligheid 

niet  aengenaem  en  zy :  fich  nopende  de  refte  gedra- 

gende aen  hem ,  en  aen  den  voorfz  d'Offat ,  van  de iprakediehy hun  houden,  en vanhetonderfcheytdat 

hy  daer  in  gebruyken  fal. 
Maer  hy  fal  fich  onthouden  van  by  den  Cardinael  van 

Alexandrien  te  gaen ,  overmits  hy  al  te  partydigen  die- 
naer  is  des  Koninks  van  Spangien  ,   en  tegen-partye 

van 
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van  fyn  Majeft.  die  wel  te  vreden  is ,  dat  hy  gaet  by  den 
Cardinael  Sega,  die  hier  te  Lande  placht  te  wefen  : 
maer  hy  en  verftaet  niet  dat  hy  fich  gemeenfaem  met 

hemmake,  nochtehemfyn  Majefteyts  intentien  ont- 
dekke ,  overmits  hy  verwittigt  is ,  dat  hy  hem  niet  feer 

g'inliigenzy  ,  als  de  gene  die  meer  forge  draegt  voor 
fyn  particulier  avancement ,  dan  voor  het  gemene 
befte. 

En  hoewel  den  Hertog  van  Joyeufe  fich  grotelijks 

te  bsyten  gegaen  heeft  inde  veranderinge ,  diehy  te 
Tholoufe  gedaen  heeft,  tegensdefeeruytdrukkelijke 
hope  diehy  fyn  Majeft.  gegeven  hadde,  van  geheel 
het  tegendeel  te  doen  ;   en  hoewel  daer  geen  ftofte 

ontbreekt,  om  te  geloven  dathy  't  niet  gedaen  heeft 
buy  ten  v/eten  vanden  Cardinael  fyn  broeder:  noch- 

tans fal  den  voorfz  Heere  du  Perron  niet  laten  by  hem 

te  grien  ,    en  hem  te  feggen  Wat  een  leedwefen  fyn 
Majeft.  heeft  van  de  onbedachtheid  van  fyn  voorfz 
broeder ,  waer  van  hy  meer  de  fchuld  geeft  den  genen 

die  byhem  zijn,  die  fyne gefeggel ijkheid  en  eenvou- 
digheid misbruykt  hebben,  dan  hem,  dien  fy  zedert 

brieven  hebben  doen  fchryven  ,   onder  pretext  van 

diefortfigheidte  rechtvaerdigen ,  die  wel  te  recht  fyn 

Majeft.  verftoort  hebben  ,    om  hen  onverfoenlijk  te 

maken.  Maer  dat  fyn  Majefteyts  goetheid  haerboof- 
heidnoch  te  boven  gaet,  fuiksdat  indien  den  voorfz 

Hertog  den  misflach,  die  hy  begaen  heeft,  wil  bete- 

ren, hy  van  fyn  Majeft.  gratificatie  ontfangen  fal,  ge- 

lijk te  voren ,  mits  dat  hy  fich  daer  Wel  haeft  toe  re- 

folvere,  alfo  fyn  Majeft.  voorhebbens  is ,  daer  geen  aen- 

fchoumeer  op  te  nemen,  indien  hy  de  fake  lang  dra- 
gende houd ,  en  continueert  te  prefereren  de  paflien 

der  gene ,  die  hem  geraden  hebben  fyn  Majefteyts  goe- 
digheid te  misbruyken ;   waer  uyr  fyne  en  fyns  huys 

ruTjne  fal  volgen  ,  die  fyn  Majeft.  altoos  feer  blydefal 
wefen  te  vermeyden.  Waer  aen  den  voorfz  du  Perron 
den  Cardinael  vermanen  fal  vaerdiglijkde  hand  te  ftaen, 

indien  hy  begeert  dat  fyn  Majeft.  behoude  't  goede  ge- 
voelen dat  hy  van  hem  gevat  hadde  ,   en  hem  grad- 

ueren ;  gelijk  hy  hem  hadde  laten  weten  dat  hv  van  fin 
was  te  doen.  Den  voorfz  Heere  du  Perron  fal  ook  by- 

fonderlijkenvertrouwentlijk  befoekende  Heeren  van 

Lomehn,  d'Elbene  en  Seraphin,  fal  raed  van  hun  ne- 

men in  d'uytvoeringe  van  fyn  laft ,  en  fal  hun  bidden 
en  befweren  by  d'affe&ie ,  die  fy  fyn  Majeft.  en  den 
welftant  fyner  faken  toedragen  ,   hemby  te  ftaen  en 
te  helpen  in  defe  gelegentheid ,  gelijk  fy  airede  wel  be- 

gonnen hebben ,  enïyn  Majeft.  vertrout  dat  fy  con- 

tinueren fullen;  hunverfekerendeelksin  'tbyfonder, 
dat  fyn  ̂fajeft.  feer  wel  van  hun  vernoegt  is ;  ja  fo  feer 
dat  hy  fich  aen  hun  verbonden  gevoelt  voor  fo  veel  |  mijn  Heereden  Hertog  van  Nevers,  jrergefèlfchapt 
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en  uytfyn  Majefteyts  naem ,  Jaques  Davy ,  Heere  var  be  öoninft 

Perron ,  fynen  Raed  m  den  Rade  van  State ,  en  fyne! ,  b*n 
eerften  Aelmoefenier ,  en  Arnold  d'Oflat ,  Deken  van  Sta 
Varen ,  in  de  Diocefe  van  Rhodes ,  fyn  Majefteyts  ge-  j^au.s* 
machtigheden ,  hier  toe  expreflelijk  gedeputeert,  dat 
Gode  belieft  hebbende ,  zedert  eenige  Jaren  herwaerts , 

'therte  van  den  voorfz  Heere  Konink  te  roeren,  en 
hem  in  te  geven ,  dat  hy  fich  vereenigen  fbude  met  de 
Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe  Kerke  ,   hy  alle 
mogelijke  middelen  focht  om  daer  in  ontfangen  en 

aengenomen  te  werden  door  d'autoriteyt  van  defen 
heyligen  ftoel ,  en  al  ten  tijde  van  Sixtusde  V.  te  Ro- 

men fond  den  Heere  van  Luxemborg  ;    en  daer  na  in 
18.  maenden  tijds  meerder  klaerheids  gekregen  heb- 

bendevan de  twiftige  poin&en,  tuflehen  de  Catholij-- 

ken  en  de  Ketters,    fond  hy  te  Romen  in  'tbeginfel 
van  u  Paufdom ,  mijn  Heer  den  Cardinael  van  Gondy , 
en  daer  na  de  Marquiz  van  Pifany ,  om  uwe  Heylig- 
heid  te  bidden,  hem  te  bevelende  formen  en  midde- 

len die  hy  moft  houden  in  fyne  bekeringe ,  op  dat  alles 

daer  in  mocht  toegaen  met  d'auto:  iteyt  en  goet  ge- 
noegen van  uwe  Heyligheid ,  en  niets  nagelaten  van: 

't  gene  hy  betamelijk  foude  geoordeelt  hebben ;  maer 
uwe  Heyligheid  hem  uwe  geboden  niet  waerdig  ge- 

acht hebbende ,  en  hy  fich  in  geftadig  gevaer  des  doods 
fiende  ,    fo  om  de  krijgs-cxploiclren  daer  hy  fich  alle 
dage  in  vond  ,    als  om  de  menigvuldige  confpiratien 
en  lagen  die  op  fyn  perfoon  toegeleyd  wierden ,  was 
hy  gedwongen  fich  eyndlijk  te  addrefleren  aen  de  Pre- 

laten van  Vrankrijk  ,    om  fyne  godfalige  en  heylige 
begeerte  te  volbrengen  ;   by  welke  Prelaten ,  en  by 
vele Leeraers  inde  Theologie  ,  volkomentlijkonder- 
wefen  zijnde  in  het  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe 
Gelove,  dede  hy  alle  fubmilfien  in  fuiken  gevalle  ver- 

eyfcht  en  gewoonlijk,  en  felfs  d'af-fweringe  van  fyne 
vorige  dwalingen ,  mitfgaders  de  belijdeniflè  des.  Ge- 
loofs,   diehy  onverbrekelijk  wil  onderhouden  en  na- 

komen, en  by  een  der  voorfz  Prelaten,   met  ad  vijs 

en  aflïftentie  der  andere,  ontfing  hy  d'abfolutie  van 
de  cenfuren  en  excommunicatien  daer  hy  in  vervallen 
was,   ter  oorfake  van  de  voorfz  dwalingen;  en  niet- 

temin wierd  by  defelve  Prelaten  gewefen  aen  uwe 
Heyligheid  ,    opperfte  Herder  en  Hooft  der  kerke, 

om  hem  te  bidden  aengenaem  te  houden  't  gene  by  hun 
gedaen  mochte  wefen  in  dit  kas  van  feer  dringende 
nood ,  waer  in  hun  hebbende  willen  voldoen  fonder 

eenig  vertoef,  gelijk  in  alle  d'andere  dingen  hem  by  de 
voorfz  Prelaten  ,    en  niet  konnende  felfs  in  eygener 
perfonen  komen  byuwe  Heyligheid}  dienhy  erkent 
voor  opperfte  Herder  in  de  kerke  ,   deputeerde  hy 

moeyte,  als  fy  dagelijks  riemen  voor  hem  en  fyne  fa- 
ken, waer  voor  hy  dankbaer  fal  zijn,  voornamelijk 

tegens  de  voorfz  Lomelin  en  d'Elbene ,  hun  in  fyn  Ma- 
jefteyts naem  alle  dankbaerheid  en  erkenteniflè  belo- 

vende ,  feggende  tegens  den  voorfz  Lomelin  ,  dat 

fyn  Majeft.  hem  brieven  vannaturaüfatiefaldepefche- 
ren ;  doch  dat  hy  niet  te  vreden  en  fal  wefen ,  of  hy  fal 
hem  daer  aenfienlijker  kentekenen  van  doen  dragen , 

gelijk  dat  meriteert  fyndeucht  ,  en  d'extraordinare 
forge  die  hy  dracht  voor  't  gene  fyn  Majeft.  betreft, 
die  ook  fyn  avancement  verforgen  fal  in  alle  andere 

dingen ,  gelijk  hy  met  der  daed  ontwaer  fal  werden. 

Gedaen  te  Fontayne-Bleau  den  9.  May  1595.  Onder 
ftond  HHNJ^Y.  En  lager  DeNcufville. 

3&e  boo?f3  SCmöaffaten  $tmü  sijnfce  /  en  ïjare 
Inftrumen  en  befeïjept  ontfangen  ïjebüenöe  /  nefc 
ben  rjare  repfe  berbolgt  /  en  3i)n  eptibelp  tien  n.  gillij 
tot  föomen  aengenomen;  en  na  bat  fp  öaec  ban  öe 
moepeïijnDetti  öer  repfe  toat  betberfetjt  en  geruft  Ijafr 
ten/  ftebben  fp  a$  üoninnlijne  <0efantcn  up  fcen  $au$ 
SUuötetme  betogen  /  en  jijn  toegelaten  öcm  fijne 
boeten  te  nuffen  /  en  gaben  fjem  een  requefie  met 
alle  ootmoebtgneiö  en  reberentte  /  ban  toegen  tien 
ï$omnn  ban  ©janïmjn  ober  /  ban  oefen  mïjouö : 

'AUer-Heyligfle  Vader , 

Ifquefle    f~*  Even  uwe  Heyligheid  te  kennen  van  wegen  Hen- twmugenvJrik  de  IV.  Konink  van  Vrankrijk  en  JNafarre  , 

met  den  Biflchop  van  Mans  en  andere  Prelaten ,  hem 
laft  gevende  uwe  Heyligheid  te  bidden ,  hem  te  ver- 

gunnen't  gene  hywift  hem  nodig  te  zijn.  En  hoewel 
den  voorfz  Heere  Hertog  fyn  Majeft.  niet  konde  bren- 

gen den  trooft  dien  hy  wenfehte  van  die  reyfe ,  niet- 
temin fyn  Majeft.  niet  latende  altoos  te  vertrouwen  op 

de  Vaderlijke  goedigheid  van  uwe  Heyligheid,  komt 
op nieus weder  voor  de  voeten  van  uwe  Heyligheid, 

en  bid  hem  in  aller  ootmoed ,  by  d'ingewanden  onfes 
Heeren  Jefu  Chrifti ,  dat  het  u  believe  hem  te  verlenen 
uwe  heylige  zegeninge  en  opperfte  abfolutie,  van  de 
cenfuren  by  hem  behaelt ,  en  tegens  hem  verklaert , 
ter  oorfake  der  voorfz  dwalingen ,  tot  groter  feker- 
heid  en  ruft  van  fyn  ziele ,  en  welftand  van  fyn  gehe- 

le Koninrijk,  en  tot  de  verfoeninge  en  weder-ver- 
eeniginge  des  felven  naet  den  H.  Stoel ,  fyn  Majeft.  fub- 
mitterende  fyn  perfone  onder  de  bevelen  van  uwe 
Heyligheid  ,  en  de  heylige  Moeder  de  kerke ,  in  de 
forme  in  fuiken  kas  behoorlijk  en  vereyfcht ;  en  fyne 
voorfz  gemachtigde  u  biddende  te  willen  acht  nemen , 
dat  om  de  fcheydinge ,  die  in  7.  jaren  herwaerts ,  tuf- 
fchen  defe  H  Stoel  en  die  krone  geweeftis,  de  faken 

der  Religie  en  der  kerkelijke  ordre  in  feer  grote  confu- 
fie  zijn  in  Vrankrijk  ,  en  in  merkelijk  perijkel  van 

ruijne,  om  de  vacantie  van  een  groot  getal  Bifdom- 
men,  Abdijen  en ontallijkeProchiale kerken,  en  om 

d'attentaten  die  de  wereldlijke  Hoven  en  Magiftraten 
dagelijks  doen  op  deGeeftelijke  macht,  endekrijgf- 
luyden  op  de  naburige  kerkelijke  goederen  ;  en  om  de 

Ketterijen  ,  Atheifterije,  Babarifticid  en  Heydeu- 

dora, 
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dom,  die  vaft  innemen  de  gemoederen  van  dievolke-v 
ren  ,  onvoorfien  van  Herders ,  en  verfteken  van  alle? 

ziel-forgers  en  geeftelijke  beftieringe;  enomdegrou- 
welijke  fcheuringe,  die  vaft  aliins  en  door  dit  gehele 
Koninkrijk  toeneemt,  tot  per  ij  kei,  ja  gewifle  ver- 
doemeniflè  van  millioenen  zielen  ,  die  in  Vrankrijk 

zyn  ,  en  in  toekomende  eeuwen  daer  wefen  fullen; 
welke  dingen  tot  medelijden  en  mededogen  behoren  te 
bewegen,  niet  alleeneer.  mededogent  Vader.  Stad- 

houdervan JefusChriftus,  die  met  fijn  dierbaer  bloed 

iVn  kudde  vry  gekocht  heeft ;  maer  ook  alle  andere  per- 
fonen  ,  die  eenig  het  minfte  gevoelen  hebben  van  de 
Chriftelijkheid,   of  van  de  m^nfchelijkheid :    en  felfs 

requefte  by  gefchrift  overgelevert  hadde.  Dat  dat  de 
grootfte  fake  was ,  die  den  heyligen  Stoel  inveelhon- 
dert  Jaren  herwaerts  gehad  hadde :  dat  hv  hun  bad , 
vermaende  en  befwoer ,  daer  wel  op  te  willen  denken , 

en  aen  d'een  zijde  te  ftellen  allerhande  paftlen  enmen- 
fcheli  jke  intereften ,  en  niet  te  fien  dan  op  d'eere  Gods , 
de  behoudenifle  en  verbreydinge  der  Catholijke  Reli- 

gie, en  het  gemene  befte  der  gehele  Chriftenheid.  Dat' 
fy  fouden  gedenken ,  dat  hier  niet  gehandelt  en  wierd 
van  een  privé  menfche  ,  die  men  in  de  gevankeniflè  • 
houd ;  maer  van  een  feer  groot  en  machtig  Prince ,  die 
over  Heyrlegers en  vele  volkeren  commandeerde;  ea 
dat  men  niet  fo  feer  fien  en  moft  op  fyn  perfoon ,  als  op 

dat  tot  fovele  onheylen,  tot  een  fo  grote  ruijne  der  [een  geheel  Koninkrijk ,  't  welk  hem  volgde,  en  van 
Catholijke  Religie  en  verdoemeniftc  van  fo  vele  zielen,  ihem  dependeerde,  noch  fo  grote  ftrafhgheid  houden 

anders  geen  remedie  is  dan  defe  abfolutie  die  men  van  I  in  'tabfolveren  van  de  cenfuren,  als  in  't  abfol  veren 
uverfoekt.  endeverfoeningeenweder-vereeningevan  ;  vandefbnden.  Dat  hy  na  vier  of  vy f  dagen  hun  fbu- 
d'Alder-Chriftelijkfte  krone  met  den  heyligen  Apofto-  I de  doen  ontbieden  ,  den  eenen  na  den  anderen,  na 
lijken  Stoel;  waeruyt  dadelijk  volchtdereftitutievan  jhaer  trap  en  ordre,  om  hemhaer  advijfen  te  komen 
uwe  Heyligheids  autoriteyt  in  dat  Koninkrijk  ,  de  leggen  in  fyn  kamer,  een  ycder  byfonder,  en  dat  fy 
provifienvan  de  kerken,  deordinantie  der  Priefters,  |hun  daer  op  gereed  maken  fouden.  Na  dathyfo  ge- 
de  weder-kryginge  der  kerkelijke  goederen,  de  we-  Ifproken  hadde,  dedc  hy  de  vergaderinge  voor  lefen 
der-oprechtinge  van  den  heyligen  dienft  der  Religie ,  I  de  twe  blieven  des  Koninks,  en  de  fcnriftelijke  re- 
van  de  kerkelijke  ordre  en  difaplijne,  heteynde  van  jquefte  die  wy  hem  overgelevert  hadden.  Denvolgen- 

(F0I.S4) 

ontallijkediforderen,  misbruyken,  fchelmerijen ,  met 
de  behoudenifle  en  faligheid  van  {o  vele  zielen.  En 
voorts  daer  na  vermeerderinge  van  hoogheid  ,  van 
macht  en  van  glorie  voor  deién  heyligen  Stoel ,  en 
middel  voor  uwe  Heyligheid ,  om  de  Chriftelijke  Prin- 

cen  t'famen  te  bevredigen ,  en  het  feer  hoge  en  falige 
werk  van  een  Paus  te  doen ,  tot  den  welftand  der  ge- 

hele Chriftenheid  ,  en  tot  alle  tijde  en  occafie  van 

Vrankrijk  t'ontfangen  alle  de  grootfte  fecourfen,  fo 
in  't  wereldlijke  ,   als  in  'tgeeftehjke  ,   die  oyt  den 

denMaendag,  zynde  den  7.defermaend,  begon  hy 
te  horen  de  advijfen  der  voorfz  Heeren  Cardinalen , 
en  om  de  lankfaemheid ,  die  te  Romen  als  aengeboren 

is ,  en  overmits  fyn  Heyligheid  d'ordinaris  affairen  van dit  Hof  niet  en  hadde  konnen  nalaten ,  fo  en  hadde 
hy  nietgedaen  met  hun  te  horen  voor  Woenfdag  den 
2. 1 .  defes.  Daer  warender  meer  dan  de  drie  vierde  par- 

ten die  van  advijs  waren,  dat  fyn  Heyligheid  d' Ab- 
folutie geven  foude.  In  defê  acht  dagen  die  gepafteert 

zyn,  zedertdatde  Paus  gedaen hadde  metd'advijfen 
Heyligen  Stoel,  van  dat  Alder-Chriftelijkfte  en  feer  ;tc  horen,  hebben  wy  gefolliciteert  en  gehandelt  van 
devote  Koninkrijk  >  heeft  ontfangen.  jdeconditien  van  de  toekomende  abfolutie,  eninfom- (men  eens  geworden  ;  altoos  hebben  wy  hun  gefeyd 

3&at  Ita  tfObütlebermoc  öec  b002f3  tOJUCftc  toö?'  jen  by  gefchiifte  gegeven,  alle  't  gene  wy  hun  kon- 
fctt  ncftfjtet  10/  ï)0C  fcatöc  $ail$  gcmïjtcrop  ÖCCa*  den  accorderen  ,  (onder  yet  achter  te  houden  ,  en 
fcett  foiiuemetfcc  CarïJinaïCtt/  m  bacr  bO^öerjÖ  om*  hebben  hun  verklaert,  datwy  daer  niet  meer  by  een 
gtttn/  fo  ban  bc  ̂ pacnfe/  ÜM  ö'^bfOlutie  ttiet  en  konden  doen :  En  hoewel  fy  tonen  noch  andere  din- fOUÖC  bOOtfrjaen/  al0  anÖerfintSf/  fa!  men  Upt  ben  gen  te  begeren,  nochtans  en  fullen  fy  niet  meer  van 
ïmgcbOCOiJen  bJief  ban  aintoeatf  ÖWat  /  aen  ben  'ons  krijgen,  en  fullen  niet  laten  voort  te  varen  tot  de 3£ecre  ban  ©ttterop  /  genoeg  beeftaen  /  öecnalben 
mp  baec  ban  niet  becittt  behalen.  3£en  tijief  toatf 
inöouöeröeatëbölcOt: 

MYN  HE  E]<.E, 

5Ö2Üf km  T>  Y  mynen  laetften  briel 
mfjn  föeete  JJ  fchreef  ik  u  fommierli 

ef ,  die  van  den  29.  Julij  was  , 

tr\©ffat/ 
«?n  mijn 
i"?fcr  ban 
j&iitecp. 

expeditie  van  de  fake ,  gelijk  wy  onfen  heyïigen  Va- 
der daerom  baden  in  de  derde  Audiëntie ,  die  wy  van 

fyn  Heyligheid  hadden  op  Maendag  den  z8.  defer ; 
doende  tegens  fyn  eygen  perfone  de  voorfz  verklarin- 
ge,  van  anders  niet  meer  te  konnen  doen  by  decon- 
ditien  by  ons  te  voren  geaccordeert.  Ook  heeft  fijn 
Heyligheid  op  huyden  Confitorie  gehouden  ,  en  in 

ijk  't  gene  tot  op  dien  dag  toe  i't  felve  aen  de  Cardinaels  verklaert,  hoe  dat  hy  de  ftem- 
in  des  Koninks  fake  gedaen  was  ,  zedert  dat  myn  men  vergadert  hebbende,  bevonden  heeft ,  datfy  by- 

Heerevan  Perron  in  defe  ftad  gekomen  was.  'sAnde-  ̂ na  alle  van  advijs  geweeft  waren  d'abfolutie  te  geven, 
rendaegs  ,  zynde  Sondag  dan  30.  dito  ,  hadden  wy  en  dathy  dienvolgendegerefolveertwas  die  te  geven, 
van  onfen  heyligen  Vader  de  twede  audiëntie,  daer  ;  en  airede  met  de  gemachtigde  geadvijfeert  hadde  van 
wy  fyn  Heyligheid  (eyden ,  hoe  dat  wy  afgedaen  had-  de  conditien  van  dien,  waer  van  hy  hun  de  voornaemfte 
den  met  de  Cardinalen  aen  te  fpreken  en  onderrichten ,  j  en  gewichtigfte  feyde :  daer  by  voegende,  dat  hy  trach- 

volgende  fyn  bevel,  en  leverden  hem  de  requefte  by  I  ten  foude  daer  voordeel  uyt  te  trekken,  fo 't  mogelijk 
gefchrift:  ,    waer  in  vervaet  was  fyn  Majefteyts  ver-  >ware,  en'tgenealtansniet  verkregen  konde werden, 
foek ,  't  welk  fyn  Heyligheid  ook  by  gefchrift  had  wil- 

len hebben.  Syn  Heyligheid  las  die  requefte,  en  feyde 
dat  hy  die  overleggen  en  ons  daer  na  ontbieden  foude. 
Hier  na  hielt  hy  ons  vele  vragen  en  fwarigheden  op 
defe  fake  voor ,  waer  op  wy  hem  antwoorden.  Enden 
volgenden  Woenfdag ,  tweden  dag  defer  maend  Au- 
gufti ,  vergaderde  onfen  heyligen  Vader  alle  de  Car- 

dinalen in  een  generale  vergaderinge ,  en  droeg  hun  de 

voorfz  fake  voor  ,  hun  deducerende  alle  't  gene  fich 
daer  in  toegedragen  hadde ,  van  't  begin  fy  ns  Paufdoms 
af  tot  op  dien  dag  toe;  hun  verhalende  alle  de  rigeu- 
ren  die  hy  daer  in  gehouden  hadde,  en  hoe  dat  die 
nets  uyfgèricht  hadden  ,  de  Konink  meer  en  meer 

voorfpoedigt ,  en  fich  in  't  Koninkrijk  geveftigt  heb- 
bende ,  niet  tegenftaende  alle  den  wederftand  die  men 

hem  hadde  konnen  doen  Dat  fyn  Heyligheid  eyndlijk 
te  verftaen  gegeven  hebbende  aen  myn  Heere  deCar- 
dinael  van  Gondy  ,  dat  hy  aenhoren  foude  de  gene 
die  hem  op  nieus  gefonden  foude  werden ;  de  Konink 
hemgefonden  hadde  myn  Heere  du  Perron,  die  hem 

twee  brieven  van  fyn  Majeft.  (waer  van  d'eene  metfyn 
eygen  hand  gefchreven  was)  gebracht,  en  hcra  fyne 

foude  hy  daer  na  fien  te  krijgen  door  't  middel  van  een 
Legaet,  dien  hy  fenden ,  envandeNuntiendiehy  by 
den  Konink  houden  foude  ,   en  van  d'Ambafladeurs 
die  fijn  Majeft.  alhier  ook  foude  fenden  en  houden. 
Nurefteerter  dat  wy  de  voorfz  gearrefteerdc  en  over- 

komen conditien  en  beloften  ondertekenen ,  en  dat  fijn 

Heyligheid  het  Decreet  van  d'abfolutie  make  enpubli- cere.  Ondertuflchen  is  men  doende ,  om  in  te  ftellen 

de  forme  van  d'af-fweringe  en  beli  jdenifle  des  Geloofs , 
die  wy  hier  fullen  moeten  doen  in  des  Koninks  naem, 
en  de  forme  van  de  bul  Ie  van  abfolutie,  waer  van  men 

ons  copye  fal  geven ,  en  fal  met  ons  overkomen  wer- 
den ,  eer  datmen  daer  yet  in  doe-  Dat  gedaen  zijnde » 

fal  fijn  Heyligheid  een  dag  nemen,  op  welken  publie- 
kelijk gefchieden  fal  de  fofemniteyt  van  de  voorfz  af- 

fweringe  en  beli  jdenifle  des  Geloofs,  en  van  d'abfo- lutie die  in  eene  weeg  en  met  defeïve  teneur  gegeven 

fal  werden :  en  wy  hebben  hope  en  by-na  verfekert- 
heid ,  dat  dat  wefen  fal  op  den  dag  van  onfer  Vrouwen 
geboorte,  den  8.  der  toekomende  maend;  en  daer  na 
fal  de  voofz  bulle  gegrofleert ,  ondertekent  en  gepubli- 

ceerd werden,  om  de  Koaink  gebracht,  en  in  Vrank- rijk 
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rijk  en  geheel  Chriftenheid  gepubliceert  te  zijn.  Ik  en 
particularifere  u  hier  de  voorfzconditien  niet,  nochte 

yet  van  de  handelingen  die  gefchied  zijn,  omdat  'er 
foweynigfekerheids  is  op  de  wegen,  die  d'ordinaris 
Poft  van  Lyon  (dewelke  defe  tegenwoordige  fal  bren- 

gen) nemen  moet ,   het  breder  difcóurs  uytftellende 
tot  dat  wy  eenexprefiè  Poll:  aenu  lullen  afvaerdigen , 

volgens  't  gene  ik  u  by  mijne  voorgaende  fchreef. '  On- dertuflchen  mag  gy  wel  geloven  en  den  Konink  ver- 
fekeren  ,    dat  wy  onfe  macht  niet  te  buyten  gegaen 
zijn,  nochgaen,  en  dat  alles  fich  toegedragen  heeft 
cntoedraegtmet  de  weerdigheid  van  fijne  Majefteyt 

en  d'Alder-Chriftelijfte  krone  van  Vrankrijk  j  gelijk 
wy  ook  noyt  gedacht  hebben  om  yets  te  weygeren 

van  alle  't  gene  de  weerdigheid  van  den  H.  Stoel  en 
van  onfen  H.  Vader  aenging,  voor  fo  verre  als  onfe 
macht  haer  heeft  konnen  ftrekken.    Siet  daer  mijn 

Heere  't  gene  onfe  fake  aengaet ,    fo  aengaende  het 
Voorleden  en  tegenwoordige  ,   als  het  toekomende , 

in  't  gene  noch  refteert ;  waer  toe  noch  behoren,  op 
fekere  wijfe ,  de  liften  en  praéti  jken  die  de  Spaengiaer- 

den  en  andere  's  Koninks  en  Vrankrijk  vyanden ,  fon- 
der  ophouden  hebben  gecontinueert  in  verfcheyden 
foorten.  Den  Ambafladeur  van  Spangien  heeft  aldeur 
opentlijk  volhart  te  fuftineren ,  dat  de  Konink  onboet- 

vaerdig  was ,  en  dat  men  hem  niet  en  behoorde  t'abfol- 
veren in geenderley wijfe:  en  ondertuflchen  heeft  hy 
een  groot  getal  fuppooften  gehad,  die  hem  onder  de 

hand  gedient  hebben ,    traentende  onder  andere  pre- 
texten temaken,  dat  d'abfolutie  noyt  gegeven  foude 

werden.,,  of  fo  laet  als  mogelijk  ware :  waer  van  d'eene 
deden  al  wat  fy  mochten ,  om  de  conditien  te  doen 
verhogen ,  en  onder  dekfèl  van  de  Catholijké  Religie 

in  Vrankrijk  te  verfekeren ,  en  d'autoriteyt  van  den 
foeyligen  Stoel  te  conferveren  ,  fielden  fy  verfoeken 

voor:,  diefy  wiften  dat  noyt  verkregen  fouden  wer- 
den; endaéropyerfekerden  fy  den  Paus,  tegens  haer 

confeientie,   dat  de  Konink  d'abfolutie  fo  feer  van 
doenhadde,  dat  hy  die  accepteren  foude  op  alle  con- 

ditien die  de  Paus  foude1  begeren  >  indien  fijn  Heylig- 
heid  hem  ilechtsftijf  hielt,  en  fich  niet  en  lietwech- 
dragen  door  de  vrefe  die  men  hem  aenjoeg ,  ,van  fcheu- 
ringe,  gelijk  fy  feyden.  Andere,  dewelke  fagen  de 
kracht  van  de  nood ,  en  wat  kenniflê  de  Paus  kan  heb- 

ben van  't  gene  verkregen  kan  werden  of  niet ,  dien- 
den den  voorfz  Spaenien  AmbafTadeur  öp  een  andere 

wijfe  j  voorgevende ,  dat  om  fekere  confideratien  de 

Paus  d'abfolutie  te  Romen  niet  en  behoorde  te  geven ; 
maer  dat  hy  die  in  Vrankrijk  behoorde  te  geven  door 

een  Legaet ,  dien  hy  te  dien  eynde  fenden  foude ;  ho- 
pende middel  te  vinden ,  dat  de  Legaet  in  een  tijd  lang 

nieten  foude  vertrekken,  en  dat  hy  lang  onder  wegen 
foude  zijn :  en  eer  hy  in  Vrankrijk  ontfangen  wierd , 
mochten  daer  dingen  voorvallen,   dio;makcn  fouden 

dat  d'abfölntie  noyt  gegeven  foude  werden.  En  wy 
hebben  wel  veel  te  doen  gehad  om  ons  te  weren  tegen 

de  laetfte;  maer  eyndlijk  zijn  wy  het  te  boven  geko- 

men ,  en  hebben  verkregen ,  dat  d'abfolutie  te  Romen 
gegeven  foude  werden ,  op  de  wijfe  die  ik  u  hier  bo- 

ven gefeyd  hebbe.  Doch  hoe  defe  quade  geeften  hun 

meer  bevlijtigden  om  fuik  een  groten  goed  te  belet- 
ten of  te  verachteren ,  dies  te  meer  heeft  onfen  H.  Va- 
der binnen  Romen  doen  continueren  de  publijke  en 

privé  gebeden  van  alle  vrome  luyden ,  en  des  te  vlijti- 

ger ishy  felfs  geweeft,  en  is 't  noch,  in  'taenroepen 
van  de  genade  en  ingeven  des  H.  Geefts:  enbehalven 
fijne  ordinarife  devotien ,  die  tot  allen  tijde  groot  zijn , 

is  hyop  Saterdag  deny.defes,  zijnde  'tFeeftder  in- 
weyinge  van  S.  Maria  van  der  Snee ,    vcrgefelfchapt 
met  een  kleyn  getal  van  fijne  dienaren  ,   heel  bloots 
voetsin  den  dageraet  gegaen  vanfijnPaleysdeMonte 

Cavallo  af  tot  S.  Maria'Major  toe ,  en  dede  daer  een 
feer  lang  gebed ,  en  fey  de  daer  de  Mille ,  aldoor  bloots 
voets :  en  na  een  ander  lang  gebed  is  hy  weder  na  fijn 

voorfz  Paleys  gekeert  ,    noch  al  barrevoets ,   aldoor 

fchreyende  en  't  hooft  om  laeg  houdende ,  fonder  de 
benedictie  te  geven  of  yemand  aen  te  fien.  En  op  den 
dag  van  onfer  vrouwen  Hemelvaert  den  1 5 .  defer 
maend,   is  hy  ter  fel  ver  uure  weder  na  -defelve  kerk 

gegaen ,  ook  barrevoets  ,   en  dede  daer  een  lang  ge- 
bed ,  en  fey  de  de  Mifie ,  ook  barrevoets ;  en  daer  na 

hield  hy  daer  de  Capelle  van  dien  dag ,  geaffifteert  van 
de  Cardinalen,  die  hy  daer  langer  dan  twee  uuren  ver- 
wachtede ,  na  dat  hy  de  voorfz  devotien  volbragt  had- 
de.  En  gelijk  hy  alle  dage  eenige  nieuwe  betoninge 
doet  van  fijne  devotie  en  godsdienftigheid ;  alfo  heeft  (Fol.85.) 
hy  ook  in  de  audiëntie ,  die  wy  van  fijn  Heyligheid 
hadden  op  Maendag  voorfz  den  i8.  defer  maend  ,  ons 
een  feer  groot  en  heerlijk  getuygenis  gegeven  van 
d'achtingc,  waer  itfhyde  Konink  en  Vrankrijk  hield, 
en  van  fijne  Vaderlijke  affectie ,  die  hy  d'eene  en  d'an- 
dere  toedroeg ,  gelijk  u  op  verfekerdcr  tijd  en  plaetfe 
verklacrt  fal  werden.  Na  fijn  Heyligheid ,  en  kan  noch 
mach  ik  niet  fwijgen  de  goede  officien ,  die  by  den 
Paus  en  elders  ,  den  Konink  en  Vrankrijk  ,  of  om 
beter  te  feggen ,  de  Religie  en  de  Chriftenheid  in  het 

generael ,  en  den  heyligen  Stoel  in  't  particulier  gedaen 
zijn  by  Monfieur  de  Cardinael  Toledo ,  door  de  goede 
raden ,  onderrichtingen  en  couragie ,  die  hy  een  lan- 

gen tijd  fijn  Heyligheid  en  andere  gegeven  en  gecon- 
tinueert heeft:  $  fulks  dat  men  met  waerheid  mach  feg- 

gen ,  dat  naeft  God ,  die  den  Konink  voorfpoedigt ,  en 
den  Paus  geinfpireert  heeft ,  den  voorfz  Cardinael  meer 

by  onfen  H.  Vader  gedaen  heeft,  dan  alle  d'andere 
menfehen  te  famen ,  om  het  vertrouwen  dat  fijn  Hey- 

ligheid heeft  op  fijne  geleertheid  ,  voorfichtigheid , 
oprechtigheid  en  goede  affedtie  t'hemwaerts.  En  't  is een  wonderlijke  fake,  dat  midden  uyt  Spangien ,  van 
waer  gekomen  is  alle  d'oppofitie  en  wederïprekinge van  fo  een  heylig  werk ,  en  fo  nodig  voor  de  gehele 
Chriftenheid ,  God  een  Perfonagie  verwekt  heeft ,  om 
te  raden ,  verforgen ,  benaerftigen ,  beleyden ,  ver- 

vorderen en  voltrekken  't  gene  daer  deSpangiaertsden meeften  affchrik  van  hebben  Daerzijnder  die  gevoe- 
len, dat  hy  voor  Legaet  na  Vrankrijk  fal  gaen:  Indien, 

dat  fo  ware,  de  faken  fouden  daer  niet  dan  te  beterom 
gaen,  hy  een  Perfonagie  zijnde  van  groot  verftand, 

van  uytmuntendc  geleertheid ,  van  fonderl'inge  voor- figtiaheid,  deugt  en  dapperheid,  die  terftond  de  re- 
denTal  erkennen ,  en  in  betalinge  ontfangen ,  en  vóor- 
by  gaen  vele  kleyne  dingen ,  op  dewelke  eenander  van 
minder  bequaemheid  foude  blijven  ftaen  ea  fwarigheid 
maken.  Eenige ,  om  dat  hy  in  Spangien  geboren  en 
Jefuijt  geweeft  is ,  fouden  mogen  denken ,  dat  hy  yet 
fal  willen  te  wege  brengen  voor  den  Konink  van  Span- 

gien endejefuijten:  maer  behalven  dat  hy  een  vroom 
man  is,  en  van  deredelijkfte,  en  niet  doen  fal  dan  na 

d'inftructie  die  hem  gegeven  fal  werden  ;  daer  en  is 
geen  middel  om  den  Konink  of  fynen  Rade  t'ovei  tre- 

den of  te;  dwingen ,  om  yets  te  doen  of  te  raden ,  dat 
niet  billijk  en  oorbaerlik  zy  :  ook  wie  het  anders  fou- 

de mogen  wefen  ,  die  derwaerts  overgefonden  fal 
Werden,;  fal  defelve  inftrudtien  hebben  die  hy,  en  fal 
'niettemin  diemiflehien  niet  in  't  werk.  ftellen  met  fo 
grpte  difcretie  en  refpeft  als  hy ,  en  fal  fich  fo  haeft 
niette  vreden  (tellen  met  reden,  en  fal  alhier  fogun- 
ftigen  rapport  niet  doen  van  de  faken  van  aldaer,  als 
hy,  die  fich  daer  in  als  verpand  heeft,  en  fijn  affectie 
doen  blijken  door  ontallijke  goede  officien ,  die  hy  ge- 

daen heeft  tot  de  vorderinge  en  volkomen  expeditie 
van  dek  fake.  Den  5 .  defer  maend  ontfing  ik  den  brief, 

die  't  u  beliefde  my  te  fchrijven  van  Giury  by  Chalons , 
denó.Julij,  metdecopyevan'tverfoek  van  Monfieur 
de  Mayenne,  en  van  de  antwoorde  die  hem  gedaen 
was ,  met  den  inhoud  van  welke  depefche  ik  my  be- 

holpen hebbe  daer  het  te  paflè  gekomen  is,  enbedan- 
ke  u  daer  voor  feer  ootmoedigïijk.  Des  Koninks  fake 
bekommert  onfe  gemoederen  fo  feer,  dat  daer  geen 

plaetfe  in  is  om  t'ontfangen  de  andere  occurrentien 
van  alhier ,  en  derhalven  lal  ik  u  daer  van  niet  fchrij- 

ven voor  ditmael :  ook  iflêr  niets  van  gewichte,  het 
welk  weerdig  zy  gevoegt  te  werden  by  fuik  een  fware 
fake,  die  onfe  forge  geheel  en  al  vereyfeht.  Daer  is 
geen  bequamigheyt  geweeft  om  u  eer  te  fchrijven,  en 
om  u  een  exprefle  Poft  te  fenden  ,  daer  en  hebben 
wy  tot  noch  toe  niet  occafie  genoeg  gehad ,  en  heb- 

ben 't  niet  behoren  te  doen ,  om  redenen  die  gy  wel 
weet ,  met  de  refte  van  onfe  handelinge  ■  maer  wy 
ftaen  op  het  poinct  van  daer  occafie  toe  te  krijgen 
binnen  weynig  dagen ,  met  de  volkomen  refolutie  en 
voltrekkinge  der  gehele  fake.  OndertufTchen  bid  ik 

God  dat  hy  u  geve ,  mijn  Heere ,  in  volkomen  gefond- heid 
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heid  een  feer  lang  en  feer  gelukkig  leven.  Uyt  Romen 

den  30.  Auguftij  1595-  Onder  ftond,  uwen  feer  oot- 
moedigen ,  feer  gehoorfamen  en  feer  verobligeerden 
Dienaer.  En  was  ondertekent  A.d'Offat. 

<De  l^ccrc  ban  perron  ïjabbe  tot  3florenten  en  op 
anbere  pïaetfenbem  laten  onthaüen/  öatöp  aen  Den 
ïjomnfe  ntetfou0efclj2ijbcntoat'eromoing/  booten 
al-eerDe  faftcn  bolttomelnft  gebaat  fouten  51)11/  \ju 
toelft  De  fiotttnft  febeat  niet  biel  genomen  te  ïjtbbm, 

toaerom  fjpgoetbonb/  Den&ottinftt'abberteretibait 
be  rebenen  toaerom  lp  fuift  gerucöt  öaöte  laten  lo- 

pen/ niet  om  dat  fuift  fijn  meninge  bias  ,•  maer  om 
bat  men  te  nomen  geloben  foube  bat  fjp  fultten  au- 
foluten  laftljabbe/  Datftp  aen  ben  &oniittt  metbo?- 
Der  en  beljoefüe  om  lafl  te  feïpijben;  toant  anberg 
foube  net  tJelftenögeb)eett5ijn/  ftfpöft  aen  benfeo- ninft  bat  \p  Die  en  Die  conbitic  moét  aenbeetbot  en 
boïb:engen/  of  öet  ftan  niet  gebaen  toerben,-  en  fo 
foube  befafte  inlangeurgctroftttat  öeuuengcto02bcn/ 
D002  be  pzmijlie  ban  be  ̂ paenfe  en  anDere  /  bte 
gaetne  belet  uaDDen/  bat  be  a&folutïe  niet  boo?t  en 
ItdDbe  gegaen/  om  be  fafte  alfo  in  't  toette  te  (jou* 
ben;  enfofp  Dien  boet  tjaöben  ftonnentetoege  Dien- 
gen/  meenbenfs>Den  ̂ auSDaec  toe  teb:cngen/  bat 
ftpben^oninft  fo  ïjatDe  tonbitien  foube  ftellen/  bic 
alle  fijne  reputatien  en  autoriteit  toccDnemcn  /  en 
UP  fulftö  toepgecenbe  /  Dact  Doo?  een  ftoft  tn  öet 
toicl  fielten/  en  ben  boojtgann  Der  fafte  berïjinberen 
fouDe,-  ban 'ttoeIftbeboü2noembc  perron/  enfjet gene  Daer  berber  om  gmfc/  lp  ben  ïjoninft  bn  ben 
naboftenben  D2ief  isaDberteratbe.  3&entooo2f5  b2ief 
toaslü»benbealbu£: 

SIRE, 

bc*%tm  T  ̂  ont^ng  den  zl  Septemb.  een  brief  van  uwe  Majeft. 
ban  J)«*  ■*vanclen7.derfelver  maend,  die  aen  my  in  't  by fon- 
ron  aen      der  hielt,  waer  by  hy  my  fchreef,  dat  men  hem  van 
^fe^w     Florence  ontboden  hadde  ,   dat  ik  van  meninge  was 
Kftel©!^em  nietste  Jatcn  weten  vanden  voortgank  fijner  fa- 

'  ken ,  tot  dèr  tijd  toe  dat  die  afgedaen  fouden  zijn ;  het welke  hy  toonde  hem  niet  aengenaem  geweeft  te  zijn. 
Hierom  fohebbe  ik  te  propoofte  geacht  hem  te  verto- 

nen wat  daer  van  is;  te  weten,  dat  ik  in  't  fin  gehad 
hebbe  uyt  te  ftellen  hem  t'onderrichten  tot  der  tijd 
toe  dat  alles  geëyndigt  ware,  gelijk  hyzedert  genoeg 
vernomen  heeft  uyt  de  brieven  die  ik  aen  alle  d'ordina- 
ris poften  gegeven  hebbe;  maer  wel  zijnde  inltalien 
gekomen ,  en  voorfiende  dat  op  de  fwangheden ,  die 

in  ons  gefandfehap  fouden  mogert  ontftaen ,   trien  my" dringen  foudeexprefTe  poften  aen  hem  te  fenden,  om 
op  nieus  fijne  intentie  te  weten  op  de  Articulen  die 
in  difpute  fouden  wefen  ,  en  dat  men  mitsdien  dek- 

mantel foude  trachten  de  faken  in  longeur  te  trekken :, 
fohebbe  ik  bytijds  de  wortel  van  alle  die  hopeningen 
willen  af -fnijden.  En  derhalven  ftroyde  ik  't  geruchte , 
trekkende  door  Boloigne  en  Florence  ,   en  daer  na 
hier  te  Romen  gekomen  zijnde,  dat  ik  verbod  hadde 
vac  eenigen  poft  af  te  veerdigen  voor  de  volkomen 
conclufie  der  fake  :   Dat  ik  by  my  hadde  in  mijn  in- 
ftruétïe  alle  uwe  Majefteyts  intentien  op  dat  ftuk  , 

mits  't  wel  ke  ik  anders  geen  antwoord  en  foude  konnen 
verwachten  van  den  genen  dien  ik  fenden  foude,  dan 
eenefeer  uytdrukkelijke  wederroepinge ,  omhet mis- 

trouwen dat  ik  wifte  dat  dat  verleng  derwaerts-over 

baren  foude,  het  welke  Monfieur  d'Oflat  goed  vond 
f  mijner  komfte,  en  het  fucces  heeft  het  zedert  be- 
veftigt.   Want  men  heeft  niet  gefalgieert  op  alle  de 
conditiendiemen  ons  op  nieus  voorgeftelt,  en  op  alle 
de  prefentatien  die  men  ons  gedaen  heeft,  inftantiete 
doen  om  u  daer  op  Couriers  te  depefcheren ;  tot  het 
welke  indien  wy  de  deure  eens  geopent  hadden,  de 
fake  foude  vaft  tot  negotiatie  en  longeur  gebracht  zijn 
geweeft.  Zedert  heb  ik  eenen  anderen  brief  ontfangen 

van  den  14.  Septemb.  die  aen  my  en  Monfieur  d'Oflat 
te  famen  hield ,  waer  by  uwe  Majefteyt  ons  beval  den 
Paus  te  bedanken  met  de  duydelijkfte  en  hertelijkfte 
woorden ,  diewy  fouden  konnen  bedenken ;  om  het 
welke  te  voldoen  ,  niet  konnende  eygentlijker  noch 
uytgelefener  woorden  vinden,  dan  de  gene  die  in  de 

brief  fel  ve  ftonden ,  hebben  wy  hem  daer  van  een  Ex- 
tract van  woorde  tot  woorde  gegeven  •  waer  uyt  hy 

een  uytterfte  genoegen  gefchept  heeft ,   en  heeft  die 
gecommuniceert  met  de  Cardinalen  die  hem  liefft  zijn  , 
als  een  vrucht  van  uwe  Majefteyts  dankbaerheid ,  en 

een  getuygenifle  van  't  goed  oordeel ,  't  welk  hy  vari 
hem  gegeven  heeft,  hem  weerdig  achtende  de  gratie 
en  Benedidtie  des  H.  Stoels.  Met  de  continuatie  van 
diebetalinge,  Sire,  moet  uwe  Majefteyt  hemquijten 
van  de  Geeftelijke  Obligatien  die  hy  tot  hem  heeft ,  en      ' 
onderhoudende  vaderlijke  genegentheid  en  goedjon- 
ftigheid,  die  fijn  Heyligheid  uwen  Staeten  uweper- 
fone  toedraegt ;  u  ootmoedelijk  biddende  te  geloven , 
de  faken  dus  geftelt  zijnde,  dat  indien  'tü  belieft  ten 
akkeren  het  credit,  't  welk  uwe  Majeft.  hier  verkre- 

gen heeft ,  met  feer  kleyne  forge ,  en  met  noch  minder 
koften,  en  by-na  alleenlijk  met  dat  te  begeren,  en  te 
tonen  dat  hy  daer  werk  van  maekt  ,    hy  een  volko- 

men poïTedle  fal  nemen  van  dit  Hof;  het  welke  heb-    ' 
bende  airede  in  't  gene  gepaflèert  is  ,   wel  ter  degen 
't  gemoed  der  Spangiaerden  verftoort,  fchijnt  gedre- ven te  werden  door  den  loop  der  faken ,   indien  men 
haer  fiegts  in  't  minfte  de  armen  opent ,  om  fich  te  wer- 

pen in  de  befchuttinge  van  uwe  Majeft.  Hier  aen  te 
raken ,  hoe  feer  d'autoriteyt  en  de  gunfte  van  defen Stoel ,  zijnde  in  uwe  handen ,   u  dienen  kan  tot  een 
nuttig  inftrument  ,   niet  alleen  om  uwe  Onderfaten 

weder  in  vrede  en  gehoorfaemheid  te  brengen  en  t'on- derhouden ;   maer  ook  om  u  alderhande  Hooglieden 
tebereyden  buytenu Koninkrijk,  en  ten  minften  om 
uwe  vyanden  in  eenige  vrefe  en  devoir  te  houden, 
door  de  beduchtinge  van  defelvë  autoriteyt  ,   waer 
mede  fy  hun  beholpen  hebben  ,   om  uwe  Staten  en 
volkeren  te  troubleren,  dat  foude  een  overtollig  dif- 
cours  zijn.  En  derhalven  fal  ik  dat  daer  laten  blijven  , 
om  weder  te  keren  tot  mijn  propooft ,  en  u  te  feg- 
gen,  dat  zedert  dat  officie,  'by  ons  aen  fijn  Heylig- 

heid gedaen ,  den  gehelen  tijd  befteed  is  geweeft  aen 
't  folliciteren  om  de  Bulle ,    welkers  expeditie  des  te 
langer  aengelopen  heeft ,  alfo  fijn  Heyligheid ,  om  een 
luchtjen  te  fcheppen ,  vertrokken  zijnde  na  Frefcati , 
't  welk  vijf  of  fes  mijlen  van  hier  is ,  en  eerft  de  verle- 

den weke  van  daer  wedergekeert  zijnde ,  kon  men  feer 
qualijkdaer  veel  in  vorderen  in  weynig  tijds-  Woenf- 
dag  verleden  't  welk  Alderheyligen  dag  was,  wierd  de- 
fel  ve  ,  Gode  lof',  geheel  afgedaen  en  in  onfe  handen  ge- 

ftelt,  om  die  te  ftellen  m  handen  van  uwe  Majefteyt. 
Het  welke  ik  my  beloofde  de  eere  te  hebben  van  felve 
te effectueren ,  «nu  te  brengen  defe  eerftelingen  van 
mijnen  feer  ootmoedigen  dienft  ,  geaftifteert  met  de 

neerftigheid  >  fuffifantheid  en  getrouwigheid  van  Mon- 
fieur d'Oflat ;  maer  de  vrefe,  dat  dat  mijn  particulier 

genoegen  eenig  achterdeel  foude  mogen  veroorfaken  , acu  de  faken  cit  dienlt  van  uwe  Majefteyt,  heeft  my 
van  voornemen  doen  veranderen.  Want  ik  hebbe  mis- 
troutvan  niet  genoeg  naerftigheids  te  konnen  gebruy- 
ken ,  om  u  die  te  brengen  binnen  den  tijd  dien  ik  wel 
gewilt  hadde,   en  voornamelijk  zijnde  noch  nauwe- 

lijks opgeftaen  van  een  fiekte  van  1  z.  of  15.  dagen , 
die  my  feer  van  de  been  gebracht  heeft  ,   het  welke 
ik  nochtans  feer  nodig  achtede  veerdiglijk  te  volbren- 

gen ,   op  dat  de  ontfanginge  van  dien  gepubliceert, 
mochte  werden  met  den  eerften ,  en  in  't  byfonder ,  ter- 
wijlendat  hetbeftand,  't  welk  uwe  Majeft.  de  over-  (Fol.36.) 
blijfïels  van  de  Ligue  vergunt  heeft  ,    noch  conti- 

nueert ,  om  te  beter  haer  effect  voort  te  brengen ,  ge- 
durende defe  fchorfinge  van  wapenen  en  van  veroit- 

teringen  ,•  waer  by  ik  gevoegt  hebbe  eene  andere  con- 
fideratie,  't  welke  is  om  tewederftaen  het  achterden- 
ken  't  welke  uwe  Majefteyts  vyanden  fijn  Heyligheid 
en  't  gehele  Collegie  geven ,   dat  fo  haeft  als  hy  ge- 

kregen fal  hebben  't  gene  hy  begeerde  tot  fijne  bevelti- 
ginge,  en  de  Bulle  van  fijn  Abfolutie  ontfangen,  hy 
ganfeh  geen  werk  meer  maken  fal  van  den  heyligen 
Stoel  t'ontkennen  ,   of  tot  den  felven  te  gebruyken 
eenige  adevangoetjonftigheyden  dankbaerheid,  het 
welke  fy  noch  met  meerder  indruk  uy  tftroyen  fouden  , 
indien  ik  na  het  ontfangen  van  de  expeditie  my  wech- 
geftolen  hadde  ,   gelijk  fy  feggen ,   fonder  verwacht 
te  hebben  tot  dat  men  wifte, met  wat  dank  uwé  Ma- 

jefteyt die  ontfangen  foude  ,  en  dat  'er  eenige  acte 

van 
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van  bedankinge  van  uwe  Majefteyt  aen  fijn  Heylig- 
heid  gekomen  ware  ,  om  hem  te  prefenteren  en  te 
tonen,  dat  ik  niets  voorgefchoten  hebbe  van  de  goe- 

de intentie  en  't  goed  naturel  van  uwe  Majefteyt ,  waer 
voor  ik  behoeve  te  vrefen  tot  Garant  te  blijven.  On- 

dertuflchen  hebbe  ik  Monfieur  d'Elbene  gebeden  , 
dat  hy  in  mijn  plaetfe  fich  wilde  belaften  met  de 
voorfz  bulle  ,  en  de  moeyte  nemen  van  die  te  ge- 

ven in  handen  van  uwe  Majefteyt,  wacr  van  hy  des 
te  weerdiger  brenger  fal  wefen  ,  alfo  hy  een  groot 

deel  heeft  aen  de  merite  van  't  fucces  en  beleyd  defer 
fake ,  hebbende  fo  groten  yver  getoont  tot  u  Maje- 
fteyts  dienft,  felfs  ten  tijde  dat  fijne  Vyanden  alder- 
moedwilligft  waren,  dat  men  kanfeggendat  hy  hem 
met  geen  minder  perijkel  gedient  heeft,  dan  degene 
die  derwaerts-over  by  hem  geweeft  zijn.  Wy  fenden 

u  Monfieur  d'Oflat  en  ik ,  een  memorie  van  de  par- 
ticularitey ten ,  die  daer  in  onderhouden  en  in  't  werk 
geftelt  moeten  worden.  En  derhalven  fal  ik  hier  uwe 
Majefteyt  daer  van  niets  aenraken  $  maer  fal  hem  al- 

leenlijk voorhouden  ,  dat  hoe  hy  de  bedankinge  en 
de  ratificatie  te  eer  falkonnen  fenden,  het  des  te  be- 

ter fal  zijn.  Aengaende  de  volvoeringe  daer  na,  dat 

fal  op  fijn  gemak  zijn ,  en  na  dat  d'omftandigheden 
en  gelegentheden  dat  fullen  toelaten.  Dit  is  't  gene  ik 
altans  uwe  Majefteyt  te  fchry  ven  hadde  op  'tftukvan 
mijne  Legatie,  waer  van  ik  refervere  hem  breder  en 

particulierder  rapport  te  doen  ,  als  ik  de  eerefal  heb- 

ben van  by  hem  te  wefen,  't  welk  fal  zijn  fohaeft  als 
ïk  fal  konnen,  na  dat  ik  fal  ontfangen  hebben ,  en  fijn 

Heyligheid  van  fijnen 't  wegen  geprefen  teert,  d'eer- 
fte  brie  ven  van  bedankinge.  Aengaende  de  concur- 
rentien  van  buyten  ,  uwe  Majefteyt  fal  al  verltaen  heb- 

ben de  jaloufie,  die  het  verblijf  van  den  Cardinael  Al- 
bertusin  dekufte  van  Genua  alhier  gegeven  heeft,  ten 
aenfien  van  Marfeilje.  Waer  van  wy  aen  den  Groten 
Hertog  verfcheyden  inftantien  hebben  doen  doen  door 
fijne  dienaersj  opdat  hy  fijn galeyen een  weynig om- 

her  foude  fenden  ,  om  d'andere  in  vrefe  te  houden 
van  yetaen  te  vangen,  of  ten  minften  dat  hy  in  Pro- 
vence  den  alarm  make  van  der  Spangiaerden  voor- 

nemen en  intentien.  Van  Venetien  heb  ik  fchrijvens 
ontfangen  van  Monfieur  de  Maifle,  inhoudende  het 

verhael  van  een  kleyn  gefchil,  't  welke  ontftaenwas 
tuflehen  de  Nuntius  van  fijn  Heyligheid  en  hem , 
om  de  preventie  van  de  vifiten  ;  Monfieur  de  la 
iMaifle  begerende  ,  gelijk  de  gewoonte  is  ,  dat  alle 

d'Ambafiadeurs  van  gekroonde  hoofden ,  nieu  geko- 
men zijnde,  eerft  beiocht  werden  by  die  vand'ande- 

ren  Princen  ,  die  daer  te  voren  waren  refiderende , 
en  dat  de  Nuntius  van  fijn  Heyligheid  beginnen  foude 
dat  officie  te  doen ;  en  den  anderen  ter  contrarie ,  voor- 

wendende dat  het  hier  een  fonderlinge  en  extraordi- 

nare  occafiewas,  die  geë'xcepteert  moft  werden  uyt 
den  generalen  regel  ,  en  geen  confequentie  bracht 

voor  d'andere  ,  zijnde  quetftie  van  een  Konink  die 
nieuwelijks  gegratifieert  en  verobligeert  was  by  fijn 

Heyligheid  ,  mits  d'adte  van  fijn  abfolutie  ,  wiens 
Ambaffadeur  derhalven  geen  fwarigheid  behoorde  te 
maken  van  eerft  te  beginnen  fijn  Heyligheids  Nuntius 
te  belbeken,  en  hem  voor  die  weldaed  te  bedanken 
in  fijn  perfone ;  in  het  welke  vele  alhier  wel  wilden 
dat  Monfieur  de  Maifle  wat  geoogluy  kt  hadde ,  om  des 
Paus  actie  niet  te  maken  gevolgt ,  gelijk  fy  feggen  van 
difpute  en  twiftingen,in  plaetfe  van  dankbaerheid  en  er- 
jkenteniffe.  Nochtans  de  voorfichtigheid  en  lange  er  va- 
rentheid  van  Monfieur  de  Maifle  fulx  zijnde ,  datfè  ons 
moet  perfuaderen  dat  hy  niets  gedaen  en  heeft  dan  feer 
wel  ten  propoofte,  zijn  wy  verbonden  om  fijn  be- 

drijf te  geven  alle  dé  juftificatien  ,  die  ons  mogelijk  ful- 
len zijn ,  en  die  dit  hof  capabel  fal  wefen  te  ontfangen. 

Het  welke  wy  volbrengen  fullen  met  alfo  grote  affec- 
tie, als  alle  andere  dingen,  waer  aen  den  dienft  van 

■uweMajeft.  gelegen  fal  zijn,  dewelke  ik  God  bidde  , 
Sire,  lang  en  gelukkiglijk  te  willen  behoeden,  totver- 
trooftinge  en  weder-oprechtinge  der  gehele  Chriften- 
heid.  Uyt  Romen  den  6.  November  1595. 

3£en  boo?ft  üfymc  ban  perron  fclj^eef  ooft  mijn 
l|eere  ban  ©tllerop  /  ̂ ccetariö  Dan  ben  &oninft 
ban  iman&töft  /  tien  nabol genben  b?tef : 

IV  Deel. 

IO9 

MYN  
HEERE, 

IK  ontfing  gifteren  uwe  brieven  van  den  zo.  Augufti ,  25|itfbnn 

die  't  u  belieft  heeft  my  van  Lyon  te  fchrijven ,  op  de-  bc  #ccre 

welke  ik  altans  anders  geen  antwoord  doen  lal,  dan  **jj  V*™* 
dat  Woenfdag  voorleden  fijn  Heyligheid  in  vollen  Con-  j^o^ 
fiftorie  verklaerde,   dat  hy  gerelol veert  was  om  den  teiPuu 

Konink  d'abfolutie  te  geven.  Aengaende  de  particula- «?• 
riteyten  van  dele  Hiftorie  ,  ik  fal  my  niet  uytbieyden 

om  u  d;e  te  vertogen ,  ter  oofake  dat  daer  van  yet  aen- 
geraekt  hebbende  in  den  brief  die  wy  aen  fijn  Majeft. 
fchrijven ,  ik  en  Monfieur  d'Oflat,  ik  vrefen  foude  dat 
het  eene  overtollige  repetitie  ware ,  u  het  difcours  daer 
van  te  vernieuwen.  Alleenlijk  fal  ik  u  feggen,  dat  mijn 
Heere  de  Cardinael  Toledo  miraculen  gedaen  heeft , 
en  fich  alfo  goet  Frans  getoont  heeft,  als  de  Cardinael 

van  Sens  goed  Spaens  was.   Indien  ik  wifte  eenige  figu- 
re  van  Retorica ,  noch  duydelijker  en  uytdrukkender , 
ik  foude  die  gebruyken ,  om  u  te  betuygen  fijne  affectie 
en  couragie,  die  gene  comparatie  ontfangen.  Gy  fult  het 

particulierlijker  vernemen ,  alsgy  't  fucces  en  d'expe- 
ditie  van  ons  vervolg  fultfien.  Ondei  tuflehen  bedanke 
ik  u  feer  ootmoedelijk  ,    van  de  tijdingen  die  gy  de 
moeyte  genomen  hebt  ons  te  fenden,  en  namentlijk,  van 
den  rechten  ftaet  der  nederlage  van  mijn  Heere  de  Car- 

dinael ,  wiens  triumphe  de  Spangiaerts  hier  fo  hoog 
uytgekreten  hadden ,  dat  het  icheen  dat  geheel  Piccar- 
dien  verloren  was ,  en  dat  Parijs  den  felven  gang  foude 

gaen.  Sy  vergoten  de  materien  alfo ,  om  te  verhinde- 
ren of  te  verachteren  het  effect  van  des  Paus  goeden 

wille-,  maer,  Godelof,  fy  hebben  daer  in  nochte  ver- 
anderinge,  nochte  uytftel  gebracht  ;  fijn  Heyligheid 

hun  geantwoord  hebbende ,  dat  de  wereldfe'Forfuynen 
niet  gemeens  hadden  met  de  geeftclijke  faken.   Aen- 

gaende de  reductie  van  den  Hertog  van  Joyeufe ,  waer 

van  'tfchijntdatgy  begint  eenige  goede  hope  te  vatten ; 
Monfieur  de  Cardinael  fijn  broeder  heeft  een  Edelman 
aen  hem  gefonden  zedert  mijne  komfte ,  om  hem  daer 
toe  te  dilponeren  en  vorderen.  Ik  wete  niet  of  het  effect 

daer  uyt  volgen  fal ,  conform  fijne  begeerte.  Hy  pro- 

tefteert  altoos  anders  geen  affectie  op  't  herte  te  neb- 
ben, dan  die,  endathy  daer  in  gedaen  heeft  en- doen 

fal  alle  't  gene  in  fyne  macht  fal  zijn.  Ik  fal  uyt  ditpro- 
pooft  fcheyden,  om  u  te  feggen,  eer  ik  mijnen  brief 
fluyte,  dat  indien  de  vergaderinge  der  geeftelijkheid 
in  óefe  maend  gehouden  word ,  gelijkfe  daer  op  ge- 

afligneert  was  voor  mijn  vertrek  ,   't  foude  miflèhien een  werk  zijn  uwer  voorfichtigheid  waerdig ,  hun  te 

waerfchouwen  niet  voort  te  varen  tot  yetwes ,  't  welk 
foude  mogen  verderven  de  vrucht  van  onfe  goede  han- 
delinge ,  die  wy  hun  binnen  fo  weynig  dagen  hopen  te 
brengen.  Gy  fult  daer  mede  doen  na  de  Excellentie  van 

u  oordeel ,  en  fult  my  houden ,  fo  't  u  belieft ,  Sec. 

»  nu  lange  tijD  tocgeteartjt  toaov  en  om  öefi:  !&«•■*«!* 
fafce  epnbelijn  af  te  boen/  feer  öertclijft  en  emffirjft  Sn'SaK gebcben  en  aengeljouben  toerbe/  fo  5tjn  be  <25efan-  be^efan» 
ten  ban  ©janRrijït  feer  ftoare  en  öarbe  conbiticn""^ 
boojgeftelt/  en  onberanbere/  bat  ben  &omnïf  WgïÏÏS 

alle  anbere  bingen  bet  J&ebe-ebict  ban  tien  jare    l 
1577,  foube  rücber-roepen  /  geene  bctterg  tot  eeni- 

ge eerlijne  ̂ taten  of  ampten  en  foube  mogen  u?o- 
moberen  of  inftellen  ;  bat  fo  ïjaeft  iKn  upttocnbt= 
gen  nrijg  foube  gecpnbigt  toefen/  ben  fconinu  foube 
berfebaffen/  battn  gebeeï  ï£2anFtrijb  niet  ban  al- leen beïïoontfe  Catljolijlte  ïtcïigie  foube  gecrerreert 
rjoeröen/  bat  alle  bccreten  en  ebicten  ben  Ketteren  te 
geballe  gemaebt  /  te  nietgebaen  fouben  too^ben^ 
bat  lm  met  ben  $toninft  ban  ̂ pangien  b?ebe  of 
beftanb  maften  foube/  en  bat  ben  ïioninb  bcn$au$ 
ük  fafte  foube  bebelcn:  bat  be  &oninft  be  3!efitijten 
in  ©ianfcrijfc  roeberom  tnttellen  foube  •  bat  Jjn  tot 
25eam  be  berben  bare  goeberen  toeberom  geben 
foube;  bat  fijne  <£üefanten  in  fijnen  name  be  bronc 
ban  ©?anbrtjb  booj  besf  $au$  boeten  fouben  leg- 

gen/ en  ïtiz  in  fijnen  banben  fMcn  /  en  bat  fp  bie 
ban  ben  pautf  betfoeften  foube  /  en  meet*  anberc ftoare  en§arbe?CrtijaUen/  baecbe  o3efanten  beftig 
tegenö  toaren  /  en  betMaerben  uptb?ubl?elijfe  /  bat 
ben  föoninft  otc  nimmermeer  foube  aenbaerbenitófb 
bollvengen,-  en  metbefe  en  biergclijhc  fbjarigbeben 

&  tofrbff 
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tonte  Viccï  tiM  toeoeluacfjt  /  tot  öat  evmöeiijft  öe 
nabotyjcnfcc  36ctiicitlcn  en  rontutien  Dn  öe  <35efamen 
bewilligt  toetten/  en  beïoof öcn  öic  bn  öcn  ï^Dmnït  te 
öoen  pletteren. 

cTrtrjrulen  i 
iv.a  toegen 

ban  len 
^janrjcrjFt  men 

At  fy  ( te  weten  's  Koninks  gemachtigden )  doen 
fullen  den  gewoonlijken  eed  ,    van  de  beve- 

des  heyligen  Stoels  en  der  kerke  te  gehoorfa- 

D 

aen  tien 
•pang 
Ijeratco?* 
Deert  en 
belooft/ 
omöeab* 
folutic  te 
iitbben. 

z.  Datfy  voor  den  Paus  de  Calvinifterije  en  alle  an- 
dere ketterijen  fullen  afïweren ,  en  belijdeniflè  desGe- 

loofs  doen. 

3.  Dat  de  Konink  d'oefFeninge  der  Catholijke  Re- 
ligie weder  invoeren  fal  in  't  Prinfdom  van  Bearn  5  en 

met  den  eerüen  daer  toe  Catholijke  BifTchoppen  no- 
mineren ,  tot 'er  tijd  toe  ,  dat  de  goederen  aen  de 

kerken  mogen  gereftitueert  werden ,  fal  hy  de  twee 
BifTchoppen  fo  veel  van  het  fijne  geven  en  afhgneren, 
dat  fy  daer  treffelijk  op  heen  komen  mogen. 

4.  Dat  de  Konink  binnen  's  jaers  mijn  Heerede  Prin- 
ce  van  Condé  uyt  der  ketters  handen  fal  nemen ,  en 

hem  confignerenin  handen  van  Catholijke  perfonen, 
om  hem  in  de  Catholijke  Religie  en  Chriftelijke  god- 

faligheid  op  te  voeden. 
5.  Dat  de  Concordaten  onderhouden  en  nageko- 

men fullen  werden ,  fo  in  de  provifie  der  beneficien , 
als  in  andere  dingen. 

6.  Dat  de  Konink  tot  de  Bifdommen,  Abdijenen 
andere  beneficien ,  tot  welke  hy  recht  van  nominatie 
heeft ,  niet  en  fal  noemen  ketterfe  perfonen ,  nochte 
die  van  ketterije  verdacht  zijn. 

7.  Dat  de  Konink  fal  doen  publiceren  en  nakomen 
het  Concilien  van  T renten ,  uytgenomen  in  dingen  die 

niet  in  't  werk  geftelt  fullen  konnen  werden ,  fonder  de 
geruftheid  des  Rijkste 'troubleren,  fo  der  fodanige in 
.gevonden  werden. 

8.  Dat  de  Konink  de  geeftelijkheid  in  fonderlinge 
recommandatie  en  befchuttinge  fal  hebben  ,  en  niet 
lijden  dat  kerkelijke  perfonen  verdrukt  of  gequeltwer- 

(Fol.  87.;  denbyde  gene  die  't  rappier  dragen,  nochte  by  ande- re ,  noch  dat  hun  haer  goederen  onthouden  werden  j 

en  fo  der  eenige ingenomen  zijn,  fal  die  met  den  eer- 

Hen  doen  wedergeven  ,  't  gehele  Koninkrijk  door  , 
waer  fy  ook  gelegen  zijn ,  fonder  eenige  forme  of  figu- 
re  van  proces. 

9.  Dat  indien  de  Konink  eenige  beleninge  van  de 
kartelen  en  goederen ,  die  de  kerke  toebehoren ,  ge- 

daen haddein  faveur  van  Catholijken  of  van  ketters, 

;hy  die  weder-roepen  fal. 
10.  Dat  de  Konink  in  woorden  en  werken,  enfelfs 

in  't  geven  van  de  Staten  enwecrdighedendesKonink- 
rijks ,   tonen  fal  dat  de  Catholijken  hem  feer  lief  zijn , 

door  God  gedankt  werde  voor  fuik  een  groote  weldaed 
van  hem  ontfangen. 

€n  op  öat  öe  ïioninö  öefelbc  fouöe  coct-bm? 
öen/  Uetalaci'öen  fn  al  geöaen  te  nebben  öat  fr  baö* 
ben  mogen/  enöaetoptoelgelet/  bat  öe&oninliltjbe 
autoiitept  in  't  minfïe  niet  bette  maö/  gelp  fr» 
öat  On  öe  nabolgcnöe  acntchcrans  öcixiij  rciu 

VOor  eerft ,  op  alle  de  voorfz  Artijculen ,  bidden  3Centefce* 

deHeeren  du  Perron  en  d'Offat  den  Konink,  enni"9«ieu de  Heeren  van  fynen  Rade ,  dien  de  voorfz  Artijculen  fthpuJLf,., 

gecommuniceert  fullen  werden  ,    dat  hun  believe  tegenopöe' verwachten  de  volkomen  onderrichtinge  en  verhael  van  uoojgaen* 

de  gehele  handelinge ,  en  van  de  grote  en  uy  terfte  fwa-  öe  *&#&' 
righeden  die  fy  daer  in  gehad  hebben,  tot  op  de  we-      n* derkomfte  vanden  Heere  du  Perron,  die  daer  in  het 

langen  breed  rapport  van  doen  fal ;  en  ondertuficlien 
te  letten  op  de  hoedanigheid  en  nature  van  de  fake, 
verwert  en  perplex  in  alle  extremiteyt :  de  tegenstel- 

lingen en  wederfprekingen ,   die  daer  tegen  gefchied 
zijn  ,    alfo  groot ,   of  groter  dan  eenige  andere  fake 
ter  wereld  ,    daer  geheugenifTe  van  zy  :  de  opperfte 
weerdigheid,  autoriteyt,   macht  en  intereft  van  on- 
fen  heyligen   Vader  den  Paus  ,   waer  mede  men  te 
doen  gehad  heeft ,  en  de  humeuren  en  pretenfien  van 
die  van  't  Hof  van  Romen,  van  dewelke  fijn  Heylig- 
heid  geraden  en  gedient  werd,  en  door  welkers  han- 

den de  voorfz  Heeren  du  Perron  en  d'Offat  hebben 
moeten  pafferen.   En  als  alle  de  voorfz  dingen  wel 
overleyd  fullen  zijn,  fal  men  miffchien  bevinden,  dat 

de  voorfz  Heeren  du  Perron  en  d'Offat  niet  weynig 
gedaen  hebben ,  met  fo  goeden  koop  vry  te  komen , 
en  voornamelijk  dat  fy  niets  geaccordeert  hebben, 
dat  tegens  haer  inftrudtie  zy ;  en  dat ,  indien  fy  hun 
ergens  toe  hebben  laten  gefeggen ,  dat  geweeft  is 

ten  aenfien  van  't  geeftelijke ,  waer  van  de  Paus  op- 
perfte Hooft  is.  Maer  fy  hebben  niet  fo  veel  als  een  hayr 

verdaen  van  de  wereltlijke  autoriteyt  des  Koninks , 
nochte  fyner  Hoven  van  Parlamenten ,  of  eeniger  fyner 
Magiftraten ,  hoe  grotelijks  men  hun  ook  gedrongen , 
en  hoe  grote  loofheid  men  tegens  hun  gebruy kt  heeft. 

Dit  is  wat  alle  de  Artijculen  t'iamen  aengaet. 
Op  het  eerfle  Artijcul. 

Den  eed ,  daer  mentie  van  gemaekt  word  in  't  eerfte 
A  r ti jeul ,  is  gebruykeli j  k  bevorens  gedaen  te  werden  in 
alle  abfolutien  die  gegeven  werden ,  niet  alleen  by  de 
Paus,  maer  by  alle  BifTchoppen,  en  andere  kerkelijke 
Ov.er-hoofden ,  om  wat  oorfake  dat  ook  zy ;  en  felfs  de 
Prelaten  van  Vrankrijk  hadden  den  Konink  aen  den 

Paus  verfbnden ,  om  van  fijn  Heyligheid  t'ontfangen  de 
bevelen  der  kerke,en  daerom  hebben  de  voorfz  gemach- 

in  der  voegen  dat  een  yeder  klaerhjk  bekenne ,  dat  hy  tigden  geen  fwarigheid  behoren  te  maken  om  dien  eed 
begeert  dat  in  Vrankrijk  zyen  fiorere  een  eenige  Re- 

ligie, en  die,  de  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe, 
waer  van  hy  belijdenis  doet. 

1 1 .  Dat  de  Konink ,  fo  hy  geen  wettig  belet  heeft , 
alle  dage  het  Paternofter  van  onfe  Lieve  Vrouwe  fal 
feggen  ,  en  Woenfdags  de  Litanien ,  en  Saterdags  het 
Roïen-hoeyken  van  onfe  L.  Vrouwe,  die  hy  voor  fijne 
voorfprake  in  den  Hemel  fal  nemen  ;  en  fal  de  Vaftens 
en  andere  geboden  der  kerke  onderhouden,  alle  dage 
Mifle  horen ,  en  op  de  Feeften  Hoog-mifle. 

11.  Dathyin  elke  Provintie  van  't  Koninkrijk,  en 
in  ''t  Prinfdom  van  Bearn  een  kloofter  fal  timmeren , 
van  mans  of  van  vrouwen,  van  Monaftijke  Religie,  of 
van  de  bedelende  der  Gereformeerde  ordren. 

13.  Dathy  in  'tpublijk  fal  biechten  en  communice- 
ren, ten  minfienvieimael's  jaers. 

14.  Dathyin  Vrankrijk  in  handen  van  den  Legaet, 
of  van  eenig  ander  dienaer  des  heyligen  Stoels ,  fal 

ratificeren  d'af-fweringe  en  de  belijdeniflè  des  geloofs , 
en-d'andeie  beloften  by  fijn  Procureurs  of  gemach- 

tigden gedaen  ;  en  fal  den  Paus  het  inftrument  der 
ratificatie  fenden. 

15.  Dat  hy  aen  de  Catholijke  Princen  fchrijven 
fal,  betonende  fijn  blijdfehap  ,  van  dat  hy  ontfan- 

gen fal  zijn  in  de  gratie  der  Catholijke  Kerke  ,  in 
dewelke  hy  profeffie  doet  eeuwiglij k  te  willen  blij- 
ven. 

16.  Dathy  bevelen  fal,  dat  fijn  gehele  Koninkrijk 

te  doen. 
Op  het  tweede  Artijcul. 

De  af-fweringe  en  belijdeniflè  des  geloofs ,  waer  van 
in  dit  Artijcul  gefproken  werd ,  zijn  ook  gebruy  keiijk , 

en  gewent  voor  henen  te  gaen  voor  d'abfolutie  van 
ketterije ;  hoewel  dat  de  Konink  die  in  Vrankrijk  ge- 

daen hadde ,  om  de  d'abfolutie  van  de  Prelaten  te  kry- 
gen,  het  welke  te  Romen  genoeg  by-gebracht  en  in- 

geplant is  geweeft  by  de  voorfz  du  Perron  end'Ofïat: 
Nochtans  om  d'abfolutie  van  den  Paus  te  krygen ,  heeft men  die  noch  eens  moeten  doen  te  Romen ,  alwaer  men 
begeerde  dat  de  Konink  die  noch  eens  in  Vrankrijk  in 

't  publijk  en  felfs  in  perfone  foude  doen ,  daer  men  lang 
op  aengehouden  heeft :  maer  de  voorfz  gemachtigden 
hebben  aldoor  geperfifteert  ter  contrarie ,  dat  men  fich 
te  vreden  fouden  houden ,  dat  men  die  te  Romen  deden 

voor  fijn  Majeft.dieratifieren  foude 't  gene  fy  gedaen 
fouden  hebben :  waer  mede  men  fich  heeft  moeten  ge- 

noegen ,  en  fijn  Majeft.  fal  daer  anders  geen  moeyte 

noch  ongemak  van  hebben  ,  dan  t'ondertekenen  de 
opene  brieven  van  ratificatie,  die  't  hem  believen  fal daer  van  te  maken. 

Op  het  derde  Artijcul. 

De  Heeren  du  Perron  en  d'Offat ,  hebben  niet  min- 
der konnen  doen,  dan  den  inhoud  van  't  voorfz  Artijcul 

te  beloven,  gemerkt  de  grote  inftantie  die  daerom  ge- 
daen is,  en  de  billijkheid  van  dien,  de  goede  gene- 

gentheid  die  fy  wiften  dat  de  Konink  daer  toe  heeft, 

en 
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en  den  quaden  rouk  die  de  Konink  door  de  gehele 
Chriftenheid  foude  gegeven  hebben.  Wel  is  waer  dat 

fy  gedaen  hebben  al  wat  fy  konden ,    en  hun  moge- 
lijk geweeft  is ,  om  dit  Artijcul  en  het  naefte ,  belan- 

gende den  Prince  van  Condé,  en  het  fefte,  daer  ge- 

JTproken  word  van  't  Concilie  van  Trenten  ,    in  i f il— 
ker  voegen  te  doen  inftellen  ,    dat  de  Konink  in  die 
drie  Artijculen  niets  en  beloofde  ,   dan  fich  daer  in 

t'employeren  ter  goeder  trouwe,  en  alles  te  doen  wat 
in  hem  ware,  om  de  faken  daer  in  vervat.    Maer  de 

Paus  heeft  aldoor  in  't  quade  genomen  ,  dat  men  wey- 
gerde  die  faken  abfolutelijk  te  beloven  ;   en  eyndlijk 

heeft  men  fijn  Heyligheid  moeten  complaceren  ,   la- 
tende die  Artijculen  heen  gaen  gelijk  alfle  ingeftelt 

2ijn;  mits  dat  lïjn  Heyligheid  felvegefeyd  heeft,  dat 

in  't  gene  ondoenlijk  ware,  fijn  Majeft.  altoos  exoi- 
fabef  foude  zijn,  op  wat  wyfe  de  belofte  ookgeconci- 

pieert  waer.  Voorts  de  woorden  van  dit  derde  Artij- 
cul, Totdat  de  goederen  mogen  aen  de  ierken  gerejiitueert 

werden  ,   en  brengen   geen  belofte  mede  van  die  te 
reftituëren ,  waer  van  men  een  expres  Artijcul  gemaekt 

hadde  ,    't  welk  de  voorfz  gemachtigde  noyt  hebben 

willen  palieren  ,  niet  om  dat  fy  't  niet  billik  achteden ; 
maer  om  dat  fy  niet  gemachtigt  waren  dat  te  beloven. 

En  aengaende  t'onderhoud  van  de  BifTchoppen  van 
Bearn,  die  maer  twee  zijn,  de  Konink  fal  mogen  vol- 

ftaenmet  1000.  kronen  voor  elks,  volgens 't  Concilie 
van  Trenten,  in  de  24.  Seffiè,  in  den  tijtel  DeRefor- 
mat.  cap.  13.  Sulks  dat  2000.  kronen  in  alles  niet  weert 
en  waren,  dat  de  voorfz  gemachtigden  daer  langer  op 
contefteerden. 

Op  bet  vierde  Artijcul. 
Het  inhouden  van  dit  Artijcul  is  fo  nodig  en  nuttig 

voor  de  behoudeniflè  van  de  Catholijke  Religie ,  van 
den  Staetfelfs,    en  van  des  Koninks  perfone,  dat  het 
niet  alleen  niet  quaets  is  geweeft  in  dat  te  beloven  ;  maer 

dathetfeer  goed  ware  dat  dat  airedein  't  werk  geftelt 
waer ,  al  had  daer  niemand  inftantie  om  gedaen. 

Op  het  vijfde  Artijcul. 
Het  vijfde  is  billik  ,   en  behoorde  geaccordeert  te 

werden,  al  had  men  fchoongeenabfolutie  te  verkrij- 
gen gehad  van  onfen  H-  Vader  de  Paus. 

Op  bet  fejle  Artijcul. 

Dit  Artijcul  is  recht  en  billijk ,  en  vermogens  de  con- 
cordaten ,  en  felfs  dat  de  voorfz  Heeren  du  Perron 

en  d'Oflat  tegen  de  Paus ,  en  tegen  de  gene  die  van 
wegen  fijn  Heyligheid  hebben  gehandelt,  geprote- 
fteert  hebben  ,  dat  dat  woord  van  fufped  niet  ver- 
ftaen  wierde  op  de  wijfe  van  eenige  eygenfinnige ,  die 

fufpect  noemen  alle  degene  ,  die  eenige  liefde,  ma- 
tigheid en  beleeftheid  hebben ,  en  die  niet  rafende  en 

zijn  gelijk  zy  j  maer  verftaen  wierd  van  geweldige  fufpi- 
cie  :  waer  mede  fy  te  vreden  zijn  geweeft.  En  ftaet 
te  letten  ,  dat  by  dit  Artijcul  niets  geinnoveert  is 

van  't  gene  te  voren  gefchiede.  Want  in  alle  de  atte- 
ftatien ,  die  men  hier*bevorens  uyt  Vrankrijk  na  Romen 
gefonden  heeft ,  by  de  gene  die  voorfienfouden  werden 
met  confiftoriale  beneficien ,  hebben  de  getuygen  al- 

door gedepofeert,  datfy  noch  ketters,  noch  fiifpecT: 
waren  :  anderfins  fouden  fy  te  Romen  niet  toegela- 

ten zijn  geweeft. 

Op  het  fevende  Artijcul. 
De  publicatie  en  onderhoudinge  van  het  Concilie 

(Fol.88.)  van  Trenten  ,  fal  niet  alleenlijk  gedyen  tot  Godes 
eere  en  glorie  ,  en  tot  de  reformatie  en  verejeringe 
der  gantfche  kerke ;  maer  ook  tot  fekerheid  en  ver- 

meerderinge  van  's  Koninks  autoi  iteyt ,  en  van  de 
gehoorfaemheid  die  fijn  Majeftey  t  toekomt ,  wat  eeni- 

ge perfonen  ook  ter  contrarien  weten  te  leggen.  En 
indien  de  Priefters  en  andere  kerkelijke  perionen  in 
Vrankrijk  gereguleert  waren  geweeft  na  het  voorfz 
Concilie  ,  doende  haren  plicht ,  en  hun  niet  bemoe- 
yende  dan  met  het  geeftelijke  ampt  ;  fy  en  fouden 
wijlen  den  Konink ,  nochte  delen ,  niet  veroorfaekt 
hebben  de  quellagien  die  fy  daer  van  gehad  hebben , 
nochte  Vrankrijk  en  hun  felven  de  ruijneen  verwoe- 
ftinge,  die  men  daerfo  vele  jaren  lang  gefien  heeft, 

en  die  het  gehele  Koninkrijk  noch  langen  tijd  fmer- 
ten  fullen.  Voorts  d'exceptie  ,  die  in  't  laetfte  van 
dit  Artijcul  ftaet  ,  om  dewelke  te  doen  ontfangen , 

IV.  Deel.  ' 

de  voorfz  du  Perron  en  d'Oflat  water  en  bloed  heb- 
ben moeten  fweten  ,  betoont  genoeg  wat  forge  fy 

gedragen  hebben  om  niets  te  beloven  of  t'accepte- 
ren,  't  welk  de  ruft  des  Koninkrijks  mochte  ontroe- 

ren, 'tzy  ten  aenfien  van  die  van  de  gepretendeerde 
Gereformeerde  Religie,  of  anderfins.  De  voorfz  ge- 

machtigden hebben  ook  getracht  daer  noch  andere 

exceptien  by  te  doen  ftellen  :  maer  'ten  is  niet  mo- 
gelijk geweeft  die  te  doen  accepteren  ,  en  'tfchijnt 

dat  die  eenichfins  begrepen  fullen  mogen  werden  on- 
der óctè. 

Op  het  achtjle  Artijcul. 
Dit  achtfte  Artijcul  is  ook  recht  en  billik  ,   en  de 

Konink  is  daer  toe  verbonden  by  het  goddelijke  en 
menfchelijke  recht,  al  bad  men  ichoon  niets  daer  van 
belooft  in  fijnen  naetn. 

Op  bet  negende  ̂ Artijcul. 
De  Heeren  du  Perron  en  d'Oflat  hebben  te  Ro- 

men ftaende  gehouden  ,  dat  de  Konink  gene  fjlke 
beleninge  gedaen  hadde,  gelijk  fy  vaftelijk  geloven , 
dat  fijn  Majeftey  t  gantfeh  gene  gedaen  heeft;  ender- 

halven heeft  men  hun  dit  Artijcul  ,  't  welke  geheel 
anders  voorgehouden  wierd,  doen  concipiëren  inde 

forme  daer  het  tegenwoordig  in  ftaet.  D'occafie  die 
de  Paus  gehad  heeft  om  dit  Artijcul  te  doen  ftellen , 
is  geweeft  den  valfchen  indruk,  die  men  hem  gege- 

ven hadde,  dat  de  Konink  aen  mijn  Heere  de  Ma- 
refchal  van  Biron  de  Abdije  van  S.  Remy  van  Reyms 
te  Leen  gegeven  hadde. 

Op  bet  tiende  Artijcul. 
Dit  Artijcul,  gelijk  het  geconcipieert  is,  kandege- 

ruftheid  des  Koninkrijks  niet  ontroeren  ,  nochte  felfs 
die  van  de  gepretendeerde  Gereformeerde  Religie  di- 
rectelijk  ofFenferen  :  en  is  maer  het  eerfte  deel ,  en  noch 

gereformeert  van  een  groter  Artijcul ,  't  welk  de  voorfz 
gemachtigden  voorgeftelt  wierd :  in  welk  Artijcul ,  na 
het  voorfz  eerfte  deel,  volgde,  dat  de  Konink  de  ket- 

ters gantfeh  geen  officien  geven  foude  ,  en  dadelijk 
wederroepen  het  Edict  van  denjare  1*77.  en  daer  na, 
fo  haeft  als  hy  pays  gemaekt  foude  hebben  met  de 

vreemde  Princen,  maken  foude  dat  'er  in  Vrank; ijk 
niet  meer  dan  eene  Religie  ware. 

Op  het  elfde  Artijcul. 
Dit  Artijcul  is  een  deel  van  de  penitentie  ,    die  dé 

Paus  des  Koninks  perfone  opleyd :  waer  op  hoe  wel 

't  fchijnt  dat  men  nieten  behoorde  te  repliceren ,  noch- 
tans overmits  men  het  officie  van  onfe  L.  Vrouwe  op  de 

Saterdagen  geftelt  hadde ,  hebben  de  voorfz  Heeren  du 

Perron  en  d'Oflat  vertoont,  dat  het  voorfz  officie  al  te 
lang  en  moeyelijk  voor  fijn  Majeft.  foude  wefen ;  en 
de  Paus,  in  plaetïè  van  het  voorfz  officie,  fubftitueei- 
de  het  Rofer.hoeyken ,  als  lichter  en  korter. 

Op  bet  twaelfde  Artijcul. 
De  penitentie  in  dit  Artijcul  vervat,  is  groot,  en  de 

Heeren  du  Perron  en  d'Oflat  hebben  alles  gedaen  wat 
fy  konden ,   om  dat  grote  getal  van  kloofters  te  doen 
matigen  op  vier  of  les  :   en  hebben  felfs  andere  din- 

gen voorgehouden ,  die  fy  achteden  immers  fö  goet ,  en 
den  Konink  beter  na  fijn  fin  te  zijn.  Maer  de  Paus  heeft 
geantwoord,  dat  dat  een  penitentie  van  den  Konink 
was,  conform  de  ruijne  van  fo  vele  kerken  en  klo- 
fters,  die  hy  felve,  door  Vrankrijk  paflerende,  ge- 

fien hadde.  En  daer  op  hebben  de  voorfz  gemachtig- 
den niet  gehad  alle  de  vryigheid  van  te  repliceren, 

die  fy  hadden  in  't  gene  niet  en  was  van  penitencie. 
Op  het  13.14.  15".  en  fejliende  Artijcul. 

In  óek  vier  laetfte  Artijculen  refteert  niets  ,    om 

't  welke  de  voorfz  Heeren  du  Perron  en  d'Oflat  had- 
den behoren  te  contefteren  :  maer  achten  dat  de  Ko- 

nink dat  alles  wel  gedaen  foude  hebben ,  al  en  waer 
daer  gantfeh  gene  belofte  geweeft.    Ook  waren  dié 
vier  Artijculen  fo  niet  voorgehouden  van  den  begin- 

ne ;  maer  ter  inftantie  der  voorfz  gemachtigden  zijn- 
fe  gereduceert  en  gemodereert  geweeft,  in  der  voe- 

gen als  die  tegen  woordelijk  daer  ftaen. 
Behalven  de  voorfz  Artijculen  heeft  de  Paus  in 

decreet  en  in  de  bulle  van  de  abfolutie  geftelt ,  een 
annullative  claufe  van  de  abfolutie  by  de  Prelaten  in 
Vrankrijk  gegeven ,  tot  welke  claufe  de  voorfz  Hee- 

ren du  Perron  en  d'Ofiat  geenconfent  hebben  willen 
geven  :    maer  overmits  fy  wel  weten  dat  de  Paui , 

Irt  Z  ter 
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ter  oorfake  van  fijne  pretenfien,  noyt  fijne  abfolutie 

geven  foude ,  dan  annullerende  d'andere ,  hebben  fy  ge- 
feyd  dat  fy  die  fouden  laten  doorgaen  fonder  hun  daer 
tegen  te  ftellen,  mits  dat  fijn  Heyligheid  datehjk  daer 

aen  voegen  foude  een  andere  claufe ,  dewelke  appro- 
beerde  en  beveiligde  alle  de  aden  van  Religie,  die  in 
de  perfoon  des  Koninks  en  by  fijn  Majefteyt  gedaen 
waren  geweeft,  in  gevolg  van  de  voorfz  abfolutie  in 
Vrankrijk  gegeven,  even  als  of  de  Konink  van  doen 

aen  by  lijn  Heyligheid  geabfol veert  ware  geweeft : 
welke  claufe  van  approbatie  en  validatie  by  lijn  Hey- 

ligheid bygevoegt  is  geweeft  ,  in  der  voegen  als  de 
voorfz  gemachtigden  die  gedideert  hebben.  Waer 
in  te  letten  ftaet ,  dat  de  voorfz  Heeren  du  Perron  en 

d'Ofiat  niet  gewilt  hebben,  dat  de  Paus  andere  aden 
valideerde  ,  dan  die  van  Religie ,  om  geen  toegank 

te  geven  voor  het  onderwind ,  dat  men  te  Romen  gaer- 
ne  gedaen  foude  hebben  op  het  wereldlijke  van  Vrank- 

rijk ,  indien  de  voorfz  Heeren  du  Perron  en  d'Ofiat 
daer  geen  nauw  acht  op  geflagen  hadden. 

Voorts  belangende  de  rehabilitatie,  die  in  defefake 

gedaen  is,  't  welke  een  fteen  desaenftoots  was,  om 
alles  te  doen  afbreken:  men  fal  bevinden  dat  de  Ko- 

nink een  volkomen  abfolutie  heeft  ,  tegens  dewel- 
ke de  Spangiaerts,  nochtedeLiguers  niet  fouden  we- 

ten te  (tellen ,  nochte  fich  in  eeniger  wijfe  excuferen 
van  fijn  Majeft.  te  erkennen  voor  Konink  van  Vrank- 

rijk ,  in  de  befte  foorte  als  oy t  Konink  dat  geweeft  is : 
en  niettemin  fal  men  geen  uytdrukkelijk  gewach  van 
rehabilitatie  vinden  in  de  gehele  Bulle  ,  in  dewelke 
ondertuflehen  alle  dingen  fo  wel  ftaen ,  dat  men  tegens 
de  gene ,  die  fouden  willen  feggen ,  dat  de  Konink 
rehabilitatie  van  node  hadde,  foude  konnen  fuftine- 
ren  datfe  daer  is  in  fubftantie  en  in  effect ;  en  tegens 
de  gene ,  die  fouden  willen  feggen ,  dat  men  onrecht 

gedaen  foude  hebben  met  die  te  willen  nemen ,  kan- 
men  fuftineren  datter  gantfehgene  in  is. 
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In  den  Name  on/is  Heeren  Jefu  Chrijïi  ,  Amen. 

BY  dit  tegenwoordige  publijke  Inftrument  werde 
eenen  yegelijcken  kund  gedaen ,  en  zy  kennelijk  en 

openbaer,  dat  in 't  jaer  der  geboorte  van  denfelven 
onfen  Heere  Jefus  Chriftus,  Mgs-  in  deachtftelndi- 
die,  op  den  17. dag  der  maerd  September,  den  18. 

Sondag  na  Pinxteren ,  des  morgens  in't  vierde  jaer  des 
Paufdoms  van  onfen  Alder-heyligften  Vader  en  Heere 
in  Chnfto  ,  Heere  CLEME  NS  ,  door  Godlijker 

voorfienigheyd  de  VIII.  Paus  te  Romen,  indegalde- 
rye  van  St.  Pieters  Kerke  Bajilica ,  aen  de  rechter  zij- 

de, te  weten,  aendezijdevandeKapelleder  Koort- 

fe,  en  de  Kerke  van  Kampo  SanBo->  en  tegen  over  de 

trappen  van  het  Apoftolijke  Paleys  ,  den  gemelden 

onfen  Alderheyligften  Heere  ,  Heere  CLEMENS 
de  VIII.  Paus  ,  fittende  op  den  hoogften  throon 

fijner  Majefteyt ,  en  nevens  hem  aflifterende  en  fitten- 
de de  Doorluchtigfte  en  Eerweerdigfte  Heeren ,  der 

heylige  Roomfche  Kerke  ,  Kardinalen  ,  Biffchop- 

pen ,  Priefters  en  Diaconen ;  te  weten ,  van  de  Bif- 

fchoppen  ,  Heer  Alphonfus  Gefivald  ,  Biffchop  van 

Oftien ,  Deken  ,  Heer  Gabriel  Palettus ,  Biflchop  van 
Sabinen :  van  de  Priefters  ,  Heer  Julitis  Anthonius , 

Sanfeverin ,  tituli  SanBa  Maria  Trans-Tiberim ,  Groot 
Penitentiaris ,  een  van  de  generale  Inquifiteurs  tegens 

de  ketterfche  verkeertbeyt.  Heere  Hieronymus  Rufli- 
euciw ,  tituli  SanBa  Suf anna ,  Vicaris  van  onfen  hey- 
ligften  Heere  de  Paus  binnen  Romen.  H.Pieter  De- 
*a  ,  tituli  SanBi  Hieronymi  lllyricorum  ,  ook  een  van 
de  generale  Inquifiteurs.  H.  Alexander  Medictt  van 
Florence  ,  tituli  SanBa  Praxedis.  H-  Francifcus  de  Jo- 

yeufe,  tituli  SanBi  Petri  ad  vincula.  H.  Anthvnis  -Ma- 
ria Salviatus ,  tituli  SariBa  Mart<e  de  face.  H-  Augu- 

flinus  de  Verona  ,  tituli  SanEli  Marci ,  H-  Symeon  de  Ter- 
ra Nova ,  tituli  SanBe  Aaajlajïa.  H.  Scipio  LanceUt  > 

tituli  SanBi  Salvatoris  in  Lauro.  H.Henricus  Cajetanus ,  (Fol.  89.) 
tituli  SanBa  Pudentiana ,  Camerlingder  H.R.  Kerke. 
H.  Dominicus  Pinellus  ,  tituli  SanEli  Cbryfogoni ,  ook  een 
der  voorfz  Inquifiteurs.  H.  Anthonius  Maria  Gallus , 

tituli  Sanéia  Agnetis  inagone.  H.  Frater  Conjlantius  Sa- 
vianus ,  tituli  SanEli  Petri  in  Monte  Aureo ,  ook  een  der 

voorfz  generale  Inquifiteurs.  H  Anthonius  Saulius  ,  ti- 
tuli SanEli  Stephani  in  Monte  Aureo.  H.  Johannes  Fran- 

cifcus  Morejinus ,  tituli  SanEli  Maria  in  via.  H.  Maria- 
nus  de  Camerino ,  tituli  Sar.ili  Marcellhii  C  Petri.  H. 

Frater  Gregonut  de  Monte  Elparo ,  tituli  SanEli  Auguflini. 
H.  Paulus  Camiüus  Sfondratus ,  tituli  SanBa  Caciliay 

ook  een  van  de  voorfz  generale  Inquifiteurs.  H.  Benedi- 
Elus  Jujlinianus ,  tituli  SanEli  MarceÜi.  H.  Augujlinus 
Cufanut ,  tituli  SanBorum  Johannis  &  Pauli.  H.  Fran-  . 
cifcus  Maria  de  Monte,  tituli  SanBa  Maria  *Ara  calt. 

H.  OElavius  Poravicinus  ,  tituli  SanEli  Alexii.  H  Philip- 
pus  Sega,  tituli  SanEli  Onuphrii.  H.  Hieronimo  Mattheoy 
tituli  SanEli  Pancratti.  H.  Flaminius  Plattus  ,  tituli  San- 

Eli Qh:,itntis.  H-  Lucius  Sajftts ,  titidi  SanEli  Quiritti.  H. 
Francifcus  Toledo ,  tituli  SanBa  Maria  tranfpontina,  ook 
een  van  de  voorfz  generale  Inquifiteurs.  Van  de  Diaco- 

nen: Heer  Alexander  de  Monte  Alt o  ,  tituli  SanBi  Lau- 
rentii  in  L>.7w*/ö,Vice-cancelier  van  de  H.  R.  Kerke.  H. 
Afcanius  Colonna,  tituli  SanBorum  Co/ma  &  Damiani. 

H.  Johannes  Anthonius ,  tituli  SanBorum  quatuor  corona- 

torum.  H.  Petrus  Aldobrandinus ,  tituli  Sanlh  Nicolai  'm 
carcere.  H.  Cinthius ,  tituli  SanBi  Georgii  in  Velabro. 
Ook  aldaer  tegenwoordig  zijnde  ,  en  ftaende  eenige 
feer  eerweerdige  Heeren  Prelaten ,  te  weten ,  Heer  Do- 
minicus  Tufcus ,  Biflchop  van  Tiburten,  Gouverneur  der 

ftad  Romen ,  en  Vice-kamerling :  als  ook  de  feer  Door- 
luchtige Heeren  Ambafladeurs  der  Doorluchtigfte  Re- 

publijke  van  Venetien,  en  van  den  Doorluchtigften 
Groot-Hertog  van  Tofcanen,  H.  Camillus  Burgefius , 
Auditeur genefrael  der  Apoftolife kamer ,  enRefeien- 
dan  van  beyde  de  Signaturen  van  onfen  Alder-Hey- 
ligften  Heere  de  Paus.  H.  Bernardinus  Cafius ,  Threfo- 
riergerierael  van  denfelven  onfen  heyligften  Heerede 
Paus ,  en  de  Apoftolife  kamer.  H.  Silvius  Patriarch 
van  Conftantinopolen.  H.  Willem  Ertz-Bifichop  van 
Ebredun.  H.  Alphonfus  ErtZ-BifTchop  van  St.  Severin.  H. 
Lodowijl^  Ertz-BifTchop  van  Kj>ninxbergen.  H.  Chriflof- 
fel  Ertz-BifTchop  van  Havemie.  H.  OBavius  Biflchop 
van  Firmi.  H.  Francifcus  Biffchop  van  Trevife.  H.  Au- 
denus  Biflchop  van  CaJJal.  H.  Chrijiojfel  BifTchop  van 

Orleans.  H.  Francifcus  Biffchop  van  Aix.  H.  Anthonius 
Biffchop  van  Torcelle.  H.  Francifcus  Biffchop  van  Bal- 
neoregio.  H.  Petrus  Francifcus  Biffchop  van  Caflro  novo. 

H.Anfelmus  Dand'mus,  Apoftolife  Protonotaris ,  van  het 
getal  der  Participanten ,  en  fijne  Hey  ligheids  Referen- 

daris in  beyde  Signaturen,  en  Confulteur  van  de  H. 
Roomfe  en  Algemeyne  Inquifitie.  H.  Alexandrinus 
Caracciolus.  Heer  Hieronymus  Julianus.  H.  Maffeus  Bar- 

berinus ,  ook  Apoftolife  Protonotarifen,  en  van't  voorfz 
getal  der  Participanten.  H.  Hierwymus  Avila,  mede 
Referendaris  van  beyde  Signaturen ,  en  Abbreviateur 
van  het  minder  Park.  H.  Dionyfius  ï\atta ,  mede  Refe- 

rendaris van  beyde  Signaturen ,  en  Confulteur  der  fel- 

ve  heylige  Inquifitie.  Daer  benevens  ook  daer  by  ftaen- 
de d'andere  Confulteurs  en  Officiers  van  de  voorfz 

heylige  Roomfe  ende  algemene  Inquifitie,  te  weten, 

H.  Cot'mus  Angelus  Bargeus ,  Dodor  in  beyde  Rechten , 
Affeffeur.  Mr.  Alben us  de  Florenteola ,  van  d'Ordre  der 
Predikers ,  Commiflaris  generael.  Frater  Agapetus  Cur- 

teregius  de  Bergomo ,  fijn  metgefèh  H.  Julius  Monter tn- 
tius ,  Dodor  in  beyde  Rechten.  H.  Marcellus  Pbilonar- 
dus ,  Procureur  Fifcael :  Ook  de  Doorluchtigfte  Hee- 

ren. H.  Johannes  Anthonius  Urjïnus ,  Hertog  van  St. 
Gemini.  H-  Fredericus  Cafius  ,  Hertog  Van  Aquafparta. 

H.  Jacob  Mala.efla ,  Maraui^  van  Monte  Jano.  H.  Pau- 
lus  Emilius  Cafius  ,  Marqui^  van  Riany.  En  daerenbo- 
ven  verfcheyden  Kamerlingen,  Officiers  en Huyfdie- 
naers  van  fijne  Heyligheid  ;  ook  vele  Huyfdienaers 
der  voorfz  Heeren  Cardinalen ,  en  feer  vele  andere  per- 

fonen  in  grooten  getale.  Ook  daer  by  ftaende  de  Eer- 
weerdige Vaders ,  Penitentiarifen  van  defelve  Bafilica 

vanSt.Pieter,  mitsgaders  de  Klerken  of  Meefters  der 
Ceremoniën ,  te  weten ,  H.  Paulus  Alaleon  Moteratenjit, 

en  Guido  Prevooft. 

Zijn 
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Zijn  aldaer  voor  fijn  Heyligheid  verfchenen  d'Eer- weerdige  Heeren  Jacob  Davy  ,  Heer  van  Perron , 
Kaed  in  den  Kade  van  State  ,  en  eerfte  Aelmoefe- 

en  Arnold  d'Oflat  ,    Deken  van  Varen»   in  de nier , 
Diocefe  van  Rhodes,  Procureurs  of  gemachtigde  van 
Henrik  de  IV.  Alder-Chriftelijkfte  Konink  van  Vrank- 

rijk  en  Navarre  ,  geleydet  'van  den  Eerweerdigen 
Paulus  Alaleon ,  een  van  de  voorfz  Ceremonie-Mee- 
fters,  hebbende  eerft  driemael  op  haer  knyen  geval- 

len ,  en  hun  nederwerpende  voor  de  voeten  van  fyn 
Heyligheid  ,  hebben  die  driemael  gekuft  ,  en  daer 
bevolen  te  rugge  te  gaen  ,  en  binnen  het  gefit  der 

voorfz  Dpórluchtigfte  en  Eerweerdigfte  Heeren  Car- 
dinalen  ,  op  deg  bénedenften  hoek  van  fijn  Heylig- 
heids  Throon ,  op  haer  knyen  leggende  ;  heeft  den 
voorfz  Jacob  Davy  Procureur,  met  een  luyde  en  hel- 

dere ftem  ,  en  den  voorfz  Arnold  d'Oflat  met  een 
fachte  ftem ,  uyt  een  fchrift  datfy  elks  in  handen  had- 

den ,  geleien  het  verfoek  en  bede  van  den  volgenden 
teneur ,  te  weten  : 

Alderheyligfte  en  faligfte  Vader  ,  ik  Jacob  Davy, 
Heer  van  Perron,  Raed  in  den  Rad-  van  State,  en 
eerfte  Aelmoefenier,  een  van  de  Procureurs  van  Hen- 

r/l^  de  IV.  Alder-Chriftelijkfte'  Koninkvan  Vrankrijk 
en  Navarre,  mitsgaders  Arnold  d'Oflat,  Deken  van 
Varen ,  in  de  Diocefe  van  Rhodes ,  d'ander  de  Pro- 

cureur van  den  voorfz  Konink  ,  mijn  metgefel,  ge- 
lijk vanden  laft onfer procuratie  genoegfaemlijk blijkt 

uyt  de  opene  brieven  van  den  felven  Konink  Hennl^, 
dewelke  volkomelij k  overfièn  ,    ik  nu  exhibere  en 
voortbrenge,    van  defen  teneur  :  Wy  Hevril^  by  der 
gratie  Godes  Konink  van  Vrankrijk  en  Navarre,  ver- 

klaren by  defe  tegenwoordige  ,    dat  &c.   en  waer 
voor  ik  in  valable  forme  van  rechten  belove  van  ra- 

tificatie:  verfchijne  nederig  en  ootmoedig  voor  uwe 

Heyligheid  ,    den  waerachtigen  Vicaris  op  der  aer- 
den  van  onfen  Heere  Jefus  Chriftus  ,   en  Succeflèur 
van  S.  Pieter ,   Prince  der  Apoftelen ,   en  bidde  met 
alle  behoorlijke  eerbiedinge  en  ootmoed  ,    c]at  ge- 

merkt onfen  voorfz  principael  feer  groot  berou  heeft 
van  de  fauten  ,    by   hem  tegen  het  heylige  Gelove, 
die  de  heylige  Catholijkeen  ApoftolijkeRoomfe  ker- 

ke houd,  leert  en  predikt ,  en  tegen  defelveH.  kerke 
Godes,  en  deffelfs  rechten  en  peribnen  ,    niet  alleen 
door  verkeerdelijk  te  geloven;  maer ook  door  quade 
werken  bedreven»  enbereyd  is vandefelvevoortaen, 
mits  den  byftand  der  Goddelijke  gratie,  hem  te  ont- 

houden, en  uwePJeyligheids  en  der  H.  kerke  gebo- 
den te  gehoorfamen  en   na  te  komen  ,    en  fulks  te 

beloven,   waer  toe  ik  in  fijnen  name,    met  myn  ad- 
jondb  ook  bereyd  ben:  ook  ingefien  vei fcheyden an- 

dere billijke  en  wettige  oorfaken  ,    uwe  Heyligheid 
wel  bekent ;   dat  gy  u  geweerdigt  den  fclven  Alder- 
Chriftelijkllen  Konink  HENRIK,,    die  al  lange  in 

Vrankrijk  by  fekeren  Prelaet  van  't  fel  ve  Rijk,  op  het 
advys  en  toeftemminge  van  vele  andere  Prelaten  des 

felven  Rijks,  geabfolveert  is,  te  verlenen  uwe  hey- 
lige zegeninge  en  opperfte  Abfolutie ,   van  de  cenfu- 

ren  by  hem  behaele  ,    tegens  hem  verklaert  om  de 
voorfz  fauten  »   en  hem  in  de  gemeenfehap  van  den 

heyligen  Apoftolifen  Stoel  te  ontfangen ,  en  met  de- 
felve  verfoenen  op  de  gebruykelijke  maniere  der  ker- 

ke ;   prefenterende  en  belovende  alle  dwalingen  en 
ketterijen  ,    met  een  oprecht  hert  en  ongeveynfl:  ge- 

love af  te  fweren  ,   en  het  Catholijke  gelove  te  be- 
lijden ,  na  de  forme  die  ons  geadigneert  fal  werden ; 

en  alle  en  yegelijke  andere  dingen  ,    die  van  ons  en 
onfen  principaels  wegen  volbracht  moeten  werden , 
ter  goeder  trouwe  te  volbrengen  ,    fo  wanneer  uwe 
Heyligheid  en  defen  H.  Stoel  dat  bevelen  fullen.  Al- 

dus verfoeken  nederig  en  ooimoedelijk  ,   en  bidden 
inftantelijk  en  feer  inftantelijk ,  wy  voorfz  en  onder- 
fchreven  Procureurs ,  ik  Jacob  Daxy ,  Procureur ,  ik 
Arnold  d'Oflat  Procureur. 

Welk  verfoek  en  bede  geleien  zijnde  by  den  voorfz 
Jacob  Davy ,  heeft  den  voorfz  Arnold  met  een  luy- 

de en  heldere  ftemme  gefeyd  ,  dat  hy  op  defelve 
voege  en  wijfe  bad  en  verfbcht  »  leverende  opene 
brieven  van  Procuratie  vanden  voorfz Alder-Clu  ifte- 

lijkften  Konink  van  Vrankrijk ,  haren  principael,  ge- 
fchreven  in  de  Franfe  tale  op  pargament »  en  met  de 

IV.  Deel. 

eygenhand  des  felven  Koninks  ondertekent,  en  met 
de  aenhanginge  van  het  zegel  des  Franfen  Rijks  in  ro- 

den wafie  ,  gelijk  als  bleek  ,  voorfien  ;  en  by  den 

Doorluchtige  Heere  Alexander  d'Elbene ,  en  den  Eer- 
weerdigen Heere  Ckudius  Ie  Fevre,  Priefter  van  de 

Diocefe  van  Mans,  en  Francpys  Joulet ,  Klerk  van 

Parijs,  overfièn,  t'famen  met  den  teneur  van i  defel 
opene  blieven  in 't  Latijn  overgefet  en  vertaelt  by  den 
voorfz  Claudius  Ie  Fevre,  en  Louys  Rivaldi,  Priefter  van 
de  Diocefe  van  Limoiln»  gefor.d  en  gantfeh,  en  vry 
van  allefufpitie ,  van  den  volgende  teneur,  te  weten : 
Wy  Benrik  byder  Gratie  Godes  Konink  van  Vrank-  (Foj.  90. ) 

rijk  en  Navarre ,  verklaren  by  óek  tegenwoordige , 
dat  God  belieft  hebbende  ons  her  te  te  raken  en  in  te 

geven  ,   dat  wy  ons  vereenigen  (ouden  met  de  Ca- 

thohjke~Apoftolijke  en  Roomfe  Kerke,  wy  alle  mo- 
gelijke middelen  gefocht  hebben  ,    om  daer  in  aen- 

genomen  en  ingelijft  te  werden  by  de  Prelaten  der 
kerke,    door  ordinarife  en  gewoonlijke  wegen  ,    na 
de  heylige  decreten  en  Canonijke-Conftitutien  :   en 
overwegende  de blijkelijkeperijculen,  in  dewelke  ons 
leven  dagelijks  ftond  ,  fo  om  de  geftadige  oorlogen , 
in   dewelke  wy  r.oodfakelijk  en  geftadelijk  geoccu- 
peert  waren ,    als  om  de  bofe  lagen  die  onfe  vyan- 
den  tegen  ons  leven  leyden  ,   heboen  ons  geaddref- 
feert  aen  de  Prelaten  onfes  Rijks  ,    om  onfe  fo  bil- 

lijke en  heylige  begeerte  te  volbrengen,  totd'ecre  Go- 
des en  fijner  gantfche  kerke,  en  tot  rufte  onfer  con- 

fcientie ;    van  welke  Prelaten  ,   en  van  vele  Leeraers 
in  de  heylige  Theologie  ,   onderwefen  zijnde  in  het 

Catholijke  Apoftolijke  en  Chriftelijke'  Gelove  ,    en gedaen  hebbende  alle  nodige  fubmiftien  ,    in  fuiken 
gevalle  vereyfcht  en  gebruykelijk  ,    en  byfonderlijk 
d'af-fweringe  van  onfe  voorige  dwalingen  ,   mits-ga- ders  onfe  belijdenifè  des  Geloofs,  die  wy  onverbre- 

kelijk willen  behouden  eri  nakomen ;  hebben  van  een 
der  voorfz  Prelaten,  met  ad  vijs  der  andere,  ontfan- 

gen d'abfolutie  van  decenfuren  en  excommunicatien , 
by  ons  behaclt  om  onfe  voorfz  dwalingen  ;   en  niet 
te  min  hebben  de  voorfz  Prelaten  ons  gewefen  aen 
onfen    Aider-heyligftcn  Heere  de  Paus  ,   Opperfte 
Hooft  en  Herder  der  Kerke  ,   op  dat  hy  foude  ap- 
proberen  't  gene  van  hun  foude  mogen  gedaen  zijn 
in  dat  kas  van  feer  dringende  nood  ,•  het  welke  fon- 
der  eenig  vertrek  willende  na-komen  ,    gelijk  ook 
alle  andere  dingen  die  ons  opgeleyd  waren ;   en  niet 
kennende  om  onfe  geftadige  occupatien,  daer  mede 
wy  in  ons  Rijk-befich  gé         en  werden»   felfs  trek- 

ken by  fyn  Heyligheid,  dien  wy  erkennen  voor  op- 
perfte Herder  in  r!e  kerke  ,    hebben  wy  onfen  feer 

lieven  en  wel -beminden  Neve  den  Hertog  van  Ne- 
vers,    vergefelfchapt  met  den  Biffchop  van  Mans  en 
andere  Prelaten  ,    dien  wy  belaft  hebben  dat  hy  van 

onfen  't  wegen  en  in  onfen  name  uwe  Heyligheid  fou- 
de bidden  ons  re  vergunnen  't  gene  foude  mogen  be- 

kennen ons  nodig  te  zijn,  na  de  voorfz  heylige  decre- 
ten en  Canoni jke  Conftitutien ,   die  ons  niet  en  heeft 

konnen  brengen  de  voldoeninge  by  ons  van  fijne  rey- 
fe  verwacht ,  om  de  beletfelen  by  de  gefworen  vyan- 
den  onfer  krone  daer  in  gedaen.    Nochtans  meer  en 
meer  vei  trouwende  op  de  Vaderlijke  goedheid  van 
fijn  Heyligheid  ,   en  dat  hy  eyndlijk  gewaer  is  ge- 

worden cle  bedriegerijen  onfer  vyanden  ,   die  door 

haer  valfche  perfuafien  ons  dat  goet  verachtert  heb- 
ben, hebben  weder  op  nieusgemaekt,  seconftitueert 

en  geordonneert ,  maken  ,  conftitueren  en  ordonne- 
ren by  defen  ,  tot  onfe  fpeciale  Procureurs  in  defen 

dele  ,  de  Heere  Jacob  Davy  ,  genomineert  tot  het 
Bifdom  van  Evreux,  Raed  in  onfen  Rade  van  State, 

en  onièn  eerften  Aelmoefenier  ,  en  Arnold  d'Oflat, 
Deken  van  Varen  in  de  Diocefe  van  Rhodes,  en  Prieur 

van  Bellefin ,  om  in  onfen  name  hun  te  tranfporteren 
by  onfen  voorfz  Alder-heyligften  Vader  ,  hun  in  alle 
ootmoed  te  pi  efenteren  voor  de  voeten  van  fijn  Hey- 

ligheid ,  te  doen  onfe  verklarir.ge ,  proteftatie  en  ex- 

cufe,  op  het  gene  't  welke  in  onfe"aer:neminge  in  de 
Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe  Kerke  gedaen  is; 

hem  bidden  en  verfoeken  ,  "dat  hy  die  wil  approbe- 
ren  en  valideren  voor  fo  veel  al  't  nodig  foude  zijn , 
en  daer  en  boven  ons  te  vergunnen  fijne  Heylige  ze- 

geninge ,  en  opperfte  abfolutie  van  de  cenfuren  by 

%  3  on* 
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'teerfte  jaer  fijns  Paufitoms  >  vcrklaert  is  behaelt  te 
hebben  ;  hoewel  hy  al  Anno  1572.  defelve  dwalin- 

gen en  ketterijen  te  Parijs  afgefworen  en  verfoeyt 
heeft  ,  en  daer  na  weder  tot  defelve  dwalingen  en 

ketterijen  vervallen  is  ;  t'abfolveren  en  bevrijden  is, 
en  in  den  fchoot  van  de  heylige  Moeder  de  kerke  aen 
te  nemen  ,  en  tot  de  mede-delinge  der  Heylige  Sa- 

cramenten weder  toe  te  laten  ,  hebbende  eerft  be- 
hoorlijk en  wettelijk  ,  en  na  de  Canonijke  infettin- 

gen ,  gedaen  af-fweringe  en  vervloekinge  van  de  Cal- 
vinifterije ,  met  alle  ketterijen  en  dwalingen  der  Cal- 
viniften ,  en  van  alle  en  yegelijke  andere  dwalingen 
en  ketterijen ,  haer  tegen  de  Catholijke  Apoftolijke 

vaft  en  bondig  fullen  houden 'alle  'tgene"by  jen  Koomfe  kerke  verheffen;  en  belijdenifle  van  het onfe  voorfz  Procureurs  of  gemachtigden  in  dit  kas,  1  Heylige  Catholijke  Gelove  ,  na  de  wijfe  en  forme 

en  in  defe  CommhTe  van  onfent  wegen  ,  gedaen  en  die  by  ons  gegeven  fal  werden,  vermits  een  eedwet- 
belooft  fal  welen  j  en  dat  wy  tot  voltrekkinge  van  j  tel  ijk  gedaen  :  Ook  gedaen  ,  vermits  gelijken  eed, 

dien  alle 't  felve  fullen  approberen ,  ratificeren  en  be-  Canonijke  belofte,  van  te  ftaen  en  te  gehoorfamen 

veftigen  ,  nochte  oyt  ter  contrarien  ga  •,  komen, 

of  yetwes  doen,  in  eeniger  wijfe.  In  oirkonde  heb- 
ben wy  defe  tegenwoordige  met  örife  eygen  hand 

ondertekent,  en  ons  zegel  daer  aen  doen  hangen,  en 

by  eenen  van  onfe  Secretarifen  van  State  doen  con- 
trefigneren.  Te  iFontaine-Bleau  den  10.  May  Anno 

1595.  Henry  de  Neufville.  De  voorfz  afte  van  Procu- 

ons behaelt,  entegensons  verklaert,  om  de  dwalin- 

gen die  wy  af-gegaen  zijn;  tot  meerder  verfekertheid 
en  rufteonfer ziele,  en  totwelftandvanditons  Rijk, 

onder  proteftatien  en  Submifllen  in  fuiken  kas  be- 
hoorlijk en  gebruy keiijk;  om  dewelke  inonfen  name 

te  doen  ,  wy  de  voorfz  onfe  Procureurs  volle  laft 

en  macht  geven  ,  met  de  obligatien  en  belovingen 

die  't  van  node  fal  zijn  ,  en  in  dier  forme  ,  als  na 
rechten  en  reden  behoort  gedaen  te  werden  aen  het 

Opperfte  Hooft  der  kerke  ,  en  gelijk  wy  felve  fou- 
den  doen  of  mogen  doen ,  indien  wy  daer  in  perfone 

tegenwoordig  waren  :  belovende  ter  goeder  trouwen 

en  in  Koninklijken  woorde  ,  dat  wy  voor  aenge- naem 

de  geboden  van  de  H.  Moeder  de  kerke  ,  en  die 

hem  by  ons  opgeleyd  fullen  werden  y  en  die  ter  goe- 
der trouwe  te  volbrengen,  tot  lof  en  prijs  van  God 

j  Almachtig  ,  en  van  fijn  heylige  kerke.  Aldus  prr>- nuntieren  wy.  Hippolijtus: 

Welke  Afte  van  pronuntiatie  en  decreet  by  den  (Fol.91.) 
voorfz  Heere  Cofmus  j  als  voorfz  is ,  gelefen  zijnde , 

ratie  was  en  is  behoorlijk  ,   wettiglijk  en  trouwelijk  !  hebben  defelve  Heeren  Jacob  en  Arnold  Procureurs , 

uyt  hetFranfch  in  't  Latijn  vertaelt;  't  welk  wy  onder-  jen  uyt  dien  name  des  Alder-Chriftelijkften  Koninks, 
fch reven  betuygen.    Te  Romen  den   1 1.  September   gefeyd  ,    en  elks  van  hun  beyde  feyde  ,    dat  fy  het Te  Romen  oen 

j  5  95 .  Le  Fevre,  Sanger  van  de  kerke  v  an  Mans.  Ik  Louys 
Rjvaldi ,  Priefter  van  de  Diocefe  van  Limofin. 

Welk  verfoek  en  bede  by  den  voorfz  onfen  Alder- 

Heyligften  Heere  de  Paus  gehoort  enverflaen  zijnde, 

decreet  by  fijn  Heyligheid  gegeven ,  gelefen  en  ge- 

publiceert,  verftaen  hadden,  ent'inhouden  van  dien 
ootmoedelijk  en  eerbiedelijk  aennamen  ,  en  't  felve 
gehoorfamen  en   voldoen   wilden.     En  volgens  tot 

heeft  den  fel  ven  Alder-Heyligften,  fittende  als  boven,  \  voltrekkinge  van  dat  decreet,  hebbende  voorfz  Procu 

aengeroepen  hebbende  den  name  onfes  Heeren  Jefu  reurs',  in  den  name  als  Procureurs  als  boven,  dade- 
Chrifti,  uytgefproken ,  gelijk  als  ftaet  in  de  afteby 

fijn  Heyügheids  hand  ondertekent,    die  hy  gegeven 

en  gelevert  heeft  den  voorfz  Eerwaerdigen  PI.  Cof- 

mus'Angelus  Bargeus,  Clerk  der  Diocefe  van  Luca, 
Duftor  in  beyde  rechten,  en  Affeflëur  der  H-  Inquifi- 

tie,    om  die  te  lefen  en  publiceren.'   Welke  afte  den 
voorfz  H.  Cofmus  met  gebogen  knyen  ootmoede- 

lijk ontfangen  heeft;  en  daer  na,  gehoorfamende  (fo 

'tbetaemO  fyn  Heyligheids  bevelen,  ftaende  op  het 
plat  van  'tgeftoelte  aen  de  flinker-hand  van  defelve 
fijne  Heyligheid ,  met  een  luyde  en  heldere  ftemme , 
ter  prefentie  van  de  voorfz  Heeren  Jacob  Davy  en 
Arnold  d'OlTat ,  Procureurs,  horendeen  verftaende, 
gelefen  en  gepubliceert  heeft ,    zijnde  van  de  onder- 
fchreven  teneur ,  te  weten ,  Climens  Paus  VIII.  aen- 

geroepen hebbende  den  name  onfes  Heeren  en  Sa- 
iigmakers  Jefu  Chrifti,  van  wiens  aenfehijn  derechte 
vonnifien  voortkomen  ,    op  den  throon  der  gerech- 

tigheid ter  vyerfchare  fittende  ,   en  God  alleen  voor 

oogen  hebbende ,  gefien  't  gene  te  fien ,  en  aenmerkt 
't  gene  te  aenmerken  was ,    decerneren  en  verklaren 
de  pretenfe  abfolutie  ,    Hennk.  de  IV.  Konink  van 
.Vrankrijk  en  Navarre  ,   by  fekeren  ,    fo  men  feyd  , 

Prelaet  van  Vrankrijk ,  op  't  advijs  van  eenige  ande- 
re Prelaten  des  felven  Rijks,   of  anderfins  mede-ge- 

deelt,  geweeft  te  zijn  en  te  wefen  nul  en  van  geen- 
der  weerden  of  kracht  ,   en  voor  fo  veel  als  fy  met 

der  daed  voortgegaen  is ,  geannulleert  te  moeten  zijn 

en  werden,   gelijk  wy  die  annulleren  en  krachteloos 
maken.  Begeren  nochtans  dat  de  aften  van  Religie , 

anders  Catholijken  goed,  ingevolge  van  die  abfolu- 
tie gedaen,  die  niet  dan  aen  een  geabfolveerde  en  van 

een  geabfolveerde  hebben  konnen  gefchieden ,  krach- 
tig, vaft  en  bondig  zijn,  gelijk  als  of  hydoe  van  ons 

geabfolveet  t  waer  geweeft :  En  niet  te  min  om  eeni- 
ge oorfaken  ons  gemoed  te  recht  bewegende  ,    de- 

cerneren en  verklaren  wy  ook  ,   dat  den  felven  Ko- 
nink Henril^,  die  dat  nu  lange  van  ons  ootmoedelijk 

begeert  en  (eer  inftantelijk  verfocht  heeft,  fal  wefen 
en  is  van  alle  en  yegelijke  fententien  van  groter  ex- 

communicatie ,  en   andere  Kerkelijke  Cenfuren  en 
ftraffen ,  die  den  felven  Henril^  alderhande  ketterijen 

aenhangende,  en  alderhande  ketterlijke  daden  bedrij- 
vende of  toelatende ,  of  ter  occafie  van  dien  op  alle 

manieren  behaelt  heeft ,  en  die  hy  by  den  Paus  Six- 
tus  de  V.  Saliger  Memorie,   onfen  voorfaet  by  fijne 
brieven  gegeven  ,   den  9.  September  Anno  1585.  in 

lijk  gefteltenop  haer  knyen  leggende  voor  fijn  Hey- 
ligheids geficht  op  de  voorfz  plaetfe  ,  en  elks  van 

hun  hebbende  in  handen  een  fchrift  ,  vervatende 

d'af-fweringe  der  ketterijen,  belijdenifle  van  het  op- 
rechte Gelove ,  en  belofte  van  de  geboden  der  kerke 

te  gehoorfamen,  en  te  volbrengen  de  bevelen  en  pe- 
nitentie;' ,  die  by  fyn  Heyligheid  den  Alder-Chrifte- 

lijkften Konink  haren  Principael  op-geleyd  föuden 
werden ,  en  de  Heylige  Euangelien  Godes ,  die  daer 
op  een  kuilen  lagen  ,  by  hun  en  by  elks  van  hun 

yengeraekt  zijnde,  hebben  afgefworen ,  beleden,  be- 
loon: en  gefworen ,  en  andere  dingen  gedaen  ,  ge- 

lijk in  liet  voorfz  fchrift  breder  ftaet :  welk  fchrift  fy 
gelefen  hebben  ,  en  elks  van  hun  geleien  heeft  ,  te 
weten ,  H.  Jacob  met  een  luyde  en  heldere  ftemme, 
en  H.  Arnold  met  een  fachte  ftemme,  in  maniere  en 
teneur  als  volgt ,  te  weten  :  Ik  Jacob  Davy ,  Heer 
van  Perron ,  Raed  in  den  Rade  van  State ,  en  eerfte 
Aelmoefenier,  een  van  de  Procureurs  van  Henril^ds 
IV.  Alder-Chriftelijkfte  Konink  van  Vrankrijk  en 

Navarre  ,  t'famen  met  Arnold  d'Oflat ,  Deken  van 
Varen  in  de  Diocefe  vanRhodes,  d'andere  Procureur 
des  voorfz  Koninks  mijn  adjonft,  ootmoedelijk  ge- 
ftelt  en  op  mijn  knyen  leggende  voor  u  onfen  Al- 
derheyligfte  en  Saligfte  Heer  en  Vader  in  Chrifto , 
Heer  Clement  Paus  de  VIII.  de  Heylige  Euangelien 
Chrifti  voor  ons  leggende ,  en  met  onfe  eygen  han- 

den by  ons  lichamelijk  aengeraekt ,  in  den  name  als 
Procureurs,  en  met  de  onderfchreven  belofte  van  ra- 

tificatie ,  erkennende  dat  niemand  kan  falig  werden 

buy  ten  't  Heylige  Catholijke  Gelove,  't  welk  de  Heylige 
Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe  kerke  houd ,  leerd , 
belijd  en  predikt ,  en  dat  den  voorfz  Konink  Hcnril^  on- 

fen principalen  tegen  dat  felve  feer  fwaerlijk  gedwaelt 
heeft ;  byfonder  qualijk  en  verkeerdelijk  gevoelende , 

aengaende  't  getal  van  de  Sacramenten  der  kerke  , 
aengaende  de  Transfubftantiatie  des  broods  en  wijns 

in  't  lichaem  en  bloed  Chrifti  ,  aengaende  de  tegen- 
woordigheid des  lichaems  en  bloeds  Chrifti  in  de  Eu- 

chariftie  ,  aengaende  d'opperfte  macht  en  autoriteyt 
van  de  Paus  van  Romen  in  de  gantfche  kerke ;  aen- 

gaende 't  Vagevyer  der  zielen  ,  en  de  voor-beden 
voor  defelve ;  aengaende  de  vereeringe  en  aenroepinge 
der  Heyligen ,  en  aengaende  der  felver  Reliquien  en  der 

Heyliger  beelden  vereeringe ,  en  eyndlijk  omhelfèn- 
de  de  godlofe  en  verfoeyehje  Calvinifterije ,  met  alle 
de  dwalingen  en  ketterijen  van  dien  ,  en  in  defelve 

dwa- 
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dwaliDgen  en  ketterijen ,  en  in  de  gehele  Calvinifterije 

van  fijn  jeug»  aen ,  ook  na  d'abfolutie  hem  van  uwen 
broeder  Paus  Gregorius  den   13.  uwe  Heyligheids 

Voorfaet ,  hera  daer  op  verleent  ,  volhardende  en  blij- 
vende ,  en  de  voorfz  dwalingen  en  ketterijen  met  der 

herten,  gemoede,  woorden  en  daden  felve,  vaftelijk 

gelovende,  en  hartnekkelijk  aenhangende  :  En  eyn- 
delijk  Anno  1593-  door  ingevinge  der  Goddelijke  ge- 

nade ,  en  werkinge  van  de  oney ndlijke  barmhertigheid 
Chrifti  onfes  Gods  en  Saligmakers  ,  is  defelve  Konink 

Hewr/'/^van  alleen  yegelijke  fodanige  dwalingen  en  ket- terijen van  herten  te  rechte  gekomen  en  afgegaen.  Van 
welken  tijd  af  en  te  voren ,  hy  dikmaels  ootmoedelijk 
verfocht  erf  aengehouden  heeft ,  van  de  voorfz  dwalin- 

gen en  ketterijen ,  en  van  alderhande  fententien  en  cen- 
luren ,  daerom  behaelt  en  verklaert ,  geabfolveert  te 
zijn ,  en  in  den  fchoot  van  de  heylige  Moeder  de  Kerke 

ontfangen,  en  der  Heyliger  Sacramenten  weder  deel- 
achtig gemaekt  te  werden.  En  alfo  hy  te  dien  effecte 

onder  anderen  gehouden  is  de  voorfz  dwalingen  en  ket- 
terijen ,  en  alle  andere  af  te  fweren  en  verfoeyen ,  en 

het  Cathoïijke  Gelove  te  belijden :  Derhalven  ik  Jacob, 
Procureur  als  boven ,  met  den  voorfz  Arnold  mijn  met- 
gefel,  en  in  den  name  als  Procureurs  voorfz ,  en  met 
de  onderfchreven  belofte  van  ratificatie  ,    willende 

de  H.  Kerke  en  uwe  Heyligheid  (fo 't  betaemt)  vol- 
doen ,  met  oprechter  herten  en  ongeveynfden  gelove , 

verfwere  ,  verfoeye  en  vervloeke  ,  alle  en  yegelijke 
ketterijen  en  dwalingen  voorfz,  en  de  Calvinifterije, 
met  alle  deflelfs  dwalingen  en  ketterijen  :  mitfgaders 
alle  en  alderhande  andere  dwalingen  en  ketterijen  der 
Sedfcen  ,   die  haer  in  eeniger  wijle  opwerpen  tegen 

het  Heylige,  rechtfinnige  en  Cathoïijke  Gelove,  't  welk 
de  Heylige  Cathoïijke  en  Apoftolijke  Roomfe  Kerke 
houd  j  leert  en  predikt.  En  onder  den  fel  ven  Eed ,  met 
den  felven  Arnold  mijn  metgefel ,  belove  ik  en  toefeg- 

ge ,  dat  den  felven  Konink  Henril^  onfen  Prineipael , 
voortaen  de  voorfz  dwalingen  en  ketterijen ,  nochte 
ook  eenige  andere  ketterije  of  dwalingen  niet  en  fal  ge- 

loven ,  nochte  defelve  aenhangen ,  nochte  de  voorfz 
of  eenige  andere  ketterlijke  daden  bedrijven  of  doen , 
nochte  voortaen  de  ketters  hulpe ,  byftand ,  raed  of 
gunfte,  aengaende  haer  ketterijen  en  dwalingen,  of 
ter  occafïe  van  dien ,  gunnen  of  bewi  jfên ,  nochte  van 
andere  doen  gunnen  of  bewijfen.    En  daer  beneven 
fwere  ik  met  den  felven  mijn  metgefel ,  dat  den  felven 
Konink  He nril^,  metGodeshulp,  fa!  onderhouden  de 
penitentien  hem  van  uwe  Heyligheid  op  te  leggen ,  en 
de  bevelen  van  defen  Heyligen  ApoftoHfen  ftoel  gaerne 
gehoorfamen. 

Daer-en-boven  ik  Jacob  Procureur  voorfz ,  met  den 
voorfz  Arnold  mijn  metgefel ,  tot  beveftinge  en  ver- 

fterkinge  van 't  gene  voorfz  is,  en  tot  meerder  uyt- 
drukkinge en  verklaringe  van  den  oprechten  wille  en 
Cathoïijke  Gelove  van  den  voorfz  Konink  Henril^  on- 

fen Principalen  ,  doe  en  verklare  expreffelijk  d'onder- 
fchreven  belijdeniilë  van  het  Heylige  Cathoïijke  en 

rechtfinnige  Gelove  ;  waer  voor  ik  infgelïjk's  belove 
van  ratificatie ,  als  beneden-  Ik  gelove  en  belijde  vafte- 

lijk alles,  en  elks  dat  begrepen  isincle  Artijkulendes 
Geloofs ,  die  de  Heylige  Room  Ie  Kerke  gcbruykt  •  te 
weten  ,  ik  gelove  in  eenen  God  Vader  Almachtig , 
Schepper  des  Hemels  en  der  Aerde ,  van  alle  hetfien- 
lijkeenonfienlijke,  en  ineenenHeere  Jefas  Chriftus, 

Gods  eenig-geboren  Sone ,  en  vanden  Va  er  geboren 
voor  alle  eeuwen ,  God  van  God  ,  Licht  van  Licht , 

waerachtig  God  van  waerachtig  God,  geboren  niet  ge- 
fchapen ,  eens  wefens met  den  Vader ,  door  welken  al- 

les gemaekt  is  :  Die  om  ons  menfehen ,  en  om  onfer 
faligheid  van  den  Hemel  gedaelt  is,  en  in  denvleefche 
geopenbaert  van  den  Heyligen  Geeft  uyt  de  Maget 
Maria,  en  menfeh  geworden.  Is  ook  voor  ons  gekruyft 
onder  Pontius  Pilatus ,  heeft  geleden ,  en  is  begraven  : 
en  is  ten  derden  dage  weder  verrefen  na  de  Schrifture; 
en  opgevaren  ten  Hemel  :  fit  ter  rechterhand  des  Va- 

ders. En  fal  wederkomen  met  glorie,  te  oordelen  de 
levende  en  de  doden  :  wiens  Rijk  geen  eynde  fal  heb- 

ben. En  in  den  Heyligen  Geeft  den  Heere  en  Levendig- 
maker ,  die  uyt  den  Vader  en  Sone  voortkomt  :  Die 

t'famen  met  den  Vader  en  Soon  aengebeden,  en  t' fa- 
men  geglorificeert  word  :  Die  door  de  Propheten  ge- 

IV.  Deel. 

fproken  heeft.  En  een  Heylige  Cathoïijke  en  Apofto- 
lijke Kerke.  Ik  belijde  eenen  Doop  tot  vergiffenillè  der 

fonden  :  En  verwachte  de  weder-opftandinge  der  do- 
den >  en  het  leven  der  toekomende  eeuwen,  Amen. 

Ik  admittere  feer  vaftelijk  en  omhelfe  de  Apoftolijke 

en  Kerkelijke  Traditicn,  en  d'andere  obfervatien  en 
inftelliuge  der  felve  Kerke.  Item  ,  ik  admittere  de  hey- 

lige Schrift,  dien  de  Heylige  Moeder  de  Kerke,  de- 
welke toeftaet  te  oordelen  van  den  rechten  fin  en  uyt- 

legginge  der  heylige  Schriften  ,    gehouden   heeft  en 
houd;  en  fal  die  noyt  anders  nemen  of  uytleggen,  dan 

na  de  eendrachtige  t'famenftemminge  der  Vaderen.  Ik 
belijde  ook  darter  waerachtelijk  en  eygentlijk  zijn  fe- 
ven  Sacramenten  der  nieuwe  Wet  van  onfen  Heere  J  e- 
fus  Chriftus  ingeftelt,  en  tot  de  faligheid  des  menfche- 
lijken  geflachts  ,  hoewel  niet  alle  eenen  yegelijken  no- 

dig, te  weten,  den  Doop,  't  Vormfel  ,  d'Euchari- 
ftie,  de  Penitentie,  't  laetfte  Olyfel ,  d'Ordre  en  het 
Huwelij!;;  en  dat  die  gratie  conféreien  :  er:  dat  van 

defelve  den  Doop,  't  Vormfel  en 't  Olyfel  niet  fonder 
facrilegie  geïtereert  konnen  weiden.  Ik  neme  ook  aen, 
en  late  toe  de  aéngenomen  en  geapprobeerde  Ceremo- 

niën der  Cathoïijke  Kerke ,  in  de  folemnele  bedieninge 

van  alle  de  voorfz  Sacramenten.  Alle  't  gene  van  d'Erf- 
fonde  en  van  de  Juftificatie  in  't  heylige  Synode  van T renten  befloten  en  verklaert  is ,  om  helle  en  neme  ik 
aen.  Belijde  mede  dat  Gode  in  de  Mine  geoffert  werd 
een  waerachtig ,  eygentlijk  en  verfoenende  Sacrificie, 
voorde  levende  en  ccdoode,  en  dat  in  het  Alderhey- 
ligfte  Sacrament  der  Euchariftie waerachtelijk,  dade- 

lijken weientiijk is,  het lichaem en  bloed ,  mitfgaders 
de  ziele  en  Godheid  van  onfen  Heere  Jefus  Chriftus,  en  (Fol.  91.) 
datter  veranderinge  gefchiet  van  de  gehele  fubftantie 

desBroods,  in 't  lichaem,  en  van  de  gehele  fubftantie 
des  Wijns,  in  't  bloed  :  Welke  veranderinge  de  Ca- 

thoïijke Kerke  T:  ins-fubftantiatie noemt.  Ikbekenne 
ook  dat  onder  eene  fpecie  alleen ,  den  gehelen  en  gan- 
fchen  Chriftus ,  en  het  waerachtig  Sacrament,  geno- 

ten word.  Ik  houde  vaftelijk  datter  een  Vage-vyer  is , 
en  dat  de  zielen ,  die  daer  in  zijn  ,  door  de  voorbeden 
der  gelovigen  geholpen  werden.  Van  gelijken  dat  de 
Heyligen  met  Chrifto  regerende ,  vereert  en  aengeroe- 
pen  moeten  werden ,  en  dat  iy  Gode  voor  ons  gebeden 
offeren ,  en  dat  haer  Reliquien  moeten  geéert  werden. 
Ik  houde  feer  vaftelijk,  dat  de  Beelden  Chrifti  en  der 
Heylige  Maget ,  altoos  ,  gelijk  mede  der  anderen 
Heyligen,  moeten  gehouden  en  defelve  behoorlijke 
eere  en  veneratie  aengedaen  werden.  Ik  verfekere  ook, 
dat  de  macht  der  Afiaten  van  Chrifto  in  de  Kerke  gela- 

ten is ,  en  dat  der  felver  gebruyk  den  Chriftenen  op  het 
hoogfte  heylfaem  is.  De  Heylige  Cathoïijke  en  Apo- 

ftolijke Roomfe  Kerke,  erkenne  ik  voor  de  Moeder 

en  Meefterflè  van  alle  d'andere  Kerken ;  en  den  Paus der  Roomfe  Kerke ,  Succefièur  van  St.  Pieter ,  Prince 
derApoftelen,  en  Stadhouder  van  Jefus  Chriftus ,  be- 

love en  fwere  ik  ware  gehoorfaemheid ,  gelijk  d'ande- 
re Cathoïijke  en  Alder-Chriftelijkfte  Koningen  van 

Vrankrijk,  fijne  Voor faten,  hem  bewefen  hebben  : 

En  alle  't  gene  meer  van  de  Heylige  Canons  en  algeme- 
ne Concilien,  en  byfonderlijk  van  het  Heylige  Synode 

van  Trenten  voortgekomen ,  befloten  en  verklaert  is, 
ontfange  en  belijde  ik  ontwijfelijkj  en  alles  wat  daer 
tegen  is ,  en  alderhande  ketterijen  van  de  Kerke  ver- 

doemt ,  verworpen  en  vervloekt ;  verdoeme ,  verwer- 
pe  en  vervloeke  ik  van  gelijken.  En  dit  Cathoïijke  Ge- 

love, 't  welke  ik  gewilliglijk  in  den  name  als  Procu- 
reur van  de  voorfz  Konink  Henril^,  als  boven,  altans 

belijde  en  waerachtelijk  houde ,  't  felve  belove  en  fwe- 
re ik  Jacob  Davy ,  Procureur  voorfz ,  t'famen  met  den 

voorfz  Arnold  mijn  metgefel ,  in  den  name  als  boven , 
geheel  en  ongefchent ,  tot  den  uytterften  adem  mijns 
levens  toe  feer  volftandelijk,  met  Godes  hulp,  te  be- 

houden en  belijden;  en  mits  gelijken  Eed  belove  ik, 
dat  defelve  Konink  Henril^  de  tegenwoordige  af-fwe- 
ringe  der  dwalingen  en  ketterijen ,  en  belijdenifle  des 

Catholij  ken  Geloofs,  en  alle  't  gene  daer  in  vervat  is , 
fuftifantelijk en  wettelijk  fal  ratificeren,  tot  alle  tijden 
dat  het  hem  by  uwe  Heyligheid  en  defen  Heyligen 
ftoel  fal  bevolen  werden ,  en  open  brieven  van  defelve 
ratificatie  ,   of  een  publijk  inftrument,  in  autentyke 
forme ,  aen  defelve  uwe  H  ey ligheid  en  defen  heyligen 

Ü  4  ftoel 



II Het  twe  en  dertiorfte  Boek , 
ftoel ,  fonder  eenig  marren  ,  dadelijk  en  effe&uelijk 

overfenden.  So  wil  ons,  en  den  voorfz  Konink  Hc«- 

rïki  God  heipen  ,  en  defe  heylige  Euangelien  Co- 
des. Ik  Jacob  Procureur  voorfz  ,  en  in  den  voorfz 

name  als  Procureur,  bebbealfoafgefwören,  verfoeyt 
en  vervloekt,  en  heb!  yd,  belooft 

en  gefworen  refpe&ive ,  en  dit  tegen v/  j  e  fthrirt 

van  affweringe',  belijdeniflè  des  Geloofs,  belofteen 

eed  met  mijn  eygen  hand  ondertekent  ,  t'famenmet 
den  onderichreven  Heer*  Arnold  mijn  metgefel.    Ik 
Arnold  d'CMTat,  Procureur  voorfz,  en  in  den  voorfz 
name  als  Procureur ,  hebbealfoafgèfworen,  verfoeyt 
en  vervloekt ,  en  hebbe  beleden ,  toegefeyd ,  belooft 

en  gefworen  refpe&ive ,  en  het  tegenwoordige fchrift 
van  affweringe ,  belijdeniffè  des  Geloofs ,  belofte  en 

eed  met  myn  eygen  hand  ondertekent ,  t'farnen  met 
den  voorfz  Heer  Jaeób  Davy  mijn  metgefel. 

En  ten  eynde  gekomen  zynde ,  heeft  elks  der  voorfz 
Heeren  Procureurs  ,  met  haer  handen  de  heylige 

Euangelien  Gods  rakende  ,  met  een  lnyde  en  heldere 

ftemme,  gelefen  en  uytgefproken  die  woorden:  So 

moet  ons, 'en  den  Konink  Henri^  God  en  de 
heylige  Euangelien  Gods  helpen.  En  op  defelve  ma- 

riiere°heeft  elks  van  hun  getefen  de  woorden  der  on- 
derfchrijvinge ,  met  elks  haer  eygen  hand  refpective- 

iijk  gedaen T  te  weten,  Pleer  Jacob  Davy  in  der  voe- 
gen als  volgt  : 

Ik  Jacob  Davy  >  Procureur  voorfz ,  en  in  den  voorfz 

name  als  Procureur ,  hebbe  a'  fo  afgelworen ,  verfoeyt 
en  vervloekt,  en  hebbebeleden,  toegefeyt,  belooft 

en  gefworen  refpeöive,  en  dit  tegenwoordige  fchrift 
van  affweringe,  belydeniflè  des  geloofs,  belofte  en 
eed  met  mijn  eygen  hand  ondertekent  ,  famen  met 
den  Heere  Arnoïd  mijn  metgefel.  En  Heer  Arnold 

indefer  voegen,  te  weten:  Ik  Arnold  d'Cflat ,  Pro- cureur voorfz,  en  inden  voorfz  name  als  Procureur , 
hebbe  alfo  afgefwgren  ,  veifoeyt  en  vervloekt ,  en 
hebbe  beleden ,  toegefeyd ,  belooft  en  gefworen  re- 
fpecïive  ,  en  het  tegenwoordige  fchrift  van  af-fwe- 
ringe  ,  belijdeniffè  des  Geloofs ,  belofte  en  eed  met 

'mijn  eygen  hand  ondertekent ,  t'farnen  met  den  voorfz 
Heer  Jacob  Davy  3  mijn  metgefel.  En  elks  van  hun- 
luyden  de  voorfz  Heylige  Euangelien  Gods  weder- 

om aengeraekt  en  gekuft  hebbende  ,  heeft  gefwo- 
ren. 

Welke  voorfz  af-fweringe  der  ketterijen,  belijde- 
niffè des  Geloofs ,  belofte  en  eed ,  en  andere  voorfz 

dingen  ,  wettelijk  gedaen  zijnde  3  heeft  den  voorfz 
onfen  Alder-heyligften  Heere  de  Paus  ,  den  felven 
Konink,  hoewel  abfent  zijnde,  en  voor  hem  en  in 
fijnen  name  de  voorfz  Heeren  Procureurs  Jacob  en 
Arnold,  aldaer  tegenwoordig,  en  voor  lijn  heylig- 
lieid  blijvende  op  haer  knyen  leggen,  en  horende  en 
verftaende,  opgeleyd  de  penitentien  en  bevelen,  by 
den  voorfz  Aider-Chriftelijkften  Konink  Hemil^  te 
volbrengen ,  en  gefchreven  op  een  fchrift  van  teneur 
als  onder:  welk  ïchrift  den  voorfz  onfen  Alder-hey- 

ligften Heere  de  Paus  gegeven  en  gelevert  heeft  den 

voorfz  Eerweerdigen  'Heere  Cofmus  Angelus  ,  om dat  te  lefen  en  te  publiceren:  welke  H.  Cofmus  het 
felve  fchrift  met  gebogen  knyen  eerbiedelijk  na  hem 

aenomen  heeft  ;  en  daer  na  ftaende  op  't  plat  van 
Tgeftoelte,  als  boven,  aen  fijn  Heyljgheids  (linker- 

hand ,  heeft  't  felve  fchrift  met  een  klare  en  heidere 
ftemme ,  van  woord  tet  woord ,  gelefen  en  gepubli- 
ceert,  zijnde  van  defen  inhoud,  te  weten: 
CLEMENS  Paus  de  VIII.  bevelen  onfen  lief- 

ften  Sonc  in  Chrifto  Henrik  de  IV.  Alder-Chriftelijk- 
fte  Konink  van  Vrankrijk  en  Navarre,  en  u  luyden 

Jacob  Davy,  en  Arnold  d'Qflat,  lijn  Procureurs,  en 
in  fijnen  name :  Dat  den  voorfz  Konink  Ha/n'^d'oef- 
fening  van  de  Catholijke  Religie  in  'tPrinfdom  van 
Bearn  ,  &c.  volgen  voorts  alle  d'andere  Artijculen, 
gelijk  als  fy  boven  geftelt  zyn  ;  en  in  't  eynde  daer 
aen  ckfc  claufe :  \Vy  Procureurs  onderfchreven  ,  in 
den  name  als  Procureurs  van  den  voorfz AlderChri- 

ftelijkften  Konink  onfen  principael  ,  ontfangen  en 
accepteren?  ootmoedelijk  en  met  een  dankbaer  her- 

te  ,  alle  'en  yegelijke  bevelen  en  penitentien ,  by  uwe 
Heyligheid  den  Alder-Chriftelijkfien  Konink  onfen 

geleyd 

1  5  95- 
defelve , 

en  beloven  en  fvveren  andeimael , 

met  'Godes  gratie  ,   t'onderhouden  ,    en  ter  goeder 
trouwe  te  volbrengen ;  ook  achtervolgende  d'andere 
beloften  by  ons  gedaen. 

Welk  lchrift  van  penitentien  en  bevelen  by  ósn 
voorfz  H-  Cofmus  gelefen,  en  by  de  voorfz  Heeren 

's  Koninks  Procureurs  (gelijk  fy  gefeyd  en  verfekert 
hebben)  wel  verftaen  zijnde,  hebben  de  voorfz  Hee- 

ren Procureurs ,  te  wetens  eerft  H.  Jacob,  meteen 
Iuyde  en  heldere  ftemme  geleien  de  acceptatie  der 
voorfz  bevelen  en  penitentien,  met  des  felven  Jacobs 
eygen  hand  gefchreven  en  ondertekent  achter  aen  het 
fchrift  van  de  oplegginge  der  felver  penitentien ,  in  der 
voegen  als  volgt,  te  weten  :  Wy  Procureurs  onder- 

fchreven ,  in  den  name  als  Procureurs  van  den  voorfz 

Alder-Chriftelijkften  Konink  onfen  principael  ,  ont- 
fangen en  accepteren  ootmoedelijk ,  en  met  een  dank- 

baer herte,  alle  en  yegelijke  bevelen  en  penitentien, 
by  uwe  Heyligheid  den  Alder-Chriftelijkften  Konink 
onfen  principael,  en'onsinden  naem als  Procureurs, 
opgeleyd,  en  beloven  en  fweren  andermael ,  defelve, 

met  Godes  gratie ,  t'onderhouden  ,  en  ter  goeder  trou- 
we te  volbrengen ,  ook  achtervolgende  d'andere  be- 

loften by  ons  gedaen.  Ik  Jacob  Davy,  's  Koninks  Pro- cureur en  Ambafladeur.  En  ftrax  daer  na  heef:  den 

anderen  Procureur ,  Heer  Arnold ,  ook  met  een  Iuy- 

de en  heldere  ftemme  gelefen  't  felve  fchrift  van  acce- 
ptatie, gefchreven  met  de  eygen  hand  van  de  voorfz 

Heere  Jacob  fyn  metgefel  ,  en  ondertekent  met  de 
eygen  hand  van  den  felven  Heer  Arnold  ,  van  den 
onderichreven  teneur  ,  te  weten  (  volgt  weder  het 
Celve  als  boven.)  Ik  Arnold  Oflat  ,  Procureur.  En 
de  voorfz  penitentien  en  bevelen  ootmoedelijk  ont- 
fangende  en  accepterende  ,  hebben  belooft,  e::  elks 
van  hun  heeft  belooft,  blyvende  ook  by  alle  apdere 
beloften  by  hun  aen  fijn  Heyligheid  en  den  heyli- 
gen  Apoftolijken  ftoel  gedaen  j  dat  den  voorfz  Ai- 

der-Chriftelijkften Konink  haer  principael  ,  defelve 
penitentien  en  bevelen  ,  met  Gods  hulp,  fal  na-ko- 

men en  ter  goeder  trouwen  volbrengen  5  en  alfo  de 
heylige  Euangelien  Gods ,  die  voor  hun  lagen ,  aen- . 
rakende ,  hebben  fy  weder  gefworen. 

'T  welk  volbracht  zijnde,  defelve  Heeren  Jacob  en 
Arnold  Procureurs  ter  aerden  vallende ,  voor  de  voe- 

ten van  fyn  Heyligheid  ,   op  't  plat  van  het  Paufe- 
hjke  geftoelte,  en  nakomende  de  Ceremoniën  in  fulks 
gebruykelijk  ,  terwijlen  dat  de  Sangers  fongen  den 
Pfalm  Miferere  mei  Deus,  is  den  voorfz  onfen  Heere 

de  Paus  opgeftaen,  en  heeft  opgefeydhetKymEfc/- 

ƒ"«>  enderefte,  gelijk'tftaetin't  Pontificael,  onder 
deRubrijke,   Qrdo  excommunicandi<2'  ahfolroidi.  Het 
welk  opgefeyd  hebbende  ,   heeft  hy  fich  weder  op 
fijnThroon  neder-gefet,  en  den  voorfz  Konink  Hen- 
rik  ,   hoewel  abfent  zijnde  ,   en  de  voorfz  Jacob  en 
Arnold  fyn  Procureurs,   daer  tegenwoordig  ,  en  in 
den  voorfz  name  als  Procureurs ,    van  alle  lèntentien 
van  groter  excommunicatie  en  andere  ,    Kerkelijke 
Cenluren  en  ftraffen,  die  den  felven  Konink  Henril^ 
de  ketteryen  aenhangende ,  en  verfcheyden  ketterlijke 
daden  bedrijvende  of  toelatende  ,  of  ter  occafie  van 
dien  bebaelt  heeft,  en  welke  hy  by  Sixtus  V.  Paus  fa- 
liger  memorie  ,  fijn  voorfaet,  by  fijn  brieven  gege- 

ven den  9.  September  1585.  in'teerftejaer  vandefièl- 
ven  Sixti  Paufdom ,  welkers  brieven ,   teneur  en  in- 

houd den  felven  onfen  Alder-heyligften  Heere  de  Paus 
heeft  gewilt  en  wil  dat  gehouden  werden ,  als  offe  hier 
van  woorde  tot  woorde  uytgedrukt  en  geinfereert 

waren ,  fo  datfe ,  indien  't  van  node  waer  ,    uytge- 
drukt en  ingefereert  mogen  werden,  hy  wel  eerver- 

klaert  is  behaelt  te  hebbén,  hoewel  hy  Anno  1572. 
defelve  dwalingen  en  ketterijen  te  Parijs  afgefwo- 
ren  en  gedetefteert  heeft ,  en  daer  na  weder  tot  de- 

felve dwalingen  en  ketterijen  vervallen  is ;  geabfol- 
veert  en  bevrijd  ,   en  in  den  fchoot  van  de  heylige 

moeder  de  Kerk  ontfangen  ,   en  d'uytreykinge  der 
Sacramenten  weder  deelachtig  gemaekt,  in  der  for- 
me  die  in   de   Kerke   gebrüyklijk   is  ,  tot  lof  en 
prijs    des    Almachtigen    Gods  ,   en  fijner  heyliger 

Kerke. 
En  vervolgens  heeft  den  voorfz  onfen  Alder-heylig- 

(F0I.9J.) 

principael  ,   en  ons  in  den  naem  als  Procureurs  op- 'ften  Heere  de  Paus  den  voorfz  doorl.en  eer  waerdigften 
Heer 



595 Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
Heer  Julius  Anthwim  Sanfevtrin ,  Cardinael ,  groot 
Penitentiaris  ,  bevolen  en  belaft  ,  dat  hy  de  voorfz 
Heeren  Procureurs  Jacob  en  Arnold  ,  in  de  Baiilica 
van  S.  Pieter  (gelijk  de  maniereis)  nade  wijfe  van  de 
H.  Roomfe  Kerk ,  ibude  leyden. 
Op  alle  welke  en  yegelijke  voorfz  dingen  ,  den 

Heere  Johannes  Jacobus  Nerettus ,  Procureur  Fifcael 

van  onfen  Alder-heyligften  Heere  den  Paus,  en  de 
Apoftolijke  kamer,  met  luyderftemme  begeert  heeft 
met  defe  woorden ,  te  weten  :  En  ik  Johar  nes  Jacobus 

Nerettus,  Procureur  Generael  van  onfen  Alder-heylig- 
ften Heere  den  Paus  en  de  Apoftolijke  kamer,  bege- 

re  op  u  luyden  alle  Apoftolijke  Protonotarifen ,  Secre- 
tarilen  en  Notarifen  ,  alle  die  hier  in  tegenwoordig 

zijt ,  dat  gylieden  van 't  voorfz  verfoek  en  bede  ,  by 
de  voornoemde  Procureurs  van  Henrik.  Konink  van 

Vrankrijk  gedaen ,  van  het  Decreet  by  onfen  Alder- 
heyligften  Heere  de  Paus  daer  op  gegeven ,  van  de 
af-fweringe  der  ketteryen  ,  belydenifle  des  rechttin- 
nigen  Geloofs ,  en  belofte  van  de  Geboden  der  Kerke 
na  te  komen  ,  by  de  voorfz  Procureurs  gedaen  ,  van 

de  bevelen  en  penitentien  by  den  voorfz  onfen  Alder- 
heyligften  Heere  de  Paus  opgeleyd  ,  en  der  felver 
bevelen  en  penitentien ,  acceptatie  en  abfolutie  ,  en 

d'andere  dingen  ,  tot  eeuwige  gedachtemfTe  dei- 
fake,  een  of  meer,  publijk  of  publijke  ,  inftrurnent 
of  inftrumenten  te  maken.  En  van  gelijken  heeft  den 
Eerwaerdigen  Heer  Marcellus  Philonardus  ,  Procureur 

Fifcael  van  de  heylige  Roomfe  en  algemene  Inquifi- 
tie,  op  defe  wijfe  begeert  ,  te  weten  :  En  ik  Mat- 
cellus  Pbilonardw  ,  Procureur  Fifcael  van  de  heylige 
Roomfe  en  algemene  Inquifitie  ,  begeere  op  u  1. 

Procureurs  al  t'famen  van  gelijken  op  de  voorfz  din- 
gen :  En  in 't  fpeciael  is  op  my  Notaris  publijk  on- 

derfchreven  begeert  ,  t'famen  met  de  onderfchreven 
getuygen.  En  ten  laetften  heeft  defelve  onfen  Al- 

der-heyligften Heere  de  Paus  ,  hebbende  een  teken 
des  kruyfen  gemaekt  ,  defelve  Heeren  Procureurs 
Jacob  en  Arnold  ,  en  alle  de  Byftanders  en  bywe- 
fende  gezegent  ,  defelve  Procureurs  weder  tot  het 

kuilen  der  Talige  voeten  toegelaten ,  en  daer  na  weg- 

gegaen. 
Dit  is  gefchiet  te  Romen ,  in  de  galderije  van  St.  Pie- 

ters  Bafilica  voornoemt  ,in  den  Jare ,  Indiétie ,  maend  , 

dag  en  Paufdom  voorfz  ,  aldaer  tegenwoordig  zijn- 
de defe  onderfchrevene ,  te  weten  ,  den  Eerwaerdigen 

Vader  Heer  Anfelmus  Dandinus,  den  Eerwaerdigen 
Vader  D.  Ratta,  den  Eerwaerdigen  Vader  Meefter  Al- 
bertus  Tragagliola  de  Florentiola ,  den  Eerwaerdigen 
broeder  Agapitus  Curteregius,den  Eerwaerdigen  H  ee- 
re  Julius  Monterentius  voorfz ,  getuygen  met  my  No- 

taris fpecialijk  tot  het  voorfz  geadhibeert  en  verfocht. 
En  ik  Flaminim  Adrianus  de  Monte  SanBo, publijk  Klerk 
van  de  Diocefe  van  Firmi  ,  door  Apoftolijke  autoritey  t 

in  de  griffie  van  de  Schrijvers  des  Roomfcben  Hofs  op- 
gefchreven ,  en  Notaris  van  het  officie  der  heylige 
Roomfe  en  algemene  Inquifitie,  van  de  heylige  Apo- 

ftolijke ftoel  fpecialijk  gedeputeert;alfo  ik  van  de  voorfz 

comparitie,  verfoek ,  bedeen  inftantie  der  voorfz  Hee- 
ren Procureurs  van  Henrik  delV-  Alder-Chnftelijkfte 

Konink  van  Vrankrijk  en  Navarre ,  van  't  decreet  van 
onfen  Alder-heyligften  Heere  de  Paus ,  van  de  af-fwe- 
ringen  der  ketteryen  en  dwalingen ,  en  belijdenifle  van 
het  Catholijke  en  rechtfinnigeGelove,  en  belofte  van 
na  te  komen  en  onderhouden  de  Geboden  van  de  hey- 

lige Roomle  Catholijke  Kerke,  en  van  onfen  Alder- 
heyligfte  Heere  de  Paus  ,  by  de  voorfz  Heeren  Pro- 

cureurs gedaen ;  mitfgaders  van  de  bevelen  en  peni- 
tentien by  den  voorfz  onfen  Alder-heyligfte  Heere 

de  Paus  opgeleyd ,  en  van  der  felver  bevelen  en  pe- 
nitentien ,  acceptatie  en  abfolutie ;  en  van  alle  en  ye- 

gelijke voorfz  dingen,  t'famen  met  de  voorfz  getuy- 
gen prefènt  zijnde,  verfocht  ben,  en  alle  't  felveen 

elks  van  dien  in  aentekeninge  genomen  hebbe  :  Daer- 
om  heb  ik  dit  tegenwoordig  publijk  inftrurnent,  (by 
de  hand  van  een  ander  ,  maer  my  nochtans  getrou- 

wen gefchreven)  onderfchreven  en  gepubliceert,  en 
in  defe  publijke  en  autentijke  forme  gebracht,  en 

het  teken,  't  welk  ik  in  fulks  gebruyke  ,  daerbyge- 
ftelt ,  en  met  d'aenhanginge  des  zegels  van  het 
voorfz  heylige  officie  >  't  welk  het  in  fulks  gebruykt , 

tot  eeuwige  gedachteniffe  der  fake  ,  tot  oirkond  van 

't  gene  voorfz  is ,  daer  toe  verfocht  zijnde. 

ï^et  na  bctat  mi  tre  ©iille  fciefce^autfClcmeno; 
öe  atOttïe  /  den  boomoemöen  Mfcer-CljMfreinUfrai 
üomnft  %ttriö  De»  iv.  üonnift  ban  ©ianfeojfc  en 
Urbane/  banbefe  ̂ bfoiutte  bet-leent  Ijceft. 

CL  E  M  E  N  S ,  knecht  der  knechten  Gods  ,  onfen 
liefften  Sone  in  Chrifto",  Henrik  Alder-Chrifte- 

lijkfte  Konink  van  Vrankrijk  en  Navane,  faligheid 

en  Apoftolijke  zegeninge.  Aenfchou wende  in  'uwe bekermge  de  overvloedigheid  der  Goddelijke  gratie, 
en  met  de  oogen  onfes  verftants  aenfiende  ,  hoe  dat 
gy  uyt  de  feer  dikke  duytlerniflen  der  dwalingen  en 
ketterijen,  en  als  uyteen  afgrond  deronheylen,  tot 
het  licht  der  Catholijke  waerheid  ,  de  rechterhand 
des  Heeren  krachtelijk  werkende,  geraektzijt,  zijn 
wy  door  verbaeftheid  en  verwonderinge  bedwongen 
met  den  Apoftel  uyt  te  roepen  :  O  diepte  van  de 
rijkdommen  der  wijfneid  en  wetenfehap  Godes,  hoe 
onbegrijpelijk  zijn  fijne  oordelen  ,  en  onervindelijk 
iijne  wegen  !  En  voorwaer  gy  behoort  felfs  dikmael 
te  denken,  gelijk  wy  achten  dat  gy  doet,  hoe  gro- 

te dingen  God  u  gedaen  heeft,  die  u  feer  verre  van 
de  weg  der  faligheid  afdwalende  ,  en  dood  in  fon- 
den  ,  levendig  gemaekt  heeft  in  Chrifto ,  en  door 
eene  heylfame  penitentie,  en  d'autoriteyt  van  defen 
heyligen  Apoftolijke  ftoel,  wedergebracht  tot  d'au- 

toriteyt der  Kerke  ;  uyt  welke  gedachte  met  recht 
dat  volgt,  dat  gy  verftaet  en  belijdet  tot  Godes  ee- 
re  ,  hoe  feer  gy  gehouden  zijt  aen  den  Vader  der 
barmheitigheden,  die  u  niet  tot  den  laetften  toe  ver- 

laten heeft  ,  die  het  ftenen  herte  van  u  heeft  geno- 
men ,  en  u  een  vlefchen  herte  gegeven ,  op  datgy  foud 

afleggen  den  ouden  menfche,  nadeconfervatïeuwer 
dwahnge.  Belijdet  ook  hoe  feer  gy  gehouden  zijt 
aen  de  H.  Catholijke  Apoftolijke  Roomfe  Kerke, 
uwe,  en  aller  gelovigen  Moeder ,  dewelke  vergeten- 

de veel  ongelijks,  't  welk  fy  wel  eer  van  u  geleden  heeft, u  hare  moederlijke  borften  en  fchoot  der  liefde  we- 
der heeft  geopent ,  u  weder  in  Chrifto  gebaert,  onder 

hare  lieve  kinderen  getelt,  en  met  fonderlinge  blijd- 

fchap,  gekroónt  met  glorie  en  eere.  \Vant°daer  na heeft  de  godfalige  Moeder  gewenfcht,  die  u  tot  ha- 
re omhe'hngen nodigde ,  die  geftadelijk  voor  u  bad, 

enoveruwegeeftehjke  dood  met  vele  tranen  feer  bit- 
teren rou  bedreef.  Want  doe  fyu  meteen  rechtveer- 

dig  oordeel  van  haer  lichaemarlbnderde,  dedefydat 
met  groot  gevoelen  van  fmerte  en  weedom  haerder  In- 

gewanden ,  gelijk  Sixtus  de  V.  Paus  ,  faliger  gedachte- 
mfle, onfen  Voorfaet,  dat  publijkelijk  betuygt  heeft 

by  fijne  bi  ieven ,  die  hy  den  9.  Septemb.  in  't  eerfte  jaer fijns  Paufdoms  tegen  u  uytgegeven  heeft.  Want  daer 
heeft  hyinetduydelijke  woorden  uytgedrukt,  dat  het 
hem  grotelijks  fmertede ,  dat  hy  volgens  fy  n  ampt ,  ge- 

dwongen was  het  fweert  der  wrake  tegens  u  te  ge- 
bruyken.  Maer  fo  veel  te  bitterder  alsdegeheugenihe 
van  dien  voorleden  tijt  is,fo  genoeglijk  is  nu  't  gevoelen 
van  uwe  wedei  komfte  en  bekeringe.  Want  wy  danken 

God  uyt 't  binnenfte  onfes  herten,  die  defe  fonderlinge vreugde  voor  de  Catholijke  Kerke,totop  den  tijd  ontes 
Pauidoms  bewaert  heeft ,  en  onfer  ootmoedigheid  ver- 

gunt ,  dat  wy  u  in  defelve  Catholijke  Kerke ,  na  hetaf- 
fweren  van  de  dwalingen  des  godlofen  Calvini,  ent  ver- 

doemen van  alle  ketteryen ,  en  na  de  belydenifle  des  Ca- 
tholijken  Geloofs  behoorlijk  gedaen,  hemel  en  aerde 
verheugt  zijnde,  fouden  wederbrengen  :  waernawy 
altoos  feer  vurigüjk  gewenfcht  hebben  van  dien  dag 
aen  ,  dat  de  difpofitie  der  Godlijke  voorfichtigheid 
ons ,  hoewel  onverdient  en  fwak  j  aen  het  roer  der 

algemene  Kerke  heeft  doen  fitten,  en  over  fyneGe- 
|  meente  geftelt.  Ons  bewogen  die  fo  langdurige  on- 
j  eenigheden  en  jammeren  van  dat  feer  Edele  Franfe 
Rijk,  en  de  veelvoudige  ongevallen  van  de  refte  der 
Chriftenheid,  die  voor  dat  Rijk,  eertyds  feer  bloe- 
yende ,  en  nu  ten  hoogften  geplaegt ,  en  om  de  inwen- 

dige tweedrachten  van  een  gefcheurt  en  verfwakt, 
veel  fwaerder  waren  en  tot  groter  pery  kelen  gedyden , 

door  dien  fuik  een  groot  en  treffelijk 'deel  van  het' 
Lichaem  der  Chriftenheyd  ,    niet  fonder  een  grote 

ruijne 

l7 

Stille  ban 
be  .Hbfoiu» 

tl>  by  Citr 

Pau?  vL'le* 

twcnj5  te 
VIII.  oen 

ten  lac* ntnhtan lÖ4"anfiirjft 

IV.  gege» toen. 

(Fol.94.) 



iS Het  twe  en  dertigfte  Boek , 

5  9  5- 

ru'ijne  der  andere  gedeelten  en  konde  ter  aerden  vallen  : 
't  welke  gelijk  het  altoos  droevig  en  ellendig  wefen 
ibude,  allo  foudet  altans  feer  beklaeglijk  zijn  ,  nu  de 
Kerke  Godes  van  de  ketters  en  Turken ,  eeawige  vyan- 
den  des  Chriftelijken  naerfrs,  feer  hardelijk  beftormt 
word.  Want  wy  en  houden  niet  op  met  vele  tranen  dag 
en  nacht  te  gaen  tot  den  Throon  der  Goddelijke 
barmhèrtigbeid ,  en  hebben  door  onfe  vèrmaninge  te 

wege  gebracht ,  dat 't  felve  van  de  godvruchtige  Ca- 
tholijke:) en  ki echten  Godes  gefchiede,  op  dat  hy , 

die  rijk  is  in  genade ,  door  veler  gebeden  verfoent  zijn- 
de, dat  treffelijke  Rijk,  den  vrede  en  geruft  heid  fou- 

de wedergeven,  en  daer  over  (lellen  eenen recht Al- 
der-Chrrftelijkflen  ,    rechten   Soon    der   Catholijke 
Roomfe  Kerke,  dien  een  yeder  mocht  erkennen  en 
volgen.  Ondertufichen   verhoorde  den  goedertieren 
God  onfe  gebeden ,  hoewel  dat  noch  niet  uytterlijk 

bleek  :   want  hy"  vermurwede  allenxkens  u  hert ,  en 
diiponeerde  dat  fo ,  dat  d'oude  hardigheid  verbroken 
zijnde,  Godes  gratie  in  u  hert  door  den  H.  Geeft  ver- 
fprey t  wierd.   Hy  u  dan  verwekkende ,  hebt  gy  begon- 

nen na  de  Catholijke  waerheid  ,  die  gy  te  voren  ver- 
(liet,  luft  te  krijgen,  en  bequame  meefters  te  foeken , 
en  tot  u  toe  te  laten  die  u  die  leren  fouden  :  en  als  het 

fcheen  dat  gy  nu  tamelijk  onderwefen  waert,  en  de  ket- 
terijen deftrueerde ,  en  belijdét  dat  gy  't  Catholijke  ge- 

loveomhelft,  zijtgy  van  èenige  Pi'elaten  (doch  met  de- 
fe  conditie ,  dat  gy  aen  den  Apoftelijken  ftoel  foud  fen- 
den,  en  des  felfs  bevelen  ootmoedelijk  ontfangen )  geab- 
folveert,  en  van  defelve  tot  de  gemeenfehap  der  kerke 

aengenomen.  'T  welke  hoewel 't  al  tehaeftelijk,  en 
niet  ter  degen  noch  behoorlijk  gefchied  was,  alfo  fon- 
der  onfe  en  defes  heyligen  ftoels  autoriteyt  ,  defelve  ab- 
folutie  t'eenemael  onkrachtig  en  van  onweerden  was  ; 
nochtans  waren  wy  verblijd  in  den  Heere ,  dat  den  tijd 

van  uwe  gewenfehte  bekeringë  als  den  morgen-root 
fcheen  aen  te  breken,  en  verhoopten  dat 't  felve  met 
hulpe  der  hemelfe  gratie ,   foude  toenemen  tot  den  vol- 

komen dag  toe.  Gy  hebt  dan  met  ons  gehandeltdoor 
brieven  en  gefanten,  dat  wy  u  in  geméenfehap  en  gratie 
aennemên  fouden  ,  en  hebt  te  dier  oorfake  aen  ons  ge- 
fonden  onfen  beminden  Sone  Pieter  Gondy  Cardimel , 
daer  na  onfen  beminden  Soon  den  Marquiz  van  Pifany, 
doe  ten  laetften  Louys  Hertoge  van  Nevers ,  een  Prin- 
ce ,  niet  alleen  door  den  luvfter  van  fijn  (lam  ;  maer  ook 
met  allerley  deugt  en  godfaligheid  verciert ,  en  ons  om 
vele  oorfaken  lieftallig.  En  hoewel  wy  met  de  hoogfte 
vurigheid  des  gemoeds  na  uwe  wederkomfte  tot  de  Ca- 

tholijke kerke  wenfehten?  en  dat  ons  niet  gewenfeh- 
ter  was ,  dan  u  van  de  banden ,   waer  mede  gy  om  de 
ketterye  te  rechte  gebonden  waert ,  los  te  maken ,  het 

welke  wy  verftonden  ten  hoogften  t'importeren  voor 
de  faügheid  uwer  ziele ,  vrede  en  rufte  van  dat  Rijk,  en 
den  oorbaer  der  gehele  Chriftenheid  ;  nochtans  maek- 
te  de  grootheid  van  die  feer  gewichtige  fake,  datwy 
niet  goet  vonden  die  te  verhaeften,  maer  wel  en  rijpe- 

lijk daer  op  te  letten.  Want  het  en  fcheen  niet  dat  men 
noch  voor  God  en  fyne  Kerke  oorfaeks  genoeg  konde 
bybrengen ,  dat  de  gene  die  [o  lang  en  fo  onlangs  onge- 
hoorfaem  en  hartnekkig  wasgeweeft,  fohaeft  onder- 

de goede  en  gehoorfame  kinderen  aengenomen  foude 
Werden.    Derhalven  hebben  wy  de  eerfte  gefanten , 
hoewel  fy  ons  aengenaem  waren ,  felfs  niet  willen  ho- 

ren :  en  den  Hertog  van  Nevers ,  hoewel  wy  hem  ver- 
fcheyden-mael  goedertierlijk aengehoort  hadden, heb 
ben  wy  fo  laten  gaen,  dat  wy  verklaerden  dat  gy  in  dien 
ftand  der  faken  geenfins  en  mocht  geabfolveert  werden 

niet  dat  wy  weygerden  't  gene  daer  wy  begeriger  na 
waren  dan  yemand ;  maer  wy  (lelden 't  uyt  tot  een  ge- 

legen en  bequatrieh  tijd.  En  ons  hert  had  een  groot  ver- 
trouwen in  den  Heere,  dat  indien  gy  door  den  Geeft 

der  oprechte  boetveerdigheid  en  bekeringë  beweegt 
wierd. uwe  nytgeftelde  begeerten  foude  vermeerderen, 
en  gy  des  te  bequamer  en  capabelder  werden  om  de 
abfolntie  te  verkiijgen.    Derhalven  onfe  gebeden  tot 
Gode  vermeerderende ,  hebben  wy  den  tijd  des  Godde- 

lijker wel-behagens  verwacht.  Een  goede  wijle  tijds 
dan  na  het  vertrek  des  Hertogen  verlopen  zijnde,  is 
eyndelijk  by  ons  gekomen  ,  van  u  gefonden ,  onfen  lie- 

ven Sone  Jacob  Davy ,  Heer  van  Perron,  Raed  in  uwen  |  vele  gefanten ,  brieven  en  verfcheyden  getuygeniflèn 
Rade  van  State ,  en  uv/en  eerften  Aelmoefenier ,  een  't  felve  waert  belydende;  en  beyde  de  voor  fz  uwe  Pro- 

cureurs 

man  van  (onderlinge  voorfichtigheid ,  geleertheid  en 
y  ver  in  de  Catholijke  Religie ,  die  ons  uwe  brieven  met 
uwe  eygen  hand  gefchreven  ,  gebracht  heeft  :  door 
welkers  redenen  en  der  felver  lefen ,  wy  feer  verheugt 
zijn  geweeft.    Want  fy  waren  ̂ o  gefchreven  ,    datle 

waerachtelijk  van  herten  ,  en  volgens  d'openhertig- 
heid  van  het  Koninklijke  bloed ,  fchenen  gefchreven  te 
zijn.  Want  gy  verfocht  met  aller  demoedigheidonfe 
Apoftolijkeabfolutie,  erkendeten  verdoemet  uwe  ou- 

de dwalingen,  en  verfocht  ootmoedelijk  in  de  Catho- 
lijke Roomfe  kerke  aengenomen  te  werden ,  in  dewel- 

ke en  in  de  belijdeniflè  des  Cathohjken  geloofs ,  gy  ver- 
fekerdet  te  willen  leven  en  te  derven.  Onfe  Ingewanden 
zijn  bewogen,   byfonderlijk  als  den  felven  Jacob  ons 

den  feer  jammerlijken  ftaet  van  Vrankrijk  in 't  brede 
verklaerde,  en  de  perijculen  ,  ons  niet  onbeken t,  van 
ontallijke  zielen,  ons  krachtelijk  voor  oogen  ftelde. 
Nochtans  niet  willende  in  een  fake  van  fulker  impor- 

tantie yetwes  doen,  dan  met  rijpen  rade,  en  den  Godde- 
lijken  wüleonderfocht hebbende,  voor  fo  vele  als  de 

menfchelijke  fwakheid  doenlijk  is  •  hebben  wy  voor 
eerdindeReligieufteenoudftekerken  der  ftadfonder 
ophouden  gebeden  doen  doen,  en  dagelijks pnblijke 
Letanien  en  Proceflien  doen  celebreren  ;  en  wy  felve 
voor  Gode  geprotefteert  hebbende ,  offerende  het  on- 

bevlekte Sacrificie,  baden  ook  noch  veel  vuriglijker,dat 
ons  het  licht  des  H.  Geefts  verleent  mocht  werden. 
Daer  na  hebben  wy  ook  den  felven  Jacob  uwen  Procu- 

reur ,  en  onfen  lieven  fone  Arnold  d'Oflat ,  dien  oy  ne- vens hem  hier  toe  gecommitteert  had ,  dat  fyby  onfe 
eerweerdige  broeders  de  Cardinalen  der  H,  Roomfe 
Kerke  foude  gaen,  en  defelve  befcheydentlijk  u  verfoek 
openbaren.  Voorts  hebben  wy  defelve  onfe  broeders  de 
Cardinalen  by-een  geroepen,  hun  dele  fware  fakeivoor- 
gehouden,  en  uwebrieven  doen  voorlefem  defelve  ver- 

manende, dat  fyby  hunfelven  fouden  overleggen,  en 
daer  na  ons  aendienen  wat  in  defe  fake  beft  gedaen  wa- 

re :  hun  ook  Vaderlijk  radendeen  protefterende,  dat 
gelijk  wy  door  Godes  gratie  van  ganfeh  gene  aerdfê 
affeftie  of  menfchelijke  padie  in  dek  fake  gedreven 
wierden  ;  maer  alleen  Gods  glorie  fochten ,  fy  ook  allo 
het  felve  oogmerk  nemende ,  vrymoedelijk  haeradvijs 
fouden  (eggen }  op  dat  wy  met  gefamentlijken  Raed , 

't  gene  heylfaemft  was,  door  ingeven  des H.  Geefts, 
mochten  refol veren.  Hebbende  dan  d'advijfen  der  Car- 

dinalen gehoort  ,  bevonden  wy  defelve  grotelijks  te 

wenfehen,  dat  eer  u  d'abfolutie  van  ons  gegeven  wierd , 
meerder  en  krachtiger  dingen  by  u  gedaen  foude  wer- 

den ,  waer  uyt  de  beterfchap  van  u  vorige  leven  mochte 
blijken,  en  hun  goede  veriekertheid  gegeven  werden , 
dat  de  Catholijke  Religie  in  dat  Koninkrijk  by  u  geheel 
en  al  in  haer  geheel  bewaert  foude  werden.  Maer  noch- 

tans door  den  bedrukten  en  ellendigen  ftaet ,  van  dat 

eertijds  feer  bloeyende  en  Religieufe  Koninkrijk  be- 
weegt ,  en  door  de  trouwe ,  waer  by  gy  u  verobligeer- 

det  in  uwe  brieven,  bygebracht  zijnde,  hebben  wy 
eyndlijk  gefien,  dat  fy  gemeenfamebjk  totdatadvys 
quamen ,  dat  gy  behoordet  geabfolveert  te  werden ,  en 
dat  men  u  op  uwe  ootmoedige  bede  de  deure  der  Ca- 

tholijke Kerke  behoorde  te  openen-  Wy  dan  overmer- 
kendeuweftandvaftigheidin'tverfoeken  van  vergiffe- nifie  en  abfolutie,   dat  gy  nietflechseenoftwemael, 
maer  ten  derden  en  ten  vierden  gefonden  hebt  ons  te 
bidden ,  en  wat  gy  in  de  brieven  by  uwe  hand  gefchre- 

ven, hebt  belooft  en  toegefeyd  ;  en  dat  meeftendeel  den 
Franfen  Adel  dat  verfoent,  en  den  getroubleerden  ftand 

van 't  Franfe  Rijk 't  felve  vereyfehte  :  ook  gedachtig 
zynde  dat  wy  houden  de  plaetfë  van  dien  Herder  en 
Vader  des  Huysgefins ,  die  het  verloren  Schaep  gefocht 
en  weder  tot  de  Schaeps-koy  gebracht  heeft ,  en  die  den 
verloren  fone ,  die  na  verre  landen  verreyft  was ,  weder- 

om komende,  met  fuik  een  grote  vreugde  heeft  ontfan- 
gen ,  op  dat  wy  miflehien  niet  al  te  hard  of  ftraf  fouden 

fchynen,  datwy  den  boetveerdigen,  fo  dikwils  aen  de 
deure  der  Kerke  kloppende ,  buyten  floten ,  daer  defel- 

ve goedige  moeder  de  Kerke  niemand ,  die  waerach- 
telijk weder-keert  tot  de  boetveerdigheid >  den  fchoot 

haerder  goedigheid  fluy  t,  en  op  den  Heere  betrouwen- 
de,dat  gy  van  herten  boetveerdig  waert,  daer  gy  met  fo 
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cureurs  volftandiglijk  in  uwen  na'me  verfekerden,datgy 
bereyd  waert  om  de  ketteri  je  af  tefweren,  en  het  Ca- 
tholijke  Gelove  met  herte  enmondetebelyden  :  om 
die  oorfaken ,  en  verfcheyden  andere ,  die  te  lang  fou- 
de  vallen  te  verhalen ,  na  dat  \vy  dikwils  het  licht  des 

heyligen  Geeftesaengeroepen  hadden,  en  na  vele  ge- 
beden ,  by  ons  en  godvruchtige  menfchen  gedaen  ,  ook 

fiende  dat  dit  den  fin  en  t'famen -ftemminge  van  het  hey- 
lige  Collegiewas  :  Zyn  wy  eyndelijk  op  den  tegen- 
woordigen  Sondag,  't  welk  den  x  7.  der  maend  Septem- 

ber is,  in  de  galderije  van  de  VaticaenfeBafilicavan 

den  Prince  der  Apoftelen  'afgekomen  op  de  folemnele 
wijfe,  metdeeerweerdigeCardinalenderH.  Roomfe 
Kerke  ,  mitïgaders  Biflchoppen  en  Prelaten ,  en  de 

Magiftraten  en  Officieren  van 't  Roomfe  Hof;  en  als 
daer  een  feer  grote  menigte  volks  tot  het  aenfchouwen 
van  fuik  een  grote  fake  by-een  gekomen  was ,  hebben 
wy  doen  by  ons  komen  defelve  uwe  Procureurs Jacob 
en  Arnold ,  dewelke  voor  ons  op  haer  knyen  vallende , 
voort  halende  en  leverende  opene  brieven ,  met  uwe 
eygen  hand  ondertekent ,  en  met  het  opdrukfel  van  het 
zegel  des  Franfen  Rijk  bekrachtigt ,  en  génoegfamelijk 
overfien ,  inhoudende  laft  van  procuratie  van  u  op  haer 
perfonen  wettelijk  gedaen,  in  tegenwoordigheid  van 
alle  de  gene  die  daer  by  Honden ;  hebben  ootmoedelijk 
endevotelijkinuwen  name  gebeden,  datwy,  na  de 
goedertierenheid  des  Apoftelijken  ftoels,  ons  wilden 

gewaerdigen,  u,  dewelke  over  alle  en  yegelijkefau- 

ten,  by  u  tegen  't  heyligeCatholijke  gelove,  't  welk (Fol.95.)  de  H.  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe  Kerke  houd, 

belijd  en  predikt,  niet  alleen  door  verkeerdelijk  te  ge- 
loven i  maer  ook  door  quade  werkingen  bedreven ,  uyt 

't  binnenfte  uwes  herten ,  gelijk  fy  verfekerden ,  berou 
had ,  onfe  heyligc  Benedictie  en  opperfte  abfolutie  van 
de  kerkelijke  cenfuren  ,  om  defelve  dwalingen  by  u  be- 
haelt  en  tegen  u  verklaert ,  te  verlenen ,  en  u  tot  de  ge- 
meenfchap  des  heyligen  Apoftolijken  ftoels  aen  te  ne- 
men,en  met  defelve  te  verfoenen  op  de  wijfe  in  de  kerke 
gebruykelijk :  prefenterende  in  den  name  als  Procureurs 
als  boven,en  belovende  alderhande  dwalingen  en  kette- 

rijen ,  met  oprechter  herten  en  ongeveynfden  gelove  af 
tefweren ,  en  het  Catholijk  gelove,  na  de  forme  die  wy 

foude  affigneren ,  te  belijden,  en 't  gene  wy  hunfou- 
den  opleggen ;  mitfgaders  alle  en  yegelijke  andere  din- 

gen ,  die  van  uwen  't  wegen  moften  volbracht  en  nage- 
komen weiden ,  te  volbrengen  en  na  te  komen  ,  fo 

wanneer  hun  dat  by  ons  en  den  heyligen  ftoel  belaft  fou- 

de werden.  "Wy  dan  de  ftede  (hoewel  in  veler  wijfe  on- 
gelijk) van  dien  opperften  en  goedertierenfte  Herder 

bewarende  op  der  aerden  ,  dewelke ,  fo  wy  te  voren 
feyden ,  het  verloren  Schaep  met  alle  affe&ie  gefocht 

heeft,  en 't  felve  gevonden  hebbende,  opfijnfchou- 
deren  genomen  en  met  grote  vreugde  weder  tot  de 
Schaeps-koy  gebracht  heeft:  ,  wiens  barmhertigheid 
over 't  oordeel  triumpheert,  en  alle  wiens  gedachten 
van  vrede  en  barmhertigheid  zijn ,  uwe  faligheid  in  de 

Ingewanden  Chrifti  begerende  ,  hebben  't  gene  hier 
na  volgt  ordentelijk  volbracht.  Voor  eerft  in  den  na- 

me Godes  ,  hebben  wy  de  pretenfe  abfolutie  ,  u , 

als  gefeyd  is ,  fbnder  onfe  autoriteyt  mede-gedeylt , 
verklaert  nul  en  onbondig ,  en  van  geehder  krachten 
nochte  weerden  geweeft  te  zijn  en  te  wefen ,  en  annul- 
leren  defelve  en  makenfe  onkrachtig ,  voor  fo  veel  alfie 
met  der  daed  voortgegaen  is ,  willende  nochtans  dat 

d'a&en  van  Religiën ,  anderfins  Catholijk  en  te  prijfen, 
in  gevolg  der  felve  abfolutie  gedaen,  die  anders  niet 
dan  aen  eenen  geabfolveerden  en  van  eenen  geabfol- 
veerden  hebben  konnen  gefchieden ,  valabel ,  krachtig 
en  bondig  zijn  ,  evenals  ofgy  doen  van  ons  geabfol- 

veert  waer  't  geweeft.  En  daer  na  hebben  wy  gerefol- 
veert  en  verklaert,  dat  gy  foud  wefen  en  zijt  van  alle 
fententien  van  groter  dwalingen ,  en  andere  cenfuren 
en  kerkelijke  penen ,  die  gy  met  de  ketterijen  aen  te 
hangen ,  en  ketterlijke  daden  te  bedrijven  of  toe  te  la- 

ten, of  ter  occafie  van  dien ,  behaelthad;  en  dewelke 
gy  by  faliger  gedachtenifie  Sixtus  de  V.  Paus ,  onfen 
voorfaet  voornoemt ,  by  fyne  brieven  vandenp.Sep- 
temb.  Anno  1 5  8  5 .  in  't  eerlte  jaer  fijns  Paufdoms ,  wel- 

kers teneur  en  forme ,  als  fy  van  woord  tot  woord  in  de- 
fe  tegenwoordige  geinfereert  wierden ,  wy  gehouden 
hebben ,  en  gewilt  dat  gehouden  werden  voor  vol ,  da- 

delijk en  expres,  verklaert  waer 't  behaelt  te  hebben; 
hoewel  gy  Anno  1 5  72.  defelve  dwalingen  en  ketterijen 
te  Pari js  af-gefworen  en  verfoeyt  had,  en  daer  na  weder 

tot  defelve  dwalingen  en  ketterijen  vervallen  zijt ,  t'ab- 
folveren  en  te  bevryen,en  tot  den  fchoot  van  de  H. moe- 

der de  kerke  weder  t'ontfangen  en  toe  te  laten,  en  tot 
derfelver  eenigheid  en  deelachtigheid  der  Sacramen- 

ten weder  op  te  nemen  ,  zijnde  eerft  by  u  behoorlijk, 
wettelijk  en  na  deCanonijke  Conftitutien,  gedaen  af- 
fweringe ,  verfoeyinge  en  vervloekinge  van  de  Calvini- 
fterije ,  met  alle  de  ketteryen  en  dwalingen  der  Calvini- 
ften  ,  en  van  alle  andere  ketterijen  en  dwalingen,  die 
haer  in  eeniger  wijfe tegens de H.  Catholijkeen  Apo- 

ftolijke Roomfe  Kerke  verheffen ,  doende  daer  op, een 
eed  op  deheyligeEuangelienGods,  ookprofeilievan 
het  H.  Catholijke  en  rechtfinnige  gelove  by  u;  invoe- 

gen en  forme  als  wy  ufouden  voorfchrijven,  gedaen 

zijnde ,  mits  den  felven  eed  en  belofte  van  na  te 'komen en  gehoorfamen  de  bevelen  van  de  H.  moeder  de  ker- 
ke ,  en  die  u  fpeciali  jk  opgeleyd  foude  werden ,  en  van 

defelve  ter  goeder  trouwen  te  onderhouden  en  vol- 
brengen, en  anderfints ,  in  de  gewoonlijke  forme  der 

kerke;  gelijk  in  een  fekerfchrift  van  decreet,  byonfe 
eygen  hand  ondertekent,  en  doe  door  onfen  laft  by 
onfen  lieven  foneCofmus  Angelus,  AfTeflèur  van  het 
officie  der  heylige  Roomfe  en  algemene  Inquifitie, 
met  een  luyde  en  heldere  ftemme  gelefen ,  breder  ver- 

vat ftaet.  'T  welk  gehoort  hebbende  Jacob  en  Arnold 
uwe  Procureurs  voorfz ,  willende ,  geü  jk  't  behoorde , onfe  bevelen  gehoorfamen  en  de  H.  Kerke  voldoen, 
de  heylige  Euangelien  Godes  voor  hun  geley d ,  en  met 
haer  handen  lichamelijk  aengeraekt  zijnde  ,  in  den 
name  als  Procureurs  als  boven ,  hebben  afgefworen , 
verfoeyt  en  vervloekt  de  ketteryen ,  die  gy  tot  noch 
toe  gehouden  had ,  en  alderhande  andere  ketteryen  en 
dwalingen,  en  hebben  onder  den  felven  eed  belooft, 
dat  gy  voortaen  nochte  de  voorfz  dwalingen  ,  nochte 
eenige  andere  ketterije  of dwalinge  fult  geloven ,  noch 
defelve  eenigfins  aenhangen  ,  nochte  defelve  of  eeni- 

ge andere  ketterlijke  dingen  doen  of  bedrijven;  noch- 
te namaels  de  ketters  eenige  hulpe,  byftand  ,  raed  of 

gunfte  ,  aengaende  de  ketterijen  en  dwalingen ,  of 
ter  occafie  van  dien ,  fult  rey  ken  of  bieden ,  of  van  an- 

dere doen  reyken  of  bieden.  En  dat  gy ,  met  Godes 
hulpe  ,  foudet  voldoen  de  penitentien  u  by  ons  op 
te  leggen  ,  en  de  geboden  van  defen  H.  Apoftolij- 

ken ttoel  gaerne  gehoorfamen.  En  daer  op  hebben 
fy  belydeniffe  van  het  H.  Catholijke  en  rechtfin- 

nige gelove  ,  in  den  voorfz  name  als  Procureurs  als 
boven,  vermeldet,  en  andere  dingen  gedaen,  belooft 
engefworen,  gelijk  als  breder  vervat  is  in  fekerfchrift 
van  afiweringe  ,  belydemffe  des  Catholijken  gelooft 
en  eed ,  met  de  hand  der  voorfz  Procureurs  onder- 

tekent ,  dat  ty  opentlijk  en  publijkelijk  gelefen  hebben , 
van  inhoud  als  volgt ;  Ik  Jacob  Davy ,  Heer  van  Perron 
(en  voorts  van  woord  tot  woord  gelijk  boven  in  't  Ver- 
bael  geftelt  is,  tot  den  eynde  van 't  felve  fchrift  toe.) Welke  dingen  wettelijk  gedaen  zijnde ,  hebben  wy ,  op 
dat  gy  des  te  lichtelijker  van  den  Vader  der  barmhertig- 
heden  God  onfen  Heere ,  moogt  verdienen  de  vergifre- 
nifle  van  defelve  uwe  dwalingen ,  en  vólhardinge  in  het 
goede  te  verwerven,  tot  heylfame  penitentien,  en  eenig 
deel  van  voldoeninge ,  defelve  Jacob  en  Arnold ,  in  den 
voorfz  name  als  Procureurs ,  opgeleyd  en  bevolen  ,  dat 
gy  de  exercitie  der  Catholijke  Apoftolijke  en  Roomfe 
Religie  fult  reftitueren,  &c.  (volgen  alle  d'Artijkulen 
gelijk  als  fy  boven  geftelt  zijn,  alleenlijk  dat  hier feemda 
perfona  gebruyktword)  gelijk  als  breder  vervat  ftaet  in 
een  ander  Schrift  by  den  felven  Cofmus,  uyt  onfen  beve- 
le,  aldaer  opentlijk  gelefen  en  verkondigt,  en  by  defelve 
Jacob  en  Arnold  uwe  Procureurs ,  met  haer  eygen  han- 

den ondertekent ,  welkers  teneur  wy  mede  voor  volko- 
mentlijk  alhier  geinfereert  en  uytgedrukt  willen  ge- 

houden hebben.  Welke  penitentien  en  bevelen  defel- 
ve Jacob  en  Arnold  uwe  Procureurs,  metdankbaer- 

der  en  gewilliger  herten  gefeyd  hebben  t'ontfangen 
en  accepteren  ,  ontfangen  en  geaccepteert  hebben , 
en  defelve  ,  met  Godes  hulpe,  t'onderhouden  en  ter 
goeder  trouwen  te  volbrengen  ,  belooft  en  gefwo- 
ren,  wederom  lichamelijk  aenrakende  de  H.  Euan- 

gelien Gods  voorfz.   En  vervolgens  hebben  wy  u  in 
de 



I  20 Het  twe  en  dertigfte  Boek , 
de  perfonen  van  uwe  Procureurs  voornoemt  ,  van 

alle  en  yegelijke  fententien  van  meerder  excom- 
municatie >  en  andere  cenfuren  en  kerkelijke  ftraf- 

fen ,  die  gy  met  de  ketterijen  aen  te  hangen  en  ver- 

fcheyden  ketterlijke  dingen  te  bedrijven  of  toe  te  la- 

ten ,  of  ter  occahe  van  uien ,  behaelt  had ;  en  dewel- 
ke gy  by  faliger  gedachteniflê  Sixtus  onfen  voorfaet , 

by  lijne  voorfz  brieven  verklaert  waert  behaelt  te 
hebben,  hoewel  gy  anno  1571.  defelve  dwalingen 

en  ketteryen  afgefworen  hebt ,  en  daer  na  weder 
tot  defelve  vervallen  zijt  :  uyt  Apoftolijker  autoriteyt 
geabfolveert  en  bevrijd ,  en  in  den  fchoot  der  heylige 

Kerke  ontfangen ,  en  tot  de  deelachtigheid  decH.  Sa- 
cramenten opgenomen ,  in  de  forme  in  de  kerke  ge- 

bruykelijkj  hopende  en  vertrouwende ,  dat  gy  eenfo 

grote  goedertierenheid  van  defen  H-  ftoel  en  ons  er- 
kennende) u  voortaen  fodanig  met  de  daden  felvefult 

tonen  en  bewijfen,  dat  de  moeder  de  heylige  Kerke 

van  uwen  fo  groten  voortgank  en  vuriger  devotie 

t'haerwaerts ,  dagelijks  meer  en  meer  aenwas  van  Gee- 
ftelijke  vreugde  en  blyfchap  mag  gevoelen ;  uook  in 
den  Heere  vermanende  ,  dat  gy  de  voorfz  heylfame 

penitentien  i  en  andere  dingen  uvan  ons  opgeleyd,  als 
voorfz  is,  niet  alleen  volkomelijk  en  onverbrekelijk; 

maer  ook  overvloedelijk,  en  gelijk  een  Catholijken 

Princeen  recht  Aldei-ChriftelijkftenKoninkbetaemt, 

van  ganfcher  heiten  foekt  te  volbrengen ,  op  dat  gy 
in  dit  leven  onfe  en  des  H  ftoels  goetjonftigheid ,  en  in 

het  toekomende ,  mits  hulpe  der  Goddelijker  gratie , 

de  glorie  der  eeuwige  vergeldinge  te  verwerven  moogt 
verdienen,  niet  tegenftaende  de  voorfz  en  alle  andere, 

fo  van  faliger  gedachteniife  Sixtus  voornoemt ,  en  goe- 

der memorie  GregoruisXIV.als  van  alle  andere  Room- 
fe  Paufen  onfe  voorfaten  ,  brieven ,  conftitutien  en 

Apoftolijke  ordonnantien ,  tegens  de  ketters  en  afval- 
lige, en  die  defelve  geloven  en  gunftig  zijn,  wanneer 

die  ook  mogen  uytgegeven  welen,  en  die  in  't  Corpus Juris  befloten  zijn ,  onder  wat  teneuren  en  formen ,  en 

met  wat  derogatorien  van  derogatorien  ,  en  andere 

contrarie  en  annullerende ,  en  andere  decreten  ter  con- 
trarie doende ,  die  ook  mogen  wefen ;  alle  welke  (der 

felver  inhoud  voor  volkomelijk  in  defe  tegenwoordige 

uytgedrukt  houdende )  fullende  anders  hare  kracht  be- 
houden ,  wy  alleenlijk  ditmael  byfonderlijk  en  expref- 

felijk  derogeren ,  en  alle  andere  ter  contrarie  doende. 
Genen  menfche  zy  dan  geoorloft  dit  fchrift  van  onfe 

abfolutie ,  reftitutie,  bevryinge  en  derogatie  t'infringe- ren ,  ofte  met  een  ftout  beftaen  daer  tegen  te  doen ;  en 
indien  yemand  fich  dies  foude  onderwinden,  die  wete 
dat  hy  de gramfchap  des  Almachtigen  Gods ,  en  fyner 

heyliger  Apoftelen  Petrus  en  Paulus  op  hem  fal  laden. 

Gegeven  te  Romen  by  S.  Pieter ,  in  't  jaer  der  geboor- 
te ons Heeren  1595.  den  17.  September,  in  't  4.  Jaer onfes  Paufdoms. 

L.  Carp.  Dat.  Silvim  Anthonianus. 
A.  de  Alexiis.  . 
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©jannttjR  aen  ben  $au$  /  tot  betoon  ban  banhöacc; 
ïjeiö  gefclj2eben  /  lupbenbe  albug : 

Alder-beyligfte  Vader, 

ALfo  ik  erkenne  my  onmogelijk  te  zyn,  "Heylig-^'^j^ 
heidby  gefchrifteibweerdiglijk  te  bedanken,  alsjjan 

(lol.  96.) 
«taiomme 
oporretht 
binnen 
Bomen  tot 

gebattjte» 
mfTeban 
defe  afafo» 
ïutfr. 

Dat $airê Clement be  atfjtftc /  Oeeft  trt  .ïiBap 
baec  na  op  be  pfoetfe  ban  &u  aintljontë  /  tot 

een  eentotae  memorie  ban  befe  abfolntie  /  een  Calom* 
me  opgcrccOt  /  met  een  Crupctffr  baec  boben  op  / 
met  ̂ nfcripti?  /  bat  bit  albacc  biag  opgeretfjt  tot 
rjebacljtcmffc  ban  be  abfoUme  ban  ben  SUber-CÖntle; 
haften  &omnh%niütbeni  v.  Ifcomnfeban^attfe; 

rpenjabarre. 

my  daer  toe  verbind  de  merite  van  de  gratie,  die 't  hem  Xfyanhtgh 
belieft  heeft  my  mede  te  delen  ,  my  vergunnende  fyne  2P1*? 
heylige  zegeninge  en  opperfte  abfolutie.  So  wyte  ik 
myne  vyanden  groter  ondank ,  van  dar  fy  my  beroven 

van  d'eere  en  van  't  genoegen  ,  't  welk  ik  altans  ge- 
nieten foude  van  my  daer  van  t'acquitteren  inperlb- 

ne  ,   gelijk  ik  uwe  Heyligheid  bidde  te  geloven  dat 
ikgaernedoen  foude,  my  komende  werpen  voor  fy- 

ne voeten  ,   om  mijne  erkentenifie  en  dankbaerheid 
alfo  denkwaerdig  te  maken,  als  defelve  wefen  fal  by 

de  nakomelingen  ,   en  't  my  waerts  groot  geweeft  is 
fyne  goetjonftigheid  en  mildadigheid ,  dan  van  d'ar- 
dere  quaden  die  fy  my  doen.    Het  welke  my  des  te 
levendiger  moeyt  ,   alfo  ik  verftaen  hebbe  dat  uwe 

Heyligheid ,    bewogen   door    metlijden  t'mywaerts 
en  tot  mijn  Koninkrijk,  niet  minder  ,  dan  door  fy- 

ne Vaderlijke  goedigheid  ,  fich  geweerdigt  heeft  te 
prefenteren  fich  op  weg  te  begeven  herwaerts  aen » 
om  my  te  doen  genieten  dat  geluk  :   tot  het  welke 
nademael  ik  niet  kan  geraken  ,    bidde  ik  uwe  Hey- 

ligheid met  alle  d'affectie  en  ootmoedigheid  die  my 
mogelijk  is,  door  fyn  felve  goedigheid  te  vullen  het 

I  gene  ontbreekt  aen  de  dankfeggingen  ,   die  ik  hem 

by  defe  tegenwoordige  geve  fo  volkomen  en  com- 
pleet als  ik  kan ,  voor  de  weldaet ,  waer  mede  hen> 

belieft  heeft  te  hulpe  te  komen  ,   daer  ik  die  fo  van 
node  hadde  in  mijn  Koninkrijk.    Ook  op  dat  hem 
den  gehelen  dank  geweten  werde ,  uwe  Heyligheid] 

my  toelatende  ,   fo  't  hem  belieft  ,    my  te  behelpen 
en  fterk  te  maken  alleenlijk  in  dit  devoir  ,  behalven 

fyne  voorfz  goedigheid ,  met  de  verfêkertheid  die  ik 
hem  derf  geven ,  dat  God  in  dit  goede  werk  fal  ge- 
gloriflceert  werden  ,   fijn  Kerke  weder  opgericht  in 
Vrankrijk  ,   den  heyligen  ftoel  geëert  en  gerefpe- 
cteert  fo  't  behoort ,  en  de  perfone  van  uwe  Heylig- 

heid volkomentlijk  en  ftantvaftiglijk  van  my  en  van 
de  Francoyfèn  groot  gemaekt  ,  ontfien  ,   gelieft  en 
gehooriaemt  in  der  eeuwigheid  :   Tot  onderpand! 

van  't  welke  ik  uwe  Heyligheid  altans  aenbiede  my- 
nen  getrouwen  dienft  ;   hem  biddende  my  voortaen 
te  nemen  in  fyne  befchuttinge  ,   en  voor  aengenaem 
te  houden  ,   dat  ik  hem  rekenfehap  geve  van  myne 
actiën ,  en  ook  vereert  werde  met  fijne  goede  raden 
en  heylige  bevelen ,  met  welke  ik  bevlytigen  fal  my 
te  conformeren,  en  hem  daer  in  te  doen  blijken  door 
waerachtige  efte&en,  dat  hy  my  met  den  tijtel  van 
Alder-Chriftelijkfte ,  verkregen  by  de  Koningen  my- 

ne voorfaten,  niet  onwaerdiglijk  vereert  heeft.  Want 
Jat  fal  voortaen  myne  voornaemfte  forge  zijn  ,    ge- 

lijk het  altijts  myn  intentie  geweeft  is  ,   alle  myne 

a&ien  te  richten  na  dat  wit  ,    't  genoegen  van  uwe 
Heyligheid.  Ik  bidde  defelve  feer  ootmoediglijk  my 
met  den  eerften  weder  te  fenden  den  Heere  Perron  , 
met  fyne  bevelen  ,   en  eer  hy  vertrekt,  hem/te  ver- 
fien  met  het  Bifdom  van  Evreux ;  want  ik  verfekere 

my ,  dat  hy  fich  weerdiglijk  in  dien  laft  quijten  fal  : 

en  voorts  den  Heere  d'OfTat  te  geloven  in  alle 't  ge- 
ne ,  dat  hy  hem  voortaen  voorhouden  fal  in  mijnen 

naem  ,  verwachtende  dat  by  hem  kome  de  gene, 
dien  ik  voor  hebbe  derwaerts  af  te  veerdigen  ,    om 

hem  gehoorfaemheid  te  fweren  ,  na  't  exempel  van 
de  Koningen  mijne  voorfaten ,  het  welke  ik  begere 
des  te  folemnelijker  te  volbrengen ,  als  ik  my  meer  ver- 

bonden erkenne  om  dat  te  doen ,  tot  genoegen  van 

uwe  Heyligheid ,  en  van  den  heyligen  ftoel ,  dan  ye- 
mand  anders.  Hier  mede  bidde  ik  God, 

Alder-heyligfte  Vader  ,  dat  hy  uwe  Heyligheid 
lang  en  gelukkiglijk  wil  behoeden  en  bewaren  ,  in 
de  regeringe  en  Gouvernement  van  onfe  moeder  de 

heylige  Kerk.  Gefchreven  in  't  Leger  van  Traverfi , 
den  11.  November  1595.  Uwen  feer  devotenenge- 
affe&ioneerden  Sone ,  ondertekent  HENRY. 

f$ii  boloen  Ijtcr  nor ïj  ttoc  b2ieben  be$  l^oninnö  ban 

©en 
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«Den  anbecen  tmf  toas  bp  ben  üoninft  gcljeel  niet 
fijn  epgen  Ijanb  gcfcD?eben  /  en  lupbc  albus : 

Alder-heyligfte  Vader , 

IK  hebbe  aen  den Heere  van  Perron  ecnen  anderen 

brief  gefonden,  die  hy  met  d'Ofiat  uwe  H .  preien- 
teren  fal,  als  't  defelve  aengenaem  fal  welen  dat  fy  hun 
quijten  van  dat  devoir.     Sulks  dat  ik  dele  met  mijn 

pau.tf/mrteygen  hand  aen  uwe  Heyligheid  niet  en  fchrijve, 

ftsnrtBt»     ̂ an  om  nem  tc  bidden  fo  affe&ieufeli  jk  als  't  my  mo- 
l'tDjeben.    gelijk  is,  volkomen  vertrouwen  en  verfekenngc  te  ne- 

men van  de  trouwe ,  die  hy  hem  geven  fal  van  mij- 

nent wegen ,  en  van  d'eere  die  ik  hem  bewyfen  wil : 
gelovende,  foo't  hem  belieft,  dat  indien  ik  geen  in- 

tentie hadde  te  meriteren  de  goede  gratiën  en  gun- 
ften  van  uwe  Heyligheid  ,  om  oorbaerlijk  te  wefen 

voor  de  Religie  en  voor  de  Chriftenheid ,    na  't  exem- 
pel van  de  Koningen  mijne  voorfaten ;  ik  my  aen  u- 

we  Heyligheid  ,    noch  te  in  het  aenfoeken  van  fyne 

goedgunftigheid  ,   fo  vryelijk  en  rondelijk  niet  ver- 
panden foude  als  ik  doe.     Mijne  vyanden  mogen  my 

wel  te  boven  gaen  in  liftigheid  en  düfimülatie ,  maer 
niet  in  openhertigheid  en  oprechtigheid  ;   ik  hebbe 
ook  mijn  voornaemft  e  vertrouwen  op  God  ,   en  op 

de  goedigheid  en  rechtveerdigheid  van  uwe  Heylig- 
heid ,    tegens  de  ervindingen  en  de  macht  die  fy  al- 

daer  hebben;  en  uwe  Heyligheid  fal  noyt  getrouwer 
dienft  en  byftand  van  hun  trekken,  voor  denH.ftoel 
en  de  welftand  van  de  Chriftenheid ,  dan  hy  van  my 
lal,    my  vereerende  met  fyne  Vaderlijke  zegeninge 
en  met  fyne  heylige  bevelen.  Want  ik  fal  altoos  den 

gemenen  oorbaer  prefereren  vooralle  particuliere in- 
tereftenj  het  welke  uwe  Heyligheid  weet  dat  fy  niet 

gepleegt  hebben  hier  te  voren ,  en  als  noch  weyge- 
ren  te  doen ,  hoewel  de  Chriftenheid  dies  ten  hoog- 

den van  node  heeft ,  gelijk  hem  breder  verklaren  lal 
(Pol.97-)  defen  mijnen  getrouwen  dienaer,  dien  ik  uwe  Hey- 

ligheid bidde  loo  veel  gelove  te  geven  als  my ,  fynen 
feer  devoten  en  geafFe&ioneerden  fone  HENR.Y. 

Gefchreven  in 't  leger  van  Traverfi  den  u.  Novemb. 

M95- 

becen  ban  fnnen  boo2noembenobcclebenb2üebec;  ï)p  umw 

uabbc  ftcl)  eecfl  Degenen  tot  &upft/  als  op  eenncii^" ÖE 
tcalc  plaetfe/  en  berfodjt  aen  't  W  ban  buffel  fat*  S?5  / 
fine  ban  bc  goebcren  albaec  onbec't  gebieb  ban  ben  %mi$w 
ïtontnft  ban  &pangicn  gelegen :  botïj  te  betgeefs/  £»m  chbo*- 
alfo  fijn  icngile  teocöcr  üacel  gjefugtö-geftnt  /  cnJgU'U1 aen  biet  3jjbc  «jnöe/  alcebe  in  be  poffeflïe  ban  bien 
gefïclt  toas/  baerom  ouam  Ijpaiïjicr  nanblicljtinge 
ban  begocb?rcntni|olIanbbcrfoeften/  bmtoebecom 
m33?anlirijfttegacn. 

3Dc  peeren  Staten  ban  i^ollanb  Ijcbben  ben  7.  *©at  ** 

guhj  baer  op  gerefoïbecrt/  bat/  bolgeiibcbeHetlj^""" ten/  €>2bonnantien  en  gcb?upften  ban  De  lanben/ £,{$01. 
't<Ö?acffcDap  ban€gmonb  enljecrlijmjcbcn/  en  bc-  ianböa« 
penbentien  ban  bien/  tocueljó02t  tjebbenbe  totjlcn0£reft,le*' prilittë  f>2ince  ban  opaberen  /  <02aef  ban  €gmonb/ 
etc*  inbe  ïanben  ban  ï>ollanb  cn3©eft-b2ieflanbgc- 
legen  /  aen  bc  lanben  ban  lollanb  berballen  3ün/boo? 
bien  ben  fdben  <©?abe  pjiüps  be  gentene  fafce  af- 
geballen  3ünbe  /  tegens  bcfeibc  tot  bienftc  ban  bc 
^pangiaerbenen  tjare  abnerentert  be  toapenen  öeeft 
geboctt  -,  bat  ober  fuilttf  't  gene  Op  befclbe  Staten  bnn 
befelbe  gebifponeert  is/  'tfelbe  geojbonneevt  en  ge* 
bctreteertté/  fo  tot  fabeurban  ht  b^outoenenjonfts 
b?onbjenfnnefüftercn/  aisanbcrfinté/  toettelyften 
Doo?  gratie  té  gefcljiet.  €  n  toillenbc  fijn  31.  mebe 
gratiftcecen/  mibs  bat  np  tocbee  bectconftc  na  &2anft; 
tijk/  en  (jent  albaec  tn  bienfïe  ban  ben  &oninft  tc* 
gen  bc  ,§pangiaecbcn  en  abljerentcn  fallaeengeb'up* 
nen/  ais  be  feïjabe  en  fcljanbc  fijn  l|eec  Babec  en 
ben  Ijupfe  ban  Cgmonb  ncngebaen  /  mccitccen  / 
toacen  te  b?cbenbatöpbpP20bifieljetfupbet*inhom* 
fïe  ban  begoebcten/  fpecierenbctotben452aeffcöap' 
pc  ban  €ginonb  en  anberc  ̂ eerlijltl)eben  en  goe^ 
bcïcn  /  appenbentien  en  bepenbenticn  ban  bien/  in 
be  boo2f3  ïanben  gelegen  /  ban  nu  boottg  aen  tfn- 
nen  p?ofütc  fal  nomen }  Uiïyhtvitjt  alle  oibonnantien 
en  bifpofitten  bp  bc  Staten  obec  befelbe  goebccen 
gebaen  /  in  fjaer  gefjeel ;  mitö  mebe/  bat  befelbe 
<©?aeffcöap/  ̂ ecrinW)cbcncn  goebccen  fouben  toet* 
ben  gecegeert  bp  b'«öffictccs$  ban  be  Staten  altantf 
gctlcltoftclteKcn. 

d; ,  St  bujf  fyttb  berfjaelt  Debbenbc  /  ntet  aUc  b'  om- 
'mcflanben/  toillen  bat  baecnu  bp  laten  blijben/ 

tn  ongtocberomtot  anbecefaftenen  gefcljiebenïfTcn/ 
tn  befen  iacc  gebenct  /  gaen  feeecen.  <3!n  onfe  boo^gacn* 
be  boenen/en  namentnjH/  in  'tbiecbe  boeit  5?olio  171. té  betöael  gemaeRt/  bat  bc  <0?aberibmocaclban 
€gmonb/  ̂ incc  ban  <6abern/  boo?  lafl  ban  ben 
hertog  ban  2lllbaontljooftiögcbJO?ben;  enin'ti?. 
ftoeït  fol.  113.  bat  ooft  hxi  na  bcö  felbenoubtfcn  fo- 

ne ©fjtlipsS/  gcpoogtnecft2&2ufTelintenenten/  tot 
benbef  ban  ben  3^oninft  ban  e^pangicn  /  bp  ben 
Staten  gebangen  tógetoo^ben/  en  lange  op'tl|utJ-s 
tt  föammefceng  gebangen  i$  geöoubenj  entn't  zo, boeït  fblio  50»  bat  befelbe  tegen  ben  ̂ eerc  la  $obe 
to$  gecaeftt  té/  en  Ijoe  ben  felbenbaccna  in  ben  ia- 
re  1590.  (berDaelt  in  't  27.  boen  fol.200  in  ©aanft- rijft  bctfïagen  iö:  ooft  mebe  bat  ftjncn  ttoeben  fone 
ooftl'2Cbmoraelgenoentt/  bpcenen  jüiclaetf^ialce* öo  ̂ pangiaert/  befcljulbigt  iö  getoo?ben/  bat  ïjv 
ben  ©?ince  ban  <0cangien  foube  ïjebben  toillen  ber- 

geben anno  1582.  baer  ober  [)"  boo?  cerflin  ftjnlo- 
gijoV  en  baernaop'tftafteelban  ^ïupöfeftcren  tï$ gebangen  toasgetoeeft;  maer  boo?  ben  $?inte  ban 
€>rangicn  loss  geftomen  5ijnbc  /  na  ©^anftcijft  bet- 
troftften  i$  getoceft.  ï^p  Ijabbc  in  be  jaren  1580,  en 
1581»  in  ï^olïanb  getooont/  en  te  bier  tijb  ftabbeDp 
en  fijne  fuseren  jptancopfe  en^abina  ban€gmont/ 
ffamen  genoten  alle  be  goebcren  ban  €gmonb/  in 
^ollanb  gelegen  ■,  maer  ten  refpecte  ban  bat  hm 
oub(ren  fone  f^ljilipg  be  toapenen  tegen  bcfe  lanben 
gcboertljabbc/  toaren  befelbe  goebcren  bp  titttleban 
Confifcatie  aen  ben  lanbe  ban  J§ollanbt  berballen: 
IBaer  na  be  boob  ban  pötïtp^/  i^  isc  boo?f5  l'M* 

e?abc  mocael /  <£*?abe  ban  €gmonb  /  ben  27.  gjunn  i ->  95. 
raömocati  toebcrom  tipt  ©?anftnjft  tot  Kotterbam  in  ̂ollanb 
mdnbSc'  aengeftomen/  en  i)eeft  baer  na  aen  tc  peeren  g>ta^ 
tobt  sin*  ten  banl^ollanb  berfocDt  Dnnblicijttnge  ban  goc- 

IV.  Deel. 

Omtrent  befelbe  ttjb  ftreeg  b?outoe  |15argriete 
ban  bcr  ifeatft  /  C^abmne  ban  ̂ renbecgc  / 

mebe  l)anblicöttnge  ban  ijarc goebccen/  niet  tegen- 
ftacnbc  bat  ftacen  man  tn  bienjl  tegen  tt^  lanben 
gettoben/  enljacenfoon  nocfj  bagelijft^be  toapenen 
tegens  befc  lonten  bocebe :  alleen  te  bien  inficötc/ 

bat  fp  op'tljupj$  t'3Ccenbecge  /  in  neutrale  ïanben gelegen/  tooonbe/  en  bat  be  goebccen  ban  ̂ aelb* 
toijft  ban  Dacc  3ijbe/  en  niet  ban  ïjaren  mantoacen 

genomen. 

binnefian 
3IcenbecQf berhtijgt 

tjanölirt)* tinge  ban 

Uare  gog> 

berrn  in 

l^oitanti gelegen. 

D (£^ecrogeban|Bapne/  becfïaeribcbat  benïio*  ̂ «rtoj 
ninlt  ban  ©?annriju  toebecomfjanbclbe  ombanba"  m^p* 

ben  ̂ >ans  fijne  sbfolutte  te  beftomen  /  en  oenocg-S^t 
facmmeeftenbe  batöpbpbe^paenfebcrbacDttoas,  &en  ma« 
becftacHbe  ooft  /  battcc  bagclijfts  meec  ett  meer  tja-  5»* ba» 
re  berfocninge  met  ben  feomnft  berftregen/  b?efen- ^2anhtöft* 
be  ooft/  fo  ï)p  langer  bectoefbe/  bat  ïïp  in 't  cpnbe aen  fvjnen  peps$  niet  foube  nonnen  gecaften/  toasin 
gcotc  pecpleritcpt  toat  Dpbe|t  boen  foube ,  en  obcr^ 
lepb  nebbenbc  alle  be  gelegcnnjeben  bcc  faftc/  rc- 
folbcccbe  fttïi  om  nem  met  ben  &oninft  te  berfoe- 
ncnj  nocljtans  Dabbc  ftptoelectflgaecne  toillen  toe* 
ten/  Doe  ben  ïianbel  ttiffcïjcn  ben  paus  en  ben&o- 
nïnft  aflopen  foube  /  baerom  neemt  Ï)P  booi  Dent 

be  fafte  toat  trepnenbe  te  ftouben  /  en  met'lang* faemï)eib  ferrcteïijft  fnnen  peps  bp  ben  itoninft  tc 
belepbcn  boo2  fnne  gocbe  b2ienbcn  ,•  neeft  baccom 
aen  ben  ̂ oninft  feftece  memocie  gefonben  /  in  efc 
fecte  ban  befen  inftouben :    *Dat  be  ̂ ectog  ban 
jBapne  begecenbe  fijne  lEaicftept  t'ccftennen  /  en toïllcnbe  ficïj  met  alle  b2pmoebtgncib  en  opcecötig^ 
ïjeib  b2agen  in  fijnen  bienft/  bit  ben  felbenfeec  oot? 
moebelp  boo2  aengenaem  te  ïjouben  /  bat  tot  ont- 
laftinge  ban  fnn  eere  en  confeientie  /  tjp  tiem  cene  ■ fecr  ootmoebigc  bebe  boe  /  ban  te  bolboen  be  refolutie  / 
ïm  Incr  borcité  öcnomen  is  geto02ben  /  tuficDcn  be  > 

%  ^ee-' 
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tt 
peeren  ban  ̂ tfjamberg  en  £2efibcnt3Ieanmn/  op 

ct  't  fluit  tian  De  üeltgrc» 
"    üoc\»el  öe  %>rtoge  ban  ffêaintc  ban  nu  acn  begeert 
«en  vbilDejTitntcn/  refoiberen  en  teltenen  fnn  gemaent 
"€taaaet/  fbriUcc  pctlncïS  acïjtct  te  laten  /  'timifcfou; 
*  *  be  mogen  boen  ttonfeien  aen  fijn  intentie  in  W  regarb. 
< •  ̂tcttcmt n  teillenbc be  p?incen  en  peeren  /  fijne  i^a- 
"gen  en  ©jienöen  /  bïe  noeïj  acn  fijn  3ijbe  5ijn/  geen 
"orcafie  geben  ban  ftclj  ober  bcm  te  beïuagen/  en  te 
«'feggen/  batljp  ficDban  ivrngefcljesteljebbe  anbetg 
« « aio  met  eere.   ̂ o  bib  ijn  fjjne  iBajcfï.  feet*  ootmoebe; 
«« Ijju  /  Ijem  te  berbjilligen  ben  tijb  ban  4.  maenben/ 
«<  om  ijun  te  bertoittigen  ban  fijne  tcfolutie  /  Hun  te  bifr 
«* ben  en  nobigen  om  bic  na  te  bolgen/  en  t'ombelfen 
«geïijn  r,p  boen  fal/  ben  bienft  ban  fijne  aBajcftcpt 
"  <£n  bat  \p  totïjetberftiïjnen  ban  befen  tijb  toe/  ftcö 

"ïjoube  foube  pet  te  berniaren  of  boen  /  'ttoelït  ï)un < '  mocljt  belebigen.    €11  fa  fi jn  iBajeftept  befen  ntïöbel 
« niet  aen  en  #onb  /  fo  bib  ÖP  befeibe  feet  ootntoebekjn  / 
«  fiem  oucmnge  te  boen  ban  eenig  anbet/  toaec  boo^ 
"fijn  eere  entroulae/  fijne  jjBagencn©?icnbengege? 
"ben/  ontjlagen  ntatij  bierben. 
«    <©efe  ttoce  beben  betreffen  fo  feer  be  eere  ban  be 
«<boo?f5  hertog  ban  Mwk/  bat  öp  ficö  berfeaert/ 
«tot  fijn  l&ajeftept/  naaien  Op  öembefe  eeregebaen 
«ïjeeft  /  ban  te  bmmn  bat  lp  ijem  tot  fijnen  bienft 
«getouwen  fcoüV  üem  Da  niet  tongeren  fal;  maec 
«baer  tónocö  een  berbe/  aen  bebielhe  ïjemniet  min- 
»  bet  geienen  i$  /  te  to:ten :  ̂>at  fijn  flBajeflept  öc* 
«uebe  Ijem  te  laten  bcöoubca  bet-töoubernementban 
"2&5iitgonbicn/  en  niet  toe  te  laten  bat  öembefe  on- 
^eerc  aennebaentoetbe/  ban  fictj  te  fien  ontbloot  ban 
<«  't  gene  lp  gcljab  Deeft  meer  alö  zz.  jaren ;   ter 
"tomtacre  ban'tttactement'tfcöeln  gebaen  të  allen 
«  ben  genen  biefteïjtoeberbegeben  ijebbeninbenbicnfr 
«ban fnneiBajeftept/  ban  toat  gualitept  fp  oon  ge* 
«toeeft  5ijn.  €n  niettemin  p>oteiieertbenboo2f5l|eec 
«'hertog  booi  <<3>ob  en  fijne iBajeflept/ bat  {jettófofc 
cbercenig  bcffepn  ( fcljaln  boojnemen)batï)pna't .cboojf5<0oubernementflactj  maer  alleenlijk  totbe 
t<  bebiaringc  ban  fijn  eere/  na 't  berïtesi  ban  betoelne 
<<fjp  ftcï)  ontneerbïg  foube  acöten  om  te  leben/  en 
<<nocljbeel  minber  om  fijne  sBajeflept  te  bienen.  <Sn 
<<  tot  Maerber  betoljs  ban  be  onrecijtigïjeib  ban  fijne 
<'tmnmge  /  fal  lp  niet  ouaeb  binben  ■  ja  hiU  fijnt 
*(  ,?Bajejlept  ter  contrarie  /  bat  ï)P  i^  be  pïaetfen  en 
«haitelcn  ban 't  boo?f5  a3oubernement/  betbeï&e  niet 
.«meet  in  be  macïjt  ban  ben  boo2f5  ©ertog  3ijn  /  te 
ccftelïen  fobamge  €öellupben  ban 't  lanb/  al^  fijne 
i'ltëaicfïept  beliebcn  fal  te  berïtiefen/  ofte  o&onne- 
4'  ren  batfe  t'eenemael  ïa'afeert  en  afgebjohen  baerben/ 
«<  inbien  't  fijne  |Bajefte?tfo  goeb  btnb, 
tt    ̂ cfe ïuiz  «oincten  bertoillicbt  jijnbe  /  falfön  ffiifc 

««l'eflept  ben  boo^fj  -^eete  ̂ ertogban^amte  feerbe* <« t eib  biviiitn tot boberigc Irticulenban bet i€tactaet 
^OEIelijhbJifiCfj  ooltfo  feer  bctfcöctt  ban  fnne  goebig^ 
««ftetb/  bat  \p  Ijem  gimftclijn  fal  toillen  öanbelen/ 
«'felf^  in 't  gene  't  bielne  betreft  fnne  «Dbligatien  en 
ffcbulben/  gemaeltt  sebert  befe  laetfle  beroerten.  45Z' 
i'baen  te  <£fjalon  ben28^unij  1595* 

vDe  Boninït  Deeft  Diet  op  befe  antbioojbe  gegeben. 

DE  Konink  heeft  een  welgevallen  gehad  te  ver- 

ftaen ,  fo  door  't  rapport ,  't  welk  hem  daer  van  ge- 
daen  is,doordeHeeren  de  Rocquelaure,  deSene^ay 

©ianSiiiö  en  ̂ e  Villeroy ,  als  door  de  Memorie  die  hem  over- 
op  't  gene  gelevert  is  geworden  door  Defportes ,  van  wegen  den 
De  ll^ettoöe  Hertog  van  Mayne,  den  goeden  wille  diehyrechte- 

m'iiHn  a?* voort  ',iee^c'  om  ̂ Jn  M^je^eyt  t'erkennen  voor  fijn tjaMic  boen  Konink  en  Souverain  Prince,  fulks  alshyis;  endoor 
acjibiesfn.jiïjneadtien  te  verdienen  5  dat  fijn  Majefteyt  het  voor- 

ledene vergete,  en  hem  fijne  goede  gratiën  mededey- 
le,  als  hem  ,  die  daer  is  en  oyt  blijven  wil,  fijnOnder- 
faet  en  feer  trouwe  Dienaer.  En  is  bedroeft  (om  de  qua- 
den  die  fijn  Koninkrijk  daer  door  geleden  heeft)  dat 
hy  niet  eer  hierin  fijn  devoir  gequeten  heeft,  gelijk 
hy  hemdikwils  heeft  doen  vermanen,  hem  alle  occa- 
fien  gevende  om  dat  te  doen  ;  gelijk  hy  (te  weten  de 

Konink)  noch  den  verleden  Oétober  dede ,  doord'ant- 

lian  ecu 
ÏHoninfi bnn 

dat  de  Prefident  Janin  fijn  Gedeputeerde  hem  in  fij- 
nen naem  dede ;  van  de  welke  fijn  Majefteyt  wel  voor- 

feker  weet  door  Junois,  Huyfdienaer  van  denvoorfz 
Prefident,  dat  den  voorfz  Hertog  van  doen  aen  wel 
geinformeert  is  geworden ,  fo  door  den  voorfz  Junois, 
den  welken  de  voorfz  Prefident  exprefielijk  aen  hem 

afveerdigde  tot  ditefreft,  als  door  Defportes  fijn  Se- 
cretaris, en  daer  na  noch  door  Ribault  fijn  Threlb- 

rier ;  hoewel  hy  gefeyt  en  geprotefteert  heeft  tegen 
de  voorfz  Heeren  de  Rocquelaure  ,  de  Senecay  en 
de  Villeroy ,  dat  hy  daer  noy  t  kennifle  van  gehad  heeft , 
het  welke  genoegfaem  foude  wefen  om  fijn  voorfz 
Majefteyt  te  doen  geloven  ,  dat  den  voorfz  Hertog 
noch  tegenwoordiglijk  nietvrymoediglijk  enoprech- 
rechtelijk  met  hem  handelt  (gelijk  hy  in  fijne  me- 

morie verklaert  te  doen )  en  derhalven  hem  ( te  we- 
ten, fijn  Majefteyt)  afkerig  te  maken  van  tot  ee- 

nig  accoort  met  hem  te  verftaen ,  indien  hynietgedre-  (Fol.  98. ) 

ven  wierd  van  fijn  goed  naturel ,  en  van  d'  uyterfte  be- 
geerte diehy  heeft  van  fijn  Rijk  weder  te  bevredigen  > 

en'tfelve  te  verloflen  van  de  quellingen  van  den  oor- 
log ;  behalven  dat  fijn  Majefteyt  hoopt  dat  den  voorfz 

Hertog  hem  trouwe  gefworen  hebbende ,  daer  fo  gro- 
ten folaes  en  voordeel  by  vinden  fal ,  dat  hy  hem  die 

fal  houden. 

By  middel  van  't  welke  fijn  Majeft.  wil  dat  hy  wete , 
dathy  bereyd  is  om  hem  te  ontfangen  in  dit  devoir ,  en 
fonder  acht  te  nemen  op  het  gepaflècrde ,  nochte  op 
de  voordelen  die  hem  God  op  hem  gegeven  heeft, 

hem  te  omhelfen  en  te  tracieren  als  een  Prince  die  d'ec- 
re  heeft  van  hem  tebeftaen,  en  erkent  hem  temogen 
wefen  een  feer  nut  dienaer  en  onderfaet;  en  om  dit  te 
doen,  hem  te  geven  alle  de  ontlaftingen  en  verièkert- 
heden ,  nodig  tot  de  bewaringe  van  fijn  eere ,  en  tot 
fekerheidvan  fijn  perfoon  en  van  alle  de  gene  die  hem 
in  defe  a&ie  gefelfchap  fullen  houden ,  inhetTractaet 

van  nu  aen  te  be'fluy ten ,  refolveren  en  ondertekenen  , fonder  yetwes  achter  te  laten  ,  gelijk  hy  door  fijne 
voorfz  memorie  prefenteert  te  doen  aen  fyn  zijde ;  en 

felfs  in 't  goede  te  nemen  d'affe&ie  die  hy  betoont  te 
hebben  tot  deconfervatie  van  de  Religie,  van  dewel- 

ke fijn  Majefteyt  de  befchermer  wil  wefen.  Maer  hy 

en  kan  niet  goet  vinden ,  dat  d'executie  of 't  volbrengen van  dien ,  vier  maenden  uytgeftelt  werde ,  gelijk  hy 
verfoekt,  onder  den  fchijn  van  fyne  vrienden  daer  van 
te  verwittigen  ;  alfo  dat  eei;  fake  is  die  hy  in  minder 
tyds  kan  doen ,  dat  dit  verdrach  gemaekt  zynde ,  even 
fo  weynig  fecreet  gehouden  kan  werden:  En  dat  fyn 
exempelen  fyne  aenradingen  by  fyne  voorfz  vrienden, 

om  hun  te  trekken  tot  d'ei  kentenifle  van  fyne  Majeft. 
veel  meer  krachts  foude  hebben  na  fyne  declaratie  als 
daer  voor ;  te  meer,  als  fy  hem  fullen  fien  by  fyn  Majeft. 
favorabelijk  gehandelt,  gelijk  hy  fal.  Daerom  verftaet 
fyn  Majeft.  dathy  fyn  beiluytvan  nu  aen  volvoereen 

in  't  werk  ftelle ,  om  des  te  eerder  te  genieten  de  vrucht 
van  dien;  en  den  vyanden  met  defe  openinge  te  doen 
blijken ,  dat  fy  niets  van  fynen  byftand  meer  te  verho- 

pen hebben.  Maer  het  fal  hem  (fyn  Majeft.)  aengenaem 
wefen  ,  dat  hy  acn  fyne  voorfz  vrienden  fend ,  om  fich 

te  quijten  van'tgene  hy  feyd  hun  belooft  te  hebben ;  be- halven dat  het  vertoeven  van  fyne  verklaringe,  nadat 
hy  fich  aen  fyn  Majeft.  verbonden  heeft,hem  geen  voor- 

deel foude  konnen  doen,gelijk  hy  den  genen  die  van  den 
voorfz  handel  niet  wiften ,  wel  ftoffe  foude  geven  om 
aen  fynen  goeden  wille  te  twijfelen ;  en  ook  dat  een 
yedervanhun  airede  apart  handelt  met  fyn  Majefteyt 
waer  van  hy  hoopt  een  goede  uytkomfte  te  krijgen , 
ja  felfs  dat  fy  hem  voorkomen  fullen ,  indien  hy  fich 
niethaeft. 

Belangende  'tGouvernement  van  Bourgondien,  waer 
in  den  voorfz  Hertog  verfoekt  gehouden  te  worden , 
fyn  Majeft.  dat  verovert  hebbende  met  perijkel  van  fyn 
leven ,  en  van  fyne  getrouwe  dienaers,  en  tot  koften  van 
't  land ,  't  welk  de  fmerte  daer  van  noch  lang  voelen  fal ; 
en  daerenboven  uytdrukkelyk  belooft  hebbende  aen 
den  Adel ,  en  aen  fyne  Officiers  en  Onderdanen  van  de 
fteden ,  die  fich  in  fyne  armen  geworpen  hebben ,  hun 
noyt  weder  te  ftellen  onder  fijn  laft  ̂   en  kan  hem  daer 
mede  niet  te  gevalle  doen ,  gelijk  hy  gaerne  gedaen 
foude  hebben  *  indien  hy  fien  eer  gerefolveert  hadde 

woorde  die  hy  deed'  op  de  eyfehen  of  op 't  verfoek ,   om  hem  t'erkennen,  gelijk  hy  hemdikwils  aengebo- I  '  den 
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t'excuferén  van  fyn  Majefteyt  te  contenteren  op  de 
ïe  occaiie ;  want  hy  is  aen  dit  ampt  fo  feer  niet  ver- 

knocht ,  als  hy  wel  is  aen  de  plicht  van  d'erkenteniflè 
en  gèhoorfaemheid  ,  die  hy  gebonden  is  fyn  Maje- 

fteyt te  bewyfen,  en  fich  af  te  fonderen  van  de  vy- 
anden  van 't  Koninklijke  ,  dewelke  den  ondergank 
van  dien  najagen ,  tot  koften  (vérlies,  fchade)  van  fy- 

ne reputatie  ,  en  van  alle  de  gene  die  hun  byftaen. 

Dacrom  begeert  fyn  Majefteyt  dat  hy  niet  hardnek- 
kig enblyve  in 't  verfoeken  van  het  voorfzampt,  van 

't  welke  hy  niet  meer  difponeren  kan  fonder  fyn  woord 
(of  belofte)  te  breken,  't  welk  hy  onverbrekelijk  wil 

houden  ,  al  foudet  hem  fyn  leven  koften.  't  Welk doende,  foo  haeft  als  fynvoorfz  Majefteyt  daer  van 
verwittigt  fal  Zijn  ,  fal  hy  weder  by  hem  fenden  de 
voorfz  Heeren  de  Rocquelaure  ,  de  Senecay  en  de 
Villeroy ,  om  het  voorfz  traftaet  met  hem  te  befluy- 
ten;  waer  in  hy(fyn  Majefteyt)  hem  metter  daed  fal 
doen  blyken  fyne  goedigheid  ,  en  de  begeerte  die  hy 
heeft  van  hem  middel  te  geven  om  hem  weerdiglyk 
te  dienen. 

Maer  fyn  Majefteyt  wil  verklaringe  van  fyne  refo- 
lutie  hebben  binnen  den  tijd  van ....  door  dien  fyne 
aftairen  hem  niet  toe  laten  langer  in  fufpens  te  bly  ven.  ■ 

m>ot\)  alfo  bacrcnttiffcljen  berfcDcpbcnfaftcrtboo^ 
Uiden/  iö  Ijst  epnbelnn  accoo?t  ccrlt  getroffen  inliet 
nabolgenbejacr. 

fï  ïjcDöcn  Dier  boren  folio  28.berl)aelgcmaeKt/ 
ban  cenige  conmtunicatic  ban  ©2ebe-banbelin; 

ge  geljoubcn  binnen  Hötbbelbnrg/  ben  14.  %V2ili$ 
ïcfKcDcn  /  tufttljen  Den  Cancelicr  (Cljeobowtf  %k& 
belb/  eectijöö  Cancelier  ban  25?abanb/  beïlaebtf; 
lieer  IBaejS  /  en  eencn  ̂ ecretatitf  aen  b'een  3ijbe; fnn  «tëjcceücmic/  gjacob  ©aln/  (€ü2eforicr  ban^ 
ïanb/  be  Jlaebsïjeer  ©oöbergen  en  ben  Secretaris 
ïtoetë/  aenb'anber  3ijbe/  en  bat  befelbe  bp-een- 
ïtomfle  al-ööoen  fonbec  bjucïjt  gefcDcpben  toag/  en 
boe  baer  bp  bleef:  maer  alfo  be  boo?f3  3Lieobelben 
M&&  toebcrom  in  23?abanb  geneert  maren  /  en 

rappor  gebacn  dabben/  als1  bat  be  Staten  ban  be 
Bercenigbe  $eberianben  /  niet  ban  metringe  ma^ 
ren  ban  eenigen  b?cbc  te  Danbelen  met  ben  ïiomnli 

ban  Spangien;  maer  toelmetöe  Staten  ban  b'an> 
bere  #20binticn/  mibö  batfe  Dent'famenbetbinbcn foiiöcn  totberb2ijbinge  ban  be  Spaenfe  en  bzeembc 
natiën  uptbefe  famentlijhe  Jleberlanben/  en^onr- 
gonöien/  enbatbe  fane  bcr  ficligiefonbeblijben  ter 
ötfpofmc  banbe  ©2öbintien  ten  bepben  3ijben/  fon^ 
bcr  bat  anbere  ben  be£  fouben  Deböen  te  bemoepen. 
3©ellt  rappo2t  rteï)002t  bebbenbe  /  ï)eef t  men  be  boo2ft 
Cancelier  en  .ïKaeo1  beiafl  /  't  geljanbelbc  W  gefclmf te  tetieHcn/  en  baer  bp  te  boegen  ïjcnlieben  opinie  en 
abbij£;  Jtb)eUigebaen3t)nöe/  bebbenbe  Staten  ban 
bier  3tjbeai  'tfelbcgclcbcrt  in  Ijanbenbanben  <02a- 
be  ban  tfumw/  <6onbemeiirban  be  ̂ ebettanben 
b^  P20bifie  /  bcmelne  alle  'tfeibe  met  fijne  b2ieben obergefonben  öeeft  aen  beit  &oninfc  banSpangten. 
€>nberttiflebenf)002bemctt  öier  bele  geruchten/  en 

nnam  ïjetfefpijben  ban  alle  plaetfen/  batbe&om'nïi ban  Spangien  gerefolbeert  matf  /  ben  ïsatbinael 
€rt3-^ertog  Hlbertué  ban  <£>oftenrijli  /  in  plaetfe 
ban  ben  €ct3-^ettog  <£tne|tu$  fijnen  2&2oebcr/  al- 
Dier  booj  <©ouberncur<0enerael  banbefc^eberlan? 
ben  te  fenben  /  met  bolftomen  macljt  om  b2ebe  te  mo? 
gen  maften:  baer  op  be  S>taten  ban  b'anbere  3ijbe 

mm  tot  grote  fjopeïjabben/  fonberlinge  betoijle  baer  b^  ge* 
ra!ï?an  toegt  ma$7  bat  be  ïjoninn  alrebe  tot  berfoefe  ban 
öcre  ianöen  öett  boo2f3  Carbinael  3dlöertuö  /  ben  #2mce  ̂ bilipsf/ 
bpbenöo»^2ince  ban  (©cangien  (betoelbeboo?  bcn^ettogban 

5SJnbnlnn  ̂ ^ in  öen  iatt  r^68»  "P*  ö'aittbrtfitept  ban^o* CwS*   *m/  öaecÖPtebiertijbterfcöolenlag/tegenberecl> 
neit,       tencnp2ibilegienberfelberönibecfitept/  geïjaelt/en 

na  ̂ pangien  aen  ben  l^oninft  gefonben  toag  /  3ebeut 
toelften  tijb  bualbaergebanftelijü  geDoubenhjaiSge* 

<.         toeeft)  in  b?pöeib  geflelb  öabbe  /  bit  men  fz^bt  bat 
mebe  in^eberlanb  nomen  foubemetbenboo2noem- 
be  <0onberneur  <6enecael.  <©efe  gecttcï)ten  alfo  lo- 
penbe/  bebbenbe  peeren  Staten  <5eneraelbehomen 
anen  b2ief/  in  ̂ paenfcD  gefcljjeben  bp  lan  2$aptitta 
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fel/  aen  ben  öoninft  ban  ̂ pangicn/  en  öeinterclpicerr 
op  bc  .T^iöbelanbfe  Ece/  baer  men  tefclbe  niet  en  ï)afc 
beftonncnontcüfci'en/  en  Ijicc  gefonben  5ijnbe/  biats 
befclbe  Op  ben  %cte  ban  g>u  ?£lbegonbe  gebecijfe- 
rcert ;  baer  in  befelbe  iCaifia  Ijanbdt  en  bïicoiireert  op 
be  b?ebe  met  be  <0eiuiiecrbe  $&obintïcn  te  maben: 
upttoelften  b2ief  beboo2f5  Staten  Uïactlijïtenlionbeit 
betftacn/  bat  men  niet  gefint  toaö  om  optecljtelijlf 
ban  b2ebete  banbelcn/  noeft  ooït  om  bc  ̂ pangiaec- 
ben  ett  b2cembe  natten  npt  befc  lanbeit  te  boen  berttelt* 
ften/  enbataUcjö  bolbeb20c!)jSen  ticgligftigbeibbaec 

onbec  bemtengt  töa.ö  /  om  be  Staten  in 't  (laep  te 
toiegenen  beliegen,-  tóaerombeboo2noembe  ^ta* 
ten  coppe  ban  befen  tóicf  fonben  aen  ben  Ütepfer  /  bzn 
%itog  ban  barenen  aen  ben  pfalt3-<i2»2abe/  bkbz 
feepfetonberanbere  b0O2geilagen  babbctotbeboo2f5 
B2cbc-l)anbclincie  te  committeren  /  met berfoeft  /  bc* 
roijle  ancfahenüoïbeb.zocOO  luaren/  en  battcr  geen 
gronbtoaöom  mat  0ocbö  baer  op  te  boutoen/  batfz 
metbojberc  moenten  enUotlen/  fict)  felfs*  enbclan- 
ben  toilben  bcrfcljoncn.  <Dcn  boo2f5  b2ief  toa.ö  lupben- 
bealöbolgt: 

S  1  il  E, 

UWe  Majeft.  fal  uyt  de  fchriften ,  roerende  het  ftük  ̂ Tranfldtt 
van  vrede,  die  de  Gravevan  Fuentes  aen  defelve  "pt  ̂ u 

ten  ban 
iiatoen 
frnrötnacl 
aibecrust 
Dan  <&o-> 

gcfonden  heeft ,  verft'aeh  hebben  den  voet  ,  op  den  ̂n^ehere welken  de  Rebellen  defelve  hebben  voorgeflagên  ,  geinteert» 
mitsgaders  de  conditien  en  voorwaerden  waer  op  fy  pieecben 

willen  handelen  :   te  weten  ,    dat  men  met  Gedepu-  ̂ ,£f[l,aI, 
teerden,  niet  van  wegen  uwer  Majeft.  maer  van  we-  25apt"fta 
gen  der  Staten ,  die  ónder  uwe  Majéftey ts  gehoorfaem-  be  r<£affitf  / 
heidftaen,  in  handelinge  treden  fal.  En  dat  op  alfulkc  «°et>  ba" 

verfekeringe ,   dat  men'te  wege  fal  brengen,  dat  dejfconni&p Spangiaerts  en  alle  andere  vreemdelingen ,  uyt  alle  defe  bon  <$paii# 

landen  en  uyt  Borgongien  fullen  vertrekken.    Inige-fl'entot 
lijks  hoe  fy,  om  ons  daer  toe  te  bewegen ,  ons  met  de-  l^an^zL 
fe  hope  foeken  aen  te  lokken ,  als  dat  fy  fo  vele  fullen  aen  bm 

te  wege  brengen ,   dat  'er  vrede  tuflehen  Vrankrijk ,  ï&oninft 
Engeland  en  alle  defe  Nederlanden  getroffen  worde,  «"jn*1'^ En  dat  voorts  uwe  Majeft.  op  het  ftuk  van  de  Religie 
in  defe  landen ,  die  uwe  Majeft.  gehoorfaem  zijn ,  fal 

mogen  fuiken  regel  ftellen ,  als 't  ons  alhier  gelieven  fal. Het  heeft  menige  menfehen  wonder  gegeven ,  dat  de 
Rebellen  nu  defe  propofitie  voorgeflagên  hebben ,  daer 
fy  onlangs  te  voren  een  fodanige  antwoorde  den  Ertz- 
Hertoge  gegeven  hebben ,  als  eenén  yëgelyken  ken- 

nelijk is.  Niet  tegenftaende  dat  men  niet  foude  kon- 
nen  feggen ,  datmenfe  midlertijd  met  wapenen  heeft 
konnen  in  fulker  maniere  dwingen ,  dat  men  hun  fou- 

de vrefe  aengejaegt  hebben ,  om  haer  tot  den  weg  van 
accoort  te  dwingen,  om  meerder  fwarigheidén  alte- 

ratie te  vermijden.  De  gene  die  mét  redenen  én  difcour- 
fèn  haer  meninge  en  voornemen  foeken  te  doorgron- 

den, werpen  het  daer  op ,  als  dat  fy  door  dit  middel  de 
Fran^oyfen  en  Engelfen  hebben  willen  éen  achterden-« 
ken  maken ,  of  vrefe  aenjagen ,  om  hun  af  te  doen  ftaer* 

van  d'inftantie  ,   die  fy  hun  waren  doende  van  den 
fcheephandel  van  Spangien,  en  de  trafijkendie  fy  al- 

hier door  het  middel  van  Licenten  waren  dry vende , 
geheel  natelaten:  waer  op  defe  twe  natiën  feer  fterk, 
aenhoudende  zijn.  Andere  meynen  dat  fy  ons  daer  me- 

de een  goeden  moed  hebben  willen  maken ,  op  dat  men 

in  Spangien  d'interefTen  en  defecreten,  die  d'aenkom-  (Fol  09.» 
fte  van  d'Indiaenfe  Vlote  belangen ,  niet  feer  nauwe  en 
foude  onderfoeken,  op  datfyfe  te  fyner  tijd  mochten 
weder  krygen ,  om  defelve  in  verfekerder.  hand  te  ftel- 

len. Andere  zijn  van  gevoelen ,  dat  de  Water-vloten , 
diefe  d'eene  na  d'andere  overvallen  hebben ,  en  die  wel 
groot  en  fchadelijk  geweeft  zijn ,  fouden  miflchien  be- 

weegt hebben  om  na  rufte  te  trachten.  Doch  fy  komen 
alle  daer  in  over  een ,  dat  het  om  geen  deugt  is  dat  fy 
het  hebben  voorgeflagên  ;  het  welke  ook  wel  feker  is , 

en  buyten  alle  twjjffel,  wat  ook  d'oorfake  daer  van 
geweeft  mach  zijn.     Aengaende  rpy,  ik  verwonde- 

re my  niet,  dat  of  fy  fchoon  tot  harent  gene  nieu- 
we oorfake  daer  toe  bekomen  hadden  ,   fy  nochtans 

defen  voorflach  gedaen  hebben  :   gemerkt  dat  hoe- 

wel dat  ook  hare  faken  flaen  mogen ,  fo  en  kan  't  hun 
in  alle  gevalle  geen  achterdeel  zijn ,  dat  fyfe  noch  kon- 

%  Z  den 
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den  verbeteren.  Sy  feggen  dat  fy  vrede  begeren ,  be- 
halven  dat  deSpangiaertsen  andere  vreemde  uyttrek- 
ken ,  Waer  mede  fy  haer  rekeninge  maken ,  dat  fy  haer 
tegenwoordige  ftand  fouden  vérfekerên,  en  een  open 

deure  hebben  ,   om  métter  'tijd  \yat  meer  daer  by  te 
voegen.     So  dat  het  felve  wefende  voordeel  voor  de 

hand,  'en  geen  nadeel,  my  dunkt  dat  daer  mede  niet 
veel  gewonnen  is,'  of  fyfulks  begeren  of  niet.  Enfou- 
de  ik  totdefen  fchalken-trek  noch  eenén  anderen  mo- 

gen by  voegen,  gelijk  de  Ketters  altijd  vol  vanalful- 
ke  vermetene  aenflagen  (teken.   Hét  konde  ook  wel 
zijn  dat  fy  daer  rhêde  hadden  willen  verfoeken,  of  fy 
met  het  weygeren ,  dat  wy  hun  hadden  mogen  doen 
vanharen  voorilag  aente  veerden,  ons  fouden  alhier 
in  beroerte  en  öneenigheid  hebben  konnen  brengen , 
en  een  nieu  vyer  in  dit  land  öntfteken  ,  op  dien  tijd 
a!s  fy  airede  wel  konden  weten ,  dat  den  Hoog-gebo- 
ren  Ertz-Hertog  totter  dood  toe  fiek  lag;  het  welke 
hun  genoegfaem  konde  zijn  om  eene  fulke  fchone  ge- 

iegentheid  in 't  werk  te  ftellen,  of  fy  fchoon  van  fy- 
ne  dood  noch  gene  tydinge  kónden  hebben ,  als  Mal- 
dere  fynên  brief  fchreef.    Hoewel  nu  in  defen  haren 
voorflag  vele  haperingen  fich  aen  allen  kanten  open- 
baerden ,  fo  werd  nochtans  goed  gevonden ,  datmenfe 
piet  ibude  gehelijk  afllaen.     En  daer  uyt  volgde  dat 

befluyt,  dat  of  fchoon  d'affe&ie  tot  de  vrede  opge- houden ware ,  fó  foude  men  daerom  niet  beletten ,  dat 
Maes  wederom  na  Holland  trekken  mochte ,  mitsga- 

ders Liefveld ,  om  de  fake  beter  t'ondergronden ,  en 
het  rechte  fondament  van  defen  voorflag  nader  t'on- 
derkennen.    En  van  dien  tijd  aen  heeft  men  tot  ver- 
fcheyden  malen  beraedflaegt ,   of  het  geraden  waer 

fich  fo  verre  t 'ontgeven ,  dat  men  op  die  onbetame- 
lijkheid niet  foude  gelet  hebben,  als  dat  de  Gedepu- 

teerden ,  tiiet  des  Koninks  ,   maer  der  Staten  naem 

foude  voeren,    't  welk  is  een  poin&dat  noodfakelijk befloten  moft  welen ,  aleer  men  vorder  in  de  hande- 

linge mach  treden ;  nademael  de  Rebellen  daer  op  fo 
vaft  ftaen ,  dat  fy  het  ganfchelijk  niet  willen  laten  val- 

len. Alle  die  van  den  Rade  van  State,  zijn  van  een  ge- 
Voelen,  als  namentlijk,  dat  men  op  ditftuk  van  on- 

betamelijkheid behoort  door  de  vingeren  te  fien.   En 
ikbekenne  ook  een  van  dien  te  wefen;  doch  wil  daer 

op  verklarende  voorwaerden  en  d'oorfake  waer  op  en 
waeromme.  Want  al  is  't  dat  hier  mede  het  lefen  van 
defen  brief  langer  worden  fal,  en  dat  felve  noch  over 
een  fake  die  onfeker  is ,  fo  kan  het  evenwel  niet  fcha- 
den  dat  men  de  redenen  verklare.     In  het  fchriftdat 
Liefveld  en  Maes  den  Grave  van  Fuentes  overgaven , 
zijnde  uyt  Holland  weder  gekeert ,  waren  twee  Hooft- 
ftukken  weerdig  te  bedenken.  Het  eene  was  defe  on- 

betamelijke qualiteyt  der  Gedeputeerden,  d' Andere, 
belangende  de  refolutie  op  het  vertrek  van  de  Span- 
giaerts,  en  alle  andere  vreemde  natiën.  En  alfomy  be- 

volen was  mijn  gevoelen  daer  op  te  verklaren,  fofey- 
de  ik  voor  het  eërfte ,  dat  de  Grave  behoorde  toe  te 
laten ,  dat  de  Gedeputeerde ,  die  men  aen  haer  foude 
fenden ,  den  tytel  en  naem  van  de  Staten  mochten  voe- 

ren. Doch  met  fuiken  befprek,  dat  hyfe  felve  tot  fy- 
nen  Wille  foude  verkiefenj  dat  ook  de  bevelenen  in- 
ftru&ien,  diefy  mede  fouden  nemen ,  alleen  van  hem 
fouden  komen ,  fonder  dat  men  een  enkel  tytel  ken  daer 

buyten  foude  mogen  treden  •  en  dat  fy  wefende  in  han- 
delinge  getreden ,   fouden  op  alle  fwarigheden ,   die 
daer  mochten  voorvallen ,    haren  toevlucht  alleen  en 
ènkelijktot  den  Grave  mogen  nemen,  en  aen  niemand 
anders  -y  het  welke  gefchiedende  ,   en  mits  kielende 

's  Koninks  dienaren ,  gelijk  als  hy  wél  mochte  doen , 
ja  ook  met  verwillinge  der  Rebellen,  fo  foude  hy  daer 
mede  der  deputatie  een  Koninklijke  vorme  en  wefen 
geven  ,   fonder  dat  de  voorfz  onbetamelijkheid  van 
den  tytel  eenigfins  mochte  nadelig  wefen.     Aengaen- 
de  het  twede,  mijn  gevoelen  was,  dat  men  dat  ftuk 

foude  laten  voor-by  gaen  ,   fonder  eenig  befluyt  of 
refolutie  daer  op  te  nemen,  mits  het  felve  uytftellen- 
de ;  mitsgaders  alle  andere  voorwaerden  en  conditien 
van  accoorde  ,   tegen  den  tijd  dat  het  felve  accoord 

in'tgenerael  foude  worden  verhandelt.     Seydenoch 
daer  by ,  dat ,  hoewel  de  Rebellen  ons  hier  mede  ope- 
ringe  deden,  om  hun  af  te  vragen ,  wat  het  gene  was 

ons  te  vergunnen.  Soen  behoorde  men  nochtans  ook 
daer  in  niet  te  treden',  latende  het  felve  ookberuften 
tegen  denfelven  tijd,  opdat  men  daer  door  alle  oor- 

faken bename  ,   waer  door  wy  mochten  gedwongen 
worden  ons  te  verklaren  op  het  poinót  van  het  ver- 

trek der  vreemden.     Het  welke  is  een  artijcul ,  daer 
in,  na  mijn  kleyn  verftand ,  alle  het  goed  en  alle  het 
quaed  van  defe  handelinge  ganichelijk  gelegen  is,  en 
ionder  het  welke  te  verklaren ,  menfe  tot  de  verhande- 

linge  behoorde  te  brengen ,  indien  het  mogelijk  zy.  Ge- 
merkt, dat,   fo  men  eens  daer  in  treed  ,    miflchien 

falder  middel  gevonden  worden ,  waer  door  fy  het  lul- 
len laten  vallen ,  in  flede ,  dat ,  fo  men  het  van  de» 

beginne  af-floeg ,  eer  men  in  handelinge  getreden  wa- 
re ,  fo  foude  men  met  eenen  ook  de  gehele  handelin- 

ge verftoren.  d'Oorfaekdie  my  daer  toe  beweegt  heeft, 
is  ten  eerften ,  dat  uwer  Majefteyts  faken  nood  wende- 
lijk  eenen  ftilftand  van  defen  inheemfén  krijg  verey- 
fchen.  En  hoewel  ik  genoeg  vermerke,  dat  noch  mijn 
verftand',  noch  mijn  beroep  bequaem  is,  om  van  de 
mogelijkheid  defer  faken  te  mogen  rechten.     Sowe- 
te  ik  nochtans  dat  den  goeden  yver  my  in  defe  mate- 

rie andermael  heeft  dpen  treden  ,    en  nu  wederom 
daer  toé  dwingt.  En  alfo  my  het  natuurlijk  verftand 
genoeg  uytwijft  ,  dat  gene  macht  ter  wereld  oneyn- 
delijk  is,  en  d'ervarentneid  leert  ook,  dat  de  midde- 

len, die  men  voorneemt,  ingevalle  fy  met  het  werk 
niet  over-een  en  fluyten,  fo  veroorfaken  fy  haer  mee- 
fters  ondergank ,  en  konnen  geen  werk  ter  perre&ie 
brengen  ■  bende  dat  uwe  Majefteyt  aen  fo  vele  ver- 
fcheyden  plaetfen  befig  is,  en  in  alle  defèlve  niet  fo 
machtig ,  als  het  wel  van  node  ware ,  om  alle  fijn  vy- 
anden  ter  aerden  neder  te  flaen:  daer  door  komeik 
daer  toe  ,    dat  ik  wenfche  en  voor  geraden  houde , 
dat  eenig  van  defe  aenflagen  of  werken  mag  ftil  ftaen , 

op  dat'er  dies  te  meer  machtsen  middels  overfchiete 
tot  het  volbrengen  van  d'andere.    En  gemerkt  dat 
't  weder  bekomen  van 't  gene  de  Rebellen  in  heb- 

ben ,  fo  feer  fwaer  is ,  fo  om  de  menigte  van  de  plaet- 
fen die  fy  houden  ,   als  om  de  gelegentheid  van  de 

wateren ,  dat  men  fich  niet  vele  en  foude  misrekenen  , 
die  het  voor  onmogelijk  hiel,  en  dat  allederefteder 
aenflagen  foude  flechs  met  het  ophouden  van  defen  al- 

leen grotelijks  mogen  gefterkt  wordenen  fulker  voegen 
dat  daer  een  goede  uytkomftevan  te  verhopen  waer. 
Als  ik  overlegge  ,    hoe  veel  daer  aen  gelegen  is,  fo 
laetik  my  bedunken,  dat  men  niet  en  behoort  na  te 
laten  fulks  te  verfoeken,  ten  opfien  van  een  onbeta- 

melijkheid, die  meerin  denuytwendigenfchijn,  dan 

in  der  daed  gelegen  is;  infonderheid  fo  fy  inhctvoor- 
nemelijkfte ,   daer  het  alderinecfte  aen  treft ,  van  alle 
behoorlijke  voorwaerden  verfien  zy ;  gemerkt  dat  het 
rechte  wefen  van  de  reputatie  aldermeeft  daer  in  gele- 

gen is,  datmenmetter  daed  verkrijge  het  gevoel  daer 

men  na  ftaet ,  het  welke  fo  men  't  bekomen  kan ,  vooi  - 
waer  't  gene  dat  aen  d'andere  poin&en  noch  ontbreken 
mach ,  word  daer  mede  wel  dobbel-fout  vergolden. 
En  fo  men  daer  opfegt,  dat  foweynig  apparentieal* 
daeris,  van  tot  eene  vrede,  mits  eenen  al  fodanigen 
voorflag  te  mogen  geraken ,  niet  weerdig  is ,  dat  men 
om  dies  wille  eene  foo  onbehoorlijke  fake  foude  wil- 

len door  de  vingeren  fien  :  daer  op  mach  men  antwoor- 
den, dat  in  faken,  daer  queftie  valt  van  te  bekomen 

dingen  daer  men  na  tracht,  en  veel  voordeels  aen  té 
halen  is ,  het  uyt wendig  aenfien  of  apparentie  fo  vele 
verfekeringe niet  mede  brengt,  dat  men  daerom  be- 

hoorde na  te  laten  het  felve  in  allen  gevalle  te  verfoe- 
ken; gemerkt  dat  indien  wy  in  de  handelinge  der  vre- 

de eenmael  mogen  treden,  al  is 't  met  eenige  gebrek- 
kelijkheid ,  miflchien  de  faken  alfo  fullen  mogen  val- 

len, dat  men  middelen  treffen  fal,  waer  door  het  ver- 
handelen niette  vergeefs  fal  wefen.  Daer enboven  het 

is  ook  alfo ,  dat  alle  dele  landen  onder  uwe  Majeftey  ts 
gehoorfaemheid  ftaende,  van  defen  voorflag ,  die  de 
Rebellen  gedaen  hebben ,  weten  te  fpreken ,  en  óeC- 
gelijken  van  de  maniere  van  handelen ,  die  wy  ons  ver- 

mijden in  te  gaen ,  en  hebben  in  't  gemeen  fo  groten  luit  (Fo!.  100. 
om  eens  van  d'oorloge  ontflagen  te  wefen ,  dat  niet  te 
feggen  is:  en  ftaen  fofeer  op  het  principale  oogmerk 
van  dit  ftuk  niet ,  dat  fy  eene  fo  onbetamelijke  vor- 

dat  fy  daer  tegen  totonfen  voordeel  vcrrneynt  waren  rac  van  handelen  fouden  achten  genoegfame  oorfeke 

re 
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te  wefen ,  om  het  verhandelen  ganfchelijk  na  te  la- 
ten. Veel  eer  foude  te  vrefen  ftaen ,  datfofy  vermeyn- 

den,  dat  dit  alleen  deliandelinge  te  ruggehiel,  daer 
door  fouden  fy  een  inbeeldinge  krijgen  ,  als  dat  fy 
lichtelijk  een  vrede  fouden  bekomen,  ten  ware  dat 

het  de  Spangiaerts  verhinderden,  't  Welk  is  een  poind, 
dat  niet  veel  goeds  noch  grote  verfekeringe  foude 
verooifaken,  en  daerom  moeten  wy  het  fó  vele  we- 

ren als 't  mogelijk  is>  op  datfy  daer  door  in  dat  ver- 

bewonen,  of  anderfins  alhier  komen  verkeren*  waer 
door  men  ten  laetften  d'cene  met  d'andere  foudever- 
hefen.  Het  welke  lichtelijk  gefchieden  (oude,  ten 
ware  fake  dat  men  daer  in  goede  toeficht  name ,  om 
de  bofe  in  dwang  te  houden  en  te  (haften ,  fo  wanneer 
fy  yet  onbehoorlijks  fouden  willen  beftaen.  Indien 

fulks  gcfchied ,  en  dat  het  gene ,  't  welk  noch  goed 
is ,  wel  vaft  onderfteunt  weide :  Ik  fegge  noch  an-* 
dermael,  dat  de  vrede,  hoegebrekkehjkfy  ookwe- 

moeden  niet  komen  ,    dat  fy  nimmermeer  den  krijg  Ifen  mach,  behoort  aengegaen  te  werden:  Maerr.iet 
fullen  quijt  worden ,  en  daer  door,  overmits  de  moey 
hkheid  en  verdriet,  dat  fy  dierhalven  hebben,  niet 
veroorfaekt  worden  ten  eynde  in  defperatie  ,  fonder 
middel  van  verbeteringe ,  te  vallen  :  fo  dat  te  dien  op- 
iïene ,  en  gemerkt  hoe  nodig  het  zy  den  vromen  inge- 
fetenen  eenig  vernoegen  te  geven ,  op  datfy  verftaen, 
dat  uwe  Majefteyt  in  allen  gevalle,  na  vrede  is  trach- 

tende ,  en  dat  de  Rebellen  iulks  ganfchelijk  niet  foe- 
ken ;  evenwel  geraden  dat  wy  ons  refol veren  in  alle 
manieren  tot  verhandelinge  van  vrede  te  komen.  Want 

fo  de  vrede  daer  uyt  ontftaet,  fo  is 't  goed,  én  men 
fal  hebben  't  gene  men  begeert.     So  ook  niet,  fo  fal 
uwe  Majefteyt  met  eene  al  fodanige  verklaringe  van    waren  ,    dat  het  felve  nu  met  meerder  redenen  be 
haren  goeden  wille,  volkomelijk  hare  fake  gerecht- 
vcerdigt  hebben,  en  de  goede  Catholijken  fullen  dies 

op  d'andere  maniere.  £n  ik  en  ben  alleen  van  dit 
gevoelen  niet;  maer  vele  andere  zijn  van  defelve  me- 
ninge,  die  het  ook  wel  verftaen.  Want  aengaende  de 
verftandige,  en  die  goed  Catholijk  zijn,  hoewel  niet 
feer  Spaens  gefint  ;  fy  houden  nochtans  voor  een 
kleyn  principael  ,  dat  de  Spangiaerden  hier  blijven 

by  't  gene  dat  daer  aen  gelegen  is ,  dat  men  dat  an- 
der perijcul  ontgaen  mach.  En  fo  yemant  daer  op 

legt,  dat  het  vertrek  van  de  vreemde  natiën,  die  men 
ten  tijde  van  de  Reconciliatie  van  de  Provintien,  Ar- 
thoys,  Henegou  w  en  Rijflei,  toeliet,  wel  nut  was; 
en  nademael  de  Provintien  alleen  fulks  wel  waerdig 

te  meer  gehouden  zijn ,  d'andere  bofe  te  verroeyen 
en  te  haten,  en  hier  namaels  te  geduldiger  en  vrymoe- 
diger  de  lankheid  van  d'oorloge  ,  die  hun  fo  fwaer 
valt ,  te  dragen  en  te  lijden.  Ik  hebbe  hier  boven  ge- 
fey  t ,  dat  alle  het  goed  en  het  quaed,  dat  in  de  handelin- 
ge  gelegen  mag  zijn ,  aen  het  blijven  of  vertrekken  der 
vreemde  natiën  is  gebleven :   Daer  by  verftaik,  in- 

dien men  door  de  vrede  daer  toe  komen  kan ,  dat  men 
het  gene,  dat  men  nu  befittet,  behouden  mach  met 
eenige  manieren  van  garnifoenen ,  met  getale  van 
volk,  en  met   kaftelen  die  men  fal  oprechten;  dat, 

hoe  vele  gebrekkelijkheids  dat  'er  aen  d'andere  zijde 
(dat  nu  ter  tijd  geheel  verloren  is)  ook  bevonden  wer- 
de ,  fo  foude  de  vrede  evenwel  nut  en  oorbaerlijk  zijn , 
maer  fo  niet,  fy  foude  fchadelijk  en  vol  perijkels  we- 

fen.    En  dat  ftaet  op  defen  grond  gebouwt ,  te  we- 

ten ,  dat  of  fchoon  hier  in  dele  landen  ,  in  't  gemeen 
te  fpreken  ,    eenigen   yver  en  vyerigheid   gevon- 

den word,  in  de  faken  van  de  Religie ,  en  belangen- 
de de  gehoorfaemheid  die  Cy  haren  Konink  fchüldig 

Zijn,  ook  eën  goede  apparentie  en  aenfienii;  fo  fou- 
de het  nochtans  een  mifverftard  wefen ,  dat  men  hem 

liet  dunken  datter  geen  quade  onder  gemengt  waren  : 

en  het  fekerfte  is  te  geloven,  dat'er  in  alle  wegen  ve- 
le diergelijke  zijn  ,  die  t'alle  voorvallende  gelegent- 

heden,  niet  lullen  nalaten,  na  hare  gewoonlijke  ver- 

metelheid, al'e  dingen  om  te  ftoten,  en  in 't  verwer- 
de  te  (teken,  fo  vele  als 't  hun  mogelijk  wefen  fal.  De 
vyerigheid  der  Catholijken  beftaet  voor  een  groot  deel 
in  vrouwen  ,  en  oude  mannen  ,  en  diergelijke ,    die 
gemeenlijk  plegen  y  verig  te  wefen ,  en  heeft  daer  in 
meer  gebreks ,  dat  ly  te  veel  foetigheids ,  flappigheids, 
en  medelijden  hebben ,  dan  dat  fy  te  veel  manhjkheids 

en  ftrengigheids  fouden  hebben;  't  welke  nochtans 
nodig  is,  om  de  ftoute  aenflagen  der  Ketters,  die 
loos,  wakker  en  rafende  zijn,  te  beletten  en  weder- 

fland te  doen.  En  al  is;t  fake,  dat  onder  het  inland- 
fe  krijgsvolk  vrome  en  goede  luyden  gevonden  wor- 

den ,    fo  gefchied  het  nochtans  feer  lichtelijk  ,  dat 
men  in  de  gebreken  door  de  vingeren  liet ;  infonder- 
heid  daer  menfe  onlangs  pleeg  felve  in  gebruyk  te  heb- 

ben, en  dat  men  fich  late  d'een  van  den  anderen  ver- 
leyden  en  bewegen  ,   tuflehen  de  gene  die  in  een 
land  geboren  zijn,   fo  dat  men  de  verfekeringe  niet 
voor  genoegfaem  kan  houden ,  welke  op  die  alleen 
gegrondet  ftaet,  die  landslieden  onder  elk  ander  zijn. 

Ook  is  't  exempel  van  de  Pacificatie  van  Gent  noch 
Van  fo  verfcher  date ',   dat  men  het  geenfins  behoort 
te  vergeten  ,   om  fich  in  perijkel  te  ftellen,  dat  het 

huys,  't  welk  nu  in  goeden  doen  is,    foude  hier  na- 
maels, by  gebrek  van  goede  toeficht ,  wederom  vuyl 

en  onfuyver  gemaekt  worden,  door  het  middel  dei 
uytgewekene,  en  alle  andere  Ketters  van  anderelan- 

den ,  die  uyt  krachte  van  d'algemene  commercie  er, 
hanteringe  ,   die  door  de  vrede  foude  weder  opge- 
recht  worden ,  hare  huyfen  wederom  fouden  komen 

IV.  Deel 

Hoort  in  defe  algemene  Pacificatie  gegunt  te  wer- 
den ,  door  dewelke  men  d'inheemfe  oorloge  gehelijk 

ten  eynde  brengen  kan;  welk  is  een  voordeel  dat  ve- 
le meer  te  achten  ware,  fo  het konde gelukken,  dan 

het  ander  ,   dat  van  d'andere  Pacificatie  gerefen  is. 
Daer  op  valt  te  bedenken ,    dat  wy  in  gene  particu- 

liere Reconciliatie  te  doen  hadden  met  lieden,  diege- 
heel Catholijk  waren ,    en  eenen  fuiken  grouwel  van 

de  Ketterye  hadden ,   als  men  immer  hadde  konnen 
wenfehen  ,   welk  is  ontwijfeüjk  een  ftok  en  fteunfel 
daer  men  vry  op  leunen  mach:  maer  nu,  daer  het  al- 

leen en  enkel  Ketters  zijn  ,  daer  men  mede  te  doen 
heeft,  en  defelve  noch  machtig  en  feertrotfig,  hoog- 

moedig en  feer  rtout  geworden ,  door  de  vorige  Pro- 
fperiteyten  diefe  gehad  hebben ,  of  het  geraden  zy 
op  deielve  fich  te  vertrouwen,    en  fo  feer  met  fuik 
verlangen  na  een  eynde  der  oorloge  te  ftaen ,  dat  men 
daer  tegen  niet  foude  defchuld-phcht  willen  achten, 
die  men  de  goede  Catholijken  fchüldig  is,  om  hun  al- 

le fekerheid  tegeven,  die  doch  in  groten  getale  zijn  , 
en  dewelke  men  gehouden  is  te  bewaren  ,  fo  men  aen 
het.  voornemelijkfte  van  fijnen  fchuldigen  plicht  niet 
wil.  ontbreken  ;  dat  geve  ik  andere  te  oordelen.   Want 
aengaende  my  ,  ik  kanfe  niet  begrijpen,  en  wil  liever 
mijn  leven  lang  bedelen,  dan  dat  ik  foude  raed  of  ad- 
vijs  geven  over  een  fake,  welke  mijrs  bedunkens  een 
openbaer  perijcul  mochte  veroorfaken  aen  de  Religie , 
die  nu  (God  heb  lof)  in  goeden  doen  is.  So  verre  als  de- 

fe verhandelinge  van  vrede  voortgaet ,  het  is  vooi  feker 
dat  de  Rebellen ,   beneffens  het  vertrek  der  vreemde 
natiën,  fullen  noch  duyfent  andere  onbehoorlijke  din- 

gen eyfehen,  belangende  de  Religie  en  de  Koninklij- 
ke gehoorfaemheid  ;  waer  op  het  eerfte ,  dat  my  voor- 

valt, is  vandenfelvenaerd,  als  het  gene  dat  hier  bo- 
ven aengeroerd  is,  te  weten,  ten  aenfienvande  ge- 

brekkelijkheden,  datfe  de  Rebellen  voor  haerfclven 

mogen  eyfehen  willen ,  'tzy  tot  haer  geluk  of  onge- 
luk; maer  hier  en  tuflehen  datfy  onshetonfe  geheel 

en  onaengeroert  laten,  foi  der  te  willen  dat  wy  hare 
fwakheuer.  deelachtig  werden;  wantfy  doch  gene  bil- 

lijke ooi  fake  daer  toe  hebben.     En  het  is  een  hooft- 
poind,  mijns  bedunkens,  in  het  welke  menaenonfe 
zijde  (dergenerfeg  ik,  die  wy  hier  gereconcilieert  en 
gehoorfaem  zijn ,  en  genen  nood  hebben  van  eenigen 
nieuwen  vrede  of  accoort  aen  te  gaen )  in  gcenderley 
wijle  behoort  yet  toe  te  geven ,  of  met  eenige  dob 
belheid  om  te  gaen.  En  indien  datnadegelegentheid 
der  faken  immers  bevonden  word  nodig  te  zijn ,  dat 
men  met  hun  alfulken  vrede  aenga ,  en  met  eenige  per  - 
ionen  door  de  vingeren  fie ,  dat  fulks  gefchiede  binnen 
hare  muuren,  fo  dat  fy  het  voor  haer  felven  houden. 
Want  dat  menfe  herwaerts  over  foude  willen  brengen, 
foude  een  dood  wefen :  ja  ik  fegge  noch  eenmael,  op 
dat  ik  het  dies  te  beter  verklare ,  om  dat  het  my  dunkt 
een  fake  te  wefen  diedepijne  weert  is.  Doch  fo  vele 
aengaet  het  land ,  dat  fy  aldaer  befitten ,  daer  op  valt  te 

bemerken ,  dat  het  ganfche  land  verloren  is  ,  fo  wel  in't 
gene  dat  d'oefFeninge  der  Religie  ,  als  in't  gene  dat 
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l6 Het  twe  en  dertigfte  Boek  > 
de  gelioorfaemheid  dés  Koninks  aengaet,  fonderdat 

wy  aldaer  eenen  voet  behouden  hebben,  'tzyin  het 
eéne  of  in  het  andere.     Het  welke  zijnde  waerach- 
tig  ,  en  dat  land  uytnemende  feer  quaed  om  in  te  ne- 

men; ja  datter  foveel  minder  hoop  is  van  dat  werk, 
dan  van  eenig  ander,  als  het  inwinnen  van  een  land, 
dat  men  niet  en  heeft:  ,  fwaerder  is ,  dan  het  genie- 

(Fol.ioi.)  ten  van 't  gene  dat  men  heeft,  fofchijnt  dathoeWey- 
nig  men  hier  van  bekomen  kan ,  het  fal  altijd  fo  veel 

gewonnen  zijn  :  Gemerkt  ock  dat  in  't  winnen  altijd 
voordeel  gelegen  is,  en  hoe  veel  dat 'et  gekort  heb- 
be ,  het  noch  al  goeden  koop  komt  te  ftaen ,  fo  be- 

horen wy  fulks  van  ons  niet  af  te  wijfen  ,  wanneer 
het  ter  handen  komt.     En  als  men  met  alle  menfehe- 
lijke  middelen  gearbeyd  fal  hebben ,  om  het  aceoort 
ten  minden  nadeel  te  maken,  als  het  immermeer  mo- 

gelijk is:  fo  dunkt  my>  dat  men  voor  fovele,  als  de 
Politife  aenmerkinge  vanden  Staet  belangt,  voldaen 

.  fal  hebben.     En  hoewel  ik  niet  bequaem  ben  om  te 

oordelen  ,   of 't  felve  ook  plaetfe  grijpen  fal,  aen- 
gaende  de  confeientie,  en  dat  ikfemy  wil  gedragen 
tot  den  genen  dien  fulks  aengaet ;  nochtans  volgende 
het  gemene  verftant ,  fo  laet  ik  my  dunken ,  dat  wy 
noch  in  defen  dele  ook  geen  verlies  fullen  doen.     In 
het  land  ,  dat  de  Rebellen  befitten ,   is  ontwijfelijk 
de  Catholijke  exercitie ,   en  het  Koninklijke  aenfien 
en  weerdigheid  geheel  te  niet  geworden.     Men  wil 
doch  voor  feker  feggen ,  dat  aldaer  onder  de  Sectari- 
fen  eenen  groten  hoop  Catholijken  overgebleven  zijn , 
welke  (indien  fy  fulks  zijn)  wel  te  geloven  is  ,   dat 
fy  de  fchuldige  plicht  (welke  fy  den  Konink ,  die  hun 
van  God  alleen  gegeven  is,  noch  fchuldig  zijn  te  dra- 

den )  niet  hebben  vergeten.     Indien  dit  nu  alfo  zy , 

iet  is  feker  dat  defe  met  'er  tijd  fullen  vergaen  ,   en 
met  het  aenkomen  van  nieuwe  ,   die  van  kinds-been 
af  tot  Ketters  worden  opgetogen ,  en  noyt  en  hoor- 

den wat  Konink  is,  hett'iamen  in'tleftedaer  toe  ge- bracht fal  worden  ,   dat  des  Koninks  memorie  heel 

vergeten  zijnde  ,   in 't  felve  land  niet  overblijven  fal 
dan  enkel  ketteryen.     Daer  nu  ter  contrarien ,  indien 

T  pogen  een  voet  in 't  aldereerfte  daer  in  te  krijgen, hoe  weynig  het  ook  wefen  mach,  men  daer  door  de 

Catholijken,  die 'er  noch  zijn,  fal  behouden,  en  met 
eenen  ook  d'arfe&ie  die  fy  hebben  tot  eenen  Konink : 
en  men  fal  de  deur  met  eenen  open  houden,  om  met 
predicatien  en  andere  neerftigheden  en  goede  exem- 

pelen, van  wegende  geeftelijke  perfonen,   en  door 
behendigheden  en  forgvuldigheden  van  wegen  de  we- 
reltlijke  Officieren  ,   altijd  van  dage  te  dage  wat  te 
winnen,  en  fo  in  het  eeneals  in  het  andere  toe  te  ne- 

men.    Want  de  oproeren  plegen  even  alfo  te  vergaen , 
gelijk  als  fy  gekomen  zijn ,  metter  tijd ,  en  als  men 
geduldigheid  ,  patientie  en  behendigheid  gebruykt, 
na  de  gelegentheid  der  faken  ;  en  fchijnt  dat  het  be- 

ter ware  dat  men  d'oge  daer  op  floeg  (dewijle  men doch  anders  niet  en  vermach )  dan  dat  men  het  alles 
liet  verloren  gaen.    So  veel  als  aengaet  dat  men  yet 
tot  onfen  voordeel  foude  konnen  befpreken,  fo  wan- 

neer men  in  communicatie  treden  fal :    Ik  achte  dat 
men  de  verfekeringe  daer  van  behoort  uyt  te  (rellen 
tegen  den  tijd ,  fo  wanneer  het  aen  het  nijpen  komen 
fal :  want  als  dan  fal  mender  feker  van  konnen  oordee 
len.     En  fo  men  te  voren  daer  in  yet  fien  mach ,  het 
is  veel  eer  te  denken  ,  dat ,  gelijk  men  genoeg  ver- 
ftaet  dat  de  Rebellen  en  Ketters  hoveerdig  geworden 
zijn ,  en  in  gener  maniere  tot  vrefe  te  brengen ,  dat 
fy  ons  felve  meer  fullen  eyfehen  ,  en  niet  te  vreden 
zijn  dat  men  hun  weynig  geve  ,   of  dingen  die  van 
minder  gewichtigheid  zijn  ,  als  weder-gevinge  van 
goederen  en  andere  diergelijke  dingen.     Ik  wenfehte 
flechts  dat  men  middel  konde  vinden  ,  om  de  twee 
principaelfte  hooftftukken  ,  aengaende  de  Religie  , 
en  des  Koninks  gelioorfaemheid  te  vergelijken  :  want 
my  dunkt  dat  voorts  ,    aengaende  het  overige ,  -men 
het  alles  foude  tot  voordeel  mogen  rekenen.    Het  is 
een  onredelijke  fake ,  dat  men  wil  fpreken  van  dt 
Spangiaerts  en  andere  vreemde  krijgs-luyden  te  doer 
vertrekken,  daer  den  krijg  tufTchen  uwe  Majefteyt. 
Vrankrijken  Engeland  aengevangen  is.     En  defe  re- 

den is  fo  fterk  ,   dat'er  niet  valt  op  te  feggen,   ge- lijk als  het  de  Rebellen  felve  bekennen  moeten,  na- 

demael  fy  te  defen  opfien  fich  biedenen  fterk  rnakéri , 

te  wege  fullen  brengen  ,  dat  d'oorloge  tuflchen  alle defe  Nederlanden  en  de  voorgenoemde  vyanden  fal 

ophouden.  Indien  fy  in  't  gemeyne  feyden ,  tuflchen 
uwe  Majefteyt  en  hare  vyanden ,  en  dat  fy  toonden 
de  middelen  diefy  hebben  om  fulks  te  wege  te  bren- 

gen, het  foude  noch  een  fake  zijn  om  daer  nateluy- 
fterem  Maer  dat  men  op  d'andere  wijfe  voorflaet, dat  de  macht  van  uwe  Majefteyt  uyt  de  landen  geno- 

men worde ,  en  den  vyand  middelen  gegeven ,  om  fijn 
wapenen  tegen  uwe  Majefteyt  fonder  eenig  achter- 
denken  of  vrefe  van  onfè  i  weerden  te  mogen  gebruy- 
ken.  Beneffens  noch  dat 'et  een  volk  is,  dieYohaefl 
als  fyfouden  lïen,  datwy  aen  defe  zijde  bloot  waren* 
en  verre  van  het  laken  om  ons  wederom  te  kleden , 
fy  foudenwaerfchijnlijk  kleyn  werk  maken  van  re  bre- 

ken al  wat  fy  belooft  hadden.  Sois  het  doch  in  fich 
fel  ven  een  biedinge  ,  die  vol  arglifts  en  fchalklieids 
fteken  moet.  Belangende  een  beftand  te  maken ,  mid- 
delerwijle  dat  men  van  vrede  handelt ,  is  ook  ganfche- 
lijk  niet  geraden.  En  helpt  daer  toe  niet  dat  men  feg- 
2e ,  dat  men  den  vrede  met  geruftigheid  en  ftilheid  be- 
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hoort  te  verhandelen  :  want  daer  "tegen  ftaet  t'o ver- 
wegen, dat  d'ingefetenen  van  defer  zijde,  hoe  wey- nig tijdsdat  fy  fonder  oorloge fouden  wefen,  fofou- 

den  fy  haer  terftond  daer  op  gewennen,  fodatmen- 
fe  wederom  qualijk  foude  tot  den  krijg  konnen  bren- 

gen ;  waer  uyt  foude  ontftaen ,  dat  wy  genoodfaekt 
fouden  worden  om  ten  leften  een  vrede  te  maken , 
hoedanige  dat  fy  wefen  mochte,  't  welke  is  een  arti- 
cul  dat  grotelijks  te  bemerken  ftaet.     Men  mao-  ook 
dit  daer  op  feggen,  als  dat  de  macht  van  volk<?,  die 
fo  veel  kolt  t'onderhouden ,  en  dewelke  men  niet  mag afdanken ,  eer  men  fiet  waer  het  verhandelen  wen- 

den fal ,   foude  kap  en  kovel  verteren  fonder  eenie 
nut  te  fchaffen.     Doch  evenwel  foude  dit  noch  van 
kleynen  aenfien  wefen  ,   ten  ware  dat  fy  met  eenen 
wilden  ook  Vrankrijk  in Jietbéftant begrijpen:  wanc 
als  wy  immers  aldaer  fouden  mogen  oorloge  voeren 
en  fouder  geen  volk  te  veel  zijn  van  al  datter  is.   Er! 
als  menfe  daer  by  eenvoegen  mochte,  fo  wel  moch- 

ten fy  aldaer  denToft  winnen  ,  als  wefen  in  ande- 
re plaetfen  verftoyt  of  verdeylt.     Op  dat  poindt  van het  beftand  mocht  men  ook  dat  bemerken ,  benèfFen 

het  gene  dat  verhaelt  is,   te  weten,   of  het  geraden 
waren  met  de  Rebellen  in  een  beftant  té  treden ,  Co 
verre  als  de  vrede- handel  niet  getroffen  en  worde ,  ge- 

lijk men  met  andere  ordinarife  vyanden  gewoonlijk 
is  te  doen,  op  eenen  fekerentijd,  en fékere beltem- 
de  voorwaerden  en  befpreken  ,  en  met  fekerheid  te 
geven,    als  dat  dat  wy  van  wegen  der  onkoften  den 
adem  mochten  verhalen.    Uwe  Majefteyt  is  wijs  en 
verftandig  ;  want  dat  ik  defe  dingen  fo  in  'tbefonder verhale ,    daer  toe  beweegt  my  den  y ver  die  ik  tot 
haren  dienft  hebbe.     Aengaende  de  haeftigheid  die 
den  Keyfer  op  dit  ftuk  van  de  vrede-handeï  is  ge- 
bruykende ,  en  is  tot  noch  toe  niet  befondersof  van  oe- 
wichte  tot  mijn  kennifïè  gekomen  ;  alleen  heb  ik  uyt 
een  briefgemerkt ,  die  hy  defe  verleden  dagen  fchreef 
dat  fijn  voornemen  is,  dat  fijne  Gedeputeerden  fouden Middelaers  of  Rechters  wefen  van  den  vrede-handel 
Voorwaerfo  ik  fagedatfe  vanToledo  gefemden  wer- 

den, ik  foudefe  gaerne  laten  geworden :  maer  nademael 
fyDuytfen  fullen  wefen,  die,  na  dat  ik  mylaetvoor- 
itaen,  daer  op  aenhouden  fullen,  dat  uwe  Majeft.in 
defe  landen  niet  gewapent  blijve ,  ik  houde  het  voor 
een  fake  die  forgelijk  is,  en  qualijk  verfekert.  Ik  ben 
lange  geweeft  inmijnfehrijven  ;  want  ik  bekennedat 
ik  van  de  gene  niet  ben,  die  met  weynig  woorden  veel 
konnen  feggen  :  en  dat  ikdehiftone  van  den  beginne 
hebbe  aengevangen,  datisgefchietop  dat  ik  my  beter 
mochte  te  verftaen  geven.    God  wil  uwe  Majeit.  be- 
fchutten  en  befcher men.  Gefchreven  tot  Bruflèï  den  le- 

ften May  1595.  £n  was  ondertekent  J«banBa»tif)adt 
TaJ/is. 

'tOpfchrift  was, 

Aen  den  Konink  onfen  Heere:  en  daer  onder, 

in 

handen  van  Don  Martin  d'Idiaques,  fijn  Secretaris  in 
fakenvan  State* 
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Vervolg  der  Nederlanclie  Oorlogen. MP?. 
Sn  «ötWDai  Tjfcc  nn  Fjeeft  feftet  <£belman/  genaemt 

^iclaetf  Uc  &almuuc/  ï)cereban  .iBelrop/  in  ben 
ï|age  gefonbentoefenbe/  ta  toegen  ben  }!>2ittce  ban 
Cljimau/  aen  fijn ïmpotaoutoe  be  f^incefle/  ban 
ccne  reconciliatie  tuffdjen  be  fclöe  te  maften  (fo  ïjp 
boo2gaf/  en  baer  toe  Ijn  pafpoojteljabbebcrnregen ) 
aenbe  peeren  Staten  <0enerael  aengebient/  bat  be 
Itoranlt  ban  ̂ èpangfen  aen  ben  <02abe  ban  5ptJen- 
tcö\nvbcn|ï|}argui3ban$ab2eanttoi)02be  ftabbe  ge- 
faëton/  op'tgeneftcm  DPbefeIbegefcïj2ebcntoaoy nopenbc  ben  b2ebe  tuffcöen  bcfe  f&otöntieri  op  te  recï> 
ten;  feggenbe  bat  be  ftaeb#Ker  Wontrillcfjemge* 
fepb  «abbe  /  bat  \p  be  peeren  Staten  toel  foubc  mo- gen aenfeggen/  inbien  jp  tot  niette  toilbenbertfaen/ 
öatben  tijb  nu  baer  toaov  om  tot  een  goebcbjebete 
ger  aften/  batfebaer  toe  fouten  mogen  nomineren  fe* 
ftcrcpiaetfe/  omupbenanberentot  bien  cpnbeteftO' 
men  /  ttet  toare  op  een  neutrale  plaetfe  of  ftab  /  of  in 
I^oUano  /  of  felfS  in  2ö2abanb  op  be  fronticren  /  men 
foubefe  baer  toe  pafpoo?t  en  berfeftertljept  boenljcu; 
ben:  enuelangenbeïjetupt-treftften  bartbeb2eembe; 
linnen  en  ban  Ijet  ftuft  ban  be  Religie  /  fepbe  ïjp  /  bat 
Ijetücft  toefen  foube/  batbïe  poinctenfoubentoerben 
wptgcftclt  tot  bebp-ecn-ftomfte/  en  batfe  foube  mo^ 
gen  geloben/bat  ̂ c  felbeftoarigfteben  gcrefolbeert  fou* 

(tal  ioi.)  ̂ ert  iuojbat  met  bc  meeitebolboerange  ban  partpen/ 
bic  't  mogelijft  foube  toefen»  <0af  boo2t$  ober  befe  na^ 
bolgenbe  memorie/  hiz  ïjp  fepte  en  teftcnbe  bat  be 
ïtacböfteer  Stffonbillc  Oem  felf  gegebenfcabbe/  om 
aen  fijn  €rcell.en  Staten  «©encrael  getoonttctoo2; 
ben.  Ban  ttcfm  ï|eere  baniBelropbinbmcn  ooft 
mentie  gemaeftt  in  batten  ban  be  b2ebe-ïjanbel  tot 
€culi^  <©e memorie  toag  lupbenbe  albug : 

ïj 

Remede 

j&aimuur/ 
l^cerr  Kan MEn

 
mach  die  van  Holland  en  allen  anderen  die  't 

aengaet  wel  verfekeren , 
Hoe  dat  denKonink  onfen  Heere,  door  fijne  brie- 

ven van  den  9.  Junij  1595.  laeftleden ,  fo  aën  den  Gra- 
ve  van  Fuentes ,  als  aen  den  Marquiz  van  Havre,  waer 

fcm/toce*  me(^e  by  beantwoorde  de  gene  die  fy  aen  fijne  Ma- 
ttnto  be  jeft.  geichrevcn  hadden,  van  de  genegentheid  van 
J^üar-öari'  die  van  Holland ,  tot  eenen  handel  van  verdrag  en  vre- 

fo'uX"  de>  iniubftantic  verklaert  heeft,  't  gene  volgt :  Te pen  ma*     weten : 

Sin.  Dat  hy  grotelijks  was  verblijd  geweeft  van  de  voorfz 

tijdinge',  om  de  begeerte  die  hy  heeft,  de  troublen liever  te  ftillen  en  bevredigen  met  een  gemeen  accoort, 
en  onderlinge  conferentie,  als  door  den  weg  van  ge- 

weld en  van  wapenen» 
Maer  als  fijn  Majeft.  verftaen  heeft ,  dat  men  voor- 

hield dit  te  handelen  door  de  Gedeputeerde  van  die 
van  Holland  voornoemt  en  hare  adherenten ,  met  de 

Gedeputeerde  van  d'andere  Staten  van  herwaerts  over, 
alleenlijk  daer  buyten  fluytende  de  CommifTarifen 
van  fyneMajeft.de  welke  daer  voornamelijk  behoren 
tuifchen  te  komen,  op  de  gewoonlijke  wijfe  ;  ishy 
grotelijks  verwondert  en  bedroeft  geweeft ,  iiende  dat 
dit  tot  geen  goed  ey  nde  konde  welen.  Want  niemand 
van  goed  oordeel  konde  eenigfins  begrijpen,  hoe  dit 
wel  (oude  konnen  gefchieden ,  daer  uyt  fluytende ,  of 
altoos  daer  niet  by  roepende  fyn  voorfz  Majeft.  of  fy- 
ne  Commiflarifen ,  allo  hy  de  gene  is,  de  welken  de 

fake  't  meefte  aéngaet ,  als  zijnde  Souverain  Prince  en 
natuurlijk  Heere  van  den  eenen  en  van  den  anderen ,  en 

t  fonder  wiens  confent ,  noch  peys ,  noch  fchortinge  van 
wapenen  gemaekt  kan  worden. 

Selfs  dat  het  tegens  hem  is  ,  dat  men  de  oorloge 
■«oert,  en  tegens  fyne  goede  onderfaten,  om  dat  fy 
volftandig  blijven  in  hare  behoorlijke  en  oude  gehoor- 
faemheid ,  en  dat  fy  de  fortuyne  en  partye  van  fyn 
Majeft.  volgen  ,  fo  dat  de  gehoorfame  Staten  noyt 
van  hun  fel  ven  alleen  in  conferentie  konnen  treden ,  en 
veel  min  accorderen  ;  gemerkt  fy  niets  fouden  willen 
doen  fonder  den  Konink ,  den  welken  fy  daer  niet  fou- 

den konnen  noch  willen  uy  tfluyten. 
Waerom  fyn  voorfz.  Majeft.  als  een  goedertieren 

Prince ,  en  gemeen  vader  van  allen ,  begerende  eene 
goede,  heylige,  billijke  en  verfekerde  vredemakin- 
ge,  en  generale  rufte  van  alle  fyne  onderfaten ,  (nafo 
veel  onheyls  en  ellenden,  welke  fo  d'een  alsd'ander 
geleden  hebben ,  ter  oorfake  van  defe  troubelen ,  heb- 

IV.  Deel. 

bende  fo  vele  jaren  geduurt)  is  tevreden,  enprefen- 
teert  te  horen  de  verfoeken  en  begeerten  van  die  van 
Holland  voorfz ,  en  andere  van  haer  party ,  en  Com- 

miflarifen te  deputeren,  om  door  behoorlijke  midde- 
len op  gewoonlijker  wyfe  met  hun  te  handelen;  zijn- 

de felfs  te  vreden  (om  des  te  meer  te  betuygen  fyne  op- 
rechte en  vaderlijke  afre&ie,)  dat  de  andere  Staten 

haer  Gedeputeerden  daer  ook  hebben  om  daer  by  te 
wefen ,  en  tuflehen  te  komen  in  de  voorfz  conferentie, 
als  byftanders  en  middelaers. 

Het  welke  voor  waer  meer  als  koninklijke  prefenta- 
tien  zijn  ?  en  lodanige  als  men  qualijk  foude  hebben 
durven  verfoeken  van  fyne  Majeft.  en  waer  uyt  men  fal 
konnen  vinden  ènbefluy ten  (fofy  willen)  een  goede, 
hey  lige,  verfekerde  en  gedurige  vrede, welke  het  oogc- 
merk  en  eynde  van  den  oorlog  is. 

By  aklien  dat  men  liever  heeft  de  fake  uyt  te  ftellen 
totdekomfte  van  den  Doorluchtigften  Cardinael  van 
Ooftenrijk,  tot  het  generael  Gouvernement  van  her- 

waerts over,  fijn  Majeft.  is  daer  mede  te  vreden ;  of 
ook  door  den  middel  van  deKeyfer,  en  tuffchenkcN 
minge  van  de  Voiften  van  het  rijk ,  gelijk  op  den  laet- 

}  ften  rijxdag  te  llhijnsburg  befloten  is  gewordem 
Het  ftaet  dan  in  de  macht  van  de  voornoemde  vart 

Holland,  Zcland  en  andere,  te  verkiefen  een  van  de- 
fe drie  wegen ,  die  de  Konink  hun  voorhoud  en  milde- 

lijk  aenbièd  :  waer  uyt  alle  de  werelt  kan  bekennen , 
hoe  feer  fijn  Majeft.  als  een  (eer  goedertieren  en  facht- 
moedig  Prince,  oprechtelijk  den  peys.ruft  en  vrede  van 
fyne  onderdanen  begeert. 

By  aldien  dat  de  voorfz  onderdanen  Weygeren  of  1 
verwerpen  defe  fo  goedertierene  en  weerdige  pre- 
fentatien  van  eenen  fo  groten  Konink ,  fo  betonen  fy 
dat  fy  ganfeh  genen  wil  hebben  om  tot  reden  te  ko- 

men, nochte  liet  volk  te  verlofien  van  defe  grote 
önheylen  en  ellenden  ;  en  dienvolgens  konnen  be- 

denken wat  de  werelt  daer  van  oordelen  fal,  endac 
God  met  recht  op  hun  fal  mogen  vertoornt  wefen ,  ora 
wrake  en  kaftijdinge  te  doen  van  fodanige  obftinate  en 
wrede  perfonen,  en  vyanden  van  haereygenheylen 
welvacrt.  I 

<önber  W  gefrtmft  ftonb  gefcD.2ebcn  lat  nabol* 

Ik  onderfchreven  betuyge  dat  dit  gefchrift  rhy  ge- 
geven is  door  handen  van  den  Raedsheer  AflbnvilTe , 

met  toeftemmingeen  weten  van  mijn  Heere  den  Mar- 
quiz van  Havre ,  en  andere  Hëeren  van  den  Rade  van 

State ,  (trekkende  te  dien  eyncle ,  om  getoont  te  wor- 
den aen  mijn  Heere  fijn  Excell.  en  de  Staten  Generael 

in  Holland  vergadert.  Gedaen  defen  laetften  Odober 

1 595 .    Ondertekent  Nicolas  de  Saimuur. \ 

<Dan  be  peeren  Staten  45encrael  tipt  be  b002f5©e  stert 
geintereïpeerben  tnief  ban  ̂ tan  SSaptrjta  föaffté/*™^*1* merftenbe  bat  onber  htfi  boo^fïagen  ban  b2ebe  nietS«  « 
ban  beb2og  ftDupibe/  Ijcbben  alletfafgefïagen:  tinbnuthum 
fo  be  peeren  Staten  <0cncrael  berftonben/  bat  be 
boo2nocmben  ©eere  ban  iDelrop  niet  na  liet  onber  be 
<ü5emeente  feer  Ü2eeb  en  beeï  ban  befenpep$tefp2e- 
ften/  en  batfe  ooft  coppeban  eenen  blief  bp&entge^ 
fcl)2eben/  «regen,-  baer  in  Ijp  onberanberefc&2eef/ 
bat'et  geen  fonbe  meer  toass  in  i^oUanbbanpepöte 
fp^eften/  betoijl  men  baer  nu  fofcer  na  toasünpfw* 
renbe  en  toe  genegen/  en  feer  toet  fmaeftten/  en  bat 
be  peeren  Staten  berftonben  'tfelbe  geen  goeb  on- ber  ben  gentenen  man  te  boert  /  is?  fjent  eenige  ba- 
gen  gier  na  beïafl  upt  ben  lanbe  tebcrtreftaen;  toe^ 
fenbe  bit  be  ttoeebe  allarme  ban  pepjS  /  int  men  om  be 
$2incefTe  ban  CDimap/  op  fo  generale  btngen/  al* 
rebegcljabfjabbe. 

<©cfenal  niet  tegenfïaenbe/  berjlonbenbe  peeren 
Staten  /  bat  be  <6cbeputeerben  ban  ben  Bepfer  (aïss 
namentlijft/  be  &eur-3r»rften  en  25ifltrjoppen  ban 
»nt$  en  Ceulen/  ben  Hbmimtlrato?  bankaren/ 
ben  $falt5-<02aef  ban  J5ieubo2g/  ben  S&iffcftop  ban 
^alt3liurg/  en  be  (teben  .$eurenburg  en  Ceulen)  öaec 
gereeb  maeftten  om  i\\  perfoon/  te  toeten/  bc  pee- 

ren legaten  upt  be  fteben  /  ijtee  in'tlanb  te  ro.< 
mwtj  en  baerom  b2?fenbe  bat  fuift.*  onber  ben  ge^ 

%  4  menen 
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menen  man  t»cl  eeninc  aïtetatie  maften  fonbc  mogen/ 

fofc  ïjict  quanten  /  fo  Ij:bbenfe  getaben  gebonben 
nocl)  nabet  öace  ftomfte  ï)ctbjaett$  af  te  heten/  en 

ftcbucn  obet  fulfto1  niet  alleen  aen  ben  fcenfet,  maet 
ooft  acn  öc  boo2f3  ©tuften  en  <£5ebeputcetben  tn'tpat- ticuttet  obetgefonben  een  bubbel  ban  bcb?iebcnban 
(CaflïoV  en  bacc  br»  gefclj2cbett/  batfc  twee  upttoel 
Jtonben  bctjïaen/  bat  men  met  ban  meninge  toao 
tee  goebet  trouwen  met  Oenlupbcn  te  ijanbelen, 

'maet  bat  tien  ̂ paenfen  ftacb  ïjaet  foeftt  tcbeb2ie^ 
gen/  bit  ftifs  fo  boos  bjaov  batftbt  gocbe  menin* 

ge  ban  ben  &epfet/  ban'tftijft  en  toanöetöebeitti* testte  ©ojfïen/-  ten  atcOtfen  bupbe  /  alö  npt  btcn 

bnef  te  befucneen  toatf  ,•  toaetom  fp  niet  gefïnttoa* 
ren  tot  cemge  Ijanbelingc  tebettfacn/  enbctfodjten 
baetom  Den  ftepfet/  bat  I)nb:b002f54ï5cbepntectbc 

niet  fonbe  ftnb  :n  t  <£n  aen  be  boo2ft  jpntftcn  en  45e* 
fcepnteecbe/  fofc  nott)  niet  optocg  toatengeflaoen/ 

batje  op  biegniet  bwlbcnflaen/  en  fofc  op^egtoa= 

een/  batfetetnggettmöcfceten/  of  fo»-;  oefen  niette* 

jgenftaenbe/  ebentocl  boojt togen/  en  in 't  aen  of  in- bomen  befet  lanbcn  /  niet  bejegent  loetben  /  al$ 

Cjate  qualitepten  toel  metttectben  -,  fo  betftlaetben 
be  ©eetcn  Staten  «JSenctael/  batfe  Iwt  baet  ban 
boel  voilöen  öouben  boo*  gectenfeett  €e  meet/  fo 

fp/  om  Ijaet  tegen  befe  lofe  pjactijfcen  bet  ̂ pan* 
giaecben  te  rapenen  /  o?b>c  acn  baet  gatnifoenen 
nefteïtljaoöen/  om  alle  CommifTatifcn  ban  befen 
penov  bit  fonbee  oafpoo?t  ban  be  Staten/  in  btft 
lanbcn  foubcn  ftomen  /  te  atttappeten  en  bp  ben 

ftalfete  batten  ■,  'ttoclft  in  be  Imeben  upgeboegt 
fcoasV  om  be  ©02fïen  en  iföebcputectben  eennaben* 
hen  ban  gualijö  gettactcett  te  toetben  /  te  maften 
en  in  te  imi&feen  /  en  ban  be  tcpfe  te  betetieten/ 
acïitcnbe  beei  tot  tufte  ban  benlanbe  gebaente  Ijeb* 

ben/  fomen  ftonbc  beletten  batfe  in  petfoon  niet  qua* 
mem  h$  ooft  baet  na  gocb  gebonben/  ben  boo2f3 

&2ief  int^ebetbupto/  met  p2ibilegicbtï  Daten  02bi; 
naties  <©2uf*ct  /  te  laten  bmftften  /  neffens  feftete  glo* 

fen  baet'op  gemaeftt/  opbatcennegeujft  foubemo- gen  ftéti  en  bentctftcn/  bcgtotc  tebcnen  btebe^ee* 
ten  Staten  ijabbcn  /  om  bek  ijanbelingc  /  bit  niet  ban 

cpbebjogbjetbebetfocljt/aftetlacn. 

■  m  fiebbcn  ïjiet  boten  in  bit  boeft  jpol.  9.  betfjaelt 

be  gcote  toatet-blocb  /  betoeföe  va  jpebsuai'io  en 
ïBiattio  octoeeft  bias/  in  befe  en  meet  anoetelav 

ben/  baet  boo?  bele  bijften  obetïtepen  t\\  boo2-b2a* 
ben/  en  bc  lanben  onbet  baatet  lagen ;  bact  bjaten 

becfcOcnben  becgabefingen  geOouben/  enmenrefol* 

j_    ̂     beerbe^be  bijtten  te  tepateten  en  maften,    iffêaec 
mlneSiai'alfo  <02aef  ̂ atman  ban  bm  ?5etg/  alö  <0oubet* öm^ecg  neut  ban  <0clbcelanb/  aenbeyijbe  banbcnUoninft 
toecbUD  wban^pangien/  bit  ban  be25ctub3e  bebt  betbte* 
ïfK7«*bm/  op  beclieö  ban  Hare  ̂ .tbcgaeben/  niet  tebj; 

Sntni»    Rctt;  'tloclft  be  Staten  45enctael  bctflaenbe/  gebo* 
.©bet -%t>  öCn  batmen'tboftbbp^^eercnbccge  leggenbe/  en 
tme'      toeftomenbe  ben  boo2f5  <©2aef  en  fijn  moebet/  fon* 

be ■afftoutoen/  en  tot^%erenbctg  en  op 'jS^a* benbieevt  béngen,-  en  baefenbc  of  bat  niet  genoeg 
toateom'tbo^f?  berbob  te  boenafboen/  tefolbcet* 
ben  mebe  alle  bitn  ban'tobet-Quarttet  Datc^abe* 
gatben  en  tontnbutien  op  te  feggen/  en  bebenöaet 

baecafbet*\»itttgen;  om'tbielftetebetöoeben/  fp* 
Ueben  mebe  te  loege  toatftcn/  bat5tboo2f5  betbob 
aficbaen  bjetbe/  fo  bat  men  met'et  bijften  in  be  25e* twbje  bjebet  boo2tging/  fonbetïingc  bebjijle  be  iib* 

betffliap  en  geetfbe  ban  'tfelbe  miattiet  /  öaetom 
aen't^of  ban252ufTel  ïange  fecteteiijft  gefoüiciteett 
Öabbcn/  en  Debben  baet  ban  geobtmeert  bit  nabol* 
genbe  <@cttope/  geclaufuleettenopbeconbitienbact 
tnberftaelt/  fomen  nabetljanb  bettfaenïjeeft/  iup; 
benbcalssbolgöt: 

«êatoegai^e 

i>\t  nnn  De    nHLlPJ    hy  dtr  Graticn  Gods ,  Koning  van  Cafti- 

wfftoK»*  lkn '  °'c*  Allen  0n^en  Stadhouderen  »  Gouver- ipent  tpt  neurs  ,  Overften  ,  Colonellen  ,  Capiteyncn  en  ge- 
ftetbe?»j<  mene  krijgsvolk,  fo  te  paerde  als  te  voet ,  te  wa- 
heii/Daüe*  ter  en  te  lande ,  en  alle  andere  onfe  Jufticieren,  Offi- 
culnucbejï  c'eren  cn  Onderfaten,  dien  die  aengaen  fal,  endefe 
quaiiiecjef.  tegenwoordige  getoont  fullen  worden  >  Saluyt :  Wy 

W 

hebben  ont fangen  de  ootmoedige  fupplicatie  van  onfe  (Fol 
wei-beminde ,  die  gemene  Ridderfchap ,  geërfde  en 
onderdanen  van  den  quartier  van  Over-Betuwe ,  in  on- 
fen  lande  van  Gelre;  inhoudende,  hoe  dat  het  felve 
quartier ,  by  oorfake  van  de  langdurige  oorloge  >  en 
verfcheyden  deur-fcheuringe  van  Dijken  ,   byfonder 
tot  Bemmel  en  Oofterholt ,  en  merkelijken  in  Februa- 
rio  en  Martio  leftleden  indefen  jare  1595.  is  gevallen 

inuyterften  armoed  en  defolatiej  mits  dat  fy  niet  al- 
leen het  Winter-koorne  gewas  ,   en  grote  menigte 

van  beeften ,  fo  Paerden ,  Koeyen ,  Runderen ,  Ver- 
kens ,  &c.  verdronken  en  verdorven  •,  maer  ook  vele 
huyfen  t'famen  vernielt  en  omgedreven  zijn ,  en  meer 
als  fes  hondert  menfehen  verdronken  ,  daer  door  de 

Supplianten  den  macht  niet  hebbende  de  voorfeyde 
Dijken  ,    in  fommige  plaetfen  over  de  200.  roeden 

lang  door  gefcheurt,  te  repareren,  en  't  land  te  be- 
vangen, toekomt,dat  de  Huyflieden  die  uyt  'tSticht  van 

Utrecht,  Hollanden  elders  fich  om  de  geringe  Pach- 

tinge  des  lands  in 't  voorfz  quartier  metter  woninge 
gegeven  hadden  ,  in  meninge  van  profijt  te  doen , 

zijnde  d'inbreuke  van  water,  van  jare  tot  jare  fo  ver- 
meerdert ,  dat  fy  dikwils  gehele  maenden  dag  en 

nacht  op  de  Dijken  moften  blijven ,  airede  voor  't  mee- 
ftendeel  zijn  wederom  nederwaerts  getrokken ,  en 
noch  dagelijks  vertrekken,  verlatende  de  woningeen 
landen  die  fy  begoft  hadden  in  reparatie  te  brengen , 
daer  uyt  gefchapen  is  ganfche  verwoeftinge  te  vol- 

gen }  te  meer  fohet  voorfz  quartier  boven  die  voor- 
gaende  oude  maendlijke  contributie  ,   die  fy  op  70. 
gulden  na ,  tot  de  leftleden  maend  van  May  bedwon- 

gen zijn  geweeftte  betalen,  is  van  nieuws  befwaert, 

t'zedert  den  eerften  Januarij  leftleden  met  100.  gul- 
den ter  maend ,  daer  van  onfen  Ontfanger  Grootfeld    . 

pretendeert  d'inwoonders  en  refterende  't  beeftiael  by 
Lontrechte  t'executeren  tegens  alle  mogentlijkheid : 
daer  op  van  wegen  des  vyands  fuiken  regard  is  ge- 

nomen ,  dat  fy  in  de  lefte  Inundatie  en  doorbrekinge 
van  den  jare  1591-  niet  alleen  hebben  den  quartiere 
quijtfcheldinge  gedaen  van  de  verfchenen  en  noch  lo- 

pende contributie  j  maer  tot  opmakinge  van  de  Dij- 
ken geaihfteert  met  1 2000.  gulden  in  gereden  gelde. 

En  want  de  Supplianten  voor 't  meeftendal  onfe  onderfa-» 
ten  y  die  van  onfe  gehoor jaemhtid  niet  %ijn  gefcheyden  j   met  '* 

vryen  wiüe ,  maer  door  jortuyne  van  der  oorloge >  en  dat*"* 
ons  fonderlinge  daer  aen  gelegen  is  ,  dat  voorfz,  quartier  '> 
wederom  tverde  bedijkt  ,  bewoont  en  gtcultiveert ,  fo  om  ** 

ons  in  toekomenden  tijde t' afflflcren ,  als d' ir.reoovderswat» 
afems  mogen  gefebept  hebben ,   als  om  daer  doof  te  gele-  >* 
gemr  tijd  in  vordcre  quartieren  te  mogen  komen  f  en  dat'» 
•y  tot  het  voorfz  bedijken nietkonnen  geraken,  fon- 
uer  opiichtinge  van  penningen  op  intereft  en  vryig- 
heid  van  hunne  perfonen  en  goederen  ,  immers  ful- 
ke,  als  die  van  Nymegen  en  ge-erfden  in  der  Oyen, 

by  't  quartier  van  Over-Betuwe  gelegen,  van  onfen't wegen  is  verleent :  So  hebben  de  voorfz  Supplianten 
ons  feer  ootmoedelijk  gebeden ,  dat  ons  gelieven  wil, 
hun  te  verlenen  Savegarde  tot  reparatie  van  de  voorfz 
Dijken,  en  haveninge  valide  Culture  des  voorfz  quar- 
tiers ,    inhoudende  de  navolgende  poin&en.     In  den 
eerften,  dat  alle  borgeren  en  ingefetenen  van  defte- 
den  in  de  voorfz  quartier  ge-erft,  en  hunne  Pachters, 
in  den  felven  quartier  op  hunne  goederen  fullen  mo- 

gen gaen ,  komen ,  blijven  en  keren ,  vry ,  vrank  en 
ongemolefteert  van  ons  krijgsvolk ,  aen  hunne  perfo- 

nen en  goederen  :  dat  alle  beeftiael ,  geen  uytgefchey- 
den ,   dewelke  in  den  voorfz  quartier  en  daer  onder 
gehorende  heerlijkheden  is ,  fal  komen  >  en  daer  in  ge- 

houden en  geweyd  mogen  worden ,   fal  vry  en  on- 
befchadigt  zijn  en  blijven ,  fonder  refped  en  onder- 

fcheid  ,   of 't  felve  is  toekomende  d'ingefetenen  van 
bedotene  fteden  aen  wederzijde ,  of  d'inwoonders  van 
de  voorfz  quartieren  ;    dat  onder  defelve  Savegarde 
begrepen  fullen  zijn,  den  Amptman,  Heym-Raden, 
gefworen  van  deDijkagie,  Landfchrijver,  arbeyders 
met  hunne  wagens ,  karren ,  fchoppen  en  andere  in- 
ftrumenten,  timmerluyden  van  Sluyfen ,  Boden  en  an- 

dere die  daer  in  te  werk  geftelt  fouden  mogen  Wor- 
den ;   dat  't  voorfz  quartier  fal  vry  en  exempt  ge- 

houden worden,  van  alle  contributien  voor  den  tijd 
van  twe  jaren  ,  en  voorts  onfen  voorfz  Ontfanger 

Groot* 

95. 

.103.)
 



595- 
Grootfeld  bevolen  den  Supplianten  ongemolefteert  te 

Jaten  van  de  voorfz  verhoginge  van  100.  gulden  ter 

maend ,  t'zedert  den  vooiïz  eeften  Januarij ,  en  hen 
daer  op  te  doen  depefcheren  onfe  opene  brieven  in 

behoorlijker  vormen.    Doen  u  tè  weten,   dat 't  ge- 

ne voorfz  is ,   aengemerkt  ,  en  daer  op  gehad  't  ad- 
vijs  ,    fo  van  ónfen  feer  lieven  en  getrouwen  neve 
den  Grave  van  den  Berge ,    Stadhouder  en  Capiteyn 
Génerael  van  onfen  lande  en  Vorftendom  Gelre,  en 

Graeffchnp  Zutphen  ,    als  van  den  Cantzler  en  Ra- 
den ,    luyden  van  onfen  Rade  aldaer  >  ook  van  dien 

van  der  Wet  onfer  ftede  van  's  Hertogenbofch  ,   en 
volgentlijken  van  den  Hooft-Treforier  Génerael ,  en 
Gecommitteerde  van  onfe  Domeynen  en  Finantien. 

Wy  om  dek  en  andere  goede/redenen  ons  daer  toe 
bewegende  ,   hebben  ter  deliberatie  van  onfen  feer 

lieven  en  feer  beminden  nevé,  den  Grave  van  Fuen- 
tes ,  Stadhouder ,  Gouverneur  en  Capiteyn  Génerael 
van  defe  onfe  Erf-Nederlanden ,  den  voornoemden 

van  Over-Betuwe  Supplianten  geaccordeert ,  en  ac- 
corderen uyt  onfer fonderlinge gratie,  by  defen,  hen 

verfoek  hier  boven  verhaelt ,  voor  den  tijd  en  termijn 

van  noch  een  jaer ;   op  laft  en  conditie ,  dat  fy  voor 
al  fullen  maken  af  te  fchaffen  de  onredelijke  af-ey- 
fchende  van  de  helft  van  onfe  Domeynen  én  de  Gee- 

ft elijke  goederen,  dieeenige,  Dirrik  Anthoni ,  Ca- 
rel  Kats  >  Jacob  Sanderfz  van  Os ,  en  eenige  anderen 
lïen  vervorderen  onfen  goeden  Onderfaten ,  gefeten 
onder  onfe  ftede  en  voogdye  van  Gelre  ,   Erkelens, 

Ampten,  Stralen,  Criekenbeke,  Keflèl,  Montfoort 

en  andere  onder  onfe  gehoorfaemheid  wefende  ,  te- 

gens  recht  en  reden  af  te  dragen,  fo  lange  wydefel- 
ve  ftedèn  en  ampten  daer  ónder  reforterende ,  in  oris 

geweld  ,   gehoorfaemheid  en  gebod  fullên  hebben. 
En  dat  den  voorfz  Dirrik  Anthoni»  Carel  Kats,  Ja- 

cob Sanderfz,  en  allen  anderen  wel  fcherpelijkenbe- 

Jaft  fal  worden  ,   't  felve  alfo  te  gehengen  en  te  ge- 
dogen, en  des  te  weder  niet  aen  te  rechten  noch  voor 

te  ftellen  ,  onder  wat  pretext  van  achterftellen  of 
anders  dat  felve  foude  mogen  zijn;  leverende  daer 
van  goed  befcheyd  in  handen  van  den  Griffier  van 
onfer  Cantzelrye  van  Gelreland  tot  Ruremonde  re- 
fiderende ,  die  daer  van  behoorlijke  recepifTe  geven 
fal. 

Wel-verftaende  dat  defe  onfè  toelatingé,  gratie  en 
conceflie  van  dien  dag  aen  ,    eerft  ingaen  en  plaetfe 
grijpen  fal ;  en  fo  verre  fy  hen  vervorderen ,  na  date 

van  defen  ,   en  al  eer  't  voorfz  befcheyd  in  handen 
van  onfen  voorfz  Griffier  gelevert  fal  zijn ,  onder  't  pre- 

text van  eenige  belofte  onfen  onderdanen  yetwes, 
ten  opfiene  van  onfe  voorfz  Domeynen,  en  de  voorfz 

Geeftelijke  goederen  af  te  vorderen,  dat 't  felve  we- 
derom gegeven  fal  Worden  den  genen  ,  dien 't  felve 

afgenomen  fal  zijn,  op  pene  van  het  effeét  van  defe 
niet  te  genieten.     Ontbieden  u  daerom  en  bevelen , 
en  eiken  van  u  luyden  byfonder,  dat  gy  van  defe  on- 

fe voorfz  gratie  ,   conceilie  en  toelatingé  op  den  la- 
tten, conditien,  voorden  tijd,  en  te  beginnen  in  der 

voegen  en  manieren  voorfeyt ,   den  voorfz  gemene 

Ridderfchap ,  geërfden  en  onderdanen  van  de  Over- 
Betuwe,  Supplianten,  ruftelijk,  vredelijk  envolko- 
melijk  genieten  en  gebruyken ,  fonder  hen  te  doen  of 
laten  gefchieden  eenig  hinder ,  letfel  en  moey  eniffe  ter 
contrarlen  :   Want  ons  alfo  gelieft.    Gegeven  in  on- 

#      fer  ftad  van  BrufTel  den  28.  November  in 't  jaer  ons 
Heeren  1595.  van  onfen  Rijken,  te  weten,  van  Na- 

pels en  Jerufalem  het  41.  van  Caftilien  ,   Arragon, 
Sicilien  ,   en  andere  het  40.  en  van  Portugael  ,   het 

«6.  Onderftond  gefchrevenj  by  den  Kpnink;  de  Gra- 
ve van  Fuentes ,  Gouverneur  Génerael  >  &c.  De  Gra- 
tie van  Arenberge ,  Ridder  vin  der  Orden  Hooft-hee- 

re,  Johan  van  Drenkpaert ,  Ridder,  Heere  vanDor- 
mals ,  Treforier  Génerael ,  Peur  van  Overlope ,  Hee- 

re van  Hammes  ,    Willem  van  Merode  ,   Heere  van 
Royenburgj   Gecommitteerde  van  de  Finantien,  en 
ander  tegenwoordig.    En  was  ondertekent  I.  Ver- 

rtykfn  ,   en  bezegelt  met  's  Koninks  Zegel  in  roden WaiTe. 

2Surgemecfteren/  ̂ cljcpenenen  ftaeb  Öer  Stad 
$nttjem  /  coppe  ban  de  bootö  «gaubegacde  benomen 
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Ijebbende  /  3  j  jn  daer  mede  niet  teel  te  bjeben  getoeeft  / 
tmerpzeterende  'tfelbe  te  toefen  een  contract/  gemaeut tegen  be  nader  èlme  binnen  arcecfjt/  cnueflotcnden 
u.  januarij  1579.  en  tegen  l)et  (Crattaet  ban€n; 
geland  daer  op  nebolgt  /  erpjeffelijn  berbicdendc 
alle  particuliere  Ijandelmge  en  berd?agcn  met  ben 
bpand;  daer  OeneffenoV  dat  men  toel  mocljt  berfe- 
nert  31  jn/  Dat  de  bpanb  in  oefen  geen  berdcr  gelo- bc  foude  Ijouden/  ban  na  fijnen  002baer  en  appetijt/ 
alö  be  toclltc  ÖP  acljt  boo2  pccduellen  en  rebellen/ 
daer  mede  gene  Jura  Belh  fullen  beljocben  geplcegt  en 
ondecljsuden  te  toojden:  25oben  dien/  dat  de  fout* 
gectf  en  intooondertf  ban  de  Steden/  doo?  dufda- 
nigc  b2pïjeid/  fouden  mogen  nomen  tebeilefeneren/ 
en  al  te  3cer  bcrlangen  na  een  fcfjadelijhen  b^ede/ 
geftoegen  de  cojrefpondentien  en  aenffagen/  die  de 
bpand  dooi  dit  middel  foude  mogen  p2actiferen. 
€\\  alfo  ïjet  fcljeen  dat  defen  niet  tegenjtaende/  die 
ban  de  <£>bci?-2&ctutoe  niet  en  fouden  cefferen  befe(Foi.io4.) 
Sabegarde/  fo  niet  geïjeel/  immers  booj  een  d»el 
Plaifibel  te  manen/  en  daer  toe  onderftand  te  foe* 
nen  daer  'tïjunoo2baernjK  dunnen  foude/  mogeluft 
ooit  bn  de  if  ee ren  Staten  <0cnerael  en  ïtaed  ban 
State,-  fo  öaddcnfp  goed  gebonden/  defen  aen  ïja- 
re  gedeputeerde  in  de  Staten  <ü5enerael  compare* 
cendc/  t'ontdehltcn/  en  daer  Ijet  te  paiefhomcn  foude/ 
met  goede  difecetie  openinge  te  boen  /  Doe  defen  bp  ben 

landfcDappe  bcrflaen  toasf» 

D€n  7.  SCuguftt  toerde  tot  Rotterdam  ingeb^acDt  #«n 

een  ZDupnaerncrö  rocf-fcfnp/  ̂   44»  perfonenf  l,l,"ftIcr,, 
met  notD  eenige  jongens?  op  öadde/  die44.marcienSp0g0£ toerden  geöangen  /  en  de  jongenö  liet  men  lopen ;  de  m\  1  m 

Capitepnfïcrf  bandeguetfuren  tuffcDen  toegen/  en'tbolf,ae- 
toerde  na  ̂ mftecdam  geboert/  en  toerde  ebentod831100"' opgeïjangcm  g|n  dit  fcljip  toerden  berloftbcrfcljep? 
den  gebangenen  ban  defe  landen/  dict'fainen  toel 60000»  guldens  boo2  öaer  rantfocn  belooft  0ad- 
den/  die  toel  blijde  toaren  bart  bcfe  onberDooptö berlofifinge. 

G^aef  €rnfl  ban  l^affau  guam  den  21,  g>tpïGi*w 
temb.  toeberom  upt  de  gebanneniffe  /  Debben-  ll^., 

demoeten  betalen  boo2  rantfoen  ioooo.  gulden^/ ^\ube  8e» 
't  toeln  te  bcle  toaö  /  detoi jle  ï)p  te  dier  tijd  nocl)  date-  banhenf ire 
lijn  in  '#  land.ö  dien|t  niet  toa.$  getoeeft»  «ntfiajeju 

D€n  feoninft  ban  Ö2annrijlt  fjielb  feer  ernttïg  ©e  yzn 
aen/  om  2000.  mannen  tot  affïftentie  te  ftebbcn/ aiumnuss 

en  ftoetocl  ïjet  feer  qualijft  te  paffe  quam/  betonlc^J1,^?^ 
de  Staten  een  ftoaït  leger  öadde/  en  dat  de  bpand  na  ieja'ns* noclj  in  de  toapenen  toaö/  en  datter  toepnig  öeldg  m/  rot 

in  boo^raed  toatf  'tot  onderftoud  ban  't  leger ;  nocl>  JW.?* tanö  toerde  goed  gebonden/  batmenfiemiö.baen^tonjnii 
delen  foude  fenden/  daer  ober  commanderen  foude 
de  ̂ ere'fufrinuöbanj&affau/  Hdmiratf  banEe- 
land/op  een  tractement  ban  i2öo.guldcnö  ter  maend,- 
alfo  toerden  daer  gefonden  l}tt  regiment  ̂ cfjotten 
ban  den  Colonel  iBiurap/  bijf  'Écmfc  baendelen/ 
nocl)  ̂ cljtDoben/  féljael/  l^ailland/  ©ermo2tï)en/ 
en  de  compagnie  ban  du2$op$d'3Srdennc/  entoo:^ de  02dje  geflelt  dat  pzomteltjii  boo?  elhe  compagnie 
anderljalbe  maend  gefourneert  toerde/  en  daer  bc- 
neffenö  noodtoendige  bitaeg  in  de  fcOepen ;  midf= 
gadersf  noc^  eenige  amunitie  ban  fpieffen/  lonten/ 
pulber/  lood/  feïjoppen/  etc  ̂ oude  oon  den  Ser- 

geant Ifêajor/  die'tboozlcben  jaer  ntéde  in  ©janfo 
rijn  toaj$  getoeeft  /  commanderen  op  een  tracte>- 
ment  ban  400.  guid.  ter  maend:  €n  boben  dit  fc* 
cours  öielden  de  Staten  nocl)  ttoee  regimenten 
43afcongec0  /  die  de  Staten  betaelden  /  en  daer 
ober  commandeerde  de  ïjeere  ban  %a  ̂ obe.   ̂ >e 
Capitepnen  die  op  den  tocfit  na  B^anncijh  geo^ 
donneert  toaren/  l)ebben  boo:  ïjacr  bernreh  by  re^ 
quefle  berfocljt/  bat  gedurende  Daer  tipttoefen/  fta- 
re  bzoutocn  met  ferbice  fouden  mogen  berfientooz* 
den  t  <Daer  op  Daer  booi  anttoooide  iö  gegeben/ 
dat  daer  op  02d:e  foude  geflelt  toozden  /  gelijh  op  boo*; 
gaendetocOtengedaen  i^getoeefli  enljcbbenbooatö 
befelbe  ban  eeit  (8'iartier  -  .ïVieefler  /  (0etoeïöi'" 
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miDfgaDcr. 
ren  ernttelijft  boo2gd)onDcn  /  benlicDen  öetioic  te 

boen/  en  D'ccrc  en  reputatie  ban  'tlanD  boö2  gere* 
rommanDeett  te  bouDen  /  met  uptD2uftftclijfte  bcc* 
ttlaringe  aen  ben  Capitepncn/  fo  fp  bacr  bolft  fou* 
ben  laten  bcrlopett/  Dat  fp  berftaen  bacr  ban  geert 
ontoiïïige  langer  te  laten  Dienen/  enalfoftecftmenfe 
na  l&anftrijft  toe  gcfonben  5  De  bijf  bacnDclcn  Eceu* 

fe  folbatcn  $ijn  na  Caliö  gcfonDen;  D'anDere  ijeeft; men  tot  3D02D2ccljt  gefcljeept/  om  De  Wielingen  tipt 
te  lopen.  jv, 

&e  ftcete     ̂ c  ©cerc  gjufttmtó  ban  $affau  t$  Den  r  5-.  <öc* siuniimjï  tob2i#  tot  Caliö  genomen  /  ban  toacr  bp  Den  17. 
ifffiffi  aen  De  iacercbanÓmenbarttebclbgcfcS)2cbencnbcr* 

wë'w  aDbcrteert  beeft  /  Dat  Ï)P  biet  Dagen  onbertoegen 
aen  bm '  iua0  getocejt/  enDatDu  een  feer  groot  tempeeft  ge* 
S?inï£  Ba*  DaDDe/  en  een  groot  ongeluft/  in  'tbcrtojsban SS     een  ban  fijne  febepen/  in  Ijet  toclfte  ty  baDDe  fune 

3$elD  /  met  een  3iieutenant/  en  De  ruïneren  ban 
Contclacr/  met  5°-  matrofen/  Die  berfdjepbe  lab* 
Derg  en  anDere  inftrurnentcn/  om  poorten  te  bje* 
ftcn  /  Droegen ;  ban  Defe  500*  fouDcn  200.  ben  aen* 
fïag  Doen/  'tbups  beftlimmcn  en  De  ftab  innemen/ 
op  Den  mo?genftonö/  De  }oo»  mannen  cnberuprr* 
ren  fouDen  bacr  gclenD  Doen/  en  ooft  bclpen  in* 
Dicn'tnoob  toare:  3>aer  na  ontrent  10.  uuren  be* 
gofmten  te  paleren  en  ober  ïtijn  te  fetten/  ontrent 
12.  banen  rupteren  en  50°-  mannen  té  boet/  Dacc 

meDc  men  befig  toaö  tot  ontrent  '£  morgens  tm  ?. uuren/  toanneer  fijn  <£rcell.  <0:aef  ïIEuifjelm  «t 
Beer  meDe  pafltovDcn/  om  bp  Dcfelbe  troupc  te 
büjbcn/  en  Den  autoren  een  rugge  tegeben  en  te 
fecoureren  :  ooh  fo  Den  aenflag  gciuftte/  on  alles 
02D;e  te  ftellen/  of  De  retraite  met  gemaft  te  Doen/ 
fofe  mifïuftte.  €ot  Defen  acntfag  teas  fijn  <£xcAL 

penafgeDtoaelt 
Den  na  ̂ clanD/  otn  teften  of  ïjet  met  Dit  ontoeDer 
niet  toeDer  in  EelanD  toatf  geftcert  /  fo  ïjaeft  ftp 
ecnigè  feftetïjeib  Daer  ban  baDDe/  foube  ïyp  firï)  bp 
D'anDere  troupen  ban  De  peeren  Staten  /  Die  te 
«§.©alep  toaren/  boegen/  al  fouDc  öpDaer  ooft 
gacn  fonDer  cenig  genjf :  ïjp  bertoittigt  \jm\  meDe 

ban  bet  obergaen  ban  'tftaftecï  ban  Camenjft/  al* 
ïecnüjft  D002  gebzeft  ban  Dat  fp  Daer  binnen  geen  4. 

Dagen  bictualie  baDDen :  ~<®it  onbectoaebte  berliètf 
maeftte  De  gemoeDeren  ban  De  lupben  alDaer  ont? 
fielt/  ert  Dat  lp  geloof  De/  Datjïjne  HBajeft.  nu  De 
troupen/  Die  Ijem  De  peeren  Staten  gefonDenftaD* 
Den/  meer  fouDe  gebrupften  om  Defrontier-plaetfen 
te  berfefteren  /  atë  tot  eenig  anDer  tftm  -,  Ijoctoel 
bele  roepen/  Dat  öp  boo?genomenöaDDe^Dourïan3 
aen  te  taften.  M\P  ̂ ^  &e  .üBo?ap/  fo  De^eere 
ban  ©iDoufan  (<«5ouberneur  ban  Caliö)  bem  ge- 
fepD  fjaDDe/  toaö  met  De  3^eere  ban  ipourbuerelie^ 
bp  fijne  Ifêajett.  getroftften  /  om  perticulierlijft  te 

03^abinne/  b^m  Die  partpe  na  ïjare  D00D  gemaeftt 
ÏjaDDe/  en  boo?t£  om  25erft  tebenoubjen/  tuinaU 
len  geballe  Den  bpanDcn  Daer  meDe  ober  ïiijn  te 
loftften/  of  een  affront  te  Doen.  <Den  iö^eptem^ 
b?iss  boaö  bet  feer  bupig  regenarfjtig  toeDtr ;  De 
500.  mannen  na  iBeurggefonDen/  baDDen  tot  Defen 

aertflag  een  tamelijft  toebcr  /  om  Dat'et  alle  Den nacljt  feer  fto^mDe  en  regenDe/  bJelfte  gattecnlijft 
De  fenrinellen  gualvjft  Doet  toefïcn  /  en  belet  baife 
'tgelupt/  Dat  in  'taenftómen  gemaeïit  toerD/  niet 
biel  en  boren/  en  fo  fp  toat  fjoren/  Doet  bermoe- 
Den  Dat'et  Ijet  ontoeDer  tó;  Docb  OaDDen  alleen  Dat 
ongeluft  /  Dat  De  IBanc  W  interballc  feer  ftlaer  fcfjeen/ 
toaerom  fp  fo  ïjaeft  niet  en  Do?|tcn  app?otfjeren: 
€pnDcïijft  geftomen  jijnDe  tu  De  graebten/  Die  bol 
rieD0  ftonDen  /  quanten  Daer  Doo? ;  maer  fofe  aen 
De  toal  een  flerfte  paliffaDe  bonDen/  Diefe  niet  ge* 
boeglüft  ftonDen  bjeften/  3aegDen  fpallen^ensf  ctne 
pale  bjeg/  'ttoclft  fo  lange  aenliep/  Dat  Den  Dag  be* 

De  peeren  Staten  <6enerael  Daer  ban  te  bertoitti 
gen/  op  Dat  |)et  Dun  beliebe/  b^m  Dien  bolgenDe 
ooft  te  laten  bieten/  Jtgene  fp  002beïen  flillen  boo: 
baren  Diend  te  beboren.  ̂ p  fcbnjft  ooft/  Dat  tip 
Dien  namiDDag  ÏjaDDe  befien  De  fortificatie  ban  Die 
plaetfe/  Dieljpfo  fbiaft  baDDe  bebonDen/  DatinDien 
De  bpanD  Daer  met  een  fraep  leger  quame  en  aen* 
tafle/  men  meer  Dan  te  bcel  te  Doen  fouDe  fjeööen 
om  Dat  te  bonnen  betoaren:  maer  Dpacïjte  Dat  mijn 
©eer  ban  ©iboufan  Defcn  tointer  De  tijb  fouDcbcb^ 
ben  om  Die  tlerft  te  maften/  miDé  Dat  fijne  mijeft. 
bem  miDDclen  Daer  toe  gebe  /  gelijft  bp  ïjcm  Dift* 
Voiljs  Daerom  baDDe  gcbeDen.  ©oo?tö/  fcïnijftljp/ 
DatDeÉoninftte  ftonnebiasV  «ntot^micnöber* 

toaebt  bierDe/  en  recommanDecrt  ficb  booitö1  oomioe* Delijft  in  fijne  goeDe  gratiën/  etc. 

T€rtoijle  fijn  CrccU.  met  bet  leger  nocb  tegen 
Den  buanb  lag/  baDDe  fijn  bootö  €rcell.  Doen 

belepDen  een  aenfiag  op  i)tt  ftalteelban^Beurov  en 
befiaöVan  toel  tuetenDe  Datterniet  Dan  30.  mannen  optoaren/ 
Mtütau  en  jjat  m  ̂   flaö  Qeen  bolft  toaö/  ïjeeft  bp  Den  14. 
oïiö«fs(.  ̂ Cptómö,  jje$s  nacljtö  Den  belepDer  ban  Den  aen* 

fïag/  met  een  anDer  officier  Dectoaertg  gefonDen/ 
om  De  plaetfe  epnDelijft  te  befiebtigen/  en  te  toeten 
boe  lange  De  laDDersS  fouDen  moeten  toefen/  en  of 
bet  toel  DoenUjft  toajs/  Dan  niet,-  DetoclftetoeDerom 
geftomen  3ijnDe/  b?acbten  De  mate  ban  een  laDDcr 
meDe/  rapp02tccrDcn  Datfe  'tfelbe  acljten  Docnlijft te  toefen  en  practicabel.  3Baerom  fijn  €rcell.  Den 
i^.tijDinge  ftceeg/  Dat  r^onD2agon  De  ïioer  gepaft 

na  3üepferö-3BeerD/  Daer 

Stenftag 
ban  fijn 
«tErtell.  op 
*t  haflfd  en 

De  Ijet  tocDer  getlaDelijft  fo  Dupjier  gcbleben/  Datfe 
toocger  aen  De  paliffaDe  baDDen  mogen  toedien/ 
om  Die  \xxctl)  te  ftrijgen :  ̂ ier  na  togenfc  af/  en 

duam  fijn  €rccll.  met  alle  't  bolft  toeberin  't  leger/ fonDer  Dat  Die  ban  meurö  öaer  getoaer  geto02Dcn 
toaren. 

^Den  25.  <actob2is§/  afé  fijn  €,rfell.bannteninge;W^, 

toaö  bet  leger  te  fcbepDen/  toerDe  al'tgefclnitfcboonSJ,  ■ 
gemaeftt/  op  4.  balbeftanonöna/  biemenmepnbe 
meDe  te  nemen/  om'tbup.ö  te3BeerD/  gelegen  on* 
trenteenmijleban  §felburg/  tebefebieten/  Daer  toe 
Dertoaetttf  togen  De  regimenten  ban  peeren  Den  af* 
gefwben  v02aef  pjilip.ö  ban  kaffan/  met  De  fta* 
ballcrpe/  in'tlanD  ban  Eutpben  en  #ber-|3flel  m 
garnifoen  geDelïineert  /  met  ïafl  'tïjupö  op  te  en* 
feben/  en  fo  fn'tniettoilDenopgebcn/  Dat  men  Dan 
't  gefebut  Daer  boo?  fouDe  planten ;  in  toclften  geballe  4 men  De  32.  mannen/  Die  men  fepDe  Daer  op  te  toe* 
fen/Denbe«fouDeb2cften.  ©olgené  toclften  ïafr/  op 
Denna-noenbertogcn3ijnDe/  De  rupteren  cnfolDatcn 

boo2noemt/  metD2icbalbe  ftanono'  (benniDö  bet  bier? 
De  bn  gebaeft  ban  treft-paerDen  niet  ftoft  meDe  geno? 
mentoerDen)  om  Dcrtoacrttf  tenaen.  't  Boo2f3  bolft  ■ 
ftomenDc  boo2  aBeerD/  DeDen  'tbnp^  op-epfcljen,- 
Daer  op  Die  ban  binnen  anttooo2bcn/  'tfelbe  niet  ober tetoillcngebcn/  maerbebouDcn/  temeer/  fofnDiert 
Dag/  en  bp  basarD/  berfteiliingc  ban  15.  folDatenr 
ban  <ö20l  geftregen  baDDen/  Die  op  ïjasarb  uptge* 
gacn/  en  om  'taenftomen  ban  De  boc2f5  troupen 
Daer  op  getoeften  toaren  /  toaerom  betf  nacbtö  De 
D?ie  ttuftlten  DcDc  planten/  boetoel  toat  bcel  berDe 
Daer  ban  ;  Deö  mojgeniS  b20cg  DcDc  Beer  op feert  toa$7  en  getogen  ...       

twn  m^enDc  D?  ï»n  ïïijn  fouDe  toilien  padren/  't^up$  te  3©eerD  fcljieten/  maer  om  Dat  mm 
'  }Ct)\W 
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fcUut  fouerbe  otter  af  (iDitö/  en  öcöe  fïet  fulcöc  operatie  1  €rnjl  ban  $affan/  baer  na  €fcaef  lobotoijftban 

(Fol. 

't  ï^urs  te 

otoergen** 
ben  met 

niet/  alfmen  meenbe  bat'et  gebaen  foube  ïK'Wjen: 
"^Daetom  bk  ban  binnen  te  maarte*  moeb$  babbcn 
om'tbup$  te  boubcn/  of  een  goctappoinctemeuttc 

105.)  beuomen :  <©tt Beer fienbe/  öeöe ianftj amelijfe ffljje* 
ten/  cnfyn€rceïl.banailc$bertoimgcnj  mitfga* 
bero  bat  S|jp  bc  roenomertbe  nacljt  tgefclmt  naerbee 
foube  boen  itcüen/  berfoeftenbenteerbet  ftcupbenno* 
Gciiö  /  'ttoeln  bcm  fijn  €rceü.nocb  tegen  ben  abonb 
fenö/  tot  150,  febeuten  toe;  beo  nacljto  oeneneer 

ttoee  f  menen  in be fterfte /  öte ötcijt aen  't bup£ ilonb/ 
brengen  /  en  gaten  in  be  Iteclt-mtiurc  matten/  om  boo? 
te  frieten/  en  liet  berbemibbebebpbcclnaeebcrop 
ben  toeg  planten.  3£en  27.  €>ctoü2iö  beöe  ©eer Deel 
b2oegop3ïDeccbfcbicten/  en  na  cenigc  gebanefdjeu; 
reu  begonnen  bie  ban  binnen  te  parlementeren  /  en  ga- 
ben  epnbelöK  bet  bnp*  iccr  confufeujbobcc/  alleen 

op  't  feggen  ban  Capitepn  ̂ jcljaef  /  bat  men  ben 
hvijgo-gebiupït  boen  foube/  'ttoeïh  Beer  baer  na 
bccMaect  toerbe  te  toefen/  bat  fj>  ailctfbangenmo; 
te/  cm  batfe  boo?  fo  een  gat'tgefcbut  berroaebt 
babfeen/  enbatfijn<£rceU.fuih8gebobenbabbe.  €n 
dii bc  betbalben  bat  be  26,  mannen  bk  op'tbuusfte 
boren  gctoceil  toacen/  'tftcop  fonben  tteblten/  om 
been  ijelft  bic'ttoitte  ffcon fonben trennen/  te  boen 
Ijangcn  met  Jteupsï/  bieop'tbupO  gecommanbeert 
baboe  -,  in  't  treuben  ban  't  ffrop  machten  fp  cerft  gro; tcftuarigbeib/  banfienbc  cjmbelijb  bat  bet  toefen 
moft/  troiiftenfpbet  ilrop/  miipt  be  i.?.brc'tltjttte 
freop  babbcn  getrobfcen/  toerbe  aen  cenöctlebenge? 

frbonnen/  mitobatbpb'anbcre  opbing/  "ttoelbbp bece/  citbe  eerft  bingbppmps  op/  bie af/  ofboo2 

öeftrop  ballenbe/  in 't  toatcr  biel/  en  bn  b'€ngelfe 
onbergeOonben  toerbe  en  bcrteonlt;  b'anbecctotii. 
toe  toerben  gebangen/  ten  lellen  toierbe  mebe 't  Ie* 
ben  gefcljoncüen:  be  15.  folbatcn  bic  tipt  <02ol  baer 
op  Op  Jja3arb  genomen  toaren/  beeft  men  op  baer 
rantfocn  en  quarticc  laten  gaen/  fo  om  batfe  op  t  öupg 
nopt  gelegen  babbcn  /  aio  om  batfe  $)ao-cebiillen 
dabben  ban  <*3?acf  gjan  ban  ̂ tpnmt:  bc  i^.toj» 
gctronftenfoïbatenmet  öcn  Dcuï  Uct  meuinebegacn. 

't  Igups  toerbe  gifpolieect  ban  alle  botter  optoasy  bc 
bjontoen  toecben  gelepb  na  ffffciuurg  /  en  op  't  lw$ 
togen  cenigc  «Bngclfe/  ban  op  ben  nacbtgnam  baer 
op  be  balbe  compagnie  ban  Capitepn  ̂ paen/  bre 

kaffan ;  en  epnbelijït  fün  €rceli.  fluntenbe  ben 
ron:  ̂ iec  na  bolgöen  be<0ebcputeerbebanbel£ee* 
ren  Staten  <öcncrael/  ban  bentfacb  ban  Staten/ 
bteban  bc  Cancelnje  en  <6ebeputeccbc  banbe^ta^ 
ten  ban  oBelbeclnnb  en  Eutpijen.  <Dcb0O2f5ftucben 
bjerben  mcetf  gebjagen  up  €belen  banbeiMuiüe/ 
baer  toe  befclj2ebcn  /  en  beel  tlümeefrers  en  €mtept 
lu-ngelepb.  'tEicbaem  ban  ben  i«32acf  ban  <&olmtf 
toerbe  lip  üc  €  beien  ban  't  t)of  ban  fijn  Crcelf.  geö?ai 
oen  /  en  bat  ban  <02acf  ̂ Dilipo  /  up  beet  €apite>men 

ban  't  l^of  baerfc  geitacn  babbcn  /  éenige  ftrateit  om/ cnfonabeHerRctoc;  ban  mo|ïen  ïk  b?aact$ban  bc 
Inhen  /  fo  om  be  becte  ban  be  feocöy  M  onibc  f  ̂aerte 
ban  be  lullen/  bp  anbecen  bcrpoofltoccben.   u;of 
loas  binnen  al-ojnme  üciiangen  met  f  torn*  Innen/ 
baer  aen  gcfjet bt  kaaraa  bcic  biapenep  ban  ,^a^m  en 

^olmo:  3jn  be  heche  roao .bcp2cnt'tfïcelüeiianflcn met  lonen  en  bjapenen/  mttfanberö  bc  banltcijfr 
peeren  Stoten:  ben  ̂ cbicanc  jfontanu^  bekeen 
fraepc  berntaninge  ban  baer  Herben  /  (Irehfiersbe  tot 
bertroofnnge  en  tot  lof  en  pjijtf  ban  be  peeren,  töe 
bdjamenbjerben  begrabcn  op  bcfüiUtec^ijbcbanbc 
totnbe  ban  bc  l^crtog  in  bc  grote  herlte.   €>p  ben 
abonb  ïjabbc  fijn  <tfrceil.en«Ï52aef  jlDilbctm  clfecctt 
bancquetboentocrujlcn/  bcbbenbcfijiï€]t:ccll.allcbe 
oftebeputeerben  en  €bdcn  boen  nobcn/en  45:acf  y®ib 
belm  alle  be  ititmeeilcrö  en  Capitepnen  op  be  Oc- 
graeffeniffe  gchomen. 

5Den  2.  jiobemu.  beel  bioegftbertoog  fijn  Crcelf. 
met  be  peeren  na  atreent/  en  Beer  na  ©ougburg/ 
om  ober  be  garnifocnen  ban  fgutnnen  en  Wott-wtf; 
Tel  te  commanberen;  upt  ïtracljtc  ban  een  ̂ ctebec 
$|.  Staten  en  fnn  €rcell.guam  ben  4.  ̂ obcmbjtö bjcbcrominbcn^agc. 

Omtrent  befe  tijb  bjaren-ecnige  getommitteert/  v&mi- 
om  bc  Uromen  ban  mijn/  f  ffeï  en  3©ael  te  bzfitfc  pr.oom  6» tigen  /  om  te  toeten  of  men  be  miei  /  bic  te  beei  toa^  Sïuia 

tecoljabbe/  toat  toaterö  bequamclnft  foubcltonncntoatrcmöe 
benemen/  en  gebocglijlt  bc  rtbteren  in  ben  ïiijn  en£:;n»  E» 
IfTclc/  bacr'ttoatcr  boe  langer  boe  oiïbtcpcr  tooi^K' ■ " 
ben.  '©aer  toe  nu  langen  tnü  aengebouben  toa^bp 
bic  ban  <©elberlanb/  Eutpïjen/  ol>ber-  Wel/  ®zk& 
lanb/  ̂ oo^b-lollanb  en  2Cmllcrbam/  bic  tot  baer 

totlnïjolblag/  en  troltUenboe  b'€ngelfc  baer  toe-;'  getogen  babbcn  <0oricbem  en  €btel/betodttcntaeg: 
ber  af.  Bccrbcbe'tgefcbut  en  ammunitie  tocber  na  j  öen  nm  bet  toatcr  obcrlajl  te  sw:  05xaer  Ue  ban ïteco  boeren  /  om  albm  febeep  gebaen  te  toojben/  en  1  <^02bjecl)t  /  25oinmel  en  i^imniegen  toacen  baer  te* 
bleef  bicn  narijt  met  fijn  bolb  nctf)boo2'tljup£ïc# 
gen. 
^im  €rccll.  ï)klt  bcfen.bag 't  leger  mebe  Uil  tot 

<JI>oo2nin/  om  na  b'uptnomfle  bana©ecrbtctoacb' 
ten.  ïDcjS  anbecen  baegs  bertoog  bP  met  bet  leger  na 
<£ltcn  /  altoacr  't  bollt  in febepen  Deftcït  toerbe  /  en  bc 
3DaIe  /  ben  ïtbnn  of  f3ffcl  afgefonben  to02be  na  baer 
garnifoenen/  en  fun€vfcll.  guam  metv02acf3Bil= 
belmban^affau  en  banbere  peeren bienabonb tot 
#icn()cm  -,  ca  ©eer  ban 3©eeib bertr ebhenbe /  guam 
logeren  tot  3t>oo2nib  /  en  qnam  ben  z  1  v  mebe  tot  Sfirn* 
ïjcm/  omopbe  begracffemffc  te  toefen  ban  be<62a^ 
ben  pijilipg  ban  ̂ aifau  en  €rnH  ban  L^olmö  ■,  baer 
tocoile  P2cparatiengemaeuttoetben/  toantbelicba? 

men  baer  ober  lange  geb^atöt  en  op  't  3^of  geHelt  toa- 

,  gen  /  allegcrenbc  bat  men  't  toatcr  fo  effen  niet  en  fou* be  {tonnen  beten/  of  baer  foube  b2efe  ballen  ban  hz  ■ 
3Daeï  mebe  te  boen  berb2ogcn.  <©efe  (0ebep  ntceröe 
ban  toegen  be  Staten  <0cncracl/  !)eüüeneenineb-'> 
genbc  bagen  gebcfoigneert/  en  qinbelnb  aebonfei'n/ 
bat'etniet  gebocgüjft  fonbe  bonnen  gcfrbieben/  tin 
met'et  flaen  ban  cenigc  ̂ oofocit  boben  •H<©2ateïti toeerb  aen  bc  Clceffc^i)be;  baer  ban  fn/  cnüennm* 
bert  bc  oppofitie  bait  <S>02b2ecbt  /  ̂immegen  en 
25ommc(/baer  rapport  aen  bc  Staten  <0enecacl  baer 
na  bcben. 

«Sijn  €rcclUbabbc  nïebe  be  boo2f5  Meeren  ̂ cbc-'^ateT* 
puteerbe  ban  be  Staten  <0cneraeIberfocbt/  tebifi  ̂ iü£n 
teren  bc  ̂ cbantfen  ban  '$  <©2xibentoeerb  en  Mmb^^tn' 
fenünrg  /  om  rapport  te  boen  ban  bc  grote  noob  /  baer  fnöugt ' in  befclbe  toacen/  ban  gerepaceert  te  toerbcn;  bieomrettpe* ren. 

%watffv    XBt  ponrpeban  bc(c  begracffeniflc toaö  befe :  B002 !  befclbe  bifitatie  ooft  gebaen  bebbenbe  /  baer  banVap- mm 
Si  ïïtha"  upt  ging  be  guacbe  ban  fijn  €rceil.  baer  na  bolgbcn  P02tljebbcn  gebaen  aen  bz  boo2nocmbe  peeren  &t& menuanöe  4»  trotttpcttctö  in  ben  roti.  3|icr  na  toerbe  geb2agcn! 
^eeceit     bc  Coznet  ban  (02aef  ̂ bilip.ö  ban  l^affau :  j&a  befe  I 

ttoec  grote  biernante  banen/  ban  bc  bier  guartieren 
ban  be  peeren:  <Daer  na  aebt  blepne  banen  ban  bc 
biccquarticccn  ban  cllio'.  3>ocn  bt  toapen-roftften: 
ISa  bicn  bc  fporen/  bc  gantcbetë/  beftoaerben  en 
belmen.  <&aer  na  toerbengebjagen  bc  4.  quarticcen 

ban  elbo'  i\x  hlepne  berben/  ennacr  bicn  ban  cihö  een groot  berb  metbetoapencn.  TDaer  nabolgbatboo2 
clbö  ttoec  paceben ,  en  na  bicn  boo2  clltö  een  paerb  in 
ben  roti  bebangen.  3>acrna  tocrbengcb2agcnbciij' 
ben  /  bat  ban  ben  <02aef  ban  ̂ oïm$  boo?  /  en  't  Eijb 
ban  ̂ 2acf  ̂ l)iüp^  na :  ̂ier  op  bolgbc  <0^acf  3Bik 
bclm  ban  ̂ affau/  booft  ban  ben  rou/  gelcpb  bn 

©Diltpsf 
toan  ïM< 
fau/  m 
«Crnfïtoan 

ten. 

Omtrent  ben  bijfbenof  bcfcilen^obeittb.ftabben®^  mtt* 
cenigc  ruptcren  ban  l^obenlo  /  itpboben  en  25a-  Kn „f," len  een  conbop  gefïagen/  en  tod  40.  paerben  en  gocben  S3m  m 

buptgcbregenj  macr  bomenbe  ontrent  ̂ antben/fipDoben 
toerbe  baer  niet  alleen  ben  bunt  ontnomen/  ma?r'ïacn  Kn 
toerben  oocb  cenobectö  gcflagen  /  en  berloren  toel  17.  SJS7  m 
paerben  ban  bc  bare.  t&it  gebeurbe  na  'tfjgccfciDebec  se* 
to002b:  fïaflen. 

Legt  gy  nu  uwen  vyand  neder , 

Morgen  Jlnet  u  een  ander  weder» 

©cere  en  een  <£ngcl.s  <®2acf :  i^a  Dem  bolgbe  <©2acf  | 
D€n  z>>.  $obcnfjet  5ijn  ban  ̂ immegen  geto^p*  j}& 

gen/  foo  te  paeebealjstcboet/  omcenacndanbSJ^"0 

op 



l%2 
rren/ en 
«S^aef 
tyimih tian  Dm 
SBerg  ge* 
bangen. 

op  bc  (lab  ban  JBccrb  /  m  rjiet  432aeffcbap  ban  $100211 
gelegai/  te  manen/  eti  3ün  bes  nactjtö  baer  boo2ge* 
uomcu/  enDebben  be  poo2tc  met  een  petatbopgefla^ 
gen/  en  baer  tipt  gebangen  toeeïj  geboert  <0:aef  ̂ en- 
rib  ban  oen  ©erge/  met  eentge  anbere  rupterai  ban 
ftjiibane/  etc  bacc  binnen  lag/  en  bocuts benomen 
lieDbenöe  57.  wbcl-paerbcn  en  eatige  bagagte-paer- 
Den  ban  bcfelbe  banc;  bebben  ook  eenigc  opbeb02* 
gcrotoattoegaatt/  boctoel  fpop^abegarbeb2pfa* 
ten  /  ter  contemplatie  ban  be  <02abinnc  ban  IBcuroV 
niet  tegenftacnbe  fp  met  garmfoen  befet  ttraren: 
<©2aef  ̂ eirtmb  fateenigen  tijb  tot  ̂ tmmtgen/  en 
to02bc  epnbelijft  fijn  rantfoengattaeBtop^ooo»gul* 
ben**  /  niet  tegenftacnbe  <0?aef  €tnfr  ban  l&affau  toel 
loooo.gnlöetiö  babbe  moeten  betalen;  ï)P  gtngloö 

Het  twe  en  dertigfte  Boek  ,  1  5 
fo  menfepbe/  ban  ben  &ortinfe  onberöoubban5oo. 
nconen  ter  maenb  /  maer  b'02b2e  niet  Hk  ty  in  i^eber- 
lanb  neffeng  anbere  peeren  fonbe  ontfangen.  ©p  an* 
bere  b?teben  ban  ben  ttoeeben  <0ctob2io  bjccbe  ge? 
fclpeben  /  bat  be  $2ince  ban  #rangïen  boo2f3  ben  2 1 . 
^cptcmb2tsfijnberbemacl  onbebent  binnen  ftomen 
toaö  gea?ribeert;  maer  bat  be  %rtog  ban^effa/ 
2tmbaffabcut  ban  ben  Catbolijben  fóomntV  baer  ban 

be  toete  gebaen  3ijnbe/terftonb  metb2ie  boctg-toagens' 
en  anbere  fuite  tjemtegenögerebenbjaö  tot'et  epnbe ban  $ontemolli  /  altoacr  öp  bem  feer  b2ienbelijb  om- 
finb  /  ft  cllenbe  bem  in  fijn  noetfe  aen  be  teebter  5ijbe  / 
en  b2acï)t  bem  in  fijn  logiment  /  baer  ftp  op  fijn  p^acb- 
tigltc  getracteett  en  geaccommobeert  toerbe:  ̂ en 
24*  reeb  öp  eerfittptten  bupfemet  ben  boo2f5  hertog 

9  5' 

©ecfcöep 
ten  ge* 
tucöten 
ban  De 

ben  9.  ganuarij  beö  nabolgenben  jaero\  <02aef  ̂ ar*  ban  &cfi"a  /  na  &.  petere  Sterfte  /  om  Ijnnne  bebo 1  tiebaer  te  boen:  3£en25.bp  ben  pauö  fijne  boeten 
met  groter  ootmocbigbeib  gebult  öcbbcnbe/  geeft 
bem  ben  $au$  lieftijh  ontfangen/  en  met  bem  feer 
langein't^paenfïbgebibifeert/  ban  bem  oo2lofge? nomen  bebbenbe/  toag  bP  gaenbifiteren  beo$au$ 
neben/  HcpHt  Carbinalen^  bPtoag  feerbertoonbert 
ban  ben  groten  p?acbt  ber  Carbinalen  binnen  fto? 
men/fenberunge  atë  !jp  fag  bat  ben  Carbinacl  iferne 
fe/  rijbenbe  in  #otttifmalibud  na  be  Confifroric  / 1 41  . 
oïbelmannen  babbe  boo?  fijne  fuite. 

Omtrent  befen  tijbtoarenooKgemterctpieerteerft 
eenen  b?ief  ban  ben  ©berflen  <6co2geSauritema/ 

nut  ilingen  gefcö2eben  aen  €bert  ban  €n$  /  getoefen 
^20(1  ban  Coeberben/  en  beftelbcr  ̂ opman/toefenbe 

man  ban  ben  ©erg  fijn  b20eber/  boo?be  penningen 
gefp2onen  bebbenbe  op  eehen  tijb  te  betalen/  bteboe 
nocbin  genen  bienft  en  toa^/  bocbbpbierbe  ontrent 
befe  tijbberjien  met  be  compagnie  boetbneebtenban 
«&abe  €rnft  ban  ̂ olm^ 

Omtrent  befen  tijb  uteegmen  alle  bage  meerber 
tijbinge  /  foo  upt  252abanb/  alö  ban  anbere  plaet* 

fen  /  ban  be  feftete  nonifte  ban  ben  Carbinael  Hlber* 
r^mfïébantug  ban  ©ottemijft/  boo2<j3oubemeurenCapitepn 
ten  «flat»  «jjoterael  ban  b.fe  ̂ ebcrlanben/  met  bolle  lafl  en 
KSltonimifTw/  ompap.s  enb?ebe  te  manen/  of  be  002? 
«©oüen*  loge  te  continueren ,  bat  ïjp  bier  of  bijf  miïioenen  aen 
rijft  /  en  geceeb  gelb  mebe  b^aebt/  om  alle  berlopen  fafeen  te 

SS'  ri^efleren/  enfomengeenb^ebemaeïtte/  b'oo?lo-, 
Snteïan  ge  metfulftenernfl  aen  te  grijpen/  bat  men  nocl)  nopt  te  bier  tnb  tot€eulcn;  en  nocb  eenen  b2tef  mebe  ge-= 
^canaien.  in  fulöer  boegen  babbe  gebaen ;  maer  men  foubeeerfl  fcl)2eben  upt  gingen  ban  <02abe5Frebertft  ban  Hm 

ben  toeg  ban  b?cbe  nocb  ecnmael  befoebem  ̂ >at  25eige/  albaerccmmaubercnbe/aenben<02abebaii 
be  ptnee  ban  Orangien  ontflagen  b>a$  imt  fijne  xnente^  <©en  b?ief  ban  Eanbema  bja.ö  lupbenbe 
gebanfteniffc/  en  gerejtitueert  in  alle  fijne  Baberöiatebölgt: 
goeberen  /  en  bat  be  $*oninb  bcm  met  epgenber  banb 
joubc  gegeben  bebben  b'02b2e  ban  ben  <0u!ben  ©lief^  • oobgemaebt  eêtabijouber  banl^ollanb/  Eelanben 
Htrecljt/  ttoebe  perfoon  ban  fijnen  i^aeb/  ai  baec 
toe  6000,  bucaten'0  jaersf/  en  bemnocb  opening  te boen  ban  een  bubjeliju  ban  Snfftou  ̂ ibiüa  ban 
Cleef/  met  belofte  ban  alle  be  goeberen  banCïeef/ 
Oulicb/  ©erg  en  fijn  toebehoren/  nabobebanben 
©o?fl  ban  bicn/  en  bent  baer  tnteflijbenenfïerben 
tegen  eenen  pegelijben,-  bocb  bcrflontmen  baer  na/ 
bat  be  ïiottinh  bem  alleen  op  b2pe  boeten  gcfïelt  babbe 
ben  5*  <§eptemb.  fonber  bcm  alö  nocb  banblicfmnge 
ban  goeberen  geacco2beert  te  bebben/  of  flaetoftrac- 
tement*  a©aö  oofe  upt  ̂ pangien  gefcb2eben/  ban 
bate  ben  9.  ̂ eptemb.bat  be  $)2ince  banOrangien 

ben  4»  ̂ eptemb»  toaj$  bomen  logerm  in'tb02pban 
€fcuriael/  in  't  gefelfcfjap  ban  Capitepn  ©ario  |^uc? no/  bicbcmteatrabalobetoaert  baboe/  batljpben 
biifben  opging  te  ̂ .^laurent/  baer  lp  met  grote 
blijbfcbap  ontfangen  tnerbe  bp  alle  bep2incipalebiC' 
naerö  ban  He  ftamere  en  anberen;  en  gaenbe  inbe 
berhe/  bjerbe  bem  getoent  alle  betoonberlijbecurio- 
fitepten  ban  Hat  bupoV  ïjv  at  mibbagmael  in  flate 
met  be  ïtofmceftersv  en  ten  bijf  upren  beöabonbö 
toerbe  bP  tot  ben  feoninb  geb2acljt/  Hk  bem  met  toon? 
berlijhe  bemonflratie  ban  goebertiereitlieib  en  ombel? 
fïnge  ban  facbmtoebigbeib  aubientie  gaf  j  toaerna 
be  ̂2tnce  bc  banben  ging  ftuffen  aai  baer  2Wtefen  /  Hit 
bem  met  gelijlt  contentanent  ontfingen/  en  beerbe 

(Foi.i©6.)  ben  felben  abonb  toeber  in'tb02p:  €n  na  ben  eten ceeb  \p  in  be  boelte  na  <0italapagaa  /  en  guam  ben  fe- 
flen  tot  Wiab2ib/  baer  ban  buptenbe  ftabbjacïiten 
ben  'HimbafTabeur  ban  ben  l^epfer/  bc  o&abeban 
5Pranhaib02g/  bic  ban  beboetö  gaenbe/  ben$2in$ 
ober  fijn  bogerbanb  fette/  en  Capitepn  ©ario  op  be 
leger  banb/  ai  quamen  fooberbe  b2ugge  ban  ̂ e? 
gobia  te  B)ab2ib  /  en  logeerbe  in  't  bupg  ban  ben  Hm? baffabeur/  baer  bem  guamen  befoeben  bele  peeren 
ban  nualitcpt/  ai  onber  bicn^on  TDiego  ban  Co?- 
bua/  bie  met  ban  opentlijb  uptreeb/  tot  een  groot 
contaiteinent  ban  alle  't  bolb.  <©en  7.ging  \p  met  ben 
flmbafTabeur  buffen  be  banben  ban  befeepferinne/ 
bic  bem  met  gcnoegai  ontfing/  en  nabatbpgebifi? 
teert  babbe  He  ̂ ertoginnc  ban  ifcria  cn^aftrana/ 
ai  i02abiime  ban  5puente^  /  bertrob  ben  9.  bebbenbe/ 

Edele ,  Erentfefle,  befonderc goede  vrund  >  HeerDroft* 

UE.  fchrijven  met  farapt  den  brief  van  Hopman  <6efntcït(* 

Sikkinga,  heb  ik  door  brenger  defes-welontfan-P""** 
gen ,  en  is  my  lief  geweeft  te  horen ,  dat  de  Cardinael,  ̂ '/0jBean fo  na  voor  handen  loude  zijn ,  die  ik  hope  dat  ons  een  Eau&ema/ 

goede  vrede  dit  jaer,  of  ten  minften  een  goeden  krijg  «"  ̂ ö"t 
mede  brengen  ialj  want  alle  menfehen ,  io  hier  als  by^^n 
den  vyand  van  vrede  fpreken,  en  nu  hareborgersdaer©joflöari 

op  vertrooften :  Het  welke  wel  contrary  is  als  U  L.  my  Coetiec» 

fchrijft,  en  de  gene  die  daer  van  daen komen,  niet"'0, anders  en  fpreken  als  van  vrede ;  fo  heeft  my  Barent 
van  Itterfum  en  Pieter  Mullert  noch  gifteren  gefegt  > 
die  UL.  feer  doen  groeten ,  enzyneen  wijl  tijds  hier 
geweeft ,  dat  haer  de  ftad  Zwol  verboden  is  geweeft  ■ 
dan  mogen  nu  wel  vryelijk  daer  weder  in  komen.  Den 
overften  Bentlink  is  ook  tot  Deventer  ,  Arnhem  en 

Zwol  geweeft ,  alwaer  de  Burgemeefters  hem  over-al 
den  wijn  hebben  gefchonken,  en  feer  eerlijk  ontfan- 

gen ,  en  ook  niet  fpraken  als  van  vrede ,  dat  hy  daer 
mede  middelaer  van  moefte  zyn,en  fy  n  befte  daer  mede 
indoen.   Dit  dunken  my  al  goede  tekenen  te  zyn ,  de- 

wijl fy  fo  openbaer  daer  van  dorven  fpreken ;  en  de- 
wyle  het  nu  ook  in  de  mond  van  de  gemeente  komt » 

hoe  fullenfy 't  weder  daer  uyt  krygenr1  of  de  knodfe 
komt  wel  op  de  ftraet.  Want  d'Impoften  zyn  groot  die 

fy  geven ,  en  't  fchijnt  wel  dat  fy  en  wy  een  duur  jaer van  Rogge  willen  hebben ,  fo  die  alreeds  heel  duur  is , 
en  geen  Rogge  van  Dantzik  aen  komt ;  ookhebben  fy 
nu  weynige  neringe  :   de  Koninginne  van  Engeland 

houd'et  alle  hare  Schepen  aen  waer  fy  die  bekomen 
kan ,  en  wil  haer  uytgelegde  penningen  weder  hebben, 
daer  de  Staten  geen  raed  toe  weten ,  en  heeft  aen  de 
Staten  gefchreven ,  fo  fy  geen  raed  weten ,  fo  weet 
haer  broeder  de  Konink  van  Spangien  daer  wel  raed 

toe ,  die  haer  de  penningen  wel  wil  erleggen  -3  wat 
wyders  daer  van  wil  komen,  fal  ons  de  tijd  leeren ;  fy 
zyn  niet  foo  moerwillig  als  fy  plachten  te  zyn.   Ook 
hadden  fy  7.  grote  fchepen  na  de  Indien  gefonden ,  die 
zyn  fonder  niet  weder  gekomen ,  en  koften  niet  door 
komen ,  overmids  het  ys.  Somma  dit  jaer  is  niet  voor 

haer  geweeft ;  God  geve  dat'et  haer  op  een  ander  jaer 
noch  flimmer  ga ,  indien  fy  geen  Vrede  maken ,  het  is 

my  lief  dat  Steffen  weder  te  Bruflèl  gekomen  is ,  ho- 

pende 



pende  dat  wy  nu  eens  tot  een  eynde  fullen  komen , 
door  d'een  ot  d'ander  middel.  Het  hadde  een  fchone 

fake  geweeft ,  hadden  wy  betaelt  geweeft  j  fo  had- 
den wy  konnen  met  defe  komfte  van  den  Cardinael , 

een  nieuwe  af-rekeninge  vorderen ,  het  welke  de  knech- 
ten noch  al  fullen  willen  doen ,  fo  haeft  fy  defen  ter- 

mijn krijgen  \  want  fy  willen  afgedankt  zijn ,  en  lo- 
pen my  alle  dagen  ten  ooren  om  na  Hoof  te  gaen ; 

dan  ikhoudenfeal  op,  tot  dat  wy  betaelt  zijn.  So  u 

L.fijnvaendel  begeerde  te  fterken*  hier  zijn  knechten 

genoeg  te  bekomen ,  want  u  L.  in  defe  twee  jaren  daer 
grotelijks  aen  gelegen  is,  indien  men  nu  monftert ,  en 

op  demonfteringe  werden  afgedankt,  als  ik  welden- 
ke  dat  fal  gefchieden ;  want  dit  gefinneken  wil ,  noch 
kan  langer  fo  dienen ;  u  L.  wil  doch  niet  laten  den 
Overften  al  te  met  tefchrijven,  en  vermanen  dat  fijn 

genade  om  dit  termijn  dapper  aenhouden ,  en  Sikkin- 
ga  defgelijken.  So  u  L.  aen  Havre  fchrijft ,  fo  wilt 

doch  de  armoede  en  quaed  onderhoud  daer  in  verha- 
len ,  en  fo  fy  niet  haeft  daer  in  remedieren ,  fo  mocht 

het  hier  welqualijk  gaen:  het  land  kan  niet  meer  ge- 
ven, en  is  al  uytgeftolen  en  gerooft;  ik  heb  fijn  ge- 

nade wel  drie  of  vier  malen  aengefproken ,  om  eenige 
Gefanten  te  Hove  te  fchikken  ,  dan  dunkt  my  niet 
daer  toe  te  willen  verftaen.  Of  Graef  Herman  der- 

waerts  werd  gaen  ,  en  dat  fijn  genade  daer  op  ver- 
•  trout ,  kan  ik  niet  weten  ;  fo  u  L.  aen  fijn  genade  Graef 
Herman  fchrijft ,  mocht  u  L.  fijn  genade  van  ons  land 
wat  vermanen  ;  want  fo  men  niets  by  tijds  toe  liet , 

fo  gaenfe  met  dit  Lingen  en  andere  plaetfen  door ,  want 

dit"  niet  met  allen  te  beduyden  heeft.  Ook  was  het 
goed  dat  fijn  genade  dele  winter  het  volk  by  der  hand 
hield ,  om  een  inval  in  Vriefland  of  op  de  Veluwe  te 
doen;  wantdeGroeningers,  nochVriefen,  noch  het 
Oldeampt  niet  een  ftuyver  tot  contributie  willen  ge- 

ven ,  en  foude  geen  quaed  doen  tot  den  vrede ,  fo 
mochten  fy  fien  wat  macht  voor  handen  waer.  Nieus 
kan  ik  u  L.  op  dit  pas  anders  niet  fchrijven ,  dan  zijn 
alle  daegs  wat  goeds  verwachtende  van  u  L.  waer  aen 
wy  ons  vaft  trooften  ,  en  drinken  malkanderen  eenen 
quaden  dronk  wijns  daer  op  toe ;  nieuwe  wijns  is  noch 
hier  niet  geweeft,  overmits  de  geulen  nu  over  al  fo 
ftropen.  Wilt  my  u  L.  huysvrouwe  en  Joffrou  Hennik 
veel  goets  feggen ,  en  datfè  wel  neerftig  mach  bidden 
om  een  goede  vrede  ,  fo  krijgtfe  haeft  een  jonge 
vryer:  Hier  mede  God  bevolen.  Te  Lingen  den  xj. 
November  1595.  Onder  ftond  UE.  dienft willige*  En 
was  ondertekent  Georg  van  Laukema  ;  ter  zijden  af 
ftond  ,  fijn  Genade  is  feer  bedroeft  om  de  gevanke 
nis  van  Graef  Henrik ,  het  welk  u  L.  wel  fal  weten. 

Vervolg  der  Nederlandse  Oorlogen. 
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HET  OPSCHRIFT  WAS, 

Den  Edelen  ,  Ercntfeften  en  Manhaften  Evert  van 
Enjfe ,  Kjminkjïjke  Majefieytt  bejitlder  ,  Hopman  tn  Drofi 
tot  Ceulen. 

3£en  fmcf  ban  <©*abe  5prcben&  ban  ben  25erge/aen 
"üm  <i&abe  ban  JFucnteo'  /  toa$  lupbenbe  al&ttf : 

JWYN  HEEjRE, 

DE  gene  die  'tu  Excell.  belieft  heeft  my  te  fchrij- ven ,  in  dato  van  den  1 1 .  defer  maend ,  is  my  wel 
jBjicfban 
«fêjaef 

toanS  ter  handen  gekomen ;  en  volgens  den  inhoud  van  dien 
2&ece/acnfal  ik  niet  laten  wel  op  mijn  hoede  te  zijn  tegens  de 
ten  <ö5?fi»everracjerïjenen  aenflagen  van  den  vyand;  hebbende  daer 

'       '    ̂ vanftraksdewctegedaen  in  de  ftedenen  plaetfen  van 

eenige  middelen  te  fchikken  5  fo  bidde  ik  defelve  te  be- 
laften ,  dat  ik  fonder  vorder  uytftel  gefecoureert  worde 

in  defen  uy  tterlten  nood  j  want  het  is  onmogelijk  dat 
defe  foldaten  langer  lijden  konnen  die  armoede  en  hon- 

ger ,  die  fy  geleden  hebben  en  noch  lijden.  Want  indien 
de  noodwendige  middelen  noch  lang  vertoeven,  fo  heb- 

ben wy  groter  difordre  te  verwachten  dan  der  oyt  ge- 
weeft is ,  't  welke  niet  fal  konnen  geremedieert  worden 

fonder  feer  grote  koften ;  waer  van  ik  mijn  Heere  den 
Marquiz  van  Havre  particulierlijk  veradverteert  hebbe 
in  cijfer,  (om  dat  ik  het  de  penne  niet  toe  vertrouwe)  op 

dat  u  Excell.  daer  van  verwittigt  werde.  Aen  d'andere 
zijde,  alib  ik  t'mijnder  komfte  herwaerts  gevonden  heb- 

be, onder  de  ruijterije  van  dit  mijn  gouvernement, 
eenig  goed  getal  foldaten,  dewelke  niet  opgetekent  wa- 

ren in  des  Koninks  boeken ,  ook  gene  gagie  trekkende , 

foekende  haer  onderhoud  aen  d'eene  of  d'andere  zijde , 
waer  vanfydoord'ordre,  die  ik  daeringeftelt  hebbe, 
uyt  laft  van  uwe  Excell.  dat  'er  gene  roverijen  noch  dif-  (Fol.  107.) 
ordren  gefchieden,  niet  meer  yet  trekken  konnen,  fo  dat 
fy  by  mijn  gekomen  zijn,  dienft  begerende,en  ook  eenig 
middel  om  te  leven.  En  alfo  fy  't  feventig  in  getalle  zijn, 
alle  oude  foldaten ,  de  meefte  in  dit  Land  geboren ,  heb- 

bende fijn  Majeft.  1 2.  of  1 3 .  jaren  gedient ,  zijnde  feer 
kundig  en  ervaren  in  dit  mijn  Gouvernement,  wel  ge- 
monteert  en  uytgeruft ,  dewelke  in  de  neerlage  van  den 
vyand  aen  den  Rijn,  fich  eerlijk  gequeten  hebben ;  fo 
heb  ik  fo  veel  middels  gefocht ,  dat  ik  eenig  geld  be- 

komen hebbe ,  't  welk  ik  gelicht  hebbe  tot  mijne  koften, 
waer  van  ik  hun  wat  gegeven  hebbe,  om  fich  t'onder- 
houden,tot  dat  ik  uwe  Excell.  daer  van  verwittigt  foude 
hebben ,  om  daer  van  te  difponeren  na  fijn  believen.  En 

alfo  fy  niet  gaerne  aen  d'andere  zijde  van  den  Rijn  foude 
dienen,  foDidde  ik  defelve  dat  het  hem  believe  my  die 
eere  te  doen  van  my  te  confenteren ,  dai  ik  een  Compa- 

gnie van  Carabins  moge  oprichten ,  en  dat  ik  tot  dien 
eynde  mag  verwerven  de  patente  daer  toe  nodig ;  ver- 
fekerende  defelve ,  dat  ik  die  Compagnie  niet  en  begere 
om  daer  het  minfte  profijt  van  te  hebben  ;  maer  alleen- 

lijk om  die  t'employeren  ten  dienfte  van  fijn  Majeft.  en 
van  uwe  Excell.  daer  het  den  nood  vereyfcht ;  of  in  ge- 

valle dat  defelve  daer  fwarigheid  in  vond,  fo  bidde  ik 
dat  u  Excell.  believe  den  Commifïaris  alhier  te  belas- 

tten ,  dat  het  geld  van  fijn  Majeft.  komende ,  fy  des 

deelachtig  mogen  zijn  gelijk  d'andere,  op  dat  fy  in 
den  dienft  van  fijne  Majeft.  continueren  mogen ,  en  dat 
eenige  van  henlieden ,  hier  geen  dienft  konnende  krij- 

gen ,  fich  niet  by  den  vyand  in  dienft  gaen  begeven :  de- 
welke kennende  het  land  van  mijn  gouvernement ,  her- 

waerts-over  veel  quaeds  fouden  konnen  doen ,  om  dat 
fy  lang  in  garnifoen  gelegen  hebben  in  de  fteden ,  en  de 
gelegentheden  van  de  plaetfen  kennen ,  hopende  noch- 

tans ,  na  dien  de  Gouverneurs  mijne  voorfaten  altijd  een 
compagnie ruyterije  gehad  hebben,  dat  u Excell.  my 
mijn  verfoek  nietweygeren  fal.  Derhalven  fal  ikeyn- 
digen ,  biddende  God ,  na  mijne  feer  ootmoedige  re- 
commandatien  in  des  fèlven  goede  gratie. 

Mijn  Heer,  u  Excellentie  fijne  Alder-heyligfte  in 
voorfpoed  te  verlenen.  Uyt  Lingen  den  24.  Nobember 
i?9f.  Onder  ftond,  u  Excell.  feer  ootmoedige  enge- 
hoorfame  dienaer.  Ondertekent  Freder'tk*  Grave  van den  Berg. 

HET  OPSCHRIFT: 

t*p 

mijn  Gouvernement ,  op  dat  fy  goede  wacht  houden 

endatfyd'oogein  'tzeyl  houden.  En  alfo  ik  uwe  Ex- 
cellentie verfcheyden  malen  vertoont  hebbe ,  in  wat  el- 

lendigen  ftand  de  faken  van  her  waer  ts-over  fich  bevin- 
den ,  en  wat  uyterfte  armoede  defe  foldaten  lijden,  door 

dienwy  zedert  mijn  vertrek  van  Antwerpen  geen  geld 
vandenKonink  ontfangen  hebbe;  foben  ik  verfekert 
dat  het  niet  ontbroken  heeft  aen  de  goede  wille  van  uwe 
Excell.  maer  dat  het  beleg  van  Cameri  jk  en  andere  occu- 
patien ,  die  defelve  gehad  heeft ,  daer  van  oorfake  zijn : 
Biddende  derhalven  u  Excell.  nadien  't  defelve  belieft 

Aen  fijn  Excellentie. 

D<£  töupteren  ban  252eba  fetegen  tn  <attobergc^<©iatJe 
bangen  <ö2abe  lan  ban  ffêanberftfjepb  /  foongjf*" ban  bsn  <02abe  ban  <*£et;eftcpn  /  öomcnbe  upt  Ijet  3te-  mmtm* 

gec  boo?  Camenjft  /  gebangen  m  2&aDanb ;  Dp  fiiftf*  rw  at» 
neerbe/  bat  ten  tube  ïp  gebangen  toerbe/  upt  ben^ns"1- öïenfïgefrïjepbenenfulr  neuttaeltoaov  en  ban  geen 
goeöen#nnfe :  be  Ritmeren  fufttneetben  ter  contra* 
tïe*  hierom  bias  beet  btfnute/  bocfj  Det  bierbena* 
maelg  bp  accoo?tafgebaem 

Omtrent  ben  felben  tijb  tö  getntercipteertfefeecen^efnttt* i 
b2ïef  ban  ben  |Barqut5  ban  ï|ab2e  (betoeifcebe1']»"^" 

heeft ,  dat  uyt  te  ftellen  tot  op  de  komfte  van  de  Heere  Ib2ebe-ljanbel  feer  getaeben  ïjabbe/baer  op  be  t'fanien-  $„  K# 
Stephanod'IvarrateBruflèl,  en  wederom  my  te  fchrij-  fp2afte  in  ̂ CÏanb  geballen  biag  /  atë  töp  ï|tCC  bO*  quij  Dan 
ven,  dat  uwe  Excellentie  befich  is  om  met  den  eerften  een  betfiaelt  Deb&en.)  3&efen  ÖJtef  toog  gebateert^e  «» 

IV.  Deel.  '  I»  in 



°\ 

üm  tytcn 

ftcncp. 

Het  twe  en  dertigfte  Boek, 

1 

in  buffel  toouK|$otom&ci'j  baer  ban  t  opfcfi2tft \ua.o  /  aen  mijn  l^ecrc  /  mijn  &eere  ban  COaftcnru  / 
ban  ben  ttabe  ban  fun  Crcdt.ban  &cratne.  gfln  be* 
rmlheOnonberanberefcOJuft  alöuö :  3©p  3ün  toer* 
toon&crt  ban  lm  lang  Wijnen  ban  öen  Carbinael 
<£it5-l&cr*og  in  italien/  baer  ttf  miflerie  in  gele* 
gen/  tja  3pbaermebcfo  iKt&uV  fa»  uomtmetau* 
toette^  en  met  geiö/  ton  tjcöben  3cbert8.macnben 
fcftoue  effecten  gebacn  fonber  gclb :  entiteit  öefe  mü* 
liocnenaenUomen/  top  fullen  alle  berxicrelbbermee* 
fteren  /  etc.  fDons  b'3!renuerg  ueeft  fcefe  bagen  bn-na op  fijn  fterben  gelegen/  en  De  fmantien  Ijouberïop : 
IDcn  fal  fonber  ttni jfel  baer  in  bmfim  /  ercufeert on* 
fe  ertremitenten/  betoelfce  fobanig  3ijn  /  öat  ihfe  u 
'  niet  foubc  nonnen  afmalcn  /  en  Uulbe  gn  bier  toaert  / 
ombacrbanteoo2belen/  etc»  g»  bmt)Iij£ietiatu€. 
baergcblebeiutf/  om  ben  Carbinael  t'ontfangen  en te  boen  gerieben  /  en  bat  fijn  ©oogfjeiö  refolbeert 
ïiem  t'ontDalen/  en  te  tracteren  altfbenperfoonban benfeoninn. 

<Daer  3ijn  notfj  bcrfcïjenöen  anbece  b2teben  unt 
buffel  gefcTtfcben  /  ontrent  hcf^  *$&  geintercipieert  / 
ban  bebuile  men  be  onbertefeeninge  qualiju  ftan  lefen  / 
en  ober  jtilfcjas  niet  toeet  totc  hic  gefeïueben  Debben/ 
fal  hit  boo2-bn  gaen,-  alleen  fullen  luer  laten  bolgen 
reuen  uzief  ban  ben  flBarnui3  banï$ab2e/  aenlBe- 
b20utoe  be  H&argiuy  fijn  «éiemalc  /  toefenbe  om  öen* 
lunöer  particuliere  affairen  binnen  $ancp :  €nnoclj 
eenen/  bienö  onberteueninge  i$  CoarleS  be  ifron* 
monb/  fonber  bat  iït  fijn  tntaïitent  uenne/  ban  [jet 
feuijnt  of  lyèt  een€belmanmacl)3Ungebjee|lban  be 
fuite  ban  ben  |Baraw3  ban  ̂ ab2e :  apt  betoelue 
men  ban  be  gelegentljeben  ban 't  5$of  te2&2ufifelon* teent  befe  tijb/  en  fcoat  boae  men  baeropbeuomfle 
ban  hm  Carbinael  Sfilbcrtitö/  en  b'ontfïagingeban 
hm  ptnee  ban  Otangien  ïjabbe  /  en  eenige  anbere  fa* 
hm  i  ber (lam  ftan.  «Dm  U2ief  ban  hm  ifear«ïui5  ban 
Üab2e  toa$  ban  ben  nabolgenbe  iiujoub  : 

MEt  defe  gelegentheid  van 't  wederom  trekken  van de  Heere  van  Aubain ,  heb  ik  occafïe  om  te  conti- 

nueren ,  om  u  G.  van  myne  nieuwe  tydingen  t'ontbie- 
den ,  dewelke  ( God  lof)  feer  goed  zijn ,  nadien  ik  wel 
te  pas  ben ,  en  fonder  dat  ikiq  dit  na-jaer  eenig quaet 

frjnst)up0*otGicnt  vernomen  hebbe  :  Van  dewelke  (Gichte)  de 
tjouine.  Grave  van  Arenberg  ontfiagen  is  geworden  voor  vier 

maenden ,  met  fo  vele  andere  quaden ,  dat  het  niet  gé- 
weeft  is  fonder  gevaer  van  fyn  leven ;  en  hoewel  hy  nu 
wat  aen  dê  beter  hand  is ,  nochtans  heeft  hy  een  grote 
fwakheid  behouden.  Ik  heb  u  G.  ontboden  de  weder- 

kom fte  van  den  Grave  van  Fuentes  zedert  den  feften  de- 
fes,  met  groot  genoegen  van  fijn  vrienden  ,  om  de 
goede  en  importante  vi&orien  die  hy  behaelt  heeft ;  en 
foude  daer  voort  in  continueren,  fo  hy  by  der  hand 
hadde  de  bequamighedendaertoëvereyfeht.  DeCar- 
dinael  Ertz-Hertog  is  voor  een  maend  in  Italien  geko- 

men ,  en  heeft  al  voor  drie  maenden  in  handen  gehad 
de  Wiflel-brieven  van  de  koopluyden  voor  een  grote 
fomme  van  penningen,  en  fend  ons  geen  onderftand; 

maer  't  is  van  node  dat  men  't  tot  groot  nadeel  en  inte- 
reft  van  fijn  Majefteyt  van  de  koopluyden  opneemt , 

en  noch  kan 't  niet  helpen  voor  de  quantiteyt  die  men 
van  doen  heeft ;  't  welk  veroorfaekt  een  oogenfehiin- 
lijke  ruine,  en  ten  platten  Lande  een  difordre,  waer 
over  een  yeder  in  wanhoop  is.  Gelooft  vry  datter  vele 
zijn,  en  Spangiaerts  meer  als  andere ,  dewelke  benij- 

den 't  geluk  van  defen  goeden  Grave ,  en  zijn  hem  in  de 
weeg  alwaer  fy  konnen.  Ik  verwonder  my  niet  in- 

dien fy  't  anderen  doen ,  nadien  fy  't  haer  eygen  natie 
doen.  Iktwijfele  dat  de  Cardinaelfo  lang  in  Italien  fal 
blijven ,  tot  dat  hy  van  fyn  Majefteyt  verita  fijne  inten- 

tie op  d'abfolutie  by  fyn  Heyligheid  aen  denNavar- rois  (fo  noemdefe  den  Konink  van  Vrankrijk)  gege- 
ven; zijnde  een  fake  van  fulker  importantie  en  confe- 

quentie  ,  dat  men  gedwongen  fal  zijn  eenen  anderen 
voet  in  de  faken  te  nemen.  Ik  kan  my  niet  laten  dunken 
dat  de  Paus  dit  heeft  willen  bettaen  Tonder  goed  fonde- 

ment ,  en  ook  niet  met  weten  en  goed  vei  ftand  van  on- 
fen  meefter ,  hoewel  dienaers  het  contrarie  voorgeven ; 

5  9  5- 
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aen  ffllt- 
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want  anders  foude  dit  de  gantfcheCatholijke  Religie, 
en  de  Chriftenheid  in  oogenfchijnlijk  peryeul  geftelt 
zijn.  Alfo  houd  ik  dat  dit  de  komfte  van  fijn  Hoogheid 
wel  fal  mogen  doen  opfehorten  voor  eenige  weynige 
maenden,  (ik  ben  daer  niet  bedroeft  om)  opdat  on- 
dertuflchen  de  Grave  by  fijn  Majefteyt  kome,  en  dat 
hy  tijd  hebbe  om  te  handelen ,  en  het  fal  feer  wel  te 
paffe  komen  om  vele  redenen ,  die  te  lang  zijn  te  fchry- 
ven.  Den  handel  van  pays  met  Holland  begint  vuriger 
gedreven  te  worden  als  van  te  voren  ;  voor  fes  maen- 

den was  't  een  doot-fonde  daer  van  te  handelen,  nu 
is  't  meer  als  een  vergeeflijke.  Moniieur  van  Mel- 
roy  is  daer  heen  getrokken  van  mij  nen°t  wegen,  ten 
tijde  dat  ik  hier  tot  het  Gouvernement  gecommitteert 

was ,  met  den  Rade  van  State  in  't  afwelèn  van  fijn  Ex- 
cellentie. En  my  dunkt  dat  hy  goeden  moed  heeft,  en 

begint  te  handelen ,  verfoekende  eenig  breder  adveu 
of  confent  en  commiffie ,  die  ik  hem  gefonden  hebbe , 

door  ordre  van  den  Grave.  Wy  fullen  fien  wat  'er  van 
komen  fal ,  ten  minften  fal  der  uyt  volgen  een  grote  ju- 

ftificatie,  van  dat  fyn  Majefteyt  fich  t'henwaerts  fuik 
een  goedertieren  Prince  betoont  ;  en  ik  fal  u  G.  in 

't  brede  verwittigen  van  't  gene  daer  van  komen  fal. 
Want  gelooft  vryelijk,  dat  aen  defen  pays  hangt  het 
pjeluk  en  den  voorfpoet  van  alle  onfe  faken.  Sy  zijn 
leer  verwondert  van  de  vryheid  van  de  Prince  van 
Orangien,  waer  mede  fijn  Majefteyt  veel  uytgerecht 
heeft  voor  fijn  eygen  dienft ;  en  dat  kan  de  fake  niet 
als  tot  een  beter  haven  vorderen ,  en  herbrengen  het 
rechte  vertrouwen.  Men  fal  beginnen  dag  op  dag 
de  fake  van  Bourgongien  ter  hand  te  nemen  :  En  ik 
fal  gedachtig  zijn  de  pretenfien  van  degene,  die  gy 
my  gerecommandeert  hebt ,  als  van  den  Schoon-foon 
van  Nalud  Panier  tot  den  Staet  van  Fifcael  te  Paligny , 

en  van  den  Dodeur  Ie  Brun  tot  Raed  in  't  Parlement ; 
maer  alfo  het  nodig  is  dat  hy  te  voren  van  't  Parlement 
genomineert  zy ,  fo  wacht  men  daer  na ,  en  mene  dat 
daer  geen  fwarigheid  in  wefen  fal.  Want  het  is  een  feer 
treffelijk  perfonagie ,  na  dat  ikverfta,  en  fal  hem  by- 
ftaen  na  al  mijn  vermogen.  Daer  is  noch  een  andere  re- 

commandatie van  Me-vrouwe  van  Remirence  tot  het 

Bailjoufchap  vanjoncelle,  ik  fal  der  alles  in  doen  wat 
ik  mag ;  maer  men  kan  alles  niet  op  eenmael  doen  voor 
alle  de  wereld ,  op  dat  ik  niet  worde  een  moeyelijk  fol— 
liciteur;  behalven  dat  ik  met  groote  perijkeltewerk 
moetgaen,  voornamelijk  indien  ik  niet  envreefdede 
gene  die  ik  bevordere. 

De  Grave  betoont  meer  en  meer  affe&ie  t'my  waerts, 
en  grote  vernoeginge  van  mijne  dienften,  't  welk  my 
doet  wenfche  dat  hy  hier  langer  bleve ;  hoewel  dat  hy 
in  Spangien  zijnde ,  meer  gelooft  fal  wefen  ,  en  meer 
voor  fijn  vrienden  fal  doen  als  hier,-  en  ik  weet  niet  (Fol.  iot.) 
of  het  nut  fal  zijn  voor  den  dienft  van  den  Konink,  hem 
hier  van  daen  te  nemen  in  defe  gelegentheid ,  daer  een 

foldaet  meer  van  node  is  als  een  met  den  langen  tab- 
baert,  (fo  noemt  men  gemeenlijk  een  Suppooft  van 
den  Hove,  dan  ik  mene  hy  hier  mede  meent  den  Car- 
dinael. )  Men  moet  de  meefter  de  forge  daer  van  laten , 
en  fich  met  fynen  wille  conformeren;  vertrekkende, 
draegt  hy  altyd  met  fich  groten  lof  en  reputatie ,  en 
geluk  boven  al,  waer  voor  hy  God,  en  fyne  goede 
vrienden,  die  hem  vromelijk  bygeftaen  hebben,  heeft te  danken. 

Voorts  fo  heb  ik  brieven  ontfangen van  N.  Panier, 
hoewel  fy  van  ouden  datum  zijn  van  den  maend  van 

September:  Maer  in  't  eynde  ontbied  hy  my,  na  vele 
excafen  van  onmogelijkheid,  dat  hy  veel  liever  van 

't  fyne  verkopen  fal,  en  fich  felfs  ontrieven ,  als  dat  hy 
mijne  aflignatien  niet  voldoen  foude ;  en  dat  ik  t' Ant- 

werpen foude  handelen  met  d'  Agenten  van  de  Borlo- 
machy ,  op  dat  fy  my  hier  't  geld  leveren  ;  en  dat  hy 
't  twee  maenden  daer  na  fal  doen  wedergeven  te  Befan- 
c_on,-  fo  dat  ik  hier  mede  befich  ben.  Want  de  twee 
maenden  na  fijnen  brief  zijnalverftreken;  endoor  de 
neutraliteyt ,  de  welke  in  Bourgondien  weder  ingeftelt 
is ,  fal  hy  beter  gelegentheid  en  bequamigheid  hebben 
als  van  te  voren ;  fulks  dat  gy  wel  doen  foudet  hem  felfs 
daer  toe  te  bewegen ,  en  dat  hy  hier  in  wil  doen ,  en  fich 
reguleren  gelijk  ik  hem  fchrij ve.  Wy  hebben  de  fchuld  : 
want  indien  na  mijne  reyfe  door  Lorraynen  Claude 
daer  henen  getrokken  waer ,  het  geld  was  gereet,  en 

foude 
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foude  niet  uytgetlaen  hebben  't  gene  hy  daer  na  wel  ge- «faen  heeft.  Nu  (o  dunkt  my  datinen  daer  mede  te  werk 

moet  gaen  gelijk  ik  u  feege. 
Ik  hope  de  toekomende  w  e  ke  na  Havre  te  trekken ; 

maer  de  Grave  houd  my  geftadig  op ,  ondertuflehen 
indien  ik  voor  de  komfte  van  a^n  Cardinael  niet  mag 

onledig  zijn  met  mijne  particuliere  affairen ,  dan  fal  het 
my  noch  veel  minder  mogen  gebeuren;  door  dienikiie 
dat  ik  dan  noch  meer  geëmployeert  en  met  faken  belaft 
fal  worden  dan  ik  nu  ben.  Men  moet  voortvaren  ter- 
wijlen  dat  men  op  goeden  weg  is.  Ik  hope  korts  eene 

vereeringe  te  krijgen  voor  den  tijd  dat  ik  hier,  gedu- 
rende 'tafwefen  van  den  Grave ,  Hooft  van  den  Raed 

geweeft  ben.  Maer  ik  kan  u  G.  noch  niets  fekers  ont- 
bieden, alfo  ik  noch  niet  afgeveerdigt  ben.  Ik  en  fal 

niets  vergeten  van  't  gene  de  welvaert  onfer  faken  mach 
betreffen  ;  en  ftelt  u  geruft. 

Me-vrouwe  de  Marquize  van  Bergen  is  met  haer 
Moeye  Me-vrouwe  Beftaz  voor  drie  dagen  te  Brayne 

gekomen,  't  welke  dicht  hier  byis.  Sy  {uilen  my  ko- 
men befoeken ,  waer  van  ik  blijde  ben  :  Want  het  is 

ha-ft  drie  jaren  dat  ikfe  niet  gefien  hebbe  j  fy  word  feer 
groot  en  fraey.  So  de  pays  gelukt,  gelijkikhope,  fo 
lullen  haer  faken  wel  gaen-  Gelooft  vry  dat  het  de 
grootfte  erfgenaem  is  die  by  onfen  tijde  geweeft  is , 

en  hare  faken  beginnen  weder  feer  gereddert  te  wor- 
den ,  en  wy  hebben  alle  de  lopende  lchulden  betaelt  : 

fy  fal  meer  hebben  als  60000  pond  te  rente,  en  Lan- 
den en  Heerlijkheden  van  groter  weerde  en  voortreffe- 

lijkheid. Als  ik  u  Genade  hen  fal,  gy  fultdeperfone 

kennen  ,  en  wy  fullen  daer  t'famen  van  oordeelen, 
en  na  d'occurrentien  fullen  wy  hen  wat  ons  dienftig 
fal  wefen.  Want ,  aengaende  de  Gravinne  van  Salin , 

ik  vrefe  dat  d'affectie  verkoelt  t'mywaerts ,  zijnde  daer 
altijd  den  nijd,  en  weynig  goeden  wille  ,  gelijk  van 
tevoren.  Alles  moet  wel  overwogen  en  aengemerkt 
worden.  Maer  noch  moet  men  niet  vergeten  ,  na- 

dien wy  eene  fake  onderhanden  hebben,  die  te  laten 
ontgaen.  Want  daer  prefenteren  fich  twee  partyen , 
dewelke  my  onder  de  hand  beginnen  moeyelijk  te  val- 

len ;  't  welk  den  Grave  Herman  van  den  Berg  is ,  de- 
welke een  van  de  grootfte  Heeren  is  van  dit  Land,  en 

heeft  40000.  pond  aen  rente,  behalven  fijn qualiteyt 
en  dapperheid,  en  feer  begunftigt  van  den  Konink, 

en  Gouverneur  van  't  Hertogdom  van  Gelderland. 
Ook  achte  ik  dat  den  Prince  vanOrangien,  die  korts 
weder  komt ,  daer  aen  pretenderen  wil ,  dewelke  is 

't  gene  gy  wel  weet ;  maer  beyder  ouderdom  is  feer 
ongelijk  voor  de  Joffrouwe.  Want  de  Prins  is  43 .  jaer 
oud,  en  de  Grave  36.  en  fy  14.  en  is  noch  feer  teer. 

Het  en  is  geen  beetje  om  te  vermuylen  ,  en  voor- 
namelijk ,  indien  ik  in  korten  fie  mijne  volkomen 

beveftinge  alhier.  Want  het  gerucht  gaet ,  dat  de 
Gouverneur  van  Vlaenderen  my  niet  ontbreken  en  fal , 

of  yetwes  anders  ,  't  welk  beter  is.  Eyndlijk  ,  fes 
maenden  tijds  fullen  ons  veel  leeren  ,  -ja  binnen  de 
Meert,  tegens  welken  tijd  ik  hope  dat  de  Grave  we- 

dergekeert^fal  zijn,  en  dat  ik  dan  fal  konnen  difpone- 
ren,  fo  van  uwe  komfte,  als  van  vele  andere  gewich- 

tige'faken  ;  Waer  van  ik  het  oordeel  tot  alfdan  uyt- 
ftelle,  zijnde  de  tegenwoordige  gefteltheid  daer  noch 
niet  toe  bereyd.  Ondertuffchen  recommandere  ikuG. 

alle  onfe  kleyne  huys-faken  ,  die  ik  niet  twijfele  of 
fy  moeten  feer  wel  gaen.  Slaet  gade  den  tijd  van 
onfe  granen  in  te  doen  halen  ,  en  na  Kerfmis  uwe 

rekeningen  te  horen  ,  en  u  de  reftanten  van  uwe 
Landen  en  renten  te  doen  betalen  ,  en  een  goede 
beurfe  te  maken  ,  om  my  die  mede  te  brengen ,  en 

Voor  't  eynde  van  't  ander  jaer  fal  d'een  of  d'ander wederom  konnen  keren.  Want  fulke  goederen  moet 

men  op  de  knechts  niet  laten  ftaen ,  dewelke  in  dat 
quartier  al  te  ras  gaen.  Ik  gelove  dat  gy  Claude 

gepaeyt  fult  hebben  van  't  gene  hy  op  ons  ver- 
locht ;  gy  fult  hem  feer  verobligeert  hebben ,  hy  en 
fal  in  geen  gebreke  wefen  van  wel  te  doen  :  Want 

ik  heb  hem  langen  tijd  gekent  van  fonderlinge  affe- 
öie  en  getrouwigheid  te  zijn.  Gy  fult  van  tijd  tot 
tijd  van  alles  verwittigt  worden.  Ik  bidde  der 
Schepper , 

Me-vrouwe»  u  te  geven  in  gefondheid  een  geluk- 
kig en  lang  leven,  u  de  handen  kuflende.  UytBruffel 

IV.  Deel. 

den   November  1 59J. 
feker  tekemnce  {onder  naem. 

Ondertekent  met  een 
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Pofl  date, 

Ontbied  my  tijdinge  van  uwen  Sone  van 

met  alle  oceanen ,  en  van  de  gefondheid  van  ci'ande- re  kleyne. 

In  'tfluyten  van  ó^fc  heb  ik  u  fchrijvensontfar.gen 
van  den  15.  en  alle  deninhoutjs  aengaende  uwe  lan- 

den in  Vranrijk,  en  van  't  ongelijk  't  welk  men  uwe 
verpachters  aldaer  geeft;  en  ik  fal  my  na  uwe  mee- 
ninge  reguleren,  en  trachten  dat  wy  hier  eenige  re- 
compenfe  daer  voor  ontfangen.  Maer  de  refoluti^a 

van  dit  hof  zijn  in  alles  fo  langfaem  ,  dat  ik 'er  van 
wanhope,  en  nu  noch  meer' als  oyt,  zijnde  onderde 
handen  van  een  Spangiaert ,  dewelke  hoe  wel  hy  be- 

toont de  begeerte  te  hebben  van  wel  te  doen ,  noch- 
tans nimmermeer  dat  volbrengt.  De  Heere  van  Man- 

drevüle  en  de  Heere  van  Baillot  hebben  my  gebracht 
uwe  brieven  van  ouden  datum,  van  den  vijfden:  Ik 
verwonder  my  dat  gy  klaegt,  dat  ik  ü  niet  fchrijve; 

ik  gelove  dat  'er  niet  eene  week  voorby  gaet  fonder 
dat  ik  het  doe.  Wy  hebben  niet  fekers  van  de  komfte 
van  den  Cardinael  Ertz-Hertog,  hoe  wel  dat  eenige 
houden  dat  hy  te  Turin  gekomen  zy.  Den  9.  heb  ik  van 
Zonte  fchrijvens  gekregen  van  den  25.  der  verleden 
maend.  Hy  lchrijft  expreftèlijk ,  dat  hy  twee  of  drie 

dagen  daer  na  t'fchecp  wilde  gaen  :  God  geve  hem 
een  gelukkige  reyfe ,  en  goede  wederkomfl.  Ik  hope 
dat  hy  my  daer  goeden  dienft  fal  doen  ,  en  houde 
hem  voor  een  getrou  diëriaer.  Ik  heb  een  brief  ge- 

kregen van  Panier  in  conformité  v-an  't  gene  hy  aen 
Claude  gefchreven  heeft,  dat  hy  fijne affignatien  bin- 

nen een  maend  opbrengen  fal.  Ik  ben  bench  om  de 

t'achterheden  van  Breda  te  doen  drefteren,  of  terecht 
helpen  voor  het  vierde  jaer,  en  fal  hetfenden  als  Jof- 

frouwe wederom  trekt  ,  indien  ik  kan.  Als  ook  het 
blank  iïgnet  van  de  4000.  guldens  van  mijne  rente  van 
Bourgondiër).  Van  alle  welke  penningen  ,  met  alle 

't  gene  gy  py-een  {"uit  konnen  brengen  van  mijne  in- 
koinften  aldaer ,  en  van  't  verkochte  koren ,  g) 
goeden  hoop  moet  maken  ,  om  my  dien  te 
gen  ,  als  ik  u  ontbieden  fal  ,  en  dat  ik  mijne  beve- 

ftinge fien  fal  ,  welke  my  dunkt  volgens  de  brieven 
en  fchrijven  ,  die  ik  van  den  Grave  gekregen  hebbe 

van  't  Gulden  Vlies  ,  dat  de  refte  ('tfchijr.t  dat  hy 
meend  van  't  gouvernement  van  Vlaenderen,  dathy 
iïch  feifs  inbeeld  te  fullen  krijgen )  volgen  fal.  Niet 
te  min  geloof  ik  niets  voor  dat  ik  het  met  der 
daed  {ie. 

HET  OPSCHPvIFT  WAS, 

Am  Me-vrouwe  ,  Me-vrouwe  de  Marquize  van  Ha- 
vre 3  (fc.  te  Nancy. 

^ietna  boïgt  ben  Imef  ban  CöacteS  tre  $  ronmotö/ 
baec  ban  ih  \jitc  btxwmxVMlj&ixQtmatixt/  Ut?- 
öcnöea$to5igt; 

JWYN  HEERE, 

\y  een 

bren- 

H Ebbende  fo  wel  te  paffe  defe  gelegentheidbeko-  ̂ ^f  **n,ï den 
,', 

men  van    den  ciienaer   van  mijn  Heere  d'Au-  ]£\^^ 
baing  ,    die  na  Lorraynen  reyil  ,    heb  ik  geacht  dat  bc  jf cop 

men  van  Nancy  u  E.  de  tegenwoordige  foude  kon-  tnwiö. 
tien  beftellen  ,   dewelke  tot  geenén  anderen  eynde 
ftrekt ,  dan  om  my  feer  ootmoedelijk  indachtig  te 
houden  aen  uwe  goede  gratiën  ,    hebben  in  3efe 
plaetfe  vijf  dagen  geweeft ,  en  vertrekkende  morgen  (Fol  109.) 
na  Mechelen.     Ik  verfekere  my  dat  gy  mijn  pakket 

ontfangen  fult  hebben  ,   het  welke  ik  aen  u  E.  af- 
veerdigde  voor  mijn  vertrek  van  Pont  a  Moufon  $ 
het  kleyne  gerief,  en  middel-matig  gefelfchap,  het 
,welk  ik  heb  konnen  aentreffen  om  cerwaerts  te  rey- 
fen,  feifs  door  Luyk  en  andere  plaetfen  die  ik  niet 
begeert  foude  hebben  ,   is  oorfakc  geween:  dat  ik 
geen  groter  fpoed  heb  konnen  gebrüykep»     Noch- 

tans fal  dat  niet  maken  dat  ik  mijn  woord  riet  hou-        © 
de,   en  binnen  de  maend  van  Februariüè  n  iet  we- 

derom  keere  ,  Qnet  Go. les  hulpe  ,    of    noch   eer- 
der, fo  het  my  mogelijk  is.     Ik  hebbe  hier  mijn 

"  UU  '2  Heer© 
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Het  twe  en  dértigfte  Boek , 

Heere  in  beter  gefondheid  gevonden  als  ik  hem  oy  t  ge- 
fien  hebbe ,  dewelke  feer  blijde  geweeft  is  van  die  (ge- 

fondheid) van  fyn  Sone,   en  bedroeft  dat  de  uwe  fo 
grotelijks  is  befchadigt  geweeft.  Want  hy  hoopt  wel 
dat  gy  uwen  laft  vorder  continueren  (uit ,  en  datgy 
van  nuaen  over  een  jaer  (ten  hoogften)  fijn  Soon  in  het 
Hof  van  den  Keyfer  fult  brengen ,  waer  van  hy  tegens 
my  gefproken  heeft  ;  en  verfta  (of  bemerke)  dathy 
grotelijks  begeert,  dat  den  felven  fynen  foon  wat  fie , 
arbeyde  en  verfoeke.  Onder  fyne  voornaemfte  en  meeft 
geïtereerde  vragen  zij  n  defe  twee ,  of  hy  van  een  goed 
naturel  is  ,  en  of  hy  dapper  of  grootmoedig  fal  we- 
fen.    Hy  is  van  opinie  ,   alfo  hy  fich  groot  en  van 
alle  man  gefefteert  fiet  ,   dat  hy  den  hoogften  trap 
In  den  Staet  in  heeft  ,   en  by  aldien  hy  fo  bequaem 

■was  tot  de  wapenen  ,    om  uyt  te  voeren  het  gene 
hy  voorfiet  door  fynen  Raed  en  autoriteyt,  dat  fyn 
^grootheid  daer  wel  door  vermeerderen  foude  ;   en 

'derhalven  van  fyn  eygen  fone  geholpen  zijnde  ,  dat hem  niets  en  foude  konnen  ontbreken.    Hy  handelt 

vele  aftairen }  en  eet  's  middags  wel ,  maer  t'favonds 
weynig  of  niet ,  en  onthoud  fich  van  te  veel  te  drin- 

ken. De  Grave  van  Fuentes  is  vaft  in  d'opperfte  au- 
toriteyt ,  als  een  Gouverneur  Generael.  Hy  houd  fich 

in  het  huys  ,   't  welke  naeft  dat  van  mijn  Heer  van 
Aerfchot  ftaet ,  tegens  over  de  grote  poorte  van  't  Hof. 
Ik  verfta  dat  hy  Vice-Roy  van  Sicilien  verklaert  is, 
en  dat  hy  daer  henen  reyfen  fal  als  den  Erts-Hertog 
komtj  den  welken  men  alhier  met  alfo  grote  of  gro- 

ter devotie  verwacht ,   als  men  wijlen  fyne  broeder 
Erneft  dede.    Men  houd  ,  volgens  de  laetfte  tydin- 
gen,  dat  hy  wel  niet  voor  de  Lente  komen  fal ,  en  dat 
hy  in  Italien  fal  over-winteren.    Zoete  heeft  hem  te 
Genua  van  wegen  mijn  Heere  de  handen  gekuft ;  en 

&   >  -5  95- 
defe  fake  ten  eynde  gebracht  fal  hebben  ,  fich  ter 
Zee  te  begeven  met  vier  Galeyen  ,  om  de  blijde  ty- 
dinge  daer  van  felfs  in  Spangien  te  gaen  brengen.  Mijn 
Heere  van  Mondragon  quam  gifteren  in  de  ftad ,  feer 
gebroken  van  ouderdom ,  en  dewelke  niet  gaen  kan 

dan  met  een  ftoxken ,  of  leunende  op  de 'armen  van  fy- 
ne Capiteynen  ,  nochtans  met  gelaet  van  grote  coura- 

gie ,  en  even  wakker  gemoed ,  dragende  't  rappier  op 
zijde,  enpluymenoplijnhoet.  Mijn  Heere  van  Wal- 

de, oudfte  foon  van  mijn  Heere  van  Meilhan,  was 
by  hem,  en  den  Licentiaet  Hatrife  (dewelke  ook  een 
braef Capiteyn  is)  alle  beyde  op  fyn  Spaens  gekleet, 
dewelke  my  wel  erkent  hebben ,  en  na  u  gevraegt. 
Den  Hertog  van  Pafieraude  is  geftadig  hier  gelogeert 

in  'thuysvanChalon,  maer  hy  doet  niet  als  quelen. 
De  Prince  fyn  fone  is  feer  gaillard ,  en  noch  heel  jong, 
en  fraey  te  paert.  Den  Prince  van  Avellines ,  een 
groot  Napels  Heer  ,  is  noch  in  dit  Hof :  ook  den 
Hertog  van  Aumale,  en  mijn  Heer  van  Rofne,  fijn 
vrouwe ,  en  fyn  foon  den  Viconte ,  dewelke  fomtijds 
komen  befoeken  mijn  Heer  den  Baron,  fynen  ande- 

ren foon ,  dewelke  te  Valencijn  fchool  licht  met  Pi- 
ftori.  Mons  d'Arenberg  is  niet  feer  wel  te  pas  ,  hy 
is  hier  meeft  den  tijd  fiek.  Me- Vrouwe  fyn  Gemale . 
vaert  wel ,  als  ook  doen  den  Grave  van  Frefin  ,  fy- 

ne huys-vrouwe  ,  en  eenige  andere  middel-matige 
Heeren,  dewelke  te  Bruflel  zijn.  Monfieur  de  Bar- 
banfon  is  op  de  huyfinge  van  Barbanfon  met  Me- 
Vrouwe  fyn  Gemale.  Ik  verfta  dat  hy  niet  wel  te 
vredenis  op  het  Hof,  en  dat  men  hem  fijn  Regiment 

gecaffeert  heeft.  Monfieur  de  Chafley  ,  en  d'Achet 
fyn  fubftituyt  ,  zijn  weder  geftelt  in  haer  oude  fta- 
ten  en  eere  ;  en  haer  weder-partye  gecondemneert 
tot  reparatie  van  eere,  koften  enfehaden.  Monfieur 

ook  heeft  men  tydinge  dat  hy  zedert  tot  Turin  toe  deCrupilly  (fo  noemen  hem  mijn  Heereen  alled'an- 
foude  gekomen  zijn.  Maer  de  fommige  menen  dat  hy  'dere)  draegt  fich  wijfelijk  engefatiglijk,  zynde  van 
wel  eens  by  den  Keyfer  fyn  broeder  fal  trekken,  eer  hy !  een  yeder  bemint  en  ontfien  :  Hy  is  weder  geftelt 
verder  herwaerts  komt.  Een  yeder  meent  dat  hy  de  ,  in  fyn  Prevooftfchap  van  Bergen ;  en  evenwel  doet  hy 
Hollanders  veraccorderen  fal  met  d'andere  Provin-!  noch  geen  dienft,  tot  der  tijd  toe,  dat,  gelijk  ik  gelove, 
tien  ,  en  dat  eyndelijk  een  goede  pays  gemaekt  fal  hy  de  jaerlijkfeprofyten  daer  van  fal  beginnen  te  genie- 

worden. Hy  heeft  finantien  by  fich  van  vier  mil-  ten.  Syn  broeder  is  te  Cambray,  maer  hy  heeft  met  fyne 
lioenen  goud,  dewelke  de  Konink  niet  begeert  heeft  weder-partyen  genoeg  te  doen  om  het  fyne. 
dat  hy  aenrake  om  fyne  reyfe  te  doen  ;  maer  heeft  j  Gy  fult  miffchien  verwondert  zyn,  Idat  ik  u  tot  noch 

hem  noch  60000.  ducaten  gegeven  tot  d'onkoften.  toe  niet  fchrijve  van  de  provifie  van  hef  Capiteynfchap 
Dat  is  altijd  feker,  dat  den  Prince  van  Orangien  met  van  Fontenoy,  gedaen  aen  den  perfoon  van  denHee- 
hem  komt.  De  Konink  ftelde  hem  in  vryheid  wey-  re  Claude  Thomafz  ,  gewefen  Threforier  ;  maer 
nig  dagen  voor  het  vertrek  van  den  Cardinael ,  en  ik  heb  liever  weynig  te  (preken  als  te  veel.  Het  was 
fonder  langteberaetflagen.  Hy  heeft  hem  3000.  du-  '  al  gefchiet  voor  mijne  komfte  indefeplaetfe,  en  dat 
caten tot fijnreyfe gegeven, hebbende  hem bygevoegt  door  de  perfuafie  van  Me- Vrouwe,  fo  om  hem  uyt 
eenen  kleynen  train  van  acht  mannen  ,  en  hem  een  haer  huyfe  te  krijgen ,  als  om  dathy  met  defen  ftaet  te 

tractement  gevende  van  6000.  ducaten  jaerlijks.  Maer !  vredenis,  fonder  eenige  gagie  daer  van  te  trekken,  &e. 
fyn  goed  is  hem  noch  niet  wedergegeven  ,  dan  met ,  Voorts  heb  ik  verftaen  >  dat  mijn  Heer  niet  en  begeert 

conditie  dat  hy  gehouden  fal  zijn  fyn  Majefteyt  te  die- '  dat  fyn  volk  van  herwaerts-over  grote  correfpondentie 
nen  in 't  gene  daer  toe  men  hem  fal  willen  gebruy  ken ,-  j  houden  met  de  gene  die  aldaer  in  Lorrainen  zijn,  noch- 
en  heeft  ook  folemnelijkgefworen,  dat,  fo  haeftals  te  dat  fy  brieven  aen  malkanderen  fchrijven.  Daer  is 

apparentie  dat  myn  Heere  van  Ferrieres,  broeder  van hy  yet  doen  fal  ,  't  welk  onredelijk  bevonden  fal 
werden  ,  hy  fich  weder  gevankelijk  fal  komen  ftel- 
len  ter  plaetfe  daer  hy  uyt  gekomen  is.  Als  hy  te  Ge- 

nua uyt  het  fchip  tra<|,  fb  hebben  hy  en  mijn  Heere 
den  Grave  van  Barlaymond  (dewelke  in  die  ftad  was, 
om  na  Spangien  te  reyfen)  malkanderen omhelft met 
fo  veel  tranen  ,  dat  fy  een  lange  wijl  waren  fonder 
een  woord  te  konnen  fpreken.  Het  is  niet  lang  ge- 

leden dat  mijn  Heere  van  Melroy  ,  een  oud  en  er- 
varen Namurfch  Edelman ,  in  Holland  gefonden  is , 

van  den  welken  men  gifteren  tijding  kreeg  ,  dat  hy 
welkom  geweeft  is.  Synen  laft  is,  den  genen  die  het 
behoort  te  bewegen,  dat  fy  alleenlijk- willen  luyfte- 
ren  en  horen  na  den  genen  van  herwaerts-over ,  de- 

welke met  hun  van  pays  begeren  te  handelen.  Hy 
ontbied  dat  hy  fyne  commilhe  voorgeftelt  heeft,  en 

dat  fy  vier  dagen  beraed  genomen  hebben  om' daer  op 
te  antwoorden ;  en  dat  het  gene,  't  welk  van  te  vo- 

ren eene  dood  -fonde  was ,  te  weten ,  eenigfints  van 
pays  te  fpreken  ,  rechtevoort  qualijk  een  venielle 
(  vergeef!  ij  ke)  fonde  is.  So  haeft  als  hy  de  fake  ontgon- 

nen fal  hebben ,  en  bemerkt  waer  in  haer  fwarigheden 
beftaen ;  fo  verfta  ik  dat  mijn  Heere  de  laft  gegeven  fal 
worden  van  hun  te  gaen  verfekeren^an  haer  mistrou- 

wen, en  te  befiuyten  de  fo  feer  gewenfehte  pays  :  en 
hy  felve  feyd ,  dat  hy  wel  van  meninge  is ,  fo  haeft  hy 

den  Grave  van  Holie ,  een  Marquize  in  Spangien  trou- 
wen fal.  Het  Land  alhier  is  feer  geruïneert  en  met  gar- 

nifoenen  belaft  ,  in  de  fteden  en  ten  platten  Lande  • 
fonder  dat  men  eenig  geld  heeft  om  hun  te  betalen 
van  haer  gagien.    De  Frontieren  zyn  wel  verfekert 
van  de  zy de  van  Vrankrijk  door  den  middel  van  Cam- 

bray, Chaftelet,  Dourlans  en  la  Capelle ;  maer  daer 
is  geen  apparentie  dat  men  Fere  langer  fal  konnen  hou- 

den ,  door  dien  defelve  ftad  te  wyd  in  't  Land  is ,  en 
omcingelt  met  fteden  de  Franfe  zyde  houdende.   In 

Vriefland  maken  't  myn  Heeren  de  Grave  van  den  Ber- 
ge vaft  feer  wel ;  en  daer  is  noch  huyden  tydinge  geko- 

men van  het  verfiaen  van  vier  Compagnien  te  paerd 
vandenvyand.  Ik  fchryveu  alle  defe  myne  nieuwe  ty- 
dingen,  niet  wetende  u  yet  anders  mede  te  delen, 
waer  in  ik  mag  denken  u  een  aengename  fakete  doen ; 

en  u  E.  te  doen  blyken,  dat,  fo't  u  E.  belieft  hadde 
my  te  vereereifmet  my  yetwes  te  bevelen,  ik  myn  befte 
doen  foude  om  my  daer  in  te  quijten  na  alle  mijn  ver- 

mogen ,  gelijk  ik  altijd  doen  fal ,  als  gy  het  bewijs 
daer  van  fult  willen  fien ,  met  Godes  hulpe ,  den  wel- 

ken ik  bidde , 

Mijn  Heere,  &c.Uyt  Bruflèl den  i2.Novemb.  159J. 
Onder  ftond ,  U  E.  feer  ootmoedige  dienaer.  Onderte- 

kent ,  Charltt  de  Froymwd.  Lager  ftond  noch  aldus  : 

De 
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De  Princefiê  van  Chimay  meent  wel  haeft  wederom 
te  keeren  met  mijn  Heere  haren  man.  Men  meent 

dat  mijn  Heere  den  Hertog  van  Aerfchot  rechte- 
voort  gekomen  lal  wefen  totLorette,  endathy 
met  den  Cardinael  wederom  komen  fal. 

(fcijbinge  ̂ v  f^trciu  befen  ttjb  /  en  ooft  ecnigen  ttjb  te  boren  / 
Mtteee»  CJijocöbcmenocft  tijbingc  upt€ngclanb/  batben 
ffn"K*  gctcborócrbcn  «i&abe  ban  Cpton  /  nt  f  jlanb  toeber* ioflc  in  kj»  om  éeragnicu  fecours/  ban  2000  ̂ cljotten  of  meer 

*«&•       geftregen  Dabbè  /  en  bat  b'O02loge  aitiaer  alle  Dage 
npparenter  too^be :  <£n  tocrb  tipt  €ngelnnb  ge> 
fclpetoen  /  bat  ben  b3o?f3  <02abe  fnn  0O2logs-bolft 
met  «^paensgelb  betaclt  baöbe/  baecuptapparent 
toas/  bat  öen  ïsoninft  ban  &pangten  albaer  mebe 
b'oo?Ioge  boeubc  en  aenftooftte;  en  batljpbcfcocca- 
fte  nam  /  om  te  Jioninginne  ban  <£ngelanb  toerft 
te  geben/  om  batfe  niet  aüeen  be  Staten  ban  && 
bcrlanb;  maer  ooft  tien  5*oninftban©2anftrijftafifc 
fientic  öeöc/  en  boben  bien  Dem  boojDarefuöjetïen 
ftjne  ginbifefte  ©aertonbepïig  maeftte :  en  berfïonb 
men/  öat  ljp  albaer  eenige  ̂ paenfe  peeren gcfon* 
ben  Dabbc  /  om  met  ben  boo2f3<02abe  eenig  «Erac* 
taet  te  maften  /  bacr  ban  be  &omnninne  ooit  ge* 
toaerfcDout  toas/  cnbatben&oninftban^>pangicn 
een  ©lote  ban  <ö02logs-fcbepen  meenbe  te  fenben  ■, 
&öfö  tie  &oninginnc  tjabbe  Daren  leger  albaec  feer 
boen  berfïerften/  fo  batfe  Doopte  en  Daerfelbcn  ber- 

fefterbe  /  batfe  baer  een  ft02t  gocb  epnbe  ban  b'002- loge  meenbe  te  Debben ;  toant  anbers  foube  f32janb 
boo?  €ngelanb  tocl  bangereus  mogen  tooien. 

a&e&pan*    <0ok  toas  upt  2&2ittagnicn  gcfcft2eben/  batbe 
&rne™t<§Pangtaerben  met  Daerlupbcr  «Balcpcn  eentge  er- 
t S £*  mrfen  gebaen  Dabben  /  tot  in  be  3©cft-ftttfte  ban  €n* 
ttpenupt  gelanb/  en  baer  tot  ttoeemaet  bolft  gelanb  Dabben; 

%iitnï*    &*$ ma2C  1 5°«  mannen  te  gaber  /  't  toelft  nocDtans 
SSn>.  tot  "Starten  grote  beroerten  Dabbegemaeftt/  alfobe geruchten  eerft  beel  nuaber  en  groter  blaren  geftropt  / 

ban  bie  in  ber  toacrlreib  toaren  ■,  bocD  Dabben  .eentge 
^02pen  en  ïrupfsn  geb2anb  /  en  toaren  toeber  ber* 
troftften.  mt  gefetjiebe  al  in  't  beginfel  ban  Sdugufïo fcefes  fjaers  1595. 

«matten  jrxCnaCgent  ban  be  peeren  staten  bp  ben  Jjoninft 
ï?n  S  **  öan  ̂ Scöotlanb  3fib?iaen  damman  /  feïuijft  aen 
Sthotianb^tt^^^^bbocaetbanJIoHanb/  ban  ben  febenben 
banton    <©cto&2té  oube  ftijl  /  bat  \$  ben  17»  rrfetttoe :  "®at 
stoent     25arlouctj  en  «Scfftet  /  macïjtige  peeren  op  be  ifron* 
Eö£an/ tieren  albacr/  ront-nptfepben/  bat  fp  alle  beflnipït- am  ötn    rober^  ban  be  jpronticren  fouben  laten  boen  /  al  bat  (p 
j^ctte  5Cb-  nonnen  in  <£ngclanb  /  en  bat  fP  aïrebe  bacr  p>oebe  ban 
SS?"  ÖaDDcn  Oebaen  ■,  fo  feer  /  fcl)2i)ft  tjp  /  iö  ötec  be  trotov 
Src.so*  Öeibber  <£btltn  beSuftiticboben'tfjooftgeböaffenj Dan  ban    maer  ife  mene  bat  bit  guaeb/  fcmijftBp/  albiepeu 
2£?UbaB' «8/ cn  ïjat  be  iuo:teïcn  ban  ötert  altotmgtalïen  ett 

^pangtentoeftre^hen.  Ooft  b?oubjenbeboo2bIuctj' 
tige  <J52itben  ̂ itntlic  en  2ücoï  met  ben  <02abe  ban 
jpuenteis  eenig  quaet  boo2  bit  ilanb.Berftaeltin  eenen 
anberen  b2ief  ban  hm  22.  ̂ eptetnber  Com  bat  mp 
bun&t  W  uier  tepaffeteftomen)  batben^ecretarrö 
ban  beö  ïtomnlrê  ftameritpt€ngdanbbjebergeftOi 
men  toaö/  Oebbenbe  baer  aengeïjonben  om  bepen* 
ningen  bp  fiine  iRatejtept  gep^etenbeert  /  en  tont  bat 
l)P  affignatie  mebe  geb2acnt  Ijabbe  boo?  ;ooo.  pon- 
ben  fïecrlinr/  baer  ban  beÉoninft  feerquaujftteb2e* 
ben  boajS/  alö  ban  altctoepnig.  I|pïrabbe/  fclj2tjft 
ïrp/  niet  onbcrlaten/  fiem  ober-al  te  bergefelfclrap 
tjen/  fclfö  ooft  tot  bp  ben  $ionin&  /  betoclfte  bp-na 
te  maenben  lange  niet  gebaen  yabbebanöertóaertö 
en  bectoaert^  te  lopen/  tagenbe  be  beefien/  en  niet 
be  getyeften  ban  fijn  lanb*  vDeboo?f3^ecretariöfe* 
crèteüjft  fijtt  rappo2t  gebaetr  nebbenbe/  liabbcbcfel* 
be  ooft  ben  =feoninftgetoontttoec€oppcnbanb2ieben 
in 't  €ngel^/  ban  eenig  fecreet  2Cgentin^pangien 
(fo  ÖP'tacljte)  biaer  ban  b'eeite  bias  ban  ben  13  gn- 
nrj  1595.  en  ben  anberen  ïjabbe  geenbatunt;  toant 
be  ̂ etretariö/  fclptjft  tit  boo^noembe  mamman/ 
ftlieett  te  b2eben  getoeeft  te  5t)tt  met  een  beel  ban  ben 
bo02f3  b2tef  /  fonber  felfgs  beftommert  te  3ijn  metbe 
omftanbtgïjeib  ban  ben  njb  i  maer  [rp  (te  toeten I V.  Deel. 

nebciö. 

ii 

<Danmtan)  toa0  ban  geboden  hatft  eiibettoasban 
bate.  ï)p  iiabfe  ban  tooo2b  tottooo2bobergefet/  en 
toaö  lupbenbe  al0  bolgt : 
^ub^abar  iö  ban  Hliobona  bertcoftften  om  na 

B2iïtaigne  te  baren  met  7.  fencpen/  öjengenbebaer  „ 
I2OD03.  ftronen  /  en  bijf  <0alioenen  met  p20biftc,> 
enfolbatengelaben/  om  <Don<Diegobc^20cl)erote,s 
geben  /  bte  be^  Montnr  Sdömjira^  geto02ben  ttf  /  boo:  „ 
of  nopcn&e  be  paffagte  /  ZDon  §ol)ait  b'Hguila/,, 
(Ö5enerael  ban  't  boetbolït.  <De  ̂ ontnftban^pan- ,; gien  benut  ht  boo2ftEuü2abar/  bic  men  binnen  een,, 
macnb  ban  hm  boo2f5  reufe  toeber  bertoadu  /  in,y 
^cljotlanö  te  fenben/  en  bat  tnetbeboo2f3fcnepctt/„ 
en  feö  of  feben  anbere  nieutoe/  bt^menteilenteria,, 
toernft  /  betoclfte  met  b'anbere  na  3lifTebon  gaen.„ ^5e  honing  ban  ̂ pangien  berepb  boo2  fijn  obcrltjbcn ,  j 
een  grote  blote/  en  maeftt  feer  gtoteboo2-raebban  „ 
alle  btngeit.  ̂ eben  <0alioenenl)etanber  jaerbanbe  „ 
^ajTagietoebetgeftomcn/  leggen  te  Siöbonejtil/  en„ 
men  bettoacïjt  nut  ̂ Italien  biiftien  gcotcftftcpencn,, 
8ooo,  folbaten/  met  600000»  <©uintalcn  biio\, 
ftrnpt;  men  neemt  Dier  alleen  ae  \  mentoc  bootfge-  „ 
feilen  en  folbaten/  en  (Jtapitepn  ̂ quebille  tö  nit  in  „ 
<0aliffien/  nemenbc  bacr  boótfgcreilen  aen  tegen  bc,, 
ftomjie  ban  hm  boo2f3^n^abac  tejtöbonc.  #m„ 
Carbinael  ban  (Doficnrijft  fal  tnct  ficD  in  ̂ ebers, 
lanb  brengen  bier  millioencnin  gelbe ;  maer  ift  ftan  „ 
nocD  niet  bernettten  toannecr  Dubertreftltcnfal,  <©e„ 
ïtoninft  iö  tocberom  genefen.  <^ft  Deb  tt  boo2  befen  , 
gefcD?eben/  Doe  bat  ben  ïiontnft  ontrent  ̂ aeifcDen  , 
een  fppon  in  €ngclanb  gefonben  beeft  /  bctodfte  „ 
ben  Z2.  bcfer  maenb  Dier  toeber  qnam  ban  fijn  rep;,, 

fe  /  en  të  te  poft  te  ï|obe  gereben  ;  maer  ban  fijn" 
rapport  en  Danbelinge  ftan  ift  niet  met  allen  ber-' nemen» 

<&it  nabolgenbe  /  fcD2tjft  damman  bo?ber.ö  /  toajs ' ' gebateert  ben  3 1 .  ̂Junïi  nieutoe  fltjU 
IBen  fcD2i)ft  ban  ̂ ibilien/  bat  een  fcDip  banbe , 

laettïe^nbife bloot/  ontrent  ttocemilliocnengotibe  > 
inïjebDenbe/  en  baer  Capitepn  bantoaö^ol)anoD^„ 
J^arbo/  hk  feer  beftlaegt  to02b/  banonfcoüngelfen 

genomen  3p  ■,  bctoelfte  inhimft  be  boo2f5  blote  aenge- ' , 
taft  Dabben/  (p  Dabben  't  alles  geftregen  j  toant  fp ', qnam  in  groot  bifo2b2e/  en  alle  ïjare  bootföcfcllen  af-  \ 

gemat  en  fieft  /  bp  geboefte  ban  P20bifie  ,•  Dier  3ijn  22.' millioenen  geftomen/  toaer  ban  be  11,  boo?  hz  honing 
3ijn/  bic  toeber  firn  is\ 

?Haigaenbe  be  toeruftingc  ban  ht  pajfagie  /  alles  iö ' 
bacr  toe  gereeb/  en  men  ücrtoatDt  jttetbanDetbeber> 
ban  ben  ïionina/  betoclfte  ̂ cbert  ben  eerden grimij,> 
2^0000,  ftronen  na  ,§'♦  ̂ ebaftiaen  gefonben  ftceft/1' 
om  tn  bic  fcDepen  te  bocitj  maer  toaer  Denen  ftan  ift" 
niet  bernemen  /  Det  gei'itdjte  Q^st  na  2r32ittaigne  met ' ' 
hk  bijf  fcDepen  /  bctoelfte  bnpfent  bootfgefcllen  in  Deb- " bcnen^oo.foïbatcm 

,!Beit  Decft  ban  .-jponterabic  b2ie  grote  rluftftenge^" fcljuts  genomen/  en  fes  tomten  met  fto^elö/  om  hk 
ooft  bacr  in  te  boen. 

©anaiöbona^nntc  ^u^batham  ttoeepnaf -■' 
fen  geftomen/  gèfaben  iitet  rins/  om  hz  fcDepen  te" bictnalicren  /  hk  te  ïtenteria  gemaeftt  fw. 

^©at  i$'t  gene  batter  in  tfonb/  fci)2iift  ben  boo2f3" 
2Cgem  ïDamman :  <2n  Doctoel  /  fcD2tjft  r)p/  bat  ift  tod 
benftc  bat  tt  €♦  bit  alles  niet  onuctouft  ié/  ttochtans 
bat  gefien  Deböenbc  /  Deb  ift  niet  in  geb2efte  toillen  Wij « 
ben  ban  mijn  bcboir. 

^octoel  /  fcft2öft  Dp  b02becS  /  bat  fnlfte  abbertiffc^ 
ntenten  /  en  mijne  oibinaric  bertoningc  /  ben  honing 
toel  bcftoo?bc  te  betoegen  /  om  goebe  02b2c  te  geben  op 
fijne  Dabens  /  en  op  alle  be  abenuen  of  toegangen  ban 
fijn  üioninftrijft  ter  5ee/  noffttans  en  paf!  men  baer 
niet  op  /  't  3P  boo2  eenc  natureïc  onacDtiacmljeib banbefe  lupbên/  of  boo?  eene  al  te  grote  grootbmu 
ftcntïjcib  /  batfc  fcggen  en  benftcn  /  bat  men  ïjen 
niet  boen  ftan  /  ofte  ( 't  toelft  <0ob  berDoebe )  boo2 Depmcïijft  berflanb  /  ift  bcrlicö  bacr  fonmjttf  tmjn 

cijfer  in. <©e  cantelicr  is  öoobeïijft  fieft  gctoeefl  /  en  in  fijne 
flcftte/  boe  Dp  toeber  toat  beginbc  te  beteren/  Deeft 
Dp  eenige  biome  lupben  belooft  /  op  alles  o?b?e  tt 
fullcngaen  (lellen. 

»j 
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©000  tan  ̂ jit  oen booïf5  Diicf  ban  ben  '17.  actobitè/  fcïmjft S'oan ji»«»öe  booifr  Higciit  <Dammany  Dat  be  booitreffelnne 
teitam  /  jw«  gjojjan  |BeMam /  sïfroot-Cancelier  ban  Ijet 
SÜobm  itttuithrijfe  ban  ̂ tljotlanb  /  ben  t\.  Octobns/  na 

feeï  iMii:  ficfcre  /  en  tot  twiemael  toe  noeber  ingeballen 
Jijnfcrc/  gobb?«cIttelijli  en  Uerlüft in  ben  I^ere  geruft 

tyh'g/  bier bc(eih:nfc!)enroii\x)ta om toacen/  en in- foribccöctb  ooft  ben  ïaonmtt ;  Ijoetöel  bat  gefepb  toet* 
b;/  frijiiiftUp/  bnt  ben  itonmlrfijnen^taetalber; 
geben  ijaöbe  aen  ben  <02abe  ban  ijfêarce/  opficljter  en 
boebfter-ftcere  ban  ben  ]D.nnce  ■,  aen  b'anber  31JÖC fcditluen  be  bpanben  ban  ben  boojf5  <0:abe/  en  be 
fowmniimcfelfoonber  bc  fjanb/  eenige  oppofUteit/ 
en  ï\\  ttiejfc  gcotclnfc;  /  fïlpüft  ï)»/öat  be  boob  ban  ben 
boo;fr  l^cereCanceiier/  on.3  ijtcf  cenig  groot  guaet 
brc&eftfÉenfal. 

l  Ren -fcyto  ooft  ter  contrarie  /  fclpijft  ï)p  /  bat  be  &o> 
nmft  boonaen  geen  Cancelier  fmiiic  begeren  teïjeb* 
bar/  en  bat  \p  felf  be  feffic  ban  te  ̂tiftttie  fonbe  toni* 
ïen  rcfomtcren/  en  bat  be  §&efibent  ban  ben  groten 
sffiW/  ban  nu  aen  niet  langer  ban  boo^  een  jaec  bat 
ai npt  fonbe  ïjebben  /  en fomtijtf  Op  benrte  >  Ijet  teel- 
fc;Jji>  acljtebe  te  gefcljieben/  nut  Ijaet  ban  be  gene  bie 
mi  |)2efibentio7  genoemt  ̂ eton/  onttoijfeltjft  pa- 

pt»! l  en  tije  gcacïjt  toerb  be  Boninginne  guaben  racb 
tegeben.  J$p  fcljïiift  boo:t/  bat  albaer  eenige  <£pU 
tapijten  ter  ceecrï  ban  ben  booinoemben  Canceliec  ge* 
maclit  toareu /  fo  b?  ben  föoninft  felf  al£  bp  anberen  / 
öaer  ban  l)p  eertige  coppen  oberfonb/  bie  top  ter  ge* 
öacïjftcmffc  ban  bien  booitreff elnjien  I^eere  Dier  bpge- 
boeat  öebben.  't  43enc  bp  benBoninft  tégemaeut/ toa$  bit  nabolgenbe : 

R  E  X    SCOTORUM. 

HOe mtfflum ,  intuitu figis quicumque Tropbctum. 
Spiculdfatolis  quodjlatuere  De*  , 

Cum  tumuli  facum  intentt  circum  fpicis  omnem , 
Es  mtmor ,  ut  rara  vir  pietatis  erat  > 

Heit  infra  magn<e  po/uit  quis  nobile  mentis 
Exuvium ,  &  furrimam  fpe  manet  inde  diem  '3 

Ut  praflans  animi ,  ut  nived  mens  floruit  HU 
Plena  fide ,  &  Rjghi  qttam  bene  Jura  fciens 

Ingenii  ut  vis  omnigmai  xerfata  per  artes  j 
Ut  dos  ex  ilïii  maxima  quaque  fuit  > 

lt  abiit  tiuptr  Patria  lacrimabilis  omni  : 

EffliElu'm  hoc  Regi  condeluere  fuo , 
Virtmem  quicunque  colunt ,  vitiumque  adert  y 

Mortem  ejus  quamvis  expetiere  Mali : 
Fce/ix  ergo  fui ,  vita  confecerat  hujus 

Curriculum  j  at  res  ejï  Principi  acerba  fuo. 

JOHAN  M^TELLANO  Cancellario 
fuo  Equiti  Aurato,  &c. 

Dat  is : 

DE  KONINK    van   SCHOTLAND. 

SO  wie  op  dit  bedroeft  Tropheum  flaet  't  gelicht , 
Het  welk  de  wrede  dood ,  eylaes  !  heeft  opgericht: 

Gedenkt ,  als  gy  het  graft  wel  hebt  befchout  een- drachtig , 

Hoe  hy  in  Godes  vrees'  uytmuntend'  was  end'  krachtig, 
Die  hier  heeft  't  edel  kleed  van  fijnen  hogen  geelt 

Gelegt ,  den  jongften  dag  verwachtend'  onbevreeft. Hoe  treflijk  van  gemoed ,  in  geloof  oprecht  verheven 

Florerende,  hoefeer  in 's  Rijks  wetten  bedreven. 
Hoe  konftrijk  fijn  verftand  in  alle  wetenfehap , 
Hoe  in  hem  yeder  gaef  was  op  den  hoogden  trap. 

Dees  is  geftorven  korts  tot 't  ganfche  Rijkx  fwaer  kla- 

gen: 
Dien  rouw  met  droef  gemoed  haer  Koning  helpen dragen , 

So  wie  de  booflieid  haet ,  end'  deugt  met  liefde  eert , 
Hoewel  der  bofen  hoop  fijn  dood  lang  heeft  begeert. 

Gelukkig  dan  voor  fich  heeft  hy  den  loop  van  't  leven 
Voleyndet,  maer  fijn  Prins  daer  door  met  druk  om- 

geven. 
Op  JOHAN  METELLAIN fijnen Cancelitr, 

Rjddtr  van  d,en  guldm  Vlitft ,  Cc. 

(Fol.  11.) 

Het  twe  en  dertigfte  Boek  >  J  5  9  5 
Ampliff.  Scotorum  CanceMarït 

JOANNIS    MiETELLANI, 

Equitis  Aurati.     Qui  abiit  hinc  in  communem 
locum  3.  Octobris  155*5. 

EPITAPHIUM.. 

EXitittm  meritos  mifirttm  premit  undique  Seotos 
( Ab  Deut !  immer  itam  f  er  miferatus  opem) 

Dirlt  farr.es  pltbem  infejiat  :  certantibw  aulx 
Principibus ,  P^egem  xix  fua  Sceptra  tegunt. 

Sica  impune  domi  favit  >  peregrina  parantur 
Bel/a  :  nee  hinc  virtus ,  jura  7iec  inde  juvant» 

Unus  erat.>  rebus  fuccurrere  natus  egenis , 

Sojpite  quo ,  effltSiim  nos  periiffe  nefas. 
We  ferox ,  inquam ,  miles  Metellanus  in  hojlem , 

Dux  dicentum  idem  Juraf  Pater  que  Patrum. 
Perditum  eunt  caffos  igitur  nos  Vindice ,  Rjgna 

In  fua  dum  Superi  te  >  Metellane ,  vocant. 
Hercules  Rollocus. 

Dat  is  : 

GRAF-DICHT, 

Op  den  voortrejfelijken  Heert  JOHAN    METEL- 
LAIN, Cancelier  van  Schotland  y  RJddervanden 

gulden  yiiefe,  den  derden  OBoher  I J  9 5  •  <^«/«r 
wereld  overleden. 

D  En  Schotten  allefins  dringt  wei-verdient  verdriet, 
Maer ,  ö  God ,  onverdient  ons  doch  u  hulpe  bied. 

'T  arm  volk  quelt  hongers-noot  :  het  Hof  tweedrach- 
tigftrijd, 

So  dat  den  Konink  Ichier  fijn  Scepter  niet  bevrijd. 
Van  binnen  moordery ,  van  buyten  oorlog  woed : 

Hier  geen  manhaftigheid,  daer 't  recht  ons  niet  be-^ hoed. 

Een  was  'er ,  tot  ons'  hulp  geboren  in  den  druk , 
Wiens  leven  ons  erhield  voor  't  uy  terft'  ongeluk : 

Dien  Metellain,  op  den  vyand  een  kloek  Ibldaet , 

Jufticijs  hoogft'  Patroon ,  end'  Vader  van  den  Raed. 
God  dan  ons  uwen  fchuts  benemend'  in  fijn  Rijk 

U  roepend' ,  in  den  grond  ons  vernielt  al-gelijk. 

In  Ampljjjtmum  V. 

JOHAN.  MiETELLANÜM 
Indyti  Scotorum  Regni  Cancellarium. 

E  C^U  I  T.  AURATUM)  Threlstenije,  &c. 

Dn. 

SCotigenum  hicjitus  efi  invitli  peBoris  At  lat 
Jmmanem  letho  qui  dedit  invidiam , 

Conciliifque  ingtns  omtii  quo  tempore  vixit 
Fulcivit  Patrite  pcene  labantis  opes 

Quem  vivum  ac  florentem  animo  indignantê  tuUrunt. 
Nunc  defiderii  vix  fua  vota  ferunt. 

Atque  utinam  ijiitts  in  fuflentacula  regni 
Ctrnam  fuppofitas  Herculis  ejfe  mams. 

E.  M.  D.  M.  L.  P. 

Dat  is  te  feggen , 

Ter  eeren  van  den  voortreffelijktn  Heere  JOHAN  ME- 
TELLAIN, Cancelier  van  het  beroemde  Rjj\  van 

Schotland,  Bjdder van  den  gulden  Vlitft ,  Heert 
vanTbielften,  &c. 

Hier  leyd  Schotlands  Athlas.een  onverwinlijk  Helt, 
Die  de  groufame  nijd  ter  aerden  heeft  gevelt , 

Die  met  lijn  kloeken  raed ,  fo  lang  hy  heeft  geleeft, 

'tVaderland,  't  welk  fchier  ging  te  grond,  onderftut heeft. 

Doe  hy  leefd'  en  floreerd' ,  was  hy  hun  in  de  weeg  , 
Nu  beklaegt  met  getraen  fijn  dood  hoog  ende  leeg. 

God  gunn'  dat  in  hjn  plaets  een  Hercules  de  hand 
Wil  aenflaen  tot  des  Rijks  heul  en  onderftand. 

'm 



595' 
Vervolg  der  Ncderlandfe  Oorlogen. 

39 

a&jfeftian  r\€bT30?f52frjcntUan^cIiotIantt/  fünnft  eenigcn 
JLJtijbbacc  na  aen  öcit  boo;2f5  ̂ eete  Mbboractban ten  agent 

l^rn/^üaiïï/öati>c-|^mnli/r)i*ifeïiKeartöti!an3ö,oow ijeece  tan  gefloten  geljouben  boo2  alle  2lbbemtfcmenten  en 
éibm-  njaÊrfcïputoingen/  nu  aïss  upt  ben  flaep  onttoacRt 
tacncöeit».  toaö/  tm  t'famcn-tocpingc  ban  alle  be  Staten  betf  nabicn  fp  in  'tgetoang  i$; 

ccn;  oon  foube  lp  ben  ̂ pangiaect  tot  geen  naburc 
begeten/  'ttoelu  ijcmboctoenRcn  op  De  befcRermin* 
ge  ban  fijnen  ̂ t^ct:  en  fenb  onbercen  anbccenfca* 
pen  beftmantel  ecnSilmbatfactacn'be&onMgmnc/ 
om  liaer  boen  fp2eïtcn  baacenigc  gcote  femme  gelost/ 

be  fa&e  ban  befc  icgarie 

(Fol.  112.) 
^oninRcijRö  laten  boen/  ijebbcnbe  een  toepnig  boo:  j  isf  /  cmtcltfagcn  bat  men  alle  belegden  ban  't&o; 
bïebecgabecinge  fijnen  ïiacö  ban  ̂ tatc  benneuten  !ninRcija  ban  Jfrcljotlanb-/  cnooRban  bcfïeben/  atè 
betmeecbect;  toepnig  bagen  boo2  befc  bagbacittoasj  ban  €bimbQ2g  en  contrair  /  geconterfept Heeft/  bte 
aen  be^Baguttaet  ban  be  ftabban  €bimbutg  ont*  telt  felbe/  fclmjft  öP/  geften  öebbe/  en  öat  omliacc 
bent  feRece  b2icben  /  gefonben  tipt  iBibbclbucg  in  j  tcafnRen  in  ̂pangten  ca  eibecs  te  boen  /  bat  men 

ben  gjabectbee  Occft  laten  gaen  /  fonbec  Ijcm  aen 

ben  mcefttc  te  lebeten  /  't  toclR  Opbcrfodjt  tyabbe  /  etc. 
(OoRiölnccbefc  boo2leben  bageneenen  ̂ taliaenban 

Eelanb/  bancen  ̂ djotó  €bdman/  jitëetcHam  ge- 
noemt  /  ncbe  ban  ben  oberleben  %erc  Canccliecj 
maec  uptfjet  cljR  ban  ̂ tuotlanb  gebannen/  alö 
een  paptfl  en  oproer-mauer  /  aen  cenen  |Dpl02b 
3§ccig  fijn  fdjoon-babec  een  papitl  /  ïjoctocl  lp 
anbecs  gef tooten  ïjeeft/  toacc  bp  lp  ï)em  toaccfenout  / 

hernia  gefonben  /  genomen  /  genacmt  Simbjofio 
l?(3fricc  /  een  ftaep  politijR  man  /  om  aen  ben  föomun 

ban  ̂ cljotlanb  te  becfoehen  rcin'tuttc  ban  een  fd)i$j ban  feRece  blote  tik  be  &oninR  ban  &pangten  boet  met  cijRe  toacen  gdaöcn/  toeïtomenbe  ben  <S52oot- 
toetutten  ( baec  ban  in  bocugaenbe  b2iebcn  mentic 
gemacRt  i£ )  en  ban  ïjacen  aenflag  /  op  bat  albacc 

in^cDotlattbb'intelltgcnttc  geceeb  geuoubcn  toecbe, 
toaec  opteeftonb  in  't  begin  ban  bcbooifs  bagbaett/ 
te  toeten/  benzó.^obenumov  bc&omhRba-Rlacct 

^ertoge  ban  ?€ofcancn/  boo:  ttoce  jaren  bp  een  ban 
Cblicnap  genomen/  boo2ecn  b:tef  baiuDacijue/  bic 
fnn  Jüüajctleptacncencn-Capitcpn^ogclbep  gegeben 
ïjceft/  tegentf  tut  ban  be  3Iigue.  TDefen  9tmb?ofïa/ 
fcfaüft  lp/  bat  \p  met  berlof  ban  ben  fóontn»  ge* 

geeft/  bat  ï)p  ooit  cenen  b?ief  ban  toaetfLljoutomgc;aftïfreett!)abbe/  omoo?fafte/  batOpbctjlaenlMbbe/ 
ontfangennabbe/  ftem  gefonben  ban  een  fetceettonenö 
ük  ï)P  in  ̂pangten  ftabbe/  bat  men  aen  ijz  boo:f3 
blote  en  naren  aenffag  niet  meet  ttoijfeïen  nto^e: 
en  bcrljalben  bat  fijne  meninge  toag/  niet  alleen  be 
^pangtaecben  te$n  te  ttaen  in  fyn  ̂ omnltcijft  ban 
^töotlanb/  maet  oor  in  bat  ban  €ngeianb/  bet- 
foenenbe  becDalben  aen  be  boo2f5  Staten/  tod  en 
fpoebtgujft  bpgefïaentetoerben/  en  bat  fp  met  Ijem 
toilbentaebtlagen  op  be  befïe  mibbclen  bic  jp  fouben 
Bonnen  binben ;  toat  fjem  aenginh  /  bat  lip  tonen 
fottbe  bat  öp  toahen  toilbe  boo:  ben  gentenen  toel- 
(lanb  en  bc  Religie/  bat  ï)p  nocïttan.ö  be  ïioningnv 
nc  ban  OEngelanb  niet  foube  toillen  aenfoehen  om 
ban  ïjaet  bpjlanb  te  Ijebbcn/  en  batöp  ficl)  bacc  op 
geenftntjS  betlaten  Ronbc  /  alfo  fp  öem  tjace  belofte 
«ietgeöouben  ï)abbc;  bat  baccom  ïjz  boojf5  Staten 
fulRc  mibbelcnbanöaec  epgen  bebenftenfouben/  bc* 
toelRe  ueflanb  mocöten  3ijn  /  om  be  aptlanbfc  fo?* 
een  te  toeberltaeit  <Op  befen  boo?fïag  5tjnbc  uefoltt' 
tien  fommievlijRcn  iKfe  getoeeft : 

u  "®at  men  alle  papillen  en  betbacDtc  gebangen 
foube  fetten  /  alle  't  geïjelc  föoninRtijh  booa. 2,  ̂ atmenbeflerfeten  aen  be  3ec  gelegen/  fo  tk 
lïan  fijne  Höaicfï.alsf  iik  ban  fijne  onbecbanen/  met 
munitïen  betfien  fouben» 

3.  <©at  men  alle  1 5.  bagen  be  genetaele  montTerin* 
ge  boen  foube/  om  een  i?^nt  tetoapenen/  en  tot  be 
oo2logeteoeffertett. 

4»  <©at  men  gene  abbectifTententen  in  b2cembc 
lanben  foube  mogen  fcfj2ijben  /  fonbec  toeten  en  toela- 
tinge  ban  ben  üoninn  /  noeste  ooö  bat  men  gene 

pafTagtetg  in  'tlanb  b?engen  macö/  ban  toel  belten* beRooplupben», 
5. 5©at alle bpanbfeOappenonbet ben Slbeï/  teniet 

gebaen  en  afgelepb  fouben  toetrben. 
^©efe  bingen  albujef  betojbincert  jijnbe/  t^bcito? 

ninR  boo?  eenigc  bagen  na  ̂ teerling  becttoRRen: 
<©nbectufTojen  bïijben  be  ̂ olitijRen  en  bcRerRelijRc 
Uiaben  tot  €bimb02g  betgabect  /  raebflagcnbe  op 
öenbeflenboet/  btebe  faRenin  öcfegelcgentöeib  fott* 
ben  mogen  nemen.  <6ob  gebe/  füMft  ÖP/  bat  be 

bolboecinge  ban  't  gene  befïoten  të/  beetbigcnftecR 
3P ,.  toant  ben  Sübci  ijs  Dier  fier  en  ongeljoo2faem  / 
meeflcnbccl  atm  ban  gëlbe  en  gierig  /  enbienbol* 
genö  bcgectg  na  nieutotgDeben/  bol  ban  öaet  en  moo?- 
öabtgïjeib:  beRooplupbenRarigenbjeR/  men  foube 
gun  eet  een  tanb  upt  ben  monbe  cuRRen/  ban  eeitc 
enRelc  flupbec  tot  beöoef  ban  Date  ̂ oubccaitt; 

bat  ben  boo2f3  <02oot-l^ertog  OepmelüR  berflanb  liab- 
tin  metbe  feontngtnncban  «Sngelanö/  enbatliuooR 
ftfi;  tegen  ben  hertog  ban  ̂ abopen  geflelt  ïiabbe/ 
en  firlj  b2ieub  toonbc  ban  ben  ïtóninR  ban  ©2anR^ 
rijö  /  tegen  ïjet  ,Hlonarcl)ijRe  boosnemen  ban  ben  ïio= 
ranft  ban  &pangtcn  /  en  lya^c  befelbe  3Cmü»fto/ 
boo2  ftju.l|nipc  en  abb2efle/  berltrcgen  refttnttie  ban 
tn  toacen/  tik  notïj  in  efle  engefequethreert  toaren: 
tDefelbc  5imb20fto  Dabbc  l)em  00R  gefepb/  bat  tan 
^>airê  felbe  traclite  om  ben  ftaet  ban  taw  Itoning 
teRanbljaben/  tegen  Ijctbooanemen  ban  ̂ pangien/ 

en  bat 'er  b2te  Catbtnalen  tot  ̂ arijö  Romen  fouben/ 
om  te  mtböelcn  be  berfoeninge  ban  be  iioninginnc 
ban  a&2attRrij&  met  liaren  feomnR :  a5p  toelR  left/ 
atófn1  fulfes  tegen  ben  honing  ban  ̂ tljotlanb  ber- 
Ijaelbe/  upt  ben  monb  ban  ben  boo?f5  3ümb20fio  / 
fepbe  iim  feoninfe  baer  op  flaenö-boetö  al  teufym? 
be/  lupbaReelö  tegen  öent in cffette:  2&nmtjntrou« 
toe/  't  iö  ccben  /  naöien  lp  üt  gceftelijuctoeec  Ö?- 
tcout  Ijeeft  /  bat  ï)n  00R  be  blepftl)dijRc  ivblic.  ZDe 
üioninR  ïjabbe  (jem  ooR  gefepb/  bat  be  ̂ >2incc  ban 
<£>rangien  in  sSebetlanbauam/  met  ben  Carbinaet 

;ban<Do{ïcnrijft/  enbatfp  (be  ̂ pangiaeito' )  booj ben  felben  meenben  betaRen  ban  be  peeren  Staten 
tetroublcfen:  ^aei*  ou  1)p  boo2  anttooojbe  gegeben 
Oabbe/  fcf)2ijft  ftp/  bat  be  peeren  Staten  bebeutfit 
en  getroutoïgljeiti  ban  ben  ̂ 2ince  ban  <€>rangien  a£ 
trjb  Dabben  geeett/  en  batfealtf  notïj  fijne  memovie 
cetbcn/  en  bebojberben  fijne  Rinberen  hk  in  JSeber? 
Ianb3ijn/  na  öaer  betmogen/  gclijR  alle  be  toetelb 
RenlijR  toaö :  00R  Ijabbe  Ijet  bolR  ben  tymue  ban 
eeangien  bemint/  ate  een  bpanb  ban  be  ̂ pacnfe 
(CptanmjC;  maec  bc  Staten  noeïjte  ïjet  bolR  ftotom 
nimmermeec  bcgunfttgen  ben  genen  tk  be  ̂ paenfe 
fCpranntjc  foube  toillen  lianbïjaben  /  maer  berfoepciv 
inbien  ftp  fobecgetel  foube  mogen  toefen  ban  fijn  ceay 
batljp  liet  foube  noubcn  met  ben  genen  bic  fijitenb.i? 
bet  fo  fdjanbeltjR  Dabben  bermoo2b.  ^©acc  op  bc 
ïtoning  tegen  Rem  fepbe:  25p  mijn  tioutoe/  gnïie- 
bcnljcbt  gcoot  gclijïi  /  eet.  tycfm  tykfbitë  gebaa»eut 
ben  5.  ̂ etembee  1595. 

D€  Staten  ban  ̂ oilanb  en  ooh  ban  ̂ elanb  /<&m^ 
ijcbbcnüz  totberfcljepben  wnfm  berftaen  /  banomgeöar 

bc  menigte  bet  fcUepen  hit  nutbzk  lanben  in  ¥§pan* ' De  ntai* gicn  toacen  gebaren  /  en  bat  befelbe  albaec  geac-  "olSm rcflccrt  toacen/  alö  00R  tic  acecjten  op  goebecen  enEnfcijcpm 

toacen/  be  intooonbecen  bcfec lanben compctecenbe;ln«^an' 

on* 

öertüfftSen
  
eitn  fp  fo  toêlbenÉbe

laKis  tjetacmebo
lR  

en  beeftaenbe 
 
oor  mebc  ban begnte  blote/  baec  ban3lcn* 

op.  ̂ en3fibelaI
Dtec3ijnto

cpnig  

totbe  Religie  gene^bMbec
tentien  

ban  allen  plaetfen  quanten/  btebe  ito* 
gen/  en beRommece

nöaectoep
nig 

baec  mebc/  en  uinRban  ^pangtm 
 
toa^  tocmaftenb

e;  
l)abbenin 

'tmeedenbe
ellö  

ban  tik  meninge/ 
 
bat ftet bespan*; allen  5ee-batcnb

e  
fleben/  in  becittïte  boenonbccf

*c= 
giacctiS  /  niet  om  öenlieben  /  maec  om  €ngelanb 

 
ucn  /  öoc  belc  fc Hepen  upt  titft  lanben  tod  mor nten 

tequellen/
  
tcboenijS/

  
baec  toefpliebe

r  
ödpenfou*

  
in^pangie

n/  
^a2tugade

nanbeie^a
bencn/  

onbec 

iïen  ban  bat  beletten:  iBaec  be  ÉoninRaen
  

b'anbe*  bcjS  &on.nl.$  ban  ̂ pangicn^ 
 
gebieb  toefen/  en  men 

re  5tjbe/  flD2tjft  öp  /  fcRijnt  op  tjt  fltcecfTic  ban  be  bebonb  ftet  getal  feec  aroot/  in  boegen  hat  men  be* 

j&cone  te  bennen  /  'ttoeln  öcm  anbecjs  boet  refolbe*!  bucfrt  toaiJ/  bat  fo  Dp  be  blote/  bic  men  fepbe  bat IV.  Deel. 
IB4 

ÜP 
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l  m  toatf  toeruftenbe  /  tegen  befelanben  foube  toillcn  ge* 
l)  Surften/  öefe  lanben  baer  boo?  tod  grote  afteeuït  foube 
liotinen  bomen  te  lijben.  3?an  alfo  bacr  tijbtnge  quam  / 

batbe  fconmn  ban  ̂ pangien/  boo2  be  grote  tnttfc 

nfacbaencnontflagcn  . 

mctgeloofttoatf/  fotoaren  in  gjumo/  «guüocnSJu* 

nufto/  nart  feer  bele  frtjepen  tocöcc  in  'tlanb  geno* 
men  /  tot  grote  büjöfrijap  ber  ingefetcnen  ,■  toant 

men  Diclö  boö2fcfter  /  bat  'er  berfenepben  treffelijke 
iupben  fouben  Hebben  moeten  fadjeren/  fo  befcora* 

flagiiige  niet toarc  gefeïneb /  boo?  be  ineftimablc fom* 
men/  öteöe  gocberen  albaer  bcrDanbclt/  tocerbig 
maren  ,•  ooft  toaö  be  blijfdjap  onber  be  regeer 

&er$  ban  'tlanb  niet  toepnig/  als  bacr  boo?  onttia* 
oen  sijnbe  banbe  b2efe/  bat  be  &oninb  banaan* 

gien toebcrom  een  blote  tegen  befe  lanben  toa£  toe* ruftenbe. 

^ptort    T  ®  ̂ wöet  öefcöiaeriS  3ün  be  poeren  in  boften* 
ba  horren  1  njft/  fo  ban  b'ccne  en  anbere  350e  ban  ben  ̂ onau/ 
<n<oofitn* DPr£,erig  geto02bcn/  en  Ocbben  te  toapenen  in  uan* 
^       Sn  genomen  /  en  toilben  be  grote  fcuattingen  /  bacr 

mebc  O»  beftoaert  toaren/  afgefcUaft  Debben/  feg* 

genbe/'ljen  onmogelijk  te  toefen  tk  langer  te  non* ncn  b2agen/  en  batfe  bobenbicnuodjmo|ten  blagen 
bc  ertrao2binarie  roberije  öer  folbaten :  31>efen  oproer 
bermcerberben  ban  bage  te  bage/  en  fp  toerbenfeer 

fierft/  fo  batfe  begonben  be  ftebcn  en  Mlelen  te  bren- 
gen /  en  bdegerben  ï)ct  (rebenen  ban  «eberbingen  / 

ontrent  b2ie  mijlen  ban  liittö/  'ttodnfp  innamen/ en  beel  mocbtoiïö  baer  in  b:b2ebcrtj  fobatepubdijK 

be  üepfer  bed  brijgSbolft  tegen  Daer  fonb/  en  qua- nten ontrent  ©2p(ïab  tegen  ben  anberen  /  en  baer 
bleben  ten  bepben  3tjben  beleboob/  boel)  mcetf  ban 
be  folbaten  /  bctoijle  be  boeren  in  fiaer  boo?bcel  la- 

gen i  men  fepbe  bat  'er  ontrent  200.  boeren  boob bleben/  en  ban ïjetHrrjgébolö meer  ban ecnitffo beel/ 

en  bleef  be  bittorie  aen  ber  boeren  3ijbe/  'ttoelnbe* 
felbe  (louter  cnmoebtoilligee  maehte/  en  baer  toer* 
ben  beel  bupfenbe  folbaten  aengenomen  en  tegen  öacr 
öefonben  j  bod)  ̂ antf  <iacob  Sebd  /  B2p-J$eere 
ban  <©2efnburg  /  Hanb-l^opman  in  ©ofrenrijn  op 
be  <£n$7  tctc  goeben  bienjt  onber  ïjenïupbcn/  ber* 

maenbefc  ten  beften/  batfe  b'afftdliugc  ban  beftoare laficn  b^  requeften  fouben  berfoeften  j  todnen  raeb 
boïgcnbe/  ïjeeftDpïjaer  gelepbe  bertooJbeit/  ettljcb* 
ben  eenige  uptgemaebt  bie  be  requefte  gep2cfcnteert 
Ijebbenbe/  en  bacr  toerben  bele  intercefifïen  boo?ï)aer 
gebacn/  fo  batfe  berftregen  parbon/  enberminbc* 
vingc  ban  be  ff  Oattinge  /  mities  batfe  be  toapenen 
moflen  ter  neberleggcn  en  Dacrfcïjepbenj  begeban* 
gen  ten  bcpben5ijbcn  toerben  log  gelaten/  enfp  bebcn 
ecneii  boctbal;  en  fo  toerbe  met  groter  moepten  bc 
falie  ter  nebergelept/  en  alle  boo^ber  bloebfto?tinge 
bcrïpcb. 

9Ccnfla3 
op  Ciec  / 
'ttBElft 

ortronnen 
tnivfbec 

D<e  (lab  ban  Hier  isf  gelegen  ontrent  ttoee  goebe 
mijlen  ban?{nttoerpcn/  enfo  beel  ban  iBecöe* 

len/  b2ie  ban  $i|erentalö  /  en  bier  ban  Eoben/  en 
om  benaburigï/eib  banbiefleben/  fotoaraifetemin 
bebntfit/  bat  men  eenige  aenfïagen  op  befdbe  ma* 
ïienfoube/  'titittn  fterue  toelgderjcn  (teöe:  binnen befclbcfïab  toa^<Souberneur  ^on^lonfo  be  3luna 
Capitepn  /  bic  baer  in  lag  met  fijne  Compagnie/ 

(Foi.  nj.)cn  be  Compagnie  ban  <©on  Slonan  Cljaton  /  bep* 
be  ̂ pangiaerben.  Op  iitft  (lab  (jeeft  Cïjarletf  be 
?r)erauaierc  /  <6oubcmcur  ban  2&:eba/  ecnaenflag 
gemncfn  om  W  in  te  nemen ;  toant  l)p  boo2  eenige 
te  boren  Oabbcboenbcrfpieben/  bat  aen  belKccFiel* 
fe  poo2te  eenrabelijn  toatf/  bat  niet  boimaent  nocfj 
tnet  paüffabe  bcbcöc  toa$  /  en  bergabert  fjebbenbe 
upt  U  nactle  gamifocnai  omtrent  840.  man  te  boet 
enfnne  Compaginc  paerben/  iö  baer  mebc  ben  14. 
ectober  beö  mo2genö  een  uure  boo2  ben  baae/  aen 
'tboo2f3  rabclijn  rrehoincn  /  en  't  felbe  met  labbers bcUlommen  bcbbenöe  ( gaenbe  tot  ben  mibbet  boo? 
't  toatcr )  5ijn  bacr  fecreteïijU  ingenomen  /  bermtts bcbupilcrlKibbanbe  nacïjt/  bat  ncnïiebcn  niemanb 
getoaer toerbe:  binnen 3ijnbe/  Debbenbeftfjilttoacö^ 

ten  boobgefmeten  /  en  ttotf)  ona-ent  ttoaeïf  anbere  in een  Corps  du  Garde ;  boo?t^  öebben  fp  be  pookte  op* 
gefmeten  /  en  is  alfo  fjet  paerbe  en  )3oetboln  baer 
0002  inbeftab  gebomen.  ï©on  mionfo  be  &una  Oet en  fienbe  bat  ï):t  bolft 

/  toege* 
bemarlitupt* 

hemt/  en  befdbe  in  ber  Daefretoc-boltoerftenbe  met tonnen/  balnen/  beuren/  bebbcn/  plannen  en  al 
bat  'er  met  ber  ïjanö  te  behomentoaö,  entertoijlen 
bat  bie binnen  genomen/  btfiü)  toaren  ombe  fïrate 
in  te  toinnen  en  anbere  graten  boo?  te  lopen  /  om 

bie  bxin  'tgarmfoenbanadjtcren  op  't  lijf  te  bomen/ 
fo  öeeft  35on  3tlonfo  omtrent  60.  folbaten  bpben  an^ 
beant  geliregen  /  en  të  na  Ijet  flabljupd  getogen  /  baer 
Ijp  meteen  bed  bojgeren  Dem  een  tijb  lange  b2ome* 
lijbbertoeertl)eeft/  blijbenbe  albaer  aen  bepbe3ijben 
een  M  boob  engequetft:  ten  Icftcn  jijnfx»  baer  mee* 
fter  bangeto02ben/  enïiceft  benboo2noeinben3Clon* 
fo  be  iuna  moeten  toijhen/  blijbenbe  albaer  onber 
anberen  boob  hopman  25octfelaer  (toienö  Com* 
pagnie  baer  na  ïtreeg  ̂ ugo  B)up«$  ban  ̂ oli)  be  3tiip* 
tenant  ban  oftijfelaer  /  ban  gieter  ban  35o2p/ 
<62cnuenban  kliert  ban  532iem/  en  ben  3luPtenant 
ban^Jarob  ban  €pnbgecfttoa;S  feer  nequctft:  TDoit 
2Clonfo  Ijebbcnbe  te  boren  fijne  Sergeant  ̂ ieno 
,?,©atl)eo  belalt/  ttoee baetbenö  met  bufpoeber  nabe 
2Hnttoerpfe  of  ïifper-poo2te  boen  b2cngen/  meteen 
falbonet  en  een  iizel  nogdsS  /  i«  na  htft  getocuen/ 
met  ontrent  40.  folbaten/  en  tic  tn  ber  ïjacfle  toat 
gefo?tificeert/  Ijeeft  terttonbnaainttocrpenettHBec* 
cïjelen  om  fecourjSgefonben/  bieften  fo  gd)acfï  öeb* 
ben/  bat  eer  een  uure  na  ber  fonnen  opganlt/  men 
op  bepbe  bie  plaetfen  altoifl  intoatnoob  ̂ on?£lon* 
fo  en  be  fijne  toaren.  3£e  ingenomen  folbaten/  foracf 
be  marn  ingenomen  toa^/  bieten  in  beöupfcn  ban  be 

b02gerenmct  grote  bifo?b2e  aen  'tplonberen/  en  alle moettoil  beb2ijbenbei  entoatbeboir  bat  l|eraugiere 
tttc  om  fulttó  te  beletten  /  om  öen  eerfl  meelter  te 
manen  ban  be  poo2ten  en  geöele  ftab/  fo  nonbe  ï)p 
geen  200.  mannen  W  ten  anberen  brijgen  ,•  toant 
niemanb  toilbe  ben  bupb  /  noclj  gebangen  /  bie  fp 
toilben  rantfoenen/  berlaten:  <È>acrentuftcDcn%* 
rauoiere  met  be  gene  bie  öpbp-een  gehregenrjabbe/ 
tctz  een  aenbal  op  be  pookte/  maer toerben  b?ome* 
lijbtoebcrge|laen  /  tot  batfe  ïjulpe  en  ontfetbregen: 

Mm  fo  Ijaeft  aluinen  t'SCnttoerpen  ber|tonb/  in toat  penjbel  tic  ban  3licr  toaren  /  ïjeeft  €mtcpn 
<©afpar  ban  ,ïiBonb?agon/  Xuptenant  ban  ben  Co* 
lond  |&onb2agon/  150.  ̂ pangiaerben  ttptgefdjibt 
na  %icx/  ften  belaflenbe/  batfe  fagteüjhmaecïjeren 
fouben  /  ïjp  foube  Daer  meer  boibö  na-fenben  /  en 
boe  ginn  Ijp  op  'tftabïjupg  /  en  bonb  SrMiraemce* 
ftcren  en  ̂ cljcpcnen  ai  bergabert  /  altoatr  met  'et 
Ijaeft  gcrefolbcert  toerbe  bic  ban  Sier  te  fecou* 
reren/  fobat  in  min  ban  een  uure  rijb$  ober  2000. 
boderen  gereeb  toaren  /  b2aef  bolft  en  tod  getoa* 
pent  /  en  baer  ober  tot  25ebcl-!jcbberS  (tellenbe  / 
intoomt  ban55ercïjem/  Sawm  <©afTaen*i3illi(S 
ban  peeren:  ̂ aer  togen  nodjmebe  upt  «jan  ban 
J^2act/  m3eIcï)i02Ci)2ttToffeI/  Cmanuel/  HMcJiio? 
San  en  anbere  /  bclaft  3nnbe  ban  be  liBagiftraet/ 
batfe  3itèonb2agongcljoo2famcnfotibctt;  en  bomenbe 
ontrent  nalbe  toegc  /  gemoeten  Ijen  baer  ooft  500, 
mannen  ban  Höccuden  /  gecommanbeert  ft»  <5Iait 
ban  ber  £ancn  /  ï|ecrc  ban  gerieft ,   nauUjft« 
toaren  fp  te  begen  bp-een  /  of  fp  r^02ben  aen  fjet 
rumoer  ban  'tft\)ictcn  tod  /  bat 'er  nort)  toere  ge* 
boben  toerbe/  en  bat  b'ingeftomene  notïigeen  bolfto* 
men  mecfler  toaren/  'tWh  Dnn  te  meer  eouragie gaf  omnaerfïiglijR  te  marcheren/  en  toat  (jarb  aen 
te  flappen  /  en  quamen  ontrent  benoen  aen  bc  Sip* 
perfe  poo?te/  baer  ailonfobe  Sunantetbe  fijne  rjen 
ontöiclben  /  W  Oen  al  ban  berbe  fjabben  ficn  aen* 
bomen/  enbaeromfjen  te  ftloeber  rje§ouben  Oabbe: 
fo  öaeft  öefe  nu  aengeftomen  toaren/  3ijn  fPin  goe* 

ber  02bjegc(relt/  en  met  goebe  eouragie  op'bepïon beraer0  geballcn  /  tic  nu  te  late  Daer  toilben  fjiee 
en  baer  berfamden ,-  maer  toaren  fo  berfcJmnt  en 
berbaefi  /  batfe  in  ftojter  tijb  be  blucftt  namen/  en 
na  cengoet  Deen  bomen  fagen/  ja  be  berfcDnntfjcib 



toaöfo  groot/  barfeniet  entoiften  batbcpoo2tcbiicr 
fp  ingefcomcn  toarcn  /  opentoatf,-  maet  mecnben 
öatbie  fotoel  als?  b'anbere  ooo?ten  gefloten  luacen/ 
fnlïttf  batfe  ban  boben  neöer  in  fcc  bellen  fp2ongen/ 
fraet  'er  ucle  bcrö:onnen/  baerbleben  genoeg  alle  tic 
paerben/  en  ober  öc  goemannen  en  toel  60.  geban- 
gen;  ̂ erangicre  toatf  ntct  grote  ftttarïgbeib  te  boet 
fcaer  upt  genomen/  enhrcegtnfTcbcnbjeacn  een  koe; 
ren  paerb.  <©e  bnpstooitfac  ban  <©on  SWonfo  boa?  in 
'tbcginfel  met  nare  ninberen  gcblncïjt  in  een  arm 
b2onrjocnhloofter/  baccfPlicbcnïjacr  bergben/  öieg 
3Don  3ilonfo  feer  beruüjb  toaö  /  bat  bp  fijn  ïjnp^ 
b20ume  en  Hinberen  gefonb  bonb.  33>it  alfo  nptgercebt 
3ijnbe  /  5ijn  be  b02geren  ban  be  boo2f3  ttoce  ftebcn 
bocberom  ntet  blijbfrfyap  na  ïniptf  geneert  /  tocpnig 
of  bp-na  geen  ban  be  bare  achtergelaten  ïjebbenbe/ 
fp  ïjeuucn  met  grote  trinmpbe  ïjare  innomfte  gebaen : 
beïc  befcliulbiaben  ̂ eraugiere  /  bat  ijp  ban  eccften 
acn  niet  ober-al  goebe  02b2e  ïjabbe  gcfrclt/  foin  ïjet 
inncnomen  a$  baer  na  ■,  maer  anbere  fcagen/  bat 
l)P  02b:e  genoeg  gcfrelbbabbe/  maec  batb'obergrotc 
gterigïjeib  enbegecrlijKljeib  totbenbupb/  befc  bif02* 
öje  cnberlieö  bcroo?facïit  beeft:  <©ocï)  't3p  boe  ïjet 
toefen  macö  /  't  toas  een  fcljone  banfe  boojfien  /  ober- mit#  men  baec  npt  gebeel  252abanbin  bpee  en  bloeb 
fonbe  ï)eböen  nonnen  (lellen.  $2etging  ïjicc  genjR  bit 
nabolgenbe  beecsnen  lupb : 

Die  na  den  buyd  bejïaet  tegraVlen  -voor  den  tijd , 
Werd  d'overwirmig  baejl  weer  uytfijn  banden  quijt. 
<©e  <£52abe  ban  jpuenteg  bc  tybingenrijgenbe  ban 

ïjet  goet  futa$  /  laas  upttermaten  feer  berblijb/  en  bh> 
benbe  fo  lange  notï)  tot  Camertjh/  tot  batöp  beate 
folnte  becrfcljapppc  albacc  bcbefticïjt  Dabbc ;  i$  f)p 
baer  na  boo2  be  tfebenban  3Douap/  Sdtcetfjt/  %xb 
Ie  en  <Doo2nïli  /  na  Snuffel  getrokken  /  too?benbe 
ober-al  ontfangen  met  fonberlinge  betoijftnge  ban 
tocugbc/  gceect  en  gefclteert/  en  gelaben  met  coof 
ban  fijn  bpanben. 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen, 

14* 

W  ff  bennen  bicc boren  pag.  43.  becfoaengecoect/ 
ï^ii  be  föoninn  ban  Aanliep  ben  ïgeece  ban 

fëuiïlctïjc  /  02binarié  €belman  ban  fijne  &amcc/ 
acn  beneemt  Staten  ban  3|ollanb  gcfonben  Dtcft/ 
fo  om  bc  boo2noembe  peeren  Staten  <0eneraeItebe' 
bannen  /  ban  'tb2acf  en  mecïtclijn  fecoursv  'ttocln 
bc  boo2f5  peeren  Staten  fijne  iBajcfi.  rocgefonben 
ïjabben/  en  bem  fo  toel  u  paffe  genomen  toas\-  en 
en  om  ficn  lieben  meer  anbere  fanen  te  bertonen/ 
ty&ct  in  fijnen b2ief  ban  ccebcntic  bcrbaclt/  in  bato 
hm  7*  <®ctob2j$7  bp  iit  peeren  Staten  boo(2noemt 
ontfangen  ben  ttoeeben  5^obemb2tó  btfcü  jacrö  1595. 

^De  ̂ eere  ban  ;€uillerije  ban  berfocljt  ïjebbenbe 
aubïentie  acn  beboo2nocmbe  peeren  Staten  (©ene- 
cael/  en  befdbc  bcrïjregcn  ïjebbenbe  /  ïjceft  acn  be 
boo2nocmbe  peeren  g>ma\  /  op  ben  boo2nocmben 
ttoceben5aobcmb2iö/  gebaen  be  nabolgenbe  p2opo- 
fitte  /  en  bcfelbebcn  bierben  obecgelebect  in  gefcfeif= 
te/  üiPbcnbcaï.öbolgt: 

MYN  HEEFTEN. 

^jopofitfe "p^ E  Konink  verftaen  hebbende,  niet  alleenlijk  dat 
fBmtn  be  *~"ëY  nec^en  nem  verwilligt  had  een  goed  fecours  van 

Ia  GLuiU  krijgsvolk ,  maer  ook  de  komfte  van  't  felve  in  fijne 
iuije  I  aen  Provintie  van  Piccardie ,  heeft  u  lieden ,  niet  alleen- 

1  lijk  met  brieven  willen  bedanken  ,  gelijk  hy  ge- 
daen  heeft  ;  maer  heeft  my  uytdrukkelijk  aen  u 
E.  E.  gefönden ,  fo  om  dit  particulier  efFeft ,  als  om 
andere  betreffende  fijnen  dienft,  en  om  u  E.E.tebe- 
tuygen  van  fi jnent  wegen ,  hoe  weert  hy  houd  u  L. 
goeden  wille  en  affedtie  tot  fijnen  dienft ;  Waer  door 
u  É.  E.  genoeg  doen  blijken  hare  voorfichtigheid  en 
goet  oordeel  5  van  fijne  behoudenifie  de  uwe  te  ach- 

ten, en  fijne  macht  u  L.  borftwering  ;  gemerkt  dat 
fonderacht  te  nemen,  dat  gy  lieden  uwe  Soldaten  ge- 

brek mocht  hebben  om  uwe  Provintien  te  befcher- 
men ,  gylieden  hem  fuiken  fecours  gefönden  hebt  in 
fijnen  nood.  Ook  heeft  fijn  Majefteyt,  om  te  beto- 

nen in  wat  achtinge  hy  hadde  haer  dapperheid »  en  de 
goede  meninge  van  den  gene»  die  hem  die  gefönden 

Staten 
«enerael. 

hebben ,  terftond  doen  vertrekken  den  Heere  van  Föu- 

querolles ,  om  hun  t'ontfangen  op  de  frontieren ,  en  dc- 
felve  te  doen  gerijven  ,  niet  alleen  met  leeftocht ,  maer 
ook  alle  andere  dingen  die  hy  fien  foude  hun  van node  te  zijn. 

Sijn  Majeft.  hoopte  dat  dit  fecours  tijds  genoeg 
gekomen   foude   zijn  ,   om    te  dienen   tot  het  gene 

daer  het  toegefchiktwas,  't  welke  was  omCamerijk 
tontfetten;  maer  God,  die  anders  difponcert  van  het 
gene  de  menfehen  geordonneert  hebben ,   en  dikwils 
tegen  allemenfchelijke  vernuft,  heeft  toegelaten  dat 
de  gene  ,   die  in  fijn  particulier  geen  minder  interefl 
by  de  plaetie  hadde  als  hy ,   fo  qualijk  in  fijne  faken 
voorfien  hadde  ,   dat  hy  plaetfe  gegeven  heeft  voor 

demuyterije  en  ontrouwigheid  van  d'inwoonders ,  en 
daer  na  voor  denuyterften  nood,  de  welke  gebonden 

heeft  de  armen  en  handen  van  foveel  Adels,  dapper- 
en couragieus  krijgsvolk  ,    om  eyndlijk  te  confente- 

ren  in  haer  overgevingen.  Niet  te  min  dit  fecours  en 
laet  niet  fijn  Majelt.  feer  nut  te  zijn  met  fijn  tegen- 

woordigheid,  fonder  dewelke  het  gefchetter  van  fui- 
ken verlies  genoegfaem  was  om  te  vermeerderen  de 

viclorie  van  lijnen  vyand,  op  noch  een  goed  deel  der 

voorfz  Provintie,  die anderfïns verbaeft ,  jat'enemael 
verfaegt  was ,  door  den  fchrik  van  de  wapenen  van  de- 
fen  tyran,  algemene  vyand  van  alle  fijne  naburen.  Nu 

alfo  't  gene,  %t  welk  fijn  Majefteyt  meeft  bekommert 
maekt ,  is  de  vrefe  van  fijn  heyr  niet  te  konnen  onder- 

houden by  gebrek  van  leeftocht ,  hebbende  de  koren- 
folders ,    niet  alleen  van  Piccardie ,  maer  ook  van  de 

naburige  Provintien  ,    t'eenemael  ontbloot  gevonden , 
even  fo  wel  als  het  platte  land,  foter  oorfake  van  def^ol-11*-) 

verwoeftinge  door  de  legers  daer  gedaen ,  als  om  d'on- 
vruchtbaerheid  van  t'meeffendeel  van  Vrankrijk,  het 
welke  noch  niet  weder  ingehaelt  heeft  fijne  verleden 
fchaden  ,   en  geftadelijk  gequelt  word  met  de  door- 

tochten van  krijgsvolk ,  dewelke  de  vryigheid  van  de 
land-bouwinge  benemen ;  fo  heeft  fijn  Majefteyt  ge- 
oordeelt  geencverfekerde  toevlucht  te  konnen  nemen , 
en  tot  de  perfonen ,    by  dewelke  hy  meerder  byftand 
en  goeden  wille  vond ,   en  die  meer  interefl:  by  hem 

hebben ,  als  u  E.  E.  't  welk  hem  beweegt  heeft  my  aen 
defelvete  fenden,  om  hun  te  vertonen  den  nood  van 

fijn  Koninkrijk ,  en  noch  defe  bede  te  voegen  by  de 
voorgaende,  die  gy  lieden  hem  gewilliglijk  geaccor- 

deert  hebt,  't  welk  is  door  u  E.  E.  autoriteyt,  en  on- 
der u  E.  E.  credijt  inftrumenten  te  willen  wefen ,  dat 

fijn  Majeft.  vlijtiglijk  gefecoureert  mag  werden  met 
een  merkelijke  quantiteyt  van  granen,  om  fijne  plaet- 
fen  en  pakhuyfen  te  ftofferen ;  op  dat  hy  middel  heb- 

bende van  fyn  heyr  t'onderhouden ,  mach  breken  den 
loop  van  de  gelukkige  progrefïèn  van  fynen  vyand  : 
Enby  middelvan  dit  hoopt  fyn  Majeft.  met  de  hulpê 
Godes  (  die  tot  noch  toe  extraordinairlijk  in  fynen 
affairen  gewerkt  heeft)  niet  alleen  fodanige  voortgan- 

gen te  beletten  ;    maer  die  ook  op  fyn  zijde  te  krij- 

gen. 

En  op  dat  u  E.  E.  verfekert  mogen  wefen  van  het 
weder -geven  der  penningen  ,    die  beftedigt  fullen 
mogen  werden  tot  den  koop  van  de  voorfz  granen ; 
fo  heeft  fijn  Majefteyt  my  mede-gegeven  een  feer  au- 
tentijke Procuratie,  van  een  goed  getal  van  devoor- 
trefFelijkfte  en  folvabelfte,  (dat  is ,  machtigfte  om  te  be- 

talen) van  fijn  Koninkrijk ,  fo  Raeds-Heeren  van  fijnen 
Rade  van  State ,  als  andere  fijne  officieren  en  dienaers ; 
by  dewelke  hy  den  Heere  van  Buzanval ,  en  my  macht 
en  autoriteyt  geeft,  van  hun  te  verbinden  in  haerey- 

gen  en  privée  namen ,  onder  d'obligatie  van  alle  hare 
goederen ,  tot  d'onderhoudinge  van  't  contract  en  ver- 

drag ,   't  welk  wy  fullen  mogen  maken  tot  de  lich- 
tinge  van  de  voorfz  granen ,  ter  fomme  toe  van  iooooo. 

kronen,  indien  'tfo  veel  bedraegt ;  en  indien  niet,  fö 
fal  het  overige  beftedigt  werden  aen  buskruyd.  En  tot 

verfekertheid  van  't  gene ,  waer  toe  fy  fich  verbonden 
hebben,  fo  deed' fijn  Majefteyt  hun  terftond  affignatie 
leveren  van  de  voorfz  fomme  op  de  befte  en  klaerfte 
penningen  van  alle  de  Generaliteyten  van  fijn  Konink- 

rijk; en  heeft  daer  en  boven  gewiltdatfè  in  de  Reken- 
kamer geverifieert  foude  worden  ,   op  dat  fy  hier  na 

gene  verander inge  ©nder worpen  foude  zijn ;  van  wel- 

ke 



*4- Het  twe  en  dertiefte  Boek, 
daer  is  geen  twijfel  aen  of  fijn  Ma- 

ke  Procuratie  ik  uE.F..  copyelate,  op-dat  i'y  middel 
hebben  defel  ve  rijpelijk  t'overwegen. 

By  aldien  dat,  om  particulierlijker  te  verftaen  de  me- 
ninge  van  fijn  Majeft.  op  dit  onderfoek,  eutefienhet 

origineel  van  de  volmacht,  waer  vanikuE.  E.  Copye 

late,  het  u  E.  E.  belieft  te  deputeren  twee,  of  drie,  of 

fuiken  getal  van  u  E.  E.  als  het  u  E.  E.  believen  fal , 

mijn  Heereh,  te  beraemen  ,  om  daer  particulierlijk 
t'famen  van  te  handelen ,  u  E.  E.  fullende  door  defelvc 

bondiger  daer  van  onderricht  konnen  worden ,  om  met 
deneerften  ,  dat  mogelijk  fal  zijn,  voort  te  varen  tot 

het  beiluyt  van  defe  fake,  tot  dewelke  deneerftigheid 

en  fpoed  fo  leer  vereyfcht  is  als  yet  anders,  om  fijn 

Majefteyt  middel  te  geven  van  te  refolveren  ,  heb- 
bende defelve  my  bevolen  daer  in  felfs  niet  eeneuure 

tijds  te  verliefen ;  waer  op  u  E.  E.  na  haer  voorfich- 

tigheid  met  den  eerden  dat  mogelijk  fal  zijn  ,  oor- 
delen fullen  't  gene  fy  nut  fullen  achten  voor  dendienft 

van  fijn  Majeft.  en  van  haer  eygen. 

Wat  noch  belangt  d'onderhoudinge  van  'theyr, 
verfoekt  fijn  Majefteyt  dat  uwe  koopluyden  verwit- 

tigt, ia  genodigt  werden  van  u  E.  E.  om  te  S.  Valery 

op  de  Somme,  en  t'Abbeville  te  brengen  eenigequan- 
titeyt  van  Potagie-granen  ,  als  erweten ,  bonen ,  &c 
en  van  boter  en  kaes  ,  dewelke  de  voorfz  koopluy- 

den haeft  quijt  raeken  fullen  in  handen  van  defoete- 
laers  van  't  voorfz  leger,  en  van  andere  koopluyden, 
die  hun  geld  daer  voor  geven  fullen ,  om  defelve  na- 

derhand in  't  leger  uyt  te  delen.  En  om  hun  te  beter 
moet  te  geven  om  dat  te  beginnen ,  en  veerdiger  mid- 

del om  daer  van  haeft  ontlalt  te  wefen  ,  fo  verftaet 

fijn  Majefteyt  dat  fy,  nopende  defelve  waren,  vry , 
vrank ,  en  ontftagen  fullen  wefen  van  alle  Tollen  en 

Impoften,  fo  oude  als  nieuwe,  van 't  gene  fy  brengen 
fullen  op  de  voorfz  Reviere  de  Somme  ,  en  nergens 

elders,  om  verkocht  te  worden  voor  't  leger  van  fijn 
voorfz  Majefteyt,  en  voorts  faltegens  hun  gebruykt 

worden -alle  faveur  en  heuïheid  ,-  tot  fekertheid  van 

't  welke  fijn  Majeft.  my  bevolen  heeft  daer.van  verfe- 
keringe  te  geven  onder  mijn  zegel  ,  felfs  in  handen 

der  Magiftraten ,  fo 't  van  node  is.  Ik  weet  wel,  mijn 
Heeren ,  dat  het  dikwils  aen  u  E.  E.  poorte  geklopt 

ïs  ,  gemerkt  het  fecours  't  welk  u  E.  E.  airede  ver- 
fcheyden  malen  aen  fijn  Majeft.  gefonden  hebben ,  fo  _ 
van  uwe  penningen  en  munitien  ,   als  van  u  volk  ,  Iï0u2f5  p20p0fttte  fcetfjOSl  ÖCUtdcfet  tCOJÖ  /   ï£  i?Cf$ 

b 
af  te  trekken  . 

•yt  foude  niet  geraden  ,  ja  mifichien  gedwongen 
wefen  niéuwen  raed  te  nemen  ,  fiende  fich  in  delen 

nood  alleen,  en  verlaten  van  fyne fonderlingfle vrien- 
den en  naburen. 

U  E.  E.  hebben  óe(è  voorleden  jaren  fijn  Majefteyt 

feer  treffelijk  bygeftaen,  en  felfs  eer  hy  in  dele  oor- 
loge getreden  was  tegen  den  Konink  van  Spangien , 

en  daer  na  feer  mildehjk  na  dat  uwen  Staet  datheeft 

mogen  lijden:  d'oorfaken  die  u  E. E.  beweegt  heb- 
ben om  dat  te  doen ,  zijn  de  lelve  die  fy  doe  waren  , 

en  mogelijk  foveel  groter,  als  de  geleden  ongelukken 
en  verliefen  onfen  noden  vergroot  hebben. 

So  moeten u  E. E.  dan,  continuerende  uwe  vorige 
affectién  en  oordeel ,  by  tijds  in  deliberatie  Hellen  de 
middelen,  die  gy  lieden  fult konnen  houden,  omlijn 
Majefteyt  in  defe  oorloge  by  te  ftaen  met  een  goed 
fecours  ,  en  wel  gecontinueert,  voor  dit  naefte  jaer ,  op 

datwy  reparerende  de  brefichen,  die  de  verleden  on- 
gelukken in  onfe  gemene  faken  gemaekt hebben,  wy 

defelve  t'famen  weder  in  eenen  goeden  ftaet  brengen  , 
en  defelve  fodanigen  vigeur  doen  bijgen,  datwy  we- 

der op  den  vyand  winnen  het  voordeel,  't  welk  fy  op ons  gehad  hebben. 

Dit  is  't  gene,  mijn  Heeren,  waer  toe  ik  hft  heb- 
be  van  fijn  Majefteyt  u  E.  E.  feer  ernfteÜjk  aen  re 
porren  ;  hebbende  ook  fynen  Ambafladeur ,  by  u  E.  E. 
redderende ,  wel  uytdrukkelijk  bevel  gedaen ,  dit  ver- 

volg wel  neerftiglijk  te  continueren,  en  hem  met  den 

eerilcn  befcheyt  te  fchrijven  van  't  fucces  ,  't  welke daer  op  fal  mogen  volgen. 
Het  fal  u  E.  E-  dan  believen  alle  de  Vereenïgde 

Provintien  by  tijds  daer  toe  op  te  fcherpen  ,  en  de 
felve  difponeren  om  by  te  ftaen  ,  gelijk  fy  tot  noch 
toe  gedaen  hebben ,  de  goede  intentien  van  fijn  Majeft. 
op  dat  de  faken  daer  by  tijds  voorgeftelt  zijnde ,  fy 
dan  bereyd  en  veerdig  zijn,  als  het  nodig  fal  zijn  fynè 

forcen  wederom  t'ontvouwen  tegen  defen  gemener» 
vyand ,  en  fyne  eergierige  en  wrede  aenftagen  om  te 
ftoten. 

In  denHage  den  tweden  November  159$:.  Onder- 
tekent COIGNET. 
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waer  voor  fijn  Majeft.  u  E.  E.  groten  dank  weet ; 
maer  als  u  E.  E.  wel  overwogen  fullen  hebben  de  ver- 
knochtinge  van  uwe  faken  met  de  onfe,  gelijk  u  E.  E. 
tot  noch  toe  betooont  hebt  die  wel  te  kennen,  en  hoe 
veel  uE. E.  aen  ons  goed  of  quaed  geluk  gelegen  is, 
fullen  bevinden  dat  onfen  nood  verligt  zijnde  ,  felfs 
met  u  eygen  ontrijvinge  en  ongemak ,  uwe  faken  groot 
voordeel  doet;  niet  willende  u  E. E.  verbergen,  dat 
den  nood  fo  groot  is  in  Piccardie ,  dat  ,  indien  fijn 
Majeft.'niet  haeft  ontfet  word  van  fijne  naburen,  de- 

felve genoechfaem  is  om  hem  te  doen  denken  op  een 
fake,  waer  toe  hy  noch  noyt  heeft  konnen  beweegt 

worden.  Ik  bid' u,  mijn  Heeren,  en  laet  niet  toe,  dat 
wyby  faute  van  defen  onderftant  indefeinconvenien- 
ten  vallen ;  en  gelooft  vryliik  dat  de  hulpen  ,  die  u 
E.  E.  fijn  Majefteyt  gedaen  hebt,  en  noch  doen  fult, 
fovele  zaden  zijn  die  u  E.  E.  geworpen  lullen  hebben 

in  vruchtbare  aerde ,  dewelke  u  E.  E.  t'lijner  tijd  met 
gewinfte  of  woeker  fullen  maeyen  ,•  hebbende  fijn 
Majeft.  niets  weerdiger  als  de  behoudenifle  van  den 
welftand  en  heyl  van  u  L.  Staet ,  waer  toe  hy  altijd  em- 
ployeren  fal ,  fo  veel  machts  als  hem  God  gegeven  heeft. 

Aengaende  het  laetfte  poinct.  van  mijnen  laft ,  't  welk 
miflehien  het  eerfte  behoort  te  zijninaenmerkingeen 
gewicht ,  heb  ik  u  E.  E.  te  vertonen ,  mijn  Heeren , 
dat  de  Konink  in  fijn  feiven  wel  gerefolveert  zijnde 

d'oorloge  te  continueren  tegen  den  Konink  van  Span- 
gien ;  maer  daer  in  voorfiende  vele  fwarigheclen  dooi- 

de macht  van  den  vyand  ,  en  van  fyne  principale  for- 
cen, diehy  alle  tegen  fich  vint,  het  meer  dan  tijd  en 

nodig  is ,  dat  u  E.  E.  refolveren  ,  om  fijn  Majeft.  te 
verfterken  in  defen  groten  aenflag,  waer  aen  u  E.  E. 

fo  veel  gelegen  is  ,  en  fonder  'welken  u  E.  E.  wel konnen  oordelen,  dat  alle  den  laft  van  defe  oorloge 
alleen  op  uwe  fchouderen  foude  vallen  ;  dewelke  ia 
gy  lieden  rechtevoort  gelaet  maekten  van  daer  van 

naUoIgcnte: 

ALlen  den   genen  die  óeCe f 
tegenwoordige  fullen 

fien,  Jaques d'Aurnont ,  Ridder,  Heeren  Baron 
van  Chappes,   Edelman  TOfl  de  kamer  van  den  Ko- 

nink ,    Heere  van  Clercy  ,    yillemoyenne  ,    S.  Par- 
re  en  Corbetons  ,  Capitain  van  50.  mannen  van  wa- 

penen van  fijne  ordonnanties  ,    fijn  ördinaris  kamer- 
link en  bewaerder  van  't  Provooftfchap  van  Parijs  , 

doen  te  weten  ,    dat  voor  jean  Ie  Roy  en  Pierre  de 
Bricquet,    Notarifen  van  den  Konink  onfen  Heere, 

in  fijn  Caftelet  van  Parijs  ,    verfchenen  zijn  d'onder- 
fchreven  Heeren  ,    mijn  Heere  den  Doorl.  en  Eer- 
weerdigften  Pierre  de  Gondy  ,    Cardinael ,    Bilïchop 
van  Parijs,  deHooge  en  Machtige  Heeren,  Meilire 
Nicolaes  d'Augennes,  Heere  van  Rambouillet,  Rid- 

der van  d'ordren  vanden  Konink,  Capiteynvan  100. 
mannen  van  wapenen  van  fijne  ordonnantien ,  en  Capi- 
teyn  van  1 00.  Edelmannen  van  het  huys  van  fijn  Majeft. 
Gafpard  van  Schomberg ,  Grave  van  Mantevil ,  Gou- 

verneur en  Luytenant  Generael  voor  fijn  Majefteyt 
van  de  hoge  en  lage  Marche ,  Martin  Ruze ,  Heere 
van  Beaulieu ,   Secretaris  van  de  State  van  den  com- 
mandementenvan  fijne  voorfz  Majefteyt,  Claude Pi- 
nart,  Pierre  Brulart,  Louys  Potier,  Heere  van  Ge- 
vres ,  ook  Secretaris  van  de  State  en  van  de  commar.de- 

menten ,  JaCques  Ie  Roy ,  Heere  de  la  Grange ,  alle  Ra- 
den in  den  Raed  van  State  van  fijne  Majefteyt.  De  Edel- 

mannen,  Mr.  Michiel  Subiet,  Heere  van  Udhicour't, 
Charles  de  Salclaigue ,  Heere  van  Incarville ,  Jacqi  les  de 

Vallée,  Heere  van  Barreaux,  Mathieu  Marcel,  Cvft-onin 
d'Ovy ,  Heere  d'Atichy ,  Louys  Picot,  Heere  van  San- 
teny,  ook  Raden  in  den  Rade  van  State ,  Contrerorleurs 
en  generale  Intendenten ,  of  opfichters  van  de  Finantier» 
van  fijne  Majeft.  en  Jean  de  Ciennes.ook  Raederi  inten- 
dent,  en  Contrerolleur  van  de  voorfz  Finantien  ,  Fran- 
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coys  Hotman  ,  ook  Raed  van  fijn  Majeft.  Treforier 
van  fijne  Efpargne  ,  Eftienne  Regnauld  ,  Pierre  Ie 
Charron,  Pierre  de  Tramblay,  ook  Raden  van  fijne 

Majefteyt  en  generale  Treforiers  van  't  extraordina- 
ris  van  d'oorloge.  Welke  voornoemde  Heeren  met 
haren  goeden  wille  ,  geftelt  en  gemaekt  hebben  tot 

haer  generale  en  fpeciale  Procureurs  of  volmachtig- 
de ,  de  Edelmannen  Paul  Chovard  ,  Heere  van  Bu- 
zanval,  ordi naris  Edelman  van  des  Koninks  kamer , 

en  fijn  Ambafladeur  by  mijn  Heeren  de  Staten  van  de 

Vereenigde  Nederlandfe  Provintien ,  en   Coi- 
gnet,  Heere  de  laTuillerie,  ook  ordinaris  Edelman 

van  de  kamer  van  fijn  Majefteyt  van  hem  afgeveer- 
digt  aen  den  voorfz  Heeren  Staten  om  fijne  affairen  ; 

den  welken ,  en  een  yeder  van  hun  defe  tegenwoor- 

dige met-brengende ,   de  voorfz  Heeren  Conftituan- 
ten  volkomen laft  en  autoriteyt  gegeven  hebben,  om 
fich  voor  hun  lieden  in  haren  name  te  verbinden  aen 

de  voorfz  Heeren  Staten,  en  allen  anderen  daer 't  be- 
horen fal,  voor  de  fomme  van  100000  kronen,  om 

daer  mede  te  doen  het  kopen,  voeren  en  andere  ko- 

ften, indienfe  fo  veel  bedragen  konnen,  van  't  getal 
van  iooo.  laften  korens»  de  twee  derdendelen  taru- 
we,  en  het  derde  rogge,  en  400. laften Havers,  om 
gebracht  en  gelevert  te  worden  op  de  fomme  in  de 
Haven  de  la  Ferte  op  S.  Vallery ,  of  Ie  Croftoy ,  om 
geftelt  te  worden  in  handen  van  den  Generael  van  de 
Vivres,   binnen  fuiken  tijd,   door  fulke  middelen  en 
conditien,  als  van  de  voorfz  Heeren  Procureurs,  of 

een  van  hun  beyden  ,    geadvifeert  fal  worden ;  waer 

van  fy  contract  en  obligatie  pafleren  lullen  aen  den 
oenen  ,   die  het  voorfz  koren  of  haver  kopen  of  op- 

brengen fullen  ,   om  de  betalinge  daer  van  te  doen 

op  de  plaetfen  en  termen  die  beraemt  en  befloten  ful- len werden  van  de  voorfz  Heeren  Prpcureurs,  of  een 

van  hun  beyden ;  en  om  dat  te  doen ,  fodanige  brie- 

ven en  obligatien  daer  van  te  pafieren  als  't  van  node 
fal  wefen,  tot  op  het  beloop  van  de  voorfz  1 00000. 
kronen  ,   indien  de  voorfz  koop  en  onkoften  fö  veel 
bedragen ,  en  den  inhoud  van  de  voorfz  obligatien  te 
betalen  en  op  te  brengen  van  poinct  tot  poinct:  enge- 

neralijk  fo  veel  te  doen  en  tefeggenin  'tgenegefeyd 
is ,  en  't  gene  daer  aenhangt ,  even  als  de  voorfz  Hee- 

ren Conftituanten  felfs  fouden  mogen  doen  5  indien  fy 
daer  in  haer  perfonen  tegenwoordig  waren  ,   alwaer 

't  fchoon  dat  de  fake  fpeciaelder  bevel  vereyfehten. 
Belovende  de  voorfz  Heeren  Conftituanten  in  goeder 
trouwe ,    en  onder  de  verbintenifie  van  alle  en  yege- 
lijke  haer  goedéren,  roerlijke  en  onroerlijke 5  tegen- 

woordige en  toekomende ,   voor  goet ,  aengenaem , 

vaft  en  bondig  te  houden,  alle  't  gene  van  de  voorfz 
Heeren  Procureurs  gedaen  of  gefeyd }  befchikt  en  ver- 

handelt fal  zijn  in  alle  't  gene  voorfz  is ,  en 't  gene  daer 
aen  hangt:    In  oircond  hier  van  hebben  wy  hier  aen 
ter  relatie  van  de  Notarifen  doen  hangen  het  zegel 

van  't  voorfz  provooftfchap  van  Parijs  ■  en  zijn  defeïve 
gemaekt  engepafieertin  den  Raed  van  State  van  fijn 

Majefteyt  gehouden  te  Parijs  in  'tlogijs  van  de  voorfz 
Heere  ,    Grave  van  Nanteville,   dert  vijfden  dag  van 
Oclober  Anno   1595-  En  hebben  de  voorfz  Heeren 
Conftituanten  de  minute  van  de  tegenwoordige  gete- 

kent  met  d'onderfchreven  Notarifen  ;   zijnde  by  den 
voorfz  de  Briquet  een  van  defelve  om  laeg  onderte- 

kent De  Briquet.  En  ter  zijden  ,    Le  i^oy.   En  geze- 
gelt,  &c 

<Dp  Ut  cerfte  berfoefc  /  belangenbc  be  Kopinge  en 
uptbocringc  tombe  iooo,  laften  Horen/  bettoeeber* 
befceïen  tarutoe/  en  een  berbenbeel  rogge  /  mitfga* 
berg  be  400.  laften  fotocel  bier  00  bebben  be%e? 
een  <0ebeputecrbe  ban  bc  peeren  Staten  oftencrael/ 
ben  6*3üotem&2té/  ben  boo2f3  i^ecre  ban  (Cuillerie 
befc  antto0ü2be  en  bit  afgeftöepb  gegeben. 

D  At  fy  lieden  defelve  propofitie  geëxamineert  heb- 
bende, en  ook  van  den  Staet  van  de  granen  tegen- 

woordelijk  in  den  lande  wefende  ,  bemerkende  dat 

fijne  E.  wervingebeftond  ina&eleratie,  hem  welron- 
delijken  hadden  begeren  te  openen  dat  den  fclven 
Staet  fuikswas,  dat  in  defe  gelegentheid  geen  granen 

fouden  konnen  gedoocht  worden  uyt  te  voeren ,  fon- 

tfEuilIerïe 
grgetirn  op 
5e  brrfotb* 
te  hennnge 

ban  gra- 

nen en  Den 
ncnfcleben 

ban  bien. 

der  den  Staet  van  den  landen  te  brengen  in  merkelijk  dan- 

gier  ,  ten  aenfien  van  de  dierte  des  korens  die  'er  airede 
was  ;  daer  over  de  Heeren  Staten  hen  ook  vertrouwen, 
dat  fyne  Majeft.  den  welftand  van  dele  Landen  in  fulke 
recommandatie  hadde,  dat  fo  verre  fyne  Majeft.  fulks  te 
voren  geweten  hadde ,  dat  hy  hunlieden  vorder  niet  en 
foude  doen  vergen  hebben ,  gelijk  fy  ook  verhopen,  dat 
de  voorfz  Heere  van  laTuillerie  hem  over  fulks  mede 

voor  defe  tijd  hem  fal  laten  contenteren.  Doch  fo  fy nder 
liefden  defen  niet  tegenftaende  foude  verfoeken  en  goet 
vinden,  dat  fyne  propofitie  de  Provintien  foude  voor- 

gedragen worden  ;  dat  hare  E.  't  felve  gaerne  fullen 
doen:  maerdatfefynE.  wel  hadden  begeren  tepread- 
verteren ,  datfe  beducht  waren  dat  defe  proceduren  fo 

lange  fouden  komen  aen  te  lopen ,  dat ,  behalven  d'on- 
fekerheid  van  de  refolutie  van  de  Provintien ,  d'occafien 
foude  komen  te  pafieren,  en  fyne  Majeft.  daer  mede 
nietgedient  zijn.  En  wat  belangde  het  verfochte  ver- 

ftrekken  van  het  credijt  van  't  land :  verklaerden  fy , 
dat  de  Gedeputeerde  van  de  Provintien ,  hun  bevon- 

den daer  toe  niet  gelaft ,  en  over  fulks  over  hen  niet 
fouden  dorven  nemen. 

€n  toarenbe  peeren  252ienen/  ̂ unittö  en  ?£ltitt* 
gegecommitteeit/  om  beft  anttooo2beacn  benzee- 
re  ban  (£uillerie  ober  te  brengen. 

ï©e  boo2f5  ̂ eere  ban  i£uillerie  babbe  nocb  aen 
be  boojnocmbe  peeren  Staten  <£5eneraei  /  bermo* 
gengfïjn  ccebentie  b2ief  en  fijne  inftuctic/  geoateert 
benfebenben  £>ctolmö  binnen  $ontopfe/  baer  ban 
be  lefte  claufulc  aloud  lupbe :  ̂ al  ook  be  boo2fë » 
peeren  Staten  bibben/  bat  ingeballe  baer  beerbig;" 
njK  niet  Horens  genoeg  toare/  om  fijne  iBajefteptbu» 
te  ftaen  met  fulKe  quantitept  ais  \p  berfoeKt  /  bat  5> 
Öet  gene  niet  uptgemaeKt  Kan  toerben  inKoorne/» 
befteeb  toecbe  in  bufpoeber  /  tot  be  fomme  toe  ban  ** 
1 00000»  ïtronen/  berbaetinbeprotucatie/  mettoek>» 
Ken  f)p  boo2ficn  i$.  ©erfocljt  bat  be  peeren  ̂ ta-  » 
ten  boojnoemt  /  öaer  trebit  fouben  toiüen  inter* 

poneren  boo?  50000,  ponben  bufbrupb  /  op  't  ere? Ut  ban  be  peeren  be  boo?f3  procuratie  getefeent  ïjete 
benbe.   < 

uier  op  ttf  ben  24,  <&ecemb2té  /  toefenbc  ̂ on^  ®tm* 
bag  en  Bectf-abonb  /  bp  be  boomoembe  peeren  ̂ ta- »« &tSi* ten  gerefolbeert/  bat  men  benboo2f3  l^eere  <0cfante  [ZSl 
beS  <0eneraUteptö  ccebit  fal  lenen  tot  in  Koop  ban  poneren 
.50000,  ponben  bufpoeber/  in  confo2ittite  ban  fijn  ö«t  twwr 
berfocK*  iBitoconbitie  bat 20000.  ponben  baer  banto00? fullen  toerben  geb2acï)t/  en  gelaten  in  Det  magazijn  p0nbm 
bet  ftatr  CaliS  /  boo?  be  berfefcertfteib  ban  befelbe:  bufurupt 
en  batbefelbe%ere  <0efante/  mitsgaberoben^ee^00f^n 
re  25ufanbal  fijne  iBajctfepto i^mbaffabeur  /  alleS" blijKelijfce  afTiftentie  en  biligenrie  fullen  boen  baer  i2;an&< 

't  fal  beljoren  /  bat  be  ïtooplupben  /  ban  betoelfte  l'öh- get  boo2f3  pulber  fal  to02ben  geKorDt  /  binnen  bm 
tjjb  ban  öet  accoojb  beDoo2lijK  toerbe  betaelt  /  ban 
ben  p2ij$  ban  be  boo2fë  50000,  ponben  puluers  ; 
ten  epnbeftet  lanb  bupten  fcïjaöe  gcljouben -mart) 
toerben/  en  fijne liBajcftept/mitfgaberöbe  l|ccren/ 
Conftituanten  in  be  procuratie  genoemt  /  bp  Ijaer 
lupbercrebit. 

<©enmgent  ban  be  Staten  %mmp  be  «§a&v  lig-  ©at  Me 

genbe  binnen  CaliS/  ftïpczf  amben  ̂ eece  b'an^l-  fanden benbarnebelb/  bat  inbefclbcflab  tooonbe  eeneerlijK|^mS 
^02tugieS  Koopman/  bie t'anberen  tuben  Conful oiuWeSen 
ban  Uc  banfnn  natie  toas  getoeeft  binnen  2Hnttoer?  aenöe 
pen/  bocbe  ftab  notft  toaö  onberbebeceenigöe^o^^" bintien/  Uc  ö^nt  emftigec  toijfe  oefepb  ftabbe/  bat^ebedan* 
een  treffelijh  perfoon/  genaemt  €manuel  belMte  ben. 
tio  (betoelKe  fijn  na-mage  toas  /  en  öaeb  ban  ben 
ïaoninK  ban  ̂ pangien/ )  ï)tm  fcb2ijbenbe  fjet  ont- 
fïaen  ban  be  fcljepen  ban  ̂ ollanb  en  ̂ elanb;  Ijem 
00K  ontboben  fjabbe  /  bat  /  inbien  Ut  ban  ̂ oïlanb 
en  ̂ elanb  ben  €ngelfcn  en  jpcaitfen  geen  bfftanb 

ter  jee  en  toillcn  boen/  ont  b'oorlog  in  ̂ pangiente boeren  /  bat  men  baer  fcljepen  in  ̂ pangien  niet 
mecc  arrefteren  foube  /  feggenbe  befen  ̂ 02tugcfeit 
Koopman  tegen  ftem  /  mijn  peeren  be  Staten  Ut 
t'ontöieben/  en  bat  iK  toel  boen  foube  /  en  alfo  bet  (Foi.  u6) een  tojjle  tiibS  geleben  toas/  bat  öp  Ut  tegenö  bem 
gefepb  Ijabbe  /  fo  öabbe  Dp  &em  3ebert  geb2aecDt/ 

of 



i44 Het  twe  en  dertigfte  Boek , 
cf  fin  bev  ccniac  anttooo?be  op  geftrcgenbabbe/  Dct 
toelé  l)cm  /  fii)2ijft  Ijp  /  boet  bennen  /  Dat  öu  cc» 

gemaefct  toerft  toaö;  toant  ijettoaö  ontrent  anber* 
naif  jaec  gdeben  /  Dat  be  boo2f3  palatto  ban  3flnt* 
toerpen  ftomenbe  om  toebec  na  giffabon  te  ttefc* 
ten/  ncnienbc  fijnen  tocg  öacr  ïjenen  /  ïjent  fienbc 
gejjMcft  Ipubcn  met  ben  bJö2noemben  #o?tngefe 
hoopman  /  bat  Hem  een  gemeenfaem  b?ienb  toaö/ 
baer  boo:  un  gebal  te  toeten  rjuam  /  irnt  Ijp  m  ben 

bienjt ban be booaioembe peeren  Staten toatf ;  baer- 
om '  ftfpijft  On  /  fo  u  €.  goet  bin&  /  bat  ifc  befen  po?; 
tunefe  boonman  eenige  anttooo?b  gene/  fofal  tu 
<&  befteten  mnte  boenontuieben/  in  toeïftet  boegen 

ui  bat  boen  fai7  ttc.  Oefen  b?ief  toaö  gebateett  te 
<£aiaio  ben  2 ; .  gulp  1595.  -     .     .  _  .„ 

&h  f  tan*    «gn  -ptuaufto  Defeö  jacrö  toaö  ben  SCbnutael  ̂ tt 
£P*  .      *rancop£  *©?aeft  /  met  ̂ ic  gioljan  Hauïmtf  met 

fiftSLan  ootfen-toinb  ban  pepmoutij  afgebaren  met 
30. 

&u*   oojlogi-fcO^Pcnen  2*.  galenen/  btc  elft  bier  metalen 
Hm  ow   ft uUUcit  boeren  ftonben  /  <D?acït  boecbe  1  o.  grote  qo?* 
toas-icöe*  {«rtrf-fttKijeit  en  fes  -©maflen  ban  be  ïiomngtnö 

©ofï-an«  ban  titcn  toaren  be  <02abe  ban  Comberlanb/  3Bal* 
öien*  tectóe/  en  <E>ubIep/  25aftert  ban  ben  <#?abeban 

%»tcm  I  alle  met  gefcljnt/  bootöbolft  en  folbaten 
\d&  boo2ficn  /  en  üoben  maten  begerig  /  om  be 

^pacnfc  blote  /  untlnbicn  ftomenbe/  te  mogen 
rcfcontrcrcn;  be  leerebanCaronftl)2eef/  batljaec 

ftibec  «entrepjincê  toaö  op  <9oft-3!nbien/  fo  ï)em 

ban  goeber  banb  gefept  toaö  ban  be  gene  ïm  't  toel totftcn/  meenben  a&aec  eenige  tfeben  en  fierötenin 

te  nemen/  en  boo2t$  tjet  lanb  t'ontbloten  banaïïeö 
bat  fp  fouben  nonnen  Krijgen;  toatfutccöbefeibe  ge* 

Dab  Ijeböen  /  fnïlcn  ton  \\\  't  nabolgenbe  boen  berDalen. 

W|U  öebben  in  ontf  29.  boen  fbl.  6,  becDaclt  be 
boobban  ̂ ertoge  3lBiïlemban€iebe/  <©ulifl/ lisib  t>mi 

SSStew/25ecg/ctci  oon  bat  §cm  \\\  befuceeffie  ban  fijne  lan 

"n  öan  bengeboiatitf  <3|oDanfijnen ttoeeben &one/  ben oub* öen^taet  ftcn  ui  Statten  ge|t02ben  3ijnbe;  ben  ouben  ̂ ertoge 
Tan  Se  3Biflem  Dabbcbe  lacftc  26.  jaren  lange  genoegfaem 
ïaiioin.  fijn  finnen  niet  macljtig  getoeefl/  baec  boo?  W  on* 

bequacm  tot  be  regeringe  5tjnbe  /  jijne  lanben  en  ©o?* 

geto02ben  /  ïik  meeftenbeel  be  ̂ paenfe  cegennge 
tocgebaen  toacen  -  fijnen  &one  ̂ oöan  /  betoelne 
ben  15.  Siunij  «58^.  gerrottt  toasf  binnen  Ouffel* 
bojp  met  groter  feefte/  aen  giacoba  /  boc&tec  ban 
bch  .^arhgrabe  ban  25aben/  toaöfeec  mclanaolijn 
ban  Dumcur  /  en  tot  'er  reaeringe  geljeel  onbeguaettt  j ï)n  beclbe  ftci)  in  bat  men  l)em  foeftt  om  te  brengen/ 
toacrom  Dn  g^ïabig  in  een  Ijarnafci)  ging/  't  fcïbe öcö  narlic.es  nietnntiatcnbe/  enftonnenbenfet  cnjlen/ 
iö  l)n  in  eat  rafernije  of  liranftftmtigDeib  geraent; 
in  befe  bolligljcib  Ijabbe  ftn  eenige  perfonen  feerfjatt 
nctoonb/  fnUi0batraebfaemgcbonbeni!S/  bateeni 
ge  <£bcUttnb:n  Dem  in  bermombe  nleberen  aenta 
ften  /  en  icoerbe  in  een  baftc  hamer  gefloten  geïjou 
ben  en  betonert :  fijn  ljun0b?ontoe  5!acoba  genepgt 
tot  regeringe/  focljtbet  regiment  ban  be  lanben  aen 
Dacrtètreultcn/  'ttoclHÏ)aerbpbe2lanb-raben/  W mcett  iiooms  Catljolp  en  ̂ paens  gefint  toaren/ 
ItcDteUjlt  toegeflaen  toerbe  /  mitö  batfe  in  be  rege- 

ringe blcben;  toantfp  toaren partpe ban  bcftoagerjS 
of  bcr  botbterö  mannen  /  bie ban  be  Sflus&urgfe  Con* 
feffic  toaren  ■,  en  om  befe  aelegentljeib  te  beter  te  ber* 
ftacn/  betoijleinbc  nabolgenbe  boenen  bihtoilgf  ban 
be  lanben  ban  <£tebc/  <ü5nlig/  25ergen/  etc.  falber* 
Daelt  toerben ;  fobientgetoeten/  bat  ben  onben  ̂ er- 
roge/ï^ulemban€lebe/  <0ulig/  25erg/  etc.  Dab 
iic/  benalben  befen  fone  (ban  ben  toeUtentopterftonb 
gefp20Kenl)cbbcn)  nagelaten  babbe/  nocl)bierbocl> 
teren  /  b'onbftc  ban  bien  genaemt  H^aria  lielionora  / tronbe  met  ?tlbert  5preberin  /  l^crtoge  ban  #?upffen  / 
bctoelbeb2icboc0teröfonberforien  babbe/  bettoeebe 
bocljtcr  3£nna  iBagbalena/  toag  getrout  met  ®\ju 
lipö  SLobetoijn/  #ilt3-<0?abe  ban  ber  iSieuburg; 
öe  berbe  bocljter  /  genaemt  iBagbalena  /  tronbe 
ntet  ben  palt3-<©?abc  gjoban  fpreberift/  ̂ ertoge  ban 
2fa»enb2Ügcte « bebierbecocOtec  toasS  genaemt  ̂ ibil- 
la  /  befe  toais  nocD  een  jonge  bocöter  ten  befen  tijbe/  en 

'595. 

troube  eerfi  lange  Dier  na  in  be  HQacrt  1601.  met 
Caerle  ban  <©ortenrp  /  JIKar(jui3  ban  55o?gau  ,• 
b'onbfle  bocDtcr  ban  be  tfertogmne  ban  #?upfTen/ toaa  genocmtstnna/  en  nabbe  getrout  Sioöan  &U 
gifmunb/  CDcur-©02fl  ban  ̂ anbenburgj  befe  en 
b'anbecbocljtergman  toaren  niet  toel  teb?eben/  bat 
<31acoba  be  regeringe  ber  lanben  aen  baer  toa^  treb* 
fienbe/  betoijle  fp  met  be  meefle  üaben  /  ̂paens 
gefint  3ünbe/  b?cefben/  batfe  fouben  pjactiferen/ 
ben  iieiicn  ban  be  fueceffïe  ban  tik  ©ojfienbontmen 
( aengefien  ben  branbfinnigen  ©o?ft  geen  ninberen 
babbe)tefrtijteren/  'ttoelbmenal  lange  boo^  befen Ijabbe  toillen  p?actiferen/  mitö  be  ©o?(rinne  ̂ ibil? 
la/  boutoeJijfeenbc  aen  ben  fone  ban  benï^ertogeban 
$acma/  omboo^alfulh  mibbelbeboo2f3  lanben  t'in* co2poreren/  botlj  öabbefulhöniettoiUen  ballen:  ben 
IBarM^aef  ban  25?anbenburg  Dabbe  toel  tijbeltjfc 
fijne  Cantfelieriföegabag  aen  be  peeren  Staten  <0e* 
nerael  gefonben/  om  raeb  en  abbijöbanfjare^oog- 
llöogenbe  teïjebben/  mettoat  mibbelen  fipenbe  ge* 
inteceffeecbe  ©o^ten  tot  be  mbmmiftratie  en  rege* 
ringe  ber  boo?f3  ©O2flenbommen  fouben  geraben  / 
en  be  peeren  Staten  boo?noemt  toaren  toel  gene* 
gen  om  Den  lieben  baer  toe  te  Delpen/  betoijle  fp  be 
j^paenfe  albaer  niet  gaemc  tot  naburen  fouben  ge* 
Dab  Rebben  /  en  baer  toaren  eenige  fecrete  Danbe* 
lingen  tuffcDen  befelbe  geballen  /  iiit  eentfbeetë  be* 
lepb  toaren  boo?  Oocter  Slaurentium  jlBpIer/  Da^ 
ren  3Cgent  b^  be  "®uptft  Cuangelife  ©02^en  /  ge* 
lijft  top  in  't  lefte  ban  't  booigaenbe  boeft  baer  ban pet  aengecoert  Df^ben:  maer  alfo  ben  boo2f3$gem 
fefteren  tyb  baer  na  nuam  t'oberltjben/  3ijn  ̂ octo? 3©ijer  en  eenige  anberc  baer  toe  ooft  geb?upftt  ge* 
toeefl  /  ban  en  Dabben  lik  faften  genen  boo?tganft  / 
alfo  be  €l^ffe  en  <ö5uligfe  Kaben/  baer  tegen  me* 
be  «^paenfe  en  ben&epfec  contrantineerben/  en  ben 
boo?tganft  ban  bien  om  ttieten  /  en  bat  be  gemterefleec* 
be©o?(len  felbe  malftanberen  niet  ftonben  berffcaen; 
baer  toaren  eenige  ban  be  pjmripaeïjte  ban  be  bibber* 
fcDap  in  't  lanb  ban  Cleef/  tik  feer  Deftig  toacen  te* 
gen  be  regeringe  ban  be  ©o?fmmeg|acöba/  b?eben/ 
bat  fptot  gene  boogbeffe  ober  Daren  fjfêan  mocDtege* 
fielt  toerben/  fuftinerenbe  bat  <0ob  bec(roo?t  5tjnbe 

ftenbommenbn  ben  Eanb-raeb  albaer  geregcert  5ijn  ober  be  fonben  bejS  boJftsf/  DPp  &?epgt  Öct  <©oubec* nement  ban  ftinberen  en  b?outoen  /  of  berb?outobe 

manss  fullen  onbertoo?pen  /  fulftö  bat  men  't  gebieb  bet b?outoen  boo?  een  flrafTe<6obeief  moet  acDten/  en  bat 
Det  flcijb  tegeniJ  be  gobftjften  recDten/  en  ts  ooft  be 
3©et  ber  naturen  t'eenemaeï  contrarp ;  be  burgerljjfte 
toetten/  fenbenfe/  tïupten  be  b?outoen  ooft  upt  ban 
alle  publtjftc  ampten  /  en  berbieben  Dun  ooft  in  Danben 
te  fteïlen  't  gene  Det  oppertfe,  gebieb  aengaet  /  Debben* 
iittjt  3©et-geberj$  boo?  lange  bebinbingegdeert/  bat 

bien  iaft  bcnb?outoenteftoaer  i#/  en  bat 'er  genefo ongeacDte  natie «?/  bie  DaecDeerfcDapppeftanüjbenj 
toant  Doe  fcDabeujften  pefle  ber  b?outoen  gebieb  boo? 

een  repubujgue  3p/  en  Doe  biftmaetó't  felbe  be  ber* niclinge  ban  lanben  en  tfebcn/  berb?uftftinge  ban  Det 
bolft  /  moo2berijen  /  roberijen  en  toat  beö  onljepljS  meer 
genoemt  ftantoo?ben/  beroo?faeftt/  en  toatongeluft 
't  felbe  altijb  mebe  geb^acDt  Deeft/  iö  fo  openbaer/ bat  be  boojlebcn  ecempeien  baer  ban  te  becDalen  /  ftp^ 
benfe/  eer  berb2ietigal£  oo?baerlpft  fouben  3ijn.  <én 
ooft  be  3leen-rect)ten  berbieben  beb?outoen  beman* 
lijfte  lenen  te  Douben/  Doebanige  Ut  ooft  3ijn/  ban 
^ertogbommen  /  USarft-^aeffcbappen  /  o5?aef* 
febappen/  etc  ?©aet  boo2  ooft  genomen  iö/  bat  fo 
in  be  föoninftri)ftcn  ban  ©janftrtjft  /  $apels  en  anbe* 
re/  alöin'töoomfeïïijft/  boo?b'<©2bonnamieber* 
bobeniö/  tnt  aen  be  b?outoen  te  bergeben  /  en  bol* 
genbebatrecDt/  5önfebanbefucceiTie  ban  be  babec* 
itjfte  lenen  uptgefïoten  ,•  en  ben  föepfec  Carel  be  bijfbe 
in  't  ̂ ibilegte  2Hnno  1546.  berleent/  Deeft  geo?* bineert  /  bat  Det  manlijft  oir  geb?eftenbe  /  be  fonen 
ban  be  boebter  geftomen/  en  niet  be  bioutoen  in  Det 
«©oubernement  en  fucceffie  bcr  boo?f3  ̂ ertogbom* 
men  fouben  treben. 
^aerenboben/  fenbenfe/  bateentooutoenarecD* 

ten  niet  alleen  onbequaemiö  totbeï^rögö-faften/  en 
b'uptboeringeban  alberljanbe  anberefolemnete  actien; maer  iö  ooft  ban  be  toetten  gco?bineert  /  batfe  boo?  een 

anbee 



anber  niet  nomen  mogen  /  batfe  felfss  ntct  Doen  non- 
nen; ooft  b'antoritept  ban 't  b20uujft  geflacljte  f  Det 

toclft  gemeenlijft  ongeftabig  en  b2ofigi0)eeno  ober- 
Danb  genomen  Ijebbenbe/  ftan  niet  ban  met  Det  up- 
tetfte  berberf  en  fcftabeban't  bolft  toeberte  niet  ge- baento02bcn;  gcluft  be  ïjiflonen  ban  alle  bolften 
getupgeri/  en  eenpeber  be&acrDeib  geïüftfo2juig  te 
5l)n/  beftennenmoet. 

$11  Dat  Daer  J^oogljcib  tosftomen  foube  in  baer 
mans  plaetfe  't<®oubernementtc  bebiencn/  'tfelbe/ 
fepbenfe/  fïreeb  ooft  tegen  be  toetten  en  reebten/  en 
nabien/  fobegobbelijfteclsmettfcDelijfterccbtcn/  be 
b20utoen  bebelen/  Daer  mannen  t'ontficn  /  en  boo? 
een  man  fo  fcljanbelijft  toefeit  fonbe  /  ban  fijn  bjontoe 
geregeert  te  to02bcn/  bat  felfsf  be  toetten  niet  toe  la- 

ten /  batfe  in  fijn  abfentic  in  fijn  plaetfe  treben. 
©eel  toepniger  ban  (Doetoel  be  gefteltcniffc  ban  \w 

ren$2incccnlteere/  <©ob  betert /fobanigtoaö/  bat 
DpuocD  innoben  ban  De  ceonblijgueficfj  openbaren* 
be/  bagelijfttf  boo?ficn  ftonbe/  noebtcber  paccaten 
en  (ö^bonnantiennoobfaftelijfte  erpebitie  en  onbertc- fteninge  bt*  toefen  ftonbe)  fó  fcDenet  narecDten/  bat 
Daer  %>ogïjeib  niet  toerbe  toegelaten  be  gebKftfte? 
ïijftOeib  ban öacen  Meereen  man  te  berbullen/  foom 
bat  fp  ban  be  idoogbpe  en  itëomboirfcDap  ( uptgc* 
nomen  be  ifêoebertf  ett  <©joot-moebecj$  /  bit  ban  I 
be  toetten  toegelaten  tooiben)  uptgefloten  toojben/ 
atë  om  bat  befelbe  onberbe©oogbpeen  jBomboir-- 

-  fd^ap  ban  Daer  manden  magen  moeten  toefen/  toacr 
boo?  upt  cm  toelDcrgeb2acDte  coftumc  onOcrbouben 
toerb/  bat  ïjtt  Hiomboirfcïjap  ber  ftinberenbenae* 
<te  bjienDcn  ban  be  mang  /  en  b'opbjcngtngc  ban ben  felben  be  moeberg  bebolen  to02b. 

3|ier  tegen  toerbe  gefuftinecrt/  bat  l)ct  niet  meng 
tong  /  bat  be  b?outoen  in  't  Cfoubetnement  ban  be  te* miblijfce  ttebcn/  alfo  men  foube  nonnen  bptoengen/ 
bat  fp/  foin  $eberlanb  al£  in  Die  pobinticn/  bet 
regiment  geDab  Dabben/  ja  bat  eenigeben  Scepter 
geboert  Dabben/  geujft  men  tipt  belnflorien  lefenen 
betoijfen  ftan  -,  baer  op  gefepb  toerbe  /  fulftg  toeï  toaer 
te  3ijn/  maer  bat  men  bp  befelbe  öiftocien  ooft  be? 
toonb/  bat  't  felbe  ben  bolfteren  feer  grote  ellcnben Dabben  aengeb?agt  /  bernielinge  ban  fieben  en  feer 
jgrontoelijfte  oorlogen  /  bic  niet  ban  na  feer  grote 
blocbfl02tingen  ter  neber-gelepb  toaren  geto02ben/ 
en  baerom  ftonbe  ooft  niet  ontftent  toerben/  bat 'er 
gene  of  feer  toepnige  getoeeit  toaren  /  bic  ben  lof 
berbient  Dabben  ban  bc  republijfte  toel  geregecit  te 
Debben. 

<®ocD  toat  belangbe  be  gene  Die  bp  Dare  en  bare 
baberen  tijben  't  Ctouberncment  ban 't  $eberlanb gebab  Dabben/  men  toift  toel  batbie  niet  geregeert 
Dabben  ban  met  feftere  bepalingen  ban  Daremacbt/ 
en  op  bat  bet  bolft  bocD  pemanbsmoebten  Debben/ 
Die  fp  in  be$  $*oninft.3  naem  motbten  ontfangen , 
maer  niet  bat  fp  bolftomentlijft  ober  be  ̂ obtnticn 

(Fd.i  17.)  geDecrfcDt  Dabben  /  norb  bat  Oacr  ben  ïïaeb  upt  Daer 
autoritept  toetten  boos  te  frfpijbcn/  toiletten  en  eon* 
tributien  op  te  leggen/  of  ooft  oorlogen  te  befïupien/ 
en  't  oppcrfle  gebieb  te  plegen  /  geoo2loft  getoceft  toa- 
re/  beel  minberbat  fp  bet b?pcbctgcben  Dccoffitien 
en  gratiën/  of  be  tope  Difpofitic  ban  bc  vDomepncn 
en  inftomfïen  Dabben  geDab/  alfo  bat  acn  bc<ö5cnc* 
rale  Staten  ban  bejaebetlanbengeftaen  Dabbe ;  upt- 
genomen  Dat  in  DoogtoitDtige  faften  niet  al0  met  boo:* 
gaenbe  abbijg  ban  fnne  Jjoniuftlijftc  jjBajcllept  ge- 
Danbelt  of  beflotcnmod)tctoo?bcn. 

3©aerbp  notDguam  bat  befelbe  ober  't  $ebcrlanb 
gefieït  toaren  getoceft  /  op  bat  b'onberbanen  berftaen 
motDten/  bat  Daer  ̂ oninft  toübeftbijttcn  nietboo?* 
genomen  te  Debben  Dun  met  een  f  toaer  en  onberbjaeg? 
lijft  iuft|teb?uftftenj  maer  batfe  eer  aenbemeengoe- 
bertieren  en  fat Dtmoebig  baber  fouben  ftftijnen  te  Deb- 

ben. 3&otb  Doegeluftftelijft  bat  bjoutolijft  goubernc- 
ment  bergaen  toasf/  Dabbe  b'uptftomfrc  geleert/  en 
fp-lupben  om  be  nabuurigftcib  toaren  fulftö  bagelijftö 
toel  getoaer  getoojöen/  baer  fp/  Doetoel  fp  na  bele 
boo?gaenbe  folemnele  aaoojbenenboo^toaerben/  en 
beloften  hp  eebe  beftooren/  be^feoninftöftnjgöbolft 
toetDgeb2afDt  3ijnbe  /  bc  garnifoencn  ombloot/  be 
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ten/  oprecbteïijft  en  ter  goeber  troutoen/  ben  €be* 
len  en^ngefetenen  in  Danoen  geflclt  3ijnbe/  befelbe 
alleg  t'onberfte  boben  gefteert  Dabben/  en  benbjou* 
toen  bjepgementen  beiatljtcnbe/  betoapencnacnge= 
nomen/  en  alieö  in  roere  gejïelt  Dabben. 

3Dat  bclangbebe  b^outolijfte  regeringe  ber  boo:f5 
ï^ertogbommen/  men  foube  niets  bonnen  bp-b?en- 
gen/  'ttoelft  befelbe  foube  ftonncn  berfefteren  enbe- 
cejiigen;  toant  Det  toag  openbaer  bat  befelbe  H^er- 
togöominen  een  lange  rpe  ban  feer  gep2cfcn  Delben 
malftanberen  gebolgt  5ijnbe/  feer  bappere  mannen 
en  geen  b?outoen  onberbanig  getocett toaren;  toant 
Doetoel  "3jan/  432abe  ban  Cleef  /  fonber  ftinberen 
flerbenbe/  met^elias  benfone  ban<0?abe  <Diöerift 
[W  \j»  getoonnen  Dabbe  bp  jBargareta  /  jongftc 
boeftter  ban  hertog  5Clbert  ban<©o|ïenrijft)be|tam* 
me  of  linie  ban  Det  feer  oubeCleeffcDcgctfatbteupt? 
ge|t02ben  toajs/  notljtams  toaffer  boe  gene  b20utoe 
tot  Det  «aoubernement  toegelaten;  ifêaer  3CbolpD/ 
geboren  ban  Höaria/bocDter  ban  iDieöerift  b002f3/  een 
b?oeber  ban  gioljan  be  laetfte  oEteabe  ban  Clebe  /  toaö 

bp  autoritept  ban  itepfer  Carel  be  bierbe/  in 't  ge- ttatDtc  en  futceflfie  ban  Ut  ban  Clebe  aengenomen, 
€n  eben  fo  toepnig  ftonbe  men  betoijfen  /  bat  Det  %r* 
tocbom  ban  «iöulicD  met  li?outocljjft  regiment  gequelt 
toaS  getoceft;  toant  eertl  be  manlijfte  linie  opDou* 
benbe  /  boo?  3©illcm  hertog  ban  aBulitlj  anno  1511. 
toasS  frjn  botDter  |t5aria  /  upt  «^ibilla  een  botDtcr 
ban  252anbenburg  geboren  /  ban  Daer  baber  felfS 
boo?  fijn  boob  acn  <3ioDan  ̂ ertcg  ban  Clebe  onber? 
trout  en  geDutoelijftt/  fo  bat  er  boe  geen  plaetfe  toas 
boo?  b?outoen  DeerfcDapppe.  <Daer  na/  Doetoel  bc 
boo?f3  i^ertogbommen  ban  45ulitly  en  25erge  ban 
ïacpfer  i^larimiliacn  ben  boo2f3  gjoDan  /  om  bde 
en  mcrftclijfte  bienfïen  fnne  itóajeftept  en  't  fioomfc üijft  betoefen/  te  leen  gegeben  3ijn/  notDtano  fou? 
be  men  niet  ftonncn  betoijfen  met  ecnigc  autentijfte 
gefcD2iften  of  placcaten  ban  Daer  uptgegeben  /  of  met 
ecnigc  publijfte  o^bonnantien/  bat  beboo?f5iHiaria/ 
bp  't  leben  of  na  be  boob  ban  Daer  man  ccb  gebaen  3p  / 
of  bat  fp  v*3oubernementin  bcrepublnfte  geDab  Deb^ 
be/  of  bat  fp  ptt  upt  Daec  autoritept  §ttft  mogen 
refolberen.  Ibaer  Det  tegenbeel  bleeft  baer  upt/  bat 
toijlen  Darcn  ©2ince  nocD  minber jarig  3ijnbe/  ber- 
bonb  met  ©janferijft  gemaeftt  Dabbe  /  en  b'oo^ïoge (bic  be  republijfte  beel  jammers  bcroo2faeftt  Dabbe) 
tegen  ben  üepfer  Carel  be  byfoe  aengebangen  ;t  toelft 
l}t  moeber  toel  tegen  be  b02ft  toasv  betoelftc  Dem 

fonber  tooijfd/  inijien  bemad)tban't<i3oubernc? ment  bp  Ijaer  getoeeit  toare/  Dem  Dier  toel  ban  fou* 
be  Debben  bonnen  aftoenben  /  ja  boo2  b'autoritept ban  Da?r  Decrftbapppe  en  ̂ oogljeib  bebtoingen. 
25eftalben  bat  be  fterftelijlieenalleanbere25cncfitien 
boe  batcrenbe/  niet  bah  ban  ben  $2ince  felfs  ber* 
gebcn  3ijn  geto02bcn/  gelijft  met  be  autentijfte  boe- 

nen/ baer  ban  5Dnbe/  betoefen  ftan  toerben:  iftïaet 
Itaen/  bat  ïjtt  een  Dcclanber  toerft  toaö/  alfofp  bc 
eenige  erfgenamen  ban  Daer  baber  3ijnbe  /  Debben- 
be  bp  Daer  man  een  manlijft  oir  getcelt/  be^obin* 
tieninerffenifTebefat/  en  Daer  b2pftonb/  be©oog- 
bpc  of  imomboirfcbap  banJöaer  foon/  en  niet  ban 
Daer  man  te  bebienen.  (€en  boet  ooft  niet  ter  contra- 

rie bat  men  /  fepbenfe  /  miffcDien  foube  mogen  feggen/ 
batbc^20binticnfacDtcU)ft  (en  baerom  ooftb2outoe* 
lp)  geregeert moeten  toö2ben.  tDat  Dare^oogDcib 
ooft  feer  beïebpaüe  be  öaben  en  b'^ngefetenenmet Dare  autoritept  becmacD  /  alfo  be  Staten  nergenö 
meer  natocnfcDen/  ban  bat  fptct  Detoppertte^ou? 
bernement  mocijt  toegelaten  en  berftcben  to02bcn. 

©002tdto02b  cenig  bermaen  gemaeftt  ban  bc  re* 
geringe  ban  CatDarina  be  ifêebiecg  in  ©ianftcijft/ 
en  Cli3abetD  regerenbc  -^oninginne  in  Cnnelanb/ 
toelfte  ttoee  /  fepbenfe  /  bc  boo2ficDtigfle  ban  alle 
b20>ttoen  gebouben  toaren;  maer  bat  bet  bloebbau 
ontallijftc  CD?iftencn  /  bat  in  bepbe  Éoninftrijften 
ge(to?tiS/  ftonbe  betupgen  ban  Daerlteber  regerin- 

ge/ en  toecb  bp  Daerlüben  befcDulbigt  €li3abetD 
ban  ben  boob  ban  bt  ïjomnginne  ban  ̂ cDotïanb/ 
bit  albaet  tegen  aller  bolfteren  toetten  en  aller  ito> 
ninftlijfter  toeerbigDeib  /  ontbooft  toas  getoo2ben/ 

^eben/  &aitelcn/  ̂ tDantfen  en  alberDanbeflerft-lniettegenilaenbefulft^/  niet  met  Daren/maer  genoeg 
iv.  Deel.  $  tegen 
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tegen  naren  toüïe/  foDaet  bangefdj2ebento02D/  ge; 
fcijicb  fouöc  3im  j  cnüdijft  befnottenfe  /  Dat  fulU 

een  biccmöc  b2ontoduuebebieningctot  bet43onber; 
nemera  toegelaten  afin  I  bet  bolb  tot  fcamDc  ma 
nieren  nctocimcn  foubc  /  en  Dat  alleen  aen  Den 

teecmben  en  imtljenwfén  /  en  Die  't  mint?  berbtenben/ 
De  benefmen  bergeben  fouben  to02bcn  /  en  Dat  De  &&* 

binnen  ber  alDei'Jj2ceD|leöïüp-bDoel.sf  ten  robe  ober- 
gelcbert  fonbcntoo2ben. 
&*tt  tooibe  och  gefenb/  bat bc rnft  cnbü02fpoeb 

Des  iDabedanbö  ban  ben  ttaben  alteen  niet  te  ber= 
toaclitcn  en  toa?$7  boo?  Dien  fpbanberfeftepbenne; 

Kmettittey  boctoclöcmcsftc  ban  De  iioomfe/  De; 

ttclnc  bc  «èpaciife  toegeöaen  toefenbe/  alti)DOn«D' 

b*t  fciibcn  Wfiöm/  D002DC  fjulpe  Die  fp  Dan  Denfd- 
te  fouben  «rijgen/  naïjaer  beueben/  cm  De  berou- 

bcröc  nnbigijcfb  tttflïJjcn  bepben  5ijnbe  /  D'anDer  te bcrteirfiftm ,  en  ober  fulïrê  fouDc  Daer  geftaDeujh 
oneenmJjeiD  toefen:  en  Dat  menuet  fonDe  menen  te 
remebferen  met  bet  <öoubernentmt  te  treilen  /  aen 

hoer  £>oogbcib  toöe  KaDen  t  Tarnen/  fonbeooïteen 
groet  nnoberfïanb  toefen ;  toant  Dat  een  onerbaren 
b2öutoc/  geen  regimento  getooon/  en  tot  nort)  toe 
m'tb20titoen  getimmer  opgeö2ad)t/  DienuDaeceeift 
tvacln  urne  nomen  /  fobernuftigfoube  5bn/  Dat  {?/ 

ïjacc  febbon  b'oppertfc  mact)t  gegeben  5ijnbc  /  fidj 
baer  wn  rebben/  en  bun  onbermalfcanber  Dooacon^ 
ntbennefonbe  nonnen  bergeujben  of  bertuagen/  baer 
jöiiDe  mai  mebcbeb2ogen  uptnomen/  ia  Daer  foubc 
niet  öeulfacmtf  /  niet  oprechte  toefen  te  berDopeu, 
?ft$  mi  Ijicr  ober  Dagcliiliö  De  ttoiit  bermeerber; 
De/  foeïjten  De  partpen  dbS  batl  öaren  aenbang  te 
«rijgen  /  en  berfcfjépben  bergaberingen  geDOttben 

snnbe/  toerbentttb2iid)tbacruj«$uptgcrert)t/  b'ou= 
De  ftabenen  be$o#imfêSacobaban -SaDcn/  focfc 
tm  m't  «Soubememcnt  te  binben/  Die  geftijft  toet*; 
Den  ban  Den  Ikepferenïïomnbbatt&pangieu;  ïjtec 
tegenover  Des lanbtf  boeteren  met  be  ©Oïffenfjare 
mannen  fteiben  /  en  tK  ïïiDDerfdjap  toilDen  baren 
©ozfr  en  %crc  jücnenfp2cben/  en  Dan  na  gelegene 
bcib  refolbcim/  baer  feerbeftig  tegen  to02bcgef|j?0; 
hen,  Daei-  opbolgbc/  Dat  De  ïlibberfcfjap/  firtJijte-- 
ïyh  fljn&e  DelcpD  i)p  Den  452abe  ban 252oeu  /  Den  ®a- 
ton  ban  ftepb/  en  anbete  oberïïijn  getroffen  $ijn/ 
en  ̂ ufTelD02p/  albaer  De  ©02fï  fijn  ̂ of  ïïouD/  De 

«&taD  en  't  ,§lot  ingenomen  /  en  Den  ftcanftfinnrgen 
San 't  lanöBtBfl  w  b2pfjetD  ïjcDben  gefteït/  Die  menfo  qualnli bancittf  QcIiöuDen  banD/  Dat  ooueengefonD  menfcïjfnnefrn^ 
nemm     nen  Daev  ober  OaDDe  nonnen  bcsliefen.  ̂ iecop  bolg- 
Sin  en  ̂  w  2fp2ii  een  bergaDertnge  ban  De  <0efantcn  ban 
Heiien  ben  252aitDcnburg  /  |5ieiibtrcg  én  EtoepD2iiggen  binnen 
min  m    <Dii^clö02p;  De^ertogtn/omftaetpartptc^ruen/ 

\jtitic  Daer  ontüoDen  ïjaei-fu(tcrss  man/  Den  SanD- 
<&}Otiz  ban  3lutl)tenburg/  Detoelfte  met  40.  |Btif; 

fluetiei^  in't  ̂ lot  beaeecDe/  alleen  met  feben  on? getoapenoe  Dienoec^  iitgeïaten  /  De  feft  tiptgtHeert 
toeiDe.  ̂ Daer  na  tg  De  ̂ ettognwe  met  antige  fjare 

Sinnlttan  Dicnaerö  in  betoaringe  gcftelt/  t)aectoecDenmegen; 
«ruefiBo:öttg  amculcn  tot  laffe  en  beftoaringe  opgeïepD  /  en 
etöansen.  5j|n  60,  getttpoen  tegen  ïjaei:  DeïepD  ;  De  fjtönccfre 

^tüille  i^  baet  p2intipaeltïe  aerrftlaegflei;  getoeefl , 
liet  eecffe  attteul  ban  ïjaa*  OefdjnlDinge  toa^/  Dat/ 
eer  fpaenDcftn  ̂ 2infc  onDcarouttoasf/  fnacmeen- 
fcljap  gebaD  ïiaDDcmet  cenen  45?abe  ban  ̂ anber- 
ffUei'D,  in't  ï£of  ban  peperen/  ïjeööenDe  ïjem  bet butocUjH  aüfolutelijU  tocgcfepD  met  to0O2Den/  met 
m  op  tfoutoetc  geben/  metff()2ift  met  bacrengnt 
blocD  getehent/  eïi  met  net  ̂ aciament  Datfp  Daer 
op  gcncmenbaDDe/  fo  Dat  fp  gene  toctteüjftebzotitoe 

ban  Defai  ̂ 2inte  baDDc  bonnen  toefen:  t'erimten 
bollttacljt  jijnDe/  51)11  De  ftubbenaenDen  ïaenferge- 
fonDa»  Doo?  een  ban  fijne  HmbaffaDeucé/  en  De  Sta- 

ten ban  Die  lanben  tieüöen  eene  oöeDeputeecDe  meDe 
oefonben/  cm  De  fententte  te  b02Deren:  ̂ >c  EanD- 
«öfcabc  ban  ̂ lucbtenburg  /  en  Den  EanD-€»2abe  ban 
93aDcn  f  aibepDm  fcec  om  De  l^eitoginne  b2n  te  ncij; 
nviu  ̂ c  fahen  alDud  bectoert  ftaenDe/  Hebben  ee; 
mge  ban  De  boo2naemtfe  in't  lanDbanClcbe   fietv De  Det  &o?nen  traegbciD/  en  Dat  De  ̂ »paenfe  bafï 
bare  p2acti)ücnmeeren  meerin'ttoerh  ffelOen/  b2e= 
\a\te  D'een  tuD  of  DanDec  gebed  obevballen  te  toerDen/ 

Het  twe  en  dertigftc  Boek ,  1  5  9  5  • 
bcninnen  om  ïjarc  berfebertfieib  te  Denben  /  en  Ijeb- 
ben fccretdnfteenigc bergaDertnge gefjouDen/  ty^&J™** 
oob  co2refponDentte  gdjotiDen  met  eenige  peeren  ban  ï",\ö  *S? 
De  Staten ^encrad/  bcrKlarenbebatfpfagen/  Dat-^teef  öou# 

5BeïHiö* 

bffiödö. 

3ï»elgetto< 

flen  om  De  ïiiDDerfrbap  enffeDent'fittimiinbecbünö te  b2engen  /  tot  IjanDbabingc  ban  bes  %ttogm  ̂ oog? 
liïtö/  Deö  lanDg  b2pïKDen  en  p2ibt[egicrï/  en  om 
uut  te  fïHPien  aile  IgömDc  reo-t'inge  /  berfoeftten 
baerom  troofl  /  !)u:pe  en  •nabunrh^w  tmtifct;  Hier. 
op  toerben  berfdjepben  eommutneatten  %>tmlm\/ 

m  toecben  üp bezaten  <©eneraelDaecin"bcrf£l^ ben  ftoarigljcben  gebonöen  /  om  üctftiïwbm  rc-be^ nen/  en  ooi*/  obermitg  befteben  in  De  ttóoinoembc 

lanben  f  toah  toaren ;  fomntigeweenDen  /  -men  iioo:? 
be  Defe  fane  niet  af  te  fïaen  r  ̂e  l|eet*ai  i$tatcn  (O^  ©peeren 
neradDebben  eimoeliib  goeb  (tcbonDewte  mwmm^^tmn 

ren  /  De  peeren  ̂ enb2ib  ban  dienen  (toelhc  met  toe^  f^aei 
tm  ban  be  peeren  Staten  boo2noemt  /  t«rc^n4r?r"  o"- Denrie  toao  ïjonbenDe/  met  <E>ott02  3>irh  Wwct/Kwet* 

Den  i^cerc  25aron  banftcpb/  23ernljarbus  barben öenin  'f 
^enbeien  atberc )  ̂ieaftujg  ̂ ille/  Dei*  Keduen'Sf?" ^oct02/  en  3HJHII  «engerf3  ten  l^dm/  Om  banm»  etnigc 
toegen  De  fèjcrcti  Stoten  <0enerael  metfeftcre  ?icr ^cijrouoe 
fonen  brrtrontodiib  tetcmmimireren/  ftctt«tcte^yeïJ]j!?OTf 
fecrete  ïnirrtrttic/  om  onDa-'tbeïï^lbanDicnV  VU^mSu 
fa  foüden  reyfen  nafynExcell-en  Rade  van  Stiiteïn'tlJouöen. 
leger ,  alfdoe  leggende  tot  Biflich ,  met  alre  diucrétfeën  Snflnittfe 

gevoeglijke  tijd  en  plaetfe  te  kiefen ,   3tzy  een  Oor-  ̂  ̂j,5 
logs-fchip,   of  elders  onderweegs,  om  met  de  ièlverecröe  &* 
perfonen  onvermerkt,  en  fonder  opiiên  van  yemaijd  öEöen. 
te  mogen  fpreken ,  en  na  behoorlijke  gröcteniflè  én  re- 

commandatie hen  aen  te  feggen,  datdeHeeren  Sta-^Fol*u^'^ 
ten  Generael  voornoemt  in 't  lange  waren  onderricht, 
van  't  gene  fy-luyden  eerftèbjk  aen  de  voorfz  Brienen ; 
daer  na  ook  aen  fyn  Excell.  felf  hadden  geopenbaert 
van  de  gelegentheid en  praclijken des  vyands,  inden 
lande  vanCleve,    Guliëh,  &c   En  dat  die  beft  ge- 
finde  voor  oogen  ilende ,  dat  het  land  gefchapen  zy 
in  handen  van  de  Spaenfe  rëgeringe  te  vallen ,  gere- 
folveert  zijn  fouden,  om  fuiken  onheyl  hares  Vader- 

lands ,  met  behoorlijke  toegelaten  middelen  van  te  ko- 
men ,  en  tot  confervatie  van  hare  oude  vryheden  en 

privilegiën  eene  t'famen-fettinge  en  Union ,  tuflehen 
de  Ridderfchap  en  Steden  op  té  richten,  vérfoekènde 
daer  toe  gunfte  ,    faveur  en  hulp  van  de  Veréénigde 
Provintien  voornoemt  •  welk  voornemen  der  voor- 

noemde Patriotten  ,    gemelte  Héëren  Statdi  aénge- 
naemisgeweeft  te  horen,  infonderheid ,  terwijlenfy 
aen  de  voorgeroerde  praAijken  en  vyands  intentie  noyt 

getwijfelt  hebbende,   dè  rëgeringe  en  dè  (reden  in 't 
land  vanCleve,  tijdJijkal  overlang  endikwils,  foby 
Miflive  als  legatien,    troulijk  en  nabnurlijk  geWacr- 
fchout  hebben ,  en  nu  fpeufen  dat  fodanigé  waei  fchou- 
wingen  ter  herten  genomen  Werden. 

Dat  daerom  de  voornoemde  Gecommitteetide  met 
de  voorfz  perfonen  overleggen  fouden  ,  hoedievoo.- 
geroerde  t'famen-fettinge  mOchte bevordert  Worden^ 
en  of 't  niet  doenlijk  foude  wefen  ,  om  des  tewette- 
lijker  fondament  te  leggen,  dat  de  refolutie  op  een 
folemnele  vergaderinge  van  Ridderfchap  en  Steden , 

ftaets-gewijfe  genomen  werde  ,  èh  fo  't  felve  cm  de 
forge  van  al  te  haeft  ruchtbaer  te  Worden ,  niet  ware 

mogelijk;  hoe  alfdan  by  andere  d'aldergevoeglijkfte 
middelen,  de  beft-gefir.de  en  't  meefte  getal  van  de  Rid- 

derfchap en  Steden  voornoemt,  totd'ondertekeninge 
gebracht  mocht  werden ;  behoudende  boven  al  delen 

Schopum  van  des  lands  Vorften »  rechten  Hoogheit4^ 
gedurende  fyne  indifpofitie  ,  mitsgaders  de  vryheden 
en  privilegiën  des  lands  te  bewaren,  mctexclufie  van 
alle  vreemde  rëgeringe ,  (trekkende  tegens  deiel ve  pri- vilcgie 

Tot  welken eynde fouden  rijpelijk  examineren,  of 
niet  de  fake  fonder  perijeul ,  noch  voor  een  tijd  langj 
foude  konnen  onderhouden  werden  in  tegen  woord  i- 

gen  ftaet  ,  fonder  voor  altans  yetwes  t'innoveren  ♦ 
't  welk  de  Heeren  Staten  Generael  in lïende  des  tegen- 
woordigen  tijds  gelegentheid ,  het  befte  en  geraed- 
faemfte  fouden  achten. 

Waer- 
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Waer  fel  jouwende  en  trouwelij  k  vermanende  de 
voorfz  perfonen ,  om  beneffens  haerlieder  tegenwoor- 

dige, de  correfpondentien;  in  defehoogwichtige  fa- 
ke ,  daer  aen  den  ondergank  of  welvaerd  van  fo  ve- 
le landen  en  fteden  is  hangende ,  met  uyterfte  voor- 

ïichtigheid,  en  iulkebedachtfaemheid  en  fekerheid  te 
wandelen,  dat  met  verhaeften  defelve  nietgeprecip.- 
teert  worde. 

Sullen  mitsdien  de  yodrfë;  perfonen  ondervragen, 
indien  immers  de  fake  fo  verre  verlopen  foude  zijn, 
dat  men  fonder  langer  beyden  noodfakelijk  foude  moe- 

ten voortvaren ,  met  die  t'famen-fettinge  (op  welken 
gevalle  niet  te  twijfelen  is,  of  de  tegenparty e  fal  da- 

delijk ópwaken,  om  fichinalle  manieren  daer  regens 
te  ftellen)  wat  middelen  als  dan  de  landen  by  fichfelfs 

i  fouden  mogen  hebben ,  om  hetbegonfte  werk  t'ach- 
tervolgen  en  ftaende  te  hoücjen.    . 

En  derhalven  voorllaen,  dat  na  deondertekeninge 
nodig  foude  wefen ,  de  geintereflèerde  Princen  ter- 

ftont  te  verwittigen,  datmenomd'ogenfchijnlijkge-. 
vaer  ,  die  in 't  'di'layeren  te  bevrefen  was,  'dus  wijd 
gekomen  Ware ,  om  te  cohférveren ,  fo  wel  der  Prin- 

cen voornoemt ,  als  der'  landen  r.'ccht ,  verfoekende 
daetom  fecours  van  volk  of  geld. 

Item ,  dat  middelertijd  inde  fteden,  om  van  bin- 
nen alle  forge  en  achterdekken  voor  te  komen  ,  de 

borgers  aen  de  hand  gekregen  ,  en  goede  ordre  op  de 

wacht ,  en  vèrfekertheid  der ;ftecie'n geftelt ,  ende fte- 

dengefortificeertwordè^       .  /       .    ,  ' Eyndehjk  de  Gecommitteerde  .geyraegt  zijnde ,  w^t 
hulp  en  by.ftand  de  Patriotten  van  deie  Vereenigde 
Provintien  fouden  mogen  verwachten ;  fullen  fy  hun 
verfekeren  , .  dat  defelve  Provintien  bereed  en  willig 
fulleri  bevonden  worden  ,  om  dé  nageburen  in  alle 
billijke  faken  te  feconderen ,  fo  veel  den  Staet  en  de 
gelegentheid  van  de  landen  eenigfins  fal  kohnen  ver- 
dragen. 
•  En  dat  de  voorfz  Gecommitteerde  van  de  voorfz 

ferfonen  verftaen  fouden  ,  wat  fy  boven  hare  eyge- 
e  middelen  vórcférs  van  defe  landen  in  fpecie  fuhen 

begeren  ;  om  fulkes  aen  de  voorfz  Staten  gerappór- 

teert ,  en  by: defelve  naerder  daer  op  gelet  en  gedifp'o- nfeert  te  Werden;  Defe  inftru&ie  was  alfo.  in  de  ver- 
gaderinge  van  de  voorfz  Hèeren  Staten  Generael  in 

ëfcni  Hagegsrèroivë&f/ i 'óp 'dêneerften  Septembris 
ïn't  jaer  M95.  En  geparapheert  1.  vander  IVerktnvt. En  ter  ordonnantie  van  de  Heercn  Staten  Generael. 
Ondertekent  C.  Aertfens., 

%wm :?  ̂c  b00^  <0rcummittccrbc  om  garen  latf  te  bot 
ba«fc!®e*b2engcn/  nebben  bendeere  <9ttf)o  feenb2të  ban  ben 
«•m™*J  Wïanb/  %m\\  en  ©2p-%ertot  Kepö/  leere3u 
SSKkE?5^^/  etc.  en  certige  anbere  befcfjepbett  op  fefecr 
iurcn.  ö02log-fc{jtp/legaenbeonti*?nt€mmenlt/  b'toeïnfp beben  ftoittch  op  een  pïaetfetn  tren  25elart  genaemt/ 

almaer  fp  met  öne  perfonen  te  boet  quamen  aen  bc 
anbere  #jöe' ban  ben  Stijn/  baer  op  fp  beben aeïjtne; 
men/  en  alfo  baer  fetretelp  t'famcn  gekomen  jijn- 
be'/  Rebben  in  't  lange  t'famen  gecommunireett  op  öe bQ02ft  fane  /  ban  ceuberuonb  te  malten  met  ben  fttö* 
öerfrijap  sa  ftebctt/  tot  banbboubinge  ban  betf  ̂ er- 
togen  $töoöïtfpt/  beé  lanb£  b2pïjcpb  enp2ibilcgien/ 
en  om  npt  te  flupten  alle  bieembe  regeringe  ■,  batt 
alfo  fo  baer  mnki  ftonben  nomen  fonber  fjulp  en 
berfclpt  ban  een  goebe  fommégeUi^/  obctmtb^  bé 
regeringe  ctr-sianbë  penningen  maren  trtbanbert 
ban  Cantfcïacr  en  Jtaben  /'.  babcn  baerom  aUeenïnn boo?eenmael/  m  om  in  ben  ̂ abcl  te  nomen  ;toaitt 
nabten  fo  be  cegennge  ('t  bMn  fo  met  ben  boo^f?  bei'; 
ftonbe  ïttfjt  te  boert  fonben  5nn)  felfsS  aengebat  fou- 

ten öcüücn  /  toarenfjr  matiittg  genoeg  om  te  boï- 
Öecben  /  ett  fonbec  beu  iSebevIanben  ïaft  en  ttoflcit 
öe  fanc  upt  te  boeren  ■,  toant  baer  bjamt  tacftten- 
tig  ampten/  't  negentig  ftebctt  groot  en  nlepn  /  ei) 
en  ober  be  bier  btmfVnt  Heen-mannen ;  be  fróntte* 
een  flrcWtenbe  fu\]  op  bea©üferte3ftotön/  en»e> 
ren  na 255itt>nsl»!in  /  ̂eflTen  /  ̂cftertoalt  /  €rier/ 
Ceulen  en  iKft  <0eimiecrbe  ̂ zobintien/  fonbcrling 
aen  be  b?ie  lanben  ober  ̂ nnfener  /  en  alfo  bat  bien^ 
mgtte  beel  tegen  552abanb  onfefter.  5©e  mcelte 
€belen  eit  Seen-lupbcnban  Clebe  /  25o;ge  en  |Barn/ '  IV.  Deel. 

met  alle  be  fïeben  (uptgenomen  €mmerilt  en  Cal- 
car)  toaren  bjcl  gefint/  en'tbolhgoeb  ^atrictö/ en  booibcberbetcrirtge  ban  bc  regeringe  en  befenfie 

fouben  ooïi  be  gelb-mibbelen beteren/  enb'onberba* nen  meer  gebenhonnen  entoilien/  altfbp  bat  tegen? 
tooo^big  obicuö  regiment:  ̂ Detoijle bc  mibbelentot 
gemeen  toelbaert  aengclePb  en  beter  gemenageert/ 
ooit  ban  be  tfibberfrïjap  en  anberen  in'tlanb  bjebec 
berbiertt  booten  nonben.  <®\)  bc  jleben/  op'tlanü 
in  ben  ampten/  ou  bc  3£ecn-lnpben  /  Sanbfaten/ 
kantoeren  /  dfrpcn  na  abbenant  bcr  goebe»  €>p  b'in- lanbifcljccn  nptlanbifctjc  3leen-luuÖcn/  bte  niet  per- 
foonlijft  Beitelt  en  geb?uput  tooien  /  na  abbenant 
Darcr  bienflcn.  €>p  be  paffagien  te  lanb  en  aen  be 
3Befer  /  ïtijn  /  |Bafe  en  anberc  hlonte  «bieren  /  hon* 
be  men  iaa'lijliJS  ïncccatóbijfinaci  Ijoitócrb  biipfcnt 
baeiberg  nocö  inbefetüben  int  lanb  üjj-b2engen,-  en 
of  fcöoon  be  fïeben  in  be  boo^noembe  lanben  ftbaft 
toarèn  /  fconben  fo  nocljtan^  boo^  liet  boojbeel  ban 
be  flromen  be^  ftgnov  ,0oer.  en  be  Hippe/  cbenfo 
boel  bcfcöermt  toerben/  geïun  men  mctbelc  hlepne 
tlebenenö/  a\$  <Doeoüurg/t©eutiicl)em/3locljem/ 
^erensfberg  en  3Cnï)0lbgebacnl)abbc»  ̂ 0  batfeoon 
ïjope  gabcn  l?anbe^  bpanbjf  leger  babelijn  tebélpen 
fïa^n  /  baer  terjen  meenben  ̂   xjBecommitteerbc  / 
bat  men  be  naburen  met  beöooabc  aeri  te  no2rcn  tot 
fo  tbnjfclatftfigcn  facK  /  baer  ongelijlt  meer  taefe  toa^e. 
ban  gronbelpe  bebcrfteni.07  atolppe  Xuin  eca  gocb 
eprtbe,-  toant  be  bpabb  toaö  alö.boe  geieében  wii 
ftcr  alöbjj  Staten/  fjarctegenpartne  fat  in  MlïxM 
gei'ingc  /  fag  met  bie  ban  be  Religie  bed  boo?  be 
bingeren/  ert  foube  ban  otufacn  mogen  nemen  ban 
te  tprannifetetn  Wk  be  ©apiften  binnen  lanbg  /  en 
be  25ifTtDoppen  naefl  acfeten/  fouben  rfamenfpan^ 
nen  tot  uptroepinge  banbe  Religie;  €n  alle  bit  on* 
Öepl  foube  ben  ̂ tatert  getoeten  too^bcn,-  en  be  bp* 
anb/  tiit  na  fjet  lanb  ttacöte  /  en  op  geïegentfjeiö 
loerbe/  foube>  W  booj  een  getoénfojt  mf bbel  aenbaer^ 
bert  /  en  be  babelpe  cbecbaüinge  besf  ïanbö  baet 
mebe  iutlifitererteh  recötbeerbigai ./  aiö  of  ftp  btt 
niet  een^  gcbarïlt  Dabbe  /  iitbtèn ijstti  bcr  Staten  bec< 
nlaringe  gene  O02(afee  ijabbc  geijeben.  ̂ e  boo^bc? 
lett  ber  firomen  blaren  fo  groot  niet/  óm  be  bpanb 
te  mogen  uptneren  /  fOnbcrliitge  irt  een  lanb  gcbeelt 
in  tbJec  partpen  /  en  baer  baberigljeib  ̂ paen^ 
gefïnt  toa£  /  be  ̂ tatéjr  bermofbten  oor  met  /  fè 
berre  en  totjt-bcrfye^ie  lanben  te  uefcljcrment  ̂ m 
bien  fp  \yx  toern  artibingen  /  fouben  fo  niet  aïlcert 

boo?  tjet  eerftcmael'bté  KOlïcn  boen  (gelt)ö  be  Clcef* fcffz  patriotten  mcenberti)  maeeoöö  baerinboll 
rjerben.  moeten/  mm  iièmMdm  ban  be  nabnrett 

boo2  ben  oojlog  fouben  beboJben  b)02bcn  /  en  'eert ucgonfrc  facn  met  lionbc  berlatertbJerben:  öiebett 
baerorn/'  bat  ittèn  met  ftiï-jTitten  ben  bnanb  en  toc^ 
ber-pactpe  tot  geltjfte  fïiütgljeib  fuütie  betoegen/  ert 
in  ben  flaep  tmegen  /  en  be  geirttetefiïcrben  P2jn^ 
ten  en  M2itm  ban  aïlc£  abbctteren  :  bat  men  fó 
toet  bcr  P2inten  booinoemt/  ató  bcr  lanben  r^cfjt/ 
be  fane  fo  belepb  ïjabbe  /  at  .bér  gocber  patriotten 
onbecmerht  be  öanb  btebcn/  ooft  ber  f&mccn  ïjulp 
enfecourjsbanboïircngclb  bcrfocficn/  cnliareait^ 
b30O2be£n;betftlaringeberldacïjtcn;  bocïlte  menin^FA,  ,Tnl 

ge  boo2  bte  ttjb  geboet  tóerbe  /  en  fouben  be  ïm [  9i comnntteerbe  aen  bc  ff eëreu  graten  <0etterael  ban 

aïlcse  rapport ^tim/  en  foutie^  titen'betoirefponbcn^ 
tie  ottbcrïjonbcn'/  om  op  allciS  een  oöge  ïn°t  5epl  te ïtouben/  en  op  alïegelcgentOetb  te  letten:  maeral* 
fobatt  befe  fanemcer  ert  &(napalp  fal  gefjanbelt 
toerben  in  ïïet  nabolgcnbe  boen/  baer  m  beïe  liflert 
en  P2artt|ften  fitflen  ontbéttenber&aeltbjerben/  ful^ 
WmWmm&m* 
\\JW  W^mm  fbl^^rliaelt/bat^oei  ̂ en W  becaron/  ltóeljatt;^rf)onetrjal/  tentbnn;  xmt  b«n 
be  peeren  Staten  generael  /  afénbc  booiff  l^cerctt  ̂  Srïï 
^tatett  gcff(t?ebert  «abbC  /  bat  ̂   ̂ 'öHmgntnê-  ban  fn*$mï ofngelanb  ï)ct  berbolg  /om  te  beODen  rènïbourf^  mvft  ae» 
mcntbtinïjarébcrfcftotenöcnmnnpny  roffccoursflaii^"^"" 
bcfet  lanben  gébaett/ïteibbe  uptöejtclt  mWQtëS^ 

W 

gen 



148 Het  twe  en  dertirfte  Boek, 

5  5  9* 

te 
be 

ècnSoit ISate  Sc  'ép  tecgSö»  /  öat  ïjarc  .ijBajcttcpt 
rocn met  acttelim  op  'Wc  fafie  nercfolbcctt  toa*  /maec 

Hefifi$WDP/  mart)  bennen  noem  toebei
-omgc/ 

fint  n  ol tobben/  fienbc  albefebcranbennge/  te 

SS  SS  m  maniere  Mn  fl^  wrf*W 
maftt  qift  fc  r^ef/  fcinmt  n»V  8*m  tocöerombat 
ÏÏarc  Ia  fe^t  ban  ftnl  mt^fmjf 

t\  ftcnliae  eefótutte  berfiaen  öaWic/  toenfujtcccn 

blteoertbe  bogd  /  te  tccflcnt  acn  nujn  leeren  bc  &ta*
 

ten  befe  oocöe  tijbinge  nabbe  ftonnen  oberfcengen  ; 
iinccia tft'tmctecn  uotw  Daötrc  moeten  boen/  te 

iSmcn  bicnfelbenabonbaf-fonb/  toaecmebeiftöe; 
re  refolutie  acn  mijn  peeren  ontboben  ïjabbc/  en  al 

W't  fo/  bat  uYtfdbe  m 't  fto:te  begrepen Jjabbe/ 

ie  bat  nare  iBaiejteM  immermeer  föubc  toillcntoc^ 
Ren/  omb'impo2tanticenconfcrjucnticbanbien/  ötc 
f  me  tonölicib  en  biferctie  tod  Itdjtelijft  ooft  ftonbe  ton* 
fitecécert:  ontboob  «em  ooft  bat  ift  als  oefen  bagmp 

te  ïlobe  foube  binben  /  om 't  feite/  inbien'tnoob 
toarc  /  Race  aBajeftcpt  'tfelbe  te  feggen  -t  toant  ift 
nnöei-0  nieten  fag  (inbienin  befe  fafcc  beranberinge 
motte  ftomen  )of  net  foube  mp  taufcrenonfp2cftdijft 
mfccebtt/  als  of  in  foïidjtbccrbig  toarc/  batiftful; 
fce  getoitfjtigc  refoluticn  foube  toillen  ontlrieben  fon^ 

bei:  baftec  fonbament/  'ttoelftnotutano:  (fo fijne  €. 
toiflc  fo  gegronb  toaö )  bat  ilt  'tfelbe  ooh  berfraen baboe  /  imt  ben  mono  ban be  pnncipaeUle  peeren  ban 
ben  lanöe:  ̂ ie  ift  ooft  bat  toebettoube/  bat  fpmp 
'tfelbe  foubcnnclpenuptbocrcn/  etc.  Ipftljjecfme? 
be  batïjn  tfaeribeop  fijnbertreftnatlof/  beshm»* 
gens  te  adjt  uucen/  be  bepeftljeontfing  ban  be^ce^ 
ren  Staten  <©encraeï  /  en  bat  Dp  bic  bonb  genoeg  ten- 
berenbe  tot  ben  feiben  epnbej  toacc  toe  ï)p  meenbe 
(niet  tegcnltaenbc  befc  interruptie)  öace  j?Bajcflcpt0 
refolutie  geftregen  teïjebben/  en  toilbe  tcrfïonbmct 
be  bepcfebe  banbe  boo2nocmbe  peeren  Staten  Dcm 
te  $>obc  gacn  begeben/  en  foube  met  ben  eerfrenaen 

be  Zeeven  boen  berftacn  /  't  gene  Dmt  op  ijife  fa- 
hc  nabcc  foube  erbarm/  en  bat  upb02berfalarucp; 
ben  na  fijn  uptcrlte  bermogen  /  etc» 

3>cn  ̂ eete  2ibbocact  ban  5§oUanb  acn  be  ̂ ec* 
ren  graten  communicerenbe  hit  fcD&öen  ban  be 
ï§ccrc  Caron/  toaren  eenige  ban  be  peeren  baerin 
niet  tod  tebicbcn/  toefenbebatDare.ï^ajcttcptboo? 
b'een  of  b'anber/  bic  ben  ̂ taet  ban  befc  ïanbennict 

ban  Wen  «Start;  en  ren  betten/  om  bat  fp  begeer? 
be/  bat  beliqtiibatic  in  <2ngcïanö  foube  gebaentöa?/ 
bcn  /  om  b.u  men  be  <0etomnntteecbe  baer  toe  m 
<£ngelanb  tefenben/  albacclïcljïclijft  niet  autorttept 

foube  boenpaffecen/  't  gene  men  Ijier  te  lanbe  foube mctnoeöc  rebenen  mogen  afftaen, 
|Baec  al<s  b:  iioningtnne  baer  na  boo;  25obIep  bc 

peeren  Staten  bcbeaenfeggen/  bat  fpöe  Ü02beriit< 
ge  ban 't  boo2f?  ïtcinüomrfemcnt  ï.1002  befentijbfou? be  laten  öerujien  tot  beter  gclegentljeib  bm  be  éeecen 
g>tam  I  mitö  batfe  nu  alleen  affiflmtic  bc rfor Ijt  ban  ©«Bonm» 
*  o.  ao2log$f-fc0epen  /  te  toeten ./  ï  o.  tot  400.  {aften  /  gJJ. 
10.  naiMoo.  infren/  en  nocfjio.töt2oo.laften/  aUbnS^ 

leo  üel)002lüh  met gef "cfjiit  /  ammuniiie  /  pjobïanbe  /  mtntk 
bootö  enKrijgebolh/  noo?f!cn/  om  te  beter  tegen  beöau.fc5c* 
blote  bic  ban  nientoö  in  ̂ pangien  Dp  hm  itomnfiSJtSJ1 toegerufl  toerbe/  te  beftaen :  be  ©eccen  Staten  Debben  «atawn 
ïjace  .ftaajefiept  feerbebanlit  baii  befe  öace  feec  grote  ®enciatU 
beleeftfjciö  eit  öïfrreric  /  batfe  om  be  ftoarigijebcn 
befer  lanben  befijteerbe  ban  eenc  petitie  lip  ïjaer  te 
boren  foernfreluftgeb2cbcn/  UerKlarenbe  batfe  nocp? 
ten  ï)aret^a)cfïept  inöacrberfodt  tefullen  goebcou? 
tentcment  boen/  ödpin'tnabolgenbejaer  gefcDteb 

éS/  fotoptn'tnabolöenbcboeïtberïjalenfuüen.  ' (Ontrent  befe  tijbontfingcube  peeren  jutten  <Bc-  &m*eu 
neracl  een  b2ief  ban  ben  ̂ oninit  ban©2anftrijnban!?anDC" 
ben  25.  |!5obember  befejes  jam/  baer  m  ftp "feïneef Ï yare  €.  b2ief  ban  ben  12,  ber  felbermaenb  ontfait?  ©janfecijiï 
gai  te  Debben/  en  baer  upt/  aïö  ook  upt  net  öDebcam  *>e 
rapp02t  ban  be  ̂ eere  ban  jfouguerelïeè  becflacn  te  ̂ S" ïjebben/  batfp-ïupbenöoebgebonbenljabbenbecom  ëenecaeL 
pagnien  /  hitft  ftem  gefonben  ïjabben  tot  'et  ontfet  ban Camerijlt  /  noen  ttoee  maenben  te  laten  blijben  /  om 
Ijem  te  gelpen  toinnen  be  ttab  la  pere  /  en  hk  onöec  tïj- 
ne  gel)002faemljeib  te  teengen-,  baec  ban  Dp  Sun  Ue- 
ben  litet  grote  courtoifie  toaöbebannenbe/  met  yen* 
te  p2efentatic  en  belofte  ban  banhbaer óeib/  begeren? 
bc  bat  be  Staten  op  ftem  bajtelijnfullcnberlatcn  op 
fijne  bnenbfcnap/  gdtjft  ïjp  ooft  beoeert  te  boen  op 
bc  nare/  en  begronbfeften  baubienfobaft  te  lengen 
enteberbinben/  bat fpccutoig buren/  gelijftbe^ec? 
re  23ufanbal  fijnen  2£mbafifabeur  öentocberbanfijs 
nen  't  toegen  berftlaren  for.be/  m.  gelijftbefdbc  ben 
1 8,  <&eremtyt$  ftier  na  in  befer  boegen  tljne  p?opöjtt1e 
gebacnljeeft» 
JWYN  HEEi^EN, 

DE Konink heeft my bevolen ,  by  fynen briefte voe- ^?öpofïtft 
gen ,  mondeling  de  hertelijkfte  bedankingen  die  't  ̂f11  öe«»a, 

my  mogelijk  fal  zijn.  Sijn  Majeftèyt  heeft  wel  reden  janbal/am 
om  U  L.te  betnygen  fijn  dankbaerheid  voor  dit  feconrs,  t>z  ï^eetm 

alfo  hy  van 't  fel  ve  erkent  de  behoudenifie  der  Zee-fte- ^taren 

den,  van  dewelke  de  vyand  fijne  aenflagen  afgewend  <i£'8u<cat' heeft,  om  de  tegenwoordigheid  van  UE.  E.  volkal- daer. 

Dit  goed  heeft  hy  airede  genoten  •  hy  verhoopt 

daer  geen  minder  van  door  't  beleg  van  La  Fere,  't  welk 
hy  fonder  defelveniet  had  konnen  aenvangen.  Enhy 
hoopt  doordien  gy-lieden  hem  die  noch  fo  lang  geac- 

fcer  tOegebacn  toacen/  baer  tOC mOCÏJt gebjatDt to02; ;  cordeert  hebt,  defe  plaetfe  haéftin  te  krijgen 
ben/  om  ban  refolutie  te  ber  anberen,-  ban  ben  booH    Nu  alfo  fijn  Majeftèyt  begeert,  dat  den  tijd  dage- 

noembeU  'HlbbOtaet  IjielbCbOO?  balt/  batfe  bpb'eerHlijks'fyne  aftien  meerder klaerheid,  en  fyne  vrienden 
JtC  refolutie  tod  Üïijben  foube  /  nabcmacl  fp  befdbe  j  meerder  verfekertheid  toébrenge ,  fo  heeft  hy  my  be- 
ban  fclftf  genomen  jjabbe/  CU  hit  bCU  ̂ eer  Caron  laft,  vrymoedelijk  tegen  U  L.  te  fprekén ,  fo  van'tge- 
ftabbe  aengefepb  /  ert  ooft  boen  aenfeggen boo2  be  p2in^ 
cipaeljlc  ©eeren  ban  ben  lanbc/  ai-eer  öacec  Iactfte  be- 
pefcïjc  aen  Caron  gekomen  toatf;  bocft'tfjube  ïjen fclücn  fjaeft  openbaren  /  uabentael  Caron  in  fijn  cerfrc 
b2ief  gcfcï)2eben  babbe/  öatïjarciDajcitept  boo2ben 
©icere  25oblcp  'tfelbe  ooft  foube  boen  toeten/  gelijft &02t$  baer  na  ooft  aefcl)iebe/t€n  toag  ooft  niet  b2ceint 
bat  bc  peeren  Staten  <0enerael  met  befc  fafte  feer 
beftommert  toaren/  om  bc  ftarbe  rebenen  tebe«jejjs 
re  25oblep  geb2tipftt/  cnDare|Bajciteptfelbein||aer 
fclj2ijben  gebacn  ijabbe ;  toant  baer  geen  gelb  in 't 
lanb  toaö  /  en  geen  racb  in 't  lanb  te  binben  /  ter 
competentie  ban  fo  een  fomme  toe/  en  batfe  bc  lan- 

ben fo  b?epgcnbc  toag/  fo  men  Oaernietaccommo- 
beerbe/  en  bat  men  b2ecfbc/  batfe  tmt  b20titoclü^ 
ftc  ïjacmglmb  mocln  fobanigen  refolutie  bomen  te 

ne  hy  airede  voor  handen  heeft,  als 't  gene  hy  noch 
in  den  fin  heeft  belangende  dek  gemene  fake.  Niet , 
mijnHeeren,  dat  hy  gelooft ,  dat  gy-lieden  daer  van 
in  eenig  achterdenken ,  of  twijfel  zijt ,  ( want  de  con- 

tinuatie van  U  L.  weldaden  t'fynwaerts,  doet  genoeg 
het  tegendeel  blijken)  maer  om  dat  men  anders  uyt- 

leyd,  dan  fyne  trouwigheid  en  confeientieusheidin'c 
houden  van  fyne  beloften  verdient,  eenige  woorden 
voortgebracht  en  vervaet  in  de  laetite  traclaten  in 
Engeland  verhandelt;  waer  iri  degene,  dewelke  die 

anders  genomen  hebben  dan  't  behoorde ,  weynig  acht 
genomen  hebben,  fo  op  de  conditie  van  de  tijd,  en 
van  de  gene  met  dewelke  fijn  Majeftèyt  handelde, 
als  op  de  reden  waerom  men  (b  fpveken  moefte.  ja  dat 

meerij,  'tisgefchied,  dat  inde  hette  van  de  twifl  in- 
ge,   eenige,  die  (Me  Princen  gaerne  foude  van  een 

nemen/  b'todft  fOUbe  mogcit  ftreftften  tOt  berberf  ichey  den  (den  welken  de  gemene  intereften,  en  fo  vele 

oncicr- 
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mogelijk  is ,  fijn  Majefteyt  foude  hopen  het  leger  den 
meeften  tijd  te  houden  op  des  vyands  bodem ,  en  hem 

i'o  te  cjuellen  ,  dat  de  Walfe  Provintien  weder  komen 
fouden  in  deièlve,  ja  groter  wanhope,  als  daer  fy  voor 
ïj.  of  14.  maenden  in  waren.  Waer  by  indien  men 

voegde  een  uytdrukkelijk  verbod  ,  van  verhandelin- 
ge  ofvervoeringe  van  leeftocht ,  wie  twijfelt  daer  aen, 
of  wy  fouden  dit  jaer  fien  effecten  ,  die  wy  in  geen 
10.  jaien  fien  fullen,  indien  wyde  fake  niet  meer  ter 
herten  nemen  als  wy  hier  vorens  gedaen  hebben  Vi  aer 
op  fijn  Majefteyt  UE-E.  feer  ernftelijk  veimaent  en 
bid  acht  te  geven,  om  met  den  eerften  dat  mogelijk 

fal  wefen  ,  d'extremiteyten  van  de  oorloge  te  d  en 
gevoelen  aen  onfe  vyanden  ,  dewelke  dit  voon.eel 

wel  gebruy  ken  fouden ,  indien  fy  't  lódanig  op  ons  had- 
den ,  als  wy  't  op  hun  hebben. 

Dit  is 't  gene,  mijn  Heeren,  't  welk  fijn  Majefteyt 
befloten  heeft ,  en  waer  toe  hy  UE.E  vermaent ,  ten 
hoogften  begerende  dat  gylieden  overweegt  ,    gelijk 
als  hy  doet,  dat  men  dit  toekomende  jaer  eer.en  bra- 

ven en  geftadigen  aenvaldoe  op  dengemenen  vyand; 
waer  door  gy heden  u  volk,  en  fijn  Majefteyt  het  fij- 

ne ,  met  der  ooge  mocht  doen  iien ,  en  met  den  vin- 
ger taften,  dat  wy  eer  en  verfekerder  uyt  fo  vele  en 

geftadige  gevaerlijk heden  en  ellenden  konnen  geraken 
door  den  oorlog  als  door  een  accoort  j  en  door  defen 
middel  fal  men  doen  vergaen  het  verlangen  van  dege- 

ne die  na  den  pays  wenlchen ,  en  den  mond  ftoppen 
van  de  gene  die  defelve  begeren. 

Nu  alfo  de  verfekerthecien ,  die  men  van  malkande- 
ren  kan  riemen  in  dieigelijke  faken ,  maken  dat  men  te 
ftouter  en  met  min  achterdenken  in  een  werk  voort- 
vaert;  en  alfo  fijne  meninge  ook  niet  is,ten  halven  of  met 

nochte  een  ac- 

onderlinge  Weldaden  met  Godeshulpeeeuwiglijkt' fa- 
men  verbonden  fullen  houden)  deden  lopen  een  Ita- 

laaens  boeksken,  te  Venetien  gedrukt,  van  derebe- 

nedidie  (dat  is  ,  herzegeninge)  waer  in  een  artijcul 

is ,  in  't  welke  ftaet ,  dat  de  Alder-chrifteli  jkfte  Konink 

de  Doorluchtigfte  Koninginne  van  Engeland  d'oorlo- 

ge  aen  fal  doen ,  't  welk  vele  geruchten  verwekte; 
maer  de  lift  van 't  welke  wel  haeft  ontdekt  wierdvan 

de  voorfichtigfte ,  fo  dat ,  Gode  lof,  dit  d'oude  vriend- 
fchap  van  d<t{ë  Princen  met  allen  niet  verftoort  heeft. 

Alle  dele  accidenten  hebbende  konnen  veroorfa- 

ken  eenig  achterdenken  in  de  gemoederen  van  de  fwak- 

fle,  ja  telrs  ontroert  de  gene  die  van  verre ,  endoor't 
rapport  van  andere  van  de  faken  oordelen;  fo  heb  ik 

lalt  U  L.  te  feggen ,  dat  de  verfoeninge  met  den  Paus , 

eeift  gefchied  istegens  den  dank  vanden  Konink  van 

S;vmgien  ;  endaerenboven  ook  met  verklaringeen  pro- 
teftatie  van  wegen  fijn  Majefteyt  aen  den  voorfz  Paus , 

dat  hy  hem  niet  dringen  foude  om  t'accorderen  met 
den  Konink  van  Spangien ,   nochte  fich  te  fcheyden 

van  fijne  vrienden,  hoewel  van  verfcheyden  Religie  , 

't  welk  hy  verwilligt  en  belooft  heeft.  En  fijn  Maje- 

fteyt verfekert  dat  fonder  dit  ,    hy  noyt  voortgeva- 
ren foude  hebben;  ook  heeft  hy  (de  Paus)  doe  noch 

daer  na  gene  inftantiedaerom  gedaen.    Enaengaende 
de  conditien  die  men  te  Romen  bygebracht  heeft  tot 

dit  tradaet,  fijn  Majefteyt  verfekert  U  L.  en  ik  heb- 
be  laft  U  L.  dat  te  feggen ,  dat  fijn  Koninkrijk  noch 

fijne  vrienden  daer  door  gene  fchade  nochte  achter- 

deel lijden  fullen  in  haer  gerechtigheden  en  preten- 
fien ;  en  hoewel  de  voorfz  Paus  wel  begerig  is ,  dat 

het  accoort  gemaekt  foude  worden  tuflchen  Vrank- 
rijk  en  Spangien  (gelijk  daer  fchijn  is  dat  hy  daer  feer 

qoeden  lmaek  in  hebben  foude,  en  dat  hy't  gaerne  der  vlucht  met  UE.E.  te  handelen, 

vervolgen  foude  tot  fchade  van  de  contrarie  Religie.)  i  coort  te  maken  ,  't  welke  niet  bondig  zy ,  en  waer 
Nochtans  heeft  fijn  Majefteyt  my  belaft  U  L.  te  ver-  \  door  men  mach  komen  tot  het  gene  daer  men  na

 

fekeren  dat  hy  fich  in  dit  ftuk  noyt  fal  laten  vervoe-  j  tracht  >  't  welk  is  den  vyand  uyt  Nederland  te  jagen , 
ren  door  de  begeerte  van  eenander,  om  niet  te  hou-  en  daer  te  verbreken  het  jok  van  de  Spaenfe  tyran-

 

den  de  vriendfchap  die  hy  defen  ftaet  belooft  heeft  en '  nye;  fo  foude  lijn  Majefteyt  van  meninge  zijn  ciat 

fchuldia,  en  dewelke  hem  onverbrekelijk  fal  wefen,  men  bytijds  t'famen  overquam ,  niet  alleenlijk  van  de 
zijnde  een  Prince  die  altijd  feer  nau  fijn  trouwe  en 
woord  gehouden  heeft. 

Gy  lieden  kunt  wel  oordelen ,  mijn  Heeren  ,  hoe- 
danig de  noden  van  Vrankrijk  zijn,  na  fo  vele  ellen- 

den en  oorlogen ,  geftadelijk  d'een  op  d'ander  gecon- tinueert ,  en  daer  door  kan  U  L.  niet  onbewuft  zijn , 

dat  het  verfuchten  van  't  volk  en  van  't  meefte  deel 
van  den  Adel ,  vermoeyt  van  fo  vele  moeyten  en  bo- 

ven maten  grote  koften ,  niet  en  zy  na  den  pays.  Dit 
moet  U  L.  verwekken  tot  twee  dingen, 

d'Eene,  om  geduld  te  hebben  met  fijne  Majefteyt, 
dat  hy  fomtijds  behendigheid  gebruykende,  doet  blij- 

ken meningen  van  pays,  als  hyheel  wat  anders  in  den 

fin  heeft,  om  teverfoeten  d'algemene  verluchtingen  , 
en  meer  te  fien  op  't  gene  dat  in  der  daed  is ,  als  op 
*t  gene  dat  fchijnt. 

d' Andere ,  om  hem  des  te  krachtelijker  te  helpen  en 
by  teftaen,  alfo  fijne  noden  toenemen,  en  dat  defen 

Staeten  Vrankrijk  daer  aen  gelegen  is  >  datdefe  oor- 
loge gecontinueert  word  ,  en  geeyndigt  met  eene 

victorie  en  ganfchelijke  verloftinge  van  het  Spaenfe 

jok,  en  niet  met  eenaccoord,  't  welk  hun  op  nieus 
noch  meerder  beveftigen  foude  in  hare  tyrannye ;  zijn- 

de blijkelijk,  dat  fo  een  yeder  daer  aen  wil  toeleg- 
gen de  middelen  die  hy  vermach ,  wyin  weynigtijds 

den  vyanden  uyt  de  handen  rukken  lullende  voorde- 
len die  fy  dit  jaer  gewonnen  hebben  j  ja  ook  de  hope 

van  fich  langer  te  konnen  ftaende  houden  in  dit  land. 

Waer  toe  om  beter  te  komen,  fijn  Majefteyt  voor- 

genomen heeft  Piccardie  voortaen  niet  meer  te  verla- 

ten, en  daer  geftadelijk  t'onderhouden  een  heyr  van 
8000.  mannen  te  voet  eniooo.paerden,  dewelke  alle 

maend  gagie  ontfangen  fullen ;  zijnde  anders  onmo- 

gelijk die  oy  een  te  konnen  houden.  En  dat  behal- 
ven  de  ordinarie  garnifoenen  en  de  compagnien  van 

krijgsvolk,  'dat  is  te  feggen,  de  f  famen-roepinge  van 
den  Adel,  die  fijn  Majefteyt  des  nood  zijnde,  vol- 

gen fal. 
So  UE.E.  by  defen  hoop  fo  veel  volks  voegt,  als 

gylieden  het  voorleden  jaer  in  Vrankrijk  fond,   een 

deel  aen  geld  en  het  ander  deel  aen  volk,  ü't  U  L. IV.  Deel. 

foicen  die  men  daer  toe  aenleggen  foude ;  maer  ook 
van  de  conditien  die  men  redelijk  oordelen  foude, 

om  dele  Vereenigde  Provintien  in  een  goede  Unie  t'fa- 
men te  verbinden  met  den  Alder-chriftelijkften  Ko- 
nink ,  aenbiedende  aen  fijn  zijde  alle  verfekertheden 

die  men  hem  mach  af-eyfchen ,  om  alle  na-denken , 

felfs  by  d'alderwantrouwenfte ,  wech  te  nemen. 
Dit  is  een  fake  dewelke  fijn  Majefteyt  fo  nodig  acht , 

en  die  hy  fo  feer  ter  herten  neemt ,  dat  hy  gereiolveert 
heeft  weder  aen  de  Koninginne  van  Engeland  te  len- 

den, om  haer  te  bewegen  haer  autoriteytby  te  bren- 
gen tot  dele  Unie,  die  fonut  is  voor  het  gemene  be- 

fte van  allen  ( en  dat ,  niet  tegenftaende  dat  men  daer 
niets  heeft  konnen  verwerven  tot  op  defer  uure)met  ho- 

pe dat  men  onder  eenige  conditien ,  in  dewelke  men 

haer  fal  mogen  fmaek  doen  krijgen  ,  fy  in  't  eynde 
daer  toe  komen  fal.  En  by  aldien  dat  haren  racd  niet 
gebogen  kan  worden  ,  daerom  en  is  fijn  Majefteyt 
niet  van  meninge ,  dat  de  gene ,  den  welken  aen  de- 
fe  fake  gelegen  is,  en  fich  daer  in  geftekcn  hebben, 

gelijk  hy  en  U  E.  E.  doen ,  t'famen  haer  welvaert  niet 
verlorgen  fouden,  en  fuik  een  verbond  t'famen  han- 

delen ,  dat  de  partye  daer  te  fterker  door  zy  ,•  waer 
op  ik  wel  uytdrukkelijk  bevel  hebbe  U  L.  refolutiea 

te  weten,  om  hem  t'mijner  wederkomfte  die  aen  te dienen. 

Dit  zijn  dan ,  mijn  Heeren ,  de  principale  poincten  , 
die  ik  in  dcfe  vergaderinge  van  wegen  fyn  Majefteyt 
te  proponeren  of  voor  te  ftellen  hadde ,  dewelke  ik 
in  vier  artijculen  fal  begrijpen ,  om  die  te  klaerder  voor 
eens  yeders  ogen  te  ftellen. 

1.  Het  eerfte  is  de  verfekertheid  die  fyn  Maje- 
fteyt U  L.  geeft  van  fyne  volftandigheid  in  U  L. 

vriendfchap  en  goed  onderling  verftand ,  en  in  de  re- 
folutie  van  defe  oorlog  tegen  den  Spangiacrt  wel  te  con- tinueren. 

z.  Het  tweede  ,  is  de  bede  die  fijn  Majefteyt  U 
L.  doet ,  van  u  befte  te  doen ,  om  hem  dit  naefte  jaer 

by  te  ftaen  met  de  onderhoudinge  van  drie  of  vier 
duyfendman  te  voet,  en  dat  op  den  voet  van  de  ga- 

gie van  Vrankrijk,  om  te  voegen  by 't  heyr,  't  welk 
$  3  ^y 
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hy  befloten  heeft  genadelijk  t'onderhouden  >  op  de 
FrontierevanArthbysen  Henegouwe. 

3 .  Het  derde ,  is  't  verbod  van  den  koophandel  met 
de  vyandlijkeProvintien,  voornamelijk  in  aenfien  van 

<le  leeftochten,  gelijk  hydat  van  fijn  zijde  ieerfcher- 

peliikfaldoen. 
4.  Het  vierde  bcftaet  in  de  aenbiedinge  enopenin- 

ge  die  fijn  Majefteyt  U  E.  E-  doet  van  een  goed  en 
verfekei  t  verbond  niet  Vrankrijk  ;  volgens  welke  en 

d'artijcaleö  daer  in  begrepen ,  .een  yederde  hand  aen 

♦tweik  fal  flaen,  tot  het  volbrengen  van  dien  ,  't  Welk 

is  d'qytfluytinge  der  Spaengiaerts  uyt  Nederland  ,  en 

de  vèrloffinge  van  haer  onverdraeglijk  jok;  waer  in 

fijn  Majefteyt  oordeelt,  dat  het  leven  van  U  L.  Staet , 
en  de  verfckertheid  van  de  fijne  beftaet. 

•Het  fal  U  E  E.  dan  believen ,  mijn  Heeren ,  my 

wel  particulièrlijk  te  verklaren  UL.  meyningeopde- 

fe  artijculen ,  op  dat  ik  met  den  eeriten  felfs  in  per- 
fone  die  aen  lijn  Majefteyt  mach  vertonen,  na  het 

bevel,  't  welk  hymy  daer  van  gedaen  heert. 

UE.E.  fullen  ook  niet  vergeten,  fo  't  haer  belieft: , 

liet  particuliere  Ruk  van 't  buskruyd,  nadeopeninge 
die  daer  van  gedaen  heeft  den  Heere  de  la  Tuilleric 
tot  dien  eynde  gefonden. 

Gedaen  in  den  Hage  den  1 8.  December  1 595.  On- 
dertekent Bn^anval. 

^0  bed  Uet  Icftc  pomct  ton  Het  buffcmpt  aen- 
gact/  bacc  ban  té  Uictboo?  gdjanödt/  enbenïiee; 
ie  ban  GüxiMvz  contcmement  gebaen  ;  op  b'anbc- 
re  pof  neem  fal  in 't  naboigenbe  boen  anttooojbc  ge; gcbento02öen.    . 

©uatre  tn 
talfcöe  9£ 

aen  ben 
Stbtsoraet 
ban  Sö?oU 
land. 

©e  «ertog  "pi§ütp$  &  <W  /  ©ertog  ban  Sücifcöot/  të  tn 
*an%«*  J:  jjcfen  jare  tipti^cöcrïattb  bcttïORKenmetonltift/ 
Een     otemti&s  öcn  <02abe  ban  fiientciS  tot4E>oubcrnenr: 
mmüm.  ban  $ebertonb/  toefenbe  een  «^pangiaert  /  geftdt 

tofWV  na  Swuen/  cni#benii.35cccmb2i.stotBe; 
netten  aeftojtoen/  in 't  ïjupss  banCavel  %lman/  t$ 

(Foi.ur.)  een  fecc  typmoefcia  ̂ ecc  getoeeftj  té  't^ooft  ge? toeefl  banöc^eöeülanbfe^ecommttteeeöe  ^eecen/ 
tn  be  banbdthge  ban  be  pacificatie  binnen  bec  (tab 
ban  Ceulett;  ïjp  toaö  tot  goeben  onberbom  gefto- 
men  /  fijnen  fone  Cöartcies  be  Cïop  /  $2ince  ban 
Cbimap/  tëfnn  nabolgcr  in't  boo?f5  ̂ eitogbom 
gcrjoö2ben. 

Omtrent  bcfentnbïjecftbe  leere&ibnep/  <ü5ou- beroem:  ban  ©uffingen/  een  ban  fijn  bienact# 

ftS/no' met  een  fcljip  ban  oo2logegefonbenna£onben/  om pen&e  d«  te  bctfiaen  ï)oe  öe  faken  albaet  tfonben  /  betoijlc  l)cm 
booböan  gctappötfecrt  toaö  /  bat  baec  alle  faken  tn  confnfic 
tóvSm  m  &m  bif02b2e  toaren  /  eerft  boo2  be  boob  ban  be 
inseianö  &oninginne/  enban  bc  generale  cebolte  ban  be<«3e; 
tn  ben  mcente/  bic  met  fo:ce  bsn  <02abeban  ̂ ertfojt  upt 
?üïöcrt  ̂ ont-foube  ftebbeit  gcljadt. t£.  ̂ e  ̂ eere  IGgent  Cacon  bit  bevftacn  ïjebbcnbc/ 

Ijecft  terfïonb  aen  ben  l^eetc  Slbbocaet  ban^ollanb 
gefcfaeben/  bat  Ou  niet  nonbe  laten  Dem  teuflonb  te 
frïj2ijben/  op  abaiitute  of  fnllte  balfcfte  tijbingen  tn 
lö>ollanbmcbemocbten  beeftfopt  toefen  ■,  Dat  (bit  5ön 

&t%\m*  fijne  to002bcn)  UE.  mach  weten,  dat  Gode  lof  hare 
Tam  ben  Majefteyt  noch  in  volle  gefondheid  is  ,  en  dat  den 
tocCacon/  ̂ taet  amier  in  gelijken  vrede  is,  als  fy  tot  noch  toe 

•atnnttöangeweeft  heeft,  fonder  dat  in 't  minfte  wy  van  ceni- 
belgeeren  ge  alteratie  ter  wereld  weten ;  ik  fag  en  fprak  noch, 

j'J^^  fchrijft  hy ,  met  haer  Majefteyt  Sondag  leftleden, wefende  eergifteren ,  fy  was  fo  wel  te  pafte  als  men 
foude  konnen  wenfehen ,  ook  vand  haer  blijde  en  wel 

geünt ;  d'occafie  van  mijn  komen  by  haer  was  ( daer 
ik  ook  blijde  om  ben  ,  dat  ik  u  door  defe  occafie  met 
denCapiteyn  van  dit  fchip  van  oorloge  mach  laten  we 

ten)  dat ,  fo  ik  met  den  Grave  van  Eflex  's  daegs  te 
voren  in  communicatie  geweeft  hadde  ,  foophetftuk 
van  Vrankrijk  als  van  de  apparente  Vrede  of  Treves , 
daer  men  fo  veel  af  fprak ;  fo  verklaerde  ik  hem  ook 
eenig  advijs  van  over  Zee  gehad  te  hebben.  Dat  den 
vyand  continueerde  hem  te  laten  verluyden ,  dat  hy 
van  hare  Majefteyt  verfekert  was  en  wifte  wat  vrede 
hy  met  haer  konde  maken;  ja  dat  fy  daer  toe  fo  bege- 

rig was,  datfe  felfs  niet  en  foude  laten  (liever  dan  de 
vrede  niet  te  hebben )  te  leveren  in  handen  v^n  den 

Konink  van  Spangien  de  cautionare  Reden ,   &c.  en 
alhoewel  ik  fijne  genade  feydefulke  valfche  rapporten 
niet  te  geloven ,  ja  felfs  dat  ik  wel  bevond  dat  mijne 

vrienden  die  my  't  fel  ve  hadden  geadvifeert ,  ook  't  fel- ve  hielden  voor  fameux  en  van  den  vyand  gedicht ,  om 
jaloufien  en  enuien  te  genereren »  nochtans  feyde  hem , 
dat  men  gemeenlijk  (egt,  dat  van  niet,  en  fegt  men 
niet;  fo  wilde  ik  hem  ook  fonderlinge  gebeden  heb- 

ben ,  dat  hy  my  in  trouwen  foude  willen  leggen  of 'er 
oyt  prefentatien  van  vrede  van  d'een  of  d'ander  zijde 
gedaen  waren.  Ik  feyde  my  fo  hooglijk  in  fijn  genade 
te  betrouwen ,  fo  ik  ook  tot  noch  toe  daer  toe  occafié 

gehad  hadde ,  ook  na  fijn  belofte  ,-dat  hy  my  opentlijk 
en  rondelijk  foude  leggen,  en  daer  af  advertentie  ge- 

ven ,  wanneer  in  't  alderminfte  fulks  geroert  werde , 
't  welk  fijn  genade  my  ook  voorwaer  allefins  noch 
confirmeerde  en  dierlijk  fwoer ,  dat  hy  ook  foude  doen , 

terwijlen  hy  bevond,  dat  ook  'tfelve  allefins  tot  be- 
houdinge  van  de  welvaert  van  fijn  Meeftrefle,  enby 

gevolge  van  haren  Rijke  was;    en  indien 't  fo  geviel 
dat  hare  Majefteyt  fo  verre,  van  God  verlaten  wierde  , 
en  van  haer  eygen  glorie  door  eenige  quaden  raed 
('t welk  hy  feyde  in  God  nimmermeer  te  verhopen,) 
ook  fo  verre  haer  wilde  vergeten ,  als  met  den  Konink 
van  Spangien  eenigen  Vrede  of  Traftaet  aen  te  gaen , 
fonder  de  wete  van  mijn  Heeren  de  Staten  ,    en  om 

henluyden  te  bedriegen,  dat  hy  'tfelve  fo  publijk  en 
openbaer  foude  maken  ,  en  hem  daer  fo  tegen  ftellen , 
dat  hy  immers  de  wereld  foude  tonen  >  dat  hy  fijn  zie- 

le en  herte  verre  veralieneert  hadde  van  fuiken  quaden 
raed  die  men  fijn  Princefle  foude  mogen  geven ;   en 

foude  ook  wel  verhopen ,  fo  fy  feyden  't  fel  ve  te  doen 
beletten ;  hy  heeft  my  ook  op  dit  propooft  veel  goe- 

de redenen  en  difcourfen  gefeyt,  diehy  ook  met  ha- 
re Majefteyt  (fo  hy  my  feyde)  gedifcoureert  heeft» 

wanneer  fy  hem  de  eere  had  gedaen ,   op  fulke  pro- 
pooften  van  vrede  te  difcoureren ,  en  wanneer  fylom- 
tijds  hem  gevraegt  foude  hebben  >  of  hem  dochte  dat 
daer  toe  eenig  middel  of  apparentiewas;  Dat  hyhaer 
altijd  die  fo  verre  hadde  gefolveert ,  dat  felfs  hare  Ma- 

jefteyt met  hem  altijd  geconcludeert  hadde ,  dat  daer 

toe  geen  apparentie  was ,  gedurende  't  leven  van  den 
Konink  van  Spangien ,  ja  noch  minder  met  haer  dan 
met  ons  of  den  Konink  van  Vrankrijk ,  die  hy  doch- 

te dat  t'famen  eer  verfoenlijk  voor  een  tijd  met  den 
Konink  van  Spangien  waren  ,   dan  wel  haer  Maje- 

fteyt was.  Dit  propooft  alfo  geeynd  wefende,  en  na 
huys  gekeert  zijnde,  alhoewel  dat  ik  fijn  genade  gek- 

heden hadde  ,   dat  hy  daer  af  geen  vorder  vermaen 
foude  willen  doen;  maer  feyde  my  wel  geruft  te  hou- 

den met  defe  fijne  belofte,  geveftigt met fowijfe dif- 
courfen :  nochtans  fo  hebbe  ik  bevonden ,  dat  hy  daer 

af  met  hare  Majefteyt  hadde  gefproken ,    want  hy 
noch  dien  felven  avond  by  een  Edelman  liet  weten , 
dat  hare  Majefteyt  met  my  wilde  fpreken,  en  dat  ik 

's  anderendaegs  by  hem  foude  willen  komen  eten ,  en 

dat  hy  my  hare  Majefteyt  foude  opbrengen  :  't  Wel- ke ook  alfo  gefchiede ,  my  feggende  eerft ,  dathyom 
goede  redenen  goed  gevonden  hadde  hare  Majefteyt 
een  weynig  te  feggen  van  onfe  communicatien  van  gi- 

fteren ,  en  dat  hare  Majefteyt  my  daer  op  yet  uyt  haren 
monde  felfs  wilde  feggen.   Hare  Majefteyt  heeft  my 

dan  beginnen  teverrTalen,  verftaente  hebben  dat  ful- 
ke propooften ,  als  voren ,  geftroyt  en  gerapporteert 

in  onfe  landen  wierden ,  daer  fy  haer  wonderlijk  t'on- 
vreden  om  geliet,  fwoer  feer  hooglijk,  en  feyde  dat 

fy  beter  niet  geboren  ware,  dan  fo  malheureufc  een 
Princefle  te  wefen ,  dat  de  Hiftorien  van  Engeland  ful- 

ke valfcheid  van  haer  nimmermeer  fouden  verluyden; 

dat  fy  wel  beter  en  eerlijker  occafie  van  vrede  foude  kon- 
nen vinden ,  indien  fy  daer  toe  gefint  ware  >  dan  plaet- 

fen  over  te  leveren ,  die  haer  fo  eenvoudig  en  getrou- 
lijk  in  handen  geftelt  waren,  die  fy  ook  met  defelve 

getrouwigheid  hoopte  henluyden  wederom  over  te  le- 
veren, fofy  haer  gelevert  waren;  begeerde  en  bad  dat 

ik  ook  't  felve  alfo  foude  verfekeren  aen  mijne  vrienden , 

en  aen  de  Staten  felve ,  indien  ik  't  van  node  achte :  Sy 
feyde,  dat  fy  noyt,  t'zedcrt  dat  fy  eenige  Heeren  in 
Vlaenderen  gefonden  hadde ,   in  't  alderminfte  hadde 
willen  verftaen  of  gehoor  geven,aen  de  gene  die  wel  on- 

der dc  h*ind  haer  di  verfe  rapporten  en  beloften  gefonden 

had- 
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hadde;  feyde  felfs  dat  (y  nu  advijs  ook  gekregen  had- 
de,  dat  delen  Cardinael,  om  haer  en  ook  om  den  Ko- 

nink van  Vrankrijk  wat  mede  brocht ,  om  tot  fuiken 
of  diergelijke  vrede  te  verftaen  :  Maer  beloofde  my 

feer hooglijk  voor  God ,  dat  fy  't my  fb  haeft  foude  la- 
ten weten ,  als  fy  foude  verftaen  wat  het  ware.  Som- 
ma het  en  ware  u  E.  niet  te  feggen,  nochte  niet  te  fchrij- 

ven ,  hoe  hare  Majeft.  poogde  my  dek  rapporten  te 
wederleggen  ,  en  boven  dien  hare  goede  meningë 
(contrarie  van  fulks)  in  te  drukken  ;  ook  met  fulke 
ammofiteyt ,  dat  ik  immers  betrouwe  in  God ,  dat  hy 
haer  nimmermeer  fo  verre  fal  verlaten  ;  als  daer  te- 

gen en  contrarie  van  dies  te  doen  ;  want  ik  voorwaer  , 

indien  anders  geviele>  ('t  welk  God  niet  wille)  foude 
menen,  dat  God  ook  op  haer  en  haer  Gemeente  fuik 
een  ftraffe  foude  fenden,  dat  andere  Princen  daerom 
fouden  fpiegelen ,  die  fulke  eeden  en  beloften  fonder 
nood  of  daer  toe  veroorfaekt  te  zijn ,  fouden  willen 
doen.  Al  't  welk  ik  ook  goed  gevonden  hebbe  uE. 
t'adverteren ;  want  fo  ik  fomtijts  by  my  fel  ven  daer  op 
ongeruftheid  krijge  ,  l'o  meen  ik  dat  diergelijke  by mijne  vrienden  aldaer  ook  gefchied  ,  doch  hoe  ik 
't  make  of  hoe  ik  hier  op  de  hage  kloppe ,  fo  en  kan  ik anders  hier  geen  befcheyd  vernemen  ,  dan  fo  u  E. 
door  <\èk  advertentie  fal  fien  :  Ik  fal  continueren 
daer  in  mijn  devoir  te  doen ,  want  ik  weet  dat  den 
dienft  van  den  lande  fulks  vereyfeht.  De  nieumaren 
van  Vrankrijk  zijn  geen  andere ,  dan  dat  den  Konink 
laFere  blijft  blocquerende  en  belegerende ;  ik  hebbe 

op'tpropoóft  van  Vrankrijk  vergeten  te  feggen ,  dat 
hare  Majeft.  my  ook  feyde  verltaen  te  hebben ,  dat 
mijn  Heeren  de  Staten  haer  fecours  gecontinueert 
hadden ,  geliet  haer  ook  daer  in  feer  wel  te  vreden, 
doch  fy  meende  dat  den  Konink  die  betaelde;  ik  fey- 

de haer  nochtans  temenen,  dat  de  betalinge  tot  lalte 
van  mijn  Heeren 'de  Staten  bleven  ,  nochtans  feyde 
haer  niet  fekerlijk  't  fel ve  te  weten.  Haer  Majeft.  fey- de my  ook  dat  fy  aldaer  een  AmbafTadeur  kortelijk 
wilde  fenden,  dat  fy  ook  den  Konink  meende  tcic- 
coureren ,  feyde  wel  te  weten  dat  hy  fecours  van  doen 
hadde,  waer  in  ik  ook  haer  conferteerde  en  feyde, 
dat'tfelve  eygentlijk  mijn  Heeren  de  Staten  moveer- de, fijne  Majeft.  van  Vrankrijk  te  helpen;  maer  dat 
haer  fecours  fo  groot  niet  konde  zijn,  als  wel  's  Ko- 
mnks  nood  vereyfehte.  Sy  verhaelde  my  ook  weder- 

om van  het  Italiaenfch  boeksken  ,  én  feyde  dat  het 
bok  valfche  voorftellen  van  de  vyand,  gelijk  defe 
rapporten,  die  ik  gekregen  hadde ,  waren.  Seydeal 
lachende,  nopende  het  boeksken,  datfy'tfelve  ha- 

ren AmbafTadeur  mede  wil  geven ,  om  aen  den  Ko- 
nink te  begeren,  dat  hy'tfelve  om  haren  wille  noch 

eens  foude  willen  tekenen  ,  fo  wel  als  hy'tom  den Paus  wille  getekent  hadde;  immers  na  mijn  bedunken 

öe  feat  bPbent  1000.  paeröen  fenöcn  foubetotopfeij 
grenfenban  j&titfcnburg  en  Eotteringc ;  toant  ïjoe- 
toel  bp  mccnöe  met  Ijcm  te  nemen  al  bet  ̂ paenfl* 
boetbolb/  't  toclb  feat  jjaer  geöienö  baööe  in  bet  «jftaef* 
febap  ban  «öoursonjctt/  itotfjtans  ïjaööe  bp  fuöteii 
goeöe  tijöinge  met  ban  öen  Itaet  öaer  fee  rtipterije  baec 
in  banö/  en  toiiöe  niet  alleen  fijn  perfoon  berfebe- 
ren/  'ttoelït  liet  boö2itaemfte  toag  -,  maer  ooh  art* 
öerïjalf  milioen  tn  filbece  platen/  öiegebzaebttoie;;* 
öen  om  bet  brijgsbolb  te  betalen  /  bpfonöerlijb  fee 
gemuptineeröe  /  bet  toelbe  ben  itoninb  geraöen 

toaov  om  te  pjofyteteit  ö'intrejïen  ban  fee  toiffcfó/ en  ooh  te  toinnen  op  fee  heure  en  munten  ban  öet 

geïö* 

«Den  <02abe  ban  f  itemc^  breeg  ooit  fcfjujbensf  ban 
öen  ïtomnli/  toaerinbpDem  liet  toeten/  öefonöer* 
lingc  bolöoeningc  feie  Ijp  baööe  ban  fijne  öienfïen/ 
öie  bp  bent  W  jaergeöaen  baööe/  en  fee  begeerte  öie 
Op  bafefee  Ijcm  feie  te  bergelöett;  bent  belaftenöe  öat 
bpöen  Crttf-^ertog  bet  «©onberncmentfouöeober' 
leberen/  en  bent  onfee:ricl)ten  ban  fee  gelegeittbeiö 
ban  alle  faben/  feie  Ijp  met  fo  grote  bolöocninge  ge- 
Oanfeelt  öaböc/  en  hc\t  Dp  öanna^pangienbomert 
fonöe  /  altoaer  fofeanige  aebtinge  op  fijne  öienfïen  ge- 
nomen  foufee  toa:feen/  aio1  na  beboren* 

Hoen  nrecg  oöfc  bafïe  tijöinge  /  feat  fee  $2ince  ban   «SP»  «s» 
©rangien  met  Ijcm  afquam/  en  feat  bp  fijne  bolle K"fï„Eb9rt 
bjpljepö  baööe/  fean  feat  fee  üoninb  Ijcm  een  jaer-  Sn  S??ince 
iijbs  tractementtoegeïepö  baööe/  metbope/  batljpfranènm* 
feaerna  Danöïicbtinge  bnjgen  fonöe:  ̂ amaetëber^™'™^ 
Itonfe  men  feat  feen  Carfeinael  /  aio  l)p  met  fe'Énfante  Si 
alijier  tocfeer  in'tlanö  genomen  toaov  batïjtJ  bentijtm  fijne 
aïsS  boen  cenfen  teerfee  banölicbtinge  ban  fijne  goeöe;  s°ebnm 
ren  in  25ourgonjen  ,•  mM  feat  bpnpt  fee  felbe  jaer*  Sri,? 
lijliöfonöe  moeten  uptftcrcn  en  betalen  3000.  ponfeen/  een. 
bp  öen  ïioninh  ban  ̂ pangien  feaer  op  geflelt/  ten 
pjofyt  ban  öen  moo2öcr  ban  fijnen  ©afeer  /  tot  een 
erempeï  ban  fee  ̂ paenfe  toieeöljeife/  op  feat  feen  ar- 
men  p^ince  ijat  leefe  altoos  fonfee  moeten  booaoogen 
Öebben ;  feoclj  fee  Wim$  toonöe  bent  bier  in  fo  magna- 
nime/  öat  bp  refufcerfee  op  feie  confettïc  fijne  goefee^ 
ren  t'aenbaeröen  /  toillehöe  lieber  alle  öe  goeöeren 
feerben/  fean  fee  felbe  met  feie  frijanfe-bleuRe  te  geniet 
ten,-  feaer  Ö002  öe  felbe  goeöeren  öcmnocbaleengc- 
rnpme  ü)h  ontbouöen  toerfeen/  al  eer  bent  fee  felbe  ban 
öien  lafl  b?p  gelaten  toeröen  ,•  fijn  ̂ of  tot  55?ufTel 
too:öe  gerepareert  en  fcDoon  gemaebt  tegen  fijne 
nontfie, 

<De  €rt5-3^ertog  5(lbertué  baööe  iangte<0enna  &*<SMtiU 
tngjtaliengetoeett/  ban  öen  7.<£>rto&eraf/  en  bleef  Sufh baet  ettelijke  toeben  lang/  en  men  berftonö  öatïjp  mame 
alöaer  fijn  pjactpen  tetoerbe  geftelt  baööe/  omomjiKar» 
naarftltcrt  in  pobencen  /  boo?  öen  ̂ oninït  ban  ̂ ltu  am 

fo  vond  ik  haer  wederom  in  goed  humeur  en  beter,  ̂ pangten  te  berfelteren  ;  toant  ftct  toaö  een  ÓHÖe  tf  SÏK 
ennf^nt^m^nf  ^  rrmrA  ,r~„A~«#^~„„^  v..^k^s  -   Eee-ftaö/  öie  öen  ï^oninh  ban  ̂ uangiert  feertoel    * geöiertö  fouöe  fjebben  /  toefenöe  öe  boo^naemfle  S£ee- 

ïjaben  ban  geïjeel  ©zanbrijb/  op  fee  Bliööeïanöfe 
Eee  geienen  ;  Dp  Öecft  hm  öe  ̂ paenfe  Agenten 
feer  gearbepö/  om  öie  te  betoegen  om  öe  ̂.paenfe 
5ijöe  te  öouöen/  öacr  aen  beel  gelöss  te  boft  leggen^ 
öe/  öocD  te  bergeefö  /  Ö002  hm\  öat  öen  hertog 
ban  <0upfe/  öie  bent  met  öen  ïtomnb  berfoentbaö^ 
öe/  enmet'et<6oubernementban  feefe^obintieban 
öen  föoninb  ban  ©ianfiup  boojfien  toaóV  toillen- 
öe  betonen  öat  bp  oprecbielijb  met  fijnen  föoninb 
berfoent  toa^/  en  öat  b"  Ijcht  in  aller  getroutoig^ 
fizitj  toilöe  öicnen/  fnlbe  f02ge  en  naerfhgbexööefee/ 
öat  ÖP  öaer  niet  uptceebten  bonöe/  niettegcitfiaen^ 
öe  Het  groot  berflanö  öat  Ijn  öaer  binnen  baööe: 
^ienöe  öan  hatïp  metterbaeft  niet  nptitcbten  bon* 
öe/  i$  ï)p  ban  öaer  getrobben/  flellenöe  fulbe 0202e 
aliS  Dp  beft  moebt/  om  fijn  boo2ncmen  na  fnn  ber? 
treb  nocf)  ten  effecte  geb2acbt  te  toeröen/  'ttoelbge^ 
fabelt  i#/  gelijb  topöatin'tnabolgenfee2$oebber^ 
ïjalen  fnllen. 

<©e  hertog  ban  |>aftrano/  <0enerael  ban  ütt&  vtrwm 
baïerpe/  ban  öen  leger  öc^ïioninho  bart  ̂ pangkn/  w  mvii 
toefenöe  feer  ftoab  ban  fijne  fiebte/  Öaer  ban  top  bier  JX  Ö0C^, boo?  3pol.  19.  berfo  berljacït  bebben  /  öaer  ban  bpöriicar* 
00b  té  gcft02ben/  toaö  ten  boogden  begerig  na  öc^™*1  *i* 
bontile  ban  öen  Cavömael?ciöertno7  ljceftfeetron>;j"JfM" 

®  4  Pcrt 

contentement  in  regard  van  de  afFairen  van  Vrankrijk, 
den  AmbafTadeur  die  'er  foude  trekken  ,  continueert 
noch  in  den  perfoon  van  Sir  Herry  Hontom ,  den  laet- 
ften  aldaer  geweeft.  Hebbende  aldaer  gelaten  Ed- 
rnond ,  nu  Agent,  die  fijn  Secretaris  als  doen  was.  Van 
Yerland  continueert  de  fubmiflie  van  den  Grave  al- 

daer ;  den  Generael  Noreys  word  hier  verwacht :  Ik 
bidde  u  E.  my  t'adverteren ,  wat  in  de  faek  van  den 
Gouverneur  Noreys  word  gedaen,'  die  ik  verfta  dat 
nu  tegenwoordig  in  Holland  is.    Hier  mede , 

Mijn  Heer ,  ik  wil  my  feer  hertelijk  in  u  go#de  gra- 
tie gebieden,  en  God  bidden,  dathy  uE.  lange  ipa- 

re  en  beware.  Van  Strethlim  den  derden  Decembris 
i  j 95.  naden  Ouden  Stijl.  Onder  ftond,  den  al  uwen  E. 
Wat  ik  vermacb  ten  dienfte  bereed.  Ondertekent  Noël 
da  Caron. 

HET  OPSCHRIFT  WAS', 
E.Erentfefte,  wijfe  en  feer  difcrete  Heere,  mijn 

Heere  Johan  van  Oldenbarneveld ,  Advocact  Generael 
van  Holland  *  &c. 

«ïijbrnse-jy  *<en  &teeg  nu  ttjötnge/  bat  öen  CaröinaeïSil; 
Sultan  -^fcertusi  öe  <0olffe  gepaffeert  en  te|Bilanenge- 
Den  scac»  bomen  toa0/  en  öat  ip  fijn  tterfmiffc  té  Höiianen 
binaeiau  meettöe  te  öouöcn/  geli)b  ïjp  00b  öeöe ,  bPfcÖ^^föacr 
bttm •    ban  öaen  aen  öen  «&atë  fcan  $  wnt^  /  fiem  Htfti & IV.  Deel» 



ip 
Het  twe  en  dertigfte  Boek, 
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«en  rtmterne  na  Sfutfenburg  tofflen  Dingen/  fioc 

ftoaft  lm  toao/  tot  toeificn  cpntic  ïjr»  trciafl  ïïeeft tien 
compagniengerceb te  maften/  Hefiiite/  öieban*p 
tomo  3£nnb2iano/  *Don  3Mego  fumemcl  / jpon 

Cnarlog  Coioma/  3ijnte  altemaclban  <§paenfe5lan- 
tlèré/  tiie  ban  ben  JBarqufe  ban  .fiDonte^egroen 
Carolo  jföaria  ©icome/  3jtaliaenfe£anctero7  me 
ban  <©20bbenbonn  en  a&aef  Sflbolpfi  f}eerlanbero7 
enöicbairXlonfojifêmbo  en  ©etonconrt/  arnucbp 
ficttf  te  pactbe/  alle  bctoelfte  baerbacrbtggemaent 
riebbeit  /  jijnbegeen  ban  aücn  onberbeDonbertpaer; 
öcn  fleift  /  baeronber  <0,2Obbenbonft  toaoV  bief  erft 
toass  i2o.turaflTrcr$m8o.at^bu|ïer$:  «©itbolu 

tó  aacn  leggen  in't^aeffcïjap  ban  kanten/  bcr* 
toaebtenbe  albaer  batfe  bectoimgt  fouten  toetben/ 
batten  Carbinaeï  ban  (Curinbertroftuen  foute  5P/ 

om  Den  al#  ban  op  te  toeg  te  begeben. 

^ofian^o.  pv<Êfen  |'éfi«?fjffii  ̂ ï^^^^1^?^^1?^^!^^ &fn  een  L-/  jjeit  groten  ïtaeb  tot  #arijtf  /  frD?Üft  /  itf  S^Üan 
retcgeieect  axföm/  «pouuenmu:  ban  aiaubmt  /  geftoben/  een 

™ww  feer  geleerb  man  en  treff elijft  müM/  aio  öe^elfte 
pnütuu?  uutacgeben  Iwft  een  feer  ijcerujft  entoelboo2to2ort)t 
ecpoioen.  ̂ jcl^  jjan  t,c  ïtepuulijfte  /  3ijnte  fobanig  /  bat  Det  nie - 

manb  ücbteltjft  falbetbeteren/  \)p  Dabbe'teerftin 4?rancopö  befeïueben;  maeralfoDetbanbetaeemte 

fatten  feer  getroftften  toerb  /  Ijeeft  DP  't  in  't  Xatijn obergcfet/ met  te  felbe  torifp2eftentDcib/  baer ftpfeer 
mebe  begaeft  toaö,-  ïjp  beeft  ficïj  eerft  beftent  ge* 
maefttboo2  bemetDobeban  üitforim  te  befcïj2ijben/ 
en  boo2'toberfmenbanben#oeet€>ppianuo7  toaer 
na  ftn  berfcljeube  brrften  fteeft  laten  uptgaen/  con^ 
tmu:rente  fijn  fcftnjtoenö  tot  Detlaetfteftjnglebentf: 

\p  masf  feer  erbarm  in  be  €ibile  iSectnen/  als1  be toelfte  niet  toüte  toe  gebm  /  (Doetoel  W  laetbun^ 
fecntftcib  te  groot  toaOboo2  bien  geleerben  man  Cu- 
iöctttef/  met  toim  Dp  in  b^anbfeftap  gclecft  Deeft) 
gin  fijne  jeurijt  Deeffc  ben  %rtog  ban  2ün|ou  /  ban 
toegen  fijne  goebe  gaben/  Dem  m  fijn  familie  aen- 
genomen/  met  ben  toeiften  DP  in  <£ngelanb  enj^e- 
bcrlanb  gerepft  Deeft/  3jjnte  een  groot  Cojtifaen/ 
en  tik  in  allé  gefelfcïjappen  ban  alberDanbe  faften 
toijblopig/  fraep  en  geleerteujft  met  grote  toelfpae* 
feenbepb  toift  te  bifcoureren  /  Doetoel  ÖP  Dem  nopt  tot 
Det  piepten  beeft  begeben. 

alnjb  iiKartmp  m  be  totnter  na  b'«Oute  &tijlc  ge^ feftteb/  noch  ftorens  genoeg  ftomen  foute/  fulftöte 
U2ieben  ban  <£>antftoijft  en  &oninïfëbcrgen  ftomen- 
be/  inbielben:  <Docb  toerbe  in  confiberattegdepb/ 
of  tmetaerabentoaov  bat  men  be  fcljepen/ leggen- 
be  in  €e"rel/  (|Bafe  en  ̂ elanb  met  noren  gelaten (om  alle  miöberftanb  te  boo2ftomen)  opteljouten/ 
tot  bat  men  fefter  toaer  /  toat  ftoren  ban  ̂ antf  toi i  jft/ 

=Sj$omnftp"bergcn  en  anbere  plaetfcn  ban  (Dotlen  Ijier  te 
lanbc  boo?  ftanben  toare  /  m  inbien  't  felbe  in  een  goc-  - 
beguamtteptgefcljiebe/  (aïsS  eenige  Dopen;  bat  men 
ban  't  gefefteepte  ftoren  foute  laten  liptnacn/  alfote 
ftooplupben  ban  tiat  oube  ftoren  met  gaern  al  ten  luin^ 
ter  fouten  oberftouten  /  en  ingeballe  toepnig  oberQtia- 
me/  fo  mocï)t  ftet  in  'tlanb  geftouben  en  omlaten tooiöen/  en  fouben  in  fulften  gebaïle  beftooplupbcrt 
genoeg  p20fijtsf  boen/  en  gelb  baer  ban  Inerte  lanbc 
maften/  fouter  ober  Eee  te  fta^arberen:  gn toepte 
geballen  tooibe  grote  ftoarigljtben  en  confiberatim 
bebonben ;  boei)  alfo  mm  alle  bage  nöcïjfclnübenss 
toaö  bertoacljtenbe  /  en  tiat  ftet  noeftmaer  bjietoe? 
ftenban  ben  outen  iBartinp  toaö/  fotoïfl  men  niet 
toat  men  boen  foube/  en  men  nielb  bit  feer  fecreet. 
giftfjebte  bte-s  acnnaenbe  notft  b2icbenupt9CmfTer'(Foi. 
bamaenten'3Cbbocaetban  ï^ollanb  gefcl)2eben/  ge= 
ficn  /  ban  ben  ïaetften  (Dctobnsf. 

ontrent  beetf  tiyti  hebben  be  peeren  ftaben  ban 
^tatc  ooft  een  €>2bonnantie  gemaefet/op  be  logeringe 
ban  ben  ftrijgobolfte/  enbetalingebantelcguö-ae^ 
ben  in  be  frontier-fteben  /  toclfte  a^bonnantie  Dier  t$ bolgenbe: 

113.) 

rvft  jaer  1^9^.  iö'teenbeftoaerlp  jaergetoeefl 

E  En  Ritmeefter  of  Capiteyn  fal  hem  genoegen  met  <©^e  bji 
een  kamer  en  keuken ,  en  twee  beddens.  ben  öaöe 

Een  Luytenant ,  Cornet  ,  Vaendrich  ,  Corporael  Jjï*[,pe' 
van  de  ruyterye ,  en  Sergeant  van  voetvolk ,  elk  met  &e  togetin* 
een  kamer  en  een  bedde. 

En  twee  foldaten ,  't  zy  te  paerde  of  te  voet 
t'famen  met  een  bedde  ,  en  vier  of  fes  in  een  ka> 
mer. 

gtnantjet 
fsrfigsfbo'.ft/ 
En  bcratm* ge  ban  öa 

Iogrj0  eel' 

Oftttetout 

hmin  in  \j  booj  ben  getticnen  tnan  /  obermits  be  grote  bier 
g£C'  te  ban  't  ftoren ;  toant  binnen  ̂ elft  too?be  een  lafl rogge  berftocljt  booj  1 50,  goutgulbenö  /  bat  men  bejS 

jaerö  te  borm  om  50.  goutgulbeng  geftocDt  fy&ïx. 
finnen  Imfterbam  toaö  fulfte  fcDaerööeib  ban 
rogge  /  bat  be  .itfaagtftraet  be  rogge  beben  optefce* 
nen/  en  bebonben fotoepnig  te  toefen/  batbeHöagi* 
flratm  malftanberen  op  ben  eeb  belatten/  't  felbe  te^ 
gen  ntemant  t'openbaren/  en  fonbenben  8,?ipnliö 
ïjaren  $enfionarig  (^illa  in  ben  ̂ age/  om 't  felbe alleen/  en  niemant  anbere /  ban  ben  Klbbocaet  ban 

l|ollanb  t'openbaren  /  met  berfoefe  om  't  felbe  bp  ftem 
te  ïjouben  ■,  en  berijoopten  W$  niet  tegenflaenbe/ 
boo2  <©obeö  genabc  be  fafte  met  fulfte  goebe  02tee  en 
booiftcDngbeib  te  belepben/  bat  alle  ftoarigfteben/ 
bte  baer  uut  fouten  mogen  ftomen  te  be2rtjfen/  boo:* 
geftomen  fouten  toosten  :  ̂ onben  baer  beneffeucf 
een  ttaelt'en  ober/  toat  men  peter  flab/  in  't  felbe 
ftaeltien  uptgeteufet/  bab  laten  bolgen/  3ebert  ben 
2 1 .  iKartij  tot  bicn  bage  toe  ■,  baer  bp  geboegt  't  gene binnen  be  tfab  en  omleggenbe  b02pen  toaögeconfu^ 
meert/  bebsagenbe  t'famen  1068,  lafïen  en  een  Dal- br/  fo  tarutoe  alö  ronge/  beftalbrngarfl/  mouten 
Öaber ;  fo  bat  bet  nietbseemt  entoatf/  batbe^ta- 
ten  «©merael'tberfoeft  ban  ben  feoninft  ban  ©janft- rijft/  nopenbe  be  toeboeringe  ban  tartoe  en  rogge/ 
poo2  bte  tiib  ftabben  afgeflagen :  ̂ aer  lagen  feer bclc  febepm  ban  befe  lanben  in  (öofrlanb  /  en  beel 
ftooplnuten  ftabben  baer  beel  gelbjS  gefonben  /  ban 
ftonben  gene  labinge  ban  ftoren  benomen/  'ttoelft taufeerbe/  barcrupt^olentot  ̂ antftoijft/  en  ban 2üttoutoen  en  ̂2uufTen  /  fo  toepnig  ftorenö  afguam/ uoctoel  men  Doopte/  bat  boo2  be  tointer  en  al  eer  bc 
©onb-ftamec  tot  3&ant$toü&  gefloten  to02be/  bat 

Of  in  plaetfe  van  dien  tot  keure  van  den  Magiftraet  £m  ,n  ö^e 

fal  betaelt  werden  ter  maend  tot  3  2.  dagen  voor  logijs-  «£ö"n'ec* 

geld. 

Als  aen  yeder  Ritmeefter  voor  hem,  fijn  jongen  en 
haer  beyde  paerden ,  6  guld.  16.  ftuy v. 

De  Cornet  infgelijks  voor  hem  en  fijn  jongen  met  de 
twee  paerden ,  5 .  guld.  16.  ftuy  v. 

De  Luytenant  mede  voor  hem  en  fijn  jongen  en  de 
twee  paerden ,  4.  guld.  16.  ftuy  v. 

De  Corporaels  van  de  ruyteren ,  1.  guld. 
En  den  anderen  officieren  en  gemene  ruyteren, 

36.  ftuyv. 
Ten  ware  fy  met  ftallinge  waren  verfien,  in  welken 

gevalle  fy  maer  fullen  hebben 

l8.  ftuyv. 

En  aen  yeder  Capiteyn  van  de  voetknechten  6*  guld. 
Aen  yeder  Vaendrich  j.  guld. 
Aen  yeder  Luytenant  4.  guld. 
Aen  een  Sergeant  34.  ftuyv. 
Corporael  30.  ftuyv. 
En  aen  alle  andere  geappoin&eerde  en  voor  den  of- 

ficiers en  gemene  foldaten  ter  maend  el  k         2-] .  ftuyv. 
Des  word  verftaen  dat  de  betalinge  van  de  lo- 

gijs-gelden  fal  worden  gedaen  ,  alleenlijk  voor  de 
gene ,  die  oprechte  foldaten ,  en  in  vaften  dienft  van 
den  landen  zijn  ,  tocht  en  wacht  dosnde ,  en  geen 

andere  ,  daer  van  d'uytdelinge  fal  gefchieden  by 
den  genen  die  de  Magiftraten  daer  toe  fullen  com- 
mitteren. 

En  aengaende  't  gene  boven  defen  aen  de  Gouver- 
neurs, Super-Intendenten ,  Sergeanten,  Majors,  Ca- 

noniers en  Mineurs  foude  mogen  gegeven  worden , 
word  wel  expreflelijk  verftaen,  dat  die Generaliteyt 
daer  in  niet  en  fal  gehouden  zijn. 

Sullen  alle  Capiteynen ,  Luytenanten  of  Vaendrichs, 
komende  in  eenig  garnifoen  ,  gehouden  zijn  nerfens 
hare  Patente  in  handen  van  de  Magiftraet  over  te  bren- 

gen hare  lefte  autentijke  monfter-rollen. 
Is  ook  d'exprefïe  meninge,  dat  het  krijgsvolk,  ge- 

nietende als  voren  accommodatie  of  logijs-gelden»  nie- 

mant yet  meer  voordeels  fal  mogen  pretenderen ,  't  zy 
van  brand,  licht,  olye,  azijn,  zout,  fmout,  haver,  hooy, 

firoy, 
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ftroy ,  noch  mogen  eenig  gras  afmaeyen ,  noch  eenige 
andere  uytenfilen,  als  pot,  kan,&c.  pretenderen 

gen,  aen  de  burgers  of  de  geautorifeerde  {bldaten  de 
logijs-gelden  uytdelen,  en  niet  aende  foldaten  als  ge- 

En  word  verftaen  dat  men  de  logijs-gelden  niet  fal  i  feyd  is ,  rnits  na  hem  nemende  recepiflè ,  't  welk  (y  ge 
uytre'ykén  aende  gelogeerde  Soldaten,  inaer  aen  die  houden  lullen  zijn  vaö  de  Magiftraet  of  hare  Gecom- 
gene  die  hun  logeren.  |mitteerde  met  hunne  rekeninge  over  te  geven  ;  over 

Ten  ware  met  voor-wete  en  Confent  van  de  Magi-  welke  rekeninge  mede  lullen  liaen  ti'öntfahgers  van  de 
ftraet  en  Officiers  van  de  logijs-gelden ,  endatfyeeni-  contributien  daer  delelve  fullen  weien,  of andere  die 

daer toe genomineert  lullen worden  ,  dewelke  prora- 
to  van 't  getal  vandecompagnien ,  totlaftevandeGe- 
neraliteyt,  in  conformiteyt  van  de  refolutie,  in  dato 
den  1 .  Augufti  leftleden ,  by  den  Heeren  Generale  Sta- 

ten genomen  ,  boven  den  tax  van  de  fteden  wefer.de  > 
diebetalinge  fullencloen. 

Sullen  mede  de  Quartier-Meefters  gehouden  zijn  de 
Magiftraet  trouwelijk  rappoit  te  doen  van  alle  occur- 

rerende  gelegentheid  ên'iv/arigheden,  daer  toe  hen 
verleent  lal  worden  vry  acces. 

Ordonnerende  allen  Gouverneurs ,  Super-Intenden- 
ten,  Sergeanten,  Majors,  Ritmeefters,  Capiteyrs,  Pro- 
vooften,  Officiers,  Ruyteren  en  Soldaten,  die  van 

de  Magrftraten  en  haren  Officiers  in  't  volbrengen  van defen  alle  behulplaemheid  te  bewijfen,  en  delelve  re 
helpen  mainteneren ,  ftijven  en  fierken,  fonder  te  ge- 

dogen, dat  contrarie  van  defen  eenige  verhinderinge  > 
beiet ,  of  inbreuk  gefchiede ,  of  dat  den  Officiers  in  het 

omgaen  en  anderfins,  van  't  garnifoen ,  met  woorden  of 
werken  verkort ,  of  eenig  ongelijk  aengedaen  worden. 

Aldus  gedaen  en  gean  efteèrt  by  den  Rade  van  State 
den  19.  Novembris  159^.  geparaphreert  f^Jilemgn 
V1,  Lager  ftor.d  aldus :  Ter  Ordonnantie  van  den  Ra- 

de van  State  der  Vereenigde  Nederlanden.  Onderte- 
kent Chr.  Huygens. 

D<£  atëtfnter  banött  im  159**  toasfofarïjt  /  fcat  &»&» 
men  bc  $aü$  grntljtban  «Delft  niet  en  bciiccföc  te  *i»tec/ 

bijten.  'n,Uia 
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ge  foldaten  daer  toe  hadden  fpecialijk  geautorifeert,  in 

'welken  gevalleen  dit  ftuk  van  de  logijs-gelden  alleen- 
lijk aengaende,  fy  geautorifeerde  foldaten  gehouden 

lallen  zijn  te  renuncieren  Beneficium  militaire ,  en  hen 

t'onderwerpend'indicature  en  corre&ie  van  de  Magi- 
ftraet. 

Sullen  ook  hare  logijs-gelden  niet  genieten ,  die  een 
inaend  abfent  zijn ,  ten  ware  dé  Magiftraet  en  Officiers 
van  defelve  logijs-gelden  (op  hunne  abfentie regard 
menende)  om  eenige  confideratienof  redenen  anders 
ordonneerden. 

En  fo  eenige  veranderingê  van  garnifoen  gefchiede , 

fal  yeder  foldaet  lijn  felfs  'logijs  foeken ,  fonder  dat  de Magiftraet  fich  daer  mede  tal  bemoeyen ,  ten  ware 
mids  de  menigte  of  grote  vandegarnifoenende  fake 
fulks  vereyfehte  ,  als  wanneer  delelve  daer  in  verfien 
lullen  na  gelegentheid  van  de  fake,  en  lullen  dan  dien 
volgende  de  foldaten  hen  reguleren ,  en  de  Magiftraet 
daer  in  obedierem 

Word  ook  exprefleïijk  verftaen,  dat  aen  gene  bur- 

gers of  inwoonders,  die  hun  vervordert  fouden  heb- 
ben contrarie  d'Ordonnantie  en  Placcaten  onder  eeni- 

ge compagnie,  't  zy  te  paerde  of  te  voet ,  te  doen  in- 
ïchrijven,  eenige  logijs-gelden  fullen  mogen  betaelt worden. 

Dat  ook  alle  ruyters  en  knechten ,  die  onder  vèrCier- 
de  pretexten  van  paspoorten  of  andere  permiffie  met 
hunne  vanen  en  compagnien  niet  vertrekken,  fullen  ge- 

houden zijn  alle  behoorlijke  tochten  wacht,  en  alle 
burgers  laften  onderworpen  te  zijn ,  fonder  dat  fy  ook 
hun  binnen  een  naeft  komende  jare  fullen  mogen  bin- 

nen de  felve  ftad  begeven  in  dienfte 
logijs-gelden  genieten ,  daer  toe  aen 
Monfter-Heeren  fal  worden  interdidie 
Magiftraet  en  Officieren  van  de  logijs-gelden ,  opdat 
de  fel  ve  voorders  niet  en  worden  geenrolleert  noch  ge- 
monftert. 

En  als  eenig  ruyter  of  foldaet  aengenomen  of  gecaf-  itjft  öaee  tOC  tC  Committeren  /  fo  ineittó  ̂ fonftéc  $IC 
feert  word,  fullen  de  Ritmeefters  en  Capiteynen  of  tecbanbee3I>ÖC!57  2$aÜliett  «23i)ït-<02al3ebnntïijU' 
Schrij  vers  't  felve  den  Officiers  van  de  logijs-gelden  ge-  j  ianD  /  be IttCllfc 400.  glilDen$  jaerhjflG  tOt  tractemeut 
houden  zijn  terftont  aen  te  dienen,  endient'annomi-  Of  toaettgrfb  töüQ  /  llttfrg  Dat  linntljêmt'nllcn  tuften/ 
neren  en  fpecificeren.  '     alÖ  ïjet  be  peeren  &t(Ü£l\  rjöCb  btnben  fOllbcn  /  #- 

Item,  fal  geen  ruyter  of  foldaet  van  logijs  mogen  Ö?UpfeertfQUfee/  tn  ben  iiaöe  ban  ̂ lateentboben/  en 

Veranderen,  dan'teynde  de  maend,  en  metkennïlTe;  fjcbbenÖemaengcfepb/  bat belleren  Staten gent- 
en voor-wete  der  voorfz  Officiers  van  de  logijs-gelden,  rael  ban  mentnoe  toareil  fljll  perfOClI  te  ÖCl^Upfon 

Wf  fteDben  «m^feoefc  foï.  i$.  bcrfjneït/  fioe  g;0MfsK 
batbe  'fcjeere  Cïjarletf  Eetem/  Becre  ban  jpa*  wetn  * 

tijb  oecrt  anber  ojöinartó  «Oberfte  ban'toefcïjnttj^Ooi-"*) 
O.mpftt  10  oettsceft  ■,  en  alföbe  peeren  ̂ tatert  <0ene- 
rael  oceb  bonben/  pemantanberö  bjebercmflperia' 

op  verbeurte  van  hare  getaxeerde  logijs-geld. 
Infgelijks  fullen  de  gene  die  de  foldaten  logeren,  nie- 

roant  mogen  ontfangen  fonder  wete  en  confent  van  de 
voorfz  Officiers ,  en  ook  fo  wanneer  eenige  uyt  haer 

logijs  fcheyden ,  't  felve  den  voorfz  Officiers  mede  aen- 
feggen ,  op  poene  van  in  een  geheel  jaer  geen  foldaten 
op  logijs-geld  te  fullen  mogen  logeren. 

Item ,  geen  burgers  ofgeautorifeerden ,  fullen  eeni- 
ge foldaten  mogen  ontfangen  of  innemen ,  dan  ter  ex- 

piratie van  den  maend  van  fijn  naefte  woonplaetfè ,  ten 
zy  met  voor-wete  van  de  Officiers  van  de  logijs-gelden. 

En  fo  eenig  burger  of  geautorifeerde  eenige  fraude 
committeerde  met  meer  te  pretenderen,  eyfehen  of 
anderfins,  fal  verbeurt  hebben  100.  gulden,  en  boven 
dien  gehouden  en  vervallen  zijn  een  heel  jaer  lang  te 
moeten  foldaten  om  niet  logeren. 

De  Magiftraten  van  de  refpeftive  fteden  fullen  mo- 
gen nomineren  eenige  Quartier-Meefters,  om  ten  min- 
nen alle  14.  dagen  in  hetquartieromtegaen,  en  per- 

tinente lijfte  te  maken  van  de  foldaten  in  hen  quartier 
gefeten ,  en  fpecificie  te  ftellen  onder  wat  Capiteyn  fy 
militeren ,  haren  naem ,  toenaem  en  bynaem ,  mitfga- 
ders  hen  teken  of  gedaente  te  exprefleren ,  en  den  naem 
van  den  huyfe ,  huy  s-heere  en  kamer. 

Sullen  defelve  Quartier-Meefters  die  opgenome  lij- 
fte de  Magiftraet  terftond  overleveren. 
De  felve  lijfte  by  de  Magiftraet  gevifiteert,  gearre- 

fteert,  en  ordonnantie  daer  op  geëxpedieert  zijnde, 
fullen  de  Quartier-Meefters  alle  maenden  van  3  z.  da- 

tot  vöeaetael  uan  öe  arttepe/  ou  ttartemcntuait 
400.  rjulDcno'  tér  macnö/  a&  önjfen  Ue  %ere  ban  5*a* mcrö  neöab  Ijaïitie  /  öaer  af  men  ïjetn  ban  öoe  aen  m 
bïenftyteiö/  enfotiöeijem  tsaer  bancomnumencae' 
bcntocrtien. 

D€  Staten  <0eneraeï  trer  33ci*ec?ngtrc  J5eïrciïai^  ©e  fyt* 
Den/  mi  bolhoitten  feftaljetb  ban  bef!oinfteban!i"^,aif 

ben^incepjiltpo^ïHjeïin  ban  öranöten  ïtebben^  SS1'1 DcontfanoeiV  fjeDDencoeöaebcnocn/  bat  teoeit  fijne  ocrö  üm 

bon 

rn 

maften  /  ten  beïjoebe  ban  oen  boöjnoembe  ]3?mf  e  ban CfIli^  »*»* 
fijne  goeoeren/  cefomme  banroooo.aulceng/  op  "l,rGnr!  re 
bat  ï)>;  geen  oojfachban  imfnoegènfoiröeïjeböen/  en  Sn.1    ' batmen  fouoe  fien  toaer  nénen  (nnOumentettfïteh^ 
(ten  foufcren/  om  bacr  \u  ïym  te  reguleren  op  allcöfo 
men  bebtnöen  foube  te  beftoten. 
&P  ïjcWJen  ooft  rjoeb  gdjontren  teqen  fütöfttiiivfte 

Dier  te  lanbe  ijcm  met  eer:  nnfftbe  te  Derjroeten  /  in  bc? 
fer  maniere: 

HEere,  het  heeft  ons  alle  die  vanhcrwaérts-over  &Mffot 

een  feer  aer.genanie  üjdinge  geweeft,  te  ver- ^a  ̂^.5° ftaen  de  verlofünge  van  lï.  Excellentie  uyt  fo  lange  aen  i.  ïii* 

en  onverdiende  gevangènifle  ,  en  dat  om  de  goeV  "'R*  S&a» 
de  gedachtenii 
weldaden  en  loiï 

:.e  gevangemne  ,  en  flat  om  de  ooe-!'Ps  «pu* iflên  die  wy  altijd  houden  fullen  óva  S„L  M 
1   ,-■■,       1.    J,,  •■',-01      r*  jpjinicran 
lofnjke  mênTtèn,  die  oelen  Staet  heert^-u„u 

ontfan-  tuin 
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ontfengen-van  den  Heere  Prince  van  Orangien  ,  uwe
n 

Vader!  hoger  Memorie ;  ook  mede  om  de  moord  difi 

gefchied  js  aen  fijn  Perfone.  Alle  't  welke  
ons  doet 

eeuwHiik  te  meer  wel  gonnenen  hef  hebben  a
lle  de 

gene ,  °die  de  eere  hebben  van  hem  eeniefins  toe  te  ho-
 

ren. En  felfs  ten  aenfien  van  uwe  Excel!,  die  fo  erbar-
 

md) jk  verlieten  heeft  in  de  voorfz  gevankenis ,  met  a
l- 

leenlijk fijn  jonkheid ,  maer  ook  den  bellen  tijd  fijns  le- 

vens ;  't  welke  niet  te  verdragen  ware  Tonder  grote  be- 

weeglijkheid en  medelijden  over  de  voorfz  moord  ,  ge- 
fchied uy  t  de  felve  ongeregeltheid  en  ongerechtigheid, 

als  uwe  gevankenifle.  En  niet  tegenftaende 
 uwe 

Excell.  daer  in  bewefen  heeft  grote  ftanthaftigh
eid 

en  grootmoedigheid  ,  na  gelegentheid  des  
tijds  en 

evfch  van  faken;  fo  hebben  wy  te  dien  aenfie
n  met 

willen  nalaten  te  congratuleren  defe  uwe  verloff
inge. 

Maer,  mijn  Heere,  alfowv  verwittigt  zijn,
  datden 

vyand  hem  vermeet  grote  faken  uyt  te  rechten  
met  de 

voorfz  weldaed  van  uwer  Excell.  terlof nnge  t
ot  na, 

deel  van  defen  Staet;  enomdat'etonsfoudele
ttwe- 

fen ,  dat  fulks  roude  veroorfaken  eenge  verande
nn- 

ae  van  de  byfondere  affectie  die  wy  u  dragen  (hoe- 
wel wy  hebben  dat  vaft  betrouwen  ,  dat  uwe  Excell. 

niet  foude  willen  dienen  tot  een  inftrument  voor  den 

Spangiaert,  om  te  helpen  ondergraven  en  afbreken 
het  fondament  van  onfe  vryheid ,  opgebouwt  met  fQ 

groten  arbeyd  >  neerftigheid  en  wijsheid  van  de  voorfz 
Heere  Prince  van  Orangien  uwen  vader,  enorn  de; 

vorderinge  van 't  welke  hy  fo  deerlijk  vermoort  is  ge- 

weeft;  en  by  fuiken -middel  'verdonkerende  aldereer- weerdiofte  memorie,  die  hem  daer  over  eeuwjglijk 

moet  toegefchreven  'worden )  'fo  hebben  i  wy :  m&tJ eenen  wege  wel  willen  bidden ,  of  het  geviele ,  dat 

uwe  Excell.  begeerte  krège  van  herwaertsoVer  te  ko- 
men, dat  het  hem  moehtfi  gelieven  te  verbeyden  en 

fchorfen  fijn  reyfe  tot  een  beter  gelegentheid  en-ander 
tijd ,  bequamer  en  aengenamer ;  waer  van;  wy  küle/V 

mogen  verwittigen  uwe  Excell.'.  en  hem  toefchikken behoorlijke  verfekeringe  tot  dien  ey  nde ,  volgende  de 

ordrediewygeftelt  hebben  langs  alle  onfefrontieren, 

nkt  vermogen  eenige  perfonagie  in  defe  onfe  Verenig- 
de Nederlanden  in  te. komen,  fonder  onfe  pafpooit. 

En  ons  verfekerende,  dat  uwe  Excell.  Tal  hem  dit  aefc- 
vertiflèment  wel  laten  bevallen ,  fullen  wy  defen  eyn- 
den ,  God  den  Schepper  biddende  te  verlenen  u,  mjjp 

Heere,  in  volkomen  gefontheid  een  langen  gelukt^-- 

lig  leven.  Uyt'sGravenhageden  u.  Decembris  1-5.95. 
Ondertekent,  van  uwe  Excell.  wel-gunftige  vrien- 

den, de  Staten  Generael  der  Verêenigde  Nederlan- 
den. Ter  Ordonnantie  der  felve  Staten.  Ondertekent 

C.Jirfem. 

Het  twe  en  dettïgftc  Boek ,'  ^5: 9:5* 
van  alle  defe  landen,  't  welk  God  -wil  laten  gedyen 
töt  fijnen  meeftert  dienfte ,  en  u ,  mijn  Heeren, . geven 
het  voltrekken  van  alle  uwe  goede  begeerten  >  my  feer 
dienftelijk  bevelende  in  uwe  goede  gratie.  ÜytLutr 
fenburgden  éerften  February  i  59Ó.  Onderfchreven  > 
uwenwelgonftigen  vriend,  Philips  GuiUaumt  JeNaf- 

't  Opfchrift  was , 

Aen  mijn  Heeren,  mijn  Heeren  de  Staten  Gene;- 
rael  der  Verêenigde  Nederlanden. 

.  ( 

tDefcn25ncf  rè  bettbü02f5^eeix$?(nre/  norijon 

fijne  rcufe.}i>nbe/  gelebert/  bte  to'Üaci; na wt%i\t^ fenburg  fehnttoöojö  ïjeeft/  met  fonbeu  ftemüfle/  en 
boojbieten  ban  ben  óErtj-^ectoge/  fo  men  meent/ 
fijne  aitttöö6$crtöè  tóa$ tupbèhfté  albitè : 

a,"5??li  Ti/CYn  Heeren,  ik  bedanke  u  L.  feer  hertelijk  «anJiet 

■«n  öaiin'  lYI  contentement ,  't  welke  gy lieden  hebt  ové*  najjn ««prangim  vryheid,  en  voor  de  goede  gedachtenis  die 

BYVOEG  S  E  L. 

.. 

3©p  jfc&bengöebsebonbweetfoip  beffupten/  ötec  (FoLks-) 
bpnotf)  te  boegen  bc  comimffte/  btebe  peeren  <§ta- 
ten  <0eneuaettnbefen  iacc  öebben  geejepebieectopbe 
Mtcu  *0?abe.  ïfrüöeim  Hobebjidj  ban  kaffan  /  etc 
<0oubecnem:  banB?tefianb/  nopenbe  l)et  «JBoube** 
nement  en  CaptöepnfcDap  <0enccael  ban  bei*  ̂ tab  en ^mlanben ban  doeningen/  inpbenbeatëbolgt: 

..  •  .    ■  •   ' 
E  Suten  Generael  der  Verêenigde  Nederlanden;,  <&omm\fflt 

op  &e        uwe  brievenmy  bewijft.  -Én  hoewel  my  tot  noch  toe 

.  jtfnffibe    niet  en  is  toegelaten  geweeft  u  L.  te  verwittigen  de 
aen  be.*ta«  goede  genegéntheïd ,  dk  ik.  altijds  tot  uwaerts  gehad 
ttt\<Gtnt>  hebbe,    (die  oyt  wel  verdiend  heeft  alle  vriendfehap 
tae1,         en  goedwilligheid ,  die  gylieden  met  u  L.  brieven  my 

te  kennen  geeft )  fo  is  't  dat  ik  nu  hope  met  defe  goede 
oorfake  van  mijne  verloffinge,  die  uL.  dadelijk  te  be- 
wijfen  fodanige,  en  fo  wel  tot  uL  genoegen  »  pro- 

fijt en  gevoeglijkheid,  dat  gylieden  geen  oorfaken  heb- 
ben fult  van  u  L.  te  beklagen ,  of  daer  over  t'onvreden 

te  wefen..  En  als  het  daer'toe  gekomen  fal  wefen ,  u  L. te  mogen  bewij  fen  de  grote  begeerte  van  uL.  te  die- 
nen (als  dié  anders  niet  en  foeke  in  defé  werelt ,  dan  te 

fien  fijn  bedroeft  Vaderland  herftelt  in  fijn  ouden  voor- 
fpoed)  fo  fal  ik  niet  voornemen,  ten  ware  met  ̂ t- 
goeden  wille  en  groot  contentement :  En  ïk  verhope  rn 
God ,  dat  nimmermeer  van  ü ,  mijn  Heeren ,.  gewey- 
gert  fal  worden  een  dienft ,  die  nergens  toe  ftrekr,  dan 
tot  een  goede  uytkomfte  van  fo  veel  ellenden  en  mife- 
rien,  en  tot  een  beginfel  van  rufte  >  en  generael  profijt» 

Dj. 

allenden  genen  die  defe  tegenwoordige  fullen.fien^"^ of  horen  lefen ,  Saluyt.  Doen  te  weten ,  alfo  de  Staten  «Benecaet 
van  Stad  en  Qmjanden  van  Groeningen ,  na  de  reductie  op  <©?aef 

van  dë  felve  ftad  Groeningen ,  tot  Gouverneur  en  Car^'1^"! 

piteyn generael  over- de  ï'elye Proyintie  verkoren  en^um&t 
genpmineert  hebbende  den  wei-geboren  Heere  Wü-  «Boutiecnc 

helm  ̂ dewipfei  ;Gtpve  tot  Naflau ,  Stadhouder  en  Ca-  ̂ ent  ban 
pitey  n  Generael.van  Vriefland ,  door  hare  Gedeputeer-  ̂ jn'"' den  jn  onfe  yergaderinge  géconfenteert  ;en  bewilligt  (©mlan* 

hebben ,  vdat  wy  fijner  L.  daer  toe  behoorlijke  com-ö*n* 

.r^j4"^/o^|:^i^n;dQpêfcher«n, ,  ,Sp  ift ,  dat  wy  om  de gpede?  ̂ eftMlft ,  :,dje  wy  hebben  van  den  voorfz  Heere 
Grave,  en  van fi jne^el;rouwighei4 ^  kloekheid,  dap- 
pèrheidfingoede.ier^arentheid,  onsgejhelijk  vertron- 
Wende  fijner;  wijshfiidten^vrproigheid,  hebben  def» 
wel-gemejteq;  Heere -Wjlhelm  J.odewich,  Grave  tot 
NafTau  T  verc>rdineert , ,  geftelt  en  gecommitteert,  ver- 
ordineren  ,  -ftelïen  en, committeren  by  defen,  tot  Gou- 

verneur en ''Gapiteyn  Generael  over  de  voorfz  Provmtie 
der  Stad  ert  Omjanden.  var)  Groeningen ,  en  over  den 

ktnm9^k'èmlW:Pj9yMïPmr)^P^X  gene  't  wel- ke namaels  aldaer  noch  fal  komen ,  en  mogen-gefonden 
werden  \,  hem  gevende  vp^kpinen.  macht,  aut,pr,iteyt  en 

^R^w^yy^8l^è^$CT^ê^sfepflW*^^r" 
pitcynfehdp  Generael,  voortaei>  ijehoyden ',  exerceren 

mê^^^ii^fk^&S^^S  en  goedeingefeten^n van  dien,  te  befc  hutten  en  befcheinien  van  alle  forc;?, 

kracht ,  j  overd^ae^.ejrgew^l^-j.  goede  en  e.rnftige  toe- 
ficht  te  nemen  tqgensalle  vergaderingé'  van  ruy teren , 
knechten,  krijgsvolk  of  anderen ,  die  in  c)e  Provintje 
fouden willet,  komen,  ,om  eenigen  oploop ,  invafie pf 
aenflag.te  tjpen-  Entot  dien  ey  nde ,  tot  bewaernifle  en 

. veiTe^erjhe^d  van  deTtad ,  huyfen,  floten  en  fterkt;efi 
daer  in  gelegen ,  goede  wacht  te  doen  houden  by  dage 
enbyna^hte,  en  daer  toe  bedwingen. allen  dengenen 
die 't  behoren  ial,  na  gelegentheid  van  tijde ,  goedg 
regel  en  ̂ jg^^^Os^f^p^^^y^^vomw^^ 
te -houden  en  doen  houden ,  en  by  den  fel  ven  te  doen 
onderhouden deordonnantien  en  inilruccien ,  op  't  ftuk 
vanden  krijgsliandel  gem^ekt^  pf als  npchte makeq. 
En  dienvolgende  niet  te  gedogen ,  dat  den  jngefeteneo 

van  de  voorfz  Provintie ,  het  zy  binnen  deöeden;  'of ten  platten  lande,  eenig  hinder  3  moey  ten  t  geweld  of 
overlaft py  den  krijgsyplke, .  ten  dienflelyan  denJande 
wefèrde^.gefchjede..  n  Alle, $^erftigheid«€n. te, wenden^ 
ten  eynde de  fteden enTterkteo  van.-, de. voorfz Provin-r 
tie,  infemderheid  de  fronfi^tpïafit(èn;,.bfihoc}rJiik  inet 
prpviandeen-anmnitie  van-  oorloge  veifien ,  en deTorv 
tificatien  der  fel  ver  :.  ge  vordert  mogen  wenden  b;  en 
voorts ■  generalij-K, ijjde  f egeringe  yan  de-Stad enOm* 
landenvan. Grpenipgen-,;  en de.r felyertpebeJioren,  t% 
doen  alle 't  gene  een  gped  en  getrouw  Göuyeraeuren 
Capiteyn  Generael;  yan  defe,l ve;  Provjntie  Tchuldig .-is* 
en  behoort  te  doe^. .  M its  dat  den  wel-gemelden  Hee*- 
re  Grave  t'allenjtijden  in  voorvallende .  faken  met  ons , 
en  den  Rade  van  S^atefal  houden  goede, correfponden^ 

tie ,  om  des,  tg  gevoegel  ijker  op  aUe.'t  gene  't  wel  Varen van  den  felven  lande  fal  mogen  aengaen ,  te  verfien* 

En  dit  alles  tpt  de  eerert,  Jrecjitenii.preëmin'entien, 

vry- 



5*5 
vry  heden,  tra&ementen ,  vervallen  en  profijten ,  daer 
toe  ftaende  en  behorende.  Waer  op ,  en  van  hem  wel 
en  getrouwelijk  hier  in  tequijten,  den  voorfz  Heere 
Grave  fchuldig  en  gehouden  word,  den  behoorlijken 
eed  te  doen ,  aen  ons ,  en  de  voorfz  Staten  van  Stad  en 
Omlanden  van  Groeningen.  Verfoeken  daerorn  de  ge- 

mene Staten  van  de  Stad  en  Omlanden  van  Groeningen 
voorfz,  ontbieden  ampts-halven,  ordonneren  en  be- 

velen allen  Ovei  ften ,  Colonellen;  Ritmeefteren,  Hop- 
luyden,  Bevelhebberen  ,  ruyteren  en  knechten,  en 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogeti 
:>> 

men  ijoozbc  bat  ben  Catöinaei  met  boel  nicubotës 
^pangiaecben  en  ̂ jtalien  afguam/  bat  fulho  geen 
t:ften  toa$  ban  bzebc  mebe  te  brengen/  en  feubcn/ 

Oelijfibenl^eitoö  ban  3Becfcï)otacfcpti  l)abbeb'anfi> «en  bmïx  vCmeftuö/  aloiju  be$  fdftf  effigieeetft 
fat\)  tn  't  ftacnas  gecontetfent :  ̂efe/  fenbe  0*VfP#cHt 
ons  ban  ben  b;ebe  aen  met  Den  monbe;  niaet  bet- 
toont  ons  toat  bet  öette  en  be  banbcit  menen,  't  <0e^ meen  Mi  ban  be  ©etecntribe  $eberianbcn  ïjaböen 
00Ï1  goebc  ïjoon  op  ftcm  /  bpfonöec  öe  uooplupben  bit 

andere  krijgsluyden ,  die  daer  tegenwoordig  zijn,  of,  Op&paugien  ïjanbclben/  Oïlt  bat  men  fcpbe  /  bCltïïe 

namaels  fullen  mogen  komen.  Ook  vorder  allen  en  een  j  föonittfi  Op  fijn  b  "f  OCH/  en  b002  fijn  tntCtCCfiïe  en  be? 
yegelijk  dien  dit  eenigfinsaengaen  fal,  binnen  de  voorfz  l  geettC/  allebe  J$CbetianbfefclKP*n  Cll  gocbctClt  Ollt- 
Staden  Omlanden  van  Groeningen ,  dat  fy  denvooifz  fTagett  ïjaDbe  Ul}t  ben  an'Cfte  /  en  OOK  te  toefje  gebaat  ïjt 
Heere  Grave  voortaen  kennen  en  houden  als  Gouver-  |  Ijabbe/  bat  beïï  ̂ tltCC  ban  Otangicn/  na  f0  lange 
neurenCapiteyn  Generael  van  defelveProvintie,  en  j  jateil  Qeuanfteitttfe  /  tn  b^'fteib  gcftelt  toatf/  f0  bat 
over  fulks  iijnerL.  alle  behoorlijke  reverentie  doen  en  |  elR  betlangbC  na  fïjtt  HOlttfte  ;  HUiei'  be  tegccrbCCtf 
bewijfen,obedierenengehoorfamen,fodenfelventoe-  j  ban  be  lanbeit/  bic  aen  l)Ct  tOCt  bnn'tfcbipfatcn/  fa* ftaet  en  behoort.  Want  wy  fulks  tendienftevanden  genbefanebicpctin/enbabbcntocpnigbopeombOOJ 
lande  hebben  bevonden  te  behoren.   Des  ten  oirkonde    fteni  tOt  eetten  Optetfjtcn  mebe  te  fulleit  Romen.  ̂ CM 
hebben  wy  defèn  doen  zegelen  met  onfen  Contre- 
Zegel,  en  by  onfen  Griffier  doen  ondertekenen.  Ge- 

geven in 's  Gravenhage  den  zi.  Juny  Anno  159*.  On- 
itond.  Ter  ordonnantie  van  de  Mogende  Heeren  Sta- 

ten Generael.   En  was  ondertekent  C.  Aerftn. 

B  E  S  L  U  Y  T. 

Hgjet  mebe  totllen  ton  ban  bit  jaec  1*9^  een 
epnbe  maliën/  en  ontf  betenben  bo?bccbenabol= 

genbe  f  aten  te  befemijben  /  en  beften  of  be  feomfte  ban 
ben  <£rt5-ï|cttoge  Sfilbettttg  onö  meetbec  b?ebe  mebe 
foengen  fal  /  a$  be  ftomfte  ban  fijnen  S&ocber  €tne|t 
gebaen  beeft/  enof  önbacc  toe  ampelbetcommtflfte 
ban  ben  &omnR  ban  <§pangien  mebe  brengen  fal/ 
als  fijnen  tyoebet  baet  men  fo  groot  ban  uptgaf-  <©c 
p>obmtten  aen  be  3tjbebejS^ontnh«ban(^pangten 
Dabben  gtote  Dope  op  ïjem/  batfe  beut  fjemfonben 
tot  tutte  en  toebe nomen/  meenben  Dntoaseengee- 
tfelpman/  foubebcbloeb|to?tingebpanb5ijn:  3£e 
üoninR  ban  «^pangten  bias  ooit  tot  foljogen  oubet- 
bomgeïtomen/  bat  bnb'oortogemoebe  toefen  foube/ 
en  fijnen  «^.onegaetne  een  getuft  cp  foeftenaefttette 
laten/  gelijk  gemccnlijR  bic  finten  boen/  betoelfee 
alle  bate  tijb  tn  oorlogen  en  anbete  te  quellen  /  boo^ge- 
bmU  bebuenbe  /  cnnbciijR  be  tufte  3tjn  foenenbe/  om 
Ijate  nakomelingen  tebebeftigettj  anbete  meenben 

ben  tijb  fal  b'untRomitc  bact  ban  openbaten/  enbe- 
flunten  obetfuUiö  bit  boeit  met  bt(t  beetfen  ; 

Die  op  Jen  vrede  wacht ,  moet  nochtans  niet  verfuymen 
Den  oorlog  :  ander  fins ,  de  vyand  op  fijn  luymen 
Sich  houdend' ,  onvoorfitns  brengt  dikmaels  fuiken  Jlag 
Die  nimmer  wederom  gerepareert  %ijn  mach. 

3|ietmebe  fullcn  tonbengoebertieccnl>fet<0oöc 
bebeïen  /  betljopenbe  met  <öob$  bulpe  /  fo  ift  bebinbe 
bat  H€*  befe  fo  aengenacm  }tjn  fullen  aïö  bc  boo^^ 
gaenbegetoeeft  ïjeübert/  a€.  öier  nanocöbctöette 
biencn  /  met  bet  betuacl  ban  be  naboigenbe  gefcljtebe- 
nifTCj  mibbeletttjb  totllen  b?n  ö€  alt'famen  bet- foenen  /  bat  be  gene  /  int  eenige  autentijïte  fluftHen/  tot 
ücbeftiginge  ban  bien  biettenbe  /  onbet  ïjen  mogen 
Öebben/  bat  bet  ben  beliebe  be  felbe/  tot  lief  be  ban 
Öet  ©abetlanb  en  ben  nahomelingen  /  mn  mebe  te  be* 
ten/  om  te  bcm  bittoetlt  te  continueten ,-  toantal- 
Doetoel  ift  Diet  bele  bebbe  /  fo  iflït  noeïj  altemet  bat  ift 
nietbebbe/  en  toil  bet  felbe  met  alle  banltbaetDeib/ 
na  mijn  betmogen/  betfcljulbcn,  ©ale. 

U  E.  Alderdienftfchuldigfte  en  bereide 

Pieter.  Bob.  Cnx.i$iiAEi«sZ« 

Eyndc  van  'ttwe  en  dertigfte  Boek, 
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den  >  zedert  de  komfte  van  den  Cardinael  A1-» 
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Aén  de  Groot-Mogende  HEEREN, 

Mijrt  Heeren ,  de  Staten  van  Holland  en  Wefb* 
Vriefland,  en  der  felver  Heeren  Gecommitteerde  Raden. 

MITS  G ADERS 

Aen  de  Groot-Mogende  HEEREN, 

Mijn  Heeren ,  de  Staten  van  Utrecht ,  en  der  fel* 
ver  Heeren  ordinaris  Gedeputeerde. 

E  N 

De  Edele ,  Erentfefte  ,  Achtbare ,  Wijfe  en  feer 
Voorfienige  Heeren,  mijn  Heeren,  de  Magiftraten ,  Vroed- 

fchappen  en  Regeerders  der  ftad  Utrecht. 

Mijne  gebiedende  HE  E  %E  N. 

Groot- Mogende  Edele  HEEREN,  na  preifentatic  van  mijnen  ootmoediger* 
en  ichuldigen  dienft. 

,itt  $efenteer  u  <©?oot-31o0niöe  €&♦  nu  toeber* 
om  bp  hefen  t>ct  bijfbe  ©ecï/  of  fefre  ftuft  /  ban 't  berbolgban mijne  bcfcbêpmgebcr  $eDerïanbfc  gefebiebeniffen  /  boojgebaï* 
ïcn  en  Qcftfyct  %eüett  te  boob  ban  De  €rt5-ijkrto0;  4frnrfiu£ 
ban  a^oftentjjb  /  etc.  titouberiirttt  ban  bc  ff^obiimcn  /  onber: 

't  gebtcö  ban  ben&oninn  ban^pangien  3&rnltp£  bctmebe  batt 
Dien  name,  Dace  in  in  berbacït  bebbe/  alt  gene  $eöertbe  hom* 
fec  ban  hen  CarbmacïSüïbcrtug/  «Êtts^ertog  ban  <©ofrcnrijfe/ 
«Bouberncur  en  Capitepn  <6eneraelbcr  boojfê  ̂ obinticn/  iit 
pïaétfe  fijn£  b?oeber£/  bp  benïtoninb  gecommittcert  /  gefeïjieö 

en  boo&cbaïïcn  i£  tot  ben  flag  ban  IMacnbercn/  ontrent  $ieupoo?t/  en  tuatbicgacn* 
fcïccft/  incum£u  3jn  meïn  berïjacï  men  bcbinben  faï  /  bat  be  boo?f5  ïtoninb  gSïjiïrp^/ 
in  fijn  ïcben  getradjt  öebbenbc/  5cbett  bp  tipt  hefe  lanben  bertroaben  tg/  met  aUefrjn 
upteelrc  maci)t/  bermogen  en  rigcur/  onber  benbernnamd  ban  ben  pber  bie  bp  bab* 
be/  om  bc  ̂ oomfc  ̂ cïtgic  boo^  te  ftaen  en  te  berbjepben  /  niet  aïïccn  be  BcrccnigDc 
^cbcrïanbcn/  bic  ïjet  ̂ pacnfe  job  ban  nare  baïfen  gemogen  babbcn/  en  na  ïange  en 
rijpe  bdibcratie  /  Op  een  openbacr  gïaccaet  ban  Cöiet  (in  bate  ben  ztf.Jjimij  1581.  in 

mijn  fcfticnbe  boeit  folio  35.  berfo  geinfereert)  cii  om  be  rebenen  baerin  in'tïangc  ber- aadt/ men  bcrftïacrt  Ijceft  ben  ïtoninft  ban  ̂ pangien  boo:fs  ipfo  jure  berbaïïen  te  üjc* 
fen  ban  be  <©berbeib  en  Ijeerfcljapprje  ban  be  boo?f;  $cberïanbcn  /  en  berbieb  fijnen 
name  en  $egeï  in  be  boojfs  Xanbcn  meer  te  gcb?upbcn  :  ©echlarenbc  oor  aïïc  officie* 
ren/  2jufticicr£  en  fmaïïe  peeren/  en  aïïe  anbere  3Jngefetencn  ber  boo?f5  ITanben/  ban 
boe  af  ontjlagcn  te  toefen  ban  ben  eeU  en  geljoo^faemljcib  /  bie  fv  ben  ïtoninb  /  a!$ 
ïpecre  ban  befe  ïanben  gctoeelt  öebbenbe  /  cenigfing  geljcubcn  mortjteii  tüefen  /  toe* 

bcrom  onber  fijne  macljt  en  becrfdiappije  te  béngen  /  en  baer-en-boben  onber  't  feïbe 
bebfd  te  obcruicïbigen  be  ïtoninhrijben  ban  t^anftrijb/  €ngeïanb/  en  confcgucntdijK 
ïjem  oon  fubject  te  maften  aïïe  anbere  naburige  ftonmbrijhen  /  Stanbcn  en  C^eerfcbap^ 
pijen  :  dlèaee  bemijïe  £p  nu  aï  tot  groten  en  bogen  ouberbom  genomen  uküs?/  en  bat 
ïjp  bcmerfttc  /  bat  bP  tot  fijn  boomemen  niet  foubc  bonnen  geraken  /  fjeeft  bp  ficb  ge* 
kcpnft/  bat  W  afgeïcib  bcbbcnbejaïïctbtttcrbeiö  en  tprannije/  fijnen  fone  een  geruft 
3Üijhe  Ibiïbe  acbterïaten  /  (geïijft  gcmecnïijb  be  ïtöningen  fetjijnen  te  iuiïïcn  boen  /  aï£ 

fp  niet  meer  bermogen ;)  en  om  bat  men  't  feïbe  te  beter  geloof  geben  foube/  beeft  bï1 
fène  oubjtc  boebter  be  infante  ̂ jfabeïïa  €ïara  «Èugenia  /  Daér  mebe  bp  fijne  perfona^ 
gie  ïange  gefpeeït  ïjabbc/  bicbenbe  bie  aen  ten  boulueïpc  te  geben/  ben  genen  Die  men 
tot  ïtoninït  ban  3D?anbrijft/  in  pïaetfe  ban  fêenrth  be  1  v.  hie  men  aï£  een  betrer  ber* 
hïaerbe  be  brone  niet  te  mogen  acnbaerben  /  foubc  toiïïcn  berbiefen  /  tyt  mare  tten 
boomoemben  <ïBrt5-tfertog  <£rnejtu£/  of  ben  jongen  ̂ ertog  ban  <S5upfc/  tiic  boo? 
lafte  keg  ïtoninb^  ban  ̂ pangien  baèr  toe  maren  boo?gcjTagcn.  jl^aer  aï^  itit  niet 
Ibilbe  geïubben/  fa  fjceft  (jp  fijn  boojfs  boebter  hen  booL:noemben  Carbmaeï  %\bcttu& 
V.Deel.  <&  i  Ulï 



feit  Ijoittocïijfe  gcgcbcn/  en  met  &c  fcïbc  De  £cbcrïanöcn/  Die  6p  öact  mcöc  tot  een 
b?upD-giftc  geeft  m  tranfpo:tecrt/  op  frftcre  fïerfte  en  gccIaufuIecrDc  conDiticn/  Daer  bp 
blijkt/  Dat  lijn  memnge  niet  tua£/  om  Defeïbc  ban  ̂ pangten  te  feljepDcn;  luant  oeft 
toe  ftmöcucn  /  Die  upt  Dit  boMBcnjft  foubcn  boottftomen  /  aen  oen  ïioninft  ban  ̂ pan^ 

gicii  foubcn  moeten  butoeïijftcn/  immers1  fouOcn  fonber  Deffeïfg  confent  niet  mogen  ïyiu 
tueïnftcn  :  <Ooft  Dat  Den  Caröinael  €et3-Scrtogc  fouDe  moeten  eeD  Doen/  om  De  item- 
fe  ü*eïigtc  alleen  te  onbccïjonDcn  /  en  bp  fijne  €>nDerDancn  te  Doen  onDcrljouben  /  en 
anDeie  conDiticn  in  't  boo?f5  €ranfpo?t  begrepen/  geïijft  in  mijn  boojfs  btjf  en  Dertig* 
fïe  boeit  fol.  jz.  te  ïcfen  i&  :  IDeïn  €ranfpo^t  ïjp  bp  Den  $?ince  fijnen  fonc  beeft  Doen 
app:oberen  en  vatificren  i  en  bacr-cn-bobcn  ïjceft  l)p  öen  $2utce  $biïip£  TOïcm/ 
$>:incc  ban  €>rangicn/  <0^abc  ban  25urcn/  ete»  ouDfre  fone  ban  ïofïpcr  gcDacïjten 
Den  Doa:ïuelmgcn  $?incc  ïfêilbcïm/  $?incc  ban  <£>rangtcn  /  Die  bp  &oo?  Den  hertog 
ban^sba/  tegen  De  $?ebiïcgtcn  ban  Den  SanDc/  en  ï^ertogöom  ban  2&?auariö/  en 
De  itmuetjïtcpt  ban  &cubcn  /  upt  Den  SlanDè  in  ̂ pangicn  baDDe  Doen  boeren  /  aï* 
luaer  Defeïbc  zt>  jaren  lang  gebangen  tua£  gdjouDen/  bm  geïaten  en  upt  fijne  geban* 
fteniffc  ontflagcn  /  Dcuieïftc  met  Den  boomoemDen  <£rt$-Bertog  aïï)ier  in  |)eDerïanö 

genomen  ig.  treeft  ooft  Doo:  <0efanten/  fo  ban  Den  ïiepfcr*enDe0i}r-a3>o?ftcn/  aïgban De  ïiomngen  ban  $oïcn  en  3J>cnemarftcn  /  geforbt  De  Staten  ban  De  a^ercenigbe  ̂  
Dciïanbcn  in  jïtipc  te  loiegcn/  aenbieDenDe  Den  feïben  Den  b?cbc :  4iBacr  Defeïbe  ïjebbem 
De  tot  bcrfcbcpDcn  repfen  bebonben/  Dat/  aï£  De  bpanDcn  ban  b^ebe  bauDcïcn  toiïDcn/ 

't  feïbe  aïtiio  getfreftt  beeft  tot  acljtcrbccï  ban  't  &anb  /  fo  bebben  fp  gerefoïbecrt  na 
bcfen  beb^tcglnften  foeten  fang  niet  meer  te  ïupftéren  /  De  oo?ïogc  ïieber  te  eontinueren  / 

en  ban  43oD  een  goeDc  uptftonifte  te  bermaebten/  Dan  Ijcn  fcïf£  aï  tuinen»1  in  't  bcr* 
Derbe n  te  tuerpen.  ̂ Bt  bpanben  ftcnbe  en  berfïaenDe  Defe  baftc  refoïutie  /  bebben  ooft 
bp  ben  ïioninft  ban  $?anftri)ft  en  De  ïtoninginne  ban  Cngcïanb  /  fo  Doo^  <*3efanten 
ban  Den  ïioninft  ban  $oïen/  aï£  ban  Den  ïioninft  ban  ©encmarften/  crnfïeftjft  aen* 
gebouDcn  om  bjcDe  /  menenDe  fo  fp  ban  Defeïbc  Den  b?cbe  ftonben  berftr  jjgen  /  en  Dat  De 
#eDerïanbcn  Dan  ban  bare  bonDgenoten  bcrïaten  foube  toefen/  fp  aïfban  Defeïbe  ïiebte* 
lijft  oberbaïïen  foube/  of  geb^ongen  too^Den  om  bjcDe  te  moeten  maften  :  <£u  fjocüjcï 
De  ïioninft  ban  IDjanftriiftDe  peeren  Staten  <0eneraeï/  Dco^  fijnen  SCmbaffaDeur  De 
H^eerc  ban  25ufanbaï/  b^tiDe  Doen  berftïaren/  Dat  ïjcm  fo  feïjone  pjefentatie  ban  b^r* 
De  tuerbe  aengeboben/  Dat  lm  Die  foube  genootfaeftt  Vuefen  aen  te  nemen/  of  Dat  tip 
nnbcrtf  moft  toeten  /  iwaer  meDe  men  bem  fouDe  tuiden  te  fjuïpc  bomen.    ïDc  ïioniii 
ginne  ban  €ngeïanD  en  De  peeren  Staten  «Bcneracï  Dit  berfïaenDe  /  3ijn  gerefolbeert 
getueefl/  om  <0efanten  aen  Den  ïioninft  ban  &?anuvijft  te  fenben/  en  b^ni  te  berfoc- 

ften/  Dat  ïjp  met  ftenïupben  in  De  oojïog  continueren  toiïDe/  boïgenbc  't  berbonb  Datfp met  Den  anDeren  baDDen  opgercebt;  en  i^  aïDacr  ban  toegen  De  ïtoninginne  gefouDen/ 
ïiaren  ̂ lmba|]aDeur  Den  ïpecre  füobert  Ceeijï/  en  Den  ï^cerc  ̂ muajlaDenr3|obanï0i^ 
fce£  ̂ iDDcr/  Die  aïDacr  in  aD:anftrijft/  onïanft^  na  fijn  aenbomjlc/  gcfïo^bcni^;  en 
ban  luegen  De  Staten  45eneracï  5ijn  aïDacr  gefouDen/  De  &ecrc  ̂ juttinu^  ban  l^aflau/ 
^fiDmiraeï  ban  Eeïanb/  en  De  ̂ eere  3Joban  ban  €>ÏDenbarnebeïD  /  ÜacD  en  Sfibboeact 
ban  Den  SanDe  ban  $}oïïanb/  Debjeïfte  met  Den  ïtoninft  en  ooft  met  fijnen  JHaDc  in  hu 
foigne  getreben  3ijnDe/  en  fefterc  ïiberaïc  ojfcren  aen  Den  ïioninft  gebaen  bcöbeuDe/  en 
f)cm  berfoebt/  Dat  bp  in  De  oo^ïogc  met  bcnïupDen  eontinueren  foube.  3Daer  op  Dcïto^ 
ninft  en  ooft  fijnen  ëacD  berftïaerbcn  /  Datfc  aïïe^  baDDen  obertuogen  /  en  bebonDcn  / 
batfc  fouDen  genootfaeftt  ̂ ijn  met  Den  ïioninft  ban  ̂ pangien  en  De  <£rt5 -^ertegen  ban 
b?cbc  te  banDeïen  entef«cco*Dereu/  Doo^  Dien  De  ïioninft  ban  ̂ pangien  ïjeniDcDe  acnbie^ 
Denbcrefïitutic  ban  fcer  beel  fterfte  ̂ teDen  en  ̂ treffen  /  Die  ïjp  Dooj  Den  b^eDe/  m 
fonDcr  bïoct  tlo^tinge  /  ftonbe  beftomen  /  en  Dat  De  pjcfentatien  /  fo  bp  De  ïtoninginne 
aïö  lm  De  fêecren  Staten  <0cncrael  /  aen  bcm  gcDaen  /  niet  fujfïfant  genoeg  tuaren  / 
om  m  ïangc  jaren  te  beftomen/  aï£  ftcin  ban  tuegen  Den  ïioninft  ban  ̂ pangien  aenge* 
bobcn  lucrDc/  Dat  Daerom  De  ïioninft  en  fijnen  éaDe  gefrnt  cii  gerefoïbecrt  biaren/  met 
bc  b?cDc-ï  anDcïinge  boo?t  te  gaen;  Docï)  bp  alDicn  De  ïtoninginne  ban€ngéïanbgcfïnt 
tnare  mebemetDcn  ïioninft  ban  ̂ pangicn  en  D'€rt5-l>crtogc  te  (jaiïDcïcn  /  De  ïioninft 
Uriïtse  De  bnnDeïinge  nor b  tocï  een  maenD  of  ïangcr  uptfïeïïen  /  om  Dan  gcïijfteïijft  tot 
gunnen  ireefTen  oo^bacr  te  banDeïen :  <£ninbien  De  peeren  Staten  d3cneracï  mcDetoiïs 
öenbanDe'cn/  en  in  Den  b^cDe  begrepen  $ijn/  Dat  bcpDc  ïioninft  en  ïtoninginne/  booten* 
ïieDcn  tocï  goeDc  en  rebeïijfteconDiticn  fouDcftonncn  bcDingcn  /  Dacr  op  fp  ïjaer  toebcrom  on* 

Der  ̂ c  gcboo^facmljeib  ban  Den  ïioninft  ban  ̂ pangicn  fouDe  begebcn.  3^en  €ngcïfen  'km* 
böf^iDcur  nam  bier  op  fijn  bebenften ;  Dan  Dej^eDerïanDfc  <ö5efantcn  berftïaerbcn/  Dat  fu\h$ 
up  De  peeren  Staten  («5cneraeï  niet  caeDfaem  gebonDen  foube  tooien ;  maer  fcer  fcljaDclijft 
booj  ben  fraer  ban  De  BercenigDc  ̂ eDerïanDen  /  bic  nu  aï  Diftmifó  beproeft  ïjaDDcn  /  Dat  ̂et 

booj  baren  (ïact  fcer  befluacrïijfe  tua£  /  Den  ïioninft  of  D'<*£rt5  hertogen  boo^  bacr  fouberain 
te  cvftcnnni    Dntfe  ooft  niet  ftonDcn  geïoben  /  Dat  Ijarc  Jï5a jefrepten  b?cDc  gemaeftt  bebben^ 

De/  ïirbtrïi?ftbafrtcgcbaïïe/  meDerominD'oo^ïogefouDeftomen/  aïlocrDenfpfcboonban 
Dcf^  ïtonTfift  ban  ̂ pnngïen  en  ̂ €«5  fêertogen'berDjuftt  cnbcrongeïbftt/  DpfonDer  aï^  (p DcmibvHnTbnnrfbrrni/  oo:ïog^-ïupben  en  aïïe  amunitie  ban  oojïogen/  Die  fpnunocï) 
in  ïjanDcn  ïjaDDen/  quijt  toa«n/  tn.  Den  ïioninft  Dan  ̂ pangien/  aï.tf  Darcn  fouberain/ 

ober* 



cbcrgcïcbcet  fouccn  Ijchbcn ;  Datfe  Dacrom  sa  alïcn  ge'üaïïe  ïiebcc  miïbea  in  fianDenfjouben/ 
't  gene  fp  nocf)  ïjabDeti  /  en  ban  <0oD  een  goeDe  uptaomfïc  toilDcn  bermaebten  /  Dan  (jaer  fet* 
ben  al  roilïciuï  in  een  gemiffe  en  gcïjeïc  fchcre  mijne  obergebca;  tn  boegen  Dat  oob  De 

boo?l5  b:cDc-bantkiinge/xtujTcbcn  ^pangien  en  É^annép/  (jaren  boojtganb  geuregen 
Ijeeft/  fonber  Dat  De  Staten  <£5encraeï  Daer  in  begrepen  srjn  gcnjccft/  of  Daer  ininfumcr 
boegen  begrepen  begccrDcn  te  tucfen/  bcrüjacbtcnbc  een  goebe  uptbomfïc  ban&oDSM" 
macïjtig/  Dies  gcnaöigc  (mlpe  en  bpfïanDfptotbcrf£f)cpDcntijDcn  onDcibonDcn  Rebben/ 
gcnjliüjp/  niet  <£5oDc£  ftuïpc/  bo?Dcré  betonen  fuïïcn  in  öc  naboïgcnöe  boeben  /  Die  ton 
(jopen  te  brengen  tot  bet  €ractact  ban  Den  tiuaelf  jarigen  €rebi£/  gefloten  DennegcnDen 
3tp2iïi£ 1 609. tuflcljen De 0TiBaje(ïept be£ ïioninft.0 ban ^pangtcn  en D<Êrt5 -^ertogen aen 
D'eenc  3ijDe/cn  De  £>oog-4[BogcnDc  fëecren  Staten  ban  De  iDcreenigDc  p?obintien  aen  Dan* 
Der  5ijDe  /  Doo?  interceffie  en  tuffcOeri-fpjebcn  ban  De  peeren  3t  mbaflabeur^  ban  De  ïionin* 
gen  ban  a^anbrijb  en  <£^oct-2^etagnien:  %n  mem  Craetaet  De  boojf5  ïioninb  ban  ̂ bpan* 
gicn  en  D'<£rt5  hertogen  bcrulaerbcn  / .  met  De  boo*f5  Staten  Der  ©ercenigbe  p^obintien 
teljanbeïen/  a!£  Defeïbe  ï)cuDenbeboo?bnjc  Staten/  p;obnuïcn  en  ftanDen  /  op  Dcmek 
«e  fp  niet  p^ctcnDccrDcn  /  gclijn  fn  bp  bcifdjepDcn  3£eten  aï  te  boren  00b  bcrhïaert  /  en  Defefc 

beerftcntïjaDDen  :  «Dan  De  boo^fs  ̂ rt5-Bcrtogcn  (jebben  centge Dagen/  aï- eer  Den  boo?f5 
tmaeïf-jarigcn  Crcbi^  gecimbigt  mag/  öaren  <£ancclier  petto  pebbio  UliDDer/  ï^eere 
ban  2É>oucï)cttc  /  £ïaeö  ban  (jaren  iiïaDc  ban  <£>tate/  gefonbeninDenï£age/  berbïarchbc/ 
ï)oe  Dat  De  b  002(5  <Ört5  hertogen  /  Ijunnc  mcöcïrjocnDc  oogen  geflagcn  tjcbbcnDc  op  De  fma^ 
re  en  upttcrfïc  ineonbè meuten  /  Daer  ïn  De  SanDcn  Lncbcrom  fouDe  bomen  te  berbaïïcn/  Doo? 
Defe  beranDcringe  /  en  Daeeom  niet  ïjaDDcn  Uriïïcn  nalaten  in  grote  confiDcratie  te  (eggen  / 
De  miDDeïen  /  Dte  fouben  bonnen  Dienen  tot  berïjocDinge  en  af toeringc  ban  Dien ;  fonDerïin* 
getot  Dit  faïig  Doornemen  bemcegt  $ijiiDc  /  Doo?  fyun  natuurïijhc  genegent(jeiD  tot  b?eDc/  en 
Doo?  fjunncn  pber  en  affectie  tot  (jet  gemene  befle/  Debseïae  00b  maren  gemceft  De  p?incipael~ 
fïemotibcn/  Dat  ïjare  ïöoogbcDcn  (jen  (jaDDe.n  gerefoïbeert  tot  (jet  boo^-geroerbe  befranD  / 
a$  een  beginfeï  ban  De  gebrte  gcmcnfcïjtc  bïuflïnge  DetfujanDgban  oo^ïogc/  Daer  in  fp  t'fja* 
ren  acnftomfte  Defe  planDen  (jaDDca  gcbouDcn/  mcaenDe  Dat  binnen  DcntüD  Dcffeïbcabe* 
ftanD£  /  (jtame  actiea  mfgcbjM  genoeg  (jaDDca  öctupgt  /  De  feberïjeiD  ban  ïjuunc  goeDe  tn? 
tentie  -,  en  boo?  Den  tocbomenbea  tijb  en  ïjaööcn  (jnaac  föoogbcDcn  niet  meer  ter  ïjerten/  aï£ 
te  Uiege  te  bonnen  brengen  fjet  mccfïc  boo^Dccïban  Defe  % anDen  /  in  'tgencracï/  Detueïne  Daer 
in  fcfjrncn  te  conftfteren  /  Dat  aï!e  partijen  en  ïeDen  ban  Defeïbe  ̂ eDerïanDen  /  lncDerom  fo«^ 
Den  bergaDeren  in  cenïtcïjaem  en  onDer  een  (jooft  /  sijnbe  apparent  /  Dat  /  gchjafe  boo^  De 
^Tronb(en  maren  in  tojccDfamc  eenigïjciD/  en  gerufte  boo?fpccDigïjciD  /  fpDicinmeerDec 
fouDen  bomen  te  genieten  /  inDicn  De  f>?obmtÉcn  ban  Defe  5ijDe  (jim  Meun  berVüiïïigen  tot  een 
goet/  bequaemenbalïbcrD^ag/  onDerbebenteaiffcbanbenatuurïijbe^incen»  ^itmajS 
ijtt  poinet  (fepDe  $ebniu£)  Dat  darc  ̂ oog()eDen  ()em  beïaft  öaDDen  urne  <£D.  4lBogenDc  booj 
te  Dragen  /en  b?ienDcnjb  te  vep?cfen teren  /  gcaefjt  (jebbenDe  Dat  gun  tocjlonD  /  ncffeng  Defeïbe 
boo^  aïïc  nicumc  behingen  ban  oo^ïcg  te  Doen  /  ten  epnDcDaer  op  merfce  geïet/  en  genomen 
een  b?ue()tbarerefoïutie  /  bp  Demeïbc  aïïc  bïocDfto^tinge  /  erectfibc  beïaflingen  en  nnDcrcefc 
ïenDen/  een^boo^aïmoeïKenmeg  genomen  en  bcrïiocD  nwben  :  ̂ nfoïiaer^oog-dBog. 
op  Dien  boojjïag  foaDea  begeerea  te  treDen  in  communicatie  ban  accooL:t  /  fcuDen  (jacr  i^oog- 
ïjeDenin  fuïber  boegen  bcrfïaen  tot  aïïc  bilbjfte  en  reDeïpuc  eonDiticn  en  eapituïatien  /  Dat  De* 
feïbcnïïeoo?fa&e  fouben  ïjebben  ban  bcrnoegcii;  en  niet  aïïccnujn  ftenDe  effecten  ban  Den 

goeDen  miïïc  ban  ïjacr  ̂ oogïjcDen ;  maeroob  D'oprecïjttgïjciDen  fmecritept/  DicfpaïttjD in  goeDe  conftDeratien  JaDDen  ge(jaD  /  en  tot  nocb  toe  Doeii  bïijben  bn  De  punctueïe  en  3Üeïi* 

gicufe  onDcrïiouDingc  ban  aïïe  ïjun  (janbeïinge  en  beïoften/  fo  't  &un  feïbe  boïbomeïijb  moc^t toebetroutmo2Dcn ;  enmiïDenljareclBogentïjeDenoobtueïbcrfeberen/  ban  geïijfte  goeDe 
en  oprechte  intentie  ban  De  Catdoïpe.jfBajefïept/  en  Dat  Defeïbe  foubeboo?  goeDïjouDen/ 

aïïe  't  gene  nare  föoogïjcDcn  befen  aengaenDc  fuïïcn  Rebben  getracteert  en  befïoten  /  etc» 
^>e  ï^oog-c?fBögcnDc  peeren  Staten  <ö5encraeï  fcer  bcrmonDert  5ijnbe  ober  Defe  fcer  grote 

onbcfcïjacmtïjeib  /  en  Defeïbe  ü)eï  gc'éraminecrt  ia  ïjare^oog-cAogcaDe^ergaDeriage/ ïjcbbea  aa  rijpe  Deïiberatic  Daer  op  bcrhïacrt  /  Dat  De  WogbriD  ca  foubcraiaitept  ban  De 

0l5euaicerDc  j^eDccïaaöea/  oagctmijfcït  en  buptcn  aïïc  Difpute  tuag  bp  (jare  ïf  oog-4fBogcnt? 
fycDcn  /  en  De  peeren  Staten  ban  De  refpectibe  p^obinticn  /  Datfe  Defeïbe  aïtijb£  ööDDen  !fte* 

ïigieufeïriben  g'cmaintinccrt/  tegen^  aïïc  De  gene  Die  Defeïbe  ccmgftmk  miïDen  in  tmijfeï  treb^ ben  /  of  Daer  op  pet  beomemen  /  of  Defeïbe  eenigc  anDcre  p^incen  toe-epgenen  -y  Datfe  Dien 
boïgenDc  00b  nopt  ()cbbenmiïlentoefracitcenige  Cractatcn/  Daer  bp  Defeïbe  eenigfln^  in 
tmijfeï  fouDe  getogen  mogen  mojöen  /  Daer  af  fp  crp?cflc  bcrbïaringc  JaDDen  geDacn  aen 
Denïiepfcr/  ï$eur  en  ©o^fTen  /  en  anDcre  potentaten/  mitfgaDcrg  aen  De  i^oog-gemcïte 
€«5 -ï^eïtogen feïbe/  Dat  bare  i^ocg -^ogenDc  ̂ taetboo?  foubcrain/  en (jaer SanDen 
boo?  b^ijc  ïïanDen  /  gcbouDcn  en  bebent  merDen  /  bp  De  groot fïc  4iBonarcïjen  /  potentaten 
en  Écpubïijben/Dcbjeïbe  aïïe  ïn  bic  quaïitept  met  nare  f^oog-^og.  beïe  en  berfcjJepDcn  gro^ 
te  €ractatcn  en  SÜHiantien  ïjet-^en  gt  maebt;  bebucnDc't  feïbe  00b  fo  berre  fiaenDe  gcbouDen/ 
Dat  (jarc  fr)oog-4ïT^ogenDc/  nocb  met  De  Ï6>ocgft-gcD.  €rt5-^ertogea/noc()te  met  Den  ïkoninK 
ban  ̂ pangicn/  nopt  ecnig  Craetaet  (jebben  miïïcn  aengacn/  booten  aï  eer  Defeïbe  mcDe  ber^ 
bïaert/  en  Daer  ban  acte  gcgebcnfjaDDen/  Datfe  met  ï)arcfêoog-4fBog.tractcerDcnaï^  met 
b$t  ïïanDen  en  p:obintien  /  Daer  op  fp  niet  p^ctcaDeerDcn  t  €n  Dcmijïc  aïïe  ïjet  felbe  fo  blacr 
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aï£  Den  Dag  &*$/  «*  ünot  aïïe  bc  locreïb  beftent  en  notoir  /  (o  (mam  ïjarc  ïj>oog-4!Bog.  fcer 
b?ccmt  boo?  't boo?f$  gcpjoponccrDc  ban Den  ïfrecre  Canccïiec  geftftio  /  booYgebenDc  /  Dat |)ct  meefte  boojDccï  ban  Dcfc  £anDcn  DacrinfouDcluefcngcïcgcn/  Dat  aïïe  De  |p?obinticn 
tocDcrom  fouDen  bergabcren  in  een  ïieljacm  en  onber  een  ïjooft  /  en  Datfe  ïjacr  lieten  bcrurik 
ïmen  tot  een  goeD  /  bcnuaem  en  baft  bcebjag  /  onDec  bcftcntcniffc  ban  De  natuurïijfte  $2im 

em  :  <£n  inDien  ïjarc  l^oog-,JlBog.  op  Defcn  bootfïag  fouDen  begeren  te  trebcn  in  communis 
caticbanaccoo^t/  DatD'tfrts  hertogen  in  fuïftcr  boegen  fouDen  beeftacn  tot  biïïijftc  enre^ 
beïijfte  eonDitien  /  obecmit^  Den  feïben  boo?-flag  niet  fouDc  nonnen  Dienen  tot  bcrïjoC' 
Dinge  en  afroccinge  ban  De  floarc  en  uptcejte  inconbenienten  /  bacr  in  De  3£anDen  Doo?  Den 

oorlog  VucDerom  foubcn  Komen  te  bcrbaïïcn  /  bacr  toe  't  gcp^oponccrDc  fc  Ijccn  boo^gefteït  te 
luo^öcii;  macrDatbccïecr'tbperbanoo^ogfoubcontfreftcn/  om  Dat  ljetfcïberccl)tginft 
tcgcn£bebcftenDefouberaniteptcnï|>oogbctD  Der  ïïanDcn/  Die  ïjarc  Ifoog-jBogcntïjcDen 
tot  Dien  tijD  toe  /  fo  lofïtjftcn  en  met  fo  fluaren  oojïoge  ïjaDDen  gcmaintcnccct  /  en  boojttf  ge* 
rcfoïbccrt  loarcntotbcnupterftcntoc/  metgoeDen  bïoeD/  te  mainteneren;  en  Dat  ook  De 
boo?f5  $2opofttic  toa^  erroncu£  en  onbcrbpacgïijft  in  ïjaren  ̂ taet/  trcftftcnDcin  Difputc  De* 
fcïbc  fouberainitept  /  tegcn£  De  fonDamentcïe  metten  ban  Defcn  intact.  4lBit£aFtloeïfte 
bareï^oog -jBogcnDcfoonbeituacïjte/  onreebtmatige  en  on-nabuurïijfte  $?opojttiemet 
nonnen  toeftaen  /  aï£  impïiccrcnbe  een  onïijDeïrjft  atrocitept  tegen  baren  &tact/  en  grote 
onecre  boo^ïïc  bc  jBonareben/  ftoningen/  potentaten  en  &epubïijftcn  /  Die  met  De  fcï* 
bc  aïtf  ecnen  fonberainen  «jêtact  baDDcn  getractcert  -,  macr  nootfafteïijft  moeten  bcrftïarcn  / 
geïija  fp  DeDcn  met  Dien/  Dataïïc  De  gene  Die  bp  eenige  ̂ opoftticn  /  of  anDcre  megen  /  ïjet 
foubcrain  reeïjt  ban  Dcfc  ïanDcn  pogen  in  Difputc  te  treftften  /  te  impugncren  /  of  enige  an* 
Derc  |d?inccn  toe  teengenen/  ofpetDatfuïft^fmacftt/  gcïjouDcn  fuïïen  luo:Dcn  boo^inïja* 

biï  /  om  in  cenige  <£ractatcn  bp  bare  ï9oog-4(BogenDe  geaDmittccrt  te  toojDcn.  '<Z  fcucïft  fp 
Den  gemeïten  ï^ccre  §Mmio  boegben  tot  antlooo^Dc  /  aïïccnïijftDacrbp  DocnDc/  Dat  De  ge* 
mcïtc  €rt5  hertogen  /  upt  De  mcnigbuïDigc  Wachten  bacr  geDacn  /  en  Daer  op  nopt  cenige 
fatiJöfaetie  ië  geboïgt  /  fcer  vud  loeten  boe  bare  C$oog-4^ogcnDc  berfracn  /  Dat  bet  €rattaet 
ban  €rebc  bp  Dcfeïbc  en  bp  Den  ïioninft  ban  Bifpangien  /  punetuehjftcn  en  ütcïigicufcïijftcn 
fotiDe  mefen  cnDcrïjouDcn. 

sDitbcrïjacï  Dient  niet  om  u43?oot-4lBogenDc<£D/t  fcïbc  inDacïjtig  te  maften/  Die  fuïftg 
genoeg  beftent  i£  /  a\$  't  feïbc  ten  meeftenbeeï  beïceft  /  Den  ïjanDcï  geften  /  en  ten  beften  tot 
boo^Dccï  ban  u  <&.  <£.  «DnDerfatcn  /  met  ten  manïijftc  couragie  /  ïjeïpen  beïepDen  öebben ; 
maerboo?  bc  pofreritept  en  nakomelingen  /  Dieonbeftenti£/  en  niet  loeten  met  tuat  grote 

moepte  /  onuptfpjcftcïïjïtc  ftofïcn  /  berobinge  /  fcbenDingc  en  berïn*acï)tigcn  ban  dBaegbcn 
cngcbubJDcbjoubjen/  moo^Dcn  enbïocD-bcrgietingc/  bet  berloerben  en  bcrftrtjgcn  ban 
Dcfc berïiregen b?pïjciD /  geftojt beeft/  en ftoe Dcfeïbc berftregen en  erftent 5ijnDc /  metupt^ 
DmftHcïpc  looo^Dcn  /  aï^  Dat  fp  op  Den  ̂ tact  en  gcieebtigïjeDcn  ban  Dien  /  nietenp^eten^ 
DecrDen  /  met  loatïitrigbcDen Dcfeïbc  loeDcrom  acngebocljten  en  beftreDcn  loo^D  -y  loat  fc^o^ 
nc  en  ïicfïïjfte  gcfangen  öacr  aï  locrDc  gefongen  /  om  De  C9crDcr£  in  flapt  te  luicgen  /  en  ooft 
mat  Djepgementcn  /  om  Dcfeïbc  te  berfeï^iftften  en  berbacjt  tt  maften ;  boat  beïoften  ban  re- 
eompenfen/  geïD/  Staten  en  5Hmpten  merDen  niet  aengeboDen/  om  Defe  berluo^ben  en 
berftregen  gcrccïjtigï)ciD  /  ̂oogöciD  en  foubcrainitept  locDer  te  onDerDmftftcn  en  te  bene- 

men. ^>aci'om  IjebbenDe  fóoog-jfBogcnDcl^eercn  Staten  €5encraeï  fcer  loei  enmtjflijft  ge^ 
Daen  /  Datfe  ccn£  en  boo^  aï  /  aï£  een  ecumfg  Decreet  /  Den  ï^eere  l^eftftio  boo?  antlooo^De 
cnaffcbcptbcbbcngcgcben/  Datfe  Defcïbe^oogtjciD/  gerecétigöciD  en  fouberainitept  Der 
3£anDcn  /  tot  Den  uptterflcn  toe  geeefoïbcert  5Ö11  /  met  goeD  en  bïoeD  /  te  mainteneren  /  tegen 

aïïe  De  gene  Die  De  fanöamenteïe  metten  ban  Defcn  ̂ tact  foeften  te  impugneren  /  en  't  foube- 
rain  i'iccbt  ban  Defcn  ̂ tactin  Difputc  te  teeftften/  of  cenige  anDere  p^incen  toe  te  epgenen/en 
Dat  aïïe  De  fuïftc  inbabiï  berftïaeet  too^Dcn  /  om  in  cenige  ̂ Tractaten  bp  ïjaec  ï^oog-cl^ogcn^ 
De  geaDmittccrt  te  rooien.  <3Dc  3Cïmacïjtige  (0oD  /  Die  niet  tegenjraenDe  aïïe  De  ïiftige  p?ac^ 
tnftcn/  gcloeïtiige  en  ongcfunDeerDe  acnbaïïcn  tegen  Dcfc  boogfte  gerecïjtigbeiD  /  berftregen 
topbeto/  en  fouberainitept  /  bare  föoog- jBogcnDé  fegent/  loiï Dcfeïbe  /  mit^gaDer^ fijn  <ê^ 

eclientie  en  uloc  45:oot-iï)ogenDc "<ÊD.  met  fijne  v«BoDïtjfte  maebt  Dacr  in  fterftcn  en  maintc* 
neren  /  o*;j  Dat  lup  eeninaeï  ban  ïjet  ̂ paenfe  joft  boïftomentïijft  bcb?ijt  mogen  tooien  /  tn 
Datmpaït'famenonDcrDcrfcïbcc  befeberminge/  in  een  baften/  geDurigen  en  boïftotmm 
b:eDc  mogen  ïcben/  tot  fijns?  naem£  eer  en  gïorie;  't  lueïfton£€tob  loiï  gunnen  Doo^  fijnen 
&onc  onfen  l^eerc  en  ̂ aïigmaftcr  /  Die  met  Den  3DaDcr  en  ïjepïigcn  <ï5ee|t  /  leeft  en  regneert 
in  eculüigïjciD  /  Sftmcn.  31»  iOacrïem  Den  /  ete. 

VB.  verplichte,  ootmoedige  en  onderdanigfte Dienaer 

PlETER    BOR    CHRISTIAENSZ. 

Ver- 
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Vervolg  van  de  Nederkndfe  Oorlogen  * 
Beroerten*  én Borgerlijke oneenigheden *  ge- 
jfchiet  by  tijden  van  de  Regeringe  van  den  Erts-Hertog  Albertus 
vanOoftenrijk ,  Cardinael ,  Gouverneur  en  Capiteyn  Generael 
over  de  Nederlandfe  Provintien  3  ftaende  onder  het  gebied 
van  den  Konink  van  Spangien.,  Sec.  eri  Maurits  van  Naflau  > 

geboren  Prince  van  Orangien ,  Sec.  Gouverneur  en  Capi- 
teyn Generael  van  Gelderland ,  Holland  ,  Zeland , 

Uytrecht  >  Over-Yffel ,  Admirael  Generael  vatl 
der  Zee :  mitigaders  Wilhelm  Lodewich,Gra- 

ve  van  Nafiau ,  Gouverneur  en  Capiteyn 
Generael  van  Vriefland ,  Stad  en  Om- 

landen  van  Groeningen. 

Waeracbtige  en  Hijlorïfe  befchrijvinge 
Door 

Pieter  Bor  Chris  tiaensz. 

Het  drie  en  dertigfte  Boek. 

Kort  inhouden  van  het  drie  en  dertigfte  Boek  der  Nederlandfe  Oorlogen. 

An  de  komfte  van  den  Cardinael  Albertus,  Erts-Hertoge  van  Ooftenrijk,  in  Ne-    (FoLi; 

derland.  Philips  "Willem  Prince  van  Orangien,  die  z8.  jaren  in  Spangien  gevan- 
gen gewèeft  hadde ,  komt  mede  in  Nederland,  in 't  gefelfchap  van  den  Cardinael 

Albertus.  Monfdragon  j  Gouverneur  van 't  kafteel  van  Antwerpen  ,  geftorven. 
Brantftichtinge  tot  Bommel.   In  den  Hage  komen  fekere  Gedeputeerde  van  de  ftad 
Embdenj  verfoekende  pafpoort  van  de  Heeren  Staten  Generael  om  na Braband  te 
rcyfen  ,  en  tot  wat  eynde.  Die  van  Holland  fendeneenige  Gedeputeerde  aen  die 

van  Zeland,  en  tot  wat  eynde.  De  Gedeputeerde  van  Holland  fchey den  uyt  Zeland ,  endoenhaer 

rapport.  De  Grave  Philips  van  Hohenlo  komt  uyt  Duytfland  in  koopmans  klederen  wederom  in  Hol- 

land. Staten  Ruyteren  doen  executie  met  Loot-recht  in  't  fticht  van  Ceulen,  voor  de  Gravinne  van 
NieuwenaerenMeurs.  De  Staten  Generael  ontfangen  brieven  vanharen  Agent  Calvacrt.  DeHeerc 
van  FoukerollcsPropofitie,  inNovembri.  i  ̂ 95.  Brief  van  den  Koningvan  Vrankrijk  aen  mijnHeer 
van  Barneveld ,  Advocaet  van  den  Lande  van  Holland,  van  den  13.  Januarij  1596.  Brief  van  den 

Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Propofitie  van  denHeere  vanBuzanval,  Am- 
bafladeur  van  den  Konink  van  Vrankrijk,  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  De  Ruyteren  van  Bergen 

op  Zoom  nemen  het  markt-fchip  van  Maeftricht.  Gefteltenifledesweders,  injanuario,  Fcbruario, 
enMartio  1596.  Land-dagtotLeeuwaerden.  Advertentie  nopende  de  Vrede-handclinge.  De  Car- 

dinael Albertus  komt  tot  Bruflel,  en  hoe  hy  daer  ontfangen  werd.  Geboorte-dag  vanden  Cardinael 

Albertus.  Ordonnantie  des  Koninks  van  Spangien,  in'tgeven  vande  titulen,  fo  in'tfchrijvcnals  in 
'tfpreken.  Placcaet,  nopende  het  voeren  en  dragen  van  de  wapenen,  en  ufurpatie  van  de  titulen  van 
Baenderyen,  Ridderfchap en  anderfints.  Staten  Ruyteren  plondercn  én  branden  eenige  hüyfen  en 
landen  in  Lutfenburg.  Den  O  verften  Fran^oys  Veer  werd  van  de  Koninginne  in  Engeland  ontboden. 
Tijdinge  van  Draek  uyt  Indien.  De  Hertog  van  Maine  verfoent  hem  met  den  Konink  van  Vrankrijk. 

De  Hertog  van  Nemours  verfoentfich  met  den  felven  Konink.  Den  Raed  van  Tholoufc  werd  weder- 
om ingeftelt.  Handelinge  tot  Marfilien  in  Provencen.  Bufetus  een  Rechts-geleerde  fpreckt  met  Petrus 

Libertas  ,  om  Marfilien  aen  den  Konink  van  Vrankrijk  te  helpen.  Libertas  antwoorde,  en  haer  bey- 
der  eyndelijk  befluyt.  Bufetus  fpreekt  met  den  Hertog  van  Guife,  Gouverneur  van  Provencen.  Pe- 

trus Libertas  openbaert  fijn  voornemen  aen  fijn  vertroude  vrienden ,  en  ftclt  fijn  voornemen  in  't  werk. 
De  Burgemeefter  Caflault  werd  dood  geflagen,  en  de  ftad  van  Marfilien  word  ten  behoeve  vanden 

Konink  van  Vrankrijk  ingenomen.  Land-Grave  van  Heffen  geftorven.  Een  Bruydcgom,  Bruyd, 
met  Speel-knechten  en  Speel-meyfgens  verdronken.  Meeftcr  Peter  de  Rijke  geftorven.  De  Grave 
George  van  Solms  komt  weder  in  Holland.  Vergadcringe  van  eenig  volk  van  oorloge  in  Braband,  en 

wat  nadenken  men  daer  door  hadde.  Placcaet  van  de  Staten  van  Holland,  inhoudende  fekere  Impofi- 
tientot  lafte  van  die  eenige  ongefundeerde  Proceffen  inftitueren  of  vervolgen,  fo  wel  ter  eerfter,  twe- 
V.Decl.  O  4  der; 
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der,  derder,  alsvordcrcinftantien.  Schryven  van  Charles  de  Heraugiere,  Gouverneur  van  Bre- 

da, aen  den  Hcerc  van  Oldenbarneveld.  Schrijven  van  Jonkheer  Floris  van  Brederodc  ,   Heere 

van  Kloetingen,  Gouverneur  van  Hcufden,  acn  fijn  Excellentie.  Gracf  Willem  van  Naflau komt 

in  den  H.W.     Breda  werd  van  volk  en  nootdruft  voorfien.  Tot  Middelburg  word  een  Jefuijt  ge- 

vangen, die  aengenomen  hadde  de  Koningin  van  Engeland  om  te  brengen.  Den  Ambafiadeur  Bu- 

fanval  krijgt  tijdlngc  van  't  veroveren  van  Marfilien.    Franc,oys  Veer  komt  uyt  Engeland  ,  en  doet 

fijn  Propofkicindè  VergaderingevandeHeeren  Staten  Gencrael.  Propofitie  van  den  Ridder  Fran- 
coys  Veer  acn  de  Hecren  Staten  Generael.  Schrijven  van  den  Heere  van  Caron  aen  de  Staten.  De 

Heeren  Staten  Generael  hebben  beramingc  doen  doen  wat  de  24.  aorlogs-fchepen  ,  de  Konin- 

ginne  van  Engeland  geaccordeert ,  fouden  koften.  Antwoorde  by  den  Heeren  Staten  Generael  den 

Overften  Francoys  Veer  gegeven.    Placcaet  op  de  kortingen  van  de  renten  in  Holland.    Queftie 

tuflehen  die  van  Nimmegen  en  Gorcum.  Die  van  Nimmegen  fchrijven  aen  denRacdvan  de  Stad. 

De  queftie  werd  geflift  door  interccfïïe  van  fijne  Excellentie.  De  Ruyteren  van  Bergen  op  Zoom  en 

Breda  flaen  een  deel  Ruyteren  van  den  vyand.  Den  Ambafiadeur  van  Engeland  doet  eenige  ope- 

ningc  aen  de  Gedeputeerde  van  de  Heeren  Staten  Generael ,  daer  mede  hy  meent  dat  men  haer  Maje- 
fteyt  eenig  contentement  foude  konnen  doen  op  haer  Petitie.  Propofïtie  van  den  Heere  Ambafladenr 
Bodley  aen  de  Hecren  Staten  Generael.  Antwoorde  der  Heeren  Staten  Generael  acn  den  Ambafiadeur 
Bodley  gegeven.   Die  van  Vriefland  willen  een  Collegie  van  Admiraliteyt  oprechten.  Den  Abt  van 
Rottumjoachum  Ubbena,  en  de  Sindincus  van  Groeningen  gevangen.  Den  Cardinael  doet  eenig 
Meel  en  Lonten  in  la  Fere  brengen.  Den  Cardinael  Albcrtus  trekt  na  Calis  om  dat  te  belegeren.  Calis 
word  den  Cardinael  overgegeven.  Sijn  Excellentie  trekt  den  1 1.  uyt  den  Hage  na  Zeland.  Tocht  van 

de  Staten  Ruyteren  door  Walfch-Braband.  Den  Heere  van  Maldere  word  in  Zeland  geinftalleert ,  om 
van  wegen  fijn  Excellentie  te  reprefenteren  den  ganfehen  Adel  van  Zeland.  Sijn  Excellentie  fend  eenige 
fchepen  met  volk  na  Calis ,  en  volgt  felfs.  Het  kafteel  van  Calis  word  ftormenderhand  ingenomen. 

Placcaet  van  de  Heeren  Staten  Generael,  daer  by  ordre  geftelt  word  op 't  verlenen  van  depafpoor- 
ten,  voor  de  gene  die  uyt  vyanden  Landen  komen  en  derwaerts  gaen;  Item,  tegen  de  Jeiuiten,  en 
der  felver  fcholen  in  de  Univerfiteyten ,  ftaende  onder  de  heerfchappye  der  Spangiaerden ,  en  die  in  de 
felve  hare  Promotie  genomen  hebben ,  of  fullen  nemen.  Schrijven  van  den  Agent  Adriaen  Damman, 
aen  den  Heere  van  Oldenbarneveld  :  Andere  brief  van  den  Heere  Damman ,  aen  den  Heere  van  Ol- 

denbarneveld. De  oorlog- fchepen  tothulpe  vandeKoninginne,  worden  geëquipeert,  en  na  Enge- 
landjgefonden.  De  Keyfer  en  eenige  Rijks-Vorftcn  en  Steden  fchrijven  aen  de  Heeren  Staten  Gene- 

rael. Antwoorde  van  de  Heeren  Staten  Generael  aen  den  Keyfer  en  Vorften.  Miiïïvevan  denKonink 

van  Vrankrijk,  gefchreven  met  fijn  eygen  hand  aen  den  Heere  Ad  vocaet  van  Holland.  En  brief  van 
denKonink  van  Vrankrijk,  met  fijn  eygen  hand  gefchreven,  aen  den  Heere  Brienen.  Schoon  weder. 
Groten  hagel.  Ooftcnde  word  voorfien  van  volk,  gefchut,  en  amunitie.  Brieven  van  den  Agent 

Caron.  Derde  zeylagieby  Noorden  om  na  de  Koninkrijken  van  Cathay  en  China.  Namen  van  de  ge-  . 

nc  die  op  't  fchip  van  Jacob  van  Heemskerk  van  defe  reyfe  wederom  gekomen  zijn.  Verfcheyden  refo- 
lutien  van  de  Staten  van  Holland.   Die  van  Vlaendcren  bieden  1200000.  gulden  te  fourneren,  om 

Ooftende  te  beleggen.  Twee  vanen  Ruyteren  van  den  vyand  by  d'onfe  geflagen.  De  ftcden  van  Ech- 
tcrnachtinLutfenburg,  van  de  Statife  ingenomen,  geplondcrt,  en  weder  verlaten.  Mons  deRofne 

wind  de  kaftelen  van  Guines  en  Hames.  Ardres  word  van  den  Cardinael  Albertus  belegert.  De  voor- 

ftad  word  met  cenen  ftorm  ingenomen.  Uytval  der  belegerden.  'T  gefchut  word  voor  Ardres  geplant. 
Ardres  werd  den  Cardinael  overgegeven.  La  Fere  aen  den  Konink  van  Vrankrijk ,  na  feven  maenden 

belegs,  overgegeven.  Daer  na  deylt  de  Cardinael  fijn  krijgsvolk  uyt  in  de  nodigde  plaetfen ,  enge- 
refolvccrt  zijnde  Vrankrijk  voor  dit-mael  te  verlaten ,  beraet  hem  wat  hy  de  reft  van  den  Somer  tegen 
de  Vereenigde  Nederlanden  wil  voornemen  ,  en  werden  in  den  Rade  van  den  Cardinael  vier  aenflagen 

voorgedragen.  De  Cardinael  rcfol veert  r^ulft  aen  te  taften.  Schrijven  van  de  Koninginne  van  Enge- 

land ,  aen  den  Heere  van  "Warmont.  De  Biflchop  en  't  Capittel  van  Colen  fenden  gefanten  aen  de 
Heeren  Staten  Generael ,  nopende  de  pretenfien  van  de  Gravinne  van  Meurs.  Antwoorde  van  de  Hee- 

ren Staten  Generael.  Nieu  krijgs-ordre  van  den  Eerts-Hertoge  Albertus  Cardinael.  Intrede  en  t'fa- 
menkomfte  van  veel  Hollandie  Rethorijk-kameren  binnen  Leyden.  Refereyn  ,   daer  mede  die  van 
Vlacrdingen  den  hoogften  prijs  winnen.  Leyden  van  den  regel  by  de  Leydfe  Rethorijk-kamer  op  ge- 

ftelt. De  Staten  Generael  krijgen  tijdinge  dat  de  alliantie  tuflehen  den  Konink  van  Vrankrijk  en  En- 
geland gemaekt  was ,  en  dat  de  oorloge  in  Yerland  ten  eynde  was.   Caron  fchrijft  aen  de  Heeren  Sta- 

ten Generael.  Den  Agent  der  Heeren  Staten  Calvart  doet  rapport  aen  de  Heeren  Staten  Generael, 
nopende  de  alliantie  gemaekt  tuffchen  den  Konink  van  Vrankrijk  en  de  Koninginne  van  Engeland. 

Schrijven  vanden  Admiraeljuftinus  van  NafTau  aen  fijn  Excellentie.  Monfieur  d'Ancel,  Secretaris 
van  den  Konink  van  Vrankrijk ,  komt  in  den  Hage.  Sijn  Excellentie  vertrekt  uyt  den  Hage  na  Zeland. 

Declaratie ,  waerom  de  Koninginne  van  Engeland  een  Vlote  van  fchepen  ter  Zee  afveerdigt ,  tot  de- 

fenfic  van  haer  Landfchappen  ,  regens  't  geweld  des  Koninks  van  Spangien.  Mifïive  van  denKonink 
van  Vrankrijk  uyt  Abbeville,  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Propofitic  by  den  Heere  Buzanval, 

Ambafiadeur  van  den  Konink  van  Vrankrijk,  in  de  vergaderinge  der  Heeren  Staten  Generael  ge- 
daen.  MilTive  van  den  Hertog  van  Bouillon  ,  en  den  Heere  van  Sancy,  aen  den  Heere  Ad  vocaet  van 

,     't  Land  van  Holland.  Refolutic  om  een  Hatelijke  Legatie  in  Engeland  tefenden.  Eenige  van  de  Staten 
lluyteren  werden  gevangen  ontrent  Maeftricht.  Sijn  Excellentie  van  Naflau  trekt  binnen  Ooftende. 
Den  vyand  trekt  met  fijn  Leger  dan  hier  dan  daer,  om  fijn  Excellentie  te  abuferen.  Den  Gouverneur 

.  van  Breda  Heraugiere  fchrijft  aen  fijn  Excellentie  dat  den  vyand  na  de  Schelde  quam,  en  vreefde  voor 

'bclcgcringc  van  Breda.  Des  vyands  Rnyterye  halen  beeften  voor  Nimmegen.  De  Staten  menende  dat den 



x  5  ö  6.  Kwt  inhoud  van  het  drie  en  deYtlgfte  Boek*  165 
den  vyand  Breda  wilde  belegeren ,  fenden  daer  volk  in.  Gorcum  word  ook  verfterkt.  Sijn  Excellentie 

vertrekt  na  Bergen  op  Zoom.  Den  Admiracl  Juftinus  van  Naflau  komt  met  fijn  Regimenten  uyt  Vrank- 

rijk.  De  Graenran  Solms  fchrijft  aen  fijn  Excellentie.  Den  vyand  komt  na 't  Land  van  Huift  toe.  De 
SchanfevandekleyneRapcwórdby  den  vyand  ingenomen.  Uytval  van 't  garnifoen  van  Huift  tegen 
den  vyand.   Die  van  de  ftad  vluchten  met  defordre  na  deftadenMoervaert.  Sijn  Excellentie  komt 
felfs  binnen  Huift ,  en  ftelt  ordrè.  Den  Ambafladeur  Buzanval  levert  Credentie-brieven  van  den  Ko- 

nink van  Vrankrijk  over ,  daer  op  hy  een  Propofitie  doet  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Vorder  ver- 

hael  van 't  gene  voor-viel  in  de  belegeringe  van  Huift.   De  Moervaert  Schanfe  word  aen  den  vyand 

overgelevert.  Den  Cardinael  Albertus  komt  in  't  Leger  voor  Huift.  Dagvaert  van  de  Staten  van  Hol- 
land.   Capiteyn  Vailland  werd  by   fijn  Excellentie  gecafleert.     Uitval  van  die  van  Huift.    Den 

vyand  fteekt  drie  fchepen  uyt  Huift  komende  in  brand.  Ander  uytval  van  die  van  Huift.  De  vyand  doet 

ccnigeaenvallenop'tgroot  Ravelijn  te  vergeefs.  De  Colonel  jan  Piron  in'thooft  gefchoten,  doch 
daer  van  genefen.    Daer  komen  Gedeputeerde  van  de  Heeren  Staten  Generael  by  fijn  Excellentie.  De 

vyand  befchiet  het  groot  Ravelijn.  De  Hecre  van  Rofne ,  Maerfchalk  van  't  Leger  van  den  Cardinael 
Albertus,  wert  het  hooft  af-gefchoten.  DeGravevan  Varax  komt  in  fijn  plaetfe.  De  vyand  het  Rave- 

lijn ingekregen  hebbende  ,  wert 'er  weder  uytgeflagen.  Capiteyn  Balfour  doot  gefchoten.  Capiteyn 
Don  Loys  Manriques  doot  gefchoten.  De  vyand  verovert  het  Ravelijn.    Flauhertigheid  onder  het 
krijgsvolk  in  de  ftad  Huift.  De  vyand  verbranteenige  fchepen  met  koren,  uyt  Huift  komende.  Sijn 
Excellentie  fchrijft  aen  den  Grave  van  Solms.  Uytval  van  die  van  Huift.  De  vyand  vult  de  grachte. 

De  ftad  werd  befchoten  en  opgeëyfcht,  en  de  antwoorde  daer  op  gegeven.  Ade  van  de  krijgs-raed 

binnen  Huift,  beroerende 't  overgeven  der  ftad  Huift  aen  den  Erts-Hertog  Albertus.  Artijkulendaer 
op  de  ftad  van  Huift  aen  den  Cardinael  Albertus  is  overgelevert.  De  Grave  van  Solms  fchrijft  aen  fijn 
Excellentie.  De  Grave  van  Solms  fent  het  accoort  aen  fijn  Excellentie.  De  Cardinael  ftelt  een  Gouver- 

neur binnen  Hulft,en  vertrekt  na  Antwerpen  j  en  voort  na  BrtuTel.  De  gemutineerde  van  Tielmont  en  la 
Capelle  werden  betaelt.  Waertgelders  in  Holland  aengenomen.  De  Staten  Generael  hebben  een  groot 
ongenoegen  van  de  overgevinge  van  Huift  :  Willen  de  naefte  plaetfen  verfekert  hebben.  De  Grave 
van  Solms  doet  fijn  rapport  in  de  Staten  Generael)  nopende  het  overgeven  van  Huift.  Juftificatic  by 
de  Grave  van  Solms  aen  de  Staten  Generael  overgegeven ,  nopende  het  overgeven  van  Huift.  Die  van 
Zeland  bedanken  den  Grave  van  Solms  van  fijnen  dienft,  enfeggen  hem  fijn  tradementopby  Miiïive: 
Daer  over  hy  hem  beklaegt  aen  de  Staten  Generael.  De  Grave  van  Solms  verklaert  de  oftentie  van  die 

yan  Zeland  teremitteren ,  en  prefenteert  in  den  dienft  van  't  Land  te  continueren.  De  Heeren  Staten 
Generael  continueren  den  Grave  van  Solms  in  haren  dienft,  geven  hem  nieuwe  commifïie  en  trade- 
ment.  Van  de  reyfe  en  het  fucces  van  de  Vlote  van  Sirjan  Haukes,  en  Francoys  Draek  in  Indien. Placcaet 

van  de  Heeren  Staten  Generael ,  verbiedende  te  varen  op  de  Havens  van  Calis ,  G.revelingen  ,  Duyn- 
kerken ,  &c.  mitfgaders  tegen  defrautie  van  de  Convoyen  en  Licenten.  De  Engelfe  Vloot  gaet  te  fche- 
pe  na  de  kufte  van  Spangien.  Arriveren  voor  de  Baye  van  Cadis,  of  Calis  Malis.  Sijn  flaeg  tegen  de 
Spaenfe.  Nemen  de  ftad  Cadis  Malis  in  met  het kafteel.  De  Ridder  Jan  Winkfelt,  gewefen  Gouver- 

neur van  Geertruydenberg,  ten  tijde  als  het  den  Hertog  van  Parma  verkoft  worde ,  en  die  mede  by 
de  Staten  Generael  geprofcribeert  was,  werd  hier  dood  gefchoten.  Deliberatie  gehouden  of  men  Ca- 

dis foude  behouden  of  verlaten.  De  Spaenfe  Galeyen  nemen  een  Hollands  Vlie-boot.  DeEngelfe 
verlaten  Cadis  Malis ,  én  vertrekken  met  den  buyt  na  huys  toe.   Sy  komen  wederom  uyt  Spangien 

t'huys.  Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aen  den  Heere  van  Warmont,  Admirael  over  de  V  loot 
van  de  Staten  Generael.  De  Heere  van  Warmont  doet  rapport  aen  de  Heeren  Staten  Generael  van  de 

gehele  voyagie.  Vier  hondert  fchepen  met  korens  in  Teflelaengekomen.  Verbot  van  voor-koop.  De 
Francoyfen  vallen  in  Arthoys.    Capiteyn  Smit,  Engelfman,  tot  Bergen  op  Zoom  leggende,  gaetby 
den  vyand  over.  Dodor  Johan  Bafius ,  Raed  van  den  Prince  van. Orangien  ,  fterft.  De  Heeren  Sta- 

ten Generael  fenden  gefanten  naDenemarken.  Prefenten  die  de  Staten  van  de  Vereenigde  Landen  den 
Konink  van  Denemarken  vereeren.  De  Konink  van  Denemarken  approbeert  en  confirmeert  de  Con- 

traden j  Alliantien  ,  en  Privilegiën  ,  die  den  Konink  van  Denemarken  fijnen  vader,  en  fijne  voorfa- 
ten  met  de  Nederlanden  hebben  gemaekt.  De  queftie  tuffchen  de  Staten  Generael  en  de  ftad  Groenin- 

gen en  Omlanden,  by  uytfprake  van  fijn  Excellentie*  en  Grave  Willem  van  Naflau,  gedecideert. 
Uytfprakegedaen  byfijn  Excellentie  en  Graef  Willem  van  Naflau,  nopende  van  de  quote  van  de  ftad 

Groeningen  en  Omlanden,  beroerende  de  Fortificatie  van 't  Fort  Coeverden.  Gefchnfte  by  de  Ge- 
.    deputeerde  van  Vriefland  aen  de  Heeren  Staten  Generael  overgegeven.  Redenen  moverende  die  van 

Vriefland  j  tot  Fortificatie  des  vleks  Coeverden.  Handel  der  gefanten  van  de  Generale  Staten  ,  met  de 
Heeren  Staten  van  Vriefland.  De  gefanten  doen  haer  rapport  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Difpu- 
tatie  gehouden  tot  Leeuwacrden,  tuffchen  Ruardum  Acronium,  Predicant  van  de  Gereformeerde 
Religie  ter  eender,  en  Peter  van  Ceulen,  Leeraerby  de  Mennoniften  of  Dopers  ter  andere  zijde.  De 
Heeren  Staten  Generael  fenden  eenige  gefanten  aen  de  Koninginne  van  Engeland ,  fy  komen  in  Enge- 

land, en  wat  fyaldaer  handelen  ,  komen  wederom  in  den  Hagefonderyctuytgcrecht  te  hebben.  Ger- 

rit  de  Jonge,  Gouverneur  van  's  Gravenweert ,  fterft.  Huwelijk  van  Grave  Philips  Lodewijk  van  Ha- 
nau,  met  de  dochter  van  den  Prince  van  Orangien.  Philips  Prince  van  Orangien  komt  byfijnfufter 
deGravinnevanHohenloenBuren.  Den  Grave  van  Hohenlo  geeft  een  Bancquetaen  den  Hertog  van 
Bouillon.  Den  Ambafladeur  Bufanval  doet  een  heerlik  Bancquetaen  den  Hertog  van  Bouillon.  Aen- 
flag  van  den  Colonel  Pyron  op  Huift  te  vergeefs  :  De  Konink  van  Spangien  equipeert  vele  fchepen  en 

Galeyen  tegen  defe  Landen,  'en  tegen  Engeland.  Informatie  van  wegen  de  Heeren  Staten  Generael 
genomen,  nopende  de  toeruftinge  die  de  Konink  van  Spangien  was  doende  in  diverfe  Havenen  van 
Spangien  en  Portugael.  Miffive  yan  de  Gecommitteerde  R,aden  yan  de  Staten  yan  Zeland,  aen  de Heeren 
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Heeren  Staten  Generael.  Tranfiaet  uyt  het  Spaenfe  ,  van  de  Spaenfc  Koninks  Vlotc  tegen  defc  Lan- 

den en  Engeland  toe-geruft.  Spaenfevlote  door  onweder  verftroyt,  en  eenfdeels  vernielt.  Dag-vaert 
van  de  Staten  van  Holland,  op  de  fwarigheid  van  de  komfte  van  de Spaenfe  vlote.  Rcfolutie  van  de 

Staten  van  Holland,  tegen  de  aenkomfte  van  de  Spaenfe  vlote.  Handelinge  tuflehen  de Konink  van 

Vrankrijk  en  de  Koninginne  van  Engeland ,  om  een  nader  verbond  te  maken.  Propofitie  van  den  Hcc- 
revanSancv,  Ambafladcurvan  den  Konink  van  Vrankrijk,  gedaen  acn  de  Majcfteyt  van  dcKonin- 
ginne  van  Engeland-,  ontrent  den  tijd  van  het  innemen  van  Calis.  DeHeere  van  Sancy  handelt  met 
Guiliame  Cicclj  groot  Treforier  van  Engeland.  De  Hertoge  van  Bouillon  komt  in  Engeland,  en 

foekt  den  Grave  van  Eflcx  den  tocht  op  Spangien  af  te  raden,  doch  te  vergeefs.  De  Hertog  van  Bouil- 
lon krijgt  audiëntie  by  de  Koninginne  van  Engeland,  fijne  Propofitie,  het  verbond  wort  gemaekt. 

Brief  van  den  Hcere  Caronaenden  Hcere  van  Gldenbarneveld,  beroerende  de  folemniteyten  van  den 

eedby  de  Koninginne  gedaen  op 't  voornoemde  verbond.  De  Hertog  van  Bouillon  vertrekt  uytEn- 
geland  na  Zeland,  en  voorts  na  Rolland,  aendeHeeren  Staten  Gcnerael.   Mifïïve  van  den  Konink 
van  V  rankrijk  acn  den  Hecrc  van  Oldenbarne  veld.  Brief  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Heeren 
Staten  Gcnerael.  Propofitie  vanden  Hertog  van  Bouillon  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Zutphen 
en  Doesburg  worden  gefortifif:eert.  Brief  der  Koninginne  van  Engeland,  aen  de  Staten  Generael. 

Propofitie  van  den  Racds-Heere  Gilpijn  acn  de  Heeren  Staten  Generael ,  van  wegen  de  Majefteyt  van 
Engeland.  Den  vyandmaekt  e|en  Embufcade  voor  Swol,  haelt  eenige  beeften,  en  flaet  eenig  voet- 

volk en  ruytercn.  De  ruyteren  van  Breda  en  Bergen  op  Zoom  vallen  in  kleyn  Braband  ,  dan  rechten 
weyniguyt  :  Den  Impoft  op  het  dragen  van  goude,  filvere,  en  fijde  accoutrementen ,  en  kan  niet  in 
treyn  gebracht  werden.  Handelinge  met  den  Hertog  van  Bouillon  en  de  Heere  Gilpijn,  op  de  Ligue 
tuflehen  hare  Koninklijke  Majeftey ten  van  Vrankrijk  en  Engeland,  met  den  Heeren  Staten  Generael. 
Infertie  van  den  brief  van  Credentie  van  den  Konink  van  Vrankrijk.  Infertie  van  den  brief  van  Cre- 
dentie  van  de  Koninginne  van  Engeland,  aendeHeeren  Staten  Generael.  Infertie  van  de  autorifatie 

of  volmacht,  by  den  Konink  van  Vrankrijk  gegeven  acn  den  Hertog  van  Bouillon.  Particulier  accoert 
tuflehen  den  Konink  van  Vrankrijk  en  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlanden.  Banccjuet  by 

de  Heeren  Staten  Generael  gegeven  $  geviert,  en  triumphe  bedreven  inden  Hagc.  Aenflag  voorge- 
nomen om  een  inval  in  kleyn  Braband  te  doen.  De  vyand  fent  volk  tot  Eekeren.  De  Hertog  van  Bouil- 

lon vertrekt  wederom  na  Vrankrijk  toe  :  Den  aenflag  der  Heeren  Staten  blijft  achter.  Groot  Muys- 
jaer  Anno  i^acT.  De  Gecommitteerde  van  de  Heeren  Staten  Generael  komen  op  den  Lant-dag  tot 
Leeuwaerden ,  om  haer  voorgaende  befoinge  te  continueren.  De  gefanten  werden  vreemt  en  met  aller- 
ley fwarigheden  bejegent,  enwatfy  daer  op  voor  antwoorde  gaven,  fy  antwoorden  ook  op  andere 

voorwerpingen,  belangende  de  Commifïïe  van  fijn  Genade  Grave  W"illem  van  Naflau,  &c.  ftad- 
liouder  van  Vriefland.  Verder  verhael  van  het  befoinge  der  Heeren  Gedeputeerde  van  de  Staten  Gene- 

rael in  Vriefland.  Grave  Willem  van  Naflau  procedeert  tegens  Karel  Roorda.  Extraót  uytfeekere 
Mifïïve ,  by  Karel  Roorda  uyt  Leeuwaerden  den  ix.  Septembris  i  595.  gefchreven  aen  Jacob  Jöoftenfz. 

Secretaris  van  Enkhuyfen.  Articulen  by  Grave  "Willem  van  Naflau  beraemt ,  tot  beflichtirige  van  het 
gefchil,  tuflehen  hem  en  Karel  Roorda  ontftaen.  Briefken  van  Karel  Roorda,  aen  de  Heere  Griet- 

man Tetmans.  Mifïïve  van  de  Burgemeefteren ,  Schepenen,  en  Rade  der  Stede  Bolfwaert ,  aen  de 
Heeren  Staten  Generael,  en  Rade  van  Staten  der  Vereenigde  Provinticn.  Concept  by  eenige  van 

Bolfwaert  voor  geftelt ,  om  veranderinge  te  maken  in  de  verkiefingevandcMagiftratenaldaer.  Ru- 

moer tot  Antwerpen ,  door  't  refuferen  van  de  bctalinge  der  Wiffelen  des  Koninks  van  Spangien.  Han- 
delinge van  James  "Wims,  Schots  Edelman,  Omdeftadvander  Veere  in  Zeland  aen  den  Konink  van 

Spangien  te  brengen.  James  Wims  word  binnen  der  Veer  onthooft  en  gcvierendeelt.  De  liftigheid  van 
Don  Guiliame  de  St.  Clement ,  Ambafladeur  des  Konings  van  Spangien  by  den  Kcyfer.  Brief  van  dca 
Konink  van  Spangien  aen  fijnen  Ambafladeur  Don  Guiliame  de  St.  Clement.  Brief  van  Don  Guiliame 
de  St.  Clement  aen  den  Raeds-Hcere  Aflonville-  j  Andere  brief  van  Don  Guiliame  de  St.  Clement  aen 

den  Konink  van  Spangien.  Andere  brieven  van  Don  Guiliame  de  St.  Clement  aen  den  Konink  van 
Spangien.  Vertoog  en  verfoek  gedaen  acn  den  Keyfer ,  door  Francifco  de  Mendoza  Admirael  van 

Arragon,  als  Ambafladeur  van  den  Erts-Hertog,  en  van  wegen  den  Konink  van  Spangien.    Des 
Keyfers  antwoorde  daer  op.  En  wederom  des  Admiraels  replijke,  en  des  Keyfers  duplijke.  Wil- 

helmus Ancellinus  word  van  den  Konink  van  Vrankrijk  in  Duytflandgefonden,  entotwateynde. 

Grave  Karel  van  Arenberge  werd  van  den  Cardinacl  Albertus  in  Duytfland  gefonden ,  om  voet-volk 
enpaerde-volk  aen  te  nemen.  Heftige  Oratie  Wilhelmi  Aneellini,  over  de  Spaenfe  ambitie.  Ant- 

woorde van  de  Keur-vorften ,  Palfgravc,  en  Brandenburg,  op  't  verfochte  verbond.  FrancifcusMen- 

dofl'a  Admirant  van  Arragon ,  door-reyft  met  een  grote  pracht  geheel  Duytfland  en  Polen  i  en  fijn  han- 
delinge. Den  Cardinael  Albertus  maekt  den  Admirael  van  Arragon  Generael  van  de  ruyterye  van  den 

Konink  van  Spangien  in  Nederland.  Die  van  den  Omlanden  vrefende  voor  vorft  en  inval  det  v.yanden, 
verfoekon  afïïitentie  van  volk.  Jonker  van  Wijngaerden  krijgt  commiffie  om  te  commanderen  binnen 
Geertruydenberg.  De  Hcere  Audenfort  wert  Hofmeeftcr  van  fijn  Excellentie.    Sijn  Excellentie  ij 
fiekelijk.  Schrijven  van  Caron  aen  de  Staten.  Vergaderinge  der  Heeren  Staten  van  Hollanden  befluyï 

om  d'corloge  te  continueren,  .    *tt 
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PHILIPS    WILLEM,  PRINS   VAN  ORANJE, 
GRAEVE  VAN  NASSAU    EN    B  UUREN    ETC. 

BARON        VAN        BREDA        ETC 

Ridder   van    d   ordre   van  't    Gulde    vlies   .  etc 
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Het  drie  en  dertigfte  Boek. 

tDanfte 
fiomfle 
Dan Den 
«Cacöniael 

tog  ban 
<©ofïen» 
rtjfï  /in 

jBcbet» 
land. 

ff  ïjebben  m  't  laetfl  ban  btt  ttoc- en-bertigfle  boeR  berbaelt  /  bat 
ben  Carbmaeiailbertuö/  €rtö- 
^ertoguan<0oftentijR/  etc.  (be* 
toclRe  Dp  ben  &oninR  ban  ̂ pan* 
gicn  genomineert  toaö  tot  «êtou? 
berneur  en  Capitepn  <©encrael 
ban  be  $ebcrlanben/  in  plactfc 

ban  fijn  obecleben  tyoebcc  ben  €rt$-ï|ertoge  €c- 
nefluö)  geRomen  toaötot.!Jföplanen/  altoaec  bp  fijn 
ïiermiffc  meenbe  te  bouben  /  en  baer  na  fnn  repfe 
te  nemen  op  &ut5enburg  /  na  $ebcrlanb  /  't  toclR  bp aifo  na  geRomen  iö/  fulftö  bat  bp  ben  29.  ̂ flamiaiij 
1596,  tot  3lut3enbiirg iö  genomen/  bergcfelfcbapt 
bjefenDemct^Dtïtp5S3©tlDeimban  l^aflau/  #?ince 
ban  <®rangien  /  betoelRe  nu  ontrent  28.  jaren  lange  tn 
^pangten  gebangen  getoeefl öeböenöe  /  ban  ben  Ïjo- 
ntnh  tn  typtyfo  geflelt  toaö/gelijR  top  in  't  boo2gaenöe 
boeRgefepbbebben/  't  toclR  oo?faRegaf  ban  beleen beeftbepben  bifcourfen  baer  op  te  bouben  /  eenige  fep; 
öen  /  betoijle  bet  nobig  toaö  een  <ü5ouberneur  ban  Isa* 
ninRlijRen  bloebe  tot  «Boubcrneuc  albaer  te  fentren  / 
men  baer  toe  niemant  beter  nocl)  beguamec  fotttie  bete 
ben  nonnen  nemen  ban  oefen  ̂ mce  /  ban  fo  groter  bo- 

fte/nu aïrebe  beproeft  tn  materie  ban^oubernemente/ 
ïjcbbenbe  mi  fo  iu  ̂ pangiett  alö  in  $o?tugael  getoeefl 
ontrent  26.  iaren/  toefenbenoebertiecen/  en  begaeft 
met  bele  anbere  goebenuaütepten/  baccboojbpbau 
beien  beminb  toaö.  Anbere  öabben  toaer genomen/ 
bat  alfo  f)p  nu  beerbig  en  bemiaem  toaö  om  te  tre- 
ben  in  be  befifeninge  ban  be  $?ieflerlijfte  en  geefle* 
RjRe  faRen  /  baer  toe  lyp  febeen  opgeboet  te  toefen/ 
en  bat  Ijn  fulRö  niet  iittic :  alö  nu  berijbingc  geöo- 

lïoi.  50  men  toatf  ban  bet  obcrlijbcn  ban  fijnen  bjoebec  <£t> 
neftusv  bat  men  toat  anberö  met  ïjem  boo?  babbe/ 
ban  bem  alleenlijR  25iflïbop  ban  (Colebo  te  ma- 
nen»  3£ocfj  fjoe  fubtijlijR  baer  ban  gebifputeetttoer* 
be  /  niemanb  Ronbe  bet  retfjte  befebept  bate  ban 
geben  /  noebte  be^  ïtoningö  ban  ̂ pangiertf  ge* 
bataten  boo2-b?ingen/  iiittjz  faken  bieper  infag/  en 
befelbe  belepbe  tot  fulRen  epnbe  al^  fijn  boo2nemen 
toaö/  en  top  t'fijnec  plaetfcbcrbalenfullen.  ̂ Dtltpjë 3©ill)eïnt  ban  $affau/  p?irtce  ban  Granaten  /  in 

rau'/piinteb2pöeibge(lelt3ijnbe/  quamin'tgcfelfcljap  ban  ben uaii^tan^ojj^  <£atbmael  3flberruö  /  en  öp  mcenbe  bat  lyp 
f8%jJ,'nterftonbfonbe  genieten  be  becrlpbeben/  ïanben/  en «èpansien  goeberen  bk  op  b*m  toarcnberbalien/  boo?  tyt  af- 
seoangen  flerben  ban  fijnen  baber/  betoelRegcconfifmteerttoa^ 
SS  /     ren  >  en  men  meenbe  bat  be  &oninR  baer  mebe  boo2 
fiomtm   ftabbeöcm  getjeelijft  aen  öemte  obïigeren/  boo? 
^et)£c*    bien  t>  befe  b^pDetb  berhreeg  alö  bp  baer  minfl  op 
|WJ/  hin'!berbacöt  toaö/  en  bat  9p  ooRboo^bemmeenbe  beel San  ben    "« te  ree ftten  ï^p  be  <0eunieerbe  ̂ jobintien  /  en  bp  ben 
cacbinaci  $?ince  jBauritio  fijnen  b^oeber  :  maer  be.faRe  ben 
w\bztuus.$izmn  Staten  <©eneraelfufpecttoefenbe/  fjabben  be 

booznoembe  peeren  aen  ben  $2jnce  ban  o?rangien  ge- 
fcï):eben  ben  22»  ̂ ecembii^  1595»  gtïijR  topinoné 
ttoe  en  berttglïe  boeR/  folio  124.  beröaelt  bebben/ 
Debbenbeboo^berögoebgebonben/  bat  benCurateur 
ban  bet  ftcrf-öup£  ban  ben  boo?noemben  pince  a©tl> 
Helm  ban  5^aifau  fijnen  baber  /  aen  ben.  boo^ncemben 
l^ecre  ©?ince  eerfl  fouben  fenben  ioooo.gulbenö  in 
igelbe  ban  fnne  goeberen  en  inRomtten  /  toat  bo:ber 
ftier  naer  in  <©ctob?i  befeüS  jaer^gefcïjietiöinbet'fa' men-Romfle  tuffeben  ben  boo?noemben  ̂ DtRP^  a©il- 
f  jelm  ̂ 2ince  ban  #rangien  /  en  fijne  eentge  fufter  ban 
fijn moeberg toegen/  inbenSLanbebandebe/  fullen 
top  f  fijner  plaetfe  berljalen. 

^©en  Carbinael  Hlbertujs  b^aebt  met  ïjent  23 .  toaen* 
öelen  nieutoe  ̂ pangiaerben/  fterR  toefenbe  ontrent 
3000.  man/  onber  bet  commanbementbanbeColo^ 
netó  iBanuel  bc  ©ega  /•  en  <Ioöan  be  (Cereba  /  betoel- 
fee  baer  ban  ttoee  troupengemaeRtbebbenbe/  mar- 
tbcerbenopbequartierenbaer  toegeoabonneert :  ten 
<crt3-^ertog  martljcerbe  met  fijn  gebeeï  ̂ of  /  en  3  50. 
muplen  /  gelaben  met  ftjn  bagagie  en  eenig  gelb  met  4. 
Compagnien  /  uptgelefen  ̂ paenö  boet-bolR  /  elR  ban 
ïoo»  arqucbufierg/  en  't  mceitenbeel  ban  be  licljte 

3U>iiÖeim 
öan  Jftaf' 

rupterijc  onber 't  betoint  ban  ̂ on<Ottabiobe2firra^ gon/  Ciaubcbc  0ie/  2£>aronban23alanfon/  en  ben 
<*5?abcban  ©arar/  betoelReepgentlnb  <öeneraelban 
be  artillerije  toa^  tn  j^ebcrlanb. 

fCuffcöen  kanten  en  .liBarcbc  iö  Crneffuo'&eur- bo?H  ban  geulen  /  en  hertog  ban  peperen  /  ben  Car^ 
binad  ban  ©oitenrijb  tegemoetgekomen/  cml)em 
te  begroeten  en  te  bergefelfcljappen/  en  Ro?t^  baer  na 
00R  ben  <02Obe  ban  jFucntesV  met  fijne  ttoee  Com- 

pagnien gtiarben  en  100.  arcïjier.07  altemael  fca* bzacfcntoeltepecrbe;  ïjem  bergefelfcöapte  bcn^er* 
tog  banlUumale/  i^onöbeïiofne/  be  <6?aben  ban 
^renberg/  Éignp  en  ̂ arlapmont/  enepnbclijRb^t 
geljeele  ,§paenfe  en  ̂ taliaenfe^of.  3Ctö  ben  <£rt£- 
l^ertoge  te  Eutfenburg  quam  /  toaren  baer  aïrebe  ge=^ 
arribeert  ben  ̂ ertog  ban  Kerfcljot  /  ben  iBarqui^ 
ban^>ab2e/  beo52abenban^oraen23ofTn/  be^e- 
fibentén  en  ̂ ecretarifen  ban  c^tate/  en  bele  anbere 
peeren  en  Staten  ban  't  ilanb/  om  fnn  l^oogïjeib te  befoeRen  en  te  begroeten  /  en  ficlj  bp  Ijetn  beRcnt 
te  maften.  <Denouben<0jabeban  iroanfbelb/  <0ott^ 
berneur  ban  ̂ k  ̂ jobintie  /  beeft  öettt  gclogecrt  /  met 
alle  fooien  ban  göcb  otttbael  en  magnificentie  /  al* 
toaer  top  bem  toat  toillen  laten  ruften  ban  fijne  moepe- 
lijRe  repfe/  en  mibbelertijb  eenige  anbere  faRenbec- 

balen. 
^en  berben  ̂ anuarij  i$  Cbnflojfel  imonftoagon  /  ̂onni-a* 

(©ouberneur  ban  ïja  Raftccl  ban  3Hnttoerpen/en  45oiu  eon/  «3ou* 
berneur  ban  CamcryR  /  toaffenbe  fijn  banben  om  aen  Jtmju| 
tafel  te  gaen  fitten/  gefro^bcn/  3ijnbe  92.  jacroub/S 
bebbenbe  ona'ent  30.  jaren  ben  ̂ oninR  ban  ̂ pangien  fjcntiner. 
tn  be  i^eberlanben  gebient  /  en  in  alle  bien  tijb  \yztft  \yp  v^/Qtfioi* 
berRregen  /  be  reputatie  ban  te  toefen  een  RloeR  folbaet ötru 
enloo^Capitepn/  naulijRö  iiS'erinbefe5i5eberlanbfe 
oorloge  pet  uptgericljtofbpiö 'er  pjefent getoeefl/  of onber  fjet  tonmtanbement  ban  een  anber/of ftifg  com= 
manberenbe :  enboetoelöptoaseenftrafman/toep- 
nig  aenloRRenbe  /  en  boben  maten  bjpmoebig  ban  con- 
titit/  norijtantf  babbe  ïjp  een  fonberlingeflerre  ban 
toel  getoilt  te  51)11 :  niet  aïleenlijR  ban  fijnmeerber/ 
maer  00R  ban  fijn  minber/  en  ban  fijns  gelijRc.  g;n 
't  beginfel  gaf  bem  bet  3©alfe  boet  bolR  (baer  ï)p  Co- lonel  ober  toa£)  grote  reputatie/  ïjp  toaö  geboortig 
ban  Medina  dei  Cam  po  >  boctoeleen25ifcaperbattaf- 
Romfle:  <fnfo  bele  jaren  ftrijg/  en  bnfobcleRrijgtf- crpebitie/  baer  \)p  bp  getoeefl  i«7  beeft  bP  nopt  eett 
bjoppel  bloebö  berloren  /  ja  fijn  geluR  bier  in  toaö 
fulRö/  bat  op  een  tijb  betRafteelban^anbilier^  in 
Hlurenburg  /  baer  \)p  <0ouberneur  op  toas  /  in  be 
ïucbtfpjingenbe/  met  een  mijne/  bpenf«nbupfb?ou 
gefonb  en  onberfeert  bleben  in  ïjet  gat  ban  een  benfter  / 
baer  men  grote  moeptcn  en  tiiü  geteeR  babbe  /  om  lm 
upt  te  treRncn  /  fonber  bat  fp  ban  lm  buur  of  inflo^ten 
ber  plaetfen  eenig  letfel  ontfangen  Wixn :  ©j»  liet 
een  botbter  aebter  /  betoeihc  eenige  Rinberen  babbe 
met  rebelijRe  mibbelen  /  bet  «©ouberncment  of  Cafte^ 
lepnfcbapban  5Hnttoerpen  bleef  eenige  maaiben baeè^ 
renbe/  en  iö  epnbelijR  gegeben  aen  <Don  3iugufrijn 
jBeria  /  en  't  <*r>oubcrnemem  ban  Camerijft  tocrb 
op  't  epnbe  ban  Hit  jaer  gegeben  aen^otr^lonfo  be 
lfeenb03a. 

Jaer-tal-dicht  op  ffjn  af/i }  erven. 
MonsDragon  een  CLoeCk  en  feer  er  Varen  fotdaet , 

GouVemeVr ,  In  't  CafteeL  Van  AntV  Verpen  't  Lé- Ven  VerLaet. 

D<en  tienben  ganuaïij  itf  tot  mommel  eenD?anb-^Mn&, 
gefriebt  met  poppen  /  maer  toat  neerftialjeibmctitfnoe 

bacrom  gebacn  iö  getoeefl/  fo  en  Dccfi  men  lm  auteur  tn°^I'2ö,,m' 
niet  bonnen  ontbeRHcnnocbteacbterbalcn.  eu <0ntrent  left  tijb  bebben  bc  peeren  Staten  <ü5enc- 
rael  eenige  <6ecommittecrbj  bic  met  eenige  ̂ nge^ 
nieurö  met  ben  ïtcntmeefler  <<BoIefïepn  /  en^r  pmau 
<6elbermctgoettonbopberfeRert  toaren/  ban  'JCrn^ 
bemgefonbennaffeioon/  ban  be^fellangototCo- 
rijen  toe/om  te  befien  en  befiguatie  te  boen  ban  ce  plact^ 

feil 
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gin  bm 
iijarje  ho« «ini  fcfterc 

ïmfochen» 
tic  ban  be 
flHcrm 
«êraten 
«tfencrael 
paftjoojt om  na 

2ft|abaut) 
tetenfen/ 

feil/  baer  rtten  ten  bö2berlijnften  ccnigc  rcbouten  en 
f;l)auoöcn$  foute  mogen  matten/  tot  bcbjpinge  ber 
'ilflitbfcftap. 

<Dcn  ii.  ̂ amtarn  maren  in  ben  %ige  genomen/ 
eentgc  <$5ebcputecröctt  ban  óêmbbcn/  omtebetfoe; 

,u*  uen  pafpoo?t  om  na  buffel  te  mogen  repfen  /  en  al- 
tttcöeöan  baer  te  berfoeften  batfe  foube  mogen  bltjbenbpbaer 
bc  iiab     tioojgaentie  neutraiitept  /aio  anbere  ftijuo-ltcbcn  en 

'  ïeben  /  toefenï»  ïncr  toe  gepoft  bp  <£52aef  jFrebcrin 
ban  ben  ©erg  /  bic  bier  tint  t€toente  oo?log  Dabbc  bc- 
gtnncn  te  manen/  t'fcöcrt  fp  ber  Staten  bolltinbc 
j^taö  genomen  Dabben/  citDabbe  cemgeb02gero,gc* bangen/  baer  tegeno  bte  ban  bc^tab  tocbcrccmge 
upt  Twente  gebangett  Dabben/  en  toaren  cpnbclnn 
niet  ben  <©?abe  bettoagen  /  bat  men  ben  gebangenctt 

cuVoitoat  ten  toeber  3jjben  op  b02gtocbte  foube  relarcren  /  en 
cimbc.     böo?  ctlijue  macnöctt  Dejtant  Douben  /  mitö  bat  mib- 

belertijb  bic  ban  Cmbbett  befebepb  ban  't  Jgof  ban 
232ttffel  fouben  brengen  /  lint  men  fe  aio  neutrale  acD- 
te  en  btelo.  6m  't  toelltc  te  benomen  fp  met  pafpoott ban  be  Staten  Cïeneracl  ober  3$ollanb  en  ̂ clanb  na 
23mfjfeï  getogen  5ün.  «Defc  «öcbeputeerbe  bernlacr; 
ben/  bat  tot  Cmbbcn  genomen  toao  ben  <6?abe  ban 
berEippe met eenertüenfcrlpen gerant/  om  Daer 
te  Doren  op  ïjaer  btffcrenten  met  ben  <0?aef  /  baer  toe 
Dp  neffentf  ben  ̂ ertog  ban  25mnf mijn  gecommitteert 
toao  om  bic  te  beflirtjtcit  /  maer  mtttf  men  bent  gefepb 
baboe  bat  bie  al  beottbt  en  berbiagen  toaren/  'ttoelft 
ftfjeen  bat  be  &epfec  en  bent  onbeftent  toao  /  en  mijten 
be<0ebeputceröcnnocï)niettoat|ljn  bojber  meninge 
Of  lafï  foube  mogen  3ijn.3©clfte<0cbcputeerbe  cerft  ben 
9.|Bacrttoeberomtn  ben  l^age  quanten/  ïjcbbenbe 

(Foi.  6.)  ban  ben  Catbinael  (lik  baer-cn-tufftDen  /  gelijn  ber- 
Daeït  fal  toojben/  tot  25  juffel  genomen  toao/cn  be  fake 
banbe  regeringe  acn  Dem  Ijabbe  getogen)  bctftregen 
cennieutoc  acte  ban  neutraïttent/  baer  upt  menuet 
moebebat  bcnCarbinael  mei  mater  in  fijn  totjnfocDt 
te  boen/  om  nicmanb  meer  te  offenberen.  Ooft  befcben 
be  peeren  Staten  Cfónerael  baernaberflaenbatbe 
<©?abeban€müben  op  be  nominatie  ban  bie  ban  bc 
ftab  Cmbbcn/  bolgenbe  Ijet  <Delffielfe  berb^ag  W 
baer  bier  genomineert  naboen/  namentlijn/  <8ernr* 
öuo  ©oclarbuo  /  Coloncl  ban  be  b02geri)c  /  gieter  be 
©iffeber  /  gjonfter  iBenccl  /  en  ̂ erman  flöeper  /  be 
ttoee  eerftc  tot  ©urgcrmccftet\$  genofen  Dabben  /  baer 
eenigc  ban  bertoonbert  toaren/  obcrmitöbefc  ttoee  be 
fahenboo?  bcbo?gcnjc/  meelt  geb?ebcn  Ijabbcn/  en 
beö<0?aucnï)arbjte  pamje  fcDcncn  te  toefen. 

^cn  1 3 .  lanuarij  /  om  bat  op  be  boojgacube  bag- 
baert  ban  $^oUanb  tsit  ban  Eelanb  toegefenb  toaö/ 

ÈVmBê'<3e*batmeneenige<z5ebeputecrbe  bertoaert!S  fouben  fen- beputtEt,  jjen  /  en  bat  ̂ k  ban  ï|ollanb  toegefcö?eben  ttaö  /  bat 
£°^"  öc  Staten  ban  Eelanb  tot  Eierin3ee  foube  bergabe; ren  /  fo  maren  gecommitteert  om  bermacr.ö  te  repfen  / 

bc  peeren  2!oï)an  J^cere  ban  «^atljeneffe  ïïibiere/  etc. 
<gjoï)an  ban  (9lbcnbantebelb/  5Hbbocaetban  ben  Éan? 
be  ban  ̂ oüanb/  ben  25urgcmee(lcr  ban  tDclft  ban 
Zanten/  ben  ©urgemectter  ©oom  bcut  ̂ imflerbam/ 
mitfaaberisf/ lï^r.  ̂ prancopo  jJBOelffonban  toegen  iiie 
ban  bet  noojber-quartier/  met  ïaft  eninttructicbie 
ban  Eeïanb  te  berfebcant  bat  men  tot  bebebJijbinge 
banbe  ̂ ee  befen  iopcnbe  iare  nocbgoebbonöteon- 
berboubenbeo?b:e/  tit  men  in  't  boo?ieben  iaerge^ raeittt!tabbe/  en  boojtöbicban^clanbte  berfocnen 
Daer  te  toilien  confomteren  met  be  anbere  pobintien 
in't  flun  ban  bc munte,-  tenttoeeben/öaerteconfo^ 
meren  met  bie  ban  ̂ oüanbin'tttunban  be  juftitie/ en  tm  bicn  cpnbe  baer  te  toiüen  fubmitteren  ben  Dogen 
j^iibe  /  en  baer  toe  in  ben  felbcn  ftoüc  te  flcUen  cenige 
tipt  ben  Daren  /  in  be  pïaetfe  ban  ̂ c  genen  lik  baer  upt 
gegaen  toaren  /  en  in  ben  f&obintialc  ïïtibz  eenett  an- 
beren  te  committeren  /  in  be  pïaetfe  ban  be  %erc  %& 
ronimuo  ban  2502re  W  obcrleben  toaef.  (€en  berben/ 
bat  fp  niet  toüben  retarberen  bare  ertraojbinarijS  con* 
fenten  tot  onbienfl  ban  be  <£5eneraütcpt  /  maer  hk 

eerflöaego'  boen  in  mengen  /  en  boen  betalen  't  gene  fp* ïupöcn  acn  be  confettten  ban  be  boozleben  jare  nocb 
frinilöig  toaren.  (Cen  bierben  /  batfe  baer  confent  toil^ 
oenbjagentotDetfecouroban  ©2aitïtrpn  boo2bettto? 
penbett iare.  (Ccn biifbcn/batfc  toilbe confentcren/  bat 
alle  öe  Conbopen  en^tcenten  mocDten  {tornen  in  eenen 

5P*ie  ban 
ïl)olianb 
ffnben 

lanb  /  tn 
lotuiat 
fyube. 

gentenen  beur  fc/en  bat  be  eauipagie  te  toater  eenpaer  .- 
lijn  en  egalijït  baer  upt  gebaen  moepten  to02ben  /  toel 
berftaenbe  bat  be  refpectibe  Coilegien  ban  2£bmicali; 
tm  fouben  blijben/  maer  bat  men  aen  be  peeren  &t& 
tch<0eneracl/  maentlöb  flaet  ban  beit  ontfangopöc 
Comptoiren  foube  ober  fenben.  (Cenfeften/  batfc  om 
teboo2UGtttcnaUefrauben  in  be  Conbopen  enHLtcett' 
ten/  toilbert  confentcren  bat  men  een  berbenöcelban 
bicn  moebten  berpacljten  /  om  tiat  men  ntepnbe  bat  be 
pacDterss  ban  toel  fo  belc  moepte  fouben  manen/  om  be 
fraubcn  te  üntbennen  /  bat  ben  ontfang  ban  be  Coïlec- 
tcurö  baeront  te  beter  foube  }ijn  /  boetocl  ecnige  ntepn^ 
ben  bat  bit  ntct  foube  bonnen  ftrenhen  alö  om  in  bat 
Ituhmeerberbicbente  Debben/  en  bat  bebooplnpben 
ucbtelyucr  ben  pacljter  b002  fijn  berbenbeet  foube  boen 
f  ujijgcn  /  ató  't  bolle  recDt  betalen  /  of  eenigc  in  Com^ 
pagnie  't  boo?f5  berbenbeel  feif$  boen  pacbtcn. ^tcr  op  met  biebanEelaitbtotEierihjeetncont' 
municatie  getocejl  3ijnbc  /  na  bat  be<6ebeputeeiv 
be  ter  bagbaert  3unbe/  rapport  aen  tjaer  p2incipa 
len  genomen  Dabben/  cntoebergelteert  toaren/  Ijefe 
benmebegocbgcbonbeitb'02bonnantie  ban  't  boo2lc* ben  jaer  op  be  beb2ijbinge  ban  be  Zee/en  boo?to  op  bet 
cettte  poinct  bcrïtlaert  toel  te  b2cben  te  hjzfew/  baer  te 
confomteren  met  be  anbere  $2Qbintienin'tftu«ban bc  muitte/  mitjS  bat  (jet  placcaet  ban  bicn  naboo:^ 
gaenbe  bcfcDJübinge  ban  alle  be  ̂ tobtntien  gerefu^ 
meert  toerbe/  en  op  be  baletir  ban  alle  pemtingat  beter 
gelet  na  erigentie  ban  ben  tijb.  ai>p't  ttocebc  poinct 
beritlaa*ben  (p  meter  tijb  baer  op  te  fuHcn  letten/  fo bat eenige meenben/  inbien  3P  be  tttiöbelen Dabben/ 
en  jtof  upt  ben  baren  om  ben  iSacö  ban  iuftme  itt  Daer 
ü,anb  op  te  recDteit/  batfe  ganfcl)elnn  baer  toe  genengt 
toaren  /  en  niet  alleen  Daer  te  ontDouben  ban  be  judtttc 
ban  ben  Dogen  ftatoc/  tttaer  Daer  ooft  te  onttrekken 
upt  be  Sncifbictic  ban  ben  ̂ obe  ̂ obintiael.  ©p  bet 
berbe  poinct  bernlacrben/  oat  Doetoel  fp  nu  langen 
tub  geltlaegt  en  betoont  Dabben/  Dare  quote  te  Doog 
te  toefen/  fonber  bat  nocD  toebaerinrcb2csitoaogei 
maeftt  /  batfe  notDtang  om  ben  bienft  ban  ben  ianbe 
niet  te  retarberen :  eerfl-baegö  Daer  confenten  tot  Det 
02binariO  en  ertrao2binariO  fouben  boen  inb2engen  al 
na  abbenant  be  1 9^  in  't  Donbert  met  lik  ban  ̂ ollanb  / en  bit  alleen  boo?  befen  lopenben  jare  /  berfoeftenbe  tiat 
miöbelernjb  Daer  quote  moebte  gereb2cfTeert  to02ben/ 
maer  nopenbe  be  retlatttcn  ban  ben  boo2lebcn  iare/ 
berltlaerbcn  bat  fp  boo2  beferttyb  baer  op  niet  b02ber 
Itonbeitfuntcrcn  aïöbe  ioooo.gulbcnbiefegcteltDab' 
ben/  tertijbtoefp-lupbenbanalleö  geliquibeertfoU' 
ben  Deübem  ©p't  bierbe  poinct/  berftlaeröen  mebc baer  toe  bp  Daer  a3ebeputecrben  confent  te  fullen  boen 

blagen. 
(Dp  't  btjfbe berltlaerbcn  t m  beel  rebenen  Daer  bctoc? 

genbe  /  baer  toe  boo?  aio5  nocb  niet  te  bonnen  berftaen  / 
baer  mebe  bie  ban  "^ollattb  ten  belc  berfet  toaren  ban 
Daer  meninge/  toant  om  batfe  in 't  fmn  banbe» miralitept  nu  ctliiftc  Donbert  bitpfent  gulbeno  beraclj^ 
tert  toaren/  meenben  fp  boo2  befen  inibbel  bie  ban  gte 
lanbinbefetbeacDtcrDeibtc  beftnopett/  en  aio  fu3ün 
beracDtert  te  tnaften/  't  toellt  lik  ban  ̂ elanb  mogeltjn bcttterftt  Debbcttbc/bacr  toe  niet  toilben  betftaennttacr 
berftlaerben  inbien  men  mepnbc  hat  bemtöbelenban 
Daer  Conbopen  en  Eicenten  niet  beboojïnh  geênmlo^ 
peerttoierbett/  toel  te  mogen  luöen  bat  bie  ban  l|ol^ 
lanb  een  upt  ben  Daren  itelbett  in  't  Coüegie  ban  Daer Sfbmirautept/  ntttss  bat  fp  in  eln  Coüegie  ban  2fib= 
miralitept  in  ̂ ollanb  toefenbe  /  ban  gelynen  een 
fouben  mogen  ftellen/  om  te  letten  bat  bie  egalitent/ 
fo  toel  in  't  beften  ai$  empïoperen  ban  be  mibbe- 
Jen/  moebt  onbcrDouben  to02ben*   Op 't  fefte,ber> ïtloerben  toel  te  mogen  lijben  bat  een  beroepart  ban  be 
Conbopen  en  Eicenten  becpaebt  toerben/  en  bat  bie 
ban  "^ollattb  fouben  concipiëren  be  O2bonnantie  of^^^^ 
initrucrte/  baer  op  men  bic  berpaebtinge  foube  toi^purSe  ' 
len  boen/  om  befelbe  bp  Daer  ooft  gefien  en  aenge^anöoi* 
nomen  3ijnbe  /  boo2to  gcp20tebeert  te  mogen  to02ï^"t|J;5ei^ 
ben  tot  be  berpacDtittge.  löaer  mebe  be  05ebepu*S"JJ/ teerben  ban  i^oUartb  motten  fcDepben/  mitö  bieöiftomm 
ban  Zeïanb  tot  meermalen  berftlaerben  anbero  injn  ?01' 
alle  bic  poinctcn  niet  te  ftonnen  boen  /  en  fyn  oberSJ^Jf11 
fulft.o  be  «Sebeputeerben  ban  ̂ ollanb  toeber  in  beapojt.  * 

^age 



t  cigó.  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
Ig>ase genomen ben  2si*3immv/  om  ïjacrrapo?t  te  i  bonben.  ©02ber$frf)2eef  Calbart  bat  ben  hertog  ba<i 
mogen  boen.  I  Jscmourö  ï)em  met ben  fecninn  bcrb2agcn  Ijabbe  /  en 

?; 

$ 

&tatm 
tuprecsn 
boen  «e* 
tune  nut 
lonötectjf 

©e  ©jatje  TOiC>?abe  ban  ̂ onenlo/ bie  in  ben  boo2lebenjarc 
»a«^  .  getogen  toao1  na  tDuptglaitbtoc/  quamb.en22.ga* 
ÖSlnuani  mcber  tot  3£>eift/  gebeguffcert  innoopmano 
lanö  in  ftleöet'cti/  geftomen  tocfenbc  aïfó  met  bijf  peerben  boo2 
soopmanj*  'tianbbanClcefop'go&abenteaert/  enboctoclbem 
K2>m  öttVücl  gclufttc/  toaö  öc  fafeenocntansmiettoijfelüa 
Siimt».  gebaen:  3©antfjabbcï)pgebangengeto02bcn/  foube 

't  felbe  met  alleen  getfreut  bebben  tot  fijn  geljele  mine  / 
maer  foube  apparenteaju  met  geen  gclbrantfonabel 
3ijngetoeeft. 
omtrent  ben  23,  cn24.ö^annarp/  toagben Mt- 

meefter  <£bmonb  in't^m%t  banCeulen/  metste 
■banen  ruwcren  ban  i^munegen  /  om  albacr  te  erectie 
teren  fencre  3.  jaren  innomeng  of  pacten  ban  be 

bi  * "WigecrïnBöcib  en  goeberen  ban  Netburg/  bic  men  be 
B  »oo"öe  Caabinne  ban  ̂ ieutoenaer  en  iDcurs  ontïjiclb  tegen vattinne  allerctljt  en  luUijnneib/  toacrom  bc  peeren  Staten 
»an  <$'<«*  45encracl  nu  tocöerom  ten  ttoecbemaelbefeerecutie 
SÏÏ  '"babben  laten  boen  op  Ijacrfecrcrnfrigberföe&enaen* ïjoubcn.  ̂ >c  ftitmeefter  babbe  gemepnt  te  «rijgen  ben 

»ban^tepnbelb/  maer  öie  gefaljcert  bebbenbe/ 
nam  ben  #2102  en  Ikelbcr  ban  be  fllbbpc  mcbe/altf  gij- 
felacrtf  boo2  bc  betering*  ban  bc  boo2f5pacbtcn/  be 
rupteeenbeben  noeïj  cenigc  uptplunbcringe  op  't  platte ïanb/  om  boo?  bicn  mibbei  ban  boen  ben  2J3ifTcljop  ban 
Ceulcn  te  btoingen/  be  reftitutie  ban  Netburg  te  boen 
boen/  bic  ftp  tot  nocb  toe  belet  öabbe/  tot  fecr  grote 
feïjabe  ban  fijn  onbeebancn. 

<©«  hiaten  t©en  25.<gjanuarp  ontfingen  be  J|eercn  Staten  <0e* 
öenetaei  nerael  b2ieben  ban  baren  -eigent  Calbart  ban  ben  9. 
MS?*"  öcr  felber  maenb  uptCouffi/baer  bp  \)p  fclpeef  bat  ben 
San  Sm  Carbinaci  »crtu$  beni6.banbeboo?lebenmaenb 
5«gent     m  3J.occpncn  toas  genomen  /  «n  bp  Bern  Jjabbe  5000. 
caiuarr.  mannenban  oojlogc  te  boet/  en  omtrent  1000.  peer* 

ben/  en  bat  öerupternebeg^ranKgupt^cberlanb 
flerhonurent  1800.  pcerben/7*  regimenten  boetboUt/ 
ftern  omtrent  4000.  mannen/  genomen  toarenom* 
trent  jBarcljc  in  jpaminc  /  om  bem  te  bejegenen  /  bat 
ïjp  ntct  ttotjfelbc  /  of  bp  foube  foelten  la  .f  ere  ('t  toelït 
öé!aoninhbau©2anari)h  nu  ai  lange  fcerflerlt  bele- 

gert nabbe)  te  ontfetten/  baf  et  mitgbien  feer  gocb  fou* 
be  5ijJV  bat  men  bc  ttoee  regimenten  hnedjten/  bic  met 
ben  tycetc  ̂ ulrinuö  ban  kaffan  albaer  norf)  maren  / 
«n  toieng  tijb  ftaeft  tipt  toag  /  om  na  ̂ eberlanb  te  ïie* 
ren/  noen  boo?  ecragennjbtöntinuecrbe/  'ttoelnbe peeren  Staten  bermoebe  bat  l)P  boo?  ïaft  ban  ben 
ïioninKfcf)2ccf;  öpfcDJecf  mebe/  batbe^ertogban 
^abopen/  boo?  ben  ©eereban  la  Moquette/  #2cfi- bent  banCljanto/  W  ben  üoninn  ban  3£>2anlinj« 
ta^t  aenöouben/  om  met  Dem  pepsf  te  manen  /  p2efcm 
tcrenbe  25ercelonettc  in  ̂20biuce  tereftitueren/  en 
boo?  'tiBarquifaetftljap  ban  ̂ aluffen  te  betalen 500000.  bucaten/  en  aen  ben  feoninft  obertcfetten 
anöere  lleben  en  plaetfentot  fceg  üomnïtiS  bjelgeïe^ 
gcnöjetb  in  55.«(Tc:  ©erltïaert  ooh  bat  ben  hertog 
met  goebe  rebenen  ïjem  ban  be  ̂ pangiaerben  be? 
gonjl  te  bebucljten/  bic  niet  alleen  boobgeflagen  Dab- 
ben  ben  23aron  ban  ̂ irmantc/  ̂ it  ben  hertog  na 
©^annrijn  aen  ben  üoninn  gefonben  ïjabbe/en  gefdjo- 
ten  na  öcm  #2efibent  op  fnnbertrch/  macrooftge- 
focDt  ben  ̂ ertog  fdf?  te  bergeben  /  om  alfo  tutelario 
nomine ,  't  lanb  ban  ̂ abopen  en  ̂ iebmont/  na  Daer 
melgebalJen  te  regeren/en  bc  5prancopfen  baer  upt  002- 
log  te  malten.  ̂ cf)2ecf  ban  gelpen  batbcfaRentn 
P20benten  toel  liepen/  bat  ben  lectog  ban  <®iipfc 
fföarttgneö  aveclatourduBouck,Graz  enmceran- 
bereplaetfenberobert  öabbc/  en  batbcn^ertogban 
€fpcrnon  toaë  gefp2ongen  met  buénrupb/  en  feer 
gequetfl/maer  niet  boob :  aBeln  fp?ingen  men  upt  am 
bere  Imeben  berftonb  gebaen  te  3ijn  bp  een  Boer  /  bic 
4oo.ponb  &rupb98  op  een  €3el  mplaetfebanft002n/ 
binnen  ̂ 2ian6lle£  in'tïjupö  baer  ben  hertog  toaö/ geb2acïjt  ïjabbc/  enbelajlbc  fahnenteontbinben/  in 
melh  omöinben  men  babbc  moeten  trehken  aen  een 
Ii002be/  tk  eenbterfïotinb'eenc  fan $ijnbclo$ toog/ 
entgeDele  ïjiïjjö  tit'üz  fp2tngen  /  baer  25.  perfonen 

(Fol  ■ 

gep2cfenttcrt  in  's'  iioninhö  bienft  te  b2engen  2000. mannen  te  boet  en  500.  paerben  /  mittf  bat  men  Oem 
25000.  bucatenfurneerbe tot Ijaer betalingc/  baec  toe 
be  iioninu  02b2e  gegeben  ïjabbe/  op  ̂t  quarticren 
ban3.pon.  <Dat  itc  Verton  bant!Bercurein252itta' 
nienbe|tanbboo2biermaenben  gcmaefetöabbe/  in* 
gaenbe  ben  eerftcn  befcr/baer  onber  be  ̂ pangiaerben 
in  bat  lanb  ̂ ijnbe  /  mebe  foubca  begrepen  $ijn  /  inbien 
fp  ïjacr  in  Uacr  ̂ teben  en  5F02ten  toilben  fiontien  /  fon* 
ber  erenrfien  te  boen :  ̂0>at  ben  ï^ertog  ban  3lorepnen 
met  ben  &orann  berb2agcn  biaiS/  en  batmencer|i- 
baegö  ban  be  genomen  pïaetfen  refiitutie  foube  boen/ 
maer  bat  't  actoor  niet  boltroUuen  tofl  toerben  /  mtttf 
'tgeb2eli  ban  gelb/  om  öcm  te  mogen  betalen  fencre grote  fommeban  penningen/  bis  menDcmftlnilbig 
bleef:  <Dat  ben  hertog  ban  iBepnc  te  «^opfonjo  toatf/ 
Öcm  feer  bclobenbe  ban  be  clementie  bes  ItOninnö  /  en 
feerfeftoperenbe  alle  beö  ïtcninltö  bienaers  bie  baer 
quamen/  maer  bat  b'articulenban  fijn  reconciliatie 
nocö  niet afgebaen maren/  ombatljpbegeerbegebc^ 
cljergeert  te  toefen/  boo2  ïjem  en  fijn  geljeie  twü  ban  'r 
affaifinaet  ban  ben  bo02lebcn  fóohinn  /  en  bat  bP  emo-  s 
logatte  en  interinemem  ban  't  ̂parlement  /  bk  baer  tn ftoarigïKib  maefeten/  om  bat  baer  mebe  benomen  fou- 
be  biefen  ben  mibbei  ban  na  befjoren  te  rerïjcrccren  l)et 
felbe  affaifinaet  /  mant  ö'ccn  b'anber  noemenbe  /  foube men  mogen  nomen  tot  pemanb  bie  gebecljergcert  en 
berniaert  Dabbe  baer  ban  onfcljulbig  te  toefen/  enfo 
men  fjet  affatfinact  niet  en  recliercfteerbc  /  machten  be 
anbere  peeren  W  bp  bc  ̂ iguegetoeefltoareuftoa^ 
rigDeib  /  fu?tinerenbc  j  ̂at  men  ban  alfo  grote  fufyt - 
tic  op  b'ecn  a$  b'anber  foubeïjebben  /  ban  tot  'et  afiaU fmaetgeconfenteert  tcïjcbbetï/  ofbaer  aen  fcljulbig  te 
3ijn  /  toaerom  fn  bcgeerben  't  tiaerber  ontfcljulbinge  be rêcDercDc  gebaen  te  {lebben.  3>e  fone  ban  ben  Hertog 
ban  iBaine  /  genaenw  ̂ ommeribe  /  toa»J  bp  ben  föo? 
mna/  en  mebe  getoeeft  op  feneren  aeniïag  op^Lan^ 
b2ecl)tieg/  bie  gefaeljeert  toass/  op  toelftcbopaaiebe 
Boninfc  öcm  een  toittebacnbcl  gegeben  babbc/  bela- 
flenbe  ïjem  bic  toel  tebetoaren/  en  fofjp  bic  immer- 
meer  berïoo2  foube  ben  t^omnn  Dcm  notD  be  fijne  nim- 

mermeer nonnen  beminnen,  ©an  Ijet  beleg  ban  Ia  3pc* 
re  fclpeef  Calbart/  aelijn  tnen  mebe  upt  anbere  b2ic- 
ben  berflonb/  bat'tfclbe  feer  fïappelijlt  boo2t  ging/ 
bat  'er  fecr  toepitig  Doopsf  toe  toas  /  ban  met  ïanWjeib ban  tijb:  ̂ at  besr  ï^oninhö  bombprotoeh  ban  gclb 
fecrberlicp  en  ffterf:  ̂ at  ber  Staten  bomtmeefte 
fteunfel  ban  'tleger  toasJ/en  baerom  ontboben  bet  leger 
te  naberen:  <©at  men  in  't  leger  bertoacDte  ben  ̂ ertcg 
ban  25ouillion/om  t'fijn  'er  homfle  te  trachten/'t  beleg ten  epnbc  te  bjengeu.  ̂ ftent  /  bat  bc  $2mö  ban  Conbe 
tot  $>aiïj£  in  be  CatDcIijfec  Bcliqk  opgeboeb  to02be. 

~&c  Éoninlt  ban  ©ïannrijïi  Ijabbe  tu  't  boo2leben©e!0«Cf 
jaer in ̂ obember/  aen  be  peeren  Staten ^eneracltoa»  '$w gefonben  ben  leer  ban  f  ourccoïï e^  /  bc  toelhe  ben  1 2. 5$5SfftK 
^obcmber  fijn  p20pofitie  gebaen  fjc-bbenbe  /  in  be  feïbe  Sm  totgm' bergaberinge  /  bp  be  toelïic  Dp  bosmamelp  bcrhlaer-  &m  m> 
bc :  «F>at  ben  l^onirè  oojbeelbc  fjoe  bcel  baer  m\  gele*  ̂ Ü*" gen  toaö  /  ban  niet  langer  ben  ̂ pangiaerben  te  laten  tp  Den .  2, 
boo2gacn  in  be  pofleflfie  ban  ben  boogden  ber  oo2loge  /  B^em*. 
en  bat  ban  nobe  toa$y  te  bep^oeben  alïe  mibbelen  om  te  ■  595. 
beliomen/cn  met  ben  eerftcn  toeber  te  tornnen  be  repu* 
tatic  bic  boo2  be  boojgaenbc  ongclulilien  Ijem  toas  be> 
nomen/fijni^ajcft.  boo2genomcn  en  gerefoibeert  nab- 

be /  niet  tegenttaenbe  b'incommobitepten  ban  be  toin- ter  /  te  boen  cenigc  notaöle  entrep2ife  /  boo2  betoellte  be 
boo2f3  bpanben  fouben  mogen  tocrbenütöenö2cpbcï 
geljouben  /  baer  boo2fpoet  gcbalanteert  /  en  ook  önigc- 
ftoten/fo  't<0ob  belicfbetc  5egenen  bemoepten  en  neer- 
fligïKib  bic  fijn  Mzicfi.  baer  toe  toiibc  g-?b2uplien. €n  om  fuing  te  boen  /  Ijabbe  fijne  IBa jet?,  feer  gocb 
gebonbenteboen  blocqueren  beftab  ban  lagere/  be* 
toeïhc  toaö  bc  cenigc  plaetfe  bic  be  ̂ pangiaerben 
fjielbeninpcarbie/  ftcbbcnbe  tot  bien  epnbc  alle  fijn 
armabe  gelogeert  omtrent beboojf5^o2ten/  om  ben 
bpanb  fïag  te  leberen  /  fo  bp  Ijem  foube  onberitaen  be 

ban'tgebolgbanben  hertog  boobblebcn/  bebbenbe  felbe  tefeeoureren.  €ntoaöapparentbatben<0:abe ben  auteur  nem  gcfalbeert/  tertoijlenttoec  perfonen  ban  5Fuentcö  totbefen  epnbc  alle  fijne  armabe  foube 
bieDp  ontoetenbe  baer  toegcb?uPötc/  be  faunen  log  te  belbe  b2engen/  betojjle  be  felbe  plaetfe  befet  toas 

V.  Deel.  |  ^  m£ 



170 Het  drie  en  dertigfte  Bö'ck, 
met^cnóöcöö^t|^apoIitamncn^panmacröen/|<§pangtncröcn/  baer  toe  fp  m'tparur.uuct  bcr* mcfenbe  gelegen  maer  10.  mijlen  ban  be  frontiereni  bonben  iov  omalfometmcetbcrmacbtcn  futen  befe 
ban  2Crttwn0/  en  feer  bcquaent  boo2  be  r  rtiafien  ban  002100e  te  mogen  tontinueren/  en  baer  ban  een  epnb* 
öen bpanb 7  bie Ijv  02binaric  tn  j&aitörp  matf  boen*  j  fijne  btrtoric te bcrmarïjten. <§ijnc  jjBajcftcpt fai baec 
be/  befe  plactfc  maö  feer  onboo2ftcn  ban  aüe  foo2tc  ban  niet  befiftetcn/  al  isTtbattet  eemgefïatitefoube 

banbuw/  mebe  geinfecteert  banbepetfe/  'tmelb  mogen  bebonben  mo2ben/  tegeü2upbenalfijiurcbit 
b'oo2fabe  Uwen/  bie  fijne  fBajcltept  babbett  boen  enanto«tei'töpöeboo2f5&omnlilnfeetffföajefte}U/om 
booinenten/  enfnnclBnjcfteptberbooptebaerbantc  baer  te  betoegen  te  contribueren  tot  befefahe/  gelijk 

Ijcbbcn/  eer  pet  lang  gcluïtltig  jntces/of  boo2  bongers- 1  fijne  .{l^ajeftept  berïjoopt  bat  fp  in  't  epnbe  bact  toe  fal 

596, 

noob  ban  be  bclegcrbt/  of  0002  ecngelunïngcbicto 
rie  /  fo  bezre  ben  bpanb  om  bcnlupbett  te  ucb2jen 
brilbe  bomen  tot  ba faro  ban  eenen  (lag. 

<H5n-Uivben/  mijn  l$ecrcn/fepbc  Ijp/  meet  boe  nobig 
ï)et  3t>  bat  fijne  fllftajcftept  merbe  getfetbt  en  gcaffi* 
(teert  met  bollt/  inbien  men  quamc  tot  befen  lellen 
refojt  ban  een  batalje/  toaerom  fiirtiBajejrept  feer 
affetttcufelijH  berfoebt  /  in  befen  noöb  Ijem  niet  te  out* 
bloten  ban  be  ttoee  Regimenten/  bie  gplupbenbcnt 

fiebt  gefonben  onbct'tbclcpt  ban  ben  2Cbmiraeiban 
^affau/  fijne  HiajcflcM  bjeet  niet  laat  grote  bcban* 
Kingen  te  boen  ban  begrote  necrfrtgnetb  bie  gp-ïnp* 
öen  ftebt  ne&Jiipbt  inbe  toefenbtngcbanbitfeconrö/ 

fïjn  jjfêajejtept  i$  feerbebjoeft/  bat  b'occafiefoljaeft t#  boo2  bp  gegaen  om  be  felbe  te  gelmipbctt/  gelijk  biel 
Inaö  fijne  intentie/ en  bc  utoe/ ten  Deeft  (fepbeïjp)  ge* 
lijft  een  pcgclijft  meet/  niet  geftaenaen  fijn  ongeloof 
ïijlte  engetoone  neerfttgljeben  en  rcfbbitten/  batïm 

toerbengeteatjp/  fo  om  baer  gocbe  brille/  alöombe 
nobelijftbeib  ban  ben  tijb.  SBacr  mibbelertijb  bcr* 
maenb  fijne  t!jlSajeftept  u lupben  niet  te  brillen  felf# 
manqueren  /  al  itf  't  bat  bc  fautc  bnpten  bent  feer  qua* 
li)ft  te  pa-E?  ftomt/cbcnbjcl  u  lupben  te  brillen  boegen  na 
be  grote  bope  bie  fijne  Ifèa jeft.  tot  nocb  toe  itf  gegeben 
boo?  u  limber  /  fo  bed  beerlijfte  tompo2tementen  /  to* 
befenfie  ban  bcfe  fafte  /  u  lupben  bibbenbe  te  bullen  ge* 
loben/  bat  boe  beel  meer  anbere  ban  öem  ftiïléh  af  mij* 
ften/  ïjp  gcrefolbeert  tsS  ficb  naber  bp  u  te  boegen  /  en  fa 
na  te  bei-mengen  met  u  /  bat  gp  fult  oo2belcn  fijn  boo2* mcuönietberfcljepbente3ijn  banbeutoe/  bcgcrenbe 
ïjemfo  na  te  berlrinben  met  u  lupben  incenintcreft/ 
bat  een  pegebjft  baer  upt  fal  tonnen  nenncn/  Doe  beel 
fijn  meninge  berfcbeelt  ban  be  arcplïigen  roep  en 
mare/  tie  men  boet  lopen alö of  Dnbrilbefoehen  fijn 
ruft  en  toclbacrt/  fonber  aenfien  ban  be  utoe» 

©erfoeKt  boo2ttf  imtfe  tolllcnDarcbeliljeratienbie 

riietiögcfctjieb:  maerben<0ppcr(tenljeeft'ctanbcrjef  fp  boomemen  tot  beoo2loge/  en  toatfetourööpban geo2bonnecrt/  fijn  .pjajettept  neemt  boo2terepare 
ren  bcfe  quabefo^tnnc  met  cenlcbcnbe  Kracfjt:  ï|p 
fóertgta*  toe  fijn  perfoon/  en  boet  u  lupben  bibbcn/fjem 
niet  te  totlïen  ontljoubcn  fijn  fcKctfle  mibbelen  ban  bp* 

(tanb/  en  op  m  toeluc  lip  ï)em  mec|t  bcttrout/  't  toelKe tö  m  tlethtc  en  getroutoigljcib  ban  u  bolK  /  be  meute 
ïjn  belooft  11  met  langer  te  fullen  ontljouben  /  als  mfe 
emrcp2ife  fal  buuren  /  en  binnen  tbjee  maenben  meber 
te^nbem 

^ijne  iBajeftept  öeiit  ïjebbenbe  berfeftert  (fepm 
,  typ)  ban  bcfe  plaetfe  /  fo  be2tc  bcfioten  en  gelegen  bin 
nen  fijn  ItoninRrijK  /  berftoopt  baer  na  te  mogen  bon 
ben  alle  fijnatmaben/  en  fo?cen  tegensrtljooftban 
benbpanb/  ont  geftabigDate  fronticrenmetanrten 
b2cfetcbcrbullcn/  tcboenbagclpö  incucfienertber* 
berf  in  bacr  lanb ;  te  meer  om  bat  bp  niet$  meet  acfj* 
teröemïjeeft/  bat  bent  belette  of  matljberlnnbercn/ 

,( 

t3P  tn  be  bib2cö  ban  fijn  atmabcof  anberfino/  en  nen  fal  tot  een  grote  berftomngc  ban  ben  oorloge. 

ftaer  te  bermacljten  beeft/  en  ben  boet  biefp  menen  te 
nemen/  ban  milieu bpmonbc boen onbemtbten per* 
tulierltjfterb002fijn  02binariö  ̂ mbafTabeur23ufan* 
bal/  en  bat  fp  ben  felbcn  baer  toe  milten  ober  fenben. 
^P  berfotïjt  mebeboo?  erp2effcla(t  ban  fijne  |Ba* 

jeftept  /  bat  bc  peeren  Staten  boo2nocmt  /  milben  02* 
02e  ftcllen  bat  m  uitenten  op  bet  tranfp02t  ban  alle  bt* 
b?e^  fouben  mo2bcn  flraft'clp  berbobcn/ban  berblaer* be  bat  Ijp  paflïtcnbe  boo2  Eelanb/  gcfien  öabbe  be 
gocbe  02b2c  tjie  ï*ie&  aeitgaenbe  mo2be  gebonben/ 
maerom  ïjp  baer  mei  DertelijH  majs  bcbanöenbeban 
bicn  genomen  gocben  boet/  bermanenbe  ben  felbcn 
boet  te  brillen  tonttnueten  /  lettenbe  ïjoe  beel  men  baer 
boo2  ben  bpanb  fal  boen  berf  mabnen  /  en  fijn  .ffiSa/efh 
(epmïjp/  fal  ban  fjjncnt  megen  baer  mfulbcno2b2e 
boen  (tellen/  bat  fobejrebefeibe  ban  ö'ecnenb'anbet 
5tjbe  een  gebeel  jacr  b)02b  onberöouben  /  't  felbe  (treft* 

=t  fal  bent  feer  liebt  ballen  te  geb2upben  alle  't  gene  bat 
bp  ten  betten  fal  nebben  tégenö  be  felbe  bpanben/boen* 
cc  p2ogreö  in  baer  lanb» 

^tt  ma$  ïjet  eerjtc  en  boojnaemde  potnet  /  't  melft beboo2itoembc^omnbban  ©2anïttijK/  te  bier  tijb/ 
bc  peeren  Staten  <0enerael  tebe  boo2  blagen  b002 
ben  boo2noembe  l^ceu  ban  jpoutïterolleö/geujK  \p  ooü 
baer  beneffenö  berfoebte  /  bat  be  &oninft  ïjem  rcfolbe* 
renbe  te  tontinttcren  fijne  retbtbeerbige  mcberftanb 
met  mapencn  tegettö  be  onbcljoo2lijbe  en  eergierige 
boo2nemcnö  ban  m  ̂ paugiaerben/  bat  be  peeren 
Staten  boo2nocmt/bett  ooft  brilben  p2eparercn/fo  mei 
om  te  boeten  b'oo2logc  tegen  ben  gentenen  bpanb  ban 
ïjarc  $ijbc/al#  om  fijne  ifóa  jefiept  ïjet  toeïtomenbe  jacr 
ban  1 5a6,t'aiTiflcren  met  Dun  fetoutö  en  be  tontinua* 
tie  ban 't  onberljonb  bcr  3000.  mannen/  mctbcmcl* 
ne  fp  bit  berlopen  jacr  fijn  armabe  geitetïtt  babben» 

<®it  maö  iit  fomma  't  gene  ben  ̂ eeu  ban  5Ponque<* rollen  bc  peeren  ̂ taten  <6cncracl  alö  boen  boo? 
i)ie\b/  maer  aïfo  ben  tiyi}  ban  bc  tmee  maenben  /  bie  Dp 
berfotbt  ï)abï)e/  bat  men  bie  tmee  regimenten  bie  men 
bent  tot  fecourö  gefonben  babbe/  onbef  tucleptban 
ben$>eer  iwnmuael  ginfiinuö  baniSaffau/  genoeg 
oberftreben maren/  en  bat  la^perenocb  nietmaögc* 
monnen/  fob2cc$bc  \\p  batbe  peeren  Staten  't  felbe bolb  fouben  mogen  mebcrom  ontbiebcn  /  en  batfe  fjen 
ooft  fonben  mogen  ertnferen  op  bc  tontiniiatie  ban  bet 
onberboub  ban  bc  ̂ ooo.mantten/metmclbefn'tboo?* leben  jacr  ban  1595,  fijn  armabe  ae(iettttbabbcnop 
baer  cpgen  noob  /  mibö  be  ftoimte  ban  ben  Carbinael 
?tlbertuö  ban  <£>o(tenttj&  /  maer  ban  ben  roep  ginb  / 
bat  bP  met  feer  beel  nicuoo2log^-boïb  aenqnant/  om  (Foi. 
Ijacr  b'oo2logc  aen  te  boen. 3Baerombpbcn  i^gfanuarp  uptirolemfaanacn 

a3n-ïupbenmect/fepbcbP/befenbingeenrepfeban  be  peeren  Staten  03eneracl  en  fijn  2Cmba(Tabeur 
ben  Carbinael  ban  <OoftctttijK/bcrgefelfcbapt  met  ben  25ufanbal  ff  lj2cef  /  bie  bp  bclafte  ftcm  boo2  ecr(l  te  ate 
^►cerc  $2ince  ban  «Orangien/  en  met  een  goeb  getal!  bufferen  aen  ben  %cr3ibbocact  banölbcn25ante* 

8.) 

bolït  ban  oo2logc/  en  grote  fomnte  ban  penningen/ 
bacromfal  ib  boo2bp  gaen'tbebeï  ban  fijne  iBajeft. banuluubenbaerbante  maerfeboumen/  en  fal  u  al* 
feenlijh  f:ggcn  bat  fijne  .ïBaje(t.bem  berfebert/  bat 
gelijb  ben  roep  en  tnarc  ban  be$  b002f5  bpaitbs  arma* 
be  en  refomö  of  berbeteringe  bem  niet  fullen  bcr* 
fcïniltben  /  of  in  't  minfte  berntinberen  ben  pber  bie  %p 
totnotbtoe  beeft  nebabtotbefetfaben:  gp-lupbenu 
ban  gelijtten  niet  fult  laten  bemegen  boo?  fijne  b2ep* 
cemeittett/  noebte  pet  atbten  op  fijne  berbloembc 
moo2benbanb2ebe. 

;§i jn  .ffllajeil.  beeft  goeb  gebonben  /  fepbe  \p  /  beel 
naber  te  boen  onberfochcit  /  alö  bn  tot  noeïj  toe  gebacn 
beeft/  be ï*omnblnhe»je(tcPt ban €ngelanb/  om 
Daer  batelijb  te  boegen  tot  gemene  meberftanb  bcr 

belb/  bie  bp  mi(t  boe  groot  crebijt  bat  ïjv  alö  boen  fjab* 
bc/  niet  alleen  bp  be  peeren  Staten  ban^oïlanb/ 
maer  ooh  bpbe  peeren  Staten  <®cnerael  /  om  alle  fa* 
bcntcbclcpbcn/  \t\mf  bcrbalben  00b  acn  ben  felbcn 
befen  nabolgenbcn  232tcf. 
MYn  Heere  Barneveld  ,  ik  bidde  u  te  willen  ver-  ̂ frfban 

ftaen  van  den  Heere  Buzanval'tgene  hy  u  van^nfton/nS 
mijnent  wegen  fal  communiceren,  hem  raden  wathy  ba"©?a»fts» 
doen  fal,  om  van  de  Heeren  Staten  te  verkrijgen  't  gene  mijn°f"ecc hy  in  bevele  heeft,  haerdaertoeverfoekenenailifte-ban  ©ac=» 

(leren,  dat  na  uwe  wijsheid  en  autoriteyt,  want  hetgaet  f10"1^/ 
grotelijks  defake  aen  om  de  welke  wy  vechten,  zijn-^f  xf/'* de  feker  fo  onfen  vyand  ons  refpondeert  met  fijne  lanöe  van 
efFedten  van  hope,  die  vele  hebben  genomen  v«n  fijne  JMlanö, 
macht  en  middelen ,  door  de  toekomfte  van  den  Car- dioael 
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dinaeïvan  Ooftenrijk,  dathyfal  krijgen  fuiken  voor-I  D^t fCÖ^ijbsn CU ÖC11  ïaft ötC ftt» ÖtlJI fljJICïl ïiCUIiiiri TjaÖ- 

deel  opmy  en  op  u  luyden,  dat  hetlange  fal  blijken,    De  ontfanpen  /  tttfltt  \p  fta$  Op  Die  ttjD  ttOCD  niet 
't  welk  ter  contrarie  fo  ik  kan  veranderen  fijn  eerfte 

voornemen ,  en  defe  plaetfe  in  fijn  gelichte  veroveren , 

fonder  twijfel  fullen  fijne  wapenen  vruchteloos  maken , 

en  voor  de  relt  van  't  jaer ,  in  welke  ons  toekomen  ful- 
len vele  en  verfcheyden  goede  faken ,  die  wy  noch  niet 

konnen  verfinnen,  k  welk  ik  bidde  te  willen  in  beden- 

ken geven  aendeHeeren,  ten  eynde  fy  niet  befwaer- 
lijk  nemen  een  fake  die  ons  fo  nut  kan  zijn ,  daer  tegens 

Jietweygerenons  gelijkelijk  feer  fchadelijk  foude  we- 
fen  i  ik  vertrouwe  de  refte  op  den  Heere  Buzan- 
val ,  om  u  te  verfekeren  van  de  continuatie  mijnes  goe- 

dens  wille,  en  het  begeren  't  welk  ik  hebbe  om  u  te 
betonen  hoe  veelvreuchts  ik  dagelijks  verkrijge door 

uwe  genegentheid  en  wijsheid.  Ik  bidde  God,  mijn 
Heere  Barneveld ,  dat  hy  u  wil  nemen  in  fijne  heylige 
en  weerde  befcherminge.  Gefchreven  tot  Folembray , 

den  1 3 .  January  1 596-  En  was  ondertekent  Henry ,  en 

lager  de  Neufville.  Het  opfehrift  was ,  aen  mijn  Hee- te  Barneveld. 

<®en  25?tef  aen  De  Deetert  Staten  «settecaeïban 
benfelöenbato/  De  toelfcet  famen  ontfangentoecDen 
Den  27.  Slartuacp/  toais  ban  öcfen  fnïjouDen* 

*tt»jSff  öan  ̂ Eer  lieve  en  goede  vrienden ,  ik  foude  den  Heere 
tonwomnjt  ̂   van  Sancy  mijnen  Raed  al  hebben  doen  vertrekken , 

ï Sdc*  om  u  luydeö  te  gaen  vertonen  mijn  affairen  érfdelibera- 
^tatert tie ,  op  de  occaiien  die  fich  prefenteren ,  volgende  't  ge- 

ne ik  gefchreven  hebbe  aen  den  Heere  van  Buzanval , 

U  L.  te  verftaen  te  geven  van  mijnen  't  wegen,indien  ik 
niet  geraden  ware  geweeft  hem  te  houden ,  om  de  re- 

denen die  hy  u  luyden  communiceren  fal ,  de  welke 
uwen  welftarit  niet  minder  en  betreffen  dan  den  mij- 

nen ,  gelijk  gy-luyden  door  uwe  voorfichtigheden  be- 
ter fult  konnen  oordeelen.   Maer  door  dien  dat  den 

Cardinael  van  Ooftenrijk  feer  genadert  is ,  nu  ik  op  het 
tipken  ben  van  te  rapen  de  vruclitvandenarbeyddie 
ik  aengèweht  hebbe  in  het  beleg  van  defe  plaetfe ,  (dat 
waslaFere)  en  dat  mijne  vyanden  voorgenomen  heb- 

beneen groot  effort  te  doen  ter  komfte  van  den  voorfz 
Cardinael,  om  die  teontfetten,  of  my  elders  werk  te 
fchaffen ;  en  ook  dat  den  termijn  die  gy-luyden  den 
Heer  Admirael  van  Zeland  geftelt  hebt ,  van  in  mijn 
Koninkrijk  te  blijven  met  de  compagnien  die  hy  com- 
jmandeert,  Wel  haeft  verftreken  fal  zijn>  heb  ik  goed 
gevonden  ondertulfchen  den  brenger  defes  aen  U  E.  E. 
af  te  vaerdigen  met  defe  tegenwoordige,  by  de  welke  ik 
U  L.  bidde  den  voorfz.  Admirael  te  belaften  dat  hy  hier 
blij  ve  tot  het  eynde  van  het  voorfz  beleg ,  of  dat  gy- 
luyden  den  voorfz  Heere  van  Sancy  gehoort  fult  heb- 

ben, confidererende  hoe  feer  fijn  vertrek  mijne  faken 
ontrieven  fouden  op  de  by  voegingeen  komfte  van  dei- 
voorfz  Cardinael  5  van  den  welken  ter  contrarien ,  in- 

dien ik  breken  kan  de  eerfte  voornemens ,  ik  fijne  wa- 

penen de  gehele  refte  van 't  jaer  onvruchtbaer  maken 
fal,  de  welke  anderfins  eenen  groten voortgank fou- 

den mogen  doen.   Ik  bidde  U  L.  inlgelijks  te  voorfien 
in  de  continuatie  van  de  befoldinge  der  twee  regimen- 

ten Frans  krijgsvolk ,  die  gy-luyden  my  hebt  willen 
betalen  tot  noch  toe,  waer  van  ik'tbeleyd  gegeven hebbe  aen  de  Heere  de  la  Nove ,  want  ik  hebfe  meer 
van  node  dan  oyt,  gelijk  den  voorfz  Heere  van  Bu- 

zanval U  L.  feggen  fal ,  en  fo  ik  door  defen  middel 
cenig  „voordeel  verkrijge  op  onfe  gemene  vyanden , 
gy-luyden  fult  daer  het  befte  deel  aen  hebben ,  als  mij- 

ne befte  vrienden ,  met  de  welke  ik  gerefölveert  ben 
my  voortaen  naeuwer  te  voegen  en  te  vereenigen  dan 
oyt ,  tot  onfe  gemene  en  onderlinge behoudeniïfe,  ge- 

lijk u-luyden  leggen  fal  den  voorfz  Heere  van  Buzan- 
val ,  den  welken  ik  U  L.  bidde  gelove  te  geven  als  my 

felven ,  biddende  God  feer  lieve  en  goede  vrienden , 
dat  hy  U  L.  neme  in  fijn  heylige  en  weerde  hoede.  Ge- 

fchreven te  Folembray  den  ij.  January  1596.    On- 
dertekent Henry ,  en  lager  de  Neufville.  Het  opfehrift 

was,  aen  onfe  feer  lieve  en  goede  vrienden ,  mijn  Hee- 
ren de  Staten  der  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien. 

D€n  bocuft  B|eere  scmbaffaDeut  25u3anbal  /  trnt- fangen  Ijebbenbe  Dc£  ïioningtf  u?ieben  en  ïaft/ 
Öeeftïjemtettfonb  menen  te  aDD2cfVecen  aen  benzee-- 
re  ban  €>ïbenbasnebeïD/  om  öem  te  communiceren 

IV.  Deel. 

t'Qupgfp&omctt  ban  fijn  repfe  in  ïEelanb  boren  ber- 
Öaelt  /  boc[)  nuam  met  D'anbecc  ï^eeten  <6ebeputcec* 
ïien  t'öupgben  29.  gjanuarp/  tteee  Dagen  na  't  om- 
fangen  betfcieben. 

lf)aec  alfo  ben  ïïömitael  kaffan  aen  be  %eteti 
Staten  <ü5cneraei  een  b:kf  gefcOieben  ïjabbe/  öat 
alfo  fyn  tijbenlaft  met  DemacnDban*j]anuariofou* 
tie  expiteten/  berfocöt  Ijp  Iaft  ban'tneneöemboo^ 
Detg  te  Doen  ftonD/  Daer  op  Den  19.  <3Januarp  bpbe 
peeren  Staten  <0enerael  gerefolbeett  bio?be  ïjem  acit 
tefdpijben/  gelijft  gebaen  too&e/  öat/  Dcfoijle  Ijzt 
beleg  ban  ïa  feu  not!j  toaö  in  Die  poincten  /  lp  nocïi 
foutje  ïjebben  alöaer  te  blijben  tot  naber  fcïmjbeniS 
en  bebel  ï)em  Dien  acngaenbe  bp  De  peeren  Staten 
<0rneraei  te  Doen/  Jt Uoelli  De  ï|eec  25it5anbal  aen^ 
gefepD  t.ö  gebieeft  /  Die  Daerom  De$  anDefenDaegö  fón 
pjopofitie  aen  De  ̂ eecen  Staten  <©enerael  gebaeit 
Öeeft  in  Defcc  maniecen : 

MYn  Heeren ,  gy-luyden  hebt  konnen  fien  uyt  het  §5f p^tft fchrijvensvanden  AlderchriflelikftenKoninkaen^eece  ban 
U  E.  E.  hoe  grotelijks  hy  van  node  heeft  de  troupen ,  ïïttijantial 

die  in  lijnen  dienft  zijn ,  onder  't  beleyd  van  'mijn  Hee-fl4"  m reden  Admirael  van  Naflau,  en  de  begeerte  die  fijne  ̂ En«a*l« 
Majeft.  heeft ,  van  de  felve  te  houden,  tot  dat  den  aen- 

flag  van  't  beleg  van  la  Fere  eenig  eynde  genomen  heeft . 
Hy  fond'dien  courrier  die  U  E.  E.  gefien  hebben,expres 
aen  U  E.  E.  om'daer  om  te  bidden  door  fijne  brieven , 
en  my  te  belaften  U  E.  E.  te  vertonen  hoe  veel  fijne  fa- 

ken en  (elk  den  welftant  van  de  uwe  daer  aen  gelegen 
was,  dat  hem  dit  fecours  noch  by  bleef. 

Ik  danke  God  mijn  Heeren,  dat  gy-luyden  door  uwe 
goede  afFeébien  en  bondige  oordelen  felfs,  voorkomen 
hebt  de  begeerten  en  verfoeken  van  fijne  Majeft.  heb- 

bende eenedepefche  g'adaen  aen  mijn  Heere  van  Naf- 
fau,  in  conformite  van  het  verfoek  van  fijne  Majeft. 
e?nige  dagen  voor  dat  het  UE.  E.  ter  ooren  gekomen 
was ,  ja^èlfs  noch  niet  gearri veert  zijnde  (te  weten  het 

verfoek)  in  defe  landen.    d'Obligatie  iflèr  te  groter 
door,  eniktwijfeleniet,  of  fijn  Majeftey  t  prijft  die  na: 
haer  weerde  en  verdienfte.  Dat  is  aengaende  een  poincl:. 

Het  andere  j  't  welke  fijne  Majeft.  feer  vieriglijkop 
U  E.  E.  begeert,  is  dat  gy-luyden  wilt  haeften  en  fpoe- 
digen  de  betalinge  der  regimenten  ,   die  gy-luyden 
't  voorleden  jaer  in  Vrankrijk  onderhouden  hebt ,  waer 
van  hy  het  bevel  gegeven  heeft  aen  mijn  Heere  de  la 
Nove>  een  Edelman  van  fulker  valeur  en  merite,  dat  fij- 

ne Majeft.  fich  verfekert  dat  gy-luyden  .geapprobeert 
fult  hebben  de  verkieünge  die  hy  daer  van  gedaen  heeft.         v 
De  Spanjaerden  om  de  komfte  van  den  Cardinael  van 
Ooftenrijk,  en  de  verfterkinge  diehy  medegebracht; 
heeft ,  zijn  fo  na  by  om  fijn  Majeft.  te  drukken  en  van 
alle  kanten  aen  te  vallen,  dat  het  van  node  is  dat  fijne 
vrienden  hem  haeften  te  helpen,  om  d^Ce  eerfte  efforten 
of  aenftoten  te  wederftaen ,  de  welke ,  fo  hy  breken  kan 
ofalleenlik  wederhouden  in  ditbeginfel,  fo  hoopt  hy 
fich  fo  te  behelpen  met  dit  voordeel,  dat  felfs  gy-luyden 
daer  door  gevoelen  fult  de  eerfte  vruchten  van  fijne  vic- 

torie. De  refolutie  van  fijne  Majéfteyt  is,  niets  aen  fijne 
fijde  te  Iparen,  om  te  verkrijgen  een  volkomen  vidorie, 
en  begeert  wel ,  dat  gy-luyden  dit  vertrouwen  in  hem 
neemt,  dathygeenfins  van  meyninge  is  te  verftaen  tot 
eenig  accoort  met  defen  geinenen  vyand  ,  maer  een- 

drachtig en  levendig  defe  oorloge  te  vervolgen  ,  tot  dat 
wy  hem  fo  verre  gebracht  hebben,  dathy  genootfaekt 
zy  defe  Nederlandfe  Provintien  te  ̂ uiteren ,  het  welke 
moet  welen  het  eynde  en  oogmerk  van  onfe  gemene 
wapenen.   De  Koninkbid  UÈ.  E.  niet  te  laten  bewe- 

gen door  de  geruchten  die  men  trachten  foude  archli- 
ftiglik  te  doen  vloeyen  in  uw  ooren ,  als  of  hy  voor 
hadde  met  den  vyand  van  peys  te  handelen ,  zijnde 
gantfeh  gewis ,  dat  wanneer  fijn  Majéfteyt  luft  daer 
toe  hadde ,  het  hem  licht  foude  wefen  daer  toe  te  ge- 

raken.  Den  Hertog  van  Savoyen  ,   fchoonfoon  van 
Spangien,  heeft  eenige  tijd  herwaerts  fijn  Majéfteyt 
doen  aenfoeken  tot  vrede ,  en  heeft  van  fijne  principa- 

le dienaers  te  dien  effefte  aen  hem  gefonden ,  met  pre- 
fentatien,  de  welke  van  geen  kleyne  confideratie  zijn , 
maer  fijne  Majeiteyt  heeft  daer  al*  noch  ganfchelijk 

P  i  niet 
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niet  toe  willen  verftaen»  door  dien  dat  dat  niet  is  dan  i  bC 

een  middel ,  waer  mede  den  Spangiaert  fich  behelpt   ttt 

5  96. 
tot  eenig  eynde ;  en  fijne  Majéfteyt  fal  niets  in  dele 
nffairen  doen ,  of  hy  en  fy  eerftelijk  wel  en  door  goede 
proeven  verfekert  in  defe fake,  daer  na  ,  dathy  (den 
Hertog  van  Savoyen)  fich  mede  wil  inlaten  in  de  fake , 
om  de  Spaenfe  violentien  en  tirannyen  te  weren.  Sijn 
Majéfteyt  heeft  my  belaft  UE.E-  tefeggen,  dathy 
U  E.  E.  veradverteert  fal  houden  naer  advenant  3  dat  dit 
ïra&aet  voort  fa!  gaer. 

Hybid  UE.E.  ute  verkloeken  te  deferaenkomfte 
Van  den  Cardinaeï ,  op  dat  hy  geen  voordeel  op  u  luy- 
den  gewinne ,  en  dat  gy-luyden  u  fterker  en  vroeger 

■dan  oyt  te  velde  begeeft ,  om  alle  de  werelt  te  doen  be- 
kennen dat  gy-luyden  gene  beduchtinge  noch  vrefe 

hebt  voor  fijne  komfte,  en  dat  gy-luyden  wegneemt 
alle  fufpicie,  die  men  van  uwe  aótien  foude  mogen 

krijgen ,  indien  't  op  de  veranderinge  van  't  Gouverne- 
ment gy-luyden  u  flaeuwelijker  en  onachtfamelijker 

droegt  in  de  preparatie  of  toeruftinge  van  defe  uwe 
oorloge ,  het  welke  uwe  vyanden  fonder  twijfel  een 
vrefe,  die  gyluy  den  had  van  haer  wapenen,  en  uwe 
uwe  vrienden  eenig  achterdenken  toefchrijven  fou- 
den.  Gy-luyden  weet  feer  wel,  mijn  Heeren,  hoe  nade- 

lig het  eene  en  het  ander  welen  foude  voor  uwen  ftaet 
en  de  gemene  fake.  Hierom  fo  fal  ik  u  E.  E.  geen  langer 
inftantie  doen  op  het  eene  noch  op  het  andere,  my 
verfekerende  dat  gy-luyden  daer  fulke  goede  en  veer- 
dige  ordre  in  ftellen  fult ,  naer  uwe  gewoonlike  naer- 
ftigheden ,  voorfichtigheden  en  dapperheden ,  dat  een 
y der  meer  en  meer  oorfake  fal  hebben  te  fteunen  op  het 
goed  en  wijs  beleyd  van  defen  Staet. 

En  alfo  gy-luyden  wel  kond  oordelen  hoe  veel  fijne 
Majéfteyt  daer  aen  gelegen  is,  ,dat  hy  kome  tot  een 

goed  eynde  van  dit  beleg ,  en  dat  hy  't  veld  mach  be- 
houden in  Picardyen  tegens  het  heyr  der  Spangiaerden, 

welke  voorfeker  daer  wel  haeft  in  komen  lullen ,  fo 

heeft  hy  my  belaft  op  UE.E.  te  verfoeken,  dat  gy- 
luyden  den  koopluyden  van  de  fteden  van  Picardyen , 
de  welke  met  fijne  brieven  van  recommandatie  komen 
fullen ,  toelaten  wilt  dat  fy  granen  vervoeren  na  de 
voorfz  fteden ,  gelijker  hier  zijn ,  de  welke  eenigen 

tijd  herwaerts  t' Amfterdam  geweeft  zijn ,  met  brieven 
van  den  Koning  tot  dien  effe&e ,  wachtende  na  uwe 

permilhe.  Aen  d'andere  zijde  foude  het  weltewen- ichenftaendat  UE.E.  eenig  expediënt  wilden  nemen, 
op  dat  uwe  koopluyden  haer  boter ,  kaes ,  en  andere 
eetwaren  in  de  voorfz  fteden  en  op  de  Hviere  de  Som- 

me  brochten ,  ten  eynde  dat  door  't  middel  der  voorfz 
vivres,  dewelke  daer  gebracht  fouden werden,  het 
leger  van  fijn  Majéfteyt  mocht  onderhouden  worden , 
U  E-  E.  verzekerende ,  dat  uwe  koopluyden  meer  pro- 
fijts  doen  fullen  in  de  voorfz  riviere ,  dan  elders  daer  fy 
foaden  mogen  trekken;  en  dat  doende  fult  gy-luyden 
denvyand  verfteken  van  even  fo  vele  gerieven ,  en  fult 
onfe  gebrekelij  kheden  foulageren  meer  dan  gy-luyden 
foud  konnen  geloven.  Het  fal  UE.E.  dan  believen 
mijn  Heeren,  ernftelijk  daer  op  te  letten.  Gedaenin 
den  Hage  den  18.  January  1596.  ondertekent  £u- 
zanval. 

mi  tupte*    <®mtrent  befc  tijb  toaren  be  nipten  ban  Depöe  be 
ten  uan    ̂ aren  /  ban  bu  25opg  en  vDonft  /  upt  2&ergcn  op  ben 

2  Sm  m*v  ̂oom  Getogen/  öte  boo?  iBaeftricbt  bet  beecfebip  na; 
mm  öet    men/  in  mepninge/  be  baen-ruptcren  baer  binnen 
ïjeeiftöip   leggenbe  /  upt  te  lofeften/  maer  ont  batfe  niet  tipt  qua? 

men/  3ijnfe  te  rugge  getogen  /  Debbenbe  eenige  Cano* 
mjfeen  en  anbere  burgert  ban  jBaftricbt  upt  bet 
beerfebip  genomen/  iatenbcallebe  3lupftfeonberba* 
nengaen. 

<rmtt*     ̂ efe  gcbeele  maenb  ban  gjanuarïugtoag'ecfon* 
toél%ï1n  Grunge  geen  tointer  toeer/  ban  bat'etbeelregenbe/ gjanuauo/  eitbcn  i^b200$mfnceubet  een  toepnig/ maer  mach* 
f£b;uatio/te  geen  pg  in'ttoater;  ben  eerften  3peb2uarp  begon ™J'Batl*°  bet  toat  te  b2icfen/  encontinueerbetotbenp.toe;  iitn 

10. 11.  en  i2.bopbettoeberom/  en  ben  13.  begon fjet 
toeberom  te  b?iefen/  encontinueerbctotbenio.toe/ 
botb  men  toag  met  be  b02ft  aen  ïitft  3ijbe  niet  beftom* 
meet/  om  batmcntoeltoiftbat  alle  becupterpeban 
2&2abanb  bertogen  toaren  om  bendrbinaelStllber* 
tus  ban  «öoftenrp  te  bejegenen/  Ut  totliitfenburg 
toa&  3&en  20»  ifebjuarp  begon  Dct  toeberom  te 

(F01.9.) 

tonn  Jiïia» 

bopen/  cntoa$boo2tg  mceftalfcboontocber/  fobat 
«Dclfslanb  eenige  ïjupSlieben  bare  ftoepen  in  be 

toeucbeben/  eitben28.$fêeert/  tocfenbe  bonberbag 
en  toeeft-merfttbag  binnen  3Mft/  albaer  graesfre  bo- 

ter berftotbtcn. 
<3(tt  ©nefïanö  binnen  ileeutoaerbcntocrbeneenitambas 

lanbbaggeboubcn/  bie  al  ben  eetften^ecemb2iöbe0f°t  E«»* 

boo^lebcn  jaerg  begonnen  toag/  en  gebuurbe  totin",aMDt,ï'j Höacrt  toe  /  fonbec  batfc  tot  rcfolutie  ftonben  nomen  / 
boojbicttoiften  partpfebap  Ut  albaer  meer  en  meer 
toa$  grocpenbe  /  om  be  autoritept  ban  ben  ̂ tabljou* 
bec  te  berminberen/  be  Staten  <tf5encraeïfonöcnal* 
baer  kaftan  pault  ban3^02b2ecbt/  met^r-3'oljan 
ban  bec  aBcrften/  JDenfionaittf  ban  iBibbelburg/  ntet 
inftcuctieombefaftenalbaectefielpen  acco2beren/  en 
eenige  anbcce  fanen  te  bc2ricï)ten/  befe  quanten  ben 
i6.9}anuatp/  niet  fonber  groot  penjnel  (obermitö 
ben  grooten  brinb)  bt$  mo2gen0  ten  9»  uren  tot  3£at> 
lingen/  en  ban  baer  ben  felben  abonbtotS.ceubjaec^ 
ben  /  altoaer  fp  öare  p?opofitie  ben  17.  namibbag  iix 
bebergaberingeber  peeren  ̂ taten  albaer  bpmonbe 
beben/  en  ben  18.  bp  gefcl)2ifte  oberlcbcrben/  maec 
alfo  be  Staten  bejS  faterbags  fcDepben  /  en  be  <&&& 
puteerbe  bet  fteben  en  platte  lanbennaerDup^trote 
«en/  en  eerfï  bingsbaegtf  bieberom  bp  ben  anbereit 
foubcn  nomen  /  en  batfe  berftonben  bat  om  eenig  inti^ 
bent  bat  baer  boo2geballen  bjais  /  fo  ïjaeft  op  öare  P20* 
pofitic  niet  foube  bonnen  toerben  gerefolbeert  /  fo  bon^ 
ben  fp  met  abbijis  ban  ben  ̂ tabbouber  <62abe3Bils 
lemÉobebJüHban  Haflfau  geraben/  omgeenttjbte 
berliefen  /  Daer  te  berboegen  na  doeningen  /  bebben^ 
be  fjare  erpebitie  binnen  Ëeeutoaerbcn  geret  onntian^ 
beert/  3ijnbe  öaer  toegefepb  bat  be  felbe  niettegen^ 
flaenbe  bare  abfentie/  bp  bcr  banb  genomen  foube 
tooien/  enbertronnenoberfullig  ben 22.  ban Hteeu- 
maerben  na  <62oemngert. 

(€ot  Sleeubjaerben  noefi  3ünbe/  berftonben  fp  bat 
W  ban  be  ̂ ebentoolben  met  eenbjatljtiger  ttent^ 
men  genofen  babben  tot  bolmacbt  /  om  in  be  Staten 
albaer  te  compareren  /  Carel  Kooiba  /  Ut  langen  tyix 
feer  grote  partpfebap  tegen  «6?aef  3©illem  ban  |^af= 
fau  getoont  ert  beel  aenöang  Dabbe/'t  toeln  fp  namael^s bjeber  gereboceert  Dabben/  ban  babbe üoo^ba baec 
ban  bem  geconftitueert  appellant  aen  ̂ t  peeren  ̂ ta^ 
ten  ban  ©2ief[anb  /  en  bleef  mibbelertijb  op  fijn  com* 
mifTie  in  be  Staten  comparerenbe/en  toaö  mebe  baec 
P2efentalsf  ist  boo2f5  <6ecommitteerben  Darep^opo- 
fitie  albaer  beben* 

^en  2  ? .  Sanuarp  bebben  be  boo?f3.  <0ebeputeerbe 
inijet  collegie  fommierlijb  baren  laftberltlacrt/  en 
begeert  bat  be  Staten  befeb^eben  moebten  b302ben/ 
'ttoeln  gebefereert  bjerbe/  fcggenbc batfc  bie  nieten 
bonben  berfcb2ijben  booi  ben  5. 5peb2itarp ,  fp  en  bon- 
ben  niet  berncmen  toaer  upt  b'oojfabe  ban  bit  retar^ bement  guam/  anbcrö  ban  bat  fp  lupbeninuweffie 
babben  bat  fp  gelaft  fouben  3ijn  met  ben  lupben  te  ban* 
beien/  bclangenbe  be  oueftten  tufftficn  be  ̂ tab  eit 
©mlanben  /  bclangenbe  be  quota  bie  fp  lupben  refpee^ 
tibe  te  blagen  babben  in  be<0eneralitept/  baant  oy 
baer  leftc  Êantbag  toasf  Det  blagen  ban  beconfentcn 
bli  jben  ftacn  /  tot  bat  be  quota  gemaebt  foube  31)11  /  en 
'tfebeen  fp  nocbniet  ban  mepningebjarenbareron^ fenten  in  te  brengen/  boo?  bat  fjare  quote  gemaebt  fou^ 
be  toefen. 
mt  ban  be  ̂ tab  aB^oeningen  en  <Omïanben/bafc 

ben  aen  be  Staten  «Benerael  gefeb^eben  /  iiatfp  te"b2c^ 
ben  toaren  baer  bijf  erent  /  aengaenbe  't  maften  ban  be quote/  te  fubmittcren  aen  <02abe3Billembaniaap 
fau/  en  bat  fp  fo  lange  moeften  uptftellenbctpoinct 
ban  be  confentcn/  berfotbt  boo?  f\tt  lopenöc  jaer. 

Ifytet  op  toaö  gerefolbeert  bat  men  bc  boo2f5.  <®iïJtt 
puteerbe  foube  fcïmjben  te  infiftcren  op  t^t  ttocc  anbe* 
re  boeten/bc  <©ebeputcerbe  ban  be^tab  en<ömfanben 
t'anbeten  tijben  boo2gefïagen/  en  fo  fp  tot  geen  ban 
btptit  en  bonben  bomen/  bat  fp  be  fubmiffte  foubcn  at*  . 
teftercn/botb  boozber  ernftiglijft  aen  te  bouben/bat  fp/ 
niet  tegcnftaenbe  en  fonber  p2C|titrttte  ban  litt  biffcrciit 
op  be  quote  /  baer  fouben  fpoebigen  om  b?ucbtbare  re* 
foïutie  op  be  confentcn  teb?engcn/  ooft  toerben  baec 
b2ieben  gefonben  aen  fijn  <0enabe/en  baer  belaft  be  ftU 
be  te  bcltellen  /  gclijft  f  p  gebaen  Rebben  /  en  Dem  bate 
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Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. I  5  9  £* 
öcncffcn^oeDctf^n  onbeftoaect  te  toefen/  ïjemnaben 
5^agc  te  boegen  /  om  een  epttbe  ba»  fee  quote  te  mogen 
maften/  etc-  <Dorlj  fijn  genabcöeeft  boo2  ben  bier* 
ben  Ifêattf»  in  bat  I$age  niet  nonnen  nomen  /  ten  tocï* 
ucrttijbc  bic  ban  Eclanb  öaet  ertcao?binacigconfen* 
ten  al  inneteacut  Ijabbe». 

•5lhw#en*     <©en  25.  ̂ anuatp  /  fcïjzecf  bc  %cc  $enftonac& 
tie  tiopenöe  ̂ ci'cflcPit  tipt  «0o?aim/  acn  ben  J^ccc  Bbbocaet  ban 
Jffiw  Olbenbarnebclb/ abbertentic te öebbctt/ bat be  ©upfc 
u  fe  ©02|hn  tot  bc  b2cbel)artbclinge  ban  be  .^cberlanben gecommitteertfoubcn afnomcit/  bacrom inbiert men 

öeuanbeiinge  frftabelijn  fytïh/  bcclgoebclupbcmto* 
big  acï)tcn/  bat ntcnöm  bc  gonftebp  beneemt  te  bc* 
ïjouben/  of  immers  niet  te  berlicfen  /  men  bc  fel* 
be/  immei'ö  hit  ban  be  ïtcligte5ijrt/  boo?£egatcn 
tijbclijn  en  eerfpop  berepfe  $t)n/  of  Qettóaectë  Ito- 
riten  foube/  bertóttert  bc  rebenen  toaerom  bat  men  ntet 
be  ̂ paenfe  niet  han  ïjanbelen  of  bcrtfoiitocn/ctc  2itt* 
öccsê  toaei*  te  bcf02ge»  /  bat  ht  «Spacnfe  baer  ober  fou* 
ben  oo?faHcfcljeppert/  omonfcfahcbpftetföijïitebe* 
nigtecen/  en  b'ingefetcnen  befee  lattbctt/  in  (jaet  en fcljabe  te  bjcngctt/  ia  oohortbetp?etertbanbe  ianb- 
b?ebe/  ïjet  atjK  tegen  on$  te  nectocuuctt. 

(€ot  toellteit  epttbe  alleen  fcljcett  /  bat  ben  ̂ paenfen 
Éegact  fo  injtameliju  en  oou  ootmocbelijn  /  contra 
decorum,  be  b2ebeDattbelitig  op  Öctt  ftnucbag  bec* 
focïjtltceft. 

*E>at  op  bcnlaetften  Cceuttfiag  bed  p20poo|ten  ban 
be  pacificatie  gcballcntoateii/  en  bp  beien  feer  geur* 
geert  en  gefuftineett/  bat  aiö  beïicpferertuctgant* 
fe  fijjK  boo?  ben  üoninn  geloof  ben  /  bat  men  Ijtec  baec 
mtht  beöoo?ben  te  b?eben  31)11» 

<Daec  tegen  ban  eenige  gocbDcctige  toebecomge* 
fepbtoo:be/  bat'et  niet  genoeg  31)11  foube/  toantaté öe  ̂ paenfecontcabcmcecbert/  fo  foubcn  top  cerjt 
moeten  aenftetïftjn  Klagen/  op  benlacfite  foube  pac* 
tpe  moeten  bwben  gcïjoo2t  /  ert  mitobicn  ht  fane  toet'? bengetcaineect/  infonbecljeib  cegacb  nemenbe  op  bc 

UecfcDepbcngefintftebcn  hit  onbecÖelébenbe^ïïvjHO' 31  ju  /  en  mibbelccti jb  fouben  hit  nlagenbe  obecballctt/ 
öf  immectf  niet  geholpen  too?beit/  baec  bn  boo>  erem* 
pel  tocebctt  geallegecct/bat  hit  $ebetlanbfcl)cn  afèeft* 
pljaclfen  Cccpt3/  hit  na  teneur  ban  benlanb-b2ebc 
i)eDoo2be  beb?ijt  of  immecs  geaffiiteect  te  too?ben  /  te- 
gengben  tnbalban  fjet  b2eembe«cijg$bölh/  niette* 
gcnitacnbe  fo  bele  nlacljtcn/  en  baec  op  gebolgt  bc 
Êcrtcooftingc  /  noclitatto  nutpcioo^  gelaten  to02bc/  on? 
aengefie»  be  belofte  ban  ben  lanb-b2ebe  beel  folemnceï* 
fcccbpallc  <£ljeur  en  ©ojftcngefcljteb  5ün/  alsS  befe 
foube  nonnen  gefcfjtcben. 

q^at  ben  jleberlanbfeïTaeb  Uc  in  ̂ pangteniov 
i\\  een  gvintfcD  jaeu  niet  ecn^benïtoninltmanbeling 
macl)fp2eïïcn/  maec  moet  allegboo?  bespan  jad-ttf Ijanbcn  fcïi2iftelnft  obctlcbeccn/crt  boo?  naec  tocbecom 
i-efolutie  bectoacDtcn/  fo  të  be  honing  bp  be  ̂ paenfe ingenomen. 

<Dit  önbbc  be  «gpacnfe  3tegaet  bie^eftbentban 
bcnöaebtotBlutfenbucgi^/  tegentf  geloof maecbige 
pecfonettlilagenbegefepb/  enbenentopben  naeft-le- 
(ten  fincjcbag. 

©m  €&t  *  ̂ cn  1 1 .  #eb2ttarp  bctf  naemttbbags  te  4.  uren  /  të 
^"^^^benCatbinaeïban  ©otlcncijntot  252uffelgeïtomen/ E  tot  ̂ ^  ÖP  f«c  feejlehjü  ingeDaelt  tocebe  /  ï)p  b2acï)t  met 
©?ufTei/  en  ïjem  bed  €bèlcrt  ert  ̂ cecen.  TDe  ̂ 2incc  ban  €>can* 
Boe  t)p  baec  gjen  cecö  booi  fjcm/  tuffcljctt  bm  ï^cctog  ban  5üumale 
™Stm  cn  m«ftf)ot/fip  ceeb  aen  be  Dogcc  ïjanb  ban  ben  <©?abe banipuenteiS/  beH^agiftcaet  bet  boo2fepbeftabtoa* 

ren  Ijaec  bectoacötenbe/  bupten  bc  3lobenfe  pookte/  en 
g2efenteet;ben  fijne  ̂ oogöctb  bc  fïeutelen  ban  be  ftab  / 
e  435ilben  toacen  al  t'famen  in  öaec  toapenen  /  ellt  op ïjet  fuaeplte  en  nottelnüfte  /  en  Ijebbenfjem  met  bele 

toojtfen  en  fanhclcn  gelepbct  /  en  geb2acïjt  tot  aen  \yit 
=^oninltltjlt  palepsf/  f)p  veeb  boo?  bele  ttcaten/  tnbe 
toelbeopgeiicfittoaren  berfcDeiïbên  arcus  triumpha- 
les ,  met  beel  beelben/  ciccaben  en  infetiptien  betciett/ 
baec  toacen  oofe  becfcDcpben  ftcllagien  en  tonelen/baec 
fcljonebettonittgen  metlebenbige  petfonagicn  gebacn 
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lep.ö  (ïonb  een  f)ogcï>itamibë/  üatt  bobenopguam 
eenfcbonebergülbe^on/  ooh  toajTct  een  groot  fctjtp 
me:  maflctt  en  3cplcn/  blaggen/  tand  en  toutoen/  hact 
in  ooit  eenige  perfonagic  fatcn  /  int  ouanfupo'  lytt  fcljtp met  riemen  boo2t  roepben  /  en  baer  lagen  aen  be  3tjben 
eenige  jtuMten  gcfcljutö  /  bit  fcl)ip  Itonbc  Ijeitt  toenben 
en  lieren/  bettuerman  toasf  toegemacht  alöbcboo2- 
noetttbc€rt5-i^crtog  bic  Ijet  fcDip  regeerbe  en  (lier* 
be.  <De  Or  rt5-t^ertog  toaö  alö  boen  een  perfoon  op  (jet 
befte  ban  fijn  leben/  011b  3  * .  jaren/  toant  Ijp  toass  gebo* 
ren  ben  3.  $obcmb.  1560.  eéntgc  bagcnrteru|t()eb*<ïB^oe?te- 
benbc/  fo  ftceft  Op  (ijn  CommiiTicbe"^tatenbaitbe  Jgj  2C# lartben  Uertoont/  citueeft  baer  na  ïjem  felbeninljetömaei  %i> 
<J5oubernementbantlanbgc(tclb/  Opgaf  ̂ Donfto*  bectu?. 
b2igo3la(fo/  Cbelmanban  fijne  Itaitter/  ttoeerom- 
pagnicn  paerben  tot  fijne  guarbe  /  een  ban  lancien  /  en 
ecnebanljargucüuficrsv  ijtt  ampt  ban  fijn  opperfte 
^talmee(lery  gaf  Ijp  aen  bena32abeban^ore/  be 
<Ö?abcn  ban  Zurenberg  /  €gmonb  en  ̂ ignp  /  maente 
l)P  (Ieutclb2agcr^  Dan  fnne  Itamcr/  ooh  Ijeeft  Ijp  in  ben 
felben  tijb  berblaert  en  te  Itcnncn  gegeben  eenige  be? 
ncficien  ïüt  l)p  mebe  rjcb2ac l)t  Ijaböc  ban  ben  ïtoninb/ 
U002  eenige  bic  fijn  it)aje|tept  tot  biett  tijb  toe  gebienb 
nabbcn/  met fatiöfacttc  /  ZDon  9iugmlijn  iBeria  /  iss 
een  beter  Commanbeiirfcljap  gegeben  /  en  ̂ S)on  ̂ )ie* 
go  gba2ra/  ZDon  'Kntoiuo  be  Euningo/  en  <Don 
3i.oup^beBelafco/  bregcitberelficen/  fonberbatfu* 
berte  boren  öabben/  en  eenfamentlijft  $i)\\  gcpitb(i*cïoUö-- 
ceert  iait  ̂ abepten  ( ribberlnhe  02b2en)  ̂   nan  &.<$& tob/  boo?  ̂ oitjiBanuel  be  iDecta/  gjan §eronnno 
^oria  /  en  Bon  CarlojS  Coloma  /  bele  fijn  renten  ge* 
gebenljaer  leben  lang  op^ajtelö/  ̂ tctlicncn^i* 
lanen/  en  ïpctocl  baer  in  befc  uutbclingc  meer  ge* 
toeejt  3ijn  /  mt  t'onb2eben/  ban  bic  bolbaèn  toacen/  ge* lijn  fuiïfögemecnlijh  avfcöteö/nocritanö  Ijceft  ben  ber> 
beterben  be  cecompenfe/en  hm  genen  hit  bergeteu  toa* 
ren/  een  fpoo? gegeben/  omuacctocl  teb?agen/  op 
Dopsban  tecgclegenec  tijb/  mebe  recontpenfetebcp 
toecbett 
Mm  berftonb  nu  mebe  bat  be  $  jin#  ban  «Ocangien/ 

noeïj  geen  bolnomcn  öanblicOtinge  fijner  goeberett 
ïjabae/  ban  ban  be  goeberen  bah  2öuuten/  hit  nopt  teit 
bollen  geconfifqueert  toacen  getoee|t/  macrtooguj«t 
be  goeberett  ban  Sourgonjen/  allcenlt  jn  fenere  fomme 
tot  ftjtt  onberljoub  /  fonber  hut  lp  ooit  eenige  (tact  ban 
bes  foomnttó  toe  gen  (ubbe  /  anberjs  alö  ban  5t  gulben 
mt& 
Ben  €w-$ertog  ̂ tbcrtttö  Carbinari/Óabbe  me* 

be  geb?acljt  tipt  ̂ pangien  feï.ere  <£>2bönriatttic  of 
paccaet  bn  ben  ïtoninu  ban  ̂ pattaicn  m  g>.  3lau* 
rent  ie  ïiopacl  itt  ara{tilten  ben  2?.  ̂ e'ptemberbecf 
noo2lcben  jacr.tf  1595.  geaïrejteert  /  inïjoubenbe  feïtece 
f02ittc  en  maniece  hit  men  boo2taen  foube  fcïtulbig  5ijn 
t'onbecDouben  en  te  geb2iinhen/in  't  neben  ban  ht  ritu* 
len/fo  in't  fclj?ijben  al«  in't  fp2eltCit/toelKe  02bonnantte 
of ̂laccaet  be  €ctö-^ectog  omtcettt  befc  tijb  htht  pu* 
pltcerett  /  en  toatf  't  felbe  pnecaet  lupbenbe  M  bolgt : 

PHILIPS  by  dérgra ftilien,  van  Anagori, 
ratien  Gods ,  Konink  van  Ca- 

gori ,  van  Leon ,  van  beyden  Si- 
cilien ,  van  Jerufalem ,  van  Portugael ,  van  Navarre , 
van  Grenade,  vanToleten,  VanValence,  vahGalli- 
cien,  van  Majorken,  vanSiviiien,  vanSardinen,  van 
Cordube,  van  Coriike,  van  Murcie,  van  Jnen,  van 
Algarben ,  van  Algezire ,  van  Gibraltar ,  van  de  Ey lan- 

den van  Canarien ,  van  Indien ,  fo  Oriëntale  als  Oc- 
cidentale, van  de  Eylanden  en  vaften  lande  dér  Zée 

Oeeane:  Ertz-Hertoge  vanOoftenrijk,  Hertog  van 
Bourgonjenj  van  Lothrijk,  van  Braband,  van  Lim- 

burg, van  Luxemburg ,  van  Gelder  *  en  van  Milanen  : 
Grave  van  Habsburg ,  van  Vlaendéren ,  van  Arthoys  > 
Van  Bourgonjen ,  van  Tyrol  Pals-Grave,  envanHé- 
negouw ,  van  Holland ,  van  Zeeland ,  van  Namen ,  en 
van  Zutphén:  Prince  van  Zwave:  Mark-Grave  des 
Heyligs  Rijks  vsii  Rome:  Heere  van  Vriefland ,  van 
Salins ,  van  Mechelen  ,  van  de  Stad ,  Steden  en  Landen 
van  Utrecht,   O  ver-Y  flèl  en  Groeningen,  en  Domi- 

toerben  /  en  toerbe  beel  Kon(tigTpél  cri  mufp  gcfpeclt  I  nateur  in  A-zien  en  in  Afrijkèö. 
Crt  gefongett.  ïDaeC  toaren  OOlt  beelfcftone  tapijtferpett       ALLEN   den  genen  die  defe  tegenwoordige  fuï-  <P^inSritfe 

tn fClUlbcriien/ baec  in bCCfcDepbcn  jonge fttmber£ SC*  ten  fien  ofte  horen  leien,  Saluyt.    Allo  \vy  tot  meerK",^" 
fCljilbCCt/ Crt IjacefeOnlt betOOitt Dabben,  ̂ 00?f)Ct33a'  Ueyfen  van   «Uveife  plaetfen   en  perlbnen  particu-cn  nfü» 

V.  Deel  1  %  3  lier- 
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<5« 

banöeti* 
tulen  fo  in 

ben  alg 

ft'jefmj. 

tiïere  tfe    lierlijk  onderricht  zijn  geweeft  ,  dat  overmids  de  di- 

ï11^"  h  °ui*  v6ïfi^y*  van  natiën,  reliderende ,  frequenterende  en 
öenfal/  in  hanterende  in  defe  onfe  Nederlanden  en  van  Bour- 
Ijetoeöen    gonjen,  feer  grote  ongeregeltheden  en  defordren  al- 

daer ingebrocht  zijn  geweeft,  aengaende  de  titulen, 
ópfchriTten ,  eneerbiedingen,  dieeénen  yegelijkter 
imitatie  van  fommige  vreemde  en  uytlandfche talen, 

aengenomen  enjgebru'ykt  heeft  na  fijn  gelïefte",  geven- 
de en  attribnerende  d'een  den  anderen,  fo  wel  in  'tfipre- 

ken  als  fchrijven,  tegen  de  natuerlijke  en  ingeboren 
modeftie,  en  rechtfinnigheid  van  de  onderfaten  der 

voorfz  onfe  landen,  en 't  oude  gebruyk  en  maniere 
van  doen,  te  voren  aldaer  gepleegt  en  onderhouden, 

"Waer  door,  en  overmits  de  grote  licentie,  gecauièert 
door  den  tegenwoordigen  tijd  (die  tot  fo  veel  nieu- 

wigheden is  geneygt)    fulke  exceflèn  fo  verre  verlo- 
pen en  hen  verbreyden ,  dat  toelatende  fulke  forme, 

termijnen  en  manieren  vanfprekenenfehrijven,  daer 
uyt  anders  niet  dan  meerder  confufie  en  ongeftichtig- 
lïeid  en  ftaèt  te  verwachten ,  ten  ware  dat  by  ons  daer 
in  behoorlijk  worde  verfien ,  temeer,  aengefien  dat 
eenige  die  hen  fomwijlen  niet  fouden  bevinden  ge- 
tracteert  by  fulke  titulen  (als  men  door  ydelheid aen 
andere  is  gevende)  hen  verkort  en  geintereÏÏeert  fou- 

den mogen  houden*  tegen  de  gene  die  in  hun  refpecr. 
van  gelijke  niet  en  fouden  hebben  gedaen,  ja  dat  ook 
fuik  misbruyk  airede  plaetfe  heeft  gegrepen ,  onder  het 
flecht  en  gemcyn  volk  ,  waer  door  het  fchandacl  dage- 
Jij  ks  meer  en  meer  is  wadende. 

Doen  te  weten ,  dat  wy  willende  op  fulke  misbruy- 

ken  en  excefTen  verfien  en  verhoeden,  d'inconvenien- 
ten  die  daer  uyt  fouden  mogen  rijfen,  hebbende  daer 

opeerft  rijpelijk  gelet,  en  gehad  d'advijs  van  wijlen onfen  feer  lieven  en  feer  beminden  goeden  Broeder  en 
Neve,  den  Ertz-Hertoge  Erneftus  (wiens  ziele  God 

genadig  zy )  de  welke  t'onfer  ordinantie  't  fel  ve  hadde 
gecommuniceert  dien  van  onfe  Raden  aldaer ,  terwij- 

Jen  hy  van  onlèn  't  wegen  was  Stadhouder ,  Gouver- 
neur en  Capiteyn  Generael  onfer  voorfz  Nederlanden , 

en  van  Bourgonjen  ,  hebben  uyt  onlèr  rechten  ,we- 
tenheid,  volle  machten  fouveraine autoriteyt ,  geor- 
dineert,  geftatueert  en  verboden,  ordineren,  ftatue- 
ren  en  verbieden ,  by  defen  allen  onfen  vaïfalen  en  on- 

derfaten van  onfe  voorfz  Nederlandenen  Bourgonjen, 
Van  wat  qualiteyt,  conditie,  ordre  en  graed  die  zijn, 

in 't  generael  of  particuliere,  mitfgaders  allen  ande- 
ren aldaer  reliderende  ,  frequenterende ,  en  hante- 

rende ,  of  hun  daer  houdende ,  dat  fy  hen  reguleren , 

voegen  en  dragen ,  op  en  aengaende  d'intitulatien ,  op- 
fchniten  en  eerbiedingen  na  de  forme  en  maniere  ,  en 

achtervolgende  d'Articulen  hier  navolgende,  fonder 
de  fel  ve  éenigfins  te  buy  ten  gaen. 

In  den  eerften ,  dat  niemand  van  wat  qualiteyt ,  con- 
ditie, graed,  digniteyt  of  ftaet  hy  zy ,  fal  getracleert 

mogen  worden,  fchiiftelijk  noch  mondeling  met  den 
titule  van  Excellentie ,  dan  alleenlijk  degene  die  van  on- 

fen 't  wegen  wefen  fal  Stadhouder  ,  Gouverneur  en 
Capiteyn  Generael  onfer  voorfz  Nederlanden ,  en  van 
Bourgonjen.  Wel  verftaende  nochtans ,  dat  indien 
fuiken  onfen  Stadhouder  Generael  ware  van  Koninklij- 

ken huyfe,  of  van  Ooftenrijk ,  gelijk  is  onfen  feer  lieven 
en  feer  beminden  goeden  Broeder,  Neve  en  Couzijn, 
den  Hertog  Albert  (den  welken  wy  onlangs  tot  het 

'  voorfz  Gouvernement  Generael  hebben  geftelt)  onfen 
wille  is ,  dat  de  felve  fal  worden  geeert  met  den  titul 
van  ̂ Alteze  >  of  Hoogheid. 

En  alfo  men  van  allen  ouden  tijden  heeft  gebruykt 

in  Walfche  tael't  woord  votis ,  correfponderende  op de  woorden ,  gy  ofte  u ,  in  de  Duytfche  tael ,  wefen- 
deden  bequaemften,  eygenften  en  gevoeglijkftë  ter- 

mijn in  de  felve  tael,  is  ook  onfen  wille,  en  ordineren 
wel  expreffelijk,  dat  men  voortaen  de  felve  woorden 
altijd  fal  gebruyken.  Verbiedende  dat  niemand  wie  hy 
zy ,  fal  mogen  getratteert  worden,  fchiiftelijk  of  mon- 

deling met'et  woord  van  Sinjeune ,  of  Genade ,  of  £- 
delheid,  in  Duytfe  tael ,  en  min  van  Doorluchtige ,  of 
Doorluckigfie  Seignorie,  Vorfielyke  Genade,  Edelheid  of 
diergelijke.  Toelatende  nochtans  den  Cardinalen, 
Ertz-Biffchoppen  en  BifTchoppen,  hun  gewoonlijke 
titulen  te  dragen  en  te  gebruyken,  maer  verftaennict 
dat  yemacd  wie  hy  zy,  word  toegelaten  aen  te  nemen , 

of  andere  te  geven  den  tijtel  van  Monfeigneur  oFmyn 

Herr,  'tzy  fchriftelijk  of  mondelingen ,  dan  alleen- 
lijken  onfen   Stadhouder  >  Gouverneur  en  Capiteyn 
Generael  onfer  voorfz  Nederlanden  ,  en  van  Bour- 

gonjen :  maer  belangende  allen  anderen ,  gedogen  en 
ftellen  ter  difcretie  van  eenen  y egelijken ,  dat  hy  fp re- 

kende en  antwoordende  fal  mogen  gebruyken  fim- 
pelijk  het  woord  van  Monfeur,  geëxtendeertofge- 
abbrevieert ,  en  in  Duyts  mifti  Heer  of  Jonker  ■  En  de 

brieven  die  d'een  aen  d'ander  fal  fchrijven ,  fullen  be- 
gonnen mogen  worden ,  in  den  eerften  regel  of  linie 

al  vervolgens  met  't  voorfz  woord  Monfitur ,  in  het 
lange  of  in  't  kort ,  en  in 't  Duyts,  mijn  Heer ,  of  van 
MeJJire,  en  inDuyfetale,  Heere,  indien  de  gene  aen 
den  welken  men  fchrijft ,  een  Ridder,  of  geeftelijk  per- 
foon  is.   En  fal  't  vorder  inhouden  van  de  voorfz  brie- 

ven vervolgt  worden  met  het  woord  vont,  of  gy,  en 

« ,  in  Duytfe  tael ,  en  op  't  left  van  dien  fal  geleid  of 
gq^eld  worden ,  God  ,  of  onfen  Heer  beware  u ,  of 
neme  A  in  fijn  heylige  bcwaerniffe ,  of  diergelijke.   Daer 
na  fal  de  fignature  volgen  van  den  genen  die  fchrijft 
met  fijnen  titule ,  ingeval  hy  eenigen  heeft ,  en  dien  be- 

geert te  gebruyken ,  fonder  daer  by  te  mogen  voe- 
gen eenige  woorden  van    courtoizie  ,  dan  alleen- 

lijk de  kinders  aen  hun  vaders,  moeders ,  en  ouders,  ge- 
merkt dat  fy  aen  de  felve  hém  niet  genoeg  konnen  ver-  (Fol. 

ootmoedigen  :    De  voorfz  vaders  en  moeders  fullen 
daer  by  mogen  voegen  hare  qualiteyt  van  vader, 
moeder  of  ouders,  gelijk  ook  fullen  doen  de  man  aen 
fijn  huysvrouwe  ,   den  broeder  aen  lijnen  broeder , 
neve  aen  neve,  den  oom  aen  fijnen  neve,  en  ar.de- 

«..) 

re  van  diergelijke  maegfehap  ,  en  volgende  dien  fal 
ook  d'opfchrift  van  de  brieven  en  mifhven  beginnen 
d  Monfeur  ,  't  zy  in  't  lange  of  korte ,  of  in  Duytfe tale  aen  mm  Heer  of  Jonker ,  en  dat  maer  eens ,  Ion- 

der  't  felve  te  mogen  repeteren.  En  in  gevalle  de  ge- 
ne aen  den  welken  d'opfchrift  addreffeert ,  is  Ridder 

of' geeftelijk  perfoon,  fal  geintituleert  mogen  wor- 
den, Mcjjïre  of  Heere  ,  fonder 't  felve  dik  te  mo^en 

repeteren  ,  en  fal  daer  na  geftelt  werden  den  tytel 
of  den  eygen  naem  en  toenaem  van  de  genen,  daer 
aen  d'opfchrift  addreffeert ,  met  de  qualiteyt  van  fij- nen ftaet ,  digniteyt  of  officie ,  geeftelijk  of  werelt- 
lijk,  fonder  daer  in  andere  courtoifie  te  gebruyken, 
noch  t'attribueren  yemant  wie  hy  zy  ,  eenige  hogeren of  differenten  tytel  of  qualiteyt,  dan  fijnen  ftaet,  of 
officie  daer  in  hy  by  ons  is  geftelt ,  gedraegt ,  volgende 
d'opene  brieven  van  fijnder  commifiie,  indien  hy  van ons  eenige  heeft. 

De  felve  forme  fal  ook  onderhouden  worden ,  in  het 

regard  van  de  vrouwen,  fo  in  'tfpreken  als  fchrij- ven, beginnende  den  brief  met  het  woord  Madamoi- 

felle  of 'Juffrouwe  in 't  kort  of  in 't  lang.  En  indien  fy ware  huysvrouwe  of  weduwe  van  eenen  Ridder ,  met 
het  woord  Madame,  of  Mevrou we,  onderhoudende 
ook'tfelvein't.opfchrift  fonder  repetitie  van  denfel- ven  woorden  als  voren. 

Sullen  nochtans  de  Collegien  van  onfe  drie  Ra^ 
den'  van  State  ,    Secreten   en  Finantien  refiderende in  onfen  Hove  aldaer  ,    van  onfen  groten  Rade  te 
Mechelen,  en  van  onfen  Rade  in  Braband  te  Bruf- 
fel ,  mifigaders  die  van  onfen  Hove  of  Parlement  te 
Dole  in  Bourgonjen ,  en  alle  onfe  andere  Provinciale 
Raden  refpecr  ivelijk  ,  pok  die  van  onfe  Reken-ka- 

mers ,  mitfgaders  van  de  Wetten  en  Magiftraten  van 
alle  onfe  fteden  getracteert  worden ,  fchriftelijk  en 
mondeling  t'elkerreyfe  als  fyrefpectivelijk  hen  fullen vinden  in  hunne  collegien  en  vergaderingen,  in  der 
fel  ver  manieren  en  voegen  als  men  hier  voormaels  beeft 
gedaen  en  gebruykt  ha  d'oude  coftume aldaer ,  en  in alles  dés  niet  en  contrarieert  defer  onfer  ordinantie : 

Maer  nopende 't  fchrijven  en  fpreken  in  Spaenië  tale  : Onfe  meyninge  is  dat  daer  in  pundtuelijk  worde  onder- 
houden/t gene  dat  vermeld  de  pragmatijke  by  ons  dies- 

halven geordineert tot  S.  Laurentle Royal ,  den acht- 
ften  dag  vanO&obri  indenjaré  M.D.LXXXVI.en 
daer  na  geconfirmeert  by  andere  declaratie  zedert  ge- 

geven te  Madril  den  leften  vanDecembri  in  denjare 
drie-en-tnegentig.   En  op  dat  al  't  gene  des  voorlegt  is in  alle  fijn  poinéten   fcherpelijk  worde  onderhou- 

den en  geëxecuteert,  willen  en  ordineren  wy,  dac 
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fo  wie  daer  tegens  fal  doen  ,  worde  fonder  eenige 
andere  procedure  gedoemt  en  gecondemneert  te  be- 

talen d'amende  van  dertig  guldens,  tot  twintig ftuy- 
vers  van  twee  groten  Vlaeins,  't  {tuk,  t'elker  rey- 
fen  dat  hy  lulks  fal  hebben  gedaen  j  de  felve  amende 
uyt  te  keren  een  derdendeei  tot  profijt  van  den  aen- 

brenger ,  't  tweede  derdendeei  van  den  Officier  die 
de  executie  daer  af  doen  fal ,  en  't  refterende  derden- 
deel  fal  worden  gedeylt  en  gediftribueert  den  armen 
van  der  plaetfe,  aldaer  de  voorfchreven  contraventie 
fal  wefen  gefchied,  fonder  yet  daer  af  quijtte  fchel- 
den ,  of  daer  in  te  difïimuleren. 

Is  ook  ons  verltant  en  meyninge ,  dat  de  voorfz  pene 
en  amende  niet  alleenlijk  fal  worden  geëxecuteert  te- 

gen de  gene  die  gecontravenieert  fullen  hebben ,  maer 
ook  die  lulks  fullen  gedogen,  of  de/halven  diiTimule- 

ren ,  fonder  't  felve  aen  te  brengen ,   of  den  contra- 
venteur  daer  af  te  begrijpen.  En  op  dat  een  yegelijk 
hier  af  geadverteert  zy  ,   en  niet  pretendere  redene 
van  ignorantie  ,    fo  hebben  wy  defe  tegenwoordige 
doen  {lellen ,  in  forme  van  Placcate ,  ontbieden  en  be- 

velen daerom  onfen  feer  lieve  en  getrouwen  dien  van 
önfen  Rade  van  State,  Hooft- Prefidenten  en  luyden 
van  onfen  Secreten  en  grote  Raden.     Den  Cancelier 
en  luyden  van  onfen  Rade  in  Braband ,  en  alle  ande- 

re Gouverneurs,  Prefidenten  en  luyden  van  onfe  ande- 
re Provinciale  Raden,  refpeétivelijkonfer  voorfz  Ne- 

derlanden, mitfgaders  den  Gouverneur,  Prefidenten 
luyden  van  onfen  Hove  of  Parlement  in  Bourgonjen  , 
renderende  te  Dole ,  en  allen  anderen  onfen  en  onfer 
VafTalen,  Jufticieren  en  Officieren ,  hunne  Stadhoude- 

ren  en  eiken  van  hun  befonderen  die 't  aengaet,  dat 
fy  refpecTivehjk  defe  onfe  tegenwoordige Ordinantie, 
verbod  en  Placcaet  doen  kondigen ,  uytroepen  en  pu- 

bliceren, al  om  binnen  den  bedrijve  van  hunne  jurif- 
dicTien  en  reforte  ,  ter  plaetfen  daer  men  gewoonlijk 
ïs,   fodanige  publicatien  en  uytroepingen  te  doen, 
onderhoudende  en  achtervolgende ,  doende  onderhou- 

den en  achtervolgen  ,  alle  de  poincten  daer  in  begre- 
pen na  hare  forme  en  inhouden ,  fonder  eenig  weder- 

leggen,  wey geringe  of  belet  ,   onder  wat  fchijn  of 

dekfel  't  felve  foude  mogen  zijn  ,   procederende  en 
doende  procederen  tegen  d'overtreders  en  ongehoor- 
fame ,   by  executie  van  der  amende  boven  geroert , 
fonder  gunde ,   diffimulatie  of  verdrag ,   niet  tegen- 
ftaende  eenige  oppofitie  of  appellatie  gedaen ,   of  te 
doen  ter  contrarien. 

Cordube,  van  Corfike,  van  Murcie,  van  Jaen,  van 

Algarben ,  van  Algezire ,  van  Gibraltar ,  van  de  Eylan- 
den  van  Canarien  ,  van  de  Indien ,  fo  Oriëntale  als  Oc- 

cidentale, van  de  Ey landen  en  vatten  lande  der  Zee 

Océane:  Ertz-Hertoge  vanOoïïenrijk,  Her'. 
Bourgonjen,  van  Lotbrijk,  van  Braband,  y 

burg,  van  Luxemburg ,  van  Gelder,  en  vanMi.'anen: Grave  van  Habsburg ,  van  Vlaenderen ,  VarrArthoysj 

van  Bourgonjen,  van  Tyrol  Pals-Grave,  envanHe- 
negouw ,  van  Holland ,  van  Zeeland ,  van  Namen  en 

van  Zutphen:  Prince  van  Zwave:  Mark-Grave  de9 
Heyljgs Rijks  van  Rome:  Heerevan  Vriefland,  van 
Salins ,  van  Mechelen  ,  van  de  Stad  ,  Steden  en  Landen 

van  Utrecht,  Over-YfTel  en  Groeningen,  en  Domi- 
nateur  in  Azien  én  in  Afrijken. 

Allen  tegenwoordige  en  toekomende ,  die  defe  brie- 
ven fullen  üen  of  horen  leien ,  faluyt.  Alfo  de  redene 

vereyfcht,  dat  een  yegelijk  hem  houde  en  drage  na 
fijnen  fïaet,  conditie,  graet  en  qualiteyt,  fonder  daer 
buyten  te  gaen ,  noch  eenigen  naem  of  tytel  van  Edel- 

dom aen  te  nemen  of  ufurperen ,  die  hem  niet  toe- 
behoort: en  vele  min  fo  feer  hem  te  vergeten,  dat 

hy  hem  felven  foude  ar rogeren  en  toefchrijven  tytel, 
tekenen,  en  principale  qualiteyten  des  voorfchreven 
Edeldoms,  en  onder  fulke  hem  ftellen  en  rekenen, 

fonder  dat  hy  fulks  is.  En  dat  wy  nochtans  onder- 
richt zijn,  dat  vele  en  verfcheyden  hier  in  grotelijks 

excederende  ,  hun  felven  toegefchreven  en  geufur- 
peert  hebben  ,  fo  wel  in  onfe  voorfchreven  Neder- 

landen ,  als  (onderlinge  in  onfe  Graeffchap  van  Bour- 

gonjen ,  den  tytel  van  Baenre-Heeren  indifFerent- 
'!J&ï  genjk>  en  in  der  felver  manieren,  al  of  fy  ee- 

nige Landen  en  Heerlijkheden  waren  befittende ,  die 
by  onfe  Voorfaten,  of  ons  hun  fouveraine  Princen 

waren  gee'rigeert  tot  fulke  eeren  -  titelen  5  voorde- 
len, enpreëminentien:  Waer  uytisgevolgt,  en  noch 

gefchapen  ware  te  volgen  feer  grote  difordre  en  con- 
fufie. 

So  mids  dien  dat  fy  by  middelen  van  fuiken  tytel  oor- 
fake fouden  nemen  hen  voor  andere  Edelen  te  {Tel- 

len ,  als  ook  om  d'exceflen  en  ongeregeltheden ,  daer 
toe  fy  door  eergierigheid  des  te  meer  fouden  worden 
verwekt  en  gedreven. 

Doen  te  weten;  dat  wynietfo  feer  begeren  de,  als 
dat  wederom  alle  faken  in  goede  ordre  en  regie  wor- 

den geftelt,  tot  foulagement  en  verlichtinge  van  onfe 
Onderfaten  èn  Vafallen aldaer,  en  om  fulke  excefTen 

1  >-> 

Dés  te  doen,    met  die 'er  aenkleeft  geven  wy  hen  te  befnijden,  en  door  goede  policye  alle  confufie  te 
volkomen  macht,  autoriteyt  en  fonderüng  bevel  by 
delen  ,  ontbieden  en  bevelen  voorts  allen  onfen  voor- 

fchreven Jufticieren  ,  Officieren ,  en  Onderfaten  dien 

't  felve  aengaen  fal ,  dat  fy  hen  't  felve  doende  met  het 
gene  des  daeraf  dependeert,  ernftelijken  verftaenen  broeder,  neve  en  couzijn  den  Ertz-Hertog  ErnefTus 
obedieren;  want  ons  alfo  gelieft.  En  gemerkt  dat  men  !  (wiens  ziele  God  genadig  zy)  de  welke  tot  onfer  Or- 

verhoeden ,  mitsgaders  alle  inconvementen  die  appa- 
rcntelijk  daer  uyt  fouden  mogen  volgen :  en  nadien 

wy  daer  op  rijpelijk  hebben  gelet,  en  gehad  'tadvijs 
van  wijlen  onfen  feer  lieven  en  feer  beminden  goeden 

defe  onfe  tegenwoordige  in  vele  en  verfchey  den  plaet: 
fen  fal  behoeven  en  van  doen  hebben ,  fo  willen  wy 
dat  men  den  Vidimus  of  copye  au&entijk  van  dien 
gecollationneert  en  getekent ,  by  een  van  onfe  Secre- 
tarifen ,  fuiken  gelove  geve  als  defen  originalen. 

En  opdat  dit  vaft  en  geftadig  blijve  ten  eeuwigen 
dagen  ,  fo  hebben  wy  defe  tegenwoordige  getekent 
met  onfen  name,  en  onfen  groten  Zegel  daer  aen  doen 
hangen. 

Gegeven  totS. Laurént  Ie  Royal  in  Caftillien , '  den 
dry-en-twintigften  dag  van  Septembri ,  in  't  jaer  ons 
Heeren  1595.  en  van  onfe  Rijken,  te  weten  vanNa- 

Jjels  en  Jerufalem ,  het  twee-en-veertigfte ,  van  Caüi- 

ien ,  Arragon ,  Sicilien  en  andere  het  veertigfte ,  en 
van  Portugael  het  feftienfte. 

Onder  de  vouwe  getekent,  Philippe.  Enopdevou- 
wë  ftond  gefchreven  ,  By  den  Kjmmk  En  getekent 
kA.  de  Laloo. 

En  waren  defelve  brieven  gezegelt  met  den  groten 

Zegel  van  fijne  Majefteyt  in  roden  waffe  uy thangen- 
de  in  dobbelen  fteerte. 

PH I L I P  S  by  der  gratiën  Gods ,  Konink  van  Ca- 
(tilien ,  van  Arragon ,  van  Leon ,  van  beyden  Si- 

cilien, van  Jerufalem ,  van  Portugael ,  vanNavarre, 

van  Grenade ,  van  Toleten ,  van  Valence ,  van  Galli- 
cien ,  van  Maiorken ,  van  Sivilien ,  van  Sajdinen ,  van  1 

y.Dcci. 

dinantie  't  felve  hadde  gecommuniceert  aen  die  van 
onfe  Raden  aldaer  zijnde,  als  doen  van  onfen 't  we- 

gen Stadhouder,  Gouverneur  en  Capiteyn  Generael 
onfer  voorfchreven  Nederlanden,  en  van  Bourgon- 

jen ,  hebben  uyt  onfer  rechter  wetentheid  ,  volle 
macht  en  fouveraine  autoriteyt  5  geordineert ,  gefta- 
tueert  en  verboden,  ordineren,  (tatueren  en  verbie- 

den by  defen  voor  een  eeuwig  en  onwederroepeli  jk  ge- 
bod ,  Itatuyt  en  Ordinantie ,  de  poinden  en  artijculen 

hier  na  volgende  2 

IN  den  eerften ,  dat  voortaen  niemand  van  onfe  On- 
derfaten, dan  diegene  die  zijn  gekomen  van  ouden 

Edelen  (tamme ,  van  bloede  en  huyfe ,  of  dat  zy ,  of 
hun  vaderlijke  Voorfaten  uyt  de  rechte  mannelijke  li- 

nie by  onfe  voorfz  Voor-ouders ,  of  ons  zijn  vereert 
geweeft  met  den  graed  van  Edeldom ,  by  opene  brie- 

ven van  nobilitatie  expreffelijk  daer  op  verleent  en 
geëxpedieert :  of  immers  dat  fulke  onfe  onderfaten 
hebben  geleeft,  of  openbaerlijk  en  notoorlijk  hen  ge- 

dragen als  Edellnyden ,  en  fal  mogen  ufurperen ,  aen 
nemen,  noch  hen  toefchrijven  den  tytel,  naem  noch 
qualiteyt  van  Schildknapen. ,  Jonker  of  Edelman  : 

noch  ook  in 't  openbaer  of  fecreet  dragen  getimbreer- 
de  wapenen  in  hen  Cachetten ,  Zegels ,  Tapifièryen , 
Schilderyen  ;  of  andere  dingen  en  faken ,  fo  publijk  als 

particulier:  Op  pene  dat  't  felve  niet  alleenlijk  bv  publij- 

^4  * 

(Fol.  12.) 



i;ó Het  drïe  en  dcrtigftc  Bock y 
ke  autoriteyt  gebroken ,  uytgefchrapt ,  en  geroyeert 
fal  worden ,  maer  ook  die  gene  die  rnlks  (al  hebben  ge- 
daen  >  Tal  worden  arbitralijk  gemul&eert  by  votinit- 
fe  van  onfe  Raden,  of  Koninklijke  Richters  in  elke 
Provintie  en  quartier  van  der  plaetfe  zijner  refidentie. 

Verbieden  infgelijks  wel  ernftelijk  allen  onfe  Vaf- 
falen  van  watftateof  qualiteytzy  zijn,  aen te  nemen, 

t'ufurpèren,  dragen,  of  hén  t'approprieren ,  en  allen 
anderen  niet  te  geven,  noch t'attribueren mondelinge 
of  by  gefchrifte,  aenwiendat'et  zy,  den  voorfz  ty- 
tel  en  qualiteyt  van  Baenre-Heere ,  of  anderendier- 
gelijken,  of  meerderen  tytel ,  ten  zy  dat  fy  eerft  doen 

blijken  in  behoorlijke  forme  by  autentijk  en  deugde- 
lijk befcheid  en  ty  tle ,  dat  de  Landen ,  Leenen  en  Heer- 

lijkheden ,  die  ly  in  onfe  voorfchreven  Nederlanden 

en  van  Bourgonjen  befitten ,  zijn  geërigeert  en  ver- 
ciert  met  fuiken  graed  en  tytel :  endatfy  daer  af  heb- 

ben opene  brieven ,  van  ons  of  onfe  Voorlaten.  Wel 
verftaende  nochtans  dat  indien  notoir  ware ,  dat  ee- 
r.ig  land  of  leenloude  tot  Baenderye  opgericht,  of 
van  ouden  tijde  voor  fulks  gehouden  zijn  geweeft, 
of  tot  anderen  tytel  van  eeren  verheven,  maer  dat  de 
brieven  en  befchéyden  daer  af  waren  verloren ,  geno- 

men of  verdonkertby  oorloge  of  ander  accident,  daer 
af  foude  mogen  blijken:  Wy  in  fuiken  ge\ die  per- 

mitteren ,  dat  men  fal  mogen  nemen  toevlucht  tot 
ons,  om  te  verwerven  nieuwe  brieven  van  devoorfz 

ere&ie ,  en  dat  tot  confirmatie  en  beveftinge  alleen- 
lijk van  fuiken  eerften  en  ouden  tytel  ,  en  anderfins 

niet. 
Verbieden  ook  wel  exprefTelijk  allen  onfen  voorfz 

ValTallen  en  Onderfaten  >  van  wat  qualiteyt ,  ftaet  of 
conditie  die  zijn,  hen  te  noemen,  noch  te  laten  noe- 

men ,  intituleren ,  qualificeren ,  of  tra&eren ,  en  aen 
alle  andere  ,  hun  ook  niet  te  intituleren ,  qualifice- 

ren ,  of  te  tradteren  mondelinge  of  by  gefchrifte  Rid- 
derf :  Noch  ook  dat  hunne  huyfvrouwen  worden  ge- 

noemt  of  geintituleert,  Me-vrowwe ,  ten  zy  dat  oy 
genoegfaem  befcheid  blijke,  dat  fyfulke  bydeeyge- 

ne  hand  van  onfe  Voorfaten  of  de  onfe  zijn  gecreé'ert , 
gemaekt  en  geflagen  geweeft ,  of  immers  by  hen  ope- 

ne brieven  of  de  onfe. 

En  want  eenige  van  onfe  voorfz  Onderfaten  hen  ad- 
drefleren  aen  andere  vreemde  Princen  >  om  van  hen  te 

verwerven  Legitimatie,  Nobilitatie ,  0<5troy  van  wa- 
penen, ofveranderingederfelver,  daer uyt  grote  con- 

Fufie  rijft  en  volgt,  ook  tot  prejudicie  van  onfe  rech- 
ten enbelaftinge  van  onfe  Onderfaten  in  fommige  Pro- 

vintien  van  onfe  voorfz  landen ,  contribuabel  in  de  be- 
den ,  fubventien ,  en  fubfidien  :  So  verklaren  wy  ook 

Wel  expreflelijk ,  dat  niemand  van  onfen  Onderfaten 
of  V  aflaten  hem  fal  mogen  behelpen  of  prevaleren  in 
onfe  voorfz  Nederlanden  en  van  Bourgonjen ,  met 
fulke  Legitimatie ,  Nobilitatie ,  O&roy  van  wapenen, 

noch  van  eenige  veranderinge  der  felver ,  by  hem  ver- 
worven ,  of  afnoch  te  verwerven  van  anderen  Prince , 

dan  van  onfe  Voor-ouders ,  van  ons  >  of  onfe  nakome- 
lingen; 

En  om  dieswille  dat  van  gelijken  ter  kennifTe  is 

gekomen  'tmisbruyk  't  welk  tot  nu  toe  is  geleden  of 
getollereert  geweeft,  tenopfiene  van  den  baftarden, 
dat  zy  met  den  toenamen  vanden  wettigen huyfe  en 
familie  ook  dragen  de  Wapenen  van  den  felven  huy- 

fe, fonder  daer  in  eenig  teken ,  onderfcheid,  of  ken- 

nifTe van  de  baftardye  teftellen,  fulks  dat  mits 't  ver- 
loop van  den  tijde ,  de  gene  gekomen  van  eenen  na- 

tuurlijken of  onwettigen  iöne,  henfomtijds  ftellenen 
voegen  onder  de  wettige,  pretenderende  te  genieten 
de  rechten  en  prerogativen  den  wettigen  toebehoren- 

de ,  mits  dat  men  by  den  naem ,  noch  uyt  de  wapenen 
niet  kan  gemerken  eenig  onderfcheid  tuftchen  de  wet- 

tige ,  en  die  gene  die  fulks  niet  zijn :  byfonder  door 
vergetenheid  (als  dikwils  gebeurt)  van  het  teken  der 
baftardye  na  den  eerften  ftok  der  felver,  als  daer  van 
de  memorie  van  de  levenden  is  gepafïèert. 

Willen  en  ordineren  wy  wel  ernftelijk,  dat  om  fui- 
ken ongeregeltheid  te  fchouwen  in  de  wapenen  van 

de  baftarden  en  hunne  defcendenten  worde  geftelt , 
en  by  gevoegt  een  onderfcheid  en  notabel  teken  by 
cene  Barre  of  andere  merkelijke  en  fchijnbare  note, 
daer  uyt  men  eeuwiglijk  en  altijds  fulkc  baftaerdye 

en  hun  gebrek  van  ontwettïgen  bloede  mach  kennen. 

En  op  dat  't  gene  voorfchreven  is,  worde  in  alle 
fijne  poinden  geëffe&ueert  en  geftelt  tot  reële  execu- 

tie, en  wel  ftridtelijk  onderhouden  en  geobferveert  * 
om  de  voorfz  abufen  te  reformeren,  fo  hebben  wy 

by  dc(é  onfe  tegenwoordige  gecommitteert  en  com- 
mitteren in  elke  Provintie  van  onfe  voorfz  Nederlan- 

den, en  in  elke  juge  of  gericht  van  onfen  voorfchre- 
ven Graeffchappe  van  Bourgonjen  ,  onfe  Procureurs 

Generaels,  en  in  elke  ftad  en  quartier,  onfe  Orficiers 
van  der  plaetfe,  mitfgadersonièn eerften  Heraultvan 

wapenen  ,  geheten  Premier  Roy  d'armes ,  of  VHoifon 
Dor ,  den  welken  wy  hebben  gegeven  en  geven  fpe- 

cialenen  particulieren  laft  van 't  gene  voorfz  is,  enaT- len  anderen  onfen  Heraultén  daer  toe  te  verftaen ,  en 

goede  toeficht  te  nemen ,  op  dat  by  hen  bevonden 
wefende  dat  yemand  daer  in  heb  geContravenieert , 
fo  wel  in  voorleden  als  toekomende  tijden ,  fy  neerftig 
devoir  doen  om  fulke  Contraventeurs  te  rechercheren, 

en  CalangierCh  en  vervolgen  fo  't  behoort,  ten  eynde 
fulke  abufen  en  deforden  worden  gereformeert  in  alle 
aften  die  hun  fullen  prefenteren ,  fonder  te  lijden  of  ge- 

dogen dat  defe  onfeordinantie  en  eeuwig  gebod  wor- 
de overtreden  in  eeniger  manieren ,  des  te  doen  met 

die 'er  aenkleeft  hebben  wy  hen  gegeven  volle  macht en  fbnderli  ng  bevel  < 
Ontbieden  daerofn  en  bevelen  onfen  feer  lieven  en 

getrouwen  dien  van  onfen  Rade  van  State,  Hooft-* 
prefidenten  en  luyden  van  onfen  fecretan  en  grotea 
Rade ,  Cancelier  en  luyden ,  van  onfen  Rade  in  Bra- 
band ,  en  allen  anderen  Gouverneurs ,  Prefidenten  en 

luyden  van  onfen  andere  Provinciale  Raden  refpeéH- 
velijk  onfer  voorfchreven  Nederlanden  ,  mitfgaders 
den  Gouverneur,  Prefident  en  luyden  van  onfen  Ho- 
ve  of  Parlement  in  Bourgonjen  ,  refiderende  te  Do- 

le, en  allen  anderen  onfen  en  onfer  Vaflallen ,  Jufti- 
eieren  en  Officieren ,  hunne  Stadhouderen ,  en  eiken 

van  hen  befonderen  die  't  aengaet ,  dat  fy  defe  onfe 
tegenwoordige  ordinantie ,  verbod ,  eeuwig  en  on- 
wederroepelijk  gebod,  en  edict,  doen  kundigen, 
uytroepen  en  publiceren ,  refpe&ivelijk,  al  om  bin- 

nen den  bedrij ve  van  hunne  jurifdi&ien  en  reforte, 
ter  plaetfen  daer  men  gewoonlijk  is  fbdanige  publi- 
catien  en  uy  troepingen  te  doen ,  onderhouden  en  ach- 

tervolgen, doen  onderhouden  en  achtervolgen  allede 

poin&en  daer  in  begrepen  na  hare  forme  en  inhou- 
den ,  fonder  eenig  wederfeggen ,  weygeringe  of  be- 

let ,  onder  wat  fchijn  of  dekfel  't  felve  föude  mogen 
wefen ,  procederende  en  doende  procederen  tegen  de 
overtreders  en  ongehoorfame  als  bevonden  fal  wor- 

den te  behoren,  fonder  gunfte,  diffimulatie  of  ver-4 
dr  ach ,  niet  tegenftaende  eenige  oppofitie  of  appella- 
tie  gedaen  of  te  doen  ter  contrarien ,  des  te  doen  met 

die  'er  aenkleeft ,  geven  wy  hen  volkomen  macht ,  au- toritey t  en  fonderling  bevel ,  ontbiedende  en  bevelen- 
de voorts  allen  onfen  voorfchreven  Jufticieren ,  Offi- 

cieren ,  en  Onderfaten  die  't  behoort ,  dat  fy  hen  't  fel- 
ve doende  ernftelijken  verftaen  en  obedieren ,  want 

ons  alfb  gelieft. 

En  gemerkt  dat  men  defe  onfe  tegenwoordige  in  ve- 
le en  verfcheyden  plaetfen  fal  behoeven  en  van  doen 

hebben,  fo  willen  wy  dat  menden  Vidimus  of  copye 
autentijke  van  dien  gecollationeert  en  getekent  by 
een  van  onfe  Secretarifen  fullen  gelove  geven  als  de- 
fen  originalen,  en  op  dat  dit  vaft  en  geftadig  blijve 
ten  eeuwigen  dagen ,  fo  hebben  wy  defe  getekent  met 
onfen  naem ,  en  onfen  groten  Zegel  daer  aen  doen hangen. 

Gegeven  tot  S.  Laurent  leRoyal  in  Caftilien,  den 

13.  dach  van Septembri ,  in'tjaer  onsHeeren,  «?9f. 
en  van  onfen  Rijken ,  te  weten  van  Napels  en  Jeru- 
falem ,  het  twee-en-veertigfte ,  van  Caftilien ,  Arra- 
gon,  Sicilien  en  andere  het  veertigfte,  en  vanPortu- 
gael  het  feftienfte. 

Onder  de  vouwe  getekent ,  Phlipjie.  Enopdevou-  (foï.  tj.j 
we  ftond  gefchreven  ,  by  den  K^oninl^.    En  getekent 
J.  de  Labo. 

En  waren  defelve  brieven  gezegelt  met  den  groten 
Zegel  van  fijne  Majefteyt  in  roden  wafle,  uythangen- 
de  in  dobbelen  ft  eer  te. 

ren/ 
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ren/  mi  ober  lange  tot  anbere  «tulen openten  ge? 

tyupftt  /  al  cenige  i'aloufte  toao  cauferenbe. Staten  €>nbcrtuffcbcn  öefen  toacen  De  Staten  ruptctcn 
tapurctt  uan  ïttfca/  2Sarcfton  /  fllöectoc  en  ïgcraugiere  tipt 
«ibjanSn^cöa/  cn  foerupteren  ban  bc  <02abcbanï|öDenlo/ 
tenfgeömi*a5^aef  aBtllem  cnCbmont  upt  jlimmegen  getogen 

yiii»aui*ni*t  lanbbanSutfcnburg/  baerfp  meenben  cenfta? feuüuTB.    ̂ cc{  jn  te  nmien/  maec  gefadgeert  5ijnbe/Dcbben  ecni? ge  ̂Do^pen  biegcetuontcibutiebetaelben/gcplonbert/ 

belijft  cnberbocmclijften  racb  toatf  begaert  /  bm  m  l)p 
gene  ftenniffe  nocb  toctenfdjap  babbe/  enfobubacc 
pet  af  Dabbecrbaren/  batljpfulftö  foube  oj>albcclep 
toijfe  bccïjtnbcit  [)eDöcn  /  entoilbe  fiefi  o&a  berplicb* 
ten  /  bp  fo  berre  baer  etlijftc  öie  ban  befelbe  moo2b  tot- 
(ten /  of  baer  gemepnfcbap  aen  ïjaööen  /  mocljtcn  bc* 
bontien  toetben/  in  beplaerfen  bit  Deminberfcftcrts 
Deibgegebcn  toerben/  fo  totlöebp  alleblijtaentoen? 
ben/  om  bie  gebanftelijft  te  Krijgen/  om  bet  $arle? 

5fcantopjS 
3flccc  in 
«Ttigclanö 
•ntboöfiu 

en  cenige  Dupfen  bcrb2anb/  en  quanten  ben  7. 3Feb2ua? J  ment  obergclebert  te  toerben  j  fo  toerbe  berftaen  /  bat 
rn  toebcrom  /  met  cenige  bupt  in  ftaer  <ü5amifoen.    \\  alles  toat  ljp  beburenbe  bcfe  O02loge  gebaen  babbe  / 

<ü>cn8.3peb2iiarij/  quambe^ecrjFrancopo  Beërf  toa£  gefeïjteb  tot  p2cfcrbatie  en  bcijoubingc  ban  bc 
in  ben  $^age/  3ijnbcontboben  ban  bc  fóoniugmne  ban1  CatDoltjfte  ftoomfe  ïïcligie/  en  bat  ober  fulfts'aiie <£ngelanb  om  tn  «cngclanb  te  nomen/  baer  toe  er 
pjeflTelijh  ober  fenbenbe  een<0O2log-ftbip/  fonberbat 
men  toifte  tot  biat  epnbe.  ̂ >tjn  «frccllentie  en  bc  ï^ec^ 
reit  Staten  toaren  Ijter  in  feer  beftommert  /  boo2 
btcn  't  commanbement  ban  bat  quattiec  onbooaften bleef  ban  een  goeb  Commanbcur. 

amm      Omtrent  befen  tijb  qttam  tijbinge  bat  be&om'nft Jfl,,j f  -2atft  ban  ̂ pangten  eentge  febepen  Dabbe  gefonben/  met 
JË^"'   bolït  ban  oorloge  na  America/  en  öet  Cplanb  ban 

Cuba/  omalbaer  't  Dooft  tebieben  aen  <©2aeft  /  bie men  ijielb  bat  la  ©abana  ingenomen  babbe/  en  bent 

.    albacr  fterft  machte/  en  te  beletten  bat  DP't  geljcle 
«tcplanb  nictbermccftecbe/  en  toaer't  mogelijftDem ban  baer  toebec  tebcrb2ijben/  toaerom  eentge  ficb 
lieten  bebunften/  bat  ben  boo2noemben  föoninftban 
«^pangien  bit  jaer  albacr  toel  fo  beeltoerfto  Debbcn 
foube/  bat  öp  bcfe  lanben  ban  bloten  tegen  benlup? 
ben  tefenben/  toel  ongcquelt  moebt  laten»  Ce  meer 
fo  men  berftonb  bat  be  ïjoningtnnc  ban  €ngeïanb 
grote  geceebfebap  maente/  l)etbjareom<©2acbmet 
bolït  en  munitie  te  betberfeben/  of  eenig  anber  er- 
ploit  booste  nemen,  '©aer  boo?  fp  <©2aeftmocbtfe 
rouceien.  't  3BciH  gelubftenbe /  toel  een  goeb  bed  3in- bianen  (iti)  op  be  been  moebten  maften/  om  baer  ban 
be  ̂ paenfe  fïabecnpe  tcbetlofTcnenb2ptemaften. 

aBepnig  bagen  te  boren  baböen  bit  Comman? 
bcur^  /  fo  ban  ftimmegen  alö  ban  ̂ cïjenncnfcbauoV 
bp  iBiffibe  geinterbiceert  en  fcDcrpeltjft  berDoben/ 
be  ï&02pen  ronbom  be  <H52abe  gelegen/  ooft  cenige 
biconber  betlanb  ban  ïupft  refo?tecrben/  bat  nie- 
manb  banöenlupben/  ban  toatgualiteptfpmotDten 
3i)n/  ficn  gecnfinöfouben  berbo?beren  teftomenbin- 
nen  ber^tab  <0?abe/  om  albaerteöanbeïen/  norl) 
te  frequenteren  /  nocb  ooft  eenig  geaen/  gebaar  / 
nocb  bictualie  albacr  binnen  ber  felber  ̂ tebe  te 
béngen/  fonber  boo2gaenbe  pafpoo2t/  op  betbcurte 

ban  bacr  gocberen/  en  ben  pecfoncn  tot  p2ijo'  bccftlacrt 

fcbulben  bic  bp  of  boo2  fijn  bebcl  en  lafl  gemaeftt  baa^ 
ren/  Ijp  baer  ban  b?p  enontlatt  foube  blijben/  en  bat 
bcfelben  bji  ben  ïioninft  en  iaoninUnjlte  te  lafl  toerben 
genomen  /  met  meer  anbere  b02beiltjfte  cotibitien. 

«©en  hertog  ban  ̂ cmoucö/  %tc\Kim$\)ang>fc®t®t(toQ 

bopen/  iö  ooft  boo2  raeb  ban  fijne  b20iitoe  moebcr  ̂ Cn* ban  '&*• 
na  2Hlte(tina  /  tot  bz&  ̂ oninftö  geljoo2faembeib  gefto.  ™Xt 
men  /  op  goebc  conbtricn/  bat  alleö  bat  gepaffeett  toao1  m  wn 
foube  betrgeben  en  bergeten  blijben  /  be  gacnifoenenöen  ö0* 
bic  bp  in  3lbcigttc/  ipoceft  /  ̂apö  en  ©elamoi?  Oab^  %fJS 
be/  fouben  in  bcrfoninft.ö'  bienflblijbeti/  engeiijftecgh. 
folöpe  genieten  aio  te  boren  /  be  ftccljt-ftocl  tot  jföom-  " D2t fon  /  bic  boo2  bc$f  ̂ omnftjs  la|t  op  eett  anbere  plaet^ 
fe  toaö  bertroftften  /  foube  toeber  ingcltclt  toeiben/ 
en  nam  be&ontnftinfOnbcftfjcrmnigebeEanbenett 
5p02tcetTcn/  bic  bc  ̂ ertog  ban  ̂ emoui^  baobe  op 
be  5pronticren  ban  ben  l^ettog  ban  ̂ abopen. 

ZDen  ïïacb  ban  («Jltoïoufc  bit  mebe  bertroftften  ®c«  ®ub 
toa^  /  iö  in  bcfe  tijb  ooft  tocberom  inge|telt.  .banr  ̂°* <De  flab  ban  .^arftlicn/  toefenbe  be  tnatörtgltefföaSn 
(lab  ini)2obencen/  en  be  boo2naemjtc  ̂ aben  op  beiuBtifeir. 
.fjBibbelanbfe  ̂ ee/  toa^  lange  tijb  boo2Caroluocaf^anbe"rt' fattlt/  25urgemecftcr  albacr  /  met  grote  atttbrttept  jfi >arnue» 
geregeert  onber  ben  name  ban  bc  Sttgue/  een  man  m  ̂ vi 
bit  fcerftraf  en  to2cebtoaö/  toant  Ijpbele  butgecen"»» 
tipt  ber  ftab  bccb2cben/  en  beleomge&jacDt  babbe/ 
fo  batbpbp  beien  fectgeïjacttoao/  toaeromb>Jb2e^ 
fenbebatfp  baer  ecuö  fouben  foeften  te  to2eften/  ftrlj 
focl)t  tebcrltecftenmet  bic  ban  be^paenfesijbe/  bat 
i#:  batbP  beftab  be  ̂ paenfe  toilbe  oberleberen  op 
feftere  conbinen  /  toaerom  bp  en  fijn  mebegefelle  SopjS 
^air  fecretelijft  banbelbemet  ben  Carbinaei^lüer* 
tu$/  atóöPlrfnnen  <©enttatoao/  banalfobe  fafteal- 
fo  in  ber  baeftnictftonbettptgerecïjt  toecben/  bctoij- 
Ie  be^ertog  ban<ü5upfe/  <0oiibecttcui:ban$2oben= 
cen  /  baee  ban  pet  berftaen  bebbenbe/  fo  goebe  toeficljt 
genomen  beeft  bat  Ijp  niet  ftonöe  uptreebten  /  fulh#  bat 

te  to02ben/  'ttoelft  geftomen  3ijnbe  tot  ftennitfe  ban  bp  bcitroft/  ttellcnbcfobanigeo2b2eal!$ljpmocbtom be<0oubevneurbanbc  «6?abe/  beeft  bcfelbegefcfj2e 
ben  tipt  be  Hab  <t52abe  ben  eerflen  bag  |peb2uaetj/ 
acn  bc  ̂ eïjottten  ban  be  3&ebet:-25etutoe  /  niet  te 
gaen/  fiacit/  banbelen  enfreguentceen  binnen  betle^ 
ben  ban  be  rebellen  ban  be  föoninftltjfte  iBajeftept/ 
itoeïjtcmetbefclbe  eenigfinö  te  communiceren/  belc 
minbiccctelijft  of  inbircctelp/  benlttpbcn/  of  cenige 
ban  bien  /  echig  gcacn  /  getoas  /  of  bictualie  toe  te  boe? 
ren/  op  gelijfte  penen  algboben  /  en  rigoreufe  en  erem* 
plaire  co2rcctie/  alles?  ter  tijb  bit  bt  boo2f$  rebellen 
(boubbetgefcb?ifte)  Den  boö?f5  berbob  te  niet  gebaen 
fullen  Hebben. 

Ln  SSSf  %n  't  boojgaenbc  boeft  bebben  top  berïjaeït  /  alö  bat m  «Kfoent  öellcttog  ban  iBaine  in  banbelingc  toaö  /  om  bem  te 
tem  met  ccconcilicren  met  ben  Jkoninft  ban  ©2anftrijft/  ban  bat 

epnbelijftbet  accoo?bnocb  eerft  in  befen  jarcio  beflo? 
ten.  <&t  fóoninft  toefenbe  in  fijn  üoninftlijft  ïjupgtt 
5Folcmb2ap/  'ttoelftbeïjoninft  5pcancifctiObe  eccfle 
babbe  laten  boutocn/  enbat  DP  albacr  (tillclacb/  fo 
quant  be  fafte  be$  ̂ ectogen  ban  iBaine  boo?/  bic 
ban  ben  ̂ ecre  pere  be  gjannin/  ̂ 2cfibent  tot  3£pon/ 
toajs  gcb2eben  /  en  toerb  baer  ban  een  epnbe  gemaeftt  / 
op  (eer  goebe  conbitien/  beelbojbctltjfteralg  bp  felbe 
opt  gebaebt  babbe  /  toant  alljoetocl  bet  parlement  ee? 
nigc  f  toarigljeib  maeftte  op  bet  inftellen  ban  Det<£bict/ 
betoijle  bp  berfoebt  bergiffettifTe  en  bcrgetenüTe  ban 
alleö  /  en  bat  geen  onberfóeft  foube  gebaen  too?ben  ban 
öemoo2b  ban^oninftiicnb2ilibenbcrbcn.  <©analfo 
f\v  berftlaecbe  bat  tjp  ban  be  grutoclijfte  moo?b  aen  ben 
&oninft$enb?iftüenbecben/  booibecraberp/  fcDan- 

henöo 
Bink  ban 

tijk, 

fijn  boojnemen  na  fijn  bectceft  ten  effcctetcb2engen. 
«©enfone  ban  ben  #2ince  «Boria  toeebben  lafl  gege- 
ben  bat  bp  bt  ̂ pangiaerben  met  eentge  <*3alepen  baer 
binnen  foube  brengen/  boo^buïpebanbe  gene  baee  fp 
ber(tanb  mebe  Dabben/  boo2  ben  boo2f3(<rafTault  en 
g^air  en  Daee  complicen.  <De  jonge  ̂ ectog  ban  <®iw; 
ft  bit  al  eenigen  tijb  met  benlioninft  becfoent  toaoyfoc* 
ftenbe  in  be$  Üöninftg  goebe  gratie  te  ftomen/foebt  \\ct 
boo2nemen  ban  be  ̂ paenfe  te  berïjinöeren  /  en  be  ftab 
in  be$  föoninftö  maebt  te  b2engcn/öan  bu  bonb  bc  fahz 
feer  ftoaer.  <©acr  toasS  cen  itecljtfgeléerbe  genaemt 
2$ufetuö/  betoelftc  b002Ca(fault  uvt  ber  flab  befbje- 
ben  toaov  befefocljt  allemibbel  om  Demtcto:cften/ 
en  ooft  be  flab  onber  beöï^oninft.ö  maebt  teb2cngen/ 
en  occafie  gebonben  bebbenbe/  om  metfefteren  perfoon 
bit  ban  C02fica  toao/  baer  mebe  \p  goebe  ftennifTe 
babbe  /  genaemt  ̂ ea*uö  Eiberta^  /  en  binnen  bet  flab 
ban  jiBatfilien  tooonbe  j  bcfe  Eibectao  om  cenige  af? 
fairen  upt  ber  ftab  getogen  3ijnbe  /  iö  25ufetitó  bp  ben  w*u«r 
felben  geftomen/  en  beeft  Dcm  opbefer  maniere  aUZuSSf 
leen  genomen/  en  in  fiibftanttc  albttö  acngefp20ften:fp^ci:t 
ötoe  ©oo?-babero/  fo  ift  bihtaite  ban  anberen  en  ooft  met  p<» 
ban  u  ̂Iben  Debbc  boren  fcgaen  /  bebben  befen  Dcctlip  Sif3llm ften  name  ban  Sltbertao/  bie gn boert/  berbient  tnmamS 
beeftregen/  boo2  btcn  fpbe  ftab  ban  Calbi  inC02ftcafl«lö*n 
ban  befïabcrnpe  bervöencbopfen  birlofl/  en  toeber- Jl0nn,nft om  in  b2pbeib  gebolpen  en  geb^aebt  Dabben.  $u  fo  ®miiw 
beeft  be  (tab  ban  ,%Barfütcn  tegentooo2big  een  groter  te  ̂ cipni. 
b2cfe  te  bertoaebten  ban  be  ̂pmuriaerben  /  bic  aftrebc 
uptbe^abenenbana3enua  3üJuiptflebarcn/  met  in? 

tentic 
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t entte  om  öetfab  ban  ̂ nacfüien  oitïiec  öct  <§paenfe 
joh  en  DienflbaerftciD  te  béngen/  M  boo2tijben  De  tfaD 
Calbium  acïjab  Beeft  ban  bc  süïcnebopfen  /  toant  laat 
iKüt  gu  anöccö  ban  öe  ̂ >pangiacrben  te  bcctoaci> 
un/  Dan  Dat  fp  Den  met  u  en  D:t  utoen  bioeD  fullen 
bcvfaDigen/  fofPtotDenboo2itcmeiigecahen.  ïBant 
toat  ntepnt  g**  bc!  Dat  fp  boe:  fcïjaöc  Doen  fulïen/ 
toanneec  fpDeftaDban  $©arfüien  tnhecgen/  enDö02 

De  felbe  De"  i^eecfcDapppe  obec  De  ifiaiDDelauDfc  jee beekenen*  gpfutDatficDDe$2tttce<Doria/  Die  Den 
Boninh  bait^pangien  cm  folDpe Dient/  ficDfaïccc* 
men/  fotp  Defe  fiaD  martjtig/  en  Den  &omtthf»Di' 
lippo  han  toebrengen/  Dat  tjp  ook  Dec  «tfjenebopfen 
in/ucien/  obec  De  Co2fiec0bieaH)iecmet  DatcgocDe^ 
ten  ïjacentoeb'ucDt  genomen/  en  baft  gefetljebben/ 
atè  aeneen  fehercDaben/  gelegemlïeib  fai  gebonDett 
ïjebben/  ooh  obec  bic  tojahe  te  nemen/  gp  «ent  fijn 
cnb2teitDlüh  geftcDte  en  aengeborene  bpanöfcDap  té- 
gen  Die  €02fieco7  Dan  niet  alleen  DP/  maec  ooh  De 
<0enebopfecftcO  in  utoec  bloeD  becfaötgen  fullen/  fo 
Det  De  ̂ pangiaetbennaDacen  toil  gaenniacD/  Der; 

lialbeit  moet  gp  uu  tijb  Die  ftoangDeiD  Die  n  obec 't 
Dooft  Dangt  ban  ubctb2ijben.  Sin  caoeutoteenefa* 
fee/  DiefonDet  ttoijfel  na  uepgen  goeD  Dunnen  tecDt* 
toaerDig  at  niet  fo  f  toaec  om  te  boUwengen  iö  /  en  obec 
toelue  fahe  Det  DoogD2ingcnbe  pecijhel  geen  lange  be* 
taeDflaginge  toelaet.  ̂ etrènutegeittojojbtgom  De 
ïïcligie  niet  te  Docii/Dctoiile  Den  ïtoninu  met  Denpaus 
tocDet  becfoent  iö  /  baat  iflfec  Dan  notD  boo?  een  tto jjfel 
tbettg-J  Dct  isSDe  DoogjtegoDloooïjeiD  Die  menmacD 
ueDeithett/  Dat  men  Die  boor  geen  üomnn  toil  hennen } 
Die  Den  $auöböo?  eenen  eettt~gcboccn^oon  Dec  &ec? 
fee  opentitjh  cchettt  /  Die  DP  ben  fegen  met  geDcplt 
Deeft  /  en  Die  fijn  gefantcn  aen  fijn  Dof  fijn  botige 
toccebe  en  DoogDciD  laet  befcDecmen.  $a  Deeft  ficD 
ooh  De  ̂ ettog  ban  ifêaine  /  Die  om  De  fteiigie  toille  De 
toapenen  tec  BanD  genomen  Deeft  geDaD  /  met  Den  $tó* 
ninh  becfoent.  3^et  gelD  tcaentooo2öia  De  ©2pïjeiD  /Die 
utoe  boo?-babeten  tot  Calbp  Debben  beDouDen  /  en  be- 
leCojfieco  Die  ïjaec  epïanDberlatcn  entotlBatfilien 
attet  Dec  töoon  genomen  5ijn/  Dat  fp  Defelbeb^eDe  He- 
ItouDen  mogen/nu  fultgp  enfp-lupDen  clDec#  bertcete 
Den  moeten/  bp  albien  gp  fommige  bjepntgelupDen 
fcöaDeïpe  taeDflagen  niet  boo?-nomt.    oEen  peDet 
menfet)  toept  en  feïfêept  na  De  brpöetD  /  beïjaiben  Caf- 
fauïtenbjepnig  funetaenljangeren/  DieDaec  boeben - 

(Poi.  1*0  ïtuMten  Deftig  D?nben;  De  ïupöen  3ijn  met  alteen  be- 
bjceft  en  tbJijfelacfttig/  maet  öebben  oon  een  goeDe  tjo- 
pè  /  en  ïjet  feplt  ̂ eri  niet  aen  goeDen  moeD  /  maet  alleen 
aen  eencn  boo2gangec.  3lact  u  nu  öaec  toe  gebrupuen/ 
fo  fullen  fp  u  alle  tocballen  /  en  utoen  name  en  DaeD  on* 
bebree jt  na  bolgen :  t®z  5|eïtog  ban  <6uife  met  't  &0* 
ninnïijhe  ïttijgö-bolfe  fullen  ooh 't  tjate  Doen  /  booj bjicnötoeDetfianD  b?ccftgpbannocfH  fotoanneetDe 
gaïepen/  Daet  op  Die  oprocrDergftcö  alteen  beclaten/ 
fien  fullen  Dat  fp  aen  allen  3ijDen  fullen  omtingt  31111/ 
fullen  fo  meec  omblutöten  Dan  om  tlttjDen  Denften/  en 
fa  fpliaec  lang  betfupmett/  fullen  fpDenobectoinnet 
te  bupt  ballen  /  en  ten  t$  geenfins  te  ttnijfelen  of  De  ge- 
bangenen/  Die  Den  name  ban  b:pï)eiD  beminnen/  ful- 

len Daet  op  Daet  feïfg  banben  foehenlo^  te  manen  /  en 

ftarc  brpDeiö  ooh  bebojDeren/  Ijict'  tó  geen  petiinel/ titan  alleen  ïjaett  en  fpoet  meteen  nloene  moeD  ban 
nobe/  omDefeoptoecDe^  teonDecD?uuuen/  ïietlang 
muUel  fal  öe  DienfibaecuciD  tot  fïtaffe ;  maec  De  beet? 
DiglieiD  Uc  bn^ljeiD  tot  een  loon  beenrijgen. 

Eibettau      '^lö  petttiiS  ïibectaS  ban  Defen  iSecfjte'geleerDen antwoojö  /ijen  moeD  aiDuö  toas  ingefpjohen  /  anttnoorDe  \y?  x  gin 
SS     Öebbet  tot  notö  toe  feet  gebaetlpen  geljouDen  /  Dat  in 
tvmm  öcfc  faïïC  allccn  mct  ijec  ö»t0^ten  öulpe  aenbangen 
tidwpt.  fouDe/  op  Datfo  De  fane  niet  na  mijnen  toenfeü  af  liepe/ 

ilt  in  plactfe  ban  tapfteib  /  De  DienjlbaetljeiD  en  flabet* 
npenietbecb02Dei:De/  en  Den^pangiaetDen  D002DÜ 
boojn  mten  een  goeDe  gcïegentueiD  tet  ftanD  gabe  /  Da  - 
renbpanDUjïtengemoeD  te  betonen/  en  DcfejlaDinte 
nemen  /  en  alfo  met  Itacttigen  ücïjtbaecDigen  taeD  /  De 
boo2gcmclDeb?pï)eib  betticDt/  Dat  bjpnimmetmeet 
tot  De  betïote  b^pDeiD  cenige  Dopcninge  honDenlieb- 
ben  /  om  Die  toeDer  te  beftomen  /  anDetfiniS  ïjeb  ik  De 
falte  niet  fonDet  Depmelüfee  naDenhen  bp  m?  felben 

DerianD  Dat  gu  mp  nu  Defen  Dag  Den  geffotenm  b)cc!) 
tot  Det  bJpDeib  geopent  ijtbt  Doo?  Dit  gefpren/  Diec 
tegen  begecuiftban  u/  batgeltjnatëgp  n^etDetfahe 
Daeftct/  np  ooh  ixseDctom  brilt  berfcDaffeüDatfebec- 
fbjegen  blijbe/  bjant(geli)h  gptocet)  fotoorobpfu^ 

he  boornemen  Dih  meeft  geborDcrt/  en  Die  fjeeft'et befte  geliiH/  Detoelhe  DenanDetenongetoaerfcöouDec 

fa«ïe  te  boten  ftomt :  ̂ 0  Vuanneet  ih  banDeiö^ei'' togen  ban  <*5upfe3ijbe  meecDet  fehctljciDüaDDe/  en 
Dat  top  met  Den  anDeten  ban  Den  tiiDt  enurè  bctge^ 
lehenbjaten/  fotoilih  mijn  uptetjte  beft  Doen/  Dat 
DejïaD  ban  itèatftiicnDie  Deugt  en  fïanDbafligljeiD/ 
Die  De  ftaö  Calbp  aen  mijn  booi-ouDeten  bebonDen 
fteefc/  ooh  bp  mpbinDcn/  enDateenpcDecbedïaeti 
fal/  Dat  mp  De  gebaerlijhe  en  \nticukufz  brpljetD 
betet  geDacljttjjeft/  Danbeb2eDelpe  DienftbaetöeiD. 

€n  al.ö25oufet  Oembetttöofte/  DPfouDenopenD? 
Den  ̂ ettog  ban  <éupfe  onbehommett  3ijn/  lip  fou- 

De ïjem  Daefl  Dagtj/  uteen  plaetfe  Doen  toeten/  na* 
men  fp  Den  anDeten  in  Den  atme/  en  beloof  Den  Den 
anDeten  De  fahe  fttï  te  öouDen  /  enfcDepDen  alfo  brienD- 
UjhbanDenanDeren. 

©oufet  boegöe  Ijcm  Daet  na  bp  Den  hertog  ban 
<©upfe/  enfp  (lelDen  onöcc  Den  anDeren  Den  Da?  op  ssoufet 
Den  17»  ̂ ebmatij  /  Dat  De  %ttog  ban  45ur>fc  Des  ië'KÏ 
mojgettis  bpeg  booj  Dag  met  fijn  bolh  boojDe^ïiO*  8è  »an 
timliss  poo2te  fouDe  betfcöijnen.  <£wpf:. 

^Defe  poo?te  DaDDe  ̂ cttiijS  te  bertoaren  inbehomen/ 
en  5SDaeg0  te  boten  nam  öp  fijne  bctttoutoöcbricn* 
Den  'gabonösi  binnen  fijne  Dupfinge/  te  mm\:  fijn b2oeDec  ̂ attïjoïomeujS  /  §oannem  Hautentium/ 
gjmpetialemiSontium/  ^eubctem/  enetlijhetoep* 
nig  anDetea?fficietj$en  aotmeejletö  Dec  ̂ tab/  én 
fp2ah  Den  m(Defec  maniecen  aen:  liebe b2ienDen  en 
meöe-bucget^/  ih  Ijebbe  op  utoe  Deugt  en  grote  liefDe 

tegen 't  ©aberlanD  eenfo  gtoot  bectcouujen  gefteit/$f,fLU!* Dat  th  ganfcljelijh  onnoDig  aclite  ban  De  fahe  /  öaec  ban  JESt 
ih  met  u  fpiehen  biil  /  eenige  boorceDen  te  Doen.  <0p-  m  tooi 
lupDen  Dcbt  eenDerlep  meeninge  /  toillen  en  betlangen  ntmm  at « 

met  mp/  en  fo  ih  ijope  en  fartuoohaenDen  moeD  f J"  JjJJ'r nietfeplen/  alögp  De  fahe  met  mpfult  bec|taenDeb^j,eti$jetu 
ben.  gjft  caDe  u  DupDen  Datgp  utoebJpDeiö  ceDDen 
fult/  De  tnelhe  niet  alleen  onDec  Cafalbo/  maecooïi 
onbec  Den  ̂ pangiaetDen  en  <0enebopfcn/  Die  Den  ̂ 0- 
ninh  #ïjihppo  toegeDaén  3Ü11  /  becDruht  toecD  /  ih  ne< 
me  een  fahe  boo:  Die  boo?  ficïjfelbe  p2ijfeïijh/  allen 
25urgecen  Depïfaem/  en  allen  ̂ cancopfentioognoDig' 
i.ö  /  te  \3ictm  De  fteetfcljapppe  obec  De  «f^iöDelanDfe  3ce 
te  beDouöen.  $>oub  Det  pecüheï  engebaec/  tegen  De 
algcmcpne  toelbaect/upt  het  getoaegbe  pecijhel  De  eet/ 
en  npt  De  eet  Det  aenftaenbe  nut  en  boorDeel  /  en  hïaegt 
mu  DaecnabaneenigelitljtbeecDigDetDaen:  ï^etpe^ 
cijhel  f  üoebet  ono  boo?  ogen  /  om  't  pecijhel  te  betöjij* ben:  <G5eU)h  De  ftanDbaftigDetD  in  tegenfpoeD/  alfo 
toecD  ooh  DemanlthhciD  in  Det  pecijhel  brtcacDtet/  m 
Doe  DecDec  fp  onö  op  Den  Dal»  lepD  /  Doe  gcotec  hloeh- 
DeiDfpbecepfcDtj  Die  niet  toacljt/  Die  bjacDt  niet  op 
DeuptecflenooD/  Dan  als  met  b20ub)en  finnen.  Men 
moet  niet  langecbettotben/  top  moeten  tot  Dec  fahen 
toat  Doen/  ten  toace  Dan  Dat  qn  iw  b:efe  ban  een  gco^ 
te  bienitOaedjeiD  /  ban  De  b^DeiD  te  foehen  aföc- 
fcD2iht  toecDet.  3Bat  beifupntt  ci>  u  langec-J  b2ce(ï 
gp  uetgeno/  Datgn  liebct  in  De  b2éfe  als  manïjeiD 
al  t'famenonDecD2uhttoecDet-J  bpIjoogD:iiigenöcfa= 
hen  moet  men  Den  taeD  met  getoelD  nemen  en  niet 
foehen.  <£en  pDec  beDenhe  fnn  DalS/  aen  fijn  toiif/ 
hinoec/  en  babetlijhe  goeöecen/  en  toetet  Dat  De  ̂ >pan* 
giaecDen  na  De  felbe  De  bwahc  open  (laet:  |Baec  ik 
mahe  te  beeltooozDen/  enDouöe  ute  lange  op.  j^u 
th  toil  uöan  De  oo2fahe  ban  Defen  fo  lojïnhen  en  na* 
Diaen  caeDHag  bechlacen. 

%\tt  Debbe  De.s  ̂ oninhö  poo?te  met  eene  ffeche 
fcDiiD-toaclitin/  en  th  Debbe  hcncrë-lupDenöïe  mijn 
ecempel  bolgen  fullen  /  niet  tegcnftaenbe  fp  ban  De  fa- 
hen  niet  toeten.  «Cnih  Debbe  mpboo2genomen/  toan* 
neet  Caffault  met  3loDetoijh  ban  %\%i  Den  ̂ §taö- 
DonDec/  Die  alfonp-IupDen  toetet  mettoepnige  fijne 
gefellen/  DiemetïiemDouDen/  naDaec  getooonDeiD/ 
noch  Defen  mo2gcn  toceg/  Depoojte  updaten  fal/  en 
Dat  ih  als  Dan  De  bal  offtDut-poo2te  ncDec  laten  fal/ 

toelobectoogen/  en  thbcöanhe  u  bantoegeiHjetBa-i'ttoclh  fiet  tehen  i$  Dat.ih  De  jhtijgo  ijnlpe  gegeben 
Ijcb, 
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Debbe/  en  ben  Cafiftinlt  tufTcljcn  öepöcn  poo2tcn  om- 
b2cngcn/  en  Det  bolften  ooft  bc  flaben  of  roepero  op 
De  ̂paenfe  ?trmabc  terfïonb  tot  b2nbeib  b02bercn 
mil/  fo  Oaejttft  De  ftrijgo-Dulpe  Dier  toe  genegen  fal 
Hebben/  foftebift  bcflotcn  Depoo2te  cnfltatcn/  enöe 
anbae  balie plaetfen  met  bictorieufc  Danb  m  te  nemen. 
3?>en  hertog  ban  C5utfe/  C5ouberneur  ober  befe  $20- 
bintie/  iö  na  lm/  met  benmelfteniftbe  fafteljeb  be- 
floten/  enbpDefcn<£>berfïcnbo2ftgpnictfo2gen/  bat 
tup  De  wapenen  /  Die  De  ïtcligiono  fanen  Dalben  boo2; 
genomen  3ijn/  tegen  Die  grumeujfte  geerenen  (Cn- 
rannen  ongeluuftelijft  boeven  fullcn. 

Jlaöten  bpnueencnpegelijftcn  getoaegtljabbc/  of 
fp  Dcfe  begeerte  boozgocD  ïjielDen/  en  te  ïjeipen  bol- e nnben  gefmt  maren  /  boben  fn  met  groter  bemillingc 
Darat  Dienst  aen  /  en  beloof  Den  in  plactfe  ban  rebe/  Dat- 
fe  lieber  baaieben  Daer  ober  laten  milben/  altfijaer 
aemocb  beranberen  /  ban  De  bjpïjeib  te  begeren  en 

boderen»  W  't  mt  begon  bacb  temo2beu/  en  Dat 'er een  groten  regen  biel/  teeefbc^etritë&iberta.ov  Dat 
De  ̂ertoge  ban  CSupfe/  Daer  boo2  berljinDert  fonDe 
tnerben/  en  met  fijn  bolït  ter  rechter  tijb  niet  foubcbp 
De  Danb  3ijn :  2&ab  Daerom  ïïentiunt  Dp  wilbe  eens  al- 
ïecnuptgaen/  om  te  berncmen  of  b'oproerberö  niet met  allen  Daer  omtcentboomamen.  ïïentiuo  meber 
oef  teert  3ijnDc/  fepbe  alles  fltï  te  toefen/  Dacmagüt; 
gen  fp  benen  en  openben  De  poo?tc  /  en  gnam  een  tyaii' 
liner  jj&onmuptïjet  naeHe&looflerbpber  ftab/  Den 
feggen  Dat  lm  niet  berre  ban  Daer  15.  gemapenbe 
Hrt»goüipbenbabbe  geficn/  bieDpmcenbe  batbpan* 
ben  maren /Dier  op  ftomt  Stobewijft  ban  3lir>§tab-' 
ïjonDer/  met  Caffault/  en»  ging  ter  poo2tenupt/ 
rn  fcljihtezoamtgelefcnefcDntten  ban  fijn  Inf-garDc 
boo?  Deen/  om  te  beficDtigen  bolgenbebegemoonte/ 
onDer  Dcfen  fettc  Hamanon  /  een  (Oberfte  ban  De  <®i\U 
fife  /  Die  Daer  omtrent  toa$  /  om  op  ïjet  tenen  te  letten/ 
en  maebten  /  en  Den  hertog  ban  CMpfc  Daer  ban  te  ab* 
berteren/  Ij»»  floeg  Daer  onDercn  ioegfe  natotonDer 
De  poone/  én  Daer  tocrb  met  geftïjnt  onDerDen  ge- 
fcDoten/  IjierDooimeenDe  beCmiftfe  of  Dat  petrus 

met  Den  ̂ ertog  gefpot  DaDDe  /  of  Dat  D'oproerDerö  De fahegetoaerge\»02Deii3nnDe/  sijnmeeftcr  gemogen 
mare/  biclben  Daerom  flil  en  lieten  Det  mat  meer  Da^ 
gen.  iBiDbclertijb  merbDe  baï-poo:tneDer  gelaten/ 
'tttjel&Det  tenen  mag  Dat ^emtggcgeben DaDDe/  en 
Daer  op  ruftte  Etuertao'  ban  leer  en  bermcet  Caffault Dat  Dp  een  berraber  maov  en  Dat  DP  Dem  met  gelD 
DaDDe  laten  omkopen  om  De  ̂ pangiaerben  De  flaD 

ober  te  ïeberen/  Caffault  toog  ooft  fijn'  f  meert/  Dan merD  ban  Eibcrtao  D002  fielten/  en  2Sattbolcmeutf 
De  b2oeDer  ban  $ettuö  llibertaö  meberftaelbc  Den 
flecft  en  gaf  Dm  fo  beel  Dat  DP  Daer  neDer  biel/  en 
werb  banb'a.ibere  boo2tö  terDooD  geb2ticbttufrcDen 

toojbaooö  benbcbepoo?ten/  baermarencenige  mepnigcbicficD 
itf\wn>  onberft  onben  Caffault  te  Delpen  /  en  DielDen  $etro  en 

SfrartDolonteo  een  toijle  tegen/  Dan  merDenbaetf  in 
DerblutDt  geb2acDt.  ̂ S)emnlenu5l!ir  urt  Der  ftaDge^ 
floten  toaö  /  gaf  lm  Det  nocD  niet  al  berloren  /  en  quam 

op  am  plaeti'e  aen  De  Daben  lumten  DetftaD  Daer  De muurenlecj  maren/  Daer  Dn  ober  ftlam  en  boer  met 
cen^acDeacn  D'een^ijDe  ban  Der  flaD.  Wc  hertog 
ban  43tmfc  bet  neDerballenbanDebalof  fclmt-poo2? 
te  gcD002t  DebbenDe/  en  Daer  op  met  eenpeertgeate 
bertcert  3ijnDeDat  Caffault  DooDenaïleö  mei  geluftt 
toté/  flèlbetcrftonD  02D2e/  enfo  DaeflDepoo2tegeo? 
pent  toaé/  enDefclbe  toelbefet  en  bcmaert  DebbenDe/ 
tö  petruömet  fnnb2oeDeren  Denare/  berflerfttmet 

©t  fïQö    jet  ftnjgöboln  ban  €»imfe  /  binnen  genomen  /  en  to- 
tomaat.  gcn  naljet^taDDupö  toe/  gloöctoiife  5Ctir  en  jpnOtuö 

£c';,^;gCaffault0  fonc/  Detoelfte  lieten  UmDen  Dat  Caffault 
totbeooef  ntctDooD/  maereeutoepnig  gequetflbjao1/  quanten 

§ttw$ 
ÏLiberta? 
fielt  fijn 

men  in 't 
toeifï. 

Caifault 

ban  Den 
(Som:;!; 
ban 
©wnff* 

-■ik 

met  aoo.ban  De^pacnfe  factie  aen  en  DielDenfeeen 
toijl  op  /  maer  ntoflen  bcrlopen  /  3!ir  DaDDe  Det  ̂taD- 
Dupö  met  500.  man  befet/  en  naDien  ctlijfte  fclieu? 
ten  gcDaen  maren/  b2ecfbe  %it/  en  fepDe  fp  fouDen 
Den  ftloeftclijft  DouDeit/  DpfouDefcterjlonD  met  ber- 
ff  De  Dulpeftomen  ontfetteh/  en  ging  met5FaUiuom 
een  $at beloer  fo  Daefl  Dp  toecD  ma.svberliepen  Daer 
OOftbele/  De refle riepen:  Vive  Ie  Roy  de  Franceen 
Navane,  enLiberteyt,  en  De  ttortinftfe  ban©2anft; 
rijft  riepen  Den  genabe  en  b^pDciD  toe/  Daer-en-tu^ 

ff  Den  quam  Del^ertogebanC5upfemetfnnbo!Hbtrt^ 
nen/  Dp  DabbeoiDje  gcfteltom  De  galepen  ban^Do- 
ria/  Die  on  De blucljt  maren/ te berbolgen/  De  1200. 
^pangiaerDen  /  Die  aen  lanD  maren  /  ftonDen  fo  Daefl 
Daer  niet  in  ftomen/  namen  De  blucbt/  Deberbolgcrsf 
«regen  een  £>acubel  /  en  Den  plunDer  Die  op5t  lanb matf  /  recDten  anber^  op  De  bïucDtige  mepnig  upu 
tDe  hertog  ban  <6upfe  "vlette  D002  fmte  autoritept Dat  De  ftriigolunbcn  bc  flao  niet  plonDerDen  /  alleen  De 
Dupfcn  ban  Caffault  en  ̂ ir  merDen  geplonbert/  en 
omtrent  Den  tnb  ban  anberljalf  ure  merben  alle  be  to- 

renen en  plaetfen/  bic  be  oprocrigc  befet  en  ingeno- 
men Dabben/  berobert/  en  op  genabe/  en  eenigeop 

genabe  enougenabeobergelebert/  alleen  beffabenett 
roepere  op  be  galepen  /  be  melfte  in  b2pDeib  ftomcnbe  / 
beb2cben  belcmoctmiio  /  en  men  babbe  genoeg  te  boen 
eer  menbteintnltecn  02b2eb2acDt/  ena(fo«ïuambe- 
fe  ftab/  en  ooft  anbere  flebenban  ̂ 20bcncen/  mebe  (Foi.i5.) 
onber  ben  ïtoninft  ban  ©2anftrijft  /  &$  anberen  baeg^ 
en  nabolgenbc  bagen  rjuamen  meer  Dan  2000.  burgen 
ren/  fogebannenen  atëuptgemeftene/  meberom bin- 

nen ber  ftab/  en  petrus  Hiberta^  mo2b  ban  eemge 
^Jtaliaenfe  guiten  Dogelölt  befcljonften/  en  ban  ben 
feoninft  bereert  /  en  merb  Conful  en  <©ouberncur  ban 
berflabgcmacftt. 

JAER-DICHT. 
MarflLIen  doChten  dleSpaenfChet'hebbenlnhaer CLaVVVen, 
dan  raeCkte  door  Plere  Lïbertas  haeft  Wt  haer 

benaVVVen. 

^>cn  17. 5peb2uari)  tö  <0eo2giu$  3£aab-<02abc«s?o?g.u]E* 

ban  beffen/  be  bijf  bc  fone  ban  ̂ ijiftpö  Eanb-<ö2abe/  ̂ anb- 
Dte  mennoembe  Eanb-<62abe ban  ̂ armflab/  ge^  mm'St fl02bcn /  oub  48.  jaren  /  Dp  Dabbe  te mijbe  gefjab  eerft  no&n. 
«ïBagbalena  bocDter  ban  beC»2abe®ernartbanber 
Ëippc  /  en  tot  fi)n  ttoebc  Dupfb2onm  Seonora  bocDter 
ban  CD?tftoff  el  hertog  ban  3©irtcnburg. 

<^en  27.5peb2uanjmefcnbe©aflelabonb/fotrou-'^en  b?"p* be  omtrent  befentijbtotï|omabe  een  rijft  DnpomanJfS™, 
Djne  bmpb  tnbat  guarttermonenbe/  maer  alfo  benrpeei 
b2upbegom  /  b2tipb  en  fpccl-ftnetDtjS  èn  fneel-menT  ftnerören 
ftenö  uptboeren  om  Daer  te  bermaften/  tffec  feftee  ori-  ̂   fp^u  _ 
meDer  opgeflacn/  en  3ijnDe  molijft/  Dertelen b;ooD- tSoni 
D2onften/  tö  Det  ftDuptjen  omgeftagen/  ert  berDjon-  *mu 
ften  al  t'famen/  Den  b2itpDegom  mat  Daer  na  gebijt Dt/ 
Dcüüenbefnn  b?upb  in  bc  armen/  fo'tfcDijnt  met  me- 
niuge  om  Daer  te  falberen/  'tma.sallcéeèn  beerlijft 
cnb2oebigfpettalicl. 

%n't  epnbe  bauipebmario  fterft  in  ̂ elanb  tfür.  »•$&* gieter  De  öiifte  /  een  f: er  b2oom  gelart  en  boo2ficljtig  $ati$» 
man  /  bp  Den  ̂ 2ina  ban  ̂ tangien  3^oogï.  jbc.  ge-  uciJ. 
fielt  engecommittecitom  boo2te  fitten/  enterepje- 
fenteren  Den  gantftften  %M  ban  EelanD.  ̂ ijn  <£  rceïl* 
IDauritiu^  i>2ince  ban  (Örannien  /  lEarguio  ban  ber 

©ecren^liffmg^n/  beeft  ïnbeo'  felfö  plactfe  albtier^ 
gefonben  fylicn  ̂ of-mee(Ter  be  ftcere  ̂ lacob  |Raï- 
bcre/  om  albaermfyneti  name  aio  jiBaiquis  ban  ber 
©eer  cn©Uffingen/  boo?  te  fitten/  en  ben  gantfcDert 
tittel  te  rep2efentercn. 
omtrent  befetiibriüam  meberom  in  Ïlollanbi0eo?;  ©f  «^öt 

gc<6?abe  ban  ̂ olm^/  bic  ben  28,  ̂ epiemb^io  om  $**<** fijn  parttculierefaften  na^uptoianb  toaö  batroftften.  ̂ ims 
<©cn  Carbtnael  SMbertus'  niet  Debbenbe  ftonnen  b°™t  in 

(«Sarnifoen  binnen  Brnffel  ftrijgcn/Decft  omtrent  M^  ̂oUanif' 
tijb5oó.nieumef§pangiacrben  l)innen?ricr  aeiepb/  ©«900». 
ehbcoubebaer  upt getogen/  DeeftbangelijhcnflerftJI,n?!SjJ' 
garnifoen  gemo2pen  in  ffiitt  Delen/  ̂ ic'jem  /  ̂>ie|l  en  b«u  oojio* 
i^erentatë  /  en  't  beranberm  ban  't  garnifoen  gaf  lm fle  "l  &&* 
uw  bat  DnlaiPcre  mtibe  gaen  ohtfetten/  en  Daertt>eSb'l" ,. 
felf;S  in  perfoon  na  Camerijfi  trcftften/'tmdft  aen  b'een  hEn  men  " 5tjbe  een  groot  nabenften  gaf  aen  W  ban  252eba  /  om  &a^  doc^ 
bat  Daer  borDt  bat 'et  een  ongelegen  fahemaov  tot'etDaö&k* 
ontfet  ban  la  f  ere/ 't  reuDtbouO  eer  totï^ieft  aio5  in^e^ negoumen  te  leggen/  en  Daerom  maren  bcDutDtetibe 

bat  fuiftö  op  Daer  mei  mocDt  geöpen/  aen  b'anber  3tjbe maefttentfelbe  een  nrootnabcnftcn  aenbe  gemtuineer^ 
be  Italianen  toedienen/  beaaelfte  lueefbcnbatfulfte 
berfamclingeop  Dunmelfoubemoijcn  gefcDte&en/  te 
meer  alfo  ben  Carbtnael  Ijaer  Daböe  boen  af  magen  of 
fp  ben  Öoninft  brenf  \  loilben  tem  ban  nieten  öegeaöe 

Daer 
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Jölactact toanöc 
Staten 
»an  i$oU 
lano  /  in* 
gouDrnöe 
fthttttm» 
pofttie  tot 

en  gerepareert  te  toerben/  op  batfc  tc$m  alle  inton? 
beroemen  moeten  berfeftert  toefen/  baer  op  bp  fijn 
«acell.  en  rabenban  ̂ tate  ooft  0202e  geftelt  toerbe, 

<Den  bierben  B}arny0natb«rmiam<&2abe3M?  <g«f 
letn  3iobctonft  ban  $affau  /  «Doubcrncur  ban  ©2icf?  gj1  «Sr, 

cna©eft-B2teflantifefteL-yiatcaetgecinatieect/ïnljot^  llantt/  inbenï^age/  baer  bp  ontboten  toatf/  ontmetfauiumu 

baer  op  peremptoir  aattoooiöe  /  baer  op  fpbem  boen 

p2efcntcren  baböen  tot  'et  ontfet  ban  Ia  3?ere  5oo,pcer? ben  en  ctlijfte  boetftnccbtett  /  baer  mebe  ljp  fcljeen  geen 
tontentctnenttc  nemen. 

«Den  eerjten  partij  Ijebbcn  bc  Staten  ban  ̂ ollanb 

bcnöc  fcftcrcimpofitictot  laftebiin  De  gene  bic  ecnigc 
ongefonbeerbe  p2occficninfiitueren  of  berbolgcn/  fo 
toei  boo2  bc  eerfte  /  ttoecbe/  berbe  /  atë  b02berc  inftan? 
tien/  te  toeten  op  alle.  p2öceffen  toaerbigb  toefenbe  of 

LlKn  öe  baer  gecpfebt  toerbe  ̂ o.gulöcn/  of  baer  enbobentot 
scneöteee*  ioo.  gulöentoc/  bat  ben  cpfcljer  op  ben  eufeïj  baer  op 
fSS?  öctalcn  foube  moeten  een  gulben  /  ban  alic  fatten  Doben 
Kotcffeii   &e  100.  gulöctt  ttoee  guïben  /  en  aio:  menp20bocecrbe 
intiuucren  ban  eenige  fententie/  bet  bubbelb  ban  bien  /  en  afó  men 

ofti"rnwtttit  ttoecbcmaelp2oboteetbe/  Detbubbelb  ban 't  üufc 
Sooj [  JSclbeïb/  en  fo  boo2tö  ober  alle  p20bocatten/  in  toclcfte 
fu/tiuMöc/  impofitien  ben  bertocerber  tocber  getonbemncert  fou? 
bttoc/aiss  ijc  too?ben/  fo  ten  P2inctpalen/  al0nefTcro$bep2Obi? 

S™m'f«ttban  namptifTcment/  ombieneffettg  begcepfeïtte 
'    "      fotttmen  of  faftcn  te  reftitucren  acn  ben  cpfefter  /  en 

boctocl  ftctapparetttie  fcDeenbatbefe  impofitietotbe 
gemene  falte  ai  beel  foube  intpo?teren/  nocötanöalfo 
in  elft  gerecïjts-banft  een  ontfanger  moft  toefen/  of  bat 
anberg  be  colect  feer  onfefter  foube  3ijn  /  fo  liepen  be  ga? 
gie  ban  be  felbe  €>ittfangcr$  of  Ijarc  gerecbttgltebctt  fo 
bcelbat'er  nergcnönafo  beleboo?  bc  gemene  fafteaf 
quant  /  ais  men  toei  gegift  babbe* 

^th'ritjm     ̂ cl1  Wecben  .partij  fcb?eef  CDarleg  be  tiierau? 
fin  iuacOiew  «Boubcrncur  ban  ©jeba/  aen  ben  %ere  ban 
inoi  ip«au*  eibeitanebclb  met  ben©aenb?agcr  banCapitewt 
oiew/^ou*  25utö/öfc  geltomen  toas  upt  be  gebanftcnifTe  ban  »? 
ïan  SJe*  WW  /  to  ÖP  gcb?atljt  toag  getoceft/  febert  ben  aen? 
öa/ aen  öen  fiag  ban  |lieiv  bat  b^Wt  ben  felbenberftacn  baboe/ 
Semban  jjc  bebcflinge  ban  berftljepbcn  toaerfcöoutoen  /  int 
mleS     Öcm  ö^acn  toaren/  ban  batbcbpanbljemfterftge? 

reeb  maeftte/  onber't  gerutftte  ban  lagere  te  ontfet? ten  /  om  be  flats  ban  252eba  te  beleggen  /  ïjp  babbe  ben 
fdfbcn(fclmjft  Op)  evp2effelijft  afgebeerbigt  /  op  bat 
ftp  felbe  fijne  €rccil.  en  mijn  peeren  be  Staten/  en 
ootft  fijn  <£b.  baer  ban  foube  bertoittigen  /  ooeftban  be 
omfïanOigDcben/  nopenbe  beboo?f5  p2eparatien/  fo 

ban  't  groot  getal  ftnjgoboïft  binnen  piertjelen  /  Eter/ 
i^erentalö/enanbereplaetfen  gcb2acljt/  als  ban  an? 
bere  noobtoenbigltebett  metb'artülerpc  en  bagagte/  en 
alfo  eetten  fo  groten  acnflag  ban  bett  bpanbonboo2? 
ftenö  foube  mogen  uPtgeboert  toerben/  en  fpocöiglij? 

fcen  beletten  bepaffagte  enfecourisbanbolclt/  'ttoeift 
(fcï)2ijft  l)n)  top  meelt  geb2eft  bebben/  fo  babïjpbat 
benboo2f3  ï^eere  ban  »6löenbarhebclb  /  be  goebe  banb 
baer  acn  toilbe  Ijouben  /  bat  bcm  met  ben  eerflen  ber? 

(terltinge  gefottben  tnocltt  toerben/  't  toelft  ben  eentgen mibbel  toaö  /  ottt  bien  aenflag  te  belten  /  acftt  nemen? 
be  op  beftoaftbept  ban  be  tompagtttett/  biebaerin 
gamifocn  lagett/  bol  ban  armeontoillige  entocpnig 
erbaren  folbaten  /  ett  ooft  op  be  burgerpe  /  ten  meeften 
beel papillen/  betoelfte  niet  laten  fouben  (fcl)2ijftbti) 
geüjltOet  te  beb2efenilonb/  na  bet  erempel  ban  Ca- 
menjlt  /  ben  tnoepten  te  maften/  en  eetten  nuaben 

fijn  €rceilcntieen  benraeb  opaüeboo2ballcnbeocca?»ïöen^ 
firn  te  belpetï  belibercren  /  en  alfo  bc  <$5oubcrncur  ban Bf» 
2ö2cba  bp  ttnbere  bsicben  am  be  peeren  Staten  «8e? 
ncrael  berfodjt/  bat  men  toilbe  tenmintlenbcrljae? 
tf  en  om  bolcft  en  amunite  /  in  een  beleg  nobig  /  te  fen? 
ben  /  al  eer  fp  befloten  to02b?n/  baer  mebe  men  be  |tab/ 
W  groot  tav  tegen  ben  bpanb  foube  mogen  befenbe?  M  b 
ren  ett  befeïjermen  /  fo  bebben  fijn  €rcellcntic  met  fijn  fijSb» 
genabc  <02abe  3lDiilem  ban  J^affau  ben  2i.in  ben  i$a?  »om  en  aiie 

iït  ban  «^tate  gebeliberecrt  op  bet  fenben  ban't  boift  na  "«*«*!>«* 
25  2eba/bat  men  albaer  nocïi  1  o.  baenbeïen  binnen  fou?  S C00ï4 bc  fenben/  en  mtï)  10.  anbere  baenbeïen  in  benaefte 
(lebengereet  fjoubcn/  om  mebe  baer  in  tetrefeftenfo 
bet  noob  to02be/  en  foube  ben  <®berften  ïDubenboo?? 
be/  engonfter^an  ban  €gmonb/  elft  ober  een  fie? 
giment  ftnerljten  baer  binnen  rommanberen  /  en 
ben  Suptenant  Colonel  ban  a^ecr  ̂ ©ogto?a/  om  obeu 
be  €ngelfc  baer  binnen  5tjnbe  te  commanberen : 
33crbc  mebegoebgebonben/  baer  ooft  binnen  te  fen* 
ben  albcrljanbc  nobelijftljeib  /  baer  be  <0ottberneur  om 
gefcb?eben  öabbe/  en  toerbe  ooft  baer  binnen  gefon^ 
ben  ben  Hluptenant  ban  hz  artfllerpc  met  eenige  €bel^ 
lupben  en  Canoniers/  om'tfïuft  ban  beartüierpe  tt belepben  en  commanberen/  en  om  bat  benbpanbtot 
ttoeemael  met  eenige  rupterpe  baer  omtrent  getoeeiï 
babbe/  en  W  ben  <0ouberneur  op  nieuto  nocb  een 
b2iefgcfonbcn  babbe/  bat  men  bocb  met  [tetbolft  te 
fenben  baeften  foube/  fo  beeft  men  ben  7.|Bartij  en 
bolgenbe  bagen  /  baer  allejs  benen  gefonben. 

<©en  1  o.  maartij  ontfingen  bc  peeren  Staten  <0e?  mt  m\t* 
tterael  b2ieben  ban  iBibbelburg  /  bat  albaer  gebangen  öeibucg 
toaiS  een  €ngelfman  5|efuijt/  be  toelfte  beftenbe  bat  bp  2J«n2S 
ter  tnttigatie  ban  eetten  #atec  ban  be  3!efuPtenge?oieam3?/ 
naemt  <«3eo2ge  ̂ oït/  toonenbe  tot  buffel/  aettge*  nomen 
nomen  babbe  beijoninginne  ban  €ngelanbtea(Tat?Kf£öe . 
fineren/  bat  bpooftalincngelanb  toa.ö getoeetl/  cnS?in 
be&oningtnnegcbolgt  babbe/ maerfo  beel  empefebe?  engetan»  \ 
mentengebonben/  batljp  fnn  boojnemen  nietbabbeomt«b^ 
bonnen  tcreretutie  Hellen/  en  baeromnu  toeber  na8cn* 252abanb  toog/  om  befclbe  ftoarigljebcn  encntüef- 
febementen  te  communieeren  /  en  naber  baer  op  tite* 
raebflagen. 
^en  12.  .fKarüj  ontfing  ben  tCmbafTabeur  23u?  ©enim* 

3anbal  fcö2ijben  ban  ben  Ijoninlt/  ban  bet  innemen  bamcuz 
ban  be  ftab  ban  aiöarfilien  /  boo^  ben  %ertog  banjK!81 
<0upfc/  met  intelligentie  ban  eenige  goebe  burgere  /  t'ww ' gelijft  top  bat  bier  boren  berljaelt  öebbett.  <©efe  bicto?  *an  öet 

rie  toerbe  fea*  groot  gebouben  boo2  be  5Francopfen/5ecoti"m ! om  batfe  anbcrg.gcenöaben  ban  impo2tantie  op  bCfi?S,u 
(ÏRibbel-5ee  Debben  /  en  bat  bit  ooft  be  befte  baben 
ban  be  iBibbcl-see  $/  baer  ben  ,§pangiaert  fobe? 
lemoeptenenftoitenaengcbaen  baöbe/  om  bie  in  fijn 
getoelb  te  ftrijgen  /  bencffens  bien  bat  upt  befen  nu  ge 

treft  tefpelett/  fo  p  fielt  befterftlte  bonben/  menfal  fpcurttoerb/  bat  ben  i|ertog  ban  <0upfe/  b'oo2loge l)ier  namaelö/  fdpijftïnv  getoaer  toojbett/  bat  bp  tegen  ben  fconinft  ban  ̂ pangien  ter  goebertroutoen 
niet  fo  feer  bcbutbt  be  Wft  ban  befe  inconbenienten  /  bclepbe. 
aïö  bP  bcrlangt/  bat  men  in  tijbs  en  reben  baer  in 

boo2fiett/  na  l)a  beboir  bat  öP  öen  bienft  ban 't  ba? berlanbfcbulbigsp. 
I^P  refommanbeert  ootft  ben  b2cngerbiebem  eer? 

lijft  in  be  fafte  ban  3licr  gequeten  babbe  /  en  bat  ItP  al 

5prantop$©ecr/  bic  ben8.5peö2ttarij  inbaefle  mfcmw* 
Cngeïanb  hertogen toa^,  ié ben  io.  iBartij  toebcrom  t?"ci"S tn^elanb  aengeftomen/  en  ben i2.inbcnJ|agc/  tn^nnjm 
fottft  ben  1 3 .  aubienrie  geljab  in  bc  Staten  <®eneraeï  /  ooet  m 

tiaer  bp  fnne  p^opofitie  ttp  monbe  gebaen  DebbcKbe  /  be  fl2v^tia 
baer  gegtietft  en  gebangen  geblcbcntoaé/  en  bebtóon?  felbe  ben  15*  meutoeflijl  (be  felbe  baterenbe  ben  bier?  iaSS 
gen  eengroot  rantfocn  te  betalen/  ten epnöe bc ̂ cc?  Iben  itëartij  ouben  fttjl  ban  €ngelanb)  obergegeben *&n &B 
ren  Staten  bcm  toilbcn  fecoureren  tot  opb2engntge 

ban  't  boo?f5  rantfocn/  inerftenteniffe  ban  fijne  goebe engetroutoebienjten/  etf. 

Atteijtoen     ̂ lonftliecr  ̂ plorio1  ban  252ebcrobc  /  «0ouberneur Dangiou^ban  %ufbcn/  febaeef  mebe  aen  fijn  €rtellentic/  bat 

WK!'  öc  b,!,anï,  fitlJ in  üniburö  ais  elberé  in  252abanb i'cöao*  tteilt  bcgonbentebergaberett/  en  ficb  te  berfterften/ 
ae/  nktt   en  bat  ben  roep  gina/  batljp  toei  pet  toat  foube  mo? 
ban^tioe*  gen  acnbottgeuop  be  5prcntier-fteben/  toaerom  \p 
maStSvfa  ̂ ïtcltottic  bectotttigbe/  bat  m  iKagafijn  al- baer toei  bicttöc  boo  jften  n\et  lijftocltt  en  amumttc  ban 

ooMog/  en  bat  be^tificatien  ooft  btenben  boo2fien 

Ijeeft  bp  gcfcbnfte  in  befer  f02me> 

MYN  HEEREN, 

HAer  Majefteyt  heeft  my  belaft  U  E.  E.  feer  herte 
lijk  te  groeten,  van  haren 't  wegen, 

Deecen 

graten 
openEcatr^ 

en  U  E.  E. 

dat  de  kom- 

P?opofnie 

ban  fee 

te  verklaren  ,    dat  fy  Teer  blijde  was ,   dat  de  kom-  5'0 ̂ en  g fte  van  den  Cardinael  (  gelijk  uwe  vyanden  voorge-  j^EEC  asn 
geven  hadden  ,   en  U  E.  E.  niet  Tonder  oorfake  be-öe  peeren 

hoorden  te  beduchten  )  uwen  Staet  gene  apparen-  ̂ taten 

tie  van  gevaer  toegebracht  heeft  ,  allo  fijne  forcen    enerae  ] 
niet  dan  feer  weynig  vermeerdert  2ijn  ,  en  men  fiet  (Foi- l6-) niet 
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lieden  de  minfte  ftoffe  gegeven  heeft  om  haer  aen  té 
foeken. 

IndenHageden4.  Maert  1596.  ouden  ftijl.  Onder- 
tekent F.  Vers. 

Geëxhibeertden  1 5.  Maert  1 596. 

<De  peeren  Staten  43encraelbefe$2opQfittcobcr; 
genonten  Ijcbbchöc  /  toaren  in  be  fane  feer  behommert/ 
fo  om  Dat  ïjacr  niet  ractfaembocute  Dit  te  toepgeren/ 
en  bat  Ijct  cönfenteren  feer  bcel  hotten  foube  /  en  be  lan^ 
ben  ban  fo  bcel  bolus  in  öefe  gclegentï)etb  ontbloot  toet^ 
ben/  baer  toerbe  ooit  gefepb  in 't  particulier-/  batbe fóoninatnne  20000.  beöe  pjcflen/  en  cquiperen  120. 

ftl)c#ïn  1  baer  mebc  fp  't  fclbe  bolu  toilbe  tocg  fenben  / 
onbec  't  belepb  ban  ben  <02abe  ban  <£ffa7  cnbefcije- 
pen  gecommanbeert  bp  ben  groten  3lbmtrael  uan  a?n- 
Oelaub  /  en  bat  oou  be  Itoniuginne  ben  l^cere  Beer  be* 
laftl)abbcmcbetegacnal£  3luptcnant  en  ja^accfcljal 
tM  Camp  tiatt  benboo2noembcn<!52abc.  <£>p  bit  bec* 
foeu  biclcn  ooh  berfcljcpbcn  p'efumtten  /  mm:  meen- 
ben  bat  öet  tegen  i2janbbja£  baer  men  bef>  11  vaca- 

tie tegen  maenten/  alfo  baer  eenige  rcbell;  jen 
nare  Majtftept/  betodnc  ban  be  «-Spangtaerben  in 
Daer  boo2ncmcn  geftcrut  toerben  /  en  met  ben  IwvMt 
ban  ̂ pangicn  eo2ccfponbcntte  Welben  /  anbere  bat 
Det  biaö  om  <D2acu  in  ̂ abana  te  fecoureren  /  maer  & 
mcefte  (bic  met  ben  tijb  en  Det  rcnbcbcu$  bert  ober  eetf 
nuamen)  bat  Dct  toaö  om  ben  feoninh  ban  ̂ pangïcn  / 

in  ̂ pangien  fo  beeï  bjerno1  te  gebeit  bat  \p  <©2aen  jou* be  moeten  met  teeben  laten/  omteficnbjatboo2beel 

Dp  in  't  €planb  ban  Cuba  foubc  nonnen  boen.  <0on nternte  men  tipt  befe  p2opofitte/  en  iwt  fellere  b2ieben 
tik  men  ban  Caron  ontfangen  Dabbc  ben  leften  ft* 
b2uarp  /  inDoubenbe :  <©at  Dp  fopten  5tonbcn  op  een  »  $%& 
Dups  toaö  ontbobcn  bn  ben  <ö5:abe  ban  €fiTcr  /  en  »Kï" eenige  anbere  peeren  ban  ben  Habe  ban  be  ïtomngin* >  >  cent  ca* 
ne  /  bic  ïjcm  aenfepben  bat  tit  &oniuginnc  berftacn  »£otlam 
Dabbe  /  bat  bc  itoninn  ban  ̂ pangien  be  Staten  <0e^ » «n 
nerael  fcDonc  conbiticn  /  om  tot  cen  pepg  te  nomen  / » 
gepjcfcntcett  Dabbe/  Dcm  aftaagenbe  of  Dp  baer  af» 
geen  fclpijbcné  Dabbe  /  en  fo  Dp  fepbe  neen  /  fe^ben  fu » 
bat  ïjp  ban  bc  peeren  Staten  foubc  bJïllenaeïifcD2i>» 
ben  /  bat  fp-ïupben  foubc  luilïcn  blijbcn  bp  Det  Crac- ,  > 
taet  met  bc  ïkoninginnc  gemaeïst/  en  fonber  öefellie»» 
tot  geen  ïjanbelingc  ban  papö  te  berflaen  /  \p  gebaeftte » 
mebc  u  blijbett  in  alïcö  aen  't  (Cractaet  ̂ >at  be  ̂ ta» , 
tenljaccmetaltcfcectoiïbcn  toelaten  on  ben^oninn» 
ban  Bjanacp  /  bat  ftet  ïjarc  liïiaiefltept  batt  boo:,, 
Diclb  /  bat  ïjp  met  ben  Stomnu  ban  «^pangten  genoeg? ,  j 
faembcrb?agenen  geacco:bceitb)aö/  ent»atafieenli&  » 
gebjah  acn  be  bolhomingc  ban  eenige  fcïcpne  aitijai- 

niet  door  wat  weg  hy  u  E.E.  grotelijks  befchadigen  kan, 

't  fy  met  de  wapenen  of  anderiins.  Wanthaer  Majeiteyt 
van  langer  hand  vele  bewijfen  geilen  hebbende  van  uwe 
volftandigheid  en  dapperheid ,  verfekert  fich  dat  u  E.  E. 
niet  beweegt  fullen  werden  op  eenig  geruchte  of  aen- 
biedinge  van  eene  geblankette  vrede,u  fo  latende  bedrie- 

gen door  den  fchonen  fchijn  die  hy  haer  foude  mogen  ge- 
ven, nadien  datgy-lieden  felve,  oorfake  gehad  hebbende 

om  te  welen  de  belle  opmerkers  van  de  aótien  uwer 
vyanden ,  feer  wel  weet  dat  federt  het  begin  van  uwe 
troubelen  fy  die  noyt  voorgehouden  hebben ,  dan  als 

iy  uwe  ruine  aldervierigft  fochten.  Dit  niet  tegenfben- 
de ,  nadien  hare  Majefteyt  weet  dat  fy  niet  laten  fullen 
u  E.  E.  te  befpringen,  en  alle  mogelijke  middelen,  ja 

felfs  fchoon  aengedane  liftigheden  aen  te  wenden, trach- 
tende de  volftandigheid  van  u  E.  E.  volkomtefetten, 

fo  vermaent  fy  uE.  E.  datgy-lieden  inde  inconvenien- 

ten  voorfiende ,  daer  in  gebruykt  uwe  uytterfte  forg- 

vuldigheid  en  gewoonlijke  voorfichtigheid ,  fulkeor- 
dre  op  de  faken  {lellende,  dat  gy-lieden  daer  door  niet 

achterhaelt ,  nochte  overvallen  werd ,  in  't  welke  om 
u  E.  E.  te  meer  te  verfterken  en  moed  te  geven ,  hare 

Majefteyt  u  E.  E-  verfekert  dat  fy  ook  niet  laten  fal  aen 
hare  zijde  te  vervolgen  den  welftand  van  uwe  faken , 

met  gelijke  forgvuldigheid  en  affe&ie,  als  fyt'alien  tij- den tot  noch  toe  gedaen  heeft ,  en  fal  gene  gelegentheid 

laten  voorby  gaen  om  dat  te  betuygen ,  en  den  geinenen 

vyand  te  doen  gevoelen  de  vrucht  van  fijne  vyandfehap ; 

Waer  van  hare  Majeft-  voorgenomen  heeft  een  fpoedi- 

gebetoningetedoen  ;  hebbende  fich  airede  gerefolveert 

tot  het  uytvoeren  van  eenen  aenflag ,  welke  (met  Go- 
des  hulpe)  niet  kan  laten  grotelijks  te  gedy  entereeren 
van  hare  Majefteyt,  entot  vorderinge  van  de  gemene 
fake  :  en  foude  a  E-  E.  de  particulariteyten  van  dien 

geern  te  kennen  gegeven  hebben ,  indien  de  fake  felfs 
niet  van  fulker  naturen  waer ,  dat  het  niet  geraden  is  die 

ruchtbaer  te  maken ;  En  alfo  den  voorfz  aenflag  niet 

uytgevoert  kan  werden ,  fonder  een  goet  getal  van  oude 
en  ervarene  foldaten  ,  en  dat  haer  Majefteyt  daer  in 
rechtevoort  anders  niet  voorfien  kan,  zijnde  hetmeefte 

deel  van  hare  oude  benden  in  Yerlandgeemployeert, 

van  waer  fy  niet  genomen  konnen  worden ,  fonder  00- 

genfchijnlijk  gevaer  ,   en  nadeel  van  haer  Majefteyts 
dienft  ;  fo  heeft  fy  goet  gevonden  van  hier  te  nemen 

a  zoo.  van  hare  Onderdanen ,  fo  uy  t  de  ordinaire  garni- 

foenen,  en  uyt  hare  drie  Compagnien  die  te  velde  ge- 

bleven zijn,  als  uyt  het  Regiment ,  't  welk  ik  hebbeen 
commandere  in  den  dienft  van  uwe  E.  E.    En  hare  Ma- 

jefteyt heeft  my  uytdrukkelijk  aen  uwe  E.  E.  gefonden , 

om  u  luy  den  dat  te  kennen  te  geven,  en  te  bidden  om  ge- 

ne fwarigheid  te  willen  maken  in  't  verwilhgen  van  dit  Hen/  bat  (p  niette  min  ÖacC  met  fijn  pcrföOU  fOH&C  Sl'e* noodwendig  verfoek,  hare  Majeft.  volkomentlijk  daer   nen/  fo  lange  fp  fOUbeUOmtcn/  CU  IjCTt  feCOtXO  bOCU  /  » 

toe  gerefolveert  zijnde.  Maer  op  dat  u  E .  E.  met  te  be-  |  tttaci'  ittgcballe  l)p  ÏJClCt  CU  ben  Staten  aftócl  /  \X&$  fp 

>» 

ter affeétie daer  toe  verftaen ,  fo  ontbiet  fy  u  E.E.  dat 

hare  meyninge  niet  is  uE.E.  dientroupganfchelijk  te 

benemen,  maer  die  te  willen  wederom  lenden,  ditex- 

ploift  gedaen  zijnde,  't  welk  ook  niet  langaenlopen fal.  Endaer-en-bovenuE.E.teverfekeren,  dat  indien 

ondertuflehen  door  eenig  extraordinariseffortvanden 

vyand  u  E.  E.  in  eenig  gevaer  quaemt ,  fy  u  E.  E.  in  ful- 
ker voegen  byftaen  fal,  dat  gy-lieden  felve  bekennen  fult 

geen  nadeel  gehad  te  hebben  by  het  miffen  van  dat  getal, 

op 't  welke  (uytgenomen  die  van  mijn  Regiment)  gy- 
lieden  in  den  grootften  nood  gene  fekere  rekeninge  foud 

konnen  maken.  Hare  Majefteyt  heeft  my  daer-en-bo- 

ven  belaft  dat  het  getal  der  fchepen,  van 't  welke  mijn 
Heere  van  Bodley  haer  Ambaffadeur ,  hier  vorens  ge- 

wag gemaekt  heeft ,  gereet  zijn  ( volgens  de  belofte  van 
uwe  E.  E.)  tegens  het  eynde  van  de  tegenwoordige 

maend,  op  welken  tijd  fy  rekeninge  maekt  hare  vlote 

in  Zee  te  brengen.  Daer  refteert  alleenlijk  dat  uwe  E.E. 
onderrecht  werden ,  dat  de  eenige  hope  van  een  goed 

fucces  van  defen  aenflag  gelegen  is  in  de  vlijd  en  fpoedi- 
ge  uytvoeringe ,  en  dat  hare  Majefteyt  een  veerdige  en 

goede  relblutie  verwacht ,  waer  in  het  u  E.  E-  believen 

fal  haer  behulpig  te  zijn,  nemende  alfo  weg  alle  oor- 
fake van  te  geloven  dat  gy-lieden  lankfamer  fijt  om 

te  accorderen  ;  't  gene  fy  begeert  voor  het  gemene 
befte  ,  dan  gy-lieden  behoorde  ,  gemerkt  de  veer- 

digheid  die  hare  Majefteyt  tot  u  lieden-waerts  ge- 
bruykt heeft,  fo  wanneer  den  ftaet  van  uwe  faken  u 

V.  Deel. 

gefint  niet  alleen  ban  ftaec  mtitk  /  aen  ben.  Staten  gc^  „ 
baen/  tcbefiftccengeïielnli/  al$  fp  boe?  ecu  tijbbebc/,, 
macc  ooit  öaec  fccoui$0ci'igaei:t6  te  continueren/  ja ,, 
na  ben  noob  fo  teberfternen/  bat  men  mailjtig  foubc, 
toefen  /  fo  toel  \it\\  iprancopfen  alö  ̂ pangtaertö  te„ 
bjcberitaenj  bat  be  &oranmrinc  in  't  ftulï  ban  paps  /  al , , 
feer  bzïmcDt  uaa^  /  en  b2efc  ïjabbc  alleen  in  't  toit  gela^ , , tentetoecöen.  ,, 

<De  peeren  Staten  <s5eneracïber©creenigbcf53c?5Deföfe» 
bcrlanben  /  ftabUen  aen  be  <0ebeputeerbc  ber  refper ti^ ""  tId; 
bc  Coïlegien  ber  3übmiraltte;'t  /  in  ïfollanb  en  ̂ eïanb  [ SS 
refiberenbc/  acf£lj2eben  en  öefcliepben  in  ben  l^age/ ben  b«a» 
om  met  ben  anberen  te  oberleggcn  cnberaebfïagen/'nin8c 
belangenbc  bc  fuhfiint  Uc  men  boen  fmtit  aen  Uare  ÏS? &  2/ 
Biajetfept  ban  Cngclanb  met  24.  fcuepen  ban  oo2ïogc/  002108- 
te Vueten:  acljt ban 400. baten/  atfttbatu 00, baten/ riepen )U 
en  aclit  ban  200.  baten  /  en  Doe  bclc  be  toeruflinge  ban  S°28in* bicn  b^  raminge  fmtic  nomen  te  noftctt  «ffugeianu 

t©aer  op  bcboojf5  oBebeputcerben  ben  1  fileert  bp  muoi> 
gefcl)2iftc  gcabb  ifeert  Ijcbben  /  en  eerft  fo  beel  aenginït  5trJ[  /,50U' 
^c  atljt  fcDepen  cllt  ban  400.  baten  /  bat  bp  Det  Colïe^       '    ' gic  ter  ̂bmiralitept  tot  Sümttcrbam  reftberenbe  /  een 
fcljip  toaö/  en  bpljunnemebc-b20cbcrentotn}2ibbcI* 
burg  tbjec  ban  ongebeerlp  gdijnc  grote  /  fulliö  battec 
noeït  bnf  foubc  reitcren  te  Ijuren/  bcbjelneeiïibpca^ 
mingc  ban  Duren  noften  fouben  1200.  gulbctt  /  't  iucln 
ober  be  bijf  fcljcpen  en  bijf  maenben  bienft  belopen  fou- 

ben  — — — .   — -   ■         .        30000.  nulb. 
<8  €lK 
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€lft  ban  btcn  foubcn  Dienen  bemanb/  ten  mtnften 
niet  120.  Doofbcn  boos  eifi  fcl)tp  /  boo2  elft  Dooft  boo? 
bet  ïtofï-ocïö  met  bc  berDogtng  bec  <Offttteccn  /  na  att- 
benam/  i)ct  berbe  ban  Dun  osbinarigftoft-gelb  foube 
tct*  ntaenb  belopen  tot  1 1 1 5.  gulben  /  en  be  folbaten  tot 
972.  gulben/  maftenbe  t'famen  ter  macnb  2087*  bc- 
b2agenbc  full$  boo?  be  atbt  ftDepen  —  8  3  480.  gttU 

<©efelbc  8.  feftepen  foubcn  ooh  bietten  bbo?fien  elft 
ban  2.  metalen  boeg-fïuftftengcffbutg/  elft  ban  om- 

trent 4000.  ponben.  <Dan  alfo  be  boo?f3  Coliegtcn  bact 
bamnct  toaren  noopten  /  doopten  nocl)tanö  bat  be  fte- 
ben  Den  niet  bjepgeren  fonbe/  tot  'js  3lanbö  cere  en 
ötcnfï/  geïnue  ftuftften  te  lenen/  beDouben^  bat  \yp 
be  <8eneralttept  belofte  fenbe  bJ02bengebacn  ban  bic 
te  betalen/  fo  betre  biYeibc  quanten  te  bctongcluftften 
(bat<8obbcrnoebe.) 
foubcn  nofp  baer-en-boben  be  boo2f3fcbepenbte; 

nmtooo.2fïcntc3ün/  elft  ban  22.  gotelingen/  ban  om- 
trent  1800.  ponben  b'mx  bom  b'anbere  gereftent  (en 
alfo  beCoIlegïen  boben  Dun  02bmatrie  equipagte  baec 
ban  niet  lüarenboo2ften)  toaec  bxinDctDonbertftöftcn 
fciube  /  omtrent  elf  nulben  /  en  foubcn  al  t'famen  ftoften 
en  belopen  ober  be  8.  feïjepen  /         34848,  gulb. 

^Infseïpg  foubcn  befelbe  ftDepen  btehen  gep20bt? 
fceerttnet  3  000.  ponben  uitstapt/  boo?  Dunne  02bi* 
naire  p?obific/  baer  ban  bet  Donbert  foube  nomen  te 
fïaen  op  44.  auïben/  't  bielft  beb2agcn  foube  ober  be 
booinocmbe  a'cljt fr  Dcpctt  24000.  ponben  /  en  in  gelbe —                  1 0560.  gulb. 

3De  boo2ftcnmae  ban  lonten  /  ftogcïov  ïoot/  plat 
en  ronbe  /  foube  boo?  be  atDt  ffïjepen  bp  caminge 
ftoften  — -                  1600.  gulb. 

befelbe  ffftepen  fouben  tnfgeltjltö  btenen  bootfien 
elft  ban  4.  b03tjnen  gcDele/  en  atftt  bojijncn  Dalbe 

[piefen  /  en  40.  mufquetten  /  't  toelft  bp  caminge  foube belopen  boo?  be  8.  ff  nepen               3  040.  gulb. 
&ul&$  bat  be  felbe  8.  ftDepen  fouben  belopen  boo? 

ben  boo2f5tyb  ban  biif  maenben/  boben  be  bncepgen 
ftDepen  en  lentnge  ban  be  metalen  boeg-ftuftften/  be 
fommeban              —       163528.  gulb. 

2Cengaenbe  be  atbt  ff  Denen  elft  ban  300.  baten  /  fou- 
ben  ftoften  ban  Duurc  ban  be  fnjepen  /  elft  gemant  met 
100.  mannen  ftoft-gelben/  met  be  augmentalen  ban 
be  Capitepnen  en  O fftctcrett  baec  in  begrepen  /  met  be 
folbpe  ban  bc  atftt  ftDepen  en  bijf  maenben  bienft/  bo^ 
ben  be  lentnge  ban  ttoee  metalen  boeg-ftuftften  boo2 
elftftftip/  pjobifte  ban  kuipt/  lonten/  ftogeiov  loot 
plat  en  vonb  /  mitfgabetg  Dele  /  Dalbe  fpiefen  ett  muf; 
quetten/  t'famen 

<Cn  fullen  befelbe  biet  ffDepen  ooft  moeten  bootfien 
3tjn  elft  met  25.  Ijoofben  /  bte  elft  moeten  gegeben  bjo^ 
ben  folbpe  en  ftoft-gdb  /  't  bielft  boo?  bijf  maenben  be- 
lopen  foube befoniïne  ban         —    8660.  gulb. 
&0  foube  befe  toe-tuf  itnge  ban z8.  fcljepeti  in  alless 

nomen  te  belopen      ■       - —     5 12796.  gulb. 
€n  alfo  be  <£ollegien  ban  bc  ̂ bmiraïitcptenfobele 

ten  atfttetcn  toacen  ftomenbe  /  batfc  fonber  metftelijfte 
fubfibie  ban  penningen  /  bic  f^  ban  be  gcneralttept  tna- 
i-enbertoafl)tenbe/  ()ateo2btnarie  equipaotentetfou^ 
ben  nonnen  boen /  fo  beifotljten be boo2f5  «öcbeputeet:' 
be/  bat  te  peeren  Staten  «6enei*ael(fo  betree  befcibe toeruflingc  foube  moeten  boojtgacn)  gelicben  foube  be 
geeguiccecbe  p:obtfic  ban  gelbe  tot  be  boomocmbc 
eQutpagictefuniecen/  biantöun  anberftntfonmoge^ 
lijft  toaö  pet  te  toege  te  brengen/  obecmitieffpgantffD 
geen  mibbeï  Dabben.  — \ — \ 

<Den  16.  en  17*  Itëatnj  toaren  be  ̂ ecven  Staten  senttnoo^ 

<6eneiacï  met  ben  anbctett  bctrgabeit/  omop'tbctr^'bpDe 
foeft  ban  ipcattf  op£  ©cei*  te  beltbei-ecen  /  en  ua  obcrieg;  %""" 
gingebjecbe  goebgebonben/  bamienBeei'boojant^^mecaet 
bjoojbc  geben  foube :  ̂ atfe  be  fahc  tn  öcliDecatje  ge-  ï>*n  <©öec<= 
lepbljebbenbe/  met  be  <0oubemeucö  ban  be©erce-!ie"  »an' nigbe  ̂ obinrien/  en  be  ïïabcn  ban  <§tate :  ©002  eeeft  Xm 
Dare  Ulajefïept  bebanftten  ban  bc  tontinttatie  ban  ftaet: 
goebc  affet tie  tot  befe  lanben/cn  ban  be  becmaninge  om 
geen  geDooj  te  geben  tot  eenige  berljanbelinge  ban 
papg  (bte  (p  geiefolbeeit  3i)n  te  bolgcn  in  f  onf02tnitept 
ban  Dunne  betftlaringe  /  tot  meetmacl  Date  M&i& 
fttpt  gebaen)  en  ban  bcacnbiebingebanaffijtcnticte* 
gen  alle  aenfïagen  ban  benbpanb.  CnDoctoelfunim^ 
mermcet:  ongelegenbel*  fouben  nonnen  mtffen  eenig 
bolft  iipt  Dare  Stanben  /  ban  be  gene  Ue  tot  be  befentie 
ban  bien  gebeflinecrt  3'jn  /  of  crtrao2binari$  ftoften 
btiptcn  tm  Sitnbcn  boen/  fo  om  be  laften  baertnfp 
fteften  /  bat  Daer  bolft  ban  oo2loge  feer  t^  geftnaftt/ 
en  bat  be  neringen  ftiUeftacn/  al^  om  batbettCarbi- 
nael  met  niett  getoclb  en  pjattüft  be  lanben  beflaet 
aen  te  taften/  baer  tegen  be  lanben  geen  mibbcl  Den- 
ben  om  Daer  felbe  met  niett  bolft  te  booaften  /  al# 
ftaet  gemaeftt  Debbenbe  Daer  te  beDelpen  met  Det 

bolft  toelft  fp  in  bienft  Dabben/  ert  bic  ban 't  fecourcf* ^0  berftlaecben  fp  notDtang  /  om  te  beDouben  bee» 
itoningin^  gunfle  /  en  te  fefonberen  Dare  aenfïagcti 
op  ben  gentenen  bpanb  /  niet  te  bnllen  retarberen 
Dare  geliefte  /  om  ban  Daer  bolft  tn  Daer  befolbinge 
3tjube/  te  treftften  upt  cs3otlenbc  600/  upt  ©Itfftn- 
gen  500/  tipt  ben  2&tcl  400/  en  upt  be  b2icCom* 
pagnien  200.  ©ertroutoenbe  bat  Dare  naajcfleptop       142692.  gulb,, 

25elangcnbebe8.ftnepen  ban  200.  baten  foube  60*  öe  berfïetftmge  ban  't  bolft  /  in  be  boo2ftlj2eben  fte^ flenbanDuurebanbijfftDepen/  Ooben  ttoee  3ijnbebp  ten  ulijbenbe  /  fal  boo2fien.  Confcittcrenbeboo2t^/ 
'tCoïlegietotïlotterbam  en  een  tot  $|0O2n/  gemond  bat  btjf  CompagnienbanDet  Regiment  banBcere/ 
teert  elft  met  80.  noofben/  boo?t  ftofl-gelb/  folbpe/  *»  btenfle  en  betalinge  ban  Det  Sanb  toefenbe/  baec 

(Foi.  17.)  boben  be  leninge/  boojelftffljtp  ttoee  metalen  boeg-  toe  mebe mogen geb2upfttbJÖ2ben :  ̂ttsibatb'Offi- 
(iuftftcn/  boo2fientngcn  ban  14.  gotelingen  boo2elft  tkcü  en  Capitepnen  ban  be  bube  Compagnien  tjiev. 
feljip/  banftrupt/  lonten/  ftogeltf/  loot  plat  en  ront/ 
mitfgaberö/  Dele  en  Dalbe  fpiefen/  mufquetten /ctt. 
t'famcn  boo?  ben  boo2f3tijb/  be  fommeban  103396. 
gulben. 

<£n  alfo  be  1 8.  feftepen  bic  men  Duure foube/  nobe^ 
ftjftmocticntoegcmaefttbierbcnter  oo2loge/  boo2fien 
ban  remparben  boo2  *t  gefeftttt  /  rabatten  /  poo2ten  in 
be  ftDepen/  boebcnetten  ban  boren  tot  af  Dteren;  gftem/ 
be  crtrao2binarrê  ftoflen  ban  b2eftcn  /  berliefen  ban 
ftohjs  gereetfeftap/  en  anbcrftntö :  en  befelbe  notftte 
boo2ftcn  boben  Dare  02binarc  p20bifie/  ban  20.  laften 
ftrupte?/  en  ertrao2btnarte  boo2fteningc  ban  ftogelö/ 
lonten  en  loot  /  bJ02b  baer  boo?  bp  fpetie  geftelt  /  bebtel^ 
ftebelopcnfouben       — ■       — —    52520.  gulb. 

3$otb  fullen  be  boo2f3 18.  ffftepen  bte  menuuuren 
foube  moeten  /  boo2fien  te02ben  ban  anfteren  /  toubjen/ 
cnanbtractoanb/  alö  toel  foube  bietten  boo2 ftDepen 
ter  oo2looTc  tocgeruft  /  't  bielft  bp  ramtngc  ftoften  foube 
be  fommeban                         25000.  gulb. 

Boo2tö  alfo  bc  24.  ffftepert  tec  oo2loaetoc-geruft/ 
niet  bequamchift  bergen  fuUcnftonncnDetbtb2esf/  elft 
boo?  btjf  maenben/  bjatf  nobtg  notD  bier  ftDepen  te 

te  Sanbc  fullen  blijben  /  om  geb2tipftt  te  mogen 
b)02ben  op  bertroutoen  ,•  geip  fp  ooft  be  ̂ onin^ 
ginnc  btbbcn/  tegen  alle  bcfbjaerltifte  acnffagen  bctf 
bpanbö/  be  Eanben  met  een  p2ompt  fetourö  tn  re* 
tommanbatie  te  ïjouben/  berftaettbeben  perfoonban 
©eer  tn  Daren  bienft  te  beDouben/  niet  tegenftaen* 
be  tk  tot  bit  ccploict  mebe  geb2iii»Ht  fal  to02ben/ 
berDopenbe  bat  tefz  refolutie  Dare  JïBajcftept  aenae* 
naem  foube  bjefen.  tDefe  antb)002be  b)a$  gebateêit 
ben  17.  lüactü/  en  toerbe  Beer  baer  nabeïjanbigt. 
Hnbbelcrttjb  toaö  men  fecc  boenbe  /  om  be  ftDepen 
te  eouipecen  /  allctf  op  baft  bertroutoen  bat  be  $$3* 
ntngtnne  Dier  mebe  ban  Daer  mine  foube  beftfteren. 

*©cn  1 5.  .flBarti  j  Debben  bc  graten  ban  ©ollanb  ge  * 
arrefteert  bit  nabolgenöc  piattaet  oy  &  ftojttnge  ban 
bc  renten. 

DE  Ridderfch.ip,  Edelen,  en  fteden  van  Holland parraet 
en  VVeft- Vriefland  ,  reprefenteiende de  Staten  van  op isz  fioj» 

den  fel  ven  lande,  doen  te  weten  :  Dat  wy  tot  fou  lage- [,r,se,Ja,, 

mente  van  de  rentieren ,  en  overmits  defelve  door  ver- iecEntc;I' 
hoginge  van  den  cours  van  den  gelde ,  en  verdieringc 

DttUrCtt/  elft  ban  300.  baten/  Ottt  bebib2C.Ö/  bit  bC  van  alle  behoeften  tot  der  menfehen  onderhoud ,  feer 

bOO2f^O02l0g-ffD?pen  niet  ftonttenlaben/ na  tC  bOCrcit/  belaft  en  belwaert  zijn  :  Geordonneert  en  geftatueerc 
't  toclft  boo2  ben  boo2f3  ijuure  ban  bier  ff  Ijepen  boo2  biif maenben  belopen  fal       . —      — .    18000.  gulb. 

hebben ,   ordonneren  en  ftatueien  by  defen ,  dat  met 
den   inganic   'ran  den   lopenden  iare  van  1596.  alle 

Aipu- 
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ftipulatien,  voorwaerden,  conditien,  en  befpreken,  leveringe  op  de  verboden  munte  tot  Cuylerborg  ,  I3ö 

in 't  conftitueren  van  los  of  li jf- renten ,  fo  welgedu-  bieder  uytwijfen  van  de  a^e  en  certificatie  hier  by- ge- 
rende den  ooi  log,  als  voor  den  ièl  ven  gemaekt,  en  noch  i  voegt.  En,  want  het  voornemen  van  djevanGorcum 

te maken,inhoudende  beloften  vande Renten  jaerlijks te {procedeert  uyt  krachte  van  een  onbehoorlijke  belofte 
betalen  vry  geld ,  fonder  yet  te  mogen  korten ,  ter  oor  -  van  lmdernmteyt ,  hunlieden  alleen ,  en  niet  ons  of  on- 
fake  van  eenige  omflagen  of  contributien  ;  fullen  wor-  j  fen  burgeren  rakende, en  voorts  gekeert  word  om  de  Tu- 

ftitie,Jurifdiclie,en  Privilegiën  deferftad  te  verhinderen, 

jfl&J 

den  na-gekomen ,  voldaen  en  achtervolgt ,  niet  tegen- 
flaende  by  eenige  voorgaende  Placcaten  anders  is  geor- 
donneert,  welke  Placcaten  wy  gederoguceit  hebben , 
en  derogueren  by  defen ,  fulks  dat  niemand  hem  daer 
mede  van  de  Renten  verfchijnendemetden  ingankvan 
den  lopende  jare  van  1-506.  of  daer  na  in  rechten 
of  daer  buyten  fal  mogen  behelpen.  En  fo  veel  aengaet 
de  los  en  lijf-renten ,  voor  date  van  defen  geconft  itueeit, 
en  noch  te  conftitueren  ,  fonder  gelijke  ftipulatien , 
voorwaerden,  conditien,  of  befpreken,  van  te  beta- 

len vry  geld  als  voren.  Hebben  wy  geordonneert  en  ge- 
ftatueert ,  ordonneren  en  ftatueren  by  defen ,  dat  van 
de  Renten,  verfchijnende  met  den  ingank  van  den  Io- 

en  onder  de  voet  te  treden  ,  met  verfmadeniffe  van  U. 
G.  E.  en  W.  Milliven ,  en  tot  quaden  exemple  van  alle 
de  Geünieerde  Provintien.  So  verfoeken  wyfeerdien- 
fteüjk  U.  G.  E.  en  W.  believe  den  Magiftraêt  van  Gor- 
cum  te  vermanen  en  bewegen  op  te  houden  van  dufda- 
nige  datelikheden  ,  laten  de  Juftitie  voortgank  hebben , 
fonder  diergelijke  arreften  of  beletfelen  tegens  den  Bur- 

geren en  Ingefetenen  defer  itad  voor  te  wenden,  om 
alle  vorder  verloop  en  inconvenientien  te  verhoe- 

den, &c. 

&p  fefceben  ban  ̂ clnïtcn  a«n  fcc  peeren  ban  <0te- 
pende  jare  van  1596.  en  daer  na,    ter  oorfake  van   feil/  1Cmpttttant0t2$0mmcl/  (föcfcc/ Cil  25cmittd[ 
de  omlagen  van  de  verpondinge  ,    kortinge  gedaen   retücecöen/COUfiiUbanDccl^d/l^cnnïlUan^imcn 
fal  worden  alleenlijk  half  fo  veel ,  als  tot  noch  toe  ge 
bruyktisgeweeft,  namentlijk,  van  de  los-renten ,  in 
plaetfe  van  den  achtften  pennink,  den  feftienden  pen- 

nink, en  van  de  lijf-renten ,  in  plaetfe  van  den  feftien- 
den pennink,  den  twe-erxlertiglten  pennink  ,  en  dit 

fo  veel  aengaet  de  Renten  ftaende  tot  lafte  van  het  ge- 
mene Land,  deDomeynenvan  dien,  defteden,  Col- 

legien ,  communiteyten  als  particuliere  ingefetenen  van 
denvoorfz  landen.  Laftenen  ordonneren  daerom  allen 

en  een  y  egelijk  die  defen  aengaen  fal ,  hen  daer  na  te  re- 
guleren ,  niet  tegenftaende  eenige  ordonnantie  ter  con- 
trarie, en  ten  eynde  hier  van  niemand  ignorantie  pre- 

tendere  >  ordonneren  wy  dat  defen  alomfal  worden  ge- 
publiceert  ,  daer  men  gewoonlijk  is  publicatie  te  doen. 

Gedaen  in  den  Hage,  onder  onfen  zegel  hier  op  ge- 
drukt den  15. Martij,  Anno  1596.  Onder  ftond  ge- 

fchreven,  ter  ordonnantie  van  den  Staten  ,  getekent 
C.  da  Rechtere. 

<3In  5Peb2iiario  boo2ïeben  ïjcDDen  Die  ban  Cfomtm 
alle  De  bö2ger$  ban  ,$immegen  en  bare  gocberen  geai^ 
refteert  /  om  Dat  Die  ban  $imntegcn  binnen  Ijmtè  ftab 
feftet^öf eg  Crimineel  maeftten/  tegen  cenen  $£en- 
rifc  ̂ anflen  (bMcerB2unt-mcefargcbjeeft*ijnbeop 
ttc  ï|aeg-miutte  ban  <0ö2mm)  Doo2  lafl  ban  ben  «abc 
ban^tate/  tcrraufebanDefelbeïmtnte/  ennopenDe 
eenige  leberinge  op  befeibemunte/  rontrarie  De  pat; 
raten  gebaen :  ̂ujtinerenbe  Die  ban  <602ctim  bat 
^emrtu  %mfiren  parDon  ban  biebanl£üüanbi)abDe/ 
rnDiebanü»immegen/  Dat  fym  't  felbe  parbon  niet 
koft  baüberen/  booL2  fo  beel  ijp De  <£fcneralitept/  of 
<H5elberlanb/  mifbaenfiabbe/  enDatfe  viajurisordï- 
narij  tegen  ïjem  p20teDerenDe  /  fymx  geen  Ongelijk 
ftofïenberflaenbjerDenteDoen :  <©at  ooit  De  leberin- 

öe  op  De  boosft  ̂ aeg-munte  geDaen/  gefrljieb  baas5 
t  febeitofna  Date  ban 't  parbon/  Die0  niettegenftaem öe  teilben  Die  ban  Cfo2amtöemloj$  Dabben/  Detonle 
f?  bem  belooft  baDDen  te  beb2ijDen/  al  eer  fp  Die  ban 
i^tmmegen  /  Die  fp  gearrejteert  babDen  /  toiiben  ont- 
ftaen,-  ̂ e  gearrefteecDc  boderen  feïneben  aen  bare 
IBagiftcaten/  blagenbe  Ijoc  Dat  fp  D002  Defe  arreften 
groteltjfc^  beftïjaDigt  toerDen  /  moetenbe  niet  alleen 
ïjaerbüp0-fabenfonDero2b2e  laten/  en  niet  uoratenöe 
j[jareneeringegeb2upfecn.  <©e  iBagiilcaetban^im- 
megen  Dit  feer  guaïnh  nemcnDe/  fiebben  DenbtjfDcn 
5Peb2uarrj  aen  Den  ftaDeban^tatcgefrïpebeninfufc 
ftantiebitnabolgenDe* 

WEl-geboren ,  Edele ,  Erentfcfte ,  &<;. 
Wy  konnen  niet  na-laten  U.  G.  E.  en  W.  klaeg- 

lijk  te  kennen  te  geven  >  hoe  dat  de  Magiftraet  van  Gor- 
curn  datelijk  onderftaet  ónfe  Burgeren ,  Schipperen , 
en  koopluyden  5  aldaer  aenkomende ,  met  arrefte  aen 
te  houden  en  te  befwaren ,  om  alfo  ons  te  bedwingen  te 
verlaten  het  Proces ,  by  den  Burgermeefteren  defer  ftad 
nomine  Officii ,  tegens  Henrik  Handen  ,  volgens  de 
vermaninge  en  fchrijvens  van  U.  G.  E.  en  W.  geinten- 
teert,  ter  caufe  van  de  contraventje  der  Placcaten  by 
hem  gecommitteert  in  de  munte  tot  Gorcum  gedaen ,  en 

V.Deel. 

Den  elften  /  ai  Cbcraro  ban  ilepö  /  «föecommittcer 
De  De^ jputdenöomö  »0elte  en  «02acf|f  iwpsi  EutpUaV' 
in  De  Staten  <0enerael  /  ten  cpnDc  Defelbe  ftare  i,Faf' u ben  /  Dïcfp  aen  De  Meeren  Staten  ̂ enerael  /  en  Slede 
ban  Staten  gcfrlpeben  liebben  /  fo  bo?beriu!i  te  f:- 
cortDccen/  Dat  öcfe  bcftoacrmfTc/  onberminaertOaeu 
goeD  c« Dt  ban  Ijare  tlaD  en  jurif Ditoc  /  em  gebjenfeïjt 
cpnDe  gemaelit  bjcite  /  en  aifo  Die  ban  oBo  jc um  eenige 
b02geren  ban  ̂ imiiienen  /  op  Ijaer  eunfria  aenljouDeiv 
OaDDenbooi  eenige  Daden  ontflagcn/  rnltsf  DatfeJjaD- 
Den  moeten  frlmftelijne  belofte  gebcn/  bantoeDetom 
in  areefte  te  fiomen/  inDien  De  fane  boo2  Die  tijö  niet 
afgeDaenenberb2agcnb3are/  fo  berfocDten  fnmcDe/  cm.ii.) 
Dat  De  Staten  ̂ enct ael  Die-ban  »0o2tiim  faititn  te 
iaflen/  De  onDerteneningen  bp  Den  boo2fclj?ebni  üü2* 
geren gegebcn/  tercititueven/  met  arte  ban  Defelbe 
(laD/  DaecmeDcfn  ban  ijaev*  belofte  geguiteert  cnont>- 
fïagentöcrDen ;  ̂©otïj  Die  ban«0O2tumblebenpecfi^ 
IterenDe/  Dat  fnDegeartclteetbebaniiiöttmegenniet 
VuilDen  ontffaen  /  of  toïlben  ̂ cnrilt  i|anffen  eerfï 
lo^Debben/  ennDelp  na  grote  tnoepte  iö  Defe  faèe/^c  wn». 
D002  tuffrnemfp2eKen  ban  fijn  €rcellentie/  af-ge-nl^8^ maeïtt/  genoegfaem  tot  boo2Dcel  ban  Die  ban  <©bHnt*«reme 
turn/  fulftöDatDieban  $immegen/  l^emih  %mfbanron 
fen  moeften  los*  laten  /  betalenDe  alleen  ;oo,  gnlD£n^rtcUjn* tot  amenDe  /  en  3  00.  nuïDen  boo2  De  fcftaDe  Die  De  Doi- 
geren  ban  fèimmegcnbp  De  arreiten  geleben  DaDDen/ 
Die  mbm  beel  Oogcr  nebjoegen. 
,  <Den  n.  of  14.  Jfêarti)  toaren  mit25:raenonben  ©c  nmti 

SoomuptgerrDerH5-ruiitcren/  om  te  Oaén  De bane renten 
ban  <62acf  $|enD?ift  banben^öèrn/  Dielueberopge'®tr9in«:p 
ruft  tioas/  en  tn  t  lanb  ban  ̂ amentoa^leggenbe/l^"  m 
Dan  3ijnöe  op  De  i^epDe  /  toerben  ombeht  en  betbc-Igt  /  aach  Ef  n 
bn  ontrent  74.  rnnteren  ban  Den  bnanD/  jnnöe  ban  be*>rei  nipie* 

Compagnien  bah  ̂ enbo  /  en  Conté  ̂ jaauemo  De'en^011  h 
25eliofa  /  en  al  boo:t  rijbenbe  om  rjaer  te  faiberen/      f 
bebben  ontmoet biiftien  paerDenban252eDa/  Diemc^ 
De  op  IjafatD  u\n  luaren  gereDen/  enmetmaihanbe^- 
ren5ijnDe/  naihenb0O2metbè  boó2fcl)2eben  rupteren 
ban  tm  bpanD  te  cïjergeren  /  en  De  felbe  bcr>narlit  [}e&; 
bcnDe/  3t)n  Daer  op  ingebjufet  omtrent  BerDepa/  eu 
bebbenfe  bertfagen  /  fónDer  Datfe  bp  naeft  een  lattrtj 

b2aben/  ofeenigenfrbcutDeDen;  Daer  bleef 'er  negen op  De  plaetfe  ban  Den  bpanD  Doob/  enDenHrciftcnant 

ban  Conté  <giaguemo  metmteft  alleb'anberegdtan- gen  /  5nnbe  anDero  «pttermaten  toel  ge^oapetït.  ̂ B.icr 
toerben  ban  Den  bpanD  gekregen  5?.  .^abeï-paerben  / 
Daer  ban  De  rupteren  ban  ©ecgen  babDen  46.  pacr ben/ 
en  Uk  ban  2$2eba  feben»  <Ca  öoetoel  Diterploirtban 
geen  grote  importantie  toatf/  fo  Dient  bet  om  De  ba- 
nen  ban  bergen  töeDerom  te  monteren  /  toapenen  en 
bertternen  -,  öpt  Defe  gebangenen  toerDen  berftaen/ 
Dat  Den  bpanD  een  gcet  Deel  ban  fijn  bolft  /  onber  't  be- 
lepb  ban  ben  .fDarquió  ban  ©arrabon/  na  ?8rtop3 
gefonben  babDe/  en  72.  bainbelenfolbaten/  metiz, 
banen  rupteren  na  tfBae(lrif  ljt. 

5!n  Defen  tnb  toaren  eenige  ̂ erommttteerte  ban  De  ©m  si m« 

peeren  graten  <Omerael  tot  meermalen  ne'üJeeff  b»i  b,,^ahtuc 
Den  Hlmbxif  #«öe  \\t  >Cboma5ï  25oDlep/om  met  torn  m>  SöSf ' to#  te  Danbclcu  m  t  ftun  ban  fijn  l^garie  /  te  toeten :  mw  w 

®  z  Dt 



8  4  Het  drie  en  dertigftc  Boek ,  i  5  9  & 
tic  petitie  ban  de  ïtöningtmtC.  girt  toelfee  fjandelingc  l  bruyken  tot  het  gemene  befte  te  verlorgen,  daergy- ninoe  aen 

te  <©eöe» 
puieecDC banbe 
IReecen 
Staten 

ou  tjaeu 
petitie, 

25odlen  boo2gefïanen  ftadde  een  middel  daer  doo?  ftem 
docfttebatmmdelkoninginne  foude  mogen  contente* 
ment  doen/te  toeten: bannen  alle  jarc/ftaec  lenen  lang 
gedurende/  opftaergcuoo2te-dag/  oen  friet  een  &c; 

5ei«cae(/Qattc  foude  fenden/  om  ïjaec  te  öedanhen  bandefc- 
öaecmebe  c0llCj-Cïi  ̂ e  fanden  gedaen  /  en  dacruencffens  tot 
Sr  mei    ceii  recognitie  meöe  teengen  2oooo.ponden  ftceclings/ 
naec  jraa»  manende  in  ons  geld  200000.  gulden/  endatgedu* 
jeüepr      rcnjjc  ö'oo?logeh  J  3T}acr  fo  die  nomen  te  cefferen  up 
llnnment  few*  W*»/  °f  ö3t  allc  öc  3Sedcrlanofe  $20binticn 
fouae  hoornet  maifcandetcn  bereenigt  toerden  /  dat  men  dan 
nen  öoea  {jact  bier  jaren  alle  jaers  op  ftaer  gcüoo2ts-dag  als 

boben  /  foude  özengen  80000.  pontien  tteerlings  /  daer 
tegens  de  &oninginne  de  Staten  en  Standen  foude 
duiteren  ban  alle  Ijate  actiën  en  psetenticn/  tercaufe 
ban  ftaer  fecoucS  /  daer  af  fin  25oblep  in  laft  ftadde  de 
liquidatie  te  berbolgen  :  3©el  berftaende  datfe  dien 
aengaende  in  ftaer  gefteel  foude  blijben  tegenö  de  ©20* 
btntien  die  nu  met  de  bercenigde  niet3ijngercconci* 
ïtecit :  daer  mede  geü20fcen  foude  5ijnfteti£ractact/ 

nopende  't  fetours/  met  ftaer  gemaent :  35at  men 
boo2tst'0ncc&ccdifccetiefoude pelten/  de  fteden  ban 
affeurantie  aen  de  Staten  te  mogen  doen  reftitueren  / 
of  gedurende  de  oö2loge/  beftouden :  3^at  de  Staten 

noeft  de  öoninginne  /  d'een  fondet  d'andece  /  geen peps  met  den  ̂ pangiaerdenfouden  mogen  manen/ 
boinende  ftct  Cractact :  ̂ at  fo  toeldefhoninginne 

ais'de  Staten  in  de  oo2loge  tegen  de  .^pangiaecden fouöen  continueren  /  en  altoos  als  de  l^onmginne 
den  ̂ pangiaerden  te  toatec  foude  brillen  nrennen  of 
toederftaen  /  dat  dan  de  Staten  ftaer  Oo?log-fcftepen 
daer  bp  toüden  berboegen;  <©es  fouden  de  Staten 
mogen  bevfoenen  een  goed  getal  ban  dc€ngelfe  natie 
tn  ftaren  diend  en  befoïdinge  te  mogen  ftouden.  €n 
ïjoctoei  defen  boo2flag  bp  25odIep  gedaen  toerde  upt 
ftem  felben  /  fo  ftp  fepde  /  en  noften  nocfjtanö  bele 
niet  anders  geloben  /  of  de  üfconinginne  mo|l  daec 
toe  lafl  of  fjope  gegeben  Ijebben  /  en  datfe  begeecig 
toas  ban  de  toeceldfe  fanface  /  dat  men  daer  alle 
jaecö  met  een  KimuafTade  foude  nomen  öaerfeerbe? 
danhen/  en  de  boo2fcï)2eben  fomme  ais  een  cfjijns-pen- 
ninn/  tot  een  cecognoiffance  ban  ftaer  gedane  toelda- 
den/  betalen/  of  datfe  foefttdefe  fanden  te  benefice- 
ren/  enteberuinden/  ten  dienfle  ban  den  genen  diefe 
garen  €rfgcnaem  foude  brillen  deftgnecen/  en  in  allen 
geballe/  datfe  des  fecoucs  gebens  moede  toas/  en 
Ijaec  daec  af  foeftt  te  ontladen. 
&kt  lange  na  defe  openinge/  ais  on  den  negen* 

tienden  ilSacttj  /  is  de  boojfcfueben  'JCmbaffadeur 
25odlep  geftomen  in  de  becgaderinge  ban  de  peeren 
Staten  <0enecael/  en  ïjeeft  aldaerbp  monde  gedaen 
fenere  ̂ 20pofitie/  die  ftn  ten  felben  dage  oonbp  ge- 
fcf)2ifte  fteeft  obergeïebert  in  de  ̂ cancopfe  tale/  en 
daer  u^t  getcanflateect  in  defer  fomte. 

^opofïtft XJf  Y  N  HEEREN, 
toan  Den  ]yi  ik  ben  hier  njet  gekomen  om  U  E.  E.  met  een 

baifaöeuc  lang difcours op  te  houden,  maeromUE.  E.  indach- 2&obiep  tig  te  maken ,  dat  het  huyden  tijd  ,  ja  meer  dan 
aenbe  tijdis,  dat  haer  Majefteyt  verwittigt  worde ,  waerop 

Araren  ̂ V  naer  ̂   mogen  verlaten ,  nopende  de  fake  van  mijne 
jBcnecatl/  handeling.  Ik  heb  haer  al  voor  lang  laten  weten  dat 

lieden  dat  bevinden  fult  te  behoren ,  en  daer  het  profijt 

van  dien  merkelijk  is,  fonder  anderfins  de  Generaliteyt 

daer  mede  te  bemoeyen.  En  ik  bid  u-lieden,  watin- 

convenient  foude  U  E.  E.  konnen  wedervaren ,  als  'er 
eene  wijfe  onderlinge  gedelibereerde  refolutieis,  van 
u-lieden  alle  te  famen  genomen ;  En  aengaende  de  fake, 

daer  is  met  allen  niet  waerom  gy-lieden  die  foud  beho- 
ren uy t  te  (tellen .  Vind  gy-lieden  u  befwaert  te  breken 

het  Tra&aet  van  accoort  met  hare  Majefteyt  gemaekt  ? 

Ik  heb  U  E.  E.  airede  gefeyd  uyt  laft  van  hare  Maje- 
fteyt ,  en  nu  feg  ik  het  noch  ,  dat  haer  Majefteyt  dat 

breken  wil ,  en  houd  het  airede  voor  gebroken ,  en  wil- 
de airede  wel  dat  het  alle  de  Provintien  witten ,  daer  af 

men  de  effeéten  ook  al  foude  gefien  hebben,  tenware 
de  qualiteyt  van  hare  faken  rechtevoort ,  en  de  hope  die 
ik  haer  gegeven  hebbe,  dat  gy-lieden  ernftelijkbefig 
zijtom  haer  dadelijk  eenig  honorabel  contentement  te 
geven ,  fulks  niet  wederhouden  hadden.  Wat  andere 
fwarigheid  kond  gy-lieden  my  voor-houden  t  Sult  gy- 
lieden  my  fpreken  van  de  jaerlijkfe  betalinge  van  10000. 
ponden  ?  Voorwaer  dat  en  is  niet ,  en  is  niet  weerd  dat 
men  daer  van  fpreke.  En  aengaende  de  andere  groter 
fomme  ,   als  het  Land  in  ruft  en  vrede  gebracht  fal 
zijn,  dat  is  noch  minder,  door  dien  ik  achte  dat  gy- 
lieden  wel  wildet  datfe  airede  al  te  betalen  waer.  En 

aengaende  d'andere  artijkulen,  fy  zijn  alle  tot  u-lie- 
der  groot  voordeel.  Derhalven  fo  U  E.  E.  voornemen 
is  den  ftaet  van  uwe  faken  eenige  treffelijke  weldaet 
te  doen,  fo  fmeed  het  yfer  dewijle  het  heet  is,  enlaet 
niet  voor-by  gaen  een  fo  fchone  openinge ,  die  voor 
u-lieden  felve  fo  vorderlijk  is. 

Ik  fal  U  E.  E.  noch  feggen,  als  van  myfelven  ko- 
mende (want  fo  wil  ik  uwe  E.  E.  gebeden  hebben  dat 

te  verftaen)  om  d'aitectie  die  ik  uwen  Staet  toe-dra- 
dat indien  gy-lieden  met  den  eerften  geen  mid- 

vind  om  haer  Majefteyt  te   contenteren  ,   ge- 

Dcn  19. 
jltëmr 
1596. 

U  E.  E.  in  beraet  (tonden  >  om  haer  eenige  vernoegin- 
ge  te  geven,  en  heb  u  luyden  voorgeflagen  de  befte 
middelen  om  dat  t'effedueren.  En  hoewel  ik  haer  niet 
geinformeert  hebbe  van  de  openinge  die  ik  U  E.  E.  ge- 

daen hebbe,  nochtans  moet  ik  geloven,  dat  gy-lieden 

wel  verftaet  uyt  't  gene  dat  ik  daer  van  verklaert  hebbe 
aen  de  gene  die  gy  lieden  by  my  gedeputeert  hebt  tot 
ditefFe£t,  dat  het  haer  Majefteyt  ontwijfelijkaenge- 
naem  fal  zijn.  Ik  wete  dat  U  E.  E.  tegens  my  feggen 
fullen ,  dat  het  een  fake  is  vol  fwarigheden  en  bedenkin- 

gen, en  ik  bekenne  wel  datter  eenige  zijn;  maer  dat 
is  meer  ten  aenfien  van  de  uytterlijke  maniere  en  forme 
vanUE.  E-confentdaertoe  te  geven,  dan  om  de  fa- 

ke felfs ,  en 't  fubjecT:  van 't  voorfz  confent.  Aengaen- de de  forme,  ik  ben  fo  onwetende  niet,  na  datikfo 
vele  jaren  achtereen  midden  onder  u  lieden  geleeft 
hebbe  ,  of  ik  wete  wel  dat  het  U  E-  E.  toe-gelaten 
zybyuweinftru&ien,  u-lieder  eygen  difcretie  tege- 

del 

merkt  hare  grote  koften  rechtevoort  geëmployeert 

tegens  u-lieder  fterkften  vyand  ,  die  haer  voorname- 
lijk vyand  is  om  u-lieder  wille  ;  aengefien  ook  de 

lankheid  van  tijd  dat  ik  om  defe  fake  aengehouden 
hebbe  5  de  fpacie  fchier  van  twee  jaren  ,  hoewel  ik 
my  verfekere  dat  haer  Majefteyt  niets  doen  fal  om 

uwen  Staet  te  ruineren  :  So  is  't  nochtans  dat  gy- 
lieden  ontwijfelijk  geloven  moet,  dat  fo  wel  fy,  als 
mijn  Heeren  van  haren  Rade  ,  haer  uytterfte  vlijt 
fullen  aenwenden  om  de  Staten  te  bedwingen  haer  te 
voldoen.  En  gelijk  ik  airede  verfcheyden  malen  aen 
eenige  van  dek  vergaderinge  vertoont  hebbe  >  het 
welke  mijn  Heer  Veere  U  E.  E.  ook  wel  klaerlijker 
fal  konnen  te  verftaen  geven  ,  dat  daer  niets  fo  feer 
in  den  mond  van  hare  Majefteyt  is  ,  nochte  in  hare 

ordinare  communicatien  ,  als  d'ondankbaerheid  van 
de  Staten,  en  haer  verdrietelijke  uytftellen »  die  haer 
veel  moeyelijker  en  flimmer  vallen  ,  dan  of  gy  fe 
plat  af-floegt.  En  nopende  mijn  particulier  ,  ik  fal 
u-lieden  ftoutelijk  feggen  ,  dat  gy-lieden  noyt  heb- 

ben fult  ,  en  wel  verfekert  ben  dat  gy-lieden  noyt 
van  te  voren  gehad  hebt  eenig  dienaer  van  hare  Ma- 

jefteyt ,  die  meer  begeert  heeft  alle  dingen  te  accom- 
moderen tot  u-lieder  goet  genoegen  ,  en  in  goede 

correspondentie  met  hare  Majefteyt  ,  dan  ik  gedaen 
hebbe-  Maer  ik  proteftere  voor  u-lieden  ,  dat  ik 
twijfele  of  de  gedachten  die  hare  Majefteyt  tegen- 
woordiglijk  van  my  heeft,  fodanige  zijn,  dat  fy  my 

bequaem  acht  om  voortaen  hare  faken  in  defe  Lan- 
den te  verhandelen.  Waerom  ik  U  E.  E.  feer  ern- 

ftelijk  bidde  ,  alles  feer  wijfelijk  en  forgvuldiglijk  te 
bedenken  en  te  overwegen  ,  en  my  met  den  eerften 
af  te  veerdigen  aen  de  eene  of  aen  de  andere  fijde> 

't  zy  door  een  volkomen  accoort  ,  of  ganfchelijke 
weygeringe.  Anderfins  hebbende  airede  mijn  uytter- 

fte devoir  gedaen  ,  heb  ik  vaft  voorgenomen  open- 
baerlijk  te  protefteren  tegens  u-lieder  Vergaderinge ,  en 
daer  na  henen  te  gaen. 

In  den  Hage  den  ix.  Meert  1596.     Ondertekent 
Thom.  Bodlcy. 

^e  Staten  <0enerael  nu  eenige  dagen  beftg  getoee-fï 
5ünde  met  de  fate  en  berfocn  ban  25odIep  /  en  ge- 

confi' 
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fOttfltl^Céert  f jcftDcnö* /  bat  Dttttietgetabenttfaéaf  tt  I  alleenlijk  aen  de  'eygen  perfoon  Van  hier  voorfz  Ma (lam  bc  opemnge  Op  jfjcm  gebaenombeïjoninginne  jefteyt 

<** 

t omemement  te  tiocn  /  ïjebben  op  tien  leliën  IBartij  ge 
nrrfótcrt  be  mtttooostie  öicfe  fiemoebenfoube/  top* 
benbeatfbolgtt 

i .  Dat  hy  Bodley  wel  partrculierlijk  met  behoorlijke 
reverentie  haer  Majefteyt  vertonen  wilde,  dentegen- 
woordigen  ftaet  der  Vereenigde  Provintien ,  ernftelijk 
remonftrerende ,  hóe  leer  het  fecoitrsby  haer  Majefteyt 
gcaccordeert ,  nu  fo  feer  als  oyt  nodig  is  tot  confervatie 
van  dien ,  en  datfe  leer  ootmoedelijk  verfoeken ,  dat  het 
felve  geprefteert  mag  werden,  volgende  het  Tra&aet. 

i.  Maer  by  aldien  dat  dat  niet  konde  verkregen  word- 
den ,  met  de  continuatie  van  de  faveur  en  goede  gunfte 

van  haer  Majefteyt  tot  defe  Landen,  fal  in  dien  gevalle 
verfoeken ,  en  prefenterèn  de  navolgende  poin&en. 

3.  Eerftelijk,  op  dat  de  continuatie  van  de  goeder- 

'tierne  affe&ie ,  byftand ,  en  goedjonftigheid  van  hare ! 
Majefteyt  tot  defe  Landen,  fy  en  blijve  kennelijk,  fo  den 
anderen  Potentaten ,  Princen ,  en  Republijken ,  als  den 
ingefetenen  defer  Landen ,  namentlijk ,  ook  om  de  je- 
genwoordige  oorloge  tot  een  gelukkig  eynde  te  bren- 

gen ,  dat  defelve  haer  Majefteyt  believe  favorabelijk 
onder  anderen  den  voorfchreven  Staten  te  accorderen , 
dat  fy  gedurende  de  voorfz  oorloge  tallen  tijde  fullen 
mogen  lichten ,  en  onderhouden  tot  hare  koften  4.  of 
5  000.  foldaten  van  de  Engelfe  natie ,  of  fo  veel  minder, 
als  den  dienft  van  'tLandnadeconftitutieenexigentie 
<der  faken  vereyfehen  fal. 

4.  En  by  aldien  het  believen  van  hare  Majefteyt  wa- 
re, haer  te  ontlaften  van  de  onderhoudinge  der  Com- 

pagnien van  't  fecours  >  tot  noch  toe  de  Landen  gedaen , en  die  te  contremandcren ,  dat  dan  haer  believe  dat  niet 
te  doen  of  te  laten  affe&ueren ,  dan  twee  maenden  na 
dat  dit  Traftaet  befloten  fal  wefén ,  en  de  voorfz  Staten 
verwittigt  fullen  wefen ,  van  de  refolutie  en  beliefte  van 
hare  Majefteyt  op  dit  fubje<9:. 

5.  So  haer  Majefteyt  infgelijks  iich  foude  willen  ont- 
laften van  dè  cautionaire  Compagnien  (die  fy  onderhoud 

binnen  VlüTmgen,  den  Briei,  &c.  tot  hare  verfekert- 
heid)  dat  dat  niet  fal  gefchiedén ,  dan  gelijk  als  boven, 
en  mits  reftituerende  den  voorfz  Staten  de  fteden  en 

plaetfen  van  verfekeringe.  Maer  fo  het  believen  van  ha- 
re Majefteyt  foude  weien ,  de  voorfz  fteden  en  plaetfen 

Van  afïurantie ,  gedurende  den  oorloge  noch  te  doen  j 
bewaren  by  hare  cautionairen  Compagnien ,  dat  fal  ge- 

fchiedén fonder  prejuditie  van  't  recht  van  de  Staten  Ge- 
nerael,  en  particulier  >  en  van  de  fteden,  volgende  het 
Tra&aet ,  lönder  eenige  koften ,  befwaernifle  of  obli- 

7.  En  alfo  men  verhoopt ,  dat  fo  de  voorfz  doorluch- 
tigfteKoninginne,  als  de  voorfz  Staten ,  metblyfehap 

fien  fullen  "de  gelukkige  uytkomftevandejegenwoor- 
dige  oorloge,  en  dat  de  Vereenigde  Provintien,  fteden 
en  leden  van  dien,  weder  gebracht  fullen  werden,  in 
volkomen  en  verfekerde  vrede  en  rufte ,  oF  weder  ver- 
eenigt  met  alfe  de  endere  Provintien  van  Nederland , 
in  dien  gevalle  fullen  de  Staten  Generael  op  nieuws  een 
honorable  Ambaflade  aën  de  voorfz  doorluchtigfte  Ko- 
ninginne  van  Engeland  (enden ,  om  ten  dage  van  haer 
feer  gelukkige  geboorte  haer  feer  ootmoedelijk  de  han- 

den te  kuflen ,  en  met  feer  grote  bedankingen  en  erken- 
tenifle  van  alle  de  ontfangen  weldaden  en  afliftentien , 
te  prefenterèn  in  het  felve  jaer ,  dat  dé  voorfz  Staten  ge- 

treden fullen  zijn ,  in  een  volle  en  gewenfehte  rufte  of 
revenie  ,  als  boven,  de  fomme  van  80000.  pond  fteer- 
lings,  in  plaetfe  van  de  voorfz  ioooo  pond  fterlings  ̂  
waer  van  de  betalinge  van  dier  tijd  af  cefferen  fal ,  eri 
fullen  continueren  te  fenden  gelijke  Legatie ,  en  te  doen 
ootmoedige  kufïinge  der  handen ,  bedankingen ,  en  pré- 
fentatie  aen  de  eygen  perfoon  van  hare  voorfz  Maje- 

fteyt ,  den  tijd  van  4.  jaren ,  te  betalen  in  handen  van 
den  genen  die  alle  jaers  na  de  voorfz  prelentatie  yeder 
mael  fal  gecommitteert  worden,  onder  de  eygen  hand 
en  ondertekeninge  van  de  voorfz  doorluchtigfte  Konin- 

ginne te  dien  effefte ,  zijnde  d'intentie  der  voorfz  Staten 
iich  hier  niet  anders  te  verbinden ,  als  boven ,  Arty- 
kul  6.  ■«. 

8.  Item  op  dat  de  vrurdfehap  en  revenue  tuflehen 
hare  Majefteyt ,  en  de  Nederlanden  tot  geenigen  tijde 
mag  gebroken  werden ,  door  eenige  oneffenheid  vari 

Liquidatie,  rekeningen,  obilgatien,  of  t'achterheden, 
fal  haer  Majefteyt  verfocht  worden  ,  in  vergeldinge 
van  't  gene  voorfz  de  Nederlanden  van  nu  voor  als  dan , 
en  van  als  dan  voor  nu,  te  Ontlaften ,  indemn'eren  ,  en 
ontflaen  van  alle  obligatien ,  liquidatien ,  rembourfe- 
menten,  crediten,  actiën,  ënintereften ,  die  haer  Ma- 

jefteyt of  yemand  anders ,  hebbende  recht  of  aclie  van 
haer ;  liquide  of  illiquide  foude  mogen  hebben  op  de 

Nederlanden  in 't  generael,  of  eenige  Provintien,  fte- 
den of  leden  van  dien  in 't  particulier,  behoudelijk  dat 

de  Provintien ,  fteden  én  leden  van  dien ,  jegenwoor- 
diglijk  ingehouden  by  den  vyand ,  daer  in  niet  begrepen 
fullen  wefen,  ten  aenfien  van  't  gene 't  welke  ïy  hare 
Majefteyt  fchuldig  en  daer  voor  aen  haer  verobligeert 
mogen  wefen,  voor  den  jare  if7f.  Maer  hare  Maje- 

fteyt fal  tegéns  defël vc  in  haer  geheel  blijven ,  en  de  ver-1 
eenigde  Provintien,  fteden  én  leden  van  dien ,  ontlaft 

gatie  nochtans  der  voorfz  Staten  en  fteden ,  wel-ver-  I  en  ontflf gen  ̂   boven. 9.  Welverftaende  dat  de  Staten  der  Vereenigde  Pro- 
vintien, zijnde  vermaentby  hare  Majefteyt  gedurende 

ftaende  nochtans  dat  men  tot laft  der  voorfz  Staten ,  den 
foldaten  by  hetTraftaet  van  Anno  1 5  85-geaccordeert  in 
defelve  fteden  en  plaetfen  van  afiurantie  in  garnifoen  ge- 
legt  te  worden ,  verforgen  fal  met  fervicien,  kruy  t,  loot, 
en  lonten,  volgende  het  felveTra&aet,en  dat  defe  jegen- 
•woordige  oorloge  geëyndigt ,  en  dit  Tra&aet  van  we- 

gen de  Staten  volbracht  zijnde ,  de  voorfz  fteden  en 
plaetfen  den  Staten  gereftitueert  fullen  worden ,  fonder 
eenige  fwarigheid  te  maken. 

6.  De  voorfz  Staten ,  om  te  betonen  haer  dankbaer- 
heid  voor  alle  de  weldaden  en  byftanden,  die  defe  Lan- 

den ontfangen  hebben,  uy  t  d'Efpargne  van  de  doorluch- 
tigfte vrouwe  ,  Me-vrouwe  Elizabeth ,  Koninginne 

van  Engeland,  Vrankrijk ,  en  Yerland ,  &c  Sullen  dit 
jaer  aen  hare  Majefteyt  fenden  eene  honorable  Legatie , 
met  laft ,  om  ten  dage  van  haer  gelukkige  geboorte  haer 
feer  ootmoedelijk  de  handen  te  kuflen ,  te  bedanken , 
en  te  prefenterèn ,  niet  tegenftaende  de  grote  laften  van 
haren  ftaet  en  affairen,  te  betalen  een  fomme  van  aoooo. 

pond  fteerlings ,  in  handen  van  den  genen  •  dien  het  alf- 
dan  defelve  doorluchtigfte  Koninginne  felfs  believen  fal 
te  ordonneren ,  het  welke  de  voorfz  Staten  continue- 

ren fullen ,  alle  jaer  ten  felven  dage  van  haer  Majefteyts 
geboorte ,  gedurende  defen  oorloge ,  fo  lange  als  de- 

felve hare  Majefteyt  ( hebbende  ontfangen  de  leer  oot- 
moedige kuffingen  der  haflden ,  bedankingen ,  én  pre- 

fentatie)  alle  jaer  met  haet  eygen  hand  gegeven  fal  heb- 
ben gelijke  ordonnantie  en  anders  nochte  vorder  niet , 

zijnde  der  Staten  intentie  fich  niet  te  verbinden  >  dan 
V.  Deel. 

defe  oorloge,  haer  fchepen  van  oorloge  toe  te  ruften 
en  te  voegen  by  die  van  haer  Majefteyt ,  ih  conformité 
van  't  2$ .Artijkul  van  't  Tra&aet  van  den  jare  1585.  den 
10.  Augufti,  ojn  geemployeert  te  worden  tot  wed  er- 

fland en  af  breuk  der  gemene  yyanden ,  fy  fch  regule- 
ren fullen  na  het  inhouden  van  hét  voorfz  Tractaet. 

10.  Blyvende  voorts  het  voorfz  Tra&aet  in  fijn  ge- 

heel en  weerde ,  om  den  Konink  van  Spangien  d'001  lo- 
ge aen  te  doen ,  tot  datmen  een  gewenft  eynde  daer 

van  fal  hebben  ,  fonder  dat  men  eenig  Tra&aet  van. 
vrede  of  beftand  fal  mogen  maken  met  hem ,  of  yemand 

andeis  van  fijnen  't  wegen,  dan  met  gemene  bewillin- 
ge  van  haer  voorfz  Majefteyt  en  de  Staten  der  voorfz 

Vereenigde  Provintien. 
11.  Waer  in  en  in  alle  andere  affairen  en  fwarighe- 

den ,  dewelke  fullen  mogen  voorvallen ,  de  Staten  ver- 
trouwen dat  hare  Majefteyt  altijds  betonen  fal  hare  ge- 

woonlijke goedertierenheid  en  Koninklijke  rhildig- 
heid  tot  dele  Landen. 

Aldus  gedaen  ter  vergaderinge  van  de  Staten  Ge- 
nerael in 's  Gravenhage ,  defen  leften  Martij  1 f96.  Ge- 

parapheert  Brimen  «.  Onder  ftond  gefchreven  ,  ter 
ordonnantie  der  voorfz  Heeren  Staten  ,  ondertekent 
C  tsierfön* 

*. 

iBet  bcfe  anttooo?be  t$  ben  fcoo2f5  ?üntbafTatietir  teer 

trofeftttt  na  €ngeloniï/  en  ïjeOben  bc  $;  Staten  bacc  n  1 ' 



86  -  Het  drie  en  dertigfte  Boek ,  .) 
urnen  bjü^Caron  aen  DcnlutJbcngcfclj2cbcn/  ban.bi^  ecncn  anbercn  toeg  gcftccrt/  en  Det  perijftd  om 
ttcn  19. 4ilt)cp  tocrflaen  bat  ©oblcp  in  <eiigdaiiDfcccl  bomen. 

~ 
} 

96.. 
toelftom  getoeeft  toas  /  toacrom  bp  mcpnbc  bat 'er boegen  bc  ïjonmgtnne  een  goebc  toerftlaringc  toolgcn 
foube  op  bcfeanttooo2bc  Dem  mebe  gegebcn.  a&Derben 
ooft  bc  peeren  Staten  «öenctad  Dp  ben  J^eerc  «föilpijn 
(02binartS  ïïacb  ban  De  fconinginnc  /  in  ben  ïiaeb  ban 
<&tate)  bermaenb  en  berfodjt  upt  tien  naem  ban  be 
ïjomnginne  /  dat  men  bc  <j3efantcn  /  bp  ije  anttooo2be 
ban®oblepbdooft/rtietbencetftenna€ngclanbfoubc 
toillenfcnben/  bieDe&ontnglnne/  als  ban  baer  befte 

b2icnbcn  ftomcnbe  /  toilbe  ontfangen.  "®m  bctotjle 
baer  todcanbcrcfaftcn  upt  te  tecDten  toaren/  enbei*- ftfjepöcn  bdctfelen  boo2  bielen/  fo  ftonbebatfobaeft 
niet  gefcDiebcn  /  en  liep  al  tot  ober  't  mibben  ban  <§ep-- tembeiv  bat  bc  gefantcn  na  €ngclanbrepfbdi/  gelyft 
top  't  5ijnbet  plaetfe  fulïen  berbalen. 

®k  ban      «ontrent  oefen  tijb  toaren  bc  Staten  ban  ©2ieflanb 
i^?jc|ianb  bergabert  /  en  arrc|tccrben  in  Oen  baren  mebe  op  te 
cSie£ril:ccJJ«tt  «n  üaeb  ter  flbmiralitcpt/  bact  toe  fp  Oie na»  %  &  ban  doeningen  en  <£>mlanben  mebe  foube  ber  foeften  / 
tiiitaiiiept  om  otter  baer  bp  te  bocgen/en  alfo  een  gemeengomica- 
nprecöicn.  {ttcptboo^bepOeOiepobtnttai/  om  DemiDbdenban 

De  €emfe/£autocrs/6ee-biep  en  <©2cnfcn  ban  ®nt$* 
lanb  bp  baer  te  bcljouDen/  cnfclfsteabminifrreren/ 
torifte  mïbDclen  totnocl)  toe  ban  be  gemeene  3Hbmita 
litepten  ban  alle  bc  ̂ obintten  toaren  genomen/  en  ge-  bolgcn. 

*Dc  üoninft  Ut  ber  fïaertbc  /  öeeft  be  ftab  bed  fruei*- 
pdijftcr  befet/  enbocnbefïuptcn/  fulftsbatDcnCar; 
Dinad  merftenbe  batter  geènjjope  toasom'tfdtoe  te mogen  ontfetten  /  boo2  btcn  be  ingefoacïite  p2obpanoe 
niet  lange  ftonbc  buuren  /  en  bat  Det  Dem  te  periculeus 
boebte  /  't  felbe  met  gctoclb  te  boen  /  bctoyle  be  &oning ban  i&anftnjft  beel  fterfter  ban  rupterpe  bias  ban  \p  / 
en  boetod  \)t>  tod  een  aenftenli  jft  tooct-toolft  Ijabbe/  mófï 
Dp  befelbe  tien  mijlen  toette  boo?  Det  open  toelönala 
irerc  tooetcn.23otocn  bicn  toaren  be  omleggenbe  ftcben/ 
ais  $£an/  <0npfe/  $eeonne/  en  g>t.  «Sumrijnmct 
garnifocn  tod  Ucfa/  fo  bat  befeltoe  fijnen  leger  Itcyt 
foube  nebben  nonnen  groot  aflneeft  boen  /  en  foube 
feet  licyt  in  groot  gebeft  toan  brtnes  Debbcn  ftonnen 
toerben  gebjactjt  /  ia  beel  meer  ais  be  belegerbe  felfo/ 
't  toJclh  alless  confibererenbe  /  öeeft  ben  jEarcfrlja! 
be  iïofnc/  een  ertoaren  ftrügö-otoerfle  (bk  upt 
©janurijft  gebannen  toia£  /  en  Dcm  t'stlmt  aen  be 
,§paeufe5ijbcgel)ouben  ïjabbe)  met  een  ïjoop  bolhs 
onber  fjem/  en  3tmb?ofto  Eanbnano  /  na  &u  & 
mer/  en  boottg  na  CaliS  gefonben/  en  bat  boen  be^ 
rennen  /  en  is  b002t£  felfjs  gcboïgt  /  nebben  <Don  m? 
gufhjn  H>etia/  <©outoerneur  toan 't  feajleel  toan  ?int- toerpen/  met  8.  grote  fluöfeen  gefcïjutjsbelaflooa  te 

©frt  4t  ats 
öinafiai» 

bectü.g 
ttelit  na 
•Saus  om 

bat  tt  litif» 

(jeecn. 

toan  £5ot* 

nt'ngengj» 
toangtn. 

aöminiirreert  up  't  Collcgte  tet  3tbmiraiitept  tot 
t$oo;m  /  Dier  op  bielen  in  't  cetlte  bcrfcïietiben  ftoarig- 
fjcbctt/  bocO  is  luer  na-*  felbe geaccozbeert op fulften 
boet  alö  b'anbere  Collegien :  en 't  Collegiebanbien 
gelept  tot  ̂ occum/  fo  top  ter  gelegener  plaetfe  bet- 
ïjalenfuflein 

gin 't  cpvitc  ban  tieft  maenb  toctbebooKenigege- intercipieerbe  bJietoen  ontbeftt  bat  ben  Itbt  ban  ïiou 

ffiïS'tuj»/  gioatrnm  öbbena  en  ben  ̂ inbicus^ammo* benaen  ̂ i^  (bic  geburenbc  be  belcgeringe  ban  <ü5?oeningen 
Ainöfcujff  toan  ̂ tabö  toegen/  ais  gefanten  tot  buffel  toaten 

1  &w>  gctoeefl)  ontfangen  Dabben  be  fommeban  20000.  gul^ 
bens/  om  in  be  ftatotebctttrehtten/  batfeoofteenige 
bneben  ban  bert  <£rt3-%rtog  nabben  ontfangen  /  fon* 
ber  batfe  \)tt  een  offjetanbet  Dabben  ontbent/  toaer^ 
ombe  Staten  <6eneraeltoerntoebcn  Dabben/  bat  be- 

feltoe penningen  gebemneert  toaren  /  om  in  be  (lab 
ecnige  co^refponbentic  te  maften/  en  begelegentDeib 
Debbenbc/  bat  be  ̂ inbicuS  in  ben  ï^agetoas/  Deb- 
ben  Dem  boen  aenDouben/  en  ben  55urgemce(ter  toan 
3temDcm€tocratbtoanftcpbe/  met  Daten  2Cbbocaet 
tfïftatl  na  <62oeningen  gefonben  /  om  albaet  teapp^c* 
Denberen  ben  %bt  en  öbbena  boo?f3  /  en  te  faiferen  alle 
Dace  pampieren/  toelft  faifement  ben  2.3üpniis  ge- 
fcDiettS:  iBaerïjebbenbcgetoangenengefeib/  batbe 
toooanoembe  penningen  toooü  Det  toerliesberftab/  tot 
betalinge ber folbatcngebeflincert toaren/  maet  bact 
na  Daet  onbet  gelaten  /  om  te  betalen  fo  een  toan  ̂ c  ge* 
bangenen  fepht  I  cenige  bo?get-fcDulben/  en  fo  bc  ̂in- 
btcus  fepbe  /  om  alleen  baer  af  te  betalen  't  gene  cenige bojgers  tot  leeniitgc  of  onberboub  ̂ et  folbatcn  ber- 
flrent  mocDtcn  Debbcn  onber  obligatie  ban  bet  ftab/ 

CFoi. »,)  en  be  refte  ten  aenficn  ban  Dare  particuliere  gelebcn 
fcDabe  te  beDouben.  «ïtöaet  alfo  't  felbe  alfo  nicttoel 
ftonbc  gelooft  to)02ben  /  Decft  men  tegen  Daer  boen  p:o* 
feberentooo?  bic  ban  <02oeningcrt/  betodfte  futlincer= 
bcnbatDaetbcftcnnifleboïgcnbcDacr  ï)?ibilegicn  al- 

leen toequam. 
5Bm  c m*    3£>en  Carbinael  3(HbertuS  toerftaenbe  bat  bic  toan  la 
wnaei  boet  jpere  fcer  benaut  toaren  /  Deeft  ontrem:  ©alencijn  boeit 
JJSSSf '  üeröatoetcn/  ontrent  1 5000.  tooct-toolft/  en  3  000.  peer- 
in  ia  stti  öen  /  baer  Dp  ooft  felf  ben  eerftcn  9tp?il  na  toe  getogen 
bjenacn,    ts  /  bocD  Deeft  niet  anbcrS  ftonnen  upttecDtcn/  ban  bat 

Dp  met  cenig  peetbe-toolft/  bclcpt  0002  ̂ irolaes  55afta 
een  oub  aitmcctler/  bp  nacDte  feftere  farftens  bic  bc 
ruptersboerben/  elft  tuptet  een  farftcnmetöo.ponb 
meeis/  en  een  buffel  lonten/  betodfte  fpniet  fonbet 
gtoot  perijftd  fjebben  gcbzocDt/  fo  na  be  ftab  als  fp 
eentgfins  mocDtcn/  en  toepen  Ut  albaet  af  bpfefter 
geboomte/  be  «Btouberneur  toan  lagere  baer  toan  ge* 
toaerfcDout^ünbe/  Deeft  bat  met  fdnwen/  nietfon- 
ber  groot  perijftd/  boen  in  betlab Dalen/  en  &afïa 
met  Ojn  tuptcren  berflaenbe  battet  eenige  lagen  gcleib 

%>it  ontooojficn  beleg  toan  €alis/  maeftte  eengrote 
perpleritept/  niet  alleen  in  ©?anftri)ft/  maet  ooft  iw 
5i5cberlanb  en  €ngelanb/  toant  men  baer  tooo;  niet 
eens  bcbutDt  toas  getoeeft/  toant  een  goet  iKtl\)m 
't  garnifocn  baer  upt  getogen  toas  na 't  leger  toooila jperc/  Debbenbc beminfïegcbacDtc  batDP  Det  albaet 
beginnen  foube.  I^iet  Dabbe  te  boren  «föoubcrncurge* 
toecfï/  be  Igeere  <©ourban/  een  oubcntojeltocrfocDt 
ftrijgs  man  /  bcfe  gcfloztoen  3pnbc/  toas  albaer  in 
fgn  plaetfe  gcfldt  ben  J|cerc  toan  ©ibofait  fnnen  ̂ ctoe/ 
Ut  fijn  erfgenaem  toas  /  ben  toelften  Dp  toel  grote 
goeberen/  macrtocpnigertoarcntDeibnaliet.  üiaons 
beftofne  tod  geinfojmeert  3ijnbc/  toan  alle  be  gde- 
gentDcib  ̂ ct  fiab  boo2  ccnotoergdopcnb02ger/  Deeft 
terftonbbentiüS-banft  aengetatt/  enmetfetoenffuft- 
ftcn  gcfcljuts  befcljoten/  betodfte  met  toepnigbolfts 
upt  berfcDepbcbaenbdenbcfct/  en  niet  Doubaer  toas/ 
tocrotoert.  3$ant  al-Doetocl  Capitepn  Ie  <02os  ben 
«pfoubcmeur  toel  gctoacrfcDout  Dabbe/  batDctip02t 
toan  0ijs-banft  beljoo2bc  opgemaeftt  te  too^ben  /  en 
berfïerftt/  met  be  üapc  en  ©002-ttab/  baerboo2fp 
altüb/  fo  upt  ©2anftnjft/  €ngdanb  ais^ebcrlanö 
ftonben  onfet  toerben/  toclfte  berfterftiiige  met  600, 
of  700.  ftronen  men  toel  foitbe  Debbcn  ftonnen  ma* 
ften  /  ban  be  <0outoerncur  crcufccrbc  ficD  ti^t  ftp 
gcat  gdb  Dabbe  /  en  bat  Dp  fclfS  tocel  ten  acDtereit 
cninfcDulbtoas,-  ban  Doetoel  gefepb  toerbe/  nattt 
^pacnfe  in  ftjn  DnpS  Dier  na  als  fp  net  plonberben/ 
ttoee  boffers  met  gdb  ftregen/  Ut  Dpnietmebeimt- 
gefonben  ftabbc  met  fyn  Dupfto20ti.  ̂ n  be  Boo2-ftab 
lagen  ttoee  %m\fc  toaenbden  /  baer  Capitepitcn  af 
toaren  Ie  4520S  en  <Dotniniguc  /  betodfte  befeltoe 
P2efcntccrtocn  te  Douben  /  ten  minflen  ben  tijb  ban 
beertien  Dagen/  onber  't  fabeurbancen  Doge&acpe upt  ben  toater  opgemetfdt  /  met  een  leeg  toater/ 
fhjf  Hoog  feben  boeten.  jlDacr  iic  <0oubcme ur  boo: 
oncrbarentDeib  of  anberfins  /  hclttfc  baer  urn  treft* 
ften/  en  in  be  ftabftomcn/  enbefclbcberlaten/  Doe- 

toel 3P  bic  flerfter  Didben  ais  be  flab.  3tl  eer  fn  be- 
felbe berlietett/  toas  be  <02abe  ban  &t.  ̂ aulmct 

cenig  bolft  to002  be  flab  /  en  (ou^t  baer  loei  binnen 
Debbcn  ftonnen  bomen/  banbejaIoufiebanDett<0ou- 
berncur  /  Die  ooft  te  boren  niet  ban  ttoee  toan  be 
Staten  toaenbden  Dabbe  toillen  innemen  /  imt  to2e- 
fc  toan  gebepofefTecrt  te  toerben/  toas  fo  feer groot/ 
bat  Dp  ooft  be  jfrancopfen  fêltoc  niet  bctrouöe.  |Qet 
Det  bcrlaten  toan  be  ©002-flab  /  benam  ben  <0on^ 
berneur  Dem  fdtoai  ben  mibbel  /  om  De  plaetfe  te 
bebouben/  tot  bat  DP  ontfet  Dabbe  mogen  to02ben/ 
baer  toe  \yv  nu  aen  be  Staten  Dabbe  gefcD2cben  en 
?iittljonie  ̂ ailïp  Iki  Staten  31  gatt  02bmaerltjft  tot 
CaliS  refibcrenbe/  aen  befdbe  fortö/  met  eenenooft 
uptfenbenbe  fijn  Dnps-toübe;  en  be  bpanb  Ut  tooo2- 

toareit  bp  ben  ̂ oninft  om  Den-lieben  te  flaen  /  jijn  ibeel  bupten  Dope  ferugenbe  /  ̂   terflonb  Det  ae^ 

(töw 
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frtmt  (tellen  tegen  be  (tab  op  berfdjepbm  plactfcn;  iWutfittatóg/  enbedmcnfcDenjamnUclijhötttDethM' 
biant  bdjalbcn  be  acljt  (tultnen  gcfcDutö'  bic  3ïugit(tijrt  ben  quanten  /  tipt  todhen  toren  een  tooutoe  eer(t  baec 

*%?. 

tfatfsS 
too?aücn 
4£acDinael 

Den. 

ïDcria  baer  boo2  geb2afï)tbabbe/  fo  DaDbebc&eere 
ban  ïlofnc  nocl)  nier  (ttilthen  bp  Ijcm/  enbaerujer> 
ben  nod)gebjacl)t  bijftien  (tuhhcn/  ntet  aïlc  hrtjgtf- 
nnnuttc  ban  <02cbdingcn  /  beeft  bc  (tab  ter(tonb 
boen  bcfcljtctcty  en  betoijlc  bc  muurenftoah  toaren/ 
ïjebben  fp  tcr(tonb  tot  bJtc  plactfcn  b2cffc  gefeboten/ 

mi  machten  Daer  gcrect  tot  ben  (tont  /  't  tocift  be 
<0oubcnteut  fienbe  /  fjeeft  gefodjt  te  parlementen 
ren/  en  berfocljt  boo?  cerftadjtbagen  betfantov  om 
ben  &oninb  be  gdegcntfjeib  te  mogen  bertoittigen/ 
en  fo  fp  binnen  acijt  bagen  niet  ontfet  toarm/  batfe 
aio  ban  bc  (tab  fouöen  obergebcn  -,  bit  toerbe  Dm 
plat  afgeflagen/  toaer  ober  ljctgeacco2beertio7  bat 
bp  bc  (tab  obergeben  foube  /  en  bat  ben  Carbinad 

beier  fo  beel  bolus1  tot  garmfom  in  fonbe  fenben/ als  Ijct  Ijem  belicfbe  /  baer  mebe  be  Carbinad  be 
b02ger#  in  fijn  p20tcrie  nam  /  fonber  bat  Daer  oberlaft 

hinö  ban  Ooben  ncöer  toierp  /  en  fetf  baer  na  mebe  af; 

fp2onh  /  't  toelh  fcer  beèrlijh  te  ften  toaoy  ben  ̂ eere  ban 
23arcbon  toa£  in  fijn  boob-bebbe  Dier  mebe  nodj  be; 
hommert/  fo  bat  Dpfepbebatbicb?outocDemguam 
boo2«5obbchlagertcnbefcDulbigm.  Jlicolaeg  2&a(ta» 
mctjoo.peecbm/  en  eenige  Compagnten  boct-bolfc 
bie  tipt  =£iec  gehomen  toacen  /  onbec  't  belepb  ban  bert 
Capiteppjftaeccabillo/  focDtcn  Daec  eenigtcgentfanö 
te  boen/  holten  niet  anbecS  boen  ban  Dacc  te  begebert 
binnen  45emblocrov  met  booinemen  om  be<§tatife 
te  quellcit/  en  bp  nacDt  in  Ijace  quartieren  te  beftoc 
ben/  gdijb  fp  bebcn/  gebangennemenbe  bdé  bie  fp 

ban  ben  Doop  afgefcDepben  bonben.  5©en  iBarquio' ban  ̂ ab2e  /  Ue  a$  bc  onbfte  ban  ben  ftaeb  ban 
&tate  te  2&2tiflel  be  fase  ban  oorloge  belepbe/  bebc 
fo  bcle  bat  DP  be  gemutincecbe  ban  föicltttonb  be* 
tocegbe  /  batfe  met  500.  paerben  (terh  tipt  togen/ 

fouoegcfcljiebcn.  <Dc<0oubernetirmfolbaten/  enbe  Ibaer  boegenbe  üp  $tcoiaeö  ©afto/  enfijnboojtgc 

b02gec3öietoilbm/  fouben  mogen  op 't  haftcel  treh;  trohhen/  om  b'ónfc  te  be(tohen/  bètodhe  ban  #leu 
Ucn/  fonber  baer  op  emig  gefebut  te  mogen  b2engen  ris?  boo2bpConroit  na  pertoeg  togen,-  onbec 't  Dup£ bat  in  be  (lab  toasv  ben  Carbinadliet  ben  <0ouber 
neuc  toe  /  te  mogen  fenben  aen  ben  Jjontnft  fijnen  mee - 
ftcc/  om  bent  te  bectoitttgenban  ben  (tact  baec  l)P  in 
toasv  en  të  ïjem  bergnnt  feö  banen  bc(tanb/  in  be 
toclhealle  bojtilitent  ten  bjeöec-3tjbcn  fonbc  ceflecen» 
f€ec(tonb  na  bat  bet  appointement  gemaebt  bjaö  /  bet 
benoSoubernciirbebuanb  in  be  (tub bomen/  (taenbe 
be  folbaten  ban  ijc  Staten  noeïj  ambeb2cflfegeceet/ 
om  öcn  (to:m  te  ontfangen/  en  ban  geen  appointe- 

ment toetenbe/  bk  be  <ü5oubecncnc  baec  na  btlz  op 
In  haftcel  bomen/  bc  bpanben fonbc befelbe ben beh 
foei  ïjcbücn  bonnen  b2chen/  fo  fp  gctoilt Dabben/  in 

toclö  ttcbbm  op  't  ha(tcel  be5pcancopfcnfelföbe(tab 
bcgo(tcn  te  plunöeccn  /  't  toelh  een  gcote  bifo2b#  maeh^ 
te  /  Ut  obecgebcn  gefcfjiebe  ben  1 7.  mp^iltïf. 

ban  Concoit  (lonben  eenige  tconpen  ban  ben  cuptccen/ 
en  boet-bolftbanbenbpanb/  bebJdue  53accDon  niet 
gecaöcn  bont  in  Dacc  boojbeel  aen  te  ta(ten/  m  fp*  croi.iij 
lnpbcnbo?(tenb'on|eoohmctamta(tm/  en  togen  alfo 
boo2bp  /  bocD  be  bpanb  cïjecgeecbcn  op  ben  Dinbcc- 
tocljt  met  50.  paceben  /  ban  fo  Uz  bjenben  en  Daec 

't  Dooft  öobm/  mehcnfptocticcomaf/  nabattccemt* ge  gcblcben  toacen  /  en  klbaec  beeftonben  fp  bat  Det  öe 
gemntinecebe  gjtaiiaenfc  rnpteren  b?acen  /  tik  baec 
genomen  toaren.  ̂ ccbje^  bebben  be  Staten  cnpte- 
cen  mebe  berbJanb/  met  alle  be  b02pen  en  Diwfcn 

ïanbsJ  ̂   iBeDaigne  gelegen  /  tot  aen  't  lanb  ban 
%uph  toe  /  en  3tjn  fo  boo2üp  l^amnpe  toebcc  op  be 
Caffecije  gehomen/  m  öoen  boo2bp  ̂ almnaiBeUi 
bien  getogen  /  bacefe  ban  malhanbecen  fcDepben/ 

^ijn  <gxcctiimtk  toaöalgcfintomccnigcfahm  na  jen  elh  in  Daec  gacnifben  jnn  gehomen/  fonbecmec* 
^elanb  te  ccpfen/  ban  fo  betijbingc  ban  bit  beleg  ben  jhciöhcrt  bupt/  om  cebmebat  be  bpanb  rtufeeefteeft 
10.  3Cp2ili$  in  ben  ̂ ag^  qiiam/  bonb  men  temeec 
goeb  bat  fijn  <£rcellenticnaEelanb  foube  gam/  om 
fo'tnoobbjace/  bic  ban  Calcö  nocl)  met  meec  bolhö 

Mn  <*t>  npt  befe  ̂ anöcn  te  afTi(tecen  /  baec  op  ftin  €rcellmtie 
teinS5iBtöcn  IU  bectoog;  ban  onbec  tocgen  tijbingBCijgenbe bmml  bat  Caltö  gualijb  ban  bolh  beften  toaö/  ontboot  l)p 
na£ciaiti)tcr(tonb  15.  Compagnten  /  om  in  Dac(tc  te  ïtomen 
tot*        ij002  >t  (j00^t  ̂ att  ̂ tbbclötirg  /  en  ̂ t  bectoaectö mebe  homen  /  cenige  Canonicrö  m  ConbuctcucjJ/ 

met  een  goet  getal  ban  febuppen/  fpaepen/  bijlen/ 
Doubjclen/  enanbeceamunitiebanoo2logc/  om  met 
bm  eec(tcn  becbjaecto  te  fenben/en  abbecteccbc  be^ta^ 
ten  43eneraelbaec  af/  upt  <ïDdf0-ljabeit  <Den  13.  baec 
naguam.&aiHp  bube^tatmmet  bzn  b2ief  ban  Bi- 
bofan/  om  fecollr6,  te  bebben/  baec  op  fijn  CrceUentie gcfrb?cbcn  tovüc  /  fulws  te  biillcn  berbae(tcn  /  ̂§aillp 
fcpöe  bat  tot  fijnen  bcctccb/  bc  bpanb  een  (lupfe  aen  be 
(tab  leggcnbe  ingenomen  babbe/  om  be  (tab  alom  m 

opbe  been  toajes/  batfe  niet  meec  beb2ijbeit  feonben/ 
Debbcnbe  alleen  met  Daec  gefóacDt  ben  ifóepec  /  ert 
eenige  anbece  ban  ïDabecen  (boo?  ben  b2antfcDatban 
4000.  gülbenbtcfebdooft  Dabben/  om  Daec b02p  ban 
bm  bjanb  te  beb2ijben)  en  eenige  pacticulieccboecen/ 
fo  te  jplecu^  a\$  elbecsi  gehecgm/  met  ecnen€ma^ 
nuel  bc  Cacilio  ̂ paenö  ï!imiee(tec  /  onbec  toegert 
in  een  ̂ etbecgebctcapt/  macc  Debbm  in  allcö  om- 
tcent  12 1  bo2peii  ten  bede  becbianb  /  baet  boo?  fp 
mcenbm  batfe  toebcrom  contcibutie  fouben  moeten 
betalen. 

^nn€tcellentic  gehomen  5ijnbe  tottïl3ibbdbucg/5Bèti^f^ 
Deeft  albaec  bom  inttallecen  be  ̂ cccegiaqueö  jjRal-  JSU 

bete/  om  upt  fijnen  name  te  cep2efentecen  ben  gan-Em c fcljen  3ibdban^elanb/  baet  toe  befelbe  jIBalbeccbpseunti 

P20bificgeabmitteectbjccbc/  baec  na  bp-ecnDcuben;.Bc,nfïar', be  be  15*  Compagnten/  en  amunitie  booif5  /  Deeft ban^Si 
ben  16.  een  goeb  beel  gefonben  na  €aleö/  baec  befelbe  fnn  crtcif. 

t  toatec  te  (tellen/  en  batDpbeïïy.0banhmet7'ftute  !<Jtiamen  ben  17.  boo2ttocn/  enopbentübbatDetaP'^^^fm* 
hcnbcfcbotcnbaböc. 

Cotut  bon  3Ci  ecc  fijn  Cccellmtie  xi^t  bert  ̂ agc  na  ̂ clanb  bec^ 
te  staten  ̂ og/  Daböe  Du  neffenöbe  Staten  goeb  gebonben/be^ 
Sn  öno'  tob^  be  Cacbtnael  boo2  CaliiS  toefen  foube  /  eenen 
j©aifrb-  taiDt  met  alle  be  cuptecije  boo23BalfrD-252abanb  te 
ssjabanö.  bom/  m  bc  bojpcn  tocbec  tot  Contcibutie  te  brengen  / 

*t  toelh  Dacc  becbobcn  toaö  op  becbeucte  ban  lijf  en 
goeb  /  en  ooh  om  be  ̂ êpacnfc  f02Ccn  eenigjino  te  bibec^ 
term/  Deeft  baec  toe  patmte  tiptgefonben  /  baec  op 
tyk  banen  cuptccen  ban  Cfcoeningen  /  nl$  be  bec(te  ge? 

legen  al  bego'nben  te macdjecen ban bm  ii.3fip2ilt?s/ om  neffenö  be  anbece  banen  ban  be  guactiecen  ban 
<Obec-f  flcïcnEutpDcnben  iS.inbeïijmecö  temo^ 
gm  biefen/  en  ben  20.  in  't  lanb  ban  Stuphomtccnt 
liBeutom/  baec  bp  Daec  quanten  be252abanbfe  cup; 
teren  met  ben  ï^eerc  ban  25ardjon  /  bk  alle  be  trotipm 
foube  commanberen/  befe  3ijn  ban  baer  bertogmboo^ 
üp  l|adm  na  fenben  /  m  fo  boo?bp  ©arh  na  fBabere/ 
baer  fp  eenen  nacDt  en  anberïjalben  bag  blebm  /  en  na; 
men  fo  ben  pas  booj  3DaIfcö-552abanb  na^lcurtjS/ 
allcö  upt(tropenbe  bat  fp  bonbm/'  t  toelh  niet  beel  toa^/ boo?  bim  be  boeren  mce(tgeblucDttoaren/  fp  ftahen 
ben  too2n  albaec  iwbe  aen  ö2anb/baet  bed  bolhs^  in  ge; 

V.Decl> 

pointementgemachttoasf/  en  ecc  ben  bpanb  noch  ïn  S3S 
be  (tab  toaiö  /  en  Det  anhcr  boo2  Calcö  geto02pm  Dcfc  ma  San 
bmbe  /  bertoadjten  op  bebel  upt  be  (tab  /  om  batfe  niet  zcianö* 
aenbaren  bo?(tm/  eer  fp  toi(ten  Doe  ijct  baer  (tonb ;  ban 
om  bat  Daergeenbebdgebaentoierbc/  blebcn  albaer 
leggm  /  fo  bat  be  (tab  in  boegen  altf  boren  /  berloren  ge; 
gaen  tïf  /  tot  groot  mifrontentement  ban  ben  Öoninh  / 
bk  ben  1 8.  tot  2&oloiugc  guant  /  en  bc  capitulatie  ban 

be  (tab  feer  gualijhcn  nam/  fenbenbc  ben  %ere  ban^"tfr& 
Compagnoüo  <0oubcrncur  ban  2$olongie  /  met  ecnig  S"  «n«ë 
bolh/  omm'tha(tceltehomcn/  m  bat  te  bdpenDoti^ff  öcpen 
ben  /  bie  bm  23.  baer  binnen  guam.  ̂ De  &oriïn&  ïjafi; m"  bolft 
be  boo?  la  5pere  gelaten  benConne(tabel/  meteertigf,"naamX' bolh/  m  beix  be  tefie  ban  la  &cte  aftrehhen  na  SÖoiotrt;  a ?  /  m 

ge  toe»  gayn  Cjctdlcntie  norD  niet  toetenbe  bvin  't  ber;  *el&  r«'f^ lie.ébanbe(tab/  i$  ben  i7.felf£  tn^c  gcffagen/  om 
boo?  CaiejS  te  gaen/  en  02t«e  te  !)dpen  geben/  ban 

baer  homenbe  m  't  berlico  ber(taenbc  /  ié  ecnö  boo?  be 
Doofbege3eplttotboo225oloingetoe/  en  fo  toeberoe; 
«eert  na  Edanb  met  Det  bolh  en  amunitie  booiCahtf 
gefonben  /  latenbe  alöaer  eenige  oojlog-fcDepen. 

't25eleg  en  berlieö  ban  CalejS  beeft  in  Cngdaub 
een  grote  tommotie  gmtaeht/  fo  bat  bc  fcomngmne 

<©  4  tet< 
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notncn. 

b>rf?aende  't  fiaftcel  notg  te  gouden/  geeft  in  alder* 
gaefte  doen  paffen  2500.  man/  en  een  goet  getal  ge; 
frgutö  gefonden  na  3>ober/  om  onder 't  belepd  ban 
ben  <£fcabe  ban  €tïer  Caletf  te  ontfetten  /  geboende-  te 
boren  de  $>eere  Hoüöcrt  ̂ idnep  «en den  tkonhtn  ban 
&anhnjh  tot  23olonge  gefonöen  /  om  ban  gem  te  ob- 
tinereit/  datfpCaletfmocgtbegoudcn/  fofp'tfconde 
ontfetcen/  daer  toe  de  ïioninnganfcgniet  brilde  bei* 
flacn/  maer  nam  feer  quainnendatmengemnuget 
n\c$  fo  op  de  ned  toifdefettcn. 

(£ertóijlen  defe  fanen  aldirê  bergandclt  toerden  /  ett 
fcenCtoicf  ban  €ffer  met  beel  bollttf  tot  ïDober  ber^ 
gaderdc/  toatfden^cercbanCampagnolo/  Cfou- 
becneur  ban  23olongie/  binnen  't  ItafteelbanCaleg met  ontrent  250.  man  /  doo?  de  gracgtcn  tuffegen 
iSijobanïi  en  de  ̂ Dupnett  genomen/  daer  de  iBargutö 
banCrebiromctde  gitaUancndetoacgtgafrden/  gp 
fende  dat  de  fèomnït  tot  23olongie  genomen  toatf  met 
groot  bollt  /  en  dat  p  boo?feher  (ouden  ontfet  toerden. 
50idofandoo?eenlicgtbaerdiggeid/  fonder  't  beftand op  te  feggen  /  dede  fcgieten  een  fentinelle  ban  den 
bpand/  den  Cardinael  dtt  berftaende  den 23.  2Gp2i; 
M/  nam  dat  nualijn/  en  berftaende  datter  bollt  in 
't  fcaiïecl  genomen  toaov  dede  fecrgaefïenenbegoft 
t'app:ocgeren  /  en  dede  dien  boïgende  narljt  fo  beel  dat gp  acgtien  ftuMten  gefegutö  plante/  daer  mede  gp 

m  mn\  ijcn  24<  %p2i\i$  dede  fcgieten  ban  '<$  mojgeng  b^oeg  af 
iü"b  i?o^tot  ticn  lian  toc/  &c  Mtë  öefcDoten  3ijnde  aen  een 
mcnörc»   epnbe  daer  de  toallen  djoog  toaren  /  dede  ïp  't  fcafreel 
eanbrnge^befiomtcn/  de  eerfte  ftomt  toojdeafgefïagcn/  bpde 

ttoee  Compagnten  ban  tie  Staten  die  in  't  Itaftcel  toa- ren/  en  fo  daer  nadeiprancopfenquamenomgente 
berberfegen  /  en  dat  den  bpand  toeder  feer  furienfelnït 
begonden  te  fto?men  /  gebben  de  Jfrancopfen  feer  lec* 
lijft  fonder  nrote  toeerê  te  bieden/  detoeffeberlaten/ 
en  3t)n  gaen  lopen/  daer  doozdenbpandin'tnafteel gehomen  s&rito/  alleg  omgeb^acgt  geeft  dat  boo?  de 
gand  toag  /  macr  ban  de  gene  die  gaer  in  de  Hameren/ 
too?nen  en  folderen  dcfendeerden  /  geeft  gp  alle  der 
Staten  foldaten  quartier  toegefepdengebangen  ge- 

nomen/ maerdeiprancopfenmeeft/  daer  onder  oofe 
öe  J^eere  Bidofan  C5oubernenr/  dood  geffagen  /  men 
bermcede  dat  futftë  aefegiede  in  toeertojaen  /  om  dat* 
fc  tegen  alle  hrijgtf-o^e  get  beftand  gewonen  gadden/ 
en  de  fcljilt-tóacgt  gefegoten/  niet  te  min  indien  fp 
toel  gadden  toiïlenbecbtcn  ais  eerlijïte  foldaten/  fou^ 
fcen  notlj  toel  een|to?mafgeffagen/  entoteerljjöac^ 
too:t  genomen  gebben/  de  jrantopfenfjjndermecft 
al  gebieden/  en  ban  dit  boln  toag  te  boren  dood  ge- 
frgoten  Capitepn  Ie  <0?o0/  en  in  denfloimeninne* 
men  bleben  de  ̂ icutenant  ban  v^ominique/  en  de 
baend2ig  ban  Ie<©?o$v  en  alle  gaer  foldaten/  tot  op 
omtrent  *o*  toe  /  die  met  den  Capitepn  <©ominique 
(ftoaerlija  geguctfl)  en  fijn  baend2iggebangencnop 
rantfocn  geflelt  5i)n/  en  toierd  den  baend2ig  met  8, 
foldaten  na  los  gelaten/  om  lytt  rantfoen  te  Dalen/ 
'ttoeln  terflond  b^  fnn  <icrceUentiedertoaert!Sgefon' den  i$/  daer  cp  fp  alle  loö  gelaten  jnn :  naaer  den 
Capitepn  Itonde  obermit^  fijne  quetfuren  niet  ber- 
boert  tooiden  ■,  de  b^outoen  en  hinderen  die  op 't  na- fleel  in  een  neröe  geblucDt  toaren  /  dede  de  Cardinacl 
't  leben  fparen.  ©an  den  bpand  toaiS  'er  in  den  eerften (to3m  toel  200.  man  gelaten/  en  onder  defelbe  bier 
^paenfe  Capitepnen  die  in  de  u?e ffe  bleben  /  de  <ï5  3u- 
berncur  Campngnolle  toerd  ooit  gerantfoent  /  bete 

quanten  daer  af  ober  de  toallen  ballende :  't  getal  der berflagene  foldaten  en  boeren  toaö  groot  /  fo  ooit  toa$ 
denbupt/  toantdeftad  boojeenfrontier-ftad/  rede- 
ÏÜhenrtjntoiiiS:  onder  de  dode  ban  dejS  Cardinael^ 
bollt  bleben  Coute  dpfegano  ̂ eflo/  en  <i5uidibalde 
^atcDiotto/  fone  ban  den  gnnemeur  pacöiccD  of 
^aeïjiotto/  die  ftet  natlecl  ban  SJnttoerpen  geboud 
!Mdde  /  csionbal  Cionfole.ö  quartier-meefter  ban  get 
lleger/  Ciupobatpl^epnardt/  en  5Hd?iaen  de5So^ 
pelleö  /  ilieutenant  ban  den  <0oubemeur  ban  %u 
reeïjt/  en  eenige  andere  ban  minder  name/  dieljen 
tn 't (t02menb?omelüttgeïjouden badden/  de  Cardi* 
nael  ftreeg  aldacr  4  ? .  nïetalen  ftunuen  gcfcDutiSy  bele 
notD  ma  de  Cngelfe  toapenen. 

Met  drie  en  dertigftc  Boek , 

JAER-DICHT,' Op  't  verlies  van  Calis. 

5  9& 

ALbertVs  die  beCoMt  ftad  en  CafteeL  Van  Ca- Lis  haeft , 

VVaer  deVr  die  nabVIIrlge  pLaetf;n  bLeVea 
Verbaeft. 

't  Berlteo  ban  't  ftajteel  geeft  dj<éngelfe  die  tot  <Do^ 
b:e  toaren  doen  fcgepden/  om  datfe  itii  geen  bope  meer 
tot  de  plaetfeijadden/  temeerfedetioninhom^Oi 
litijhe  redenen  in  gacr  berfoeh  niet  Ijadde  toillenue* 
toilligcn  /  en  dat  l)p  licber  badde  dat  de  plaetfe  in  öan* 
den  ban  de  ̂ pangiaerden  dan  d'€ngelfe  toarc  /  aen^ gefien  de  ̂ pangiaerden  paffen.genoeg  in  fijn  land 
badden/  cnd'€ngelfegene/  maer bier doo? een foude 
beltomen  /  die  noeb  andere  p^etenfien  fuitineerden. 
gin  Nederland  beeft  dit  eenen  groten  roep  gemaeltt/ 
meende  Dpïjadde  met  de  Staten  ni^rtoelgebandelt/ 
bebbende  20.  baendelen  ban  Daergetroltlten/  om  de 
(teden  ban  CaliüJ  en  Söolongien  te  betoaren  /  en  dat  ïp 
Calté  nu  fo  flecljtelijfc  liet  berïiefcn  /  beneffenö  dat 
eenige  confidereerden/  dat  de  nabigatieban^pan^ 
gien/  en  de  bifferije  (daer  defe  fanden  meeflbpbe^ 
tfonden)  gier  doo?  groteltjbjS  fouden  gedtfeommodeert 
en baljindert toerden/  tot  beel  gróter  laften  ban  de 
lüdmiralttept  (die  docg  te  beel  belaft  toatf)  dantebo- 
ren/  om  dat  de  bpand  nu  nietfteeltfgetoijS/  maet 
met  bloten  foude  mogen  op  ̂ee  homen. 

^De  peeren  Staten  C>cnerael  der  ©ereenigde  ̂ e* 
derlanden/  gebben  den  bierdat  2EP2ilt$  fefter  J>lac- 
caetgecmaneert/  daer  bp  ojd?egefleltto02d/  opget 
berlettcn  ban  de  pafpoojten/  boo?  de  genen  die  upt 
bpanden  landen  bomen/  en  dertoaertiS  gaen.  <3!tem 
tegen  de  S^fwöten  en  der  fclberfcgolen/  endiegem 
begebenterfcgoleninde  Hniberfitepten/  ftaendc  on^ 
der  de  geerfc gapppe  der  eSpangiaerden  /  en  in  defelbe 
gaer  p2omotie  genomen  gebben  /  of  fullen  nemerw 

^updende  't  felbe  paccaet  aldujJ : 
DE  Staten  Generael der  Vereenigde  Nederlanden ,  igrflfl.ae* 

allen  den  genen  die  defe  fullen  nen  of  horen  lefen ,  ̂  j,g 
Saluyt.  Doen  te  weten:  Alfowyfekerlijk onderricht H)taen 

zijvij  dat  tegensde  gemene  difpofitie  van  befchreven  gtat£It    , 
rechtenen  verfcheyde  voorgaende  Placcaten",  onderjjJcb/o"» 
't  pretext  dat  by  licentie  toegelaten  word ,  eenige  han-  bit  oefïelt' 
delinge  en  koopmans  trafijque  opdelandenenfteden]!1'02Ö0P 
by  de  Spangiaerts  en  hare  adherenten  in  de  Nederlan-  tmbtvafr 
den  geoccupeert,  of  'tSpaenfe  gebied  onderworpen  poojren/ 
Zijnde?  en  eenige  pafpoorten  verleent  worden,  omboojöeoe* 
uy  t  de  Vereenigde  Nederlanden  in  de  voorfz  landen  en  Jpairen C 
(leden  te  rey fen ,  en  uyt  de  felve  landen ,  en  fteden  in  lanöen  &a* 
de  Vereenigde  landen  te  komen ,  vele  fchadelijke  cor-  men/  m  ! 

refpondentienmetden  vyanden  gedreven  werden ,  te-tectoatrt^ 
gensden  welftand  deler  landen,  endegoedeingefete-^tf^te^ 
nen  der  felver :  Dat  ook  vele  perfonen  Wefende  van  de  oen  te  3c* 

Secte,  hen  vermetelijk  noemende  Jefuijten,  de  welke^iP",,>'e,, 
by  alle  onbehoorlijke  middelen  arbeyden ,  om  den  Itaet £{£[];„ƒ c 
der  gehele  Chriftenheid  te  turberen,  en  geinltrueertsnbiejjct» 

worden ,  tot  ongehoorde  en  execrable  moorderyen ,  btQftoEn  tcc1 befonder  tegerfs  Potentaten  en  Perfonagien  van  hogen  {jf^öni'öcr* 
ftaet,  onder 't  pretext  van  pafpoort,  en  anderfins  in  ftteptcn/ 
defe  landen  komen :  dat  boven  dien  vele  Ingefetenen  llnenbc' 

onöecöe 
defer  landen,  hen  begeven  ter  Scholen  indeÜniverfi- 
teyten  van  Loven ,  Douay,  Dolen  en  andere ,  ftaende 

onder  de  tyrannife   heerfchappye  der  Spangiaerts .-  =3  :  - 

mitfgaders  in  de  Scholen  der  Jefuijten ,  alwaer  de  fel-  &"} '™ öltf ve  niet  alleen  tegens  de  ware  Chrifteli jke  Religie ,  jja^  m0* 
maer  ook  tegens  den  Staet,  en  wettelijke  regeringemoriegw 

defer  landen  vergift ,  en  alfo  tot  der  landen  dienfte  on-  nomen 
nut  gemaekt  worden  :   Dat  van  gelijken  bevonden  r,^,jnnu°e, word ,  dat  tot  officien  in  de  voorfz  landen ,  en  andere  men. 

openbare  Staten  geadmitteert  werden ,  perfonen  hen 

by  eede  verplicht ,  en  verbonden  hebbende  in  't  nemen van  hare  promotie ,  of  andei  fins ,  tot  voorftand  van  de 
Roomfe  dwalingen  en  fuperftitien ,  waer  door  de  Staet 
van  de  Vereenigde  Nederlanden ,  Proviutien ,  Leden 
en  fteden  der  felver,  niet  alleen  tegenwoordig  getur- 
beert,  en  gekrenkt  word ,  maer  ook  gefchapenisdat 
voor  den  toekomende  tijd  de  verhoopte  en  gewenfcl.re 

Wel- 
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welftand>  eenigheid  en  goede  regeringe  der  felver  Ver- 
eenigde  Landen ,  Provintien  ,  Leden  en  Steden  van 
dien ,  daer  door  grote  intereft  en  fchade  lijden  foude , 
indien  daCr  tegens  niet  behoorlijken  werde  verfien. 

(Fol.  zr.)  S  O  O  I S  'T  :  Dat  wy  na  voorgaende  deliberatie  hier 
op  gehouden ,  met  den  Rade  van  State  der  voornoem- 

de landen  >  en  voorts  met  den  Staten  van  de  particulie- 
re Provintien,  of  haer  Gecommitteerde,  dié  daer  op 

gehad  hebben  de  advijfen  van  de  Raden  van  Juftitie  in 
de  felve :  Geordonneert  en  geftatueert  hebben ,  ordon- 

neren en  ftatueren  by  defen,  de  navolgende  poin£ten. 
In  den  eerften ,  dat  na  de  twee  maenden  eerft  ko- 

mende ,  niemand  man  of  vrouws  perfoon  uy  t  de  (reden 
of  platte  landen  van  de  Vereenigde  Provintien ,  van 
wat  conditien  of  qualitey  t  hy  zy ,  na  de  landen ,  fteden 
of  plaetfen  by  den  Spangiaerts  of  hare  adherenten  in  dé 
Nederlanden  geoccupeert ,  of  die  in  de  Nederlanden 
het  Spaenfe  en  der  felver  adherenten  gebied  onderwor- 

pen zijn ,  of  erkennen ,  dire&elijk  of  indiredelijk  fal 
mogen  reyfen,  fonder  van  ons,ofden  voornoemde  Rade 
van  State  der  Vereenigde  Provintien  op  onfen  name ,  of 
van  den  hoog  geboren  Vor ft  en  Heere  Maurits,geboren 

Prince  van  Orangien ,  Grave  van  Naflau  j  Catzenellen- 
bogen,  &c  Marquis  van  der  Veere  en  van  Vullingen , 
Gouverneur  en  Capiteyn  Generael  van  Gelderland,  Hol- 

land» Zeland  ,  Weft-Vriefland,  Zutphen  ,  Utrecht 
en  Over-YfTel ,  Admirael  Generael ,  &c  Of  van  den 

wei-geboren  Heere  Graef  Wilhelm  Loduwich  van  Naf- 
fau ,  Gouverneur  van  Vriefland ,  en  Stad  en  Landen  van 

Groeningen,  op  hunnen  naem  van  nieuws  behoorlijke 
brieven  van  pafpoorte  en  fauvegarde  geimpetreert  te 
hebben  ,  geparapheert  de  gene  die  van  ons  ,  of  den 

voornoemden  Rade  van  Staten  geimpetreert  fullen  wor- 
den ,  by  een  van  de  voorfz  Collegien ,  en  getekent  by 

een  Griffier  of  Secretaris  der  felver ,  en  de  gene  die  ver- 
kregen fullen  worden ,  van  de  voorfz  Heeren  Gouver- 

neurs refpective ,  getekent  by  defelve ,  en  gecontrefig- 
neert  by  een  van  haerlieder  Secretarifen  :  die  wy  ver- 
ftaen  dat  niet  anders  verleent  fullen  worden ,  dan  met 

goede  kenniffe  van  faken ,  en  na  voorgaende  advijs  van 
de  Magiftraten ,  of  Overheid  van  de  plaetfe  daer  den 
verfoeker  der  felver  is  wonende ,  daer  van  in  de  felve 

pafpoort  mentie'gemaekt  fal  worden  :  Op  pene  dat  de 
gene  die  anders  bevonden  werd  gedaen  te  hebben ,  ver- 

beuren fal  300.  ponden  ,  van  veertig  groten  't  pond ,  en 
boven  dien  geftraft  worden  na  gelegentheid  'der  faken , 
om  welke  ftraffe  na  behoren  te  doen ,  en  alle  handel  in- 
ge  met  den  vyanden  wel  en  fommierlijken  te  onderfoe- 
ken,  wy  houden  en  verklaren  voor  inditiefuffifent  ter 
torture ,  het  reyfen  na  de  vyandlijke  landen ,  fteden  en 

plaetfen  fonder  pafpoort  als  voren  verfocht  en  verkre- 
gen te  hebben.  Verbieden  infgelijks  allen  en  een  yege- 

njken ,  na  de  expiratie  van  de  voorfz  twee  maenden , 

Uyt  of  door  vyanden  landen ,  in  de  Vereenigde  landen 

te  komen ,  fonder  gelijke  pafpoort  van  nieuws  geimpe- 
treert te  hebben ,  't  welk  innouden  fal  den  naem ,  en 

gewoonlijke  toenaem ,  mitfgaders  de  profefiïe ,  con- 
ditie ,  ampt  en  officie ,  ingevalle  den  verfoeker  eenige 

tie,  woorden,  werken  ,  of  gefchriften  ,  eenige  cor- 
refpondentie  te  houden  ,    te  geven,  fenden,  of  ont- 
fangen ,  aen  ,  of  van  de  gemene  vyanden ,  of  den  ge- 

nen die  fijne  heerfchappye  of  gebied  onderworpen  zijn , 
van  eenige  faken  den  ftaet  der  voorfz  Vereenigde  Pro  - 
vintien,  leden,  of  fteden  der  felver  aengaende  :  Op 
pene  van  aen  lijfen  goed  geftraft  te  worden.  En  op  dat 
de  aenhangers  van  de  voorfz  fchadelijke  en  moordadigé 
fedte  der  jefuyten,  buyten  alle  toegank  in  de  voorfz  Ver- 

eenigde Landén.gehouden  mogen  worden  :  Hebben  wy 
geordonneert,  en  ordonneren  by  defen,  dat  niemand 
van  defelve  fefte ,  of  by  den  fel  ven  altans  ter  ichole  leg- 

gende ,  't  zy  Ingefetenen  defer  Landen  ,  of  andere  uyt 
vyanden ,  nochte  uyt  eenige  andere  Landen  in  defe  lan- 

den fullen  mogen  komen ,  te  water  ofte  lande ,  op  pe- 
ne van  als  vyand ,  en  aen  den  lijve  exemplairlijken  ge- 

ftraft te  werden  :  Niet  tegenftaende  eenige  pafpoor- 
ten.by  den  felven  verworven.   Ordonneren  voorts  uyt 
de  voorfz  Nederlanden  binnen  twee  maenden  eerft  ko- 

mende te  vertrekken  ,  en  daer  uyt  te  blijven,  geduren- 
de den  tegenwoordigen  oorlog,  allen  den  genen  We» 

fende  van  de  voorfz  fe&e,  die  hem  binnen  den  voorfz 

tijd  van  twee  maenden  niet  fullen  aengeven  aen  de  Ma- 
giftraten  van  de  fteden  en  plaetfen  haerder  reiïdentie,  en 
aen  den  felven  doen  den  eed  van  getrouwigheid  voor  de 
voorfz  landen ,  eenfamentlijk  van  de  ftad ,  of  plaetfe 
haerder  refidèntie ,  tot  contentement  van  de  Regeer- 

ders der  felver ,  en  daer  beneffens  eed  van  abjuratie  des 
Koninks  van  Spangien ,  op  pene  als  voren.  Verbieden 
infgelijks  allen  en  een  yegehjk  van  de  ingefetenen  defer 
landen ,  na  de  publicatie  van  defen  hen  te  begeven  in 
eenige  fcholen  der  Jefuyten ,  binnen  of  buyten  de  Ne- 

derlanden :  Op  pene  van  ten  eeuwigen  dage  te  wefen 
inhabile  ,   om  eenige  ampten  en  officien  binnen  defe 
Landen  te  bedienen ,  en  alle  maends  te  verbeuren  100. 
guldens,  fo  lange  fy  onder  de  Jefuyten  ter  fcholen  fulleri 
leggen, die  aen  nare  goederen  die  fy  alhier  te  Lande  heb- 

ben ,  fullen  worden  geëxecuteert ,  of  aen  den  goederen 
van  hare  ouders  of  voogden,  ingevalle  fyale  noch  geen 
goederen  hebben ,  of  daer  van  by  de  voogden  geen  aen- 
wyiïnge  gedaen  word:  ten  ware  de  kinderen  tegens  ken- 

nelijke wille  van  hare  ouders  of  voogden  in  de  voorfz 
fcholen  bleven ,  in  welken  gevalle  de  ouders  of  voogden 

geen  penningen, tot  onderhoud  van  defelve  kinderen, ful- 
len mogen  lenden  of  adminiftreren ,  diredtelijkof  indi- 

redelijk,  op  pene  en  amende  als  voren,  uyt haer ey- 
gen  goed  te  betalen.  Confenteren  niet  te  min  dat  de  kin- 

deren die  uyt  de  Vereenigde  Nederlanden  tegenwoor- 
delijk  in  eenige  Jefuyten  icholen  zijn ,   en  binnen  drie 
maenden  eerft- komende  daer  uyt  vertrekken,  van  de 
voorfz  penen  fullenvry  wefen.  Interdiceren  mede  allen 
den  Ingefetenen  der  Vereenigde  Landen ,  hen  ter  fcho- 
len  te  begeven  in  de  Uni  veriiteyten  van  Loven ,  Douay  , 

Dolen,  of  andere,  onder 't  gebied  van  den  Konink  van 
Spangien  ftaende,  op  pene  van  alle  jaers  te  verbeuren 

1 000.  ponden ,  van  veei  tig  groten  't  pond  :  Bevelende 
den  genen  die  altans  in  de  voorfz  Univerfitey  ten  zijn, 
binnen  fes  maenden  na  de  publicatie  van  defen  daer  uyt 

ampt  of  officie  heeft ,  en  ook  in 't  korte,  om  wat  faken   te  vei  trekken,  op  gelijke  pene ;  welke  pene  wy  ver- 
hy  alhier  te  Lande  begeert  te  komen ,  waer  hy  defelve 
meent  te  verrichten ,  en  hoe  lange  hy  in  de  Landen  fal 

mogen  blijven  :  en  infgelijks  dat  hy  hem  met 't  felve 

ftaendatverhaelcen  geëxecuteert  fal  v/orden,  aen  de 
goederen  van  de  Contraventeurs  in  de  Vereenigde  Lan- 

den gelegen,  of  aen  de  goederen  van  de  ouders, of  voog- 

pafpoortt'fijnderaenkomfte  ternaefter  ftad  fal  vinden,  den  der  felver,  alles  als  hier  voren  in  regard  van  de  ge- 
in de  Secretarie  aldaer ,  om  hem  aen  te  geven ,  en  fijne 

komfte  op  de  pafpoort  te  laten  tekenen  :  Op  pene  van 

gehouden  te  werden  voor  goeden  prijfe ,  en  boven  dien 
exemplairlijk  aen  den  lijve  geftraft  te  worden ,  indien 

yemand  fonder  fuiken  pafpoort  in  den  lande  komt ,  of 

't  felve  pafpoort  in  eenige  poin&en  van  tijd ,  plaetfe , 
of  anderfins  excedeert.  Statueren  en  ordonneren  mede 

by  defen,  dat  niemand  van  wat  ftaet,  conditie  of  qua- 

litey t  hy  zy ,  na  den  tijd  van  fes  maenden  eerft  komen- 
de in  eenige  fteden  of  plaetfen,  het  gebied  vanden  ge- 

menen  vyand  onderworpen  ,  hem  fal  mogen  houden 
noch  conferveren ,  binnen  of  buyten  defelve  fteden  of 

plaetfen,  fonder  nieuwe  pafpoort  of  fauvegarde  ver- 
locht  en  geimpetreert  te  hebben ,  als  voren  t  Op  pene 

ne  die  onder  de  Jefuyten  ter  fcholen  leggen ,  geordon- 
neert is.  Ordonneren  voorts ,  dat  tot  egene  Staten ,  offi- 
cien, ofpublijkedienftenin  de  voorfz  landen,  leden, 

of  fteden  van  dien  toegelaten  fullen  werden ,  de  gene 
die  na  den  tijd  van  fes  maenden ,  na  de  publicatie  van 
defen ,  hare  promotie  genomen  fullen  hebben ,  onder 
eed  van  voor  te  ftaen  de  Roomfe  dwalingen  en  fuperfti- 
tien  :  en  dat  die  gene  die  op  fulke  promotien  airede  ver- 

kregen ,  en  in  de  voorfz  fes  maenden  noch  te  verkrijgen , 
in  dienfte  geadmitteert  zijn,  of  geadmitteert  fullen  wor- 

den ,  van  den  voorfz  eed  fullen  verfoekea  ontflagen  te 
zijn,  en  eed  van  getrouwigheid  aen  de  Landen,  en  ab- 

juratie des  Konings  van  Spangien  te  doen.  Om  welke 
ontflaginge  te  doen,  en  eed  af  te  nemen,  wygeauto- 

dat  defelve  gehouden  en  getrafteert  fullen  werden,  als  rifeert  hebben  ,  en  autoriferen  by  defen  de  ordinaris 

vyanden  van  defe  Landen.  Hebben  voorts  verbodenen  Rechters  voor  den  welken  fulks  valt,  op  pene  dat  fy 
geinterdiceert ,  verbieden  en  interdiceren  by  defen  allen  de  voorfz  Staten  niet  fullen  mogen  exerceren ,  en  fo  de 

Ingefetenen  der  Vereenigde  Landen,  met  eomrriunica-  felve  by  commiflïe  gegeven  zijn,  dat  die  met 'er  daed ■  fullen 

/ 
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f:jl!en\vcrcr.ïmpetiMbel.  Ordonneren  Voötts  allen  den 

genen  die  onder  den  voovffe  eed  gepromöveert  zijn,  of 

namaels  geprorriöveert  fullen  werden  ,  en  haerlieder 

refidèntiein  de  Vereenigde  Nederlanden  genomen  heb- 
ben, of  namaels  fullen  begeren  te  nemen,  binnen  een 

maend  na  de  publicatie  van  defen ,  of  r.a  dat  fy  hare  re- 
lidentie  m  de  voorfz  Landen  hier  namaels  fullen  nemen , 

te  compareren  voor  den  Magiftraet  van  haerlieder  refi- 
dentie,  en  van  den  felventeverfoekenvandenvoorfz 

eed  ontflagen  te  worden,  en  voorts  eed  van  abjuratie 

en  getrou  wigheid  te  prefteren  als  voren:  Op  pene  dat 

by  gebreke  van  dien,  fy  gehouden  fullen  zijn  hen  uyt 

den  Lande  te  vertrekken,  en 't  fclve  niet  doende ,  dat 

iy  't  eynde  van  de  eerfte  maend  daer  na  fullen  verbeuren 

<o  guldens,  't  eynde  van  de  twede  maend  ioo.  gul- 
dens ,  en  niet  vertrokken  wefende  binnen  de  derde 

maend ,  dat  fy  uyt  de  Vereenigde  Landen  fullen  wer- 
den dadelijk  gebannen.  Alle  welke  pecuniele  penen ,  en 

confifcatien  van  goederen  bekeert  fullen  worden,  een 

derdendeel  tot  behoef  van  de  gemene  fake ,  een  derden- 

deel  tot  profijt  van  den  Officier  die  d'executie  doen  fal , en  het  derde  derden-deel  tot  profijt  van  den  aenbrenger. 

En  ten  eynde  niemand  hier  van  onwetenheid  pretende- 

re:  ontbieden  wy  en  bevelen  onfen  lieven  en  wei-bemin- 
den den  Staten ,  Stadhouderen ,  en  Gedeputeerde  Ra- 
den van  de  Provintien  refpeclive  van  Gelderland ,  en 

Graeffchap  Zutphen  ,  Holland  ,  Zeland  ,  Utrecht, 
Vriefland ,  Over-Yiïèl  ,  Stad  en  Land  van  Groenin- 

gen ,  en  allen  anderen  Jufticieren ,  Officieren ,  en  die- 
naren >  ócs  verfocht  zijnde ,  dat  fy  defe  onfe  ordon- 

nantie al  om  doen  verkondigen,  uytroepen  en  publi- 
ceren ,  daer  men  gewoonlijk  isuytroepinge  en  publica^- 

fietedoen  :  Ladende  mede  de  Stad-houders ,  Cance- 
Iier,  Preiidcnt  en  Raden  Provintiael  >  den  Advocaet 
Fifcael ,  en  ook  den  Procureur  Generael ,  en  alle  ande- 

re Officieren ,  Rechteren,  en  Jufticieren  van  de  voorfz 

Landen:  Mitfgaders  den  Admirael,  Vice-Admirael , 
allen  Overften ,  Colonellen ,  Rit-meefteren ,  Capitey- 
nen ,  Officieren  en  Bevel-hebberen ,  defe  onfe  ordon- 

nantie en  bevelen  {'achtervolgen,  en  doen  achtervol- 
gen ,  procederende ,  en  doende  procederen  tegens  de 

overtreders  van  dien ,  fonder  gratie ,  faveur,  diffimu- 

latie  of  verdrag  :  alfö  wy  't  felve  tot  der  Landen  wel- 
ftand  nodig  bevonden  hebben. 

Gegeven  in 's  Gravenhage  in  onfe  Vergaderinge  den 
vierden  Apriüs ,  Anno  1 596.  Nyevdd.  ut.  Onder  ftond. 
Ter  ordonnantie  van  de  voornoemde  Heeren  Staten 

Generael ,  en  was  ondertekent  C.  ̂ An-ffcn. 

fatbt  en  Oinigfaem  naturel/  liet  \\\)  fïcototometfec 
ïl abcn  ban  fijne  ̂ obeUnocn  /  en  andere  flalteerbers 
bet  toclne  een  beracljtinae  beroozfaefcte/  fclfS  onber 
fijn  entten  bolh/  eenrecbtercmpcl/  bocfccnuenficii 
bertfóiu tegens eenen pstnee öie in bcrar jjtinge  gebak 
lenis.  ,fl}aerrecl)teboo?t/  fcljajftöiv  acftttft  bat  b» 
baer  met  goeben  ernftopbcnht/  nt*  ggp  btfcoinm? 
bü02öcr  g  ban  bcr  fcljcpijen  anbere  fatten  /  fo  ban  alöaer/ 
aio  ban  Cngelanb  /  en  ban  ®;an!trüfu 

.©acr.  na  ontfmg  öpnocï)  een  anöerenfoicf  ban  ben 
felben/  in öateöen 29.  partij/  lupbcnbealtfbolgt: 

M 

!   &. 

tsmi  istn 

SDamman 
oen  fiai 
öecisfcan 
C  lombar* 
UEUfl». 

'(Pol.  23.) 

35cn  ̂ eerc  m.botaetban€Hbenbarnebdbömftng 
ontrent  beeö  tijb  een  b?ief  ban  ber  Staten  Sïgcntin 
^djotlanb/  Slbuaen  «Damman/  ban  bate  bentbiee? 
öen  fpetouari j  /  baer  fn  oen  felben  2«gent bcrbacït/  boe 
bat  bc  &omn&  ban  <$tl)ot(anbftclj  betoenbe  feer  ber- 
antsert  ban  manieren  ban  boen/  en  bat  npftrt)  begaf 
t'eenemaei  cm  fijn  tfaet  te  cefomteren/  felf  tot  bc  hotten 
enïnn^-ïjouöingebanftjn  ïfeaêf  toe :  #p  fefcijft  ber- 
nomen  te  nebben  batter  eenen  &ag  bte  oberhomen  fm* 
be  met  bneben  /  eeragen  bpftant  ban  gelöe  ban  be  %c^ 
ren  Staten  te  berfoefeen/  maec  iiat  l)p  befaHcfuthtf 
bcïepbljabbc/  bat  bpijoopte  bat  Ijctacbtertocgen  blij? 
ben  foübe.  «©en  nicuusen  ïlacb  ban  &mt  aïbaer/ 
fcfrijftb?/  paööen  cetfï  onmonnen  met  bcrefo?ma^ 
tit  ban  öetf  ïiorangs'  upt-geef  op  alles  o?toe  ftellenbe  / fo  bat  men  ïjcbbenbc  afgefnebcnïjct  getal  ber  onnutte 
bienaer.07  en  geiefomicert  be  ftamerenbergiofftou; 
bicn  en  Cbel-ïupben  /  baer  gemepnlijR  grote  boften 
in  't  fcpmcuju  gebaen  toerben/  be&ben&e  ooft  boo?; tacn  be  blcugcïen  gcnoit  boo?  be  al  te  Quiftacjjtige 
fcbenlttngcn  ban  ben  feoranfeV  men  alles*  fogeojboit; 
neert  rjaoöe/  bat  alle  be  bicnaers  bic  menbebouben 
beeft/  biel  en  o:binaerlnfe  betaelt fullen toecben/  bet 
ï§of  ban  ben  föoninb  onberbouben/  en  bat  iaerli)lt£j 
een  goebe  fowtme  in  be  ̂ cbat-namers  bomen  foube  / 
fonbec  baer  in  te  teltenen  be  toeballigbeben  Ut  fomtijtö 
ban  feer  grote  imp02tantie  3!jn.^et  biasf  meer  a!3  ttjb/ 
fcbiijft  \p  I  bat  b'autornxiit  ban  ben  üomnh  toeber  op be  benen  quam/  boo?  Dien  bat  öPbanbe  totcgc  aen 
gebroontèomnbisigebjecft/  enaüeenUjngeuöuben : 
tot  ftolenr  en  tleunfel  ban  bc  maebt  ban  eenanber/  tot 
fyn  ̂ ubjelp  toe/  en  baer  na/  toefenbeoobbaneen 

YN  HEERE, 

Den  25.  defes,  ftilo  Scotia;  ,  en  eenige  degen  %i.bert 
daer  voor  en  daer  na ,  hebben  de  Predicanten  een  Conci-  beften 

lie  Nationael  gehouden  ,  gelijk  fy  dat  alle  jaer  doen  in  ̂"^runn 
de  May^maend  ,  hebbende  dat  nu  fo  veel  te  voren  ge-  aen  &en 
daen;  Op  welk  Concilie  de  Konink  fich  in  de  voorfz  8?«icDan 

vergaderinge  gevonden  heeft ,  waer  voor  men  door  fe-  f^wh^' 
kere  daer  toe  onderwefen,  fijn  Majefteyt  feer  gepre- 
fen  en  bedankt  heeft  j  van  dat  hy  die  vergaderinge  en 
folemniteyt  vereert  hadde  met  fijne  tegenwoordigheid, 
hem  biddende  fo  te  continueren,  niet  alleenlijk  in  fijne 
goede  affectie  ,  maer  ook  in  fulke  goede  exempelen. 
Daer  na  wierdender  twee  Propofitien  voor  gehouden  : 

D'eene ,  belangende  de  toeruftinge  van  wapenen  tegens 
de  vyanden  van  de  Gereformeerde  Religie ,  en  om  de 
koften  daer  toe  op  te  brengen ,  dat  de  Konink  wel  doen 
foude  en  confifqueren  de  goederen  van  alle  de  Papiften 

van  fijn  Koninkrijk.  D'andere  was  :  Dat  het  fijn  Ma- 
jefteyt beliefde  te  verfien  in  de  vermeerderinge  van  de 

gagien  der  Predicanten,  dewelke  altijd  feer  kleyn  ge- 

weeft  waren ,  maer  in  defe  grote  duurte  t'eenemaei  on- 
genoegfaemomhündaeröpte  onderhouden.  Sodanig 
was  het  preemium  daer  van. 

Nu  de  Konink  antwoorde  datelijk  met  een  feér  goe- 
de gratie »  en  feer  uy  tnemende  welfprekentheid :  Want 

hy  feyde  feer  wel  in  't  Schots  (  ook  met  een  gelaet 
recht  bequaem  voor  een  Prince  van  fo  een  facht  naturel ) 
dat  met  Godes  genade  hy  een  Konink  en  een  Chrifteri 
was ,  waer  voor  hy  hem  feer  öotmdedelijk  bedankte , 
maer  daer  voor  noch  veel  meer ,  dat  hy  hem  hadde  doen 
kennen  fijnen  Soon  Jefus  Chriftus  onfen  eenigen  Salig- 
maker;  enhenaengaende,  dat  hy  niet  in  gebreke  wil- 

|  de  blijven  in 't  devoir  van  een  Chriften  Prince ,  in  alle 
't  gene  daf  hem  mogelijk  foude  zijn  te  doen ,  voor  de  be- 
ho'udenifle  en  vermeerderinge  van  de  Chriftelijke  Kerke in  fijn  Koninkrijk ,  en  daer  hy  verders  foude  kunnen. 

Aengaende  de  provifie  en  toeruftinge  van  wapenen, 

dat  hy  feer  begerig  was  om  't  felve  in  't  werk  te  ftellen  > maer  dat  metdenminftenoverlaft  en  verdruk kinge  van 

fijne  Onderfatendie't  hem  mogelijk  foude  zijn,  endat 
hy  hoopte  fijne  domaine  fo  wel  te  ordonneren ,  dat  fy 
voor  het  méeftendeel  daer  toe  genoegfaem  foude  zijn. 
Aengaende  de  confifcatie  van  de  goederen  der  Papiften, 
dat  hy  daer  op  ordonneren  foude ,  gelijk  hy  in  reden  en 
billijkheid,  na  de  difpofit  ie  van  fijn  naturel,  bevinden foude  te  behoren. 

Aengaendede  vermeerderinge  van  de  Kerkelijke  ga- 
gien en  tractem enten ,  dat  hy  daer  toe  ftects  feefge- 

affe&ioneert  was  geweeft  ,  en  dat  het  aen  hem  riet 
fchortede ,  hebbende  meer  dan  eenmael  generale  ordre 
daer  op  willen  geven;  maer  dat  felfs  van  onder  hun  eeni- 

ge Predicanten  daer  in  verhinderinge  gegeven  hadden, 
niet  konnende  onder  malkanderen  accorderen.  Aen- 

gaende dat  de  Predicanten  fochten  alle  de  Kerkelijke 
goederen  tot  hare  difpofitie  te  hebben ,  dat  fijnen  Raed 

dat  t'eenemaei  ongerijmt,  en  tegens  reden  vond :  En  dat 
het  hem  toeftont  de  goederen  in  de  Eerts-Bifdommen 
en  Bifdommen  ,  en  andere  uytmuntende  Kerkelijke 
waerdighedeh ,  vacerende  ,  aen  te  taften  ;  maer  dat 
hy,  om  rechtmatelijk ,  en  na  de  wetten  daer  op  te  ant- 

woorden ,  eenen  Rechtsgeleerde  Raed  in  fijn  Parle- 

ment* gedeputeert  hadde ,  dewelke  eenige  dagen  daer 
na  in  't  voorfz  Concilie  ftaende  gehouden  heeft ,  dat  het 
fijn  Majefteyt  toekomt  fouverainelijk  daer  van  tedifpo- 
neren  en  te  fchikken ,  en  niet  den  Predicanten  nochte 

haren  Rade. 

Nu  als  defe  faken  gefeyd  wierden ,  was  'er  een  Pre- 
dicant  die  overluyde  feyde,  dat  fijn  Majefteyt  eenige 
Odaviar.en  verkoren  hadde  (aenwijfende  daer  mede  de 

3.  Hee- 
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8-  Heeren  die  fijn  Majeftey  t  in  fijnen  priveen  Raed  ge- 
nomen heeft,  f/Tedert  de  dood  van  wijlen  iijnCance- 

lier)  die  nietdede  dan  nieuwe ,  en  de  Kerk  nadelige  fa- 
ken te  bedenken  (door  dien  dat  de  voorfz  Heeren  geno- 
men hebben  eenige  Kerkelijke  goederen  ,  direötebjk 

de  fouveraniteyt  toebehorende  ,    befeten 

&V"  l9t 
aen  bias  gelegen/  toelfteHlegatie  toefen  foube/  fo  fikraten 
ne  /  ais  ban  be  bero:b?ute  ©02jten  en  ftcben/  fiabcit  èn  ««"««f» 
viBebeputeerben.  BerfociK  baerom  bat  men  met  ben 
cerftcn  foube  toillcn  ontuieben/  toaer  en  toanneerbe  (foi.j^.j 
Staten  <£5encrael/  óf  Ijare  <0ebeputeetben/  foubcn 
3ijn  berèjabert  /  en  geleraie  om  b2p  onbefdjabigt  te  mo- van  eenige 

voornaemfte  Predicanten  van  Edimbourg,  het  welke  gcnpaffaeit  Clt  repafieren  j  <Daec  Op  bMS  een  b2ief 
mijns  bedunkens  gedaen  is  tot  een  exempel  voor  de|bait  beü  Sötffdpp  ban  jtóüitS  /  2tbmtnifïratQ2  ban 

Edel-luyden ,  den  welken  ook  door  de  Reformatie  van  -^31'en  /  SÖiJVdJöp  ban  ̂ llÖÜUrg  /  en  $nltS-<02abe 
idinge  ,  de  Kerkelijke  goede:  en  ban  iQtCtlDlIL'g  CU  ̂ panïjCtlU/  be  ftab  .J^CUlcnÖiirg *  €>tt6nQ'  ̂ es  Koninks  a  huyshoud 

mie.  benomen  zijn ,  om  die  aen  te  wenden  tot  profijt  van  den 
Konink.)  Nu  de  Konink  feyde,  dat  hy  fich  by  erva- 

rentheid,  in  't  aenfien  en  ooge  van  fijne  Onderdanen, 
wel  en  getrouwelijk  van  de  voorfz  Heeren  van  fijnen 
privéen  Raed  gedient  en  geraden  vond.  En  indien  de 

Predicanten,  in 't  generael  of  in 't  paiticulier,  een, meer ,  of  alle  van  de  voorfz  Rade  te  berifpen  hadden , 
.dat  hy  fe  in  haer  Vergaderinge  foude  doen  komen  ,  om 

daer  d'aenklachte  te  verftaen ,  daer  na  feyde  de  voorfz 
Predicant,  in  fijne  vrymoedigheid  van  fpreken  voort- 

varende ,  dat  indien  der  gene  reformatie  van 

en  ïteulcn  /  ten  fdben  fine  ö&tenöe  /  en  't  gelepte b002  Oare  SaDen  en  <ö5ebeputcerbe  berfoeftenbe. 
<Dc  peeren  Staten  t0enerad  tod  toetenbcbatbit;i!,uto002* 

toas  ban  beftanbeunge  ban  paps/  baer  toe  fpgdnfïl) %?*m' nicttoübcnba.iTaen/  Ijebi&n  notfj  ten  felbcn  öhgeDe*  Staten 
noten  be  antto002be  biefe  aen  ben  &cpferenï)02|ïen  «n«t«i 

moeöia* 
tyib. 

b$ef/  en  bat  be  Staten  toeïtoermöeöeri  bat  get  \m$ 
ie  rerormane  van  de  Hove-  om  een  b2ebe-banbdinge  ittet  ben  ïtoiiittft  ban  ̂ pafc 

lingen  gedaen  wierd,  hy"  niet  ophouden  foude  tegens  Ötett/  Of  ̂paeilfen  Öaeb  tèlKgtnnen/  DaetOpfpntJ fijn  Majefteyten  fijne  Huysgenoten  te  prediken.  tOtinccniia&nbcrWacrtljaÖDc»/  ÖOefOWflijhbatfjet 

Doe  feyde  de  Konink  met  defelve  fijne  b  foetigheid  ,  Daer  toefen  fOUbe  met  ïjCilUü.ïbCi'!  \\\  eeiUfjC  ïjanödl'rtgé 
dat  hy  bekende  niet  anders  te  zijn,  daneenfterltelijken  tetceben/  bat  00&  be  "f  rpcrientie  en  CntbeMttttgcUai! 
gebrekkelijk  menfche  •    nochtans  dat  hy  hoopte  fijn  |ÖeÖ  bpanbS  acilflagcn/  en  be  lactftCQCtltterttptcerbC 
huys  voortaen  fo  wel  te  ordonneren,  en  al  te  voren  ge- 
ordonneert  te  hebben ,  datter  geen  fchandael  in  bedre- 

ven wierd ,  en  dat  fijne  kamer  en  fijne  ooren  altijts  open 
foude  ftaen,  voor  wat  Predicant  het  ook  ware,  di 

teieben  ban  $|ab2es  en  fCafftó/  baer  bolftomcmïijft 
liobbcn  geleert  /  bat  fuift  fïieftftcn  foubc  tot  onberbaufc 
ftingc  ban  befe  3tanben/  en  om  bie  toebcr  onber  be  oubg 
tprannpe  te  teengen/  toaerohi  f  jctfpottelijft/  en  niet  om 

hem  foude  willen  vermanen  van  eenige  fake  van  impor-  fcerawtoö02benf0l!bc  toefett/Öatj  'c  ebcntóel  lUebCfCm  in tantie ,  het  ware  dan  dat  het  feden  of  de  Theologie  be- 

trefte,  met  belofte  van  hem  te  volgen  in  't  gene  dat  hem 
wel  vertoont  foude  zijn.  Maeraengaendedathy  (den 
voorfz  Predicant  aenduydende)  tegens  hem,  en  fijne 
Huys-genoten  publijkelijk  foude  willen  prediken ,  en 
fijne  fermonen  daer  van  maken ,  na  hare  gewoonte ,  dat 
hy  fulke  antwoorde  krijgen  foude  ,  als  fijne  ftoutigheid 
en  ontijdigheid  foude  weerdig  zijn. 

Siet  mijn  Heere ,  hoe  veel  die  luyden  fich  laten  dun- 
ken ;  gelijk  fy  ook  daerby  u-lieden  wel  gedaen  fouden 

hebben  >  ten  ware  dat  uwe  voorfienigheid  en  autori- 

tey t  by  tijds  hun  wederflaen  hadde ;  't  welken  den  door- lucbtigften  Konink  hier  niet  onbewuft  is. 
Hiermede,  &c.  Te  Edimbourg  den  29.  Maert  1596. 

Onder  ftond,  UE.  feer  geaffeótioneerde  dienaer.  On- 
dertekent. H.  Damman. 

OPSCHRIFT, 

banbeftngc  traben/  of  baer  na  booten  /  en  bat  öct  Daer 
leet  toefen  foube/  bat  ben  ö?pf:renB02ften/  (toïens: 
onberbanige  tetenbett  fp  31)11)  met  fuine  faften  te  ber- 
geefs  geoccupeert  fouben  Xm^it  €n  om  bat  fp  ganfefj 
niet  gefintjiin  met  bett  ïioninu  ban  ̂ pangten/  of  bm 
^paenfen  ïtaeb  /  m  e?nige  f janbeüngc  te  tceben  /  DeO= 
benfe  oon  niet  gecaben  gebonben  (fo  om  öaet  ampt/  al^ 
tot  confecbatie  ban  [jaec  ieben/  totjf/  ninberen/  en 
befe^ebet'ïanben/  bitfz  boben  alïeè  beminnen)  befm 
beitf  ïiepfei'^  ftlj>ijbci$/  met  ben  potentaten  binnen 
be  Eanben  baec  bp  geinteceiTeect  /  of  ooft  bimm 
'$  Hlanbss  na  beIjoi*en  te  boeit  communif eren/  enalfo met  eenige  (janbelinge  ben  flaetberec^lanbentebzen^ 
gen  «pt  ben  goeben  (lanb  baer  iuüietè/  jijnbeöaec 
leeb  batfc  ben  %epfer  Oter  in  nkt  ftortiten  belieben.  <£e» 
geïiiften  foief  ban  aïUtooojbe  fcJj2ebenfe  aen  bc  ©02ftm 
en  iitben  boo2fcb2eben/  beröopenbe  batfe  bacrmebe 
be geb2epgbe ftanbeiingc ban  pep?  fonben  boo2nomen  / 

iog-fetje* 

fn\n?Ln  moöcn  Wijbch/fo  toerben  noefttanö  be  fcöeperi  tot  ̂ Cm- 
ïciomn"  H^bam  in  't  noö2ber  guarttcr  geeguipeert  /  en  5i)n  ben ijfnnetooj»  16,  5lp2il  (^Teiel  uptgelopcn/  en  is  bcnSübmiraelbc 
ioen  ge.  tytvct  ban  aiDavmont  ben  1 8.  geboïgt  /  om  na  Éföanö 
Sna^n/tegaen/  en jijn  in  't  epnbc  ban  3tp2iïgeltjftelijftHpt 
jeianöge»-  ̂  
'onöm. 

^enmijnHcere,  myn  Heere  van  Oldanbameveld ,  ÖV.   Ctt  maften  batbe  iDllptfcnbaer  af  ftÖepbcnbc  /  cna?^ 
berttoijfdenbc  ban  pet  te  ftonnen  tiptrecöter?  /  ftlfó  te 

Moe  toel  bele  meenben  bat  met  fjet  berlies  ban  nigaebiijben/  en  bte  [janbelinge  af  Ijter  megen  ïatcn 
CauW  't  erpïoit  ban  be  €ngeïfe  blote  gefcï)02tfoube[fonbem 

3£>cn  Carbinael  3ülDertiüS/  3i)nbemeef|erbanCa^- 
u$7  beeft  aïbacr  tot<!3ouberneurgeflelteen  ^naenö 
Capitepn/  genaemt  Sfoan  be  nibas/  bie  <föouber= 
neurb.m^ïupö^as/  en  toas  tot2ünttocrpenopge^ 
ïöorijt/  en  hm  fcci*  ftiepncnftateinbefeoo2logeopgc^ ftlommen*  tBaer  toerbe  geo2bonneert  be  (lab  aen 
Bïaenbcrenteïjecfjten/  enbaereenBlaemfeflab/  en 
met  ïjetianb  ban  Caüs  (bat  genoenittoaö  \yet  €>2aef^ 
feDapban<0pc)  een  bijfbe  Ut  ban  Blaenberentemai 
ften/  ïm  ïjeeft  f)ctboo?genomen  feer  te  berflerften  met 
boitoerften  en  anberfints  /  ooft  meenbc  T)p  baer  ban  een 
grote  ̂ ee-jtab  te  maften/botf)  be  toerften  gingen  lanft^ 
faentboojt. 

^Dc  l^oninft  ban  TD2anftrijft  tot^3oïongien  tocfenbe/ 
en  bet  berlies  ban  Caliö  bertlaenbe  /  beflelbe  goet  gar * 
nifoen  baer  binnen  /  onber  ben  ̂ eere  ban  öigues  /  bef* 
rjcliifts  in  lBontrrnel/  ben<C»2abeban^intpoï/  in 
?iöbebil  /  be  ̂ ertoge  ban  jiBonpenfier  /  en  in  ?!rb?c ö 
ben  <02abe  ban  SSellin  met  tien  of  ttoadfbaenbelen 
ftrijgö-bolft/  berfelfcfjant  met  ben  jongen  ̂ cerc  ban 
naonluft/  enbitaUeöalfobette!t5n;tbe/  iSJjutoeber 
na  la  5F^re  getogen  :  &pt  2CbbebtHe  ïjeeft  \\n  met  fijn 

Eelanb  na  pepmupen  in  €ngelanb  gelopen  /  baer  be 
€ngelfe  fcï/cpen  bergaberbett;  <Op  be  felbe  t\)b/  en 
metbefelbefcljepenbertogenmebena  €ngelanb/  ben 
2Hmbaffabetir  25oblep  /  om  be  anttooo2be  ban  be  $£ce; 
ten^taten  <©enerael  Ijem  gegebcn/aen  be  ïaoningiime 
te  rapporteren  /  en  ben  ï^eere  ©eere  met  be  2100.  €n- 
gelfeomnapepmupentetreftften  :  ̂ 0  bat  be  l£ee= 
ren  Staten  feer  toaren  ontbloot  banbolft/  Ijebbenbc 
gare  oubfle  en  geerperimenteerfte  oo2logs-bolft  upt  ffet 
lanb  moeten  fenben/fo  na  ©2anftrijft  als  na  Cngclanb/ 
en  boben  bicn  fo  beel  fcljepen  /  en  Debbenbe  fo  bictoricu- 
fen  bpanb  fo  na  op  be  banb  /  niet  toetenbe  toaer  bp  ben- 
lupbén  aentaftcn  foube  mogen  /  't  toelft  al  een  groot  na- 
öenftengaf/  fo  bat  be  Staten  ban  ̂ ollanb  goet  bon- 
ben/  bare  ban-baert  b2ieben  upt  te  fenben  tegen  ben 
berbentrKep/  omtebergaberen/  en  op  allefafteno^ 
b^etefteüen. 

È»eftepree    <©en  z$.  %pti\i$  ontfingenbe  peeren  Staten  <j5e-  epgen  Dmb  ben  27.  3Ep.2iï  gefc'j^'bett  aen  bendeere n  eeni8e  nerael  een  totef  ban  ben  feepfer/  ban  bate  ben  25.jfDar 
ttncntüboo2leben/  ftoubenbc  bat  ÖP  bolgenbe  bc  refolutie 
ebm  ban  ben  öijftö-bag  tot  Regensburg  /  ban  't  jaer  1 5  94» 
öjöttm   ban  nteutos  gebecreteert  babbe  /  een  jlatelijfte  Hegatie 

3übbocaet  ban  i^ollanb  bcfen  nabolgenbe  b?tef. 

MYn  Heer  van  Barneveld. verlies Toegekomen  zijnde  het  «Rw*« Caiisbuy ten  mijne  hope,  en  iny  fiende  ̂ fj^jj 

gedreygt  met  het  vervo'g  van  noch  andere  onJseylen  ,  ba«  ' 

fo van 



l$2 

cijh/  ge 
fcluebm 
meifrjnep* 
geil  lianü 
aen  ben 

$eete  ?Cb« borner  ban 
bolland. 

Hetdrieendertigfte  Boek, 

596. 

fo  daer  in  niet  prompteliik  werd  verfi
en ,  door  gefa- 

mentlijke  toeftand  van  alle  geïnternee
rde : ,  daerom 

hebbe  nodig  gevonden  mijnen  Coufijn  de
n  Hertog  van 

Bouillon ,  tf  Inden  na  Engeland ,  om  daer  tot  dien  cy  n- 

de  te  maken  een  verbonteniflè  tot  ofrentie 
 en  detentie  , 

endathyterftond,  neftens  den  ■  Heere  Ca
lvart ,  aen  de 

Heeren  Staten  lal  brengen,  foderefoluti
en  die  aldaer 

aenomen  fullen  werden,  als  mede  mondel
inge  te  ver- 

tonen 't  gene  hy  heeft  gefien  en  verftaen  van  den  ft
aet 

van  mijne  faken  alhier,  en  van  mijne  voo
rnemer iin  de 

faken  van  den  oorloge ,  en  boven  al  de  moey
ehj  kneden 

in  dewelke  ik  my  defwegen  vinde  aen  allen 
 kanten ,  cue 

hem  wel  bekent  zijnde,  hebbe  gedocht  dat 
 gy  die  door 

hem  fult  verftaen,  hy  heeft  hem  van  dele  rey  fe
  grotelijks 

ceëxcufcert  met  veelderhande  redenen ,  d
ewelke  in  an- 

dere gelegentheid  by  my  eenige  plaetfe  foud
en  hebben 

gehad,  maer  in  defe  conjefture  niet  k
onnen  aennemen. 

My  verfekert  houdende  dat  de  Heeren
  Staten  in  defen 

dele  my  nen  wille  toe  fullen  ftaen,  en  duy  d
en  dat  de  auto- 

ritey  t  die  ik  hebbe  genomen  over  den  
voornoemdenCal- 

vart,  defelve  gefchiet  te  zijn  op  het  vert
rouwen  twelk 

ik  hebbe  van  hare  vriendfchapt'mywaerts,
  daer  op  al- 

fo ik myganfchelijk  verlate,  fy  infgelijks  v
an  demyne 

haer  molen  verfekeren  dat  haer  nimmermeer
  fal  ontbre- 

ken ,  gelijk  ik  volkomentlijker  belaft  hebbe  aen 
 de  voor- 

fchreven  Calvart  van  mijnen  't  wegen  't  fel
ve  te  be- 

veiligen :  biddende  den  felven  in  defen  volkomen  geloot 

te  geven,  en  my  betonen  de  befte  officien  dieg
y  lult 

oordelen  ten  meeften  dienftc  van  d'een  als 
 d'andere , 

waer  door  ik  in  't  particulier  u  blijven  fal  geobligeert, 
 en 

mydner  van  quijtcn  meer  als  gy  foud  begeren  van  e
emg 

menthe  ter  wereld;  Boven  dien,  mijn  Heere  Ba
rne- 

veldwiluGod  in  fijn bewaringe nemen.  Den  27.  April, 

inAbbeville.  Ondertekent  ff**»?,    • 

HET  OPSCHRIFT  WAS, 

tAen  mvn  Heere  van  Barneveld. 

3^efen  bnef  ban  tien  fconttn  ban  ©?annrij&  aen  de 
Heere  ©acnebeld  gefdpeben  /  toerde  in  ben  ï^age  ge? 
biam  Op  der  peeren  Staten  Boent  /  Op  den  üoninh 
ban  ïtóturp  de  Heere  Calbart  /  detoeine  ben  bttföen 
qjunp  in  den  éage  quant/  upt  «Engeland/  altoaer  ïjp 
&  erp:effe  latte  ban  den  feoninn  mede  gefonden 
toa£  /  om  aldaer  te  berttacn  toat  tuflfcBen  fijne  ge» an* 
ten  en  de  Jjoninginne  ban  ingeland  gebandeït  f  oude 
toerden  /  de  fconinh  fjadde  Dein  ooft  een  Ojief  mede  ge* 
geben  aen  aen  Heere  Henrin  ban^ïicnen/  detoelne 
bw  toegen  de  Meeren  Staten  ban  «Belderlandinde 
bernadetïnge  ban  be  peeren  Staten  «Benerael  toao 
comparerende.  <©efen  b:ief  ïjadde  denitoninn  mede 
in  't  gebeel  met  fijn  epgen  bandgefdpeben/  entoas 
ban  gelpen  bate  altf  bie  aen  23arnebelb/gelijR  ik  oefien 
ïjebbe  /  en  upt  ben  francopfe  Ijebbe  doen  trantfatercu/ 
lupdendealdug: 

HET  OPSCHRIFT  WAS, 

^Am  mvn  Heere  van  Briencn.  Op  den  brief  fiond  met 
ontfangen  den  28. 

25?iefbe£ 
foömnhö 
ban 

©janfi* cijfi/aen 
ben  $fceie 
2&?fenen 
oefchjeben 
met  fnn 
epgen 
tjaiiö. 

MYn  Heere  van  Brienen.  Ik  wete  feer  wel  dat  d'aff
e- 

die  die  gy  draegt  tot  den  welftand  van  mijne  faken, 

fulks  is ,  dat  ik  u  niet  en  behoeve  te  vermanen  my  die  te 

continueren.  Dit  woordjen  met  mijn  eygen  hand,  is 

alleenlijk  om  u  te  betuygen  mijnen  goeden  wille ,  en  de 

begeerte  die  ik  hebbe  van  die  Provintien ,  nader  met 

my  te  vereenigen  in  eene  goede  en  verfekerde  aliantie , 
waerom  ik  u  bidde  den  Heere  Calvart  te  geloven,  die 

het  wel  weet,  en  ook  hoe  nodig  het  zy ,  dat  fulks  ge- 

fchiede,  't  welk  de  oorfake  is  dat  ik  gewilt  hebbe,  dat 

hy  na  Engeland  foude  gaen ,  om  by  alles  tegenwoordig 

te  zijn,  en  van  daer  by  u-lieden,  om  fich  in  defe  ma- 
terie te  gouverneren ,  na  de  refolutie  die  men  nemen  fal, 

en  de  fake  fal  vereyfehen.  Geloofthemdan,  hy  weet 

des  Heeren  Brienen  f  hand  getekent 

Mey,  door  Calvart  in  perjoon. 

<Den  ganfefjen  tijd  dos*/  foban  »ett  /  3fip?tï /£&*>» 

afé  't  begin  ban  |Ben  /  bias*  tjet  meelt  doozgacno  feer mmc' fcöoon  en  toarm  bieder  /  en  fulhcn  taoegen  drogen 
booHiid/  bat  in  beel  jaren  diergelijhen  niet  entoaö 
getoectt.  öutgenomen  datin  't »ft-iaud den 7. .fflöep  fj0}™^, 
fodamgcenfcïjnhnelijncnbagelbiel/  ftecnen  fo  groot'S-ïanci al0  <®oner-noten  /  en  binnen  Wft  eenige  gebjacljtbanïw* 

toerdende/  toaren  nod)  fo  groot  alg^afc-noteri/  delailil- 
üeeften  in  't  beid  maehtên  groot  getier  en  geroep. <©en  decben  iBep  toaöDctbagbaertban^ollanb/ 

uoo2namentujK/  om  te  refolbecen  op 't  aennemen  ban 2000.  aflBaertgelberjS  booj  ïjaer  quote  /  oor  om  pern 
ningen  ban  nieuto^  te  binden  /  fo  tot  onderftand  ban  de 
fiRenijierteïanoe/  aU$  totafTitfenticbandeoJngelfe 
en  f  cancopfen  /  en  daer  toe  een  capitaïe  <g|mpofïtie  of 
lemnge  te  doen/  ofalïc  de  middelen/  fotoci  banber^ 
pondmge  alö  andere/  den  acïjtflen  penninfe  te  betftoa^ 
ren  /  en  ban  allen  defen  ten  bollen  gedifcoureert  3ijnde  / 
en  een  repartitie  ban  de  3©aertgelder$  boozgefïagen 
3ijnde/  5ijn  de  Staten  den  bierden  gefeïjenden/  om 
rappojtte  doen/  en  den  9.  toeder  Op-een  genomen/ 
om  daer  op  en  eenige  andere  p^ibate  poinctcn  Daer  epn? 
delijne  lattin  te  ö^ngen/  en  die  af  te  doen/  Hebbende 
die  ban  ïjet  iloo^der-quartier  onder  andere  berfelaert  / 
dat  de  ̂ dmiraïitept  ban  öaerguartier  defen  iaretoel 
150000.  gulden  te  ftotf  foude  ftomen/  daer  tipt  men 
fag  dat  ban  ijaer  guartier  niet  beel  nomen  foude. 

^ijn  €rcellentie  toefende  in  beland  /  toas  t'éfr®*^ 
tiende  getoeeft/  om  die  plaetfe  te  beftentigen/  enSaö>fffiS„ n* de  daer  Op  naett  romfomnieutoefo?ttficatiengeo?bi'boift/  ö*> 
neert  /  en  daer  öinnen  gefonden  eenige  rflederlandfert?,ute.n. 

Compagitieti/  om  dat  de  plaetfe  gualijn  üetoaert  toa«/ amunUK* en  b002tö  ontboden  batmen  baer  cenig  gefeïjutfoube 
fenben/  baer  op  geojbonneert  toerben  ben  biciden  /  dat 
men  dertoaertss  foude  fenden  /  norO  2.  ïjeelc  en  2.  Dalbe 
Canons  /  met  gereetfcöap  tot  1200.  fcljoten  /  en  eeni^ 
ge  andere  anuinmc  boo?  öet  nrijg^-boin/  en  fcf^ecf 
daer  na  aen  de  Staten/  datïjp  ban  meninge  toa^  te 
bertcehnen  na  ifulft/  bergen  op  Zoom/  m.  ©m 
oberalo?d?etettellen  :  5^a  ©ergen  op  Eoom  toerde 
gefonden  8ooo.  ponden  poeder/  en  8000.  ponden  Ion* 
ten  /  meenden  datfe  t'alïen  tijden  al$  't  ban  node  toaö  / 
die  pl-jetfe  genpeg  nonden  booten. ontrent  defe  tpd  ïtreeg  men  tndtnge  Op  b:ieben  ban  £„  Jf " Caron/  ban  den  25.  en  28.  boo?ledcn/  dat  de  hertog  Staten 
ban  bouillon/  en  den  l^eereban  ̂ anc|jpmetCal*^9£ntca» 
bart  in  €ngeland  toaren  /  baer  af  beel  in  regatb  ban con* Calbart  feer  bertoonbert  toacen  /  om  bat  ïp  pijnde  een 
o^dinariö  legger  in  B2anftriju/  Oupten  laft  ban  fijne 
mcefterö  /  daer  ttPt  berttoühcn  en  i\\  «cngcland  geba- 

ren toao/  boel)  öet  toerde  Op  den  3!Obocaet  ban  Rol- 
land berfcöoont/  met  bet  fclpijben  ban  denBomnft/ 

dat  Xytt  den  ï*oninft  met  tegentïaende  fijne  ntenigbul- 
dige  ercufatien  /  fulho  crp.2cffdijft  getoilt  ïiadde. 

3©P  toillen  toeder  neren  en  boo^beiljalendege* 
feïnedeniffe  ban  den  jare  1596.  ©e- Staten  ban  ̂ ol* 
land  die  op  rappoit  gefebepden  toaren/  quanten  ben 
tienben  Mw  toeberom  W  maluanderen  /  en  blebeni^J;  y)t 
tot  ben  16.  toe  Op-een/  daer  toerde geconfenteert om foiuS 
penningen  te  binden  /  dat  de  fteden  Op  anticipatie  fjaer  ban  be 

berpondingen  fullen  betalen :  datfe  norïji  00000.  gul-^tatcn 
den  fouden  op-wengen  /  daer  de  Staten  renten  af  fou*  fay ol den  betalen  tegen  aebt  tat  bondert :  dat  men  tot  iatfe 

ban  die  ban  Rolland  foude  Ifctjten  2000.  man/  om  in* 
aoaectgeid  te  leggen/  berdeelttn  i6.bacndeïen/  en 
ttoec  Colonelfcfiappen  /  en  om  dat  in  dit  jaer  de 

en  de  lake  lal  verevicnen.  vjeiooriiicmuaii,  uy  wcci  w^  sn.mi»i|vV«)T»i ,    »..  ^....  -^v.»  ...  ^..  ,«..^  . 

hoe  feer  ik  bekere  dat  alles  wel  2a,en  excufeert  fijne  rey- 1  laften  ban  die  bait  ̂ Ollanb  /  fo  02dtna«Ö  aïö  erttao 

fe  ook  by  fijn  meefters  :  Want  ik  hebbe  het  alfo  begeert 

Sijn  af-wefen  voor  fuiken  korten  tijd,  en  fal  met  allen 
nietfehaden,  en  de  vrucht  van  dien,  fal  te  groter  zijn 

t'fijnerwederkomfte,  als  wanneer  ik  wel  blijde  fal  we- 
fen ,  uwen  fone  te  fien  onder  mijne  Pagien ,  volgende 

den  wille  die  gy  daer  toe  gehad  hebt ,  ̂  en  ik  u  t'anderen 
tijde  hebbe  laten  weten.  Adieu  Moniïeur  van  Brienen , 
defen  27.  April,  teAbbeville-  En  was  ondertekent 
Henry. 

Oinatisv  fouden  bedragen  37^6000.  guïdcnö  /  daer 
tegen  bet  innomen  ban  alle  de  opgeftelde  middelen/ 

^mpotten  en  berpondigen  ban  't  Sand  niet  meer  be? d joeg  dan  3  o  3  6000.  gulden  /  en  dat  tegen  de  tcjte  niet 
meer  toao  te  bfrtoaebten  dan  de  boo  jfr  fpetoen  1 00000. 
gulden/  en  ontrent  *oooo.  gulden  ban  de  ̂ jocetfen/ 
toerde  mede  goed  gebonden  dat  men  op  de  naejteber^ 
pacïjtinge  alle  de  middelen  /  fo  ban  berpondingen/ 
qtmpoftcn  /  aio  andere  /  die  in  den  lande  geneben  toer 

den; 
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ben/  fouben  bcrDogen  en  beftoacen  ben  acDtften 
penninlt  /  todfee  becDoginge  bctacmt  to02be  tipt  te 
jullen  b2engcn  350000.  gulbettDeöjaerev  Daer  me* 
De  men  mcpnDe  te  gerancn  tot  furnifTement  ban 
be  boo2fcD2ebcn  laften  :  3>aer  toerbe  mcbe  lange 
geDifputecrt  op  De  beb2ijbinge  ban  bc  Ece  /  mit£ 

/baer  in  't  lanb  tncltncecDen  /  en  aüe  lic  lanben  ban C5ulu&  /  Clecf  en  anDerg  onDet  beö  Mtpfciü  geDoo2* 
faemDeiö  focljten  te  b2engen  /  ten  bicttfte  ban  De 
^pangiaetbcn/  baer  tocfp  ben28.rfócp'tl§upo,te <*Bocïj/  in  nftoefen  ban  ben  3£20ftbabDcn  Doen  inne* 
ntcn/  en  Oefcttcn  met  gamifoen/  enfulutfmcDe  tot 

93 

't  bedien  ban  Calig  /  baer  op  men  ecnige  inftruc*  <0emtepgcti\tcbttcOoen/  baer 't  gefaclgcerttoaö. 

©ie  ban 
ÏDlaenaej 
ten  bieüm 
UGO  000. 

gulbrn  te 

tien  en  o2bonnantie  concipieerben/  om  met  Die  ban 
SSelanb  te  communiceren  /  en  baer  na  geacrcftccrt 
te  toerben. 

(omtrent  befen  tijb  ureeg  men  tijDinge  bat  Die 
ban  ©laenberen  geconfenteert  IjabDeu  te  tontciuue* 
ren  1200000. gulben/  tot  bc  boften  ban 't beleg  ban 
<0oftenbc/  fo  men  Die  plaetfe  toilbeudcgercn/  toacr* 

SU  h.>  n«n om  Dc  Staten  nocD  ecnige  Compagnicn  boct-nnccD* 
EK  ten  bectoaertö  fonben. 
te  beuoe*  3£en  1 9.  |Bep  quant  fijn  Crcellentie  /  ober  al  o?* 

b2e  geftelt  Debüenbe  op  be  3f  contieren  /  tegen  Det 
böo2ncmen  bc$  bpanbov  en  iïoegen  omtrent  befettjb 
eenige  rupteren  ban  ̂ onn  engtes  ban  beringen/ 
omtrent  ïDectt  in  't  lanb  ban  ̂ 00211/  ttoee  banen  rup* 

™"S  **  teren  ban  ben  bpanb/  tocfenöc  Italianen/  bannietrê 
Dencpnnö/met  ben  carbinaelin 't  SattD  genomen/  baer  ban  fp bp  ffonfe  45.  peerben  «regen. 
sefiagai.  ̂ cn  lu  ̂ ^  tsaren  ontrent  80.  rupteren  ban be  %arcn  /  met  80.  boct-ïtncrlïtcn  booi  Sinttocr* 

pen  /  maentcn  omtrent  2$02gcrDaut  een  gat  in  be 
toal  ban  bc  2&uptcttfe  /  en  quanten  alfoo  boo?-bp 
be  ïio-poo^te  na  be  ïtipb02per-pöö2te  /  om  ecnig 
bee  te  nemen;  be  bo?ger#  bit  fienbe  biclen  met  gro- 

te Dopen  upt/  maet  toecbe  bp  be  folbaten  te  rugge 
geD?ebcn  /  met  fulhcn  furie  batter  ecnige  boob  ble 

Ctoeeba* 

,föa  bat  De  CarDinaelCaletfberobertbabbe/  font  Mm$  b& 
ÖPIBonöbeïtofnemctcenigbolft/  en  bebebe  natte*  £°rn* «. len  ban  tantes  ett  «Supncs  innemen.  rSSüSt 

©oo2töfantï)p  3Don  ̂ ïguftijniBeriaom  SCrbjes?  «jsupne? 
tebcficDtigett/  't  tocln  Dem  toel  biencn  foube  om  ben  «n^™* 
pagbancalco'tclanbctenemen  in  ©2anfettjh/  toe* fenbe  een  «&tcbe  ecttijbtf  gcuoutot  om  be  «Êttgdfe  /  atö 
fp  Calc#  Dabben  /  fjet  uptlopcn  te  beletten  /  en  bttofr 
Ie  be  Jtoninft  baer  in  tot  «Douberneur  geftelt  Dabbe 
ben  <02abe  ban  25ellin/  ett  bat  be  plaetfe  toel  toas  ber* 
fcuert  met  bolfe  en  amunitie  ban  oo2loge/  en  bat 
Ijet  niet  onberbacljt  acngetaft  toerbe  /  gdijfe  Cales 
gebaen  toasy  fo  Doopte  men  bat  bejSCarbinaelo ibic* 
torie  Dier  ftuptcn/  en  bat  men  ftettt  Dier  toerfegeben 
foube/  toantbe  plaetfe  tamelpfterfetoafii/  baer-en- 
tufTcljen  Doopte  men  ooit  bat  be&oninn  ban  ©2anfe* 
rtjfe  Ia  ,5pere  benomen  foube.  <©on  3dugufrtjn  be  guar*  »tt»ie0 
tieren  onber  3lrb2e0beficDtigtDebbettbc/  fo  f)eeft  öe  *»oiö  ben* 
Carbinael  fijn  leger  boo?  ?trb2ej$  getuaebt/en  be  quar*  8"t, tieren  upt-gcbeplt/  en  bebal  3ilntonioCocqud/  be- 
toelfec  <0cuberneur  ban  ̂ tecntoüfe  toaö  getoeeft  ban 
be  ̂ paenfe  3ijbe/  ten  njbe  [jet  ban  fijn  €rteilentte 
IDmirittuss  belegert  toajJ  /  en  nu  Coloncl  ober  een 
^cbcrïanbfl?  ïtcgtntcnt  boct-bofft/  ett  <Don  anugufnjn 
lUcria/  Coloncl  ober  ecn^pacnöïlegiment  boet- 

ben  /  ett  ecnige  toerben  gebtoongen  in  be  gracljtenj  bolfe/  bat  fjMupbcn  be  befcljanfingcn  foubcn  boen/ 
te  fp2ingcn/  be  rtmtcren  Inregen  omtrent  200.  fclja-rttoelfe  ft»  blittig  na  quanten/  boel)  niet  fonberberlieö 
yen/  brefe  bacr  af  b2acDtcn  na  bergen  /  Debbenbe  ban  Den  bolfe/  D002  DetfcDieten en  uptballen  ban  bic 
alleen  b2ababe  gebaen. 

©e  Ate&e    ̂ ctt  24.  |ï5ep  togen  3 .  batten  rupteren  tipt  5^int* 
ban  binnen.  $u  Dabbe  SCugutfijtt  naeria  Demgeïc- 
gertaentic5i)be  naer  25ou!oigne/  öaer  beboo?-ftaö 

picnöcit 
en  toeöec 
bedaten. 

mnaSii  t^cöcn  met  omtrent  70.  mannen  te  boet/  en  25.  peer*  lept  /  baerbele  laecDten  en  mocrafacDtigc  plaetfen 
autitn.  ïmi  met  ̂ iafpar  25crnact  gcltomen  /  en  in  't  lanb ;  toaren  /  langs  todfee  plaetfen  toaren  150.  folbaten/ 
buts  uw  ban  4l3uUjli  quanten  buljacr  omtrent  100.  peerben  \  ban  25oulcngicn  gefonben  /  in  beftabgefeomett/  baer* 
Haften  JS&na/  belepb  bp  bc  Co?nettett/  baermebcfpiotnmenteblntigerarbepbeom  fulfesJte  beletten/  en 

böo?t?5  togen  en  quamen  ben  z%.  in 't  lanb  ban  ben  pas  met  ̂ cljanfen  beter  te  betoaren/  b'toelït  ge*  ©e  bo^ 
^utfettburg  boo2  €cljternacD  /  bacr  fn  bicnnacDt  baett5ijnbe/toevbebeboo2ftabbefcDotenenbeft02mt/^ai>  *>** 
ttoee  poojten  met  ttoee  petacto"  bcbe  opftj?ingett/;  be  5?cancopfen  bebenDaer befte/  enbertoeerben  Denfw5"f". en  quamen  bacr  na  boo?  een  cojpg  be  garbe  binnen  tod/  bocD  toerbe  met  ben  eer(tenfto?m  ingenomen  /nomen, 
be  berbe  pookte/  bkfz  mebe  opcnfïocgen/  en  reben  en  baer  bleben  ontrent  beertig  man  ban  bie  ban  bnt* 
alfo  binnen  be  ftab  Wfc  licDtdtjfe  bermeefterben  en  nenboob/  en  meer  ban  Die  ban  bupten/  enfeerbele 
plonberben/  en  ïtrcgett  albaer  een  goebc  bupt  /  en  gequetft/  bk  na  fint  <0mcr  gefonben  too?bett/  om 
namen  ban  baer  met  Daer  gebangen  ben  Wiï/  ben  albaer  toebcraenefen  te  toerben. 
,§cDout  en  ecnige  ban  be  jpagtftract  /  met  omtrent     ̂ >en  1 9.  iBcp  bebcn  bk  ban  binnen  eenen  bappe*  öptbai  ïwc 
30.  bo^gers  /  bicfe  in  gamifocn  b2arDten/  toaer  af  ren  uptbal  op  Dct  ïtegimettt  ban  Coquel  /  ffocnen  btleB"btn' ben  Wit  fijn  ratttfoen  naberDanb  maefete  op  12000.  |  ecnige  boob/  ett  queftenberbele/  maer  fp  toerben  fo 
KijfesiDaeïber0/  en boo? fijn Jfeonniïtcn 4000. ïtijïtö*  ontfangen/  batter  bele  ban beDare bleben/  enbatïfe 
baelberé  /  be  boet-nneebten  Dabben  Daer  in  't  lanb  bc  bUtcbt  toebcrem  in  bc  ftab  moeiten  nemen.  <©e ban  43ulijfe  en  in  bc€pfcl  meeft  boo2fienbanpaer 
ben  /  maer  bk  Debbenbe  boen  blijben  bupten  <£cD* 
ternacD/  in  betoaringe  ban  ecnige  folbaten/  5ijneen 
goet  getal  boeren  genomen  hk  alle  Dcfelbe  paerbctt 
DeDben  genomen  /  en  be  bacr  bptoefettbe  folbaten  baer 
ban  geb2eben/  toacrom  be  boet-unecDtett  baer  ban 
fuïïten  bupt  niet  ftonben  b2cttgen  /  alö  fp  gemeent 
Dabben.  %n  't  toeberfecrett  meenben  eenige  GLikvfc 
Daer  te  gilpen  te  fcDuttcit,-  maer  fp  bieten  baerfo 
bappcr  in/  bat  fp  fe  moeften  laten  pafferen/  en  tot 
ratttfoen  ban  't  ̂ ©02p  en  gebangenen  geben  400. ïliifeöbaclDer.ö  /  ban  geüjfeen  b2ebenfc  te  rugge  tot 
in  bc  ftab  toe  /  Die  ban  Stralen  Die  Daer  meenben  ben 
paöbacr  omtrent  te  beletten/  in'ttoelliC2.  cf^.ban Daer  peerben gcfcDoten toerben/  en  bacr  mcDe  qua* 
menfe  boo2tö  b2p  tnet  Darenbupt  totinDaergarni* 
foen.  <©efett  acitflag  toaö  batt  langerljanb  belepb 
bp  ben  Cornet  ban  ü^Doben  /  en  ben  tocDt  ge* 
tommanbeert  bp  be  fiitmecfter£  €bmonb  en  Htp* 
Dobcn. 

"®t  «0ulijnfc  ïïabett  ftlaegbcn  baer  na  feer  ober  bc* fen  tocDt  aen  ben  SaDe  ban  ̂ tate  /  om  bat  De  boeren 
met  fulïte  inlegeringc  bcb02bcn  to02Den  /  maer  ottt  bat 
'tnictmogcltjfei0/  bc  rupteren  in  te  Dottben/  enfeoft men  Daer  in  niet  remebieren :  i€e  meer  fomenfag 
Dat  De  <0uuj«feïtabcttfdf$  meeft  tot  nieutoigljcib 

V.  Deel. 

%ere  ban  jiRonlufe  /  bk  Dc  plaetfe  albaer  bctoaerbe/ 
Dein  toat  te  bloot  gebenbc  /  toert  ban  berre  gcfcDoten/ 
baer  ban  l)p  toepnig  Dagen  baer  na  ft02f. 

<©eit  20.  fiicp  toerbe  nocD  bier  Cartoutoenban't  ®tmt Cale^gcDacit/  tot  be  26.  ftunïten  grof  gefcDuts  bk  }& 
in  't  Steger  toaren  /  en  Det  toater  boo2  een  fcfecr  Ca*  pianr. naelafgeiept3ünDe/  Debben  Det  gefcDut  geplant/  en 
De  ftab  befcDoten/  btc  ban  bintten  frDotên  baer  feer 
tegen/  enfcDotett  eenige  ftufefeenDeraber^aenftnft* 
ben/  fo  batfe  bic  niet  meer  geb2upfecttfeonbcn.  <De 
ïtrtjgsi-Ciberften  in  be  bclcgeringe  toaren  alle  toel 
gemoct/  omelfeöDaer  acn-beboïen  quartier  tot  ben 
uptterften  toe  te  betoaren  /  maer  be  <02abc  ban  25cl* 
lin  liet  be  &rijgö-€>berften  t'famen  roepen  ett  ber* gaberen/  en  fepbe :  ZDat  lp  toel  toifte  bat  be  ftab 
la  5P ere  (Die  alreDe  ban  opgeben  Dattbelbe)  nocD  et* 
telijfee  bagen  teaenftanb  boen  Itonöe/  en  tegen  Dott* 
ben  foube  /  en  bat  be  ïioniitK  /  fo  lange  lp  geen 
meetter  ban  la  3ferctoarc/  baer  ban  baennietfoube 
trcltltcn  om  Ijenlupben  t'outfetten  /  berljalben  toare ganfclj  gene  Dope  ban  Dnlpe  boo?  D^nben  /  baer 
toa$  alrebe  bed  fertjgo-bolfe  berloren  /  en  beel 
hrüg^-atnunitic  afgegaen  /  en  pulber  berfcDotcn/ 
en  baer  toatf  niet  genoeg  om  be  belegeringe  ïattge 
tegen  te  Douben  /  DerDalben  bacDt  Det  Detn  ract* 
faem  /  bnt  men  in  eett  fo  ongelegene  ttjb  De 

it  refte 



*94 Het  drie  en  dertigfte  Boek , 

9tcb?e«ï toetö  ben 
«tfacbinael 

tien. 

(Fol.  26.) 

ccfte  niet  foutre  in  't  becöerf  laten  b?engen :  maer öatfe  Dp  goeöer  tijö  op  Ijare  faftcn  toel  actjt  nemen 
fouöen  /  eer  ijet  met  ïjaec  op  't  upttcefte  quame/ fp  fouöen  nu  toel  feec  goeöe  conöitien  bcöingen 
nonnen  ■,  §kt  tegen  fo  oppofeecöe  ben  Capitepn 
25ofco  acnnenbcrg/  een  «Êöclman  eneerlijftfolöaet/ 
en  fepöe  :  <©at  öe  fafte  fo  berre  niet  toare  gefto* 
men  /  of  Dp  tjaöbe  goeöe  moeö  Die  flaö  toe!  te  fee- 
fcljermen  en  bctoaren  tegen  alle  öe$  bpanös  ge* 
toclö/  fo  lange  tot  öat  oen  Ëoranft  3la  tfere  foufee 
in-benomen  en  berobert  Rebben  /  en  öatter  noclj 
pulber  genoeg  toao7  en  alle  boo?-raeö  om  öe  flaö 
meöe  te  betoaren  /  alle  öe  anöere  €>berften  piefen* 
tcetöen  ooft  lijf  en  leben  boo*  öe  beftljerminge  öer 
flaö  op  te  fetten  /  en  elft  nam  aen  fijn  geöeelteite 
befcljermen  /  en  ttoijffelöen  nietfp  toilöenöen  Car* 
öinaeï  fo  moeöe  maften  /  öat  öp  fouöe  geötoon* 
gen  toeröen  /  öe  belegeringe  met  fcïjanöen  te  moe* 
ten  berlaten.  <De  <*&abe  ban  SSellin  tocröe  feec 
toornig/  en  fepöe  fïoutelijft/  Ijpmoefieöen&oninft/ 
en  niet  Dcnlupöen/  ban  fijn  öoenreftenfeïjapgeben/ 
en  liet  ijenlupöen  met  öace  licötbaerbigïjeiö  baren/ 
en  ïjp  öeöe  öeganöercnöaegov  tegen  alle  öer  <©ber* 
fïen  toille,/  öie  <H5oö  en  öe  menfcDen  tot  getupgen 
namen  /  conöiticn  ban  opgebingen  ïjanöelen  /  en 
b^  gefc&ifte  ftellen/  öat  fp  öe  ftaö  fouöen  opgeben/ 
en  öat  alle  tjet  ftrijgs-bolft  met  tjaer  getoeer  / 
toapen/  paft  en  faft  /  met  ttommel-lïag/  en  blie* 
genöe  baenöeïen  fouöen  upt-treftften ;  3&efgelij* 
ften  fouöen  öe  bo?geren  öie  niet  blijben  toilöen  / 
meöe  met  alle  Ijare  roerenöe  goeöeeen  mogen  bet* 
teeftften/  en  öie  in  öer  flaö  blijben  toilöen  /  fouöe 
geen  fcöaöe  aen  ïjare  goeöecen  geöaen  toeröen  / 
mits  öat  fp  öen  i&omrtft  $Dilippo  ban  ̂ pangien 
fouöen  ftoecen  en  öulöigen.  ̂ ©efe  opgebtnge  ge* 
fcOtcöe  öen  23.  |Bep  >  öie  öaec  Hpt  tcoftften  toacen 
notl)  ftceft  obec  öe  ttoaelf  tjonbert  gefonöe mannen/ 
bcljalben  gequetften  en  fieften  /  öaec  boo?  men  toa* 
genen  bcftclöe. 

JAER-DICHT 

Op  't  innemen  van  Ar  dr  es. 
ArdresV Viert  ALbcrtVs  oVergeleVcrt  Tonder 

■>96- 

noot, 

't  VVeLCk  de  ftoVte 
heLden  Verdroot. 

CLoeCke  Mannen  en 

aen  Den 
*iontn& 
ban 

©lanfi* rnh/  na  7, 
maenben 
belegs 
ouetgese* tien. 

<©en22.  »p/  te  boeten/  'g  öaegs  te  boren/ 
ïjaööe  <©on  SDlbaco  öe  <©forio  /  <6oubecneuc  ban 
tocgen  öen  ̂paenfeïjen  ttonmft  binnen  la  fat/  na 
öat  ijet  öen  föoninft  ban  ©janftrijft  toel  febenmaen* 
öen  tjaööe  bclegect  geftouöen  /  en  öatfe  geftomen 
toacen  tot  öe  uptterfte  benauttjeiö  cnïpngergnooö/ 
fnn  appointement  gentaeftt  met  öen  feonmft  /  öat 

ï)P  öe  ftaö  in  öanöen  ban  öen  föoninft  ban  ©janft* 
rijft  obeclcbecen  fouöe/  mitsSöatöp/  enöen^ene* 
fcïiael  i^ontlimac/  met  alle  öe  Capitepnen  en  fol* 
öatcn  öaec  upt-treftftcn  fouöen  /  met  öaec  bol  gek- 

teeer/ fïaenöe  trommelen  /  en  geftlanft  ban  trom* 
netten  /  ulicgenbc  baenöeïen  /  ftogelö  in  öe  mono/ 
en  tien  ftogetë  /  en  fo  beel  ftrupt  öatfe  elft  öaer 
meöe  tien  feïjoten  fouöe  nonnen  öoen  /  en  öaer  toe 
noeft  een  ftuft  oefefwt  öaer  Ijettoapenban  öenföep* 
ferCarolu^  öe  buföc  opflont :  ̂ at  öe  bo?gerije  in 
öer  ftaö  fouöen  mogenblijnenofbertreftftentot  ftaer 
bclicften  /  mttó  öat  öe  gene  öie  in  öe  flaö  blijben 
boiiöen  /  öen  ̂ oninft  ban  ©?anftnjft  eeö  öoen  fou* 
öen  /  öe  upttreftftcnöe  fouöen  b2p  en  bianft  /  met 
faft  en  paftbelepötoetöen/  öaeröcCaröinael/  ban 
incaen  öen  feoninft  ban  ̂ pangicn/  gebieörjaö/ 

om"3t  toelft  alfo  na  te  .nomen/  ten  bepöen  3nöen<©* 
iragiers  gegeben  toeröen.  ̂ >aec  toecöe  noclj  in 
gebonöcn  700.  aclitenöeel  öabecg  /  120.  acljten* 
öeel  tectoe/  fess  acDtenöeelgecflen/  25.  acljtenöecl 

font/  iooo.ïjoenöeren  /  30.  ftoepen  /  23,  fcfjapen,- 
^>cn  22.  |©ep  togen  öe  ̂ pangiaeröen  öaer  upt/ 

en  anamen  lebgen  op  't  3lanö  ban  Cambjefiö  / 

om  tjen  öaec  toat  te  becmaften  /  toant  öaec  beel 
fieften  toaten  /  öie  öoo?  ftouöe  /  toaften  /  en  onge- 
maftban'tbjater/  eneenige  öoo?  öonger  obergefto* 
men  toaren  /  toant  al  toa£  öet  öat 'er  nocB  fo  beel 
p?obifïe  in  gebonöcn  toeröe/  fo  toiflen  öe  gemeene 
folöaten  öaer  niet  ban/  en  toilöen  öen  ̂ paenfcöen 
<ï5ouberneur  fijn  öoogmoeöigöeiö  tonen  /  öat  ö? 
niet  tipt  nooö/  maer  b?ptoillig  en  met  laf!  /  obec- 
gegeben  ïjaööe. ^>en  Jjoniuft  ban  ©?anftctjft  nam  feec  aualij&en 
öat  öe  <£5?abe  ban  55ellin  öe  flaö  nan  3icö?eö  fo 
leelijft  fonöec  nooö  obecgegeben  tjaööe  /  toant  Dï» 
ban  meninge  toaö  geboeefl  /  met  ftjnen  getjelen  Ie* 
gec/  na  öebecobecmgebanlajpece/  getogen  te  Deb* 
ben  na  3Ctb?eo7  om  öat  te  ontfetten  /  en  öen  Cac* 
öinael  ooft  een  ©elö-fïag  aengeboöen  te  öebben  /  toant 
Dem  ijnam  feec  beel  bolftss  toe  ban  allen  namen/ 
öan  fjet  toaö  te  laet  /  Ijp  toaiS  met  öe  becobecinge  ban 
la  ̂pere  feer  toel  in  fijn  ftliift  /  om  öat  fjet  fo  ̂   in  ijet 
3lanö  toaov  en  öaerom  Ijem  meer  impo?teeröe  öan 
Caleg  en3Crö?es$ :  ̂ e  ̂ eere^ufrimi3Sban^afTau 
fcljzeef  aen  fijn  crcellentie  öiec  na  /  öat  öe  jao- 
ninft  ubec  fjet  fcljanöelijft  obecgeben  ban  3ücb?e£ 
fo  gefioo?t  toasS  /  öat  Ijp  fp?aft  ban  eenige  te  toiU 
len  öoen  «oppen/  öan  öaec  biel  niet  ban/  mogelijk 
öat  öp  /  atë  öe  eecfle  geftoo^töeiö  obec  toa.ö  /  fnn 
opinie  becanöect  Deeft/  om  eenige politigue  eonfïöe- 
catien 
AaöatöeCacöinael^cö^tnÖaööen/  en  öat  ijp 

toelonöcrrcttjttoas/  öat  öe  3^oran&  alle  öe  anöere 
plaetfen  öaer  ontrent  toel  Daööe  boo?fien  metbolft/ 
ammunitie/  enp?obianöe/  fo  öat  Ijp  geen  ftangfag 
om  öiec  meer  upt  te  cetljten/  becflacnöe  ooft  öat  öe 
ïtoninft  gecefolbeect  toa$s  öem  een  ©elb-tfagaente 
bieöen/tottoelft  DPö^ncn  laflljaööebanöen^oninft 
ban  ̂ pangien/  enfelf^s  ooft  niet  gefint  toag  öie  te 
toagen  /  fo  toog  ÖP  na  fint  <0mec  /  een  frontier- 
ftaö  ban  ©laenöeren  tegen  ©?anftnjft  /  gelegen  op 
öe  rebiere  3Ba/  ö?ie  mijlen  ban  2Hrö?e^/  en  006  fo 
berre  ban  5irion  /  en  öeplöe  fijn  ftrijgoljolft  upt  tn 
garnifoen  in  öe  noöigfte  plaetfen  /  en  gaf  öe  j§ta* 
ten  ban  ©laenöerenalöaerauöientie/  öie  Ijem  gelö/ 
pjobpanöe/  bolft/  en  ammunitie  p?efenteeröen/ 
om  öe  ̂ §teöe  ban  <©oftenöe  te  belegeren  /  maec 
toant  DP  öoo?  Clauöiug  25arlotte/  öicöemöaecop 
geinfo?meect  öaööe  /  becfionö  öat  boo?  öefe  tijö 
boo?  öem  geen  eece  alöaec  toasS  te  beöalen/  öetoij* 
Ie  öe  ̂ eecen  Staten  öeplaetfenieutoelp  met  bolft/ 
p?obpanöe  /  gefcfiut  /  en  ammunitie  ban  oojloge 
toel  boo?fien  Jaööe  /  fo  toag  Ijp  öaec  toe  met  ge* 
fint/  öortj  ffoeg  Det  niet  gefjeelban  öe  tjanö/  noctj* 
te  af  /  maec  öacfite  öaec  fnn  pjofijt  meöe  te  öoen/ 
ató  't  fjembefl  te  paffe  ftomen  fouöe.  3£e  Staten  ban 
©laenöcccn  flelöen  tjem  oefen  aenffag  op  <©oflen* 
öe  fo  licDt  boo?  /  en  ïjoetoei  tjp  nocö  ttonfelaröttg 
toag/  toat  Ijem  öe  cefle  ban  öen  fomec  noctj  te  öoen 
ftonöe/  fo  i$  öp  na  ©laenöecengetcoftften/  en  fen* 
öenöe  een  öeel  bolft^met^on2l]lonfoöe|ïaenofana 
't  lanö  ban  Ww$  /  en  ombieöenöe  te  fpoeöigen  öe 
toerbinge  ban  3000.  «©uptfen/  öie  öen  <*3?abeban 
25olfl  afb?acijt  /  en  ooft  fo  bele  3©alen  /  öie  öen 

<©?abe  ban  25ucguop  tn  't  Eanö  ban  3fitrectjt  toast 
aennemenöe/  fo  iö  tju  met  ö?ie  Regimenten  ̂ Span* 
giaertö  gepafieert  naer  ̂ upnfeerften  /  ̂ieupoo?t/ 
«GMrmnpöen/  25,nigge  en  <0ent/  ooft  begerig  3tjnöe 
omöieftuflentebefien/  al0  meöe  om  öe  Staten  ban 
öe  ©ereenigöe  Hanöen  beftommert  en  onfeftec  te  fjou* 
öen  ban  't  gene  tjp  in  fnn  finmocljttjebbenteöoen/ 
tot  öat  tjp  aenballen  fonöe  öaec  't  fiem  beft  te  paffe 
ftomenfton/  gecefolbeect  3ijnöe/  ©2anftcijftboo?öit 
maelte  laten  tuften/  en  ftctjte  b?eöen&ouöenöe  met 
öen  afb?cuft  öie  Ijp  ïjaec  oefen  Eenten  geöaen  öaö*aDbjjfen 
öe.  gin  fijnen  Saeö  toecöen  biec  aenfïagen  boo?*in  nm  m> 
geö?agen  /  elft  ban  Öicn  ïjcbbenöe  grote  ftoarigïje*  öc  ba"  ben 
öen/  befonöerlijft  öe  ö?ie/  om  öat  öaec  't  fecoursf f"2? niet  benomen  ftonöe  toeröen  :  öit  toaren  ̂ nlfl/flen. 

<©ofïenöe/  en  <H5eertmpöenberg/  en 't  bietöe  25?e* 
öa/  tjoe  toel  't  felbe  aen  allen  ftantcn  belegert  fton* 
öe  toeröen  /  maer  toa$  ban  fulfter  confequentie 
niet/  naftunöunften/  atëöc  anöere/  om  öat  men öaer 
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baer  mebe  niet  berïm  jgen  aonbe  tie  gdjccle  QeruttDciö 
ban  bet  £)ertogbcm  ban  232abanb/  maec  ten  ijooa- 

©e  *acöi*  flxn  ntc  t  meer  ban  een  bcrucljtingc  ban  't  fclbc.  <©aer 
naeiciroi'  tetctöcgcöi^oucaTt  (05«öa  ceufl  tijitodlotcn  5önöc) 

toellt  ban  be  anöece  fp  ecrit  fouben  aengrijpen  /  en 
toecögcrefolbeertbani^uljt/  om  ï)etlfofban  buf- 

fel /  baec  't  macr  negen  mijlen  ban  Doen  t*  I  bicn  boo?n 
upt  oc boet  te  trehfecn/cn  't  lanb  ban  3©ac*  t'eencmacl 
tebeb2ijben/  't  todn  OoetoelbctBlcpni*/  nocljtan* ban  öe  Defïc  en  bsucljtOactfie  ban  bie$20binciei*/ 
toaec  op  bele  ftoangljebctt  boojtgebjacljt  toierben/ 
ten  aenfien  ban  bc  trernc  fjelegcntfjeib  ban  bier  plaet- 
fen  /  rontfom  met  toatec  omcingdt  /  en  om  batfe  on* 
niet  en  ftonben  ontnemen  betgcbmpn  ban  't  Canacl/ toaec  boo?  men  fïcet*fecouc*ftonbcboen.  Cbentoel 
ben  Cacbinael  tot  befen  acnflag  boo2t*  gcpcrfuabccct 
too2bcnbc/  ïjeeft  öclaft  bat  Hoon*  be  ftlpne  met  ecnen 
goebenïjoopboct-bolft*/  en  alle  öc  cuptccpc/  be 
Stbelbe  pafferen  foube  bp  flinttoerpen  /  en  nemen  fi> 
nen  toeg  bp  «Eurnbout  in  be  &empe/alle*  om  be  g>tfc 
tenenbett$2inceteabufeccn/  en  te  öoengeiobett  bat 
Ijet  op  2&?eba  gemunt  toa*/  en  ober  fumtf  Ijenban 
%tlft  te  boen  btbertccen/  be  fokten  bie  ben  o3?abe 
tan  «^olrn*  /  <8oubcrneuc  ban  iik  plaetfe  /  onber  fijn 
commanbementöabbe,  gcujugefcljtett*/  toant  fun 
<£jccellentie/  fo  boo2  l)et  feïpijben  ban  i$ecaugierc/  al* 
ban  anbete  abbcttehtien/baöbe  beel  bolft*  ban  baer  na 

getcoftften  /  en  in  23?eba  gefonben  /  om  't  garwfoen  al- baec  te  becftetften/geltjft  top  alrebe  al  Ijebbcn  berbadt. 
J^tec  boo?  beüben  top  berbadt  fjoe  batöcfcfrcpen 

ban  oorloge/  bk  De  peeren  Staten  «Bcnecacltoegc; 
tuft  naboen  tot  aflïftcntie  ban  be  &oninginnc  ban^n- 
.gelanb/  na  <£ngdanb  gebaren/  en  in  be  igabenban 

k^lepmupen/  baetbe€ngel
fc  febepenbecgaberben/ 

nengeftomen  toaren.  &e  föonmginnc  ban  bc  gocbe 
ojbje  en  cguipagie  nenmffe  geftregen  Ijcbbcnbe  /  en 
batfe  Ijen  geboegt  öabben  onber  bcfcbcpcnbannace 

^ajeflcpt  /  en  't  tomntanbemeHt  ban  ben  <82abe  ban 
Cfler/  en  Ijacen  groten  Ibmirael  j,iaflo?t  Carel  ̂ ou- 
toaect/  ïjeeft  ben  26.  jBep  ecnen  toiefgcfcljiebenaen 
ben  ̂ eccc  ban  3©armont/  3£bmirael  ban  befelbc  fcï)e- 
pen/  inöoubcnbcineffecte :  35>atfpbagdi)ft*abber; 

'tentie  ftrecg  ban  be  ïjoofben  ban  Ijare  blote/  ban  cc 
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SiSin*  "Oöebe  rufttnge  en  cguipagie  ban 't  boln  en  bc  fcljepcn 
ne  tan  "  bk  ï)P  baet  geb^ïf  ïjt  iyahtM  1  en  bat  ïjp  befelbc  met  fo 
«nee*  Kgocbenp^omptmibe geboegt  !)abbc  bh  be  naren/  en 
JjK;,/'bacromnietl}abbetoiu'cn  rta-iaten/  booj  ïjaren  bie- re  öan  *'  naec  <*3^ebil  Dcm  te  laten  toeten  /, ijoc  aengenaem  Oacr 

"fttln*  toa*/  niet  tenenttaenbc  tp  tod  toifle/  bat  Ijp 
"met 't fdbe focijt  Ijacr  ftnauïiedjjhtcbeUeben/  om 
ube  grote  obligaticn  tk  b'mgcfetenebanbefc^anben 
*(opentlnfi  brftdtben  ïjacr  fdjnlbig  cngeDouöentctoC' 
«*  fen  /  om  batfe  ban  tijb  tot  ttjb  i)aer  gcemplopeert  ïjafc 
«  be  tot  befer  Éanbcn  befc ïjerminge  /  tegen  be  ontedjt; 
*cbecrbigc  berb^nltfung  en  tpranmjc  ber  fdbcrbpan- 
«« beti  /  baer  toe  be  % anben  altoos  baer  toebludjt  geno- 
<c  men  öabben/en  batfe  baerom  te  blijtiger  be  toe-ruiling 
"  ge  en  eguipagïe  ban  befe  Eanben  bp  iit  ïjare  boegben  / 
«  om  batfe  toitïen  bat  fjarc  partir nliere  befentie  en  toeU 
« (lanb  ban  öare  flact  baer  aett  mebe  toa*  gdegen. 
« «©otö  batfe  ebcntocl  met  nonbe  boo:-bp  gaen  ban 
*'mitfbien  ijent  te  openbaren/  banbegoebegebacntC' 
«'  niffe  en  gebenfeen  ïikft  Ijabbe  /  en  altoo*  bcbouben 
"foube/  ban  lic  liefbe  en  refpect  biebe^tanbeïiaerm 
«  befen  roe-bjocgenj  't  todfte  ooh  bertterften  foube  bc 
«*  goebe  opinie  bic  fp  alrebe  gefeïjept  babbe  ban  fijne 
«  beugben  /  ̂t  ooh  bcgeerig  toaö  te  betonen  met  nteu* 
«toe  effecten/  na  t^t  ben  ttjb  en  gdegentbeben  befelbc 
«'fal  boen  toelagen/  en  iik  toeerbig  mogen  toefen  een 
«  ̂inceffe  tik  fabortfeert  befe  3lanbenin'tgcnerael/ 
"  en  gen  i*  in  't  particulier  fecr  geaffectioneert  /  en  toa$ 
"  geteftent  Elizabeth  Re. 

©e  w»  <8ntrent  tKft  tftb  toaren  in  ben  ̂ agc  genomen  45& 
[£^en  be  goban  baniBanberfcöept/^  met  eetten  <£bdman 
tanKöebpnaemt  (©uaet/  gebeputcect  Op  ben  25iffrtjop 
ïenfenöen  en  Capittd  ban  Cculcn  /  bie  ben  28.  B^epaubtcntic 
<3efaimn  ftccgctt  in  bc  Staten  43etterad  /  ett  baer  berltlacrbcn  / 
SSben  <©?abe  't  tooo?bboenbe/  bat  fp  genomen  toaren «Benecaei/Otn  te  betalen  en  te  comentcren  be  aB^abinncban 
nopenbe  De  .ïBeurs'  /  j^ieutoenacr  /  etc.  ban  be  bcrlopen  pacbten  / wttmien  öaccom  tna  ban  Ceulen  ena^efïpDalengecjcecnteert r         V.Deel. 

toaren/  en  nopenbe bet  berber  bcrloop/  enfjettoeno^  ban&e 
ntenbe/  baetaentefeggen/  battnen  gefinttoaömct^aöinne 
ijaer  te  Danbclen  ett  acco?bercn  /  inbienfe  bolmacfjnge b^" 
tot23onnetoilbefenben/  om  albaer  af  teöanbelcn/"""    9' en  betfoebten  baerom  bat  be  peeren  Staten  <ü5ene- 
rad  baer  bier  in  al*  ifêibbdacr*  toilben  laten  gebmp; 
hm/  en  beljanb  baer  aett  bouben/  bat  fuift*  na  reben 
enbiillibbcibmogtgcbacntoojbeni  <£n  om  bat  op  bit 
p^ctert  feet  bed  foulcn/  ercucficn  en  flroperijen  op 
't  lanb  ban  Ceulen  gefeïjiet  toaren/  batfe  bie  02bere 
toilbcftellert&pallcgarmfoenén/  bat  baer  banmogt 

opgebouben/  en 't  boo?f53lanbbeb?ijbenberfcDooitt to02ben. 

3>c  peeren  Staten  oBcnerad  bitberfoe6geöoo2t^0,•  *7 ; 
bebbenbe/  en  't  felbebebbenbegecotntmmiceertmetöEt,£7S;?^ be  boo:rcï)?eben  ©Joutoe  03?abinnc  of  baren  ftabc/  «n^taun 

ijcböai  ben  acljtften  5!umjgcarrcfteertbcboo2f5.ge;,öH«w«l' fantcir  te  anttooojben/  te  toeten :  bat  be  Staten  be 
432abïnnc  ban  Hieur*  niet  bonben  btotngcn  /  om  tot 
baer  befabantiigic  tot  25onnc  te  laten  (janbclcn :  3£>at 
ooh  ut  oefen  geen  qucfïictoa*/  alleen  ban  eenige  ge- 
peictpieerbe  b2ucljtcn  /  macr  ban  alle  be  b2ucbten/  tot 

befen  bage  we  geparcipieert  /  ban  't  babdtjft  refhtue- ren  ban  ïtllcbaregoeberen/  baer  ban  be  b2ucfjtcn  bo- 
men/ om  tjk  t'ljarctt  todgcballcti  te  mogeit  geb2upuen en  aönttnijlreten  /  m  ban  alle  Uc  geparcipieert  füllen 

to02ben/  tot  bat  bc  boo2f3  goeberen  babeliftgerefri- 
tueert/  en  geruftclt jlt  in  baer  Ijanbcn  geftelt  ftillen  3tjn : 
^Dat  bacrettt  ̂ c  Staten  met  bc  erecutie  met  nonben 
opbouben  /  of  pet  beranberen  in  öaer  boo2gaettbe  re^ 
fo'.urie/  fo  lange  bc  rcffttutic  niet  foubc  fijn  gebacn/ 
of  bat  bie  ban 't  ̂ticljt  Ceulen  be  öfnrpateur*  ban bien  baec  upt  niet  fullen  fiebbcnbcrö2cben.  Cntoat 
belangt  bc  generale  nlacjjtcn  ober  ht  foulcn/  bat  baer 
fulK*  leet  toa*/  macr  bat  tk  batt  't  ̂tift  Ceulen  baec 
ban  felf*  oo2fafte  toaren/  om  bat  fp  fo  parnjbig  in  ber- 
fcjjcpbettpoittcten/  al*  ban  25erb  cnanber*/  tegen 
befe  Hanben  battbdben/  en  alfofelf*mi*banbelben 
tegen  bc  neutralitept  biefe  toilben  genieten  :  töatfe 
baerom  eerfl  moeflcn  boen  affebaffenenremebiecen 
alle  't  gene  bp  Ijacrlupben  tegen  bc  neut talitcpt  gebacn 
of  geboogt  i*/  al-eer  menïjaerinbcfelbefoubcbant' 
baben/  of  bie  ten  bollen  te  bonnen  boen  genieten;  3B>efe 
anttooo2be  toerbe  ben  ben  ncgenben  gfunii  beöanbigt/ 
baer  mebe  fp  niet  febenen  te  b2cbcn  te  toefen  /  om  ïiat 
fp  nocb  langer  bier  na  m  't  Elanb  blebctt  /  en  ben  1  o.  in Edanb  /  om  toat  te  befictt  /  bertcgetn 

(ecrtoijlen  ben  CarbtnadïllüertuOnocbinbefïab 
ban  fint  ̂ mer  toa*/  beeft  Ijp  albaer  op  fijnen  name 
boen  concipiëren  en  arrefterett  /  feaere  nieutoe  O2bon^ 

nantie  en  gebob  /  op't  f  tuft  en  banbel  ban  't  ftrtjg*bolft/ 
om't  felbe  in  goebe  bifcipltne  te  bouöcn/cn  bun  ongere* geltbebcncntni*b2upften  te  refa2meren/  toelftc  O2- 
bonrtantte  beel  goebe  poincten  i*  begrtjpenbe  /  ban 

meenc  niet  bat  befelbc  opt  firictdijft  onberïjouben  51'jn geto02bcn  /  l)tbbc  noebtan*  goeb  gebonben  befelbc  al- 
Ijiec  in  't  geïteeï  te  laten  bolgen. 

AL  BERT  by  der  Gratie  Gods  Cardinael,  Erts-P'",ö,r Hertog,  Stad-houder ,  Gouverneur  en Capiteyn ^Sn1' Geneiael  van  de  Landen  van  herwaerts-over,  en  van  Den <t£ tt j- 
Bourgonien.    Om  dat  men  ten  dienfte  Gods ,  en  tot  ̂ ««"ec 
ï-eputatien  van  de  Natiën,  dienende onfenHeere den  SKaei/ 
Konink  3  behoort  te  fchouwen  aïderley  ongeregelthe-  etc. 
den  en  exceflèn,  de  mifdadenteftrafrentotfatisfaétie 

van  fijne  Majefteyts  goede  Ónderfaten,  en  geinteref^ 

feerde  partyen ,  en  iorge  te  dragen  dat  onder  't  krijgs- 
volk goede  difcipline  worden  onderhouden, tot  conser- 
vatie en  vorderinge  der  felver  Onderfaten,en  generalijk 

tot  welvaren  en  ruft  van  alle  luyden,  fteden,  en  plaetfen 

der  voorfz  landen  van  herwaerts-over.  S  O  IS'T  :  Dat 

wy  gebieden  en  bevelen  't  gene  des  hier  na  volgt. I.  In  deneerften,  alfode  blafphemien  eerloos  mak- 
ken, en  tot  infamie  brengen  alle  de  gene  die  daer  me- 

de befmet  zijn,  en  dat  't  een  fonde  is  verdienende  exem- 
plaren ftraf,  mitsdien  dat  God  daer  door  grotelijks 

word  verbolgen  >  den  Officier  des  befchuldigt  of  cul- 

pabel  wefende,  lal  voor  d'eerfte  reyfê  verliefen  twee 
maenden  befoldinge  ,  te  bekeren  en  t'appliceren  tot 
behoef  van  den  Gaft  hüyfe  van  de  armen,  fo  verre 
defeh  e  Officier  is  van  de  Natie  die  een  Gaft-rmys 

ïa  2  heert. 
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traderen  en  handelen  met  de  Vafallen,  vrienden,  en 
gecor.federeerde  van  fijne  Majefteyt.  En  den  foldaet 
cies culpabel  wefende ,  fal  men  hem  condemneren  met 
der  koorde  getrokken  te  worden  :  welken  ftrafmen 
noemt  ftroppe  de  koorde ,  of  in  een  pecuniele  pene ,  na 
den  eyfch  van  de  fey  ten  ,  en  woorden  die  hy  gebruyke 
fal  hebben  :  En  den  Officier  die  hemdaerin  fal  heb- 

ben ontgaen ,  fal  ook  met  een  geld  pene  geftraft ,  of 
van  fijnen  laft  gepriveert  worden,  na  de  gelegentheid 
van  der  fake. 

VI.  Dat  de  foldaet  fijnen  Weert,  of  yemand  van 
den  huyfe  daer  hy  isgelogcert,  gefiagen,  gequetft, 
of  andere  meerdere  fchade  gedaen  hebbende  (gemerkt 

't  fel  ve  groote  boofheid  is ,  en  een  fpecie  van  verrade- 
rije,  te  mifdoen  den  genen  die  hem  in  hun  huyfen  met 
veyligheid  of  verfekerheid  ontfangen)  fo  verre  de  d e^- 
lir.quant  is  foldaet,  fal  met  der  dood  worden  geftraft  : 
en  wefende  Officier,  van  fijnen  laft  geftelt  en  gepri- 

veert ,  en  boven  dien  in  andere  penen  gecordem- 

neert,  en  fo  verre  dat  't  ftuk  of  de  quetfure  notabel, 
is ,  fal  defelve  Officier  ook  met  der  dood  worden  ee- 
ftraft. 

VII.  Dat  geen  Officier  of  foldaet  fal  mogen  gaen 

fal  worden  gelogeert ,  of  door  fal  palieren,  en  (uilen  de !  óf  wijken  uyt  't  quartier  ,  logement  ,  of  garnifoen» 
felve  daer  in  niet  mogen  komen  met  kracht  of  geweld, '  dat  hem  is  bewefen ,  of  buyten  de  plaetfe  van  fijne  re- 

heeft  ,  en  nopende  d'andere  ,  fullen  de  felve  twee  ' 
inaenden  befokünge  toegevoegt  en  befteet  worden  tot 
profijt  en  ailiftentie  van  eenige  iieke  of  gequetfte  folda- 

ten: en  wefende  rechtelijken  verwonnen,  fal  voor  de 
tweede  rcvfe  van  fijnen  laft  en  officie  gepriveert ,  en  by 
andere  poenen ,  by  de  Rechten  of  Wetten ,  tegen  de 
blafphemien  geftelt,  geftraft  worden,  fo  vele  als  den 
ftaet  en  profelfie  der  foldaten  fal  toe-laten  :  en  dat  den 

foldaet  voor  d'eerfte  reyfe  fal  verbeuren  fijne befoldinge 
van  vier  maenden,  te  bekeren  als  boven  ,  en  voorde 
tweede  reyfe ,  verklaert  worden  inhabil ,  om  tot  eenig 
officie  of  kriigs-bevel  gevordert  te  worden  :  en  in- 

dien luiken  ptneier  of  foldaet  hem  vervordert  fodrni- 
gen  lelijken  fonde  anderwerven  te  doen ,  fal  daer  af  met 

der  dood  geftraft  worden.  En  omvoortaen't  voorfz 
delict  te  fchouwen,  fo  bevelen  v/y  allen  officieren  en 
foldaten,  dat  (y  forgvuldig  devoir  doen,  om  te  berifpen 
en  vermanen  de  gene  die  fy  fullen  horen  fweren ,  en  dat 
den  foldaet  des  beri fpt  zijnde ,  fal  moeten  fwijgen ,  op 

grote  pcenen  ,  alwaer'tookfo,  dat  den  vermanende 
ibklaet  ware  van  veel  mindere  qualiteyt  en  graed  dan 
de  gene  die  alfo  berifpt  fal  wefen. 
1 1.  Dat  in  de  Plaetfen  en  Vlekken  aldaer  't  kri  jss-volk 

en  veel  min  in  kloofters  j  kerken ,  noch  andere  gewijde 
plaetfen,  al  waren  die  niet  bewoont:  Dot  fy  ook  niet 

met  allen  nemen,  of  weg  dragen ,  't  gene  dat  tot  Gods- 
d  .enft  is  geëygent  of  gewijd,  alwaer  't  ook  van  kleynder 
of  van  geender  weerden ,  en  hen  vindende  in  den  roof, 
of  plunderingen  van  eenige  plaetfen  van  den  vyand ,  fal 
de/halven  defelve  ordere  worden  onderhouden.  En  dat 

den  Geeftelijken  perfonen  ,  en  alle  anderen  ,  ten  dienfte 
Godsgeordineertofgeappliceert,  allerefpecl  eneere 

fal  toegedragen  en  betoont  worden  fo 't  behoort,-  en dat  men  met  der  dood  fal  ftraffen  den  foldaet  die  bevon- 
den word  daer  tegen  gedaen  te  hebben  :  maer  indien 

men  verfegelt  een  geeftelijk  perfoon  ,  dienende  den 
vyand  ,  en  vechtende  met  de  wapenen  in  de  hand  }  om 
onfeaénflagen  te  beletten,  fal  defelve  den  vrydomen 
1)rivilegien ,  den  anderen  Geeftelijken  perfonen  toebe- 
ïorende ,  niet  genieten. 

fidentie,  fonder  oorlof  van  den  Gouverneur  of  Cafte- 

leyn,  die  hem  den  felven  oorlof  niet  fal  geven,  dan 
voor  eenen  gelimiteerden  termijn,  en  fonder  wettige 
en  noodelijke  oorfake.  En  de  genen  die  fuiken  oorlof 
verkregen  hebbende  ,  fal  fchuldig  zijn  den  felven  te 

pre fe;  reren  den  Gouverneur  van  't  krijgs-  volk  van  der 
plaetfen  daer  hy  fal  gaen  :  of  indien  hy  na'tHofgacc , 
fal  den  voorfz  oorlof prefenteren  den  Auditeur  Gene- 

rael ,  den  welken  wy  ordineren ,  dat  fy  na  d'overftrijk 
van  de  tijde,  den  voorfz  Officier  of  foldaet  by  alle  ri- 
goureufe  wegen  bedwingen  wederom  te  keren  in  fijnen 
dienft  en  Compagnie.  En  den  foldaet  die  bevonden  fal 
worden,  uyt  fijne  Compagnie  of  regiment  geweken  te 
wefen,  om  diefwille  dathy  hem  fteelt  en  vertrekt  uyt 
den  dienft,  die  hy  verbonden  is  te  doen,  fal  met  der 

})nvilegien,  den  anderen  Ueeitelijkenperlonentoebe-   dood  worden  geftraft.  En  den  Officier  die  defe  ordere 
ïorende ,  niet  genieten.  1  niet  fal  onderhouden  ,  fal  ook  met  der  felver  penen 
III.  Dat  in  plaetfen  daer  de  foldaten  fullen  logeren,  1  worden  gepunieert.  En  den  Officier  of  foldaet  hem  ver-  (f0i, 

en  pafleren,  fy  niet  met  allen  fullen  mogen  nemen,  ( trekkende iönder oorlof,  fal arbitralijk worden gecor- 

't  ware  van  kleynder  of  groter  weerden  ,  tegen  den!  rigeert,  aenfehouw  nemende  op  de  diftantie  van  der 
wille  of  dank  des  eygenaers ,  en  fullen  ook  niet  mogen  |  plaetfe ,  tijd  en  geftelteniilè  van  den  garnifoenen  en  lo- 
hebberi  of  gebruy  ken  ,  meerder  getal  van  wagenen óf  gemente  daer  fijn  vaendel  is. 

n  by  cie  Officiers  en  Commiflarifen  des        VII I.  Dat  geen  foldaei 
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bagagie ,  dan  her 
laft  hebbeivie  ,  fal  bewefen  en  toegevoegt  worden : 
en  met  veel  fterker  redenen  ,  fal  hem  niemand  vervor- 

deren te  befchadigen  ,  of  te  lopen  op  't  Land  ofaerde 
van  eenige  fijner  Majeftey ts  Vafialen ,  Geallieerde ,  en 
gecor.federeerde :  Noch  ook  nemen  of  aenfiaen  eeniee 
roerende  goeden  of  vruchten ,  die  by  induftrie  worden 
gewonnen  ,  of  natuurlijken  voorts  komen  en  walTen , 

't  zy  in  't  Dorp,  op  de  velden  of  akkers,  en  diegene 
die  hem  hier  in  fal  ontgaen ,  fal  met  der  dood  worden 

geftraft,  als  't  criem  vandiefceofroofgecommitteert hebbende. 

I  V.  Dat  fy  in  hun  logementen  van  hunWeerden  niet 
en  furiën  eenig  dinkeyflehen  noch  nemen,  danalleen- 

lijk't  gene  dat  defelye  Weerden  met  hunnen  vryen  wille 
en  dank ,  tot  hun  voedfel  hen  begeren  te  geven ,  defel- 

ve order  (al  men  ook  onderhouden ,  fo  wanneer  eenige 
foldaten  lullen  trekken  buyten  de  plaetfen  van  hun  gar- 
n  iioen  ,  met  of  fonder  hoofd  ,  om  Convoy  te  doen ,  of 
örn  ander?  faken,  en  fiillen  hen  wel  wachten,  eenig 
geld,  wijn,  of  eenige  fonderlingefpijfe  hun  doen  ge- 
■v  en  ,  op  pene  dat  den  foldaet  des  culpabel  zijnde ,  met 
der  dood  fal  worden  geftraft ,  als  in  't  ftuk  van  dieverije 
of  roof  hem  ontgaen  hebbende ,  om  die  faulte  en  ge- 

weld die  hy  doet,  nemende  openbaerlijk,  't  gene  dat 
men  hem  niet  fchuldig  is,  en  dat  den  Weert  gerelti- 
tueert  fal  worden  ,  den  prijs  en  weerde  vier  dobbel 

van  't  gene  dat  hem  in  fulker  voegen  fal  afgenomen 
zijn. 

V.  Dat  de  foldaten  in  de  logementen,  en  fo  dikmaels 
als  fy  met  de  inwoonders  van  de  fteden  of  dorpen  heb- 

ben te  tracÜeren ,  hen  wachten  te  gebruyken  eenige  in- 
jurieufepropooften ,  bittere  offpijtige  woorden  ,  maer 

dat  fy  met  fulke  zeegbaerheid  en  refped  als  't  behoort , 

aet  hem  vervordere  fijn  Com- 
pagnie te  verlaten ,  om  in  een  ander  te  gaen ,  fonder 

oorlof  van  fijnen  Capiteyn ,  noch  ook  te  vertrekken 

van  d'een  Regiment  in  d'andere,  fonder  confentvan 
fijnen  Overften ,  Colonel,  of  Meefter  de  Camp.  En  dat 
geen  Capiteyn ,  van  wat  qualiteyt  ofconditie  hy  ware , 
en  ontfange  onder  fijn  vaendel  of  ftandaet  eenige  folda- 

ten onder  een  ander  Compagnie  ingefchreven ,  fonder 
behoorlijken  voorgaenden  fchriftelijken  oorlof.  En 
den  foldaet  daer  tegen  doende ,  fal  worden  geftraft  met 
vier  koorde  trekken ,  of  ftroppe  de  koorde ,  of  met  der 
dood,  na  de  gelegentheid  van  der  fake.  En  den  Capi- 

teyn of  Officier  die  hem  fonder  den  felven  oorlof  fal 
hebben  ontfangen,  fal  van  fijnen  laft  worden  gepri- 

veert. En  is  hy  Colonel ,  Meefter  de  Campo ,  Gou- 
verneur of  Cafteleyn,  fal  in  vijf  hondert  kronen  wor- 

den gedoemt ,  te  bekeeren  tot  behoef  van  't  generael 
Gafthuys ,  of  van  defiekeofgequetfte  foldaten  refpec- 

tivelijk  als  voren.  En  dat  voor  d'eerfte  reyie :  en  voor 
de  twede  >  fal  uyt  fijnen  laft  worden  gefet.  En  fo  verre 
eenig  foldaet  hadde  wettige  redenen ,  daerom  dat  fui- 

ken oorlof  van  hem  te  vertrekken  onder  een  ander  vaen- 
del ,  foude  behoren  geaccordeert  te  worden  ,  fal  in 

dien  gevalle ,  ons  't  felve  mogen  vertonen  ,  om  daer  in 
verfien  te  worden ,  fo  men  fal  bevinden  te  behoren. 

IX.  Dat  geen  foldaet  hem  vervordere  >  in 't  open- 
baerofheymelijktefpe'enopfijn  woord,  dan  alleen- 

lijk met  gereden  by  gefetten  gelde,  of  panden,  be- 
houdelijk  nochtans  dat  geen  wapenen,  peerden  noch 

klederen  zijn ,  daer  mede  hy  gekleet  is  ,  en  't  gene 
datter  op  't  woord  of  op  diergelijke  panden  verloren  fal 
wefen ,  en  fal  men  in  rechte ,  noch  daer  buyten  mo- 

gen eyfehen.  En  dat  geen  foldaet  fpelende  ,  fal  met 
geweld   mogen  nemen  de  penningen  die  hy  van 

eenen 
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cenen  anderen  gewonnen  tal  hebben ,  noch  met  defel  ve 

penningen  doorgaen ,  op  pene  daer  af  gekaftijt  te  wor- 
den. 

X.  Dat  geen  foldaet  fal  voor  meer  plaetfen  dnn  de 
fijne  mogen  pafTeren,  noch  hem  gelaten  of  uytgeven 
als  different  of  ander  perfoon ,  om  by  fulke  middelen 

't  Koninklijke  patrimonie  te  defrauderen  >  ufurperen- 
de  verfcheyden  plaetfen  en  befolclingen.  En  om  dat  de- 
fe  fpecie  van  dieverye  begrijpt  in  haerfelvenfommige 

fchadelijke  qualiteyten  enbeletfelen  in  't  gene  van  node 
is,  totconfervatievandenkrijgs-handel  ■>  den  foldaet 
die  tot  nu  toe  van  fuiken  feyt  endélictplichtig  of  be- 
fclmldigt  is  geweeft ,  fal  van  Honden  aen  verklaren,  of 
by  eenen  derden  perfoon  doen  verklaren ,  federt  wat 

tijd  hy  fulke plaetfe  heeft  geufurpeert ,  of  ondeuehde- 
lijkengepronteert,  met  al 't  gene  des  dien  aengaende 
is  gebeurt ,  op  pene ,  dat  den  foldaet  des  culpabel  We- 
fende ,  en  hem  ielven  niet  aengebrocht  of  ontdekt  heb- 

bende, voor  en  al  eer  hy  van  elders  over  fulks  Word 
bekent ,  fal  met  der  dood  worden  geëxecuteert.  En 

tot  toon  van  't  felve  delict(uy  t  dien  dat  fo  gequalificeert 
en  fecreet  is)  fullen  genoeg  zijn,  de  indiciën  en  andere 
fubfidiariflë  tonen  ,  die  men  gemeenlijk  by  gebreke 
\ran  toon  toelaet.  En  den  Capiteyn  of  Officier  die  men 
bevinden  fal,  in  dit  delict  deelachtig  geweeft  te  zijn, 
verklaren  wy  van  nu  infaem ,  eerloos,  en  de  dood  ver- 

dient te  hebben  :  welke  pcene  fal  fönder  eenige  ver- 
giffeniflë  en  in  alle  ftrengheid  en  rigueur  ter  executie 
worden  geftelt. 

XL  Dat  fo  dikmaels  als 'er  eenig  feyt,  delict,  of 
ongeregeltheid ,  ten  aenfien,  of  in  prefentie  van  eenigen 
Officier  of  foldaet  gecommittëert  fal  worden,  fal,  of 
fullen  defelve  gehouden  wefen ,  als  behoorlijke  en  wet- 

tige Rechters  (en  dewelke  wy  daer  toe authorifèren 
by  defen)  fuiken  delinquant  aen  te  taften ,  vangenen 
vervolgen ,  op  dat  hy  hem  niet  verfteke ,  weg  lopen , 
of  verwere.  En  indien  hy  hem  ter  were  ftelde ,  fo  per- 

mitteren en  toelaten  wy  henluyden ,  dat  fy  hem  vrye- 
lijk  fullen  mogen  doden.  Welken  foldaet  gevangen  \ve- 
fende,  fal  terftond  der  jufticie  overgelevert  worden , 
ten  eynde  men  tegen  hen  procedere  tot  fuiken  Correctie 
en  ftraf  als  behoren  fal.  En  de  gene  die  hen  by  en  aen 
fullen  vinden ,  aldaer  fulke  delicten  en  ongeregeltheden 
fullen  gefchieden ,  en  hen  nietquijtenindedevoiren , 
en  demonftratien  voorfz ,  fullen  worden  gehouden  en 
gerekent  voor  fauteurs  en  medeplichtig  derfelver,  en 
met  gelijke  pene  geftraft ,  als  den  autheur  en  delinquant 
felve ,  aenfehouw  nemende  op  de  plaetfe ,  tijd  en  per- fonen. 

XII.  En  om  dat  fommige  mifdaden  by  gebreke  van 
toöne  bly  ven  ongeftraft ,  daer  door  de  reputatie  van  de 
juftitie  word  opentlijk  gequetft  en  geinterefTeert ,  alle 
Officiers  of  foldaten  ,  van  wat  ftaet  of  conditie  die  zijn , 

fullen  gehouden  wefen  der  juftitie  aen  te  geven, al  't  ge- 
ne dat  f  y  fullen  hebben  verftaen  ,  nopende  't  feyt  en  de 

Circumftantien  van  defen  dclicte ,  en  by  confequente  en 
fal  niemand  defelve  mogen  ontfangén ,  herbergen  noch 
favoriferen ,  of  den  mifdadigen  raed  geven.  En  die  hier 
in  culpabel  bevonden  fal  worden ,  fal  boven  de  penen 
van  rechte  worden  gecondemneert  in  ander  ftrenger  en 

rigoreufer  :  en  fo  verre  't  feyt  ware  feer  uytnemende  en 
fwaer,  en  dat  men  den  mifdadigen  niet  konde  beko- 

men, de  gene  die  hem  ontfangén ,  verfteken,  of  eeni- 
gen raed,  gunfte  of  faveur  gegeven  fal  hebben  ,  fal  voor 

en  in  plaetfe  van  den  fel  ven  mifdadigen  fterven.  En  die 

gene  die  bevonden  fal  worden  kenniffe  van  den  delin- 
quant ,  of  van  den  delicte  gehad  te  hebben ,  fonder  het 

felve  aen  te  geven,  is  hy  Officier,  fal  Vjan  fijn  officie  Wor- 
den geftelt,  -enwefende foldaet,  inhabil verklaert ,  èn 

geftraft  met  dry  koorde  trekken ,  of  ftroppe  de  koorde, 
en  verliefen  vier  maenden  befoldingë ,  en  dat  hy  midde- 

lertijd niet  verlate  d'exercitie ,  en  fijnen  dienft  van  oor- 
loge ,  op  pene  van  der  dood- 

XIII.  En  met  meerder  redenen  fullen  allen  Officiers, 

foldaten  en  andere  perfonen  hun  reiïdentie  in  ons  Hof, 
en  in  de  landen  van  herwaerts-over  houdende,  verbon- 

den zijn,  ons  te  waerfchouwen  van  al  't  gene  fy  fullen 
weten  of  vernemen ,  dat  tegen  onfen  perfoon ,  of  tegen 

de  plaetfen,  fteden  of  vaflalen  van  defe  landen  getra- 
cteert  of  voorgeftelt  foude  mogen  worden ,  en  ons  of 

onfe  dienaren 't  felve  aengeven ,  ten  eynde  fy  ons  daer V.  Deel. 

van  onderrichten ,  en  daer  in  wOrde  verfien  na  behoren. 
En  de  gene  die  defe  ordre  niet  fal  achtervolgen,  fal  voor 
een  verrader  worden  gehouden,  en  voor  fulks  door  de 
(piefen  pafTeren.  En  op  dat  dit  beter  worde  geëftë- 
ctueert,  ordineren  wy  alle  bevelhebbers  en  Officieren 
van  defe  armee ,  en  eenen  yegelijken  van  hen  ,  dat  fy  in 

'tgenedesvoorlchrevenis,  wel  1 Zorgvuldig ,  en  óp  hun 
hoede  zijn,  ten  eyndedat  terftond  daer  in  by  behoor- 

lijken ftraf  Worde  geremedieert. 
XIV.  En  om  dat  men  de  mifdaden  te  beter  foude 

mogen  ontdekken,  en  vcrificerën,  fullen  de  Fouriers 
van  de  Compagnien  fchuldig  zi  jn,  elk  in  fijn  quartier  en 
logement,  fo  lang  fy  aldaer  fullen  wefèn,  goede  note 
en  regifter  te  houden  van  de  namen  der  foldaten ,  ver- 
klaringe  van  de  plaetfen  ,  ftraten  en  huy  fen ,  aldaer  die 

gelogeert  fullen  zijn ,  ten  eynde ,  dat  'fo  verre  in  fulke plaetfe  of  huyiën  eenige  ongeregeltheid  of  overlaft  ge- 
beurde, de  foldaten  zijnde  aldaer  gelogeert  geweeft, 

daer  af  verantwoorden ,  en  deftialven  behoorlijken  ftraf 
worde gedaen,  by  privatie  en  verlatingevanhunOffi- 

cien  ,  lattende  daerom  den  Capiteynen  ,°dat  fy  de  plaet- fe van  den  Fourier  altijds  veriïen  by  perfonen  van  trouw 
en  confidentie ;  en  fo  verre  defelve  Fouriers  tegen  defe 
onfe  ordinantie  hadden  gedaen,  boven  de  pene  die  fy 
door  fulke  overtredinge  fullen  hebben  verdient,  fullen 
gehouden  wefen  te  beteren  en  repareren  de  ongere- 

geltheid en  mifdaed  hier  in  gecommittëert,  en  daer  af 
te  verantwoorden,uy  t  dien  dat  by  haren  gebreke  men  't  , 
felve  en  den  delinquant  riet  heeft  konnen  achterhalen. 

XV.  Dat  niemand  hem  vervordere  hem  felvenin' 
eenig  huys  te  logeren  fonder  fchriftelijke  ordinantie  van 
de  voorfz  Fouriers ,  noch  ook  te  gaen  in  eenige  huy  fen 

voor  andere  getekent,  en  fo  verre  hy 't  felve  doet  met 
geweld,  fal  fijn  lijf  verliefen.  En  wetende  d'armée  te 
velde ,  in  tenten ,  hutten  of  huyiën  gelogeert ,  dat  nie- 

mand hy  ware  van  den  Höve ,  of  van  den  Leger  fal  be- 
dektelijk  mogen  gaën ,  of  hem  vinden  in  yemands  loge- 

ment, maer  openbaerlijk  dóór  de  poorte ,  deure,  of 
principalen  ingank  gaen ,  op  pene  van  de  galgè. 

XVI.  De  Fouriers  en  fullen  den  foldaten  noch  Weer- 
den geen  generale  biljetten  mogen  geven,  en  de  gene 

die  fe  fullen  geven ,  moeten  wel  klaer  zijn ,  inhoudende 

't  getal  en  namen  van  de  foldaten ,  en  van  wat  Compa- 
gnie defelve  zijn,  ten  eynde  fo  verre  datter  eenige  on- 

geregeltheid of  klachte  gebeurde,  men  demalven tor 

de  waerheid  en  kenniffe  van  de  autheurs  door  't  biljet 
van  den  weerd  of  patroon  mag  geraken  >  welk  biljet  fa! 
in  dit  {tuk  dienen  tot  volkomen  gelove  en  toon,  alfo  het 
fèlve  by  den  Fourier  fal  moeten  getekent  zijn  ,  dewelke 
niemand  logement  fal  mogen  geven  of  be  wij  fen,  daiï 
volgende  defe  onfe  ordinantie  :  en  de  foldaet  die  hem 
fal  vervorderen  in  eenig  huys  te  gaen  fonder  fuiken  bil- 

jet, fal  daer  af  gekaftijt  worden  :  en  doet  hy 't  felve 
met  geweld  en  by  wege  van  fey te ,  fal  men  tegen  hem 
procederen  tot  de  pene  en  ftraf  van  den  lijve,  na  den 

1  eyfch  van  der  faken. 
I      X  V 1 1.  En  want  in  't  kaftijden  van  de  mifdaden  de 
1  fatisfactie  der  party  e  fubftancieel  en  nodelijk  is ,  om  te 
komen  tot  fuiken  effecte  als  men  pretendeert,  byge- 

'breke  van  delinquant,  fo  verre  men  den  perfoon  niet 
kent ,  maer  datmen  wete  van  wat  Compagnie  hy  was , 

defelve  Compagnie  fal  betalen  en  voldoen  op  fijne  re- 
keninge,  en  befoldingë,  fulke  competente fomme als 
men  bevinde  fal  genoeg  te  wefen ,  tot  voldoeninge  van 

d'intereft  der  befchadigder  en  geoffenfeerder  par tye ,: 
welke  fomme  fal  worden  belaft  en  afgetrokken,  van  het 

gene  dat  fulke  Compagnie  van  fijne  befoldingë  fal  moe- 
ten hebben,  in  dier  voegen  dat  men  by  alle  mogelijke 

wegen  voldoe  der  gei  ntere  fleerde  party  e  :  en  fo  verre  (f0i,  2oJ 
om  defelve  fatisfactie  te  doen ,  by  ons  v/orde  bevolen , 
dat  fulke  betalinge  van  de  voorfz  befoldingë  foude 
worden  geanticipieert ,  fal  in  dien  gevalle  geen  foldaet 
van  fulker  Compagnie  verandert  mogen  weiden ,  fon- 

der onfe  expreflë  ordinantie ,  noch  fal  hem  daer  uyt 
mogen  vertrekken  of  abfenteren,  op  pene  van  den  lijve, 

en  Word  't  felve  ook  verftaen,  nopende  d'Officiers  en 
hun  abfentie  of  vertrek  om  eenig  mifdaed  die  fy  bedre- 

ven foude  mogen  hebben ,  in  fraude  van  de  penningen 

en  patrimonie  van  fijn  Majefteyt,  met  't  gebrek  van 
den  dienft  van  hun  perfonen,  zijnde  fchuldenaërs  van 

't  gene  voor  henlieden  word  betaelt. 

ï!  3  XVIII.  En 
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XVIII.  En  in  gevalle  men  niet  konde  geweten , 

van  wat  compagnie  de  mifdadigewas,  de  voorfchre- 
ven  fatisfaétie  en  reftitutie  fal  worden  gedaen ,  ten  la- 

ffe van  den  Regimente  of  hoop ,  die  gelogeert  fal  we- 
fen  ter  plaetfen  aldaer  de  mifdaed  is  gecommitteert ,  en 

is 't  in  den  leger  gebeurt,  faldefelve  reftitutie  worden 
gedaen  ten  lafte  van  't  regiment ,  hoop ,  of  compagnie, 
logerende  aldernaeft  der  plaetfen  daer  fulke  ongere- 
geltheid  is  voort  geftelt. 
XIX.  Dat  de  felve  orden  en  fatisfaétie  fal  worden 

onderhouden,  niet  alleenlijk  ten  opficht  van  de  fclia- 
den  en  bederffeniffe gedaen  in  de  huyfen  en  goeden, 

maer  ook  wanneer  't  fey  t  en  mifdaed  is  gecommitteert, 
aen  de  peribon,  of  lijf  van  deVafallen  ofvreedfame 
Borgers :  want  als  men  den  delinquant  niet  kan  fekerlij- 
ken  weten  of  kennen  foo  voorfchreven  is ,  en  nochtans 

weet  de  compagnie ,  hoop  of  regiment  daer  onder  hy 

'  diende,  fal  men  aen  de  huys-vrouwe ,  kinderen  en  erf- 
genamen van  de  geinterefleerde  en  geoffenfeerde  par- 

tye  fatisfaétie  doen  van  wegen  deshoops,  compagnie 
ofregiments. 

XX.  Ende  indien  bevonden  word,  datdefoldaten 

van  eenige  compagnie ,  van  nieuws  vallen  in  eenige  ge- 
breken of  mifdaden  daer  uyt  men  met  goeder  redene 

kanbemoeden,  dat  fy  incorrigibel  zijn ,  en  dat  fuiken 
gebrek  van  flraf  en  correétie  toe  komt ,  door  fraudeleu- 
le  diffimulatie  en  enckele  onachtfaemheid  van  hun  Ca- 
pitey  nen  en  Officiers,  fullen  de  felve  voor  de  mifdaden  , 

en  't  gebrek  van  caftiemente  en  correétie  der  voorfz 
foldaten ,  van  hun  officien  worden  geftelt  en  gepri- 
veert,  alwaertook,  dat  fy  deden  blijken  in  fulke  mif- 

daden geen  fchuld,  of  daer  af  kennifTe  gehad  te  hebben. 
XXL  En  alfo  men  by  experentie  bevind ,  dat  ve- 
le branden  van  huyfen  zijn  toegekomen ,  niet  door 

boosheyd  en  opfetten  wille ,  maer  by  misval ,  onacht- 

faemheyd ,  en  andere  oorfake  of  fortuy  ne,  't  welk  men 
nochtans  den  befchadigden  qualijk  kan  doen  verftaen , 
en  perfuaderen,  om  den  felven  alle  fatisfaétie  te  doen, 
en  fuiken  fchade  voor  te  komen  en  fchouwen ,  wil- 

len en  ordonneren  wy ,  dat  elck  Capiteyn  (uyt  dien  hy 
behoort  altijds  te  weten  de  plaetfen  en  quartieren  daer 
fijne  foldaten  leggen  of  logeren)  fchuldig  fal  wefen  te 
committeren  en  (tellen  eenige  officiers  of  foldaten  van 
trouwe  en  confidentie ,  om  te  vifiteren  en  befichtigen 

de  huyfen  en  plaetfen  waer  de  Soldaten  aldaer  gelo- 
geert, vuur  maken,  ten  eynde't  felve  niet  gefchiede, 

in  plaetfen  daer  perijkel  foude  mogen  wefen ,  en  dat'et vuur  tot  behoorlijker  uren  en  tijde  worde  geblufcht  of 

uy  t-gedaen ,  fonder  dat  fy  uyt  fuiken  huyfen  fullen  mo- 
gen trekken ,  of  van  daer  fcheyden ,  voor  en  al  eer  het 

voorfz  vuur  fy  geweert  en  uy  t-gedaen  :  en  de  Capiteyn 
die  daer  in  onachtfaem  fal  welen  ,  of  de  foldaet  daer 
toe  gecommitteert ,  fijn  devoir  niet  doende»  ingevalle 
datter  fchade  afkomt ,  fal  fuiken  Capiteyn  van  fijn  of- 
fitie  worden  gepriveert ,  en  in  andere  ftrenge  poene  ge- 
doemt  ,  en  de  foldaet  na  defe  ordene  hem  niet  gequeten 
hebbende ,  en  niet  konnende  vervallen  en  repareren  de 
fchade  daer  door  gefchied ,  fal  metter  dood  worden 

geftraft. XXII.  So  wanneer  eenige  ftadt  fal  worden  ge- 
plundert  of gefaccageert ,  gemerkt  dat  men  dikwils  in 
de  Kerken  en  gewijde  plaetfen  vlucht  en  falveert  de 

goeden  die  van  der  Kerken  niet  zijn ,  of  der  fel  ver  toe- 
behoorende ,  fal  geen  foldaet  mogen  nemen  of  roven 

eenige  wereltlijke  goeden,  in  gelijke  gewijde  en  ge- 
confacreerde  plaetfen  gevlucht,  verfteken,  ofgefal- 
veert ,  en  boven  dien  dat  fulke  goeden  niet  fullen  buy  t 
of  roof  baer  zijn  :  de  gene  die  defe  Ordinantie  fal  over- 

treden ,  fal  worden  geftraft ,  laftende  en  bevelende  den 
eerften  officier ,  die  aen  de  poorteof  deure  van  fuiken 
Kerke  fal  komen,  behoorlijke  Savegarde  aldaer  te 
(tellen ,  en  na  dat  onfen  perfoon ,  of  den  Generael , 
binnen  der  voorfchreven  ftad  fal  gekomen  zijn,  fal 
men  op  en  aengaende,  de  voorfchreven  goeden  en 

meublen ,  fuiken  ordene  ftellen  als  't  behoort :  en  ook 
aenfehouw  nemen  om  te  vergelden  en  recompenferen 
den  officier  of  krijghsvolke ,  die  hemtotbewaernifle 
en  confervatie  der  voorfchreven  Kerke  hebben  geëm- 
ployeert:  en  veel  min  fal  yemand  wiehy  ook  waer, 
geoorloft  zijn  eenigen  perfoon  daer  in  te  dooden  ofj 
quetfen,  op  verbeurte  van  den  lijve. 

XXIII.  Dat  men  in  gelijke  faccagementen  en  in- 
nemen van  fteden,  gene  vrouwen,  noch  kinderen  onder 

den  ouderdom  van  i  z.  jaren ,  fal  mogen  doden ,  noch 
dieeenige  kracht,  geweltof  overlaft  aendoen.  En  veel 
min  vangen  om  te  rantiöeneren  in  eeniger  manieren,  en 
den  officier  of  foldaet  die  hem  hier  inontgaen  fal  heb- 

ben ,  fal  ter  dood  worden  gedoemt,  of  tot  fulke  andere 

ftrange  poene  als  d'exces  fal  verdienen. 
XXIV.  Ende  op  dat  alle  peys  en  behoorlijke 

gehoorfaemheid  foo  wel  te  velde,  als  in  der  armade 
loude  worden  onderhouden ,  ftellen  wy  van  nu  in  fta- 
te ,  fchorfinge  of  furceance ,  generalijken  alle  gefchil- 
len,  queftien,  injurien,  oorfaken,  van  openbare  of 
fecrete  vyandfehappen ,  hoedanigh  die  mogen  wefen , 
eenfamentlijk  alle  beroepingen  dier  tot  den  dage  van 
der  publicatie  van  defen ,  fouden  mogen  zijn ,  tuflehen 
allerley  foorte  van  volke ,  foo  foldaten  als  perfonen  van 
hogeren  graed,  den  krijgh  belangende ,  die  defe  Ar- 

mee of  onfe  Hof  volgen ,  wie  die  ook  zijn,  ende  dat 
voor  den  tijd  dat  defe  tegenwoordige  oorloge  fal  duu- 
ren,  en  een  maend  daer  na,  binnen  welken  tijde ,  nemen 

wy  t'onfwaerts  alle  de  voorfchreven  gefchillen  en  que- 
rellen ,  en  bevelen  dat  niemand  hem  vermete  defen  te- 
genwoordigen  beftand  >  fchorflinge  en  fufpenlïe  van 
wapenen ,  te  breken  of  violeren ,  op  verbeurte  van  den 
lijve,  om  de  rebellie  die  fy  fullen  committeren,  overtre- 

dende 't  gene  des  voorfchreven  is. 
XXV.  Dat  niemand  in  wat  ftaet  of  conditie  hy  zy, 

eenige  communicatie  openbaer  of  heymelijkverftand 
met  de  vyand  houde,  fonder  onfen  oorlof:  en  wifte  ye- 
mand  dat  een  ander  fulks  dede ,  en  't  felve  ten  behoor- 

lijken tijde  niet  te  kennen  gave ,  fal  voor  een  verrader 
worden  gehouden  i  en  die  tegens  dit  article  fal  hebben 
geëxcedeert ,  fal  ter  dood  worden  gebracht ,  door  de 
fpiefen  lopende. 

XXVI.  Om  tuflehen  de  Natiën  peys  en  eendrach- 
tigheid te  voeden  en  bewaren ,  fo  verre  datter  in  eenig 

quartier  van  de  armee,  queftie,  gefchil,geruchte,fchan- 

dael ,  oploop  of  commotie  opftond ,  de  gene  die  d'eer- 
fte  oorfake  daer  afzijn  of  gegeven  hebben ,  fal  door  de 
fpiefen  moeten  lopen ,  en  om  fuiken  quaet  voor  te  ko- 

men en  verhoeden ,  laften  en  bevelen  wy  allen  Over- 
ften  of  Colonels ,  Meefters  de  Campo ,  en  anderen  Of- 

ficieren, forghvuldige  toeficht  te  nemen,  totrufteen 
ftilligheid  van  hun  quartieren ,  en  befondere  met  de  fol- 

daten van  andere  Natie  :  en  of  by  ongevalle  eenig  mif- 

verftand  of  difpute  aldaer  refe ,  fal  in  fuiken  cas,  d'Of- 
ficier  altijds  favoriferen  de  fijde  of  fake  van  den  vreem- 

den foldaet,  denfelvenbyftaende,  in  dier  voegen,  dat 
hy  gefond ,  geheel  vry  en  onbehindert  in  fijn  quartier 

wederom  worde  geley t  en  geftelt :  en  op  dat  't  felve  te 
beter  worde  volkomen  en  geëffeétueert  >  en  fal  geen 
foldaet  uyt  fijn  quartier  mogen  wijken,  om  in  een  ander 
te  gaen  eeten  of  fpelen,fonderlinge  wefende  van  andere 
Natie,  dan  de  fijne,  op  poene  daer  af  geftraft  te  worden. 
En  indien  fuiken  foldaet  begofte,  ot  van  fuiken  fchan- 
dael  oorfaeck  wjre ,  fal  metter  dood  worden  gepu- 
nieert ,  en  tot  dien  effeéte  bevelen  wy  allen  Overften  of 
Colonellen ,  Meefters  de  Campo  en  Capiteynen ,  dat  fy 
niet  gedogen  dat  eenig  foldaet  hem  vertrekke  buyten 
fijn  quartier,  fonder  haren  wete  en  oorlof. 

XXVII.  En  om  de  goede  Vafallen  van  defe  Pro- 
vintien  te  bewaren  en  conferveren ,  en  de  voorfz  ar- 

made te  voeden  en  onderhouden ,  gebieden  wy ,  dat 
niemand  fijne  paerden  en  bagagie  laten  weyden ,  of 
voeyer  hale  op  de  bezaeyde  landen ,  velden  of  akkers , 
of  die  befet  ftaen  met  graen ,  erweten ,  bonen,  of  dier- 
gelijke  fpecien.  En  als  den  nood  fulks  vereyfcht ,  fal- 
men  behoorlijke  ordene  ftellen ,  op  dat  de.  peerden  en 
bagagie  van  de  armade  mogen  gevoed  en  onderhouden 
worden ,  ter  minfter  quetfe  en  fchade  van  den  lande ,  Co 
het  eenigfins  doenlijk  fal  wefen.  Defgelijks  fal  geen  fol- 

daet mogen  trekken ,  rijden  of  pafleren  over  landen  die 
gebouwtenbezaeytzijn,  dan  alleenlijk  over  de  Heer  - 
ftraet.   En  den  foldaet  die 't  felve  fal  overtreden,  fal  ge- 
kaftijt  worden  na  de  grote  van  de  exceilè  met  koorde 
trekken ,  of  ftroppe  de  koorde.   En  fal  voorts  meer  ri- 

goreufelijk  worden  geprocedeert  tegens  d'officiers  die bevonden  fullen  worden  des  fchuld  te  hebben. 

X  X  V 1 1 1.  Gebieden  infgelijks  dat  men  in  de  quar- 
tieren ruft  en  ftilligheid  houde ,  fonder! inge  by  nachte , 

en  '
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en  dat  geen  foldaet  wapenen  roere  ,  of  alarm  make  (on- 
der merkelijken  nood,den  vyand  fiende  of  gewaer  wor- 

dende. En  als  't  felve  gefchied ,  fal  elk  gehouden  We- 
fen  hem  te  vertrekken ,  en  met  fijne  wapenen  onder  fijn 

vaendel  te  vinden ,  om  aldaer  te  verwachten  't  gene  des 
men  hem  fal  bevelen.  En  de  gene  die  traeg  of  lankfaem 
fal  wefen  hem  terftond  te  fchikken  en  voegen  by  of  on- 

der fijn  vaendel,  blyvende  in  fijn  logement  of  hutte , 
fonder  wettige  en  fterke  oorfake,  fal  met  der  dood  wor- 

den geftraft. 
XXIX.  Verklaren  voorts  meer, dat  den  foldaet  ge- 

houwt  en  in  garnifoen  wcfende ,  fijne  wettige  getroude 
huysvrouwe  by  hem  fal  mogen  hebben,  fonder  in  fijn 
logement  een  concubine  of  fufpe&e  vrouwe  te  mogen 
houden :  En  de  vrouws-perfonen  die  haer  tot  boelfchap 
of concubinaetfehap begeven,  fullen  gedevalifeert ,  en 
openbaerlijk  gegeefïèlt  worden  :  defgelijks  den  foldaet, 
die  een  ander  vrouw  dan  fijn  eygene  onderhoud  >  fal 
worden  gekaftijt,  en  inhabil  blijven  om  tot  eenigen 
krijgs-laft  gevordert  te  worden.  En  om  opdefefonde 
remedie  te  (tellen,  bevelen  wy  den  Capiteynen  en  an- 

dere perfonen  van  de  armee ,  die  daer  of  eenige  weten- 

fchap  hebben,  't  felve  der  geeftelijker  en  wereldlijke  ju- 
(titien  aen  te  geven,  ten  eynde  dat  fy  de  culpable  ken- 

nende ,  daer  in  verfien  na  behoren. 

XXX.  Wefende  't  krijgs-volk in eenig logement, 
fal  men  aldaer  maer  drie  gemeyne  vrouwen  toelaten 
voor  elke  Compagnie,  dewelke  fullen  worden  gevifi- 
teert  en  geëxamineert ,  fo  op  den  middel  die  fy  hebben 
om  te  leven ,  en  of  fy  fchandaleus  of  quereleus  zijn ,  als 
op  haer  gefondheid  en  difpofitie  des  lichaems.  En  vol- 

gende 't  gene  dat  defhalven  bevonden  fal  wefen,  fal  men 
daer  af  der  juftitie  rapport  doen ,  om  daer  in  gereme- 
dieert  te  worden.  En  als  de  voorfz  armee  te  velde  is, 
fal  men  niet  gedogen ,  dat  elke  Compagnie  hebbe  meer 

dan  twee  gemeyne  vrouwen,  en  alfo  onder  't  dekfel  van 
maerten ,  waflerfchen ,  en  andere  diergelijke  flavelijke 
werken  doende  j  men  placht  in  te  brengen  eenige  vrou- 

wen ,  anders  niet  dienende  dan  tot  fchandael ,  en  om 
God  te  vertoornen,  gebieden  en  bevelen  wy  daerom , 

dat  onder  't  felve  dekfel  of  koleur  niemand  eenige  vrou- 
wen ontfange  of  toelate,  om  te  velde  te  gaen  of  vol- 

gen i  ten  ware  dat  fy  dienden  eenigen  perfoon  wel  be- 
kenden boven  dien  ware  van  goeden  ouderdom  en  buy- 

ten  alle  fufpitie ,  om  te  fchouwen  't  quaet  exempel  dat 
fodanige  perfonen  geven,  en  fonderlinge  verbieden  wy, 

als  d'armée  te  velde  trekt ,  gene  gehoude  vrouwe  haren 
man  volge ,  maer  blijve  of  hem  verwachte ,  't  zy  op  de 
frontieren  >  in  fijn  logement ,  of  in  eenige  ander  bequa- 
me  plaetfe. 
XXXI.  Ontbieden  en  bevelen  dat  alle  de  gene  die 

in  geen  befoldinge  fullen  zijn,  of  eenig  vaendel ,  flan- 
daert  of 't  Hof  lullen  volgen ,  of  eenigen  Heere ,  Edel- 

man, of  anderen  Officier ,  bekent  zijnde,  dienen,  en 

eyndelijken  alle  de  gene  die  van  't  lichaem  van  de  Ar- 
mee niet  fullen  wefen ,  uyt  defelve  Armee  hen  ver- 

trekken binnen  dry  dagen  na  de  publicatie  van  defen , 
op  pene  voor  vagabonden  gehouden ,  en  als  fulke  ge- 
devalizeert  te  worden.  En  fo  wie  van  fulke  en  dierge- 

lijke perfonen  weet  of  kondfehap  heeft  ,  fal  defelve 
mogen  aentaften ,  en  leveren  aen  die  van  de  juftitie , 
om  geftraft  te  worden  :  den  welken,  en  generalijken 
allen  Officieren  wy  ontbieden  neerftelijken  en  forgvul- 
diglijken  hen  te  informeren,  waer  op  fulke  vagabon- 

den leven ,  en  tot  wat  eynde  fy  aldaer  zijn  gekomen , 
om  gepunieert ,  en  uyt  der  Armee  gejaegt  te  worden. 

XXXII.  Bevelen  ook  dat  zijnde  d'armée  te  velde, 
deOverfteofColonellen,  Meefters  de  Campo ,  Capi- 

teynen en  andere  Officieren,  fullen  om  geenderhande 
oorfake ,  eenigen  foldaet  oorlof  mogen  geven ,  om  van 
fijn  vaendel  hem  te  mogen  abfenteren  of  vertrekken,  en 

hebbende  daer  toe  wettige  redenen,  referveren  wy  des- 
halven t'onswaerts ,  in  dien  gevalle  de  kenniflè ,  of  den 

genen  die  over  defelve  armee  fal  gebod  hebben ,  en  nie- 
manden  anders.  En  den  foldaet  daer  tegen  doende,  en 
hem  vertrekkende  of  abfenterende  van  fijn  vaendel  fon- 

der oorlof,  fal  met  der  dood  worden  geftraft  :  en  die 
hem  fal  vervorderen  boven  fijne  macht  fuiken  oorlof  te 
geven,  fal  van  fijnen  laft  worden  gepriveert,  (lellende 
en  noemende  fpecialijken  voor  competente  Rechters , 
enexecuteursvanditartijkul  en  bevel?  allejufticieren 
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en  Rechteren  van  der  plaetfe  daer  fulke  verlopen  folda- 

ten  fonder  oorlof  vertrokken ,  hen  fullen  vinden, "of 
pafleren ;  ten  eynde  zy  die  vangen,  wederom  fenden  en 
(tellen  in  handen  van  den  Auditeur  Generael  der  voorfz 

armee,  om  daer  af  exemplaren  ftraf  gedaen  te  worden : 

en  van  de  koften  die  (y  in  't  weder  fenden  van  fulke  ver- 
lopen en  afgeweken  foldaten  fullen  doen  ,  fal  men  hem 

rembourferen,  en  hun  dienften  bekennen.  En  in  gevalle 

de  foldaet  om'tgevankenis  t'ontgaen,refifteerde,en  hem 
weerde ,  en  alfo  by  de  gene  die  hem  fouden  willen  van- 

gen ,  worde  gedood ,  en  verftaen  wy  niet ,  dat  fy  ter  fa- 
ken van  fuiken  dood-flag  eenigfins  ftraf  baer  fullen  we- 
fen :  met  meerder  redene  willen  wy  niet  dat  eenig  Ca- 

piteyn  of  Officier  uyt  der  armee  hem  abfenteren  of  ver- 
trekken ,  fonder  gelijken  oorlof,  op  pene  als  boven. 

XXXIII.  Gebieden  infgelijks  dat  als  d'armée 
trekt,  geen  foldaet  van  fijn  vaendel  wijken,  of  hem  en 
verfteke,  voor  dat  defelve  armee  te  neder  is,  ter  plaetfen 
daer  die  fal  logeren. En  den  genen  die  bevonden  word  al- 

fo van  fijn  vaendel  geweken  of  verfteken  te  zijn,  fal  men 
devalizeren ,  in  diervoegen  dat  geen  foldaet  fal  mogen 
voorlopen,  of  achter  blijven,  maer  fijn  vaendel  voet 
voor  voet  volgen,  uytgenomen  de  fouriers  van  de  Com- 

pagnie ,  dewelke  by  ordene  van  hunnen  Capiteyn  fullen 
mogen  voortrekken,om  de  logementen  te  hertellen. 
XXXIV.  Verbieden  allen  Capiteynen ,  dat  fy  hun 

foldaten,  om  geenderley  particuliere  oorfake  die'er  fou- 
den mogen  voorvallen ,  nieuwers  fenden  ,  't  fy  met  of 

fonder  het  vaendel  of  ftandaert,  fonder  wel  gewapent 
te  zijn  van  alle  (tukken  en  wapenen  daer  mede  fy  ordi- 
naerlijk  dienen.  En  d'Officier  hier  in  diflimulerende,  fal 
gekaftijt  worden.  Gelijk  ook  fal  den  foldaet  uyttrek- 
kende ,  fonder  gewapent  en  ongeruft  te  zijn ,  fo  hy  ver- 

bonden is :  en  om  daer  in  remedie  te  ftellen,bevelen  wy, 
dat  elk  Capiteyn  in  fijn  Compagnie,  ofdeSargeanten 
Majors  in  hun  Regimenten  of  Tercios ,  en  andere  Offi- 

ciers neerftelijk  vifiteren  de  mufquettenenbufienvari 
hun  Compagaien  of  Regimenten ,  om  te  fien  of  die  zijn 
van  behoorlijke  charge ,  mate ,  (toffe  en  deugt  :  en  be- 

vindende daer  in  gebrek ,  lullen  de  foldaten  andere  doen 
kopen ,  op  pene  dat  hun  plaetfe  ter  eerfter  monfteringe 
niet  fal  worden  goed  gedaen. 
XXXV.  En  om  de  vy  vandiers  en  zoetelaers  beter 

te  traéteren ,  en  aen  te  halen ,  en  op  dat  de  armee  des  te 
meer  van  allerley  foorte  van  victualie  worde  verfien  en 

gedient ,  ordineren  wy ,  dat  geen  foldaet  van  wat  con- 
ditie hy  waer ,  op  den  weg  uyt  trekke ,  om  aldaer  van 

hem  provifie  te  gaen  kopen ,  noch  onder  fuiken  dekfel 
de  voorfz  vivandiers  of  zoetelaers  bedwinge  of  over- 

vallen hem  te  verkopen,  al  waer  't  ook  dat  hy  daer  voor 
de  rechte  waerde  begeerde  te  betalen  :  Maer  late  defel- 

ve vryelijk  gaen  in  de  quartieren  en  plaetfen  daer  toe  in 
de  armee  verordent ,  aldaer  hen  v/aren  fullen  worden 
gewaerdeert ,  en  op  behoorlijken  prijs  geftelt ,  op  pene 
dat  den  foldaet  daer  in  geëxedeert  hebbende ,  ter  felver 
plaetfen  drie  koorde  trekken ,  of  ftroppe  de  koorde  ful- 

len worden  gegeven.  En  is  't  een  Officier  die  't  felve  de- 
de  ,  fal  van  fijnen  laft  worden  gepriveert.  En  met  fterke 
redene  fal  niemand  geoorloft  zijn  den  voorfz  vivandiers 
of  zoetelaers  yet  te  ontdragen ,  of  (telen  ,  op  verbeurte 
van  den  lijve. 

XXXVI.  En  om  te  fchouwen  de  grote  inconve- 

nienten  die'er  foude  mogen  oprijfen ,  verbieden  wy  dat 
geen  foldaet,  van  wat  qualiteyt  of  conditie  hy  ware, 
zijnde  te  velde,  of  in  garnifoen  uyt  en  trekke,  om  op  het 
land  van  den  vyand  te  lopen  buy  ten  of  roven, fonder  or- 
derevandenOverften,  op  pene  dat  den  overtreder  fal 

verliefen  al  't  gene  dat  hy  gerooft  of  genomen  fal  heb- 
ben ,  en  boven  dien  met  der  dood  worden  geftraft. 

XXXVII.  En  of  't  gebeurde  dat  het  brood  en  de 
vidualien  van  de  munitien  in  de  quartieren  fomtijden 
fpade  of  lankfaem  aenquamen ,  verbieden  wy  infgelijks 

dat  geen  Officier  of  foldaet,  al  waer  hy  verfien  van  orde- 

re  van  't  gene  hy  foude  moeten  hebben ,  hem  vervorde- 
re't  felve  op  den  weg,  noch  ookin'tquartiertegaen 
halen ,  ten  fy  by  confente  en  door  de  hand  des  Commif- 
faris  van  der  uy  tdelinge  of  diftributie  laft  hebbende.  En 
de  gene  die  daer  tegen  fal  hebben  gedaen ,  fal  met  der 
dood  worden  geftraft. 
XXXVIII.  Geen  dienaer ,  knecht  of  jongen  van 

foldaten,  noch  vrouwe  van  de  gene  die  in  de  armee 

li  4  '  toe- 
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toegelaten  zijn ,  fal  mogen  verlopen,  of  ter  zijden  de 
w-egen,  noch  uyt  fijn  gelit  of  plaetfe  gaen  of  wijken, 

maer  trekken  altijds  onder 't  vaendel  van  de  vekl-pro- 
vooft  van  fijn  Regiment. 

En  die  van  den  Hove  en  andere  perfonen,die  d'armée 
fullen  volgen  fonder  wapenen,  niet  verbonden  zijnde 

in  efquadron  te  trekken,  fullen  gaen  onder  't  vaendel 
van  den  l?rovboïlGenerael,op  pene  van  geftraft  te  wor- 

den. Welke  Provooft  Generael ,  en  die  van  den  Regi- 
menten, fullen  niet  gedogen ,  dat  eenig  foldaet  tuffchen 

fuiken  volk  hem  fal  voyeren  of  verfteken ,  of  by  de  ba- 
gagie  blijven  ,  op  pene  van  haren  laft  gepriveert ,  en 
itiengdijk  gekaftijt  te  zijn. 

XX  X  ï  X.  Geen  foklaet  of  yemant  anders  d'armée 
volgende ,  fal  mogen  nemen  eenige  goeden,  of  peerden 
geladen  of  ongeladen ,  wefende  onder  de  bagagie  of 
daerbuyten,  op  pene  daer  van  geftraft  te  worden ,  als 
van  dieverije.  En  de  gene  die  eenige  goeden ,  peerden 
of  bagagie  verlaten ,  geabandonneert ,  of  fonder  mee- 

fter  fal  vinden  ,  fal  gehouden  zijn  't  felve  aen  te  brengen 
den  eerften  Officier  die  hy  fal  ontmoeten,  teneynde 

dat  men  't  felve  openbaerlijk  uytroepe  en  publicere,om 
den  proprietaris  gereftitueert  te  worden ,  betalende 
niet  te  min  aen  fuiken  aenbrenger(  foldaet  wefende)  het 
gene  dat  redelijk  fal  zijn ,  om  de  moeyte  die  hy  daerom 
fal  hebben  gehad. 

X  L.  Als  den  leger  fal  logeren  neffens  eenige  fruyt- 
hoven  >  bogaerden ,  dreven  ,  of  andere  boskens  of  plan- 
tagie ,  huyfen ,  fchuren  of  edifitien ,  geen  foldaet  of  an- 

dere d'armée  volgende ,  en  vervordere  hem  eenig  hout 
af  te  houwen ,  verbranden ,  noch  fulke  huyfingen ,  ho- 

ven ,  bogaerden  ofplantagiete  befchadigen  of verarge- 
ren>  op  pene  ftrengelijken  geftraft  te  worden  tot  der 
dood  toe,  na  den  eyfch  vandefeyte.  En  fo  verre  dat 
tot  confervatie  van  der  armee,  of  om  andere  confide- 

ratien,  nodelijk  ware  defe  ordre  niet  t'achtervolgen , 
fullen  wy  in  fuiken  gevalle  daer  in  doen  verfien  na  be- 
horen. 

XLI.  Om  goede  refpe&en ,  en  op  dat  de  foldaten 
en  de  gene  die  onfenperfoon  volgen,  des  te  beter  be- 

lcent ,  en  d'een  van  d'ander  onderfcheyden  (ouden  rao- 
genzijn,  gebieden  wy  dat  elk  foldaet  te  voet  ofte  peer- 

de  drage  't  rood  veld-teken  boven  op  fijn  wapenen  of 
kafak.  En  de  gene  die  geen  rood  veld-teken  fal  hebben, 

fal  een  rood  kruys  in  't  openbaer  dragen.  En  die  fonder 
dit  teken  fal  wefen,  fal  voor  vyand  worden  gehouden 
en  getra&eert. 

X LI I.  Als  door  Godes  gunfte  en  genade  eenige 
fteden,  kaftelen  of  andere  plaetfen  hen  fullen  opgeven , 

't  zy  by  compofitie,  tra&aet  of  door  nood,  den  welken, 
en  den  perfonen  daer  in  zijnde ,  wy  geaccordeert  fullen 

hebben  't  gene  dat  wy  bevonden  fulien  hebben  te  beho- 
ren, fo  gebieden  en  bevelen  wy,  van  nu  voor  als  dan,dat 

niemand  van  wat  ftaet  of  conditie  hy  waer ,  by  geweld 
daer  in  trekken  ,  om  te  roven  of  eenige  fchade  te  doen , 
fonder  onfen  expreiTen  laft  of  ordere ,  of  van  den  genen 
die  over  de  voorfz  armee  bevel  fal  hebben, op  verbeurte 
van  den  lijve.  En  de  tradtaten  en  appoindtementen  die 
men  met  de  perfonen  van  de  plaetfen  alfo  opgegeven 
fal  maken,  fullen ftant  grijpen  en  onderhouden  worden, 
metobfervatiedie  men  ons  voort  fchuldig  is.  En  parti- 
culierli  jk  fal  den  genen  die  hen  opgegeven  hebben ,  ge- 

nen overlaft  aengedaen ,  noch  eenig  misftaende  woord 
gefeyd  worden  ,  op  pene  dat  den  overtreder  ftrengelijk 
fal  worden  gekaftijt. En  fo  verre  fuiken  exces  worde  ge- 
committeert  by  de  foldaten  geordonneert ,  om  den  op- 
gegever.en  te  dienen  voor  Convoy ,  efcolte  of  wacht  > 
lullen  defelve  foldaten  in  fuiken  gevalle  met  der  dood 
worden  geftraft. 

X  L 1 1 1.  Alfo  wy  by  de  barmhertigheid  Gods ,  en 
om  de  rechtveerdige  fake  van  defe  oorlogen  verfchey- 
den  vi&orien  verhopen,  gebieden  wy  dat  geen  Officier, 
foldaet  of  andere  perfoon  hem  begeve ,  of  vervordere 
te  roven,  noch  te  gaen  in  de  huyfen,  tenten  of  quartie- 
ren  van  den  vyand,  maer  verwachten,  tot  dat  fyalle 
daer  in  fullen  zijn  ,  en  in  efquadron  geftelt  :  welke  or- 

dere fal  worden  onderhouden  ,  ter  tijd  toe  de  plaetfen 
ganfchelijken  gewonnen ,  of  den  flag  verfekert  fal  zijn , 
daer  in  de  vyand  altijts  moet  vervolgt  worden ,  fonder 
op  den  roof  te  feer  gretig  en  haeftig  te  zijn ,  ter  tijd  toe 
dat  het  teken  van  vertrek ,  of  retraidfc  gedaen  fal  wefen, 

op  pene  dat  de  gene  die  daer  tegens  fal  doen,  met  der 
dood  fal  worden  geftraft. 

XLI  V.  En  of 't  gebeurde  dat  in  de  fteden,  kaftelen  of 
quartieren  van  den  vyand  die  men  gewonnen  fal  heb- 

ben, worde  gevonden  eenige  provilie  van  vleefch  of  an- 
dere foorte  van  vidualic ,  fal  men  defelve  of  andere  die 

anderfins  fal  hebben  genomen  in  de  tochten  of  excur- 
fien,  by  ordere  van  den  Overfien  gedaen,  niet  mogen  in 

alles  of  in  dele  buyten  't  leger  voeren  of  dragen ,  maer 
fal  al  t'famen  aldaer  worden  verkocht  tot  gemodereer- 
den  prijfe,  op  dat  een  yegelijke  hem  daer  af  mag  ver- 

fien :  en  de  gene  die  daer  tegen  fal  hebben  gedaen ,  fal 

verlieten  't  gene  dat  hy  weg  gedragen  of  ge  voert  heeft , 
en  boven  dien  geftraft  worden  na  den  eyfch  van  de  fake> 
wel  verftaende  dat  geen  Officier  of  foldaet  fal  eenen  an- 

deren mogen  afnemen,  't  gene  dat  hy  in  den  flag,  ref- 
contre ,  of  faccagement  van  fteden  fal  hebben  gewon-  (Fol.  3 1.) 
nen ,  op  verbeurte  van  den  lijve ;  en  indien  hy  daer  toe 

eenig  recht  pretendeert ,  fal  't  felve  by  wege  van  rechte mogen  eyfehen. 
X  L  V .  Gebieden  en  bevelen  voorts  meer,  dat  fo  dik- 

wils  en  menig  werven  als  eenig  Capiteyn  of  Officier ,  fal 

trekken  of  palieren ,  van  d'een  plaetfe  in  d'ander ,  en  op 
den  weg  moeten  logeren  ,  drage  altijd  met  hem,  fijn 
ordere  in  gefchrifte  ,  by  onfe  hand  getekent ,  of  van  den 
Maerfchalk  de$  Legers ,  of  van  fuiken  anderen  perfoon, 
die  als  dan  daer  af  laft  fal  hebben ,  en  met  alle  mogelijke 
forgvuldigheid  fijn  befte  doen,  om  den  rechten  weg  te 
houden ,  fonder  op  een  plaetfe  langer  te  blijven  dan 
eenen  nacht  :  en  daer  hy  fal  moeten  logeren ,  fal  den 

Heer  of  Bailju  van  der  plaetfe  tonen ,  d'ordere  die  hy 
fal  hebben ,  en  ingevalle  datter  by  gebrek  van  dien  ,  en 
van  dat  fuiken  Officier  de  voorfchreven  order  niet  had- 
de  onderhouden  ,  eenig  inconvenient  aldaer  gebeurde, 

't  felve  fal  men  hem  wijten ;  en  op  dat  de  Heere  of  Bail- 
jow  van  de  plaetfe  de  foldaten  mag  logeren ,  en  accom- 

moderen ,  fal  den  voorfz  Capiteyn  onder  fijn  hand  hem 

geven,  't  getal  van  de  gene  die  hy  by  hem  efTe&uelijk 
fal  hebben,  en  mede  brengen,  ten  ey nde  dat  defelve  niet 
gevoert  of  geconduifeert  zijnde  by  Commiffaris ,  des 

niet  te  min  worden  gelogeert ,  in  diervoegen  dat  'er  tuf- 
fchen den  Capiteyn  en  dien  vanden  lande,  alle  goede  ' 

correfpondentie  en  verftand  zy ,  dragende  forge  dat 
men  by  alle  mogelijke  wegen  en  manieren  onderhoude 

en  achtervolge ,  't  gene  dat  by  defe  ordere  word  bevo- 
len ,  op  fware  penen ,  fo  verre  daer  in  gebrek  of  over- tredinge  ware. 

X  L  VI.  Dat  gene Capitey nen,  Officieren  of  Fou- 
riers  van  de  Compagnien  hen  vervorderen  de  weerden 
of  goede  luyden  te  belaften  met  meerder  getal  van  fol- 

daten, dan  aldaer  effeótuelijken  zijn ,  noch  nemen  meer 
biljetten ,  dan  fy  behoeven ,  voor  defelve  foldaten  ,  die 
aldaer  a&uelijk  en  perfonelijken  onder  de  Compagnie 
worden  bevonden,  fonder  den  eenen  weert  te  believen, 
gratificeren ,  of  foulaigeren ,  om  den  andere  te  belaften, 
of  befwaren ,  noch  daerom  eenige  conventie  maken,  de 
huyfen  rantfoeneren>  of  tot  contributie  ftellen.  En  ful- 

len ook  van  de  weerden  yet  mogen  eyfehen ,  hoedanig 

't  felve  ware,  onderhoudende  in  alles  en  alomme  't  gene 
dat  bydevoorgaendcartijculenisgeordineert,  zijnde 
daer  in  geprefcribeert  en  vermaen  gemaekt ,  hoe  en  in 
wat  manieren  de  foldaten  hen  fullen  moeten  dragen, 
leven  en  conduiferen  met  hun  patronen  en  weerden ,  en 
de  Capiteyn ,  Officier ,  of  foldaet  die  men  fal  bevinden 
dele  ordere  overtreden  of  geëxcedeert  te  hebben,  fal 

als  misdadig  in 't  ftuk  van  dieverije  worden  geftraft  tot 
ter  dood  toe ,  na  de  gelegentheid  en  circumftantien  van 
den  feyte. 

XL  VII.  Geen  Capiteyn  of  Officier  laft  hebbende 
van  een  Compagnie ,  die  fal  trekken  en  gevoert  worden 

van  d'een  plaetfe  in  d'andere ,  en  fal  hem  van  defelve 
mogen  abfenteren,  noch  op  de  weg  voorgaen  noch 
achterblijven,  ten  ware  by  exprefien  oorlof  vanden 
Overften ,  gefundeert  op  wettige  redene  en  oorfake , 
maer  fuiken  Officier  fal  fchuldig  zijn  hem  altijd  by  fijne 
foldaten  te  vinden  en  houden,  om  te  fchouwen  en  belet- 

ten de  ongeregeltheden  die  by  gebreke  van  de  prefen- 
tie  des  hoofts ,  gewoonlijk  zijn  te  volgen.  En  fo  verre 
hy  defe  ordere  niet  onderhoud  en  volbrengt,  fal  rigo- 

reufelijk  worden  gekaftijt.  En  is  't  dat  'er  eenige  onge- 
regeltheid  gebeurt ,  't  felve  fal  hem  worden  geweten» 

en 
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en  te  lafte  geley  t ,  al  of  hy  den  waerachtigen  en  princi- 
Ealendelinquantdaeraf  hadde  geweeft,  nademaeldat 

y  fijnen  gebreke ,  en  om  dat  hy  't  devoir  van  fijnen  laft 
niet  heeft  voldaen ,  fuiken  ongeregeltheid  ennnfdaed 
isgefchied. 

XL  VIII.  DatdeCapiteynen,  Officiers,  enFou- 

riers  fullen  in  't  {tuk  van  de  voorfz  logementen  gehou- 
den zijn  de  biljetten  te  geven ,  gelijk  by  de  voorgaende 

articulen  is  geordineert,  te  weten  dat  defelve  moeten 
klaer,  diftïndt  en  waerachtig  wefen ,  inhoudende  dat 
de  foldaten  zijn  van  hun  Compagnien, verklarende  daer 
mede  de  namen  en  toenamen  van  de  gene  die  men  fal 
moeten  logeren ,  en  ingevalle  dat  fy  daer  in  {tellen  ver- 

heide en  ontleende  namen,  of  verklaren  foldaten  te 

welen  de  gene  die  't  niet  zijn ,  of  anderiins  defe  ordere 
niet  onderhouden ,  fullen  rigoureufeli  jk  worden  geka- 

ftijt  tot  der  dood  toe ,  na  dat  't  fey  t ,  d'onachtfaemheid en  omillie  fal  wefen. 

"KLIK.  Of  der  eenige  ongeregeltheid  of  klachte gebeurde  ,  tuflchen  de  luyden  van  den  Lande  en  de 
voorfz  gelogeerde  foldaten ,  den  Capiteyn  of OrHcier 
aldaer  tegenwoordig  zijnde,  fal  hem  informeren,  ten 
beiten  dat  hem  mogelijk  fal  wefen ,  op  de  waerheid  van 
deleyte,  en  fal  vangen  den  genen  des  fchuld  hebbende, 
er.  uaer  af  onderrichten  en  adviferen  dien  van  den  Wet 

of  Juftitie  aldaer,  op  dat  fy  daer  in  ordineren  {b  na  reden 
behoren  fal ,  doen4e  alle  mogelijk  devoir ,  fonder  eenig 
refpedt  of  dilliraulatie ,  ten  eynde  datter  alle  goede  dil- 
cipiine  mag  weien ,  en  de  luyden  daer  mede  men  te 
doen  fal  hebben ,  en  van  de  plaetfen  daer  men  fal  palie- 

ren, volkomen  fatisfadbie  worde  gedaen,  en  goet  exem- 

pel gegeven,  en  d"Officier  die  hun  hier  onwillig  ,  flap 
of  cuipabel  fal  betonen ,  fal  van  fijnen  laft  worden  ge- 
ftelt ,  rigoureufelijken  en  exemplaerlijken  geftraft. 

L.  t'Elker  reyfe  als  eenig  Capiteyn  of  Officier ,  trek- 
kende van  d'een  plaetfe in'd'ander ,  eenige  wagens  of 

peerden  fal  behoeven ,  om  fijn  bagagie  te  voeren,  of 
andere  dingen  fijne  Compagnie  aengaende ,  dathy  daer 
mede  gedaen  hebbende,  en  zijnde  gedient geweeft , 
terftond  defelve  wagens  en  peerden  reftitueren ,  en  den 
meefter  weder  fende  met  goede  fatisfadfcie,  op  pene  ge- 
doemt  te  zijn  in  't  dobbel  van  de  waerachtige  en  op- 

rechte weerde ,  en  prijs  van  de  ftukken ,  daer  mede  hy 
is  gedient  geweeft ,  en  daer-en-boven  in  de  fchaden  die 
de  felve  meefter  Onder  eed  fal  affirmeren,  door  't  ont- 

houden of  retencie  van  dien  geleden  te  hebben. 

L I.  En  om  te  fchouwen  d'ongeregeltheid  die  men 
'heeft  gelien  uyt  dien,  dat  de Capiteynen en  foldaten 
hem  belaften  met  meer  bagagie  en  knechten  dan  fy  be- 

hoeven ,  gebieden  en  accorderen  wy ,  dat  elk  Capiteyn 

lal  in  iijne  Compagnie  mogen  hebben  4.  wagens  alleen- 
lijk ,te  weten  eenen  voor  fijnen  perfoon,  eenen  voor  fijn 

Stadhouder  ofLieutenant,  eenen  voor  den  Vaendrich  , 

enden  vierden  voor  eenen  Vy  vandier  der  felver  Com- 
pagnien :  en  elk  licht  peert  zijn  doubladure ,  eneenen 

knecht ,  fonder  dat  hy  meer  bagagie  fal  mogen  hebben, 
op  verbeurte  van  de  felve ;  en  belangende  de  vrouwen, 

fal  onderhouden  en  achtervolgt  worden ,'  d'ordere  by 
de  voorgaende  artijkulen  deihalven  gegeven ,  op  de  pe- 

nen daer  in  begrepen. 
LIL  De  Capiteynen  van  de  Spaenfe  en  Italiaenfe 

voet-knechten  fullen  elk  eenen  wagen  hebben,  en  ee- 
nen anderen  voor  den  Vy  vandier  van  yegelijke  Com- 

pagnie ,  en  twintig  zadel ,  of  ry-peerden  voor  elk  hoh- 
dert  foldaten,fonder  die  van  den  Capiteyn  enVaendrig, 
den  welken  wy  bevelen,  datfy  hier  ingebruyken,  de 
meefte  moderatie  die  hen  mogelijk  fal  wefen,  om  de 
grote  inconvenienten  die  men  contrarie  doende ,  heeft 

iien  gebeuren :  en  ingevalle  defe  ordre  niet  word  onder- 
houden ,  fullen  de  voorfz  bagagie  en  peerden  verbeurt 

wefen ,  en  de  overtreders  gekaftijt ,  fo  't  behoort  ,•  en 
aengaende  de  vrouwen ,  Vullen  defelve  onderhouden 
d'ordere  boven  verklaert. 

LUI.  Geen Overfte of Colonel ,  Meefter del Cam- 

po ,  Gouverneur  noch  Capiteyn  fal  hem  van  fijn  Regi- 
ment ,  Tercio ,  of  Compagnie  mogen  abfenteren ,  fon- 

der onfen  expreffen  oorlof  en  confent ,  of  van  den  genen 
die  over  den  Leger  fal  laft  of  gebod  hebben ,  op  pene 
van  hun  ftaten  gepriveert  te  worden ,  en  van  anderen 
fwaerderen  na  den  eyfch  van  der  faken. 

L I V.   Bevelen  voorts  dat  de  Capiteynen  van  het 

peerde-volk  fullen  forgvuldig  wefen,  om  onder  hun 
Compagnien  het  oude  gebruyk,  ofufancie  van  het  geld 
te  onderhouden ,  op  dat  de  foldaten ,  die  hun  peerden 
hebben  verloren,  des  te  gevoeglijker  hen  mogen  we- 

derom opruften  :  en  dunkt  't  denCapiteyn  goet ,  fullen 
tot  dien  effedte  eenige  portie  of  deel  van  de  gagien  of 
befoldinge  der  felver  foldaten ,  mogen  inhouden. 

L  V.  De  Capiteynen  van 't  peerde-volk  fullen  forg- 
vuldig wefen ,  dat  hun  foldaet  wel  gewapent ,  opgerull 

en  gemonteert  zijn,  defgelijks  fullen  daer  veren  ook 

förge  dragen  de  Capiteynen  van't  voet- volk  viiïterende 
hun  fpiecien,  buflèn  en  mufquetten ,  of  die  zijn  fulks  als 

't  behooit,  haren  clienft  en  't  feyt  van  oorloge  verevfcht. 
Allen  den  voorfz  Officiers  en  andere .  hoedanig  die  mo- 

gen wefen ,  fullen  alle  devoir  en  neerftigheid  doen ,  om 
hun  volk  wederom  te  ftellen,  en  altijds  te  houden  in 

't  poindfc  van  perfectie,  als  men  behoort  te  begeren, 
ten  eynde  men  daer  van  fuiken ,  en  fo  goede  dienften 
en  effecten  mag  hebben  en  genieten  ,  als  men  preten- deert. 

L  V  I.  En  om  dat  in  d'oorloge 't  gebruyk  van  muf- 
quettiers  feer  bequaem  en  oorbaer  is ,  bevelen  wy  alle 

Capiteynen  en  Officieren,  dat  fy't  getal  vandemuf- 
qnettiers,  en  fuiken  als  men  hen  betaelt,  altijds  vo!  hou- 

den ,  en  dat  fy  ch'~e  plaetfen  verfien  van  perfonen  die  fe bedienen.  En  de  Capiteyn  die  daer  ingebrekelijk  fal 
bevonden  worden ,  en  de  plaetfen  gegeven  te  hebben 
aen  yemand  defelve  niet  bedienende  ,  fal  van  hjne 
Compagnie  worden  gepriveert.  En  dede  hy  fulks  om 
den  Konink  van  de  voorfz  plaetfe  te  frauderen ,  tot  fijn 

eygen  bate,  fal  men  onderhouden  't  gene  dat  geordi- 
neeit is  geweeft ,  aengaende  de  gene  die  lijn  Majefteyt 

de  plaetfen  van  andere  ftelen ,  en  executeren  de  pene 

daer  toe  geftelt ,  om  de  grote  mifdaed  die  men  in  -gebj* 
ke  dieveryen  committeert. 

L  V 1 1.  En  alfo  om  eenige  refpedten  en  menfchelijke 
confideratien  tot  achterdeel  van  goede  ordere  inden 
krijgs-handel  de  Capiteynen  zijn  gewoon  Vaendrigs  te 
houden  van  kleynen  dienft  en  experientie  ,en  ook  fóm- 
tijden  om  defelve  refpedten  de  vaendelen  hen  nemen ; 
Co  bevelen  wy  dat  voortaen  geen  vaendel  aen  eenigen 
foldaet  worde  gegeven, die  te  voren  geen  fes  jaren  heeft 
gedient,  en  is  aengefchreven  geweeft  ,  by  weteen  ap- 

probatie van  de  Meefter  de  Campo ,  Gouverneur  van 
het  Tercio, -Regiment ;  of  van  de  Stad  en  Garnifoenen. 

En  na  dien  't  felve  vaendel  hem  is  gegeven,  fal  hem  niet 
genomen  mogen  worden ,  fonder  wettige  redenen  ge* 
verificeert  en  geapprobèert  van  den  Overften  over  de 

Compagnie  gebiedende. L  V  III.  Wy  ordineren  jr.fgeli;ks,  dat  men  in  de 
monfteringen  goede  en  forgyultuge  toetichttneme,  met 
de  getrouwigheid  en  finceriteyt  als  in  defelve  monfte- 
ringe  en  bewijs  van  de  plaetfen  behoort,  ten  eynde  dat- 
men  egeen  plaetfe  van  foldaet  en  paflere  van  den  genen 
die  daer  nieterfedfcuelijken  ,  en  met  der  daed  is,  op  pene 

dat  alle  bedrog,  't  welk-daer  in  fal  v/orden  gecommit- 
teert ,  by  yemanden  van  de  genen  die'er  over  ftaên  ,  en 
hen  daer  in  employeren ,  fal  rigoreufelijkén  met  dei- 
dood  worden  geftraft ,  als  om  géqualiflceérde  dieverije 

in  materije  van  fo  groten  achterdeel.  En  in  't  by  fonder 
allen  Capiteynen  en  Officiers  die  in  de  voorfz  monfte- 
ringen  hen  vinden  fullen  voor  en  neffens  hun  Compa- 

gnie hen  prefenteren,  om  den  Commiilaris  te  eflifïeren, 

op  dat  hy  fijn  Officie  doe ,  met  fulke  vryigheid  en  trou- 
we als 't  behoort  :  en  dat  niemand  Co  ftout  zy,  hem 

fijn  refbedt  te  doen  verliefen  of  krenken.  En  ingevalle 

yemand  hem  vervordert  fqlks  te  doen,  dat  me  ̂   hem 
opftaende  voet  vangen  ,  om  daer  van  exemplaerlijken 
geftraft  te  worden.  Willende  dat  men  var.  gelijken  ftuk- 

ken ons  onderrichte ,  op  dat  den  ftraf  niet  worde  eenig- 
fins belet  of  gediftimuleert. 

LIX.  Dat  geen  foldaet,  noch  yemand  anders  van 
watqualiteyt  of  conditie  hy  ware ,  hem  en  vervordere 
te  ontleer.en ,  of  leenen  wapenen  ofpeerden ,  aen  eeni- 

gen foldaet ,  om  plaecfe  te  palieren,  en  in  de  monftei  in- 
ge  hem  te  vinden  ;  maer  dat  elk  daer  kome  en  hem  pre- 
lentere  met  fijn  eygen  wapenen  ,  en  niet  met  eens  an- 

ders.En  den  geren  die  hier  in  culp'abel  word  bevonden, 
fal  men  houden  voor  fauteur  en  mede-pliehtig  van  die- 

verije. En  die  eenige  wapenen  of  peerden  ten  voor- 
fchreven  effedte  fal  ontfangen,  fahilsdelmquant,  en 

fijne 
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fijne  Majefteyt  gedefraudeert  hebbende,  worden ge- 
kaftijt,  en  over  fulks  fal  men  tegen  hen  procederen, 
om  die  dieverije  die  hy  in  fulker  manieren  heeft  ge- daen. 

L  X.  En  aengefien  dat  de  oprechte  difcipline  in  den 

krijgs-handel ,  en  om  defelve  wederom  in  ftate  te  ftel- 
len ,  is  eeniglijken  gelegen  in  den  wille  en  goede  forge 

(Bol.  32.)  van  de  Capiteynen ,  dewelke  ordinaerlijken  hen  vin- 
den en  tiadteren  met  hun  foldaten,  fo  laet  men  alle 

Capiteynen  weten ,  dat  in  de  erkenteniflèn ,  recom- 
penfe  en  merceden ,  die  fy  voer  ioon  van  hun  dienften 
mogen  hopen  en  verwachten ,  fonderlinge  opficht  fal 

worden  genomen ,  hoe  dat  fy  in  't  regeren  van  hun  fol- 
daten hen  hebben  gedragen ,  en  op  de  ongeregeltheden 

die  'er  zijn  gebeurt  :  en  de  goede  of  quade  correfpon- 
dentie  die  fy  met  de  natuurlijke  Onderfaten,  en  van 
den  Lande  van  herwaerts-over  hebben  gehouden,  om 
daer  af  gegratificeert  of  gekaftijt  te  worden ,  na  den 

eyfch  van  de  fake ,-  verfoeken  en  vermanen  hen  daer- 
om,  dat  fy  met  alle  mogelijke  wakkerheid,  neerfte- 
lijken  arbeyden,  om  de  voorfz  artijkulen ,  fo  veel  als 
in  hen  is  ,  ter  executien ,  en  in  pra&ijke  te  Hellen ,  en 

rijpelijk  te  confidereren ,  dat  is  d'uyterite  voornemen daer  af  dependeert  de  approbatie  of  reprobatie  van 

hunne  dienften.  En  op  dat  fy  mogen  weten  't  gene  dat 
allen  en  een  yegelijken  van  hen  by  defe  onfe  ordi- 

nantie  is  bevolen  ,  en  onder  't  dexel  van  onweten- 
fchap  of  onachtfaemheid  hen  daer  af  niet  fouden 
kunnen  ontfchuldigen ,  fo  fullen  fy  forge  dragen ,  co- 
Eye  van  die  te  krijgen,  en  by  hen  te  houden,  om 
en  daer  na  te  voegen  en  reguleren  ,  mitfgaders  om 

volgende  dien  hun  foldaten  te  inftrueren ,  richten ,  re- 
formeren en  corrigeren,  fonder  harde,  bittere,  fpij- 

tjge  of  injurieufe  woorden,  of  ook  eenige  rouwigheid 

of  ftraffigheid  van  handen ,  fo  veel  als  't  doenlijk  wefen 
fal ,  tegen  hen  te  gebruyken ,  aengefien  datter  andere 

gen  ,  van  wat  qualiteyt,  conditie,  preeminentie  of 
natie  die  zijn.  Ontbieden  en  bevelen  wy  dat  defelve 
Ordinantien  en  Artijkulen  worden  gepubliceert  by 
maniere  van  provilïe ,  als  openbaer  gebod ,  en  in  for- 
meautentijke  gele vert  den  Licentiaet,  Don  Ferdina«i- 
doCarillovan  den  Raed  il jnder  Majefteyt,  en  fuper- 
intendent  van  alle  des  krijgs-jufticien  in  den  Lande  van 
herwaert-over ,  om  dat  hy  die  foude  doen  onderhou- 

den en  executeren  in  't  geheel  en  in  deel ,  mitfgaders 
om  daer  af  copyen  te  leveren  den  Auditeur  Generael, 
Auditeurs  van  het  Tercio ,  regimenten  en  garnifoenen, 

en  infgelijks  den  Prevooft  Generael ,  en  anderen  Offi- 

cieren, voorts  meer  aen  allen  den  genen  dien 't  beho- 
ren fal  ,  teneyndedat  allen  Juftitien  vandefteden  hen 

laten  weten  't  gene  datter  fal  na  volgen ,  en  dat  hy  ons 
daer  op  confultere ,  op  dat  wy  vorder  daer  in  mogen 

verfien  en  ordineren  't  gene  dat  bevonden  fal  worden  te 
behoren ,  ten  erfede  en  reële  executie  van  al  't  gene  bo- ven is  verhaelt. 

Gegeven  in  de  ftad  van  St.  Omer,  den  27.  dag  van 
Mey  1596.  Getekent  ^iJbert  Cardinael  :  en  onder 
ftond  gefchreven,Ter  Ordinantien  van  fijne  Hoogheid. 
En  getekent ,  F.  /e  Vaffeur. 

!&m  z6.  fflicp  teefenbe  ïjetmig-bag  binnen  %tp*  ̂ nrrM  m 
ben/  toao  aibacr  mi  intree  en  bergaberinge  ban  beeldt  "ba„ hameren  ban  itetöorüne  ban  ̂ oüanb/  op  Den  regel  ticei  1^01* 
uptgegebcn  op  Oe  namer  ban  föetfjorica  Oer  Witte  lanbie 
Acoleyenalöaer/  Daer  liefde  is 't  fundament,  t»00?-  ̂ mecen1 geftelt/  en  aen  alle  ̂ ollanbfe  nameren  gefonoen  op  binnen 
fefecre  naerte  /  tegentf  ï)et  nptgaen  ban  oeg  fdfsf  ftaötf  «epbtn. 
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middelen  veel  foeter  en  bequamer  zijn  om  te  komen  tot !  ftjtcn  fjecft  ingeb?OCf)t.    <&e  bOO?geftclbe  rcgcï  toas 

't  gene  dat  men  pretendeert. 
L  X I.  En  ten  eynde  dat  defe  onfe  ordinantie  en  ar- 

tijkulen pun&uelijk  en  onverbrekelijk  worden  onder- 
houden ,  en  tot  kenniffe  komen  van  alle  Generaels  van 

peerde-volk ,  Artillerije ,  Overfte  of  Coloncllen ,  Mee 
fters  de  Campo,  Gouverneurs,  Hoofden  van  de ho- 

tKfz  getoeefi/  baer  op  feacre  p$fen  booj  ben  be|t- 
bocnbcrggefteit3ijn. 

Foor  een  beveytifdepays  een  rechte  kr'Jg  tefrijfen  u. 

De  kamer  van  Vlaerdingen, voerende  in  haer  Blafoen 
den  Aekeren-boom ,  en  hebbende  voor  hun  devijs , 

pen ,  Capiteynen ,  Officieren  ,  Entretenuz  en  folda-    *Atnfiet  Liefde ,  verkreeg  alhier  den  hoogften  prijs  van- 
ten ,  eenfamentlijk  van  alle  perfonen  die  den  krijg  vol-    fes  tinnen  ftopen ,  met  dit  navolgende  Refcreyn. 

fiefetepn 
fcacc  meöe 
ötetian 
©laecöfn* 
een  ben 
fcoogfien 
pjijji  tain* nen  btn* 
mnïep* 
ton  ban  be 
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be  Eepbfe 
fiethortjfi- «iamerop» 

ÖCfïelt. 

VLAERVINGEN. 

GY  Chriftelijke  Ridders,  ó  gy  vrome  Campioenen, 
Houd  u  koen  en  manlijk,  in  dit  periculeufe  pleyn  : 
Geeft  uwen  vyand  geen  plaets,  noch  wilt  hem  niet  verfoenen, 

Maer  wederftaet  hem  kloekelijk,  met  Chrifto,  uwen  Capiteyn  : 
Vreeft  niet  al  heeft  u  weder-parthy  veel  afliftentien  groot  en  kleyn  : 
Doet  aen  al  't  wapenen,  en  fterkt  u,  na  Gods  behagen, 
Want  gy  en  hebt  niet  te  ftrijden  tegen  vleyfch  en  bloed  allcyn  : 

Maer  tegen  de  geweldigen  der  wereld  t'uwen  dagen  : 
Tegen  Gceftelijke  boosheden  in  der  lucht ,  hoort  't  gewagen , 
Met  de  duyfternis  defer  ecuwen ,  dus  wakker  in  't  gebed  : 
Weeft  nuchter  en  voorfïchtig,  tegen  de  liftige  aenflagen  : 
Dat  gy  in  den  quaden  dag  blijft  flaen,  en  verwint  onbefmet 
Den  liftigen  fatan ,  die  u  fockt  te  lokken  in  fijn  net 

Met  geveynftfamblant,  gelooft  niet  die  vol  valfe  advijfen,,  is, 
Als  een  briefende  Leeu,  hy  heymelijk  op  fijn  tanden  wet : 

Weeft  u  Heer  getrou,  en  denkt,  als  d'aenvechting  in 't  rijfen  „  is, 
Foor  een  beveynfde  pays ,  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

Staet  vaft  en  wilt  u  lendenen  met  waerheid  t'omgorden  fpoeyen , 
Ende  uwe  borft  met  alle  rechtvaerdigheid  bedekt  : 

U  voeten  wilt  met  vaerdigheid  des  Evangelijs  fchoeven 
En  ook  des  vreeds  :  maer  noch  boven  al  (fo  uwen  Heere  fprekt) 
Neemt  aen  den  Schilt  des  Geloof s ,  waer  mede  gy  moogt  perfeét 
Alle  de  vicrigc  pijlen  des  boofen  blunchen  en  kecren  : 

Dcfgelijks,  ook  den  Helm  der  taligheid  vaft  op  u  hooft  trekt, 
Met  het  fcherp-fnijdende  fwaert  des  Geep,  't  welk  is  't  woord  des  Heeren  ; 
Wilt  u  altijd  tegen  's  vyands  acnloop  dapperlijk  weeren 
Met  aller  biddinge,  en  geeftclijk  fmeken  onbevrceft, 

Wa- 
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"Wakende  met  alle  gedurigheid,  en  vierig  begeren, 
Als  Paulus  feid  :  Broeders ,  ik  acht  mijn  felven  in  dit  foreeft 

Niet  als  dat  ik  volmaekt  ben ,  of  hebb'  verkregen  meeft 
Den  gefetten  prijs,  maer  ik  jacg'  daer  na  verjolijfen  „  is, 
Of  ik  't  mochte  grijpen ,  daer  toe  ik  begrepen  ben ,  na  den  geeft 
"Wederftaende  de  wereld,  wiens  vriendfehap  God  een  afgrijfen,,  is, 
Voor  een  beveynfde  pays  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

Doen  gy  noch  knechten  der  fonden  waert ,  alfo  Paulus  meynde  , 
Doen  waert  gy  vry  van  de  gerechtigheid :  maer  wat  vruchten  dan , 

Hadd'  gy  ?  dies  gy  't  u  nu  fchaemt ,  want  de  dood  is  fuik  haer  eyndc , 
6  "Wanneer  zijn  voorgaendc  leven  dan  een  gelovig  krijgs-man 
Alfo  overdenkt,  dat  hy  hem  fulks  fchaemt,  fo  fullcn  voortan 
De  voorleden  fonden  het  wapen  zijn ,  waer  door  hy  (ongelogen) 
De  tegenwoordige  aenvechtinge  «les  boosheids  dooden  kan, 
Gelijk  den  ftrijtbaren  David,  in  den  Geeft  opgetogen, 

Den  Reus  Goliat  met  fijn  felfs  fwaert,  't  hooft  heeft  afgeflogen  : 
So  moeten  ook  all'  die  't  wefen  Chrifti  (in  Geeft  en  wacrheid 
Gelovig)  hebben  acngenomen,  haer  tot  recht  krijgen  vogen, 
Tegen  al  dat  den  aert  Chrifti  hier  hindert  of  tegen  leid , 

Strijen  voor  't  pant  haer's  erf-goets  (dats't  wefen  Chrifti  en  den  Geeft  gefeid 
Eerft  ontfangen)  die  dat  gaern  in  't  leven  (fo  't  woords  uytwijfen  „  is) 
Ongedoot  bewaren ,  tot  Geeftelijke  opwafïïng  ontfpreyt 
Het  aenfoeken  der  bofer  luften ,  de  fuik  een  yfen  „  is , 

Voor  een  beveynfde^pajs  een  rechte  krijg  te  prijfen»  is. 

P  R  I  N  C  E. 

Met  bedriegelijke  pays ,  foekt  den  duy vel  veel  pra&ijken 

't  "Welk  doen  hy  Jeium  onfen  Heere  temteerde  met  fijnen  ftrijt , 
Dat  hy  hem  ten  laetften  toonde  al's  werelds  Koninkrijken, 
Seggende  :  al  dees  dingen  fal  ik  u  geven  fubijt , 
Ift  dat  gy  neder  valt  mijn  aenbid,  engehoorfaem  zijt  : 

Ons  Prinflijken  Hooftman  verwan  hem  met  't  fwaert  fijns  raonds  geprefen. 
Dus  liftig  hy  hem  felfs,  met  beloften  prefenteert,  door  nijt, 

"Wee  hem,  wie 't  gelooft,  fal  beveynfdelijk  bedrogen  wefen  , En  gelijk  den  Vader  fchalk  is,  zijn  ook  fijn  kinderen  in  defen  : 
Te  weten  valfche  Leeraers  en  Antechrijien ,  die  haer  fijn 
Konnen  veranderen  als  Engelen  des  Lichts ,  fo  v/y  lefen  : 
Soekende  de  gelovigen  af  te  leyden ,  door  valfche  fchijn ; 

"Wel  hem  die  volftandig  ftryen ,  met  Chrifto  verwinnende  zijn  , 
Komende  in  't  beloofde  Land ,  daer  volheid  van  fpijfen  „  is , 
Staende  met  fofue,  alle  tegen-parthy  in  's  doods  pijn 
Sonder  met  haer  te  payfen,  wiens  aert  boos  om  veraccyfen,,  is, 

Voor  een  geveynfde  pays  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

Aenfiet  Liefd' ,  Houdtnaetindaed. 

Dietwedeprijsvan'tRefereynof  Reg'd,  werde  toege wefen  die  van  Rot-  fFo,») terdam,  voerende  in  haer  Blafoen  blau  i^coleykens,  en  hebbende  tot  hun  devijs: 

Met  Min*  ten  verfaemt. 

^tt  föcfcrcpn  Dp  De  ftamet  ban  rSottettoam/  öaet  fn  öcn  ttoeeöen  p$g  (bitt  tinne 
(lopen)  mcöe  toomv  ai  /  toag  lupöenöe  alöutf : 

ROTl~ERDAM. 

MEn  fiet  de  Gemeente  in  vreu  .gt  en  melodije  „  Leven 
DaerdePrincen  deugdelijk  'oefchermen  haer  VafTalen  : 
Maer  als  haer  de  Vorften  tot  tyrannije,,  geven 

So  moeten  d'Onderdanen  voor  haf  ,r  envije  beven , 
En  gemeenlijk  d'onnofelcn  't  gelac  fi  betalen  : 
Maer  gelukkig  zijn  de  Landen ,  v  a.  Schrifts  verhalen 
Daer  men  gerechtigheid  en  vrede ;  fiet  domineren, 

Verwerpend'  't  valfch  fpreek-wr  x>rd  daer  menig  in  dwalen. 
Maer  wee  de  geveynfde,  die  al  ƒ  b  fimuleren  , 

Aenbiedende  valfchen  pays ,  d?  ien  fy  dcuchtfchijnlijk  vercieren 
Den  genen  die  fy  met  geweld    niet  konnen  verheeren  : 
Gelijk  den  Leeu  (die  hem  kr?  mk  vcynfende)  ontboot  alle  Dieren , 
Dit 's  den  aert  eens  Tyranss    die  in  alle  manieren 

Na 
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Na  forts  geveynsheid  toogt ,  't  welk  noch  meerder  afgrijfen  „  is , 
"Want  fy  verblind  de  voordacht,  daerom  feg  ik  goedertieren 
Voor  een  beveynfde  pays ,  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

Een  krijg  die  men  voert,  na  Gods  ordinantie,,  recht 
In  dcfentie  van  Religie,  Land  en  Onderfaïen 
Is  verre  te  prijfen  boven  een  aliantie  „  flecht 

Geveynfdelijk  gemaekt  :  want  die  met  de  Lancic,,  vecht 
Verwacht  altoos  Victorie,  tot  fijner  baten  : 
Maer  die  hem  laet  flatterende  geveynfdelijk  bepraten 

Van  fijn  tyrannigen  vyand,  door  d'aengeboden  vrede 
Heeft  niet  beters  te  verwachten ,  dan  als  arm  en  verlaten 
Getra&eert  te  werden ,  en  fijn  nakomelingen  mede : 

Gelijk  Antiochi  Hooft-man  binnen  Jerufalem  dede 

Door  een  beveynfde  pays,  die  d'arme  Joden  cerft  fmaekte  foet, 
Maer  gekomen  zijnde  met  fijn  Hcyr-kracht  binnen  der  Stede 
Heeftfe  overvallen,  geplondert,  en  geftelt  in  vyer  en  bloet  : 
Binnen  Silo  Antiochus  (felfs)  meynedig  fulks  doet 
Tegen  den  gemaekten  Vrede,  fb  klaer  te  bewijfen,,  is, 
Daerom  feg  ik  (overtuvgt  zijnde  in  mijn  gemoed) 

Voor  een  gevej/nfde  pays ,  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

Van  Tryphonis  geveynftheid  vind  men  befchreven  „   klaer 
Hoe  bedriegelijk  hy  met  fonatham  maekte  een  accoort. 
Zophirus  geveynftheid  bracht  Baby  Ion  in  fneven  „  fwaer  : 
Deidamia  Pirri  dochter,  is  ook  gebleven,,  daer 
In  Diana  Tempel  (tegens  verbond)  van  Milone  vermoort, 
Agatocles  heeft  tegens  den  eed  (een  Princelijk  woord) 
Sijn  gevangen  vyanden  gedoot,  haer  fpottelijk  begapende. 

Clamenes  van  Spanen  heeft  d'Argims  in  't  bloet  verfmoort , 
Die  (betrouwende  op 't  beftant)  vaft  waren  flapendc. 
Hanibal  die  van  Nucerina  geveynfdelijk  bctrapende, 
Bedriegelijk  lokkende  buyten  haer  vafte  muuren. 
Servivts  Galba  die  van  Lufnanien  ontwapende 
Tot  negen  duyfent  twee,  die  hy  geveynfdelijk  in  korter  uuren 
Eenige  verkocht,  maer  meeft  al  de  doot  dede  befuren; 
Dit  al  geveynfden  pays  wracht ,  waer  voor  feer  te  yfen  „  is  , 

Daerom  feg  ik  noch,  om'sLands  vyand  te  verduuren 
Voor  een  geveynfde  paj/s  een  rechte  krijg  te  prijfen  „  is. 

PRINCE, 

Na  dat  de  Trojanen  door  veel  Princelijke  daden  „  kloek 
De  Grieken  menig  Jaer  ftoutmoedig  hadden  afgeflagen, 
So  zijnfe  ten  laetften  door  geveynftheid  verraden  „  ook, 

Innemende  't  houten  paert,  waer  in  t'haerder  fchaden,,  dook 
Meeft  der  Grieken  macht ,  die  verborgen  daer  in  lagen. 
Duyfent  diergelijke  exempelen  mocht  men  hier  voort  dragen,  - 
Van  al  die  door  beveynfde  pays  zijn  bedrogen  : 
Maer  komende  tot  bewijs  van  onfe  dagen , 
So  neemt  de  fchrikkelijke  Parijfche  moort  voor  oogen , 
Die  men  fonder  refpeót  van  Maegfchap,  of  Adel  fag  betogen 
Aen  de  arme  Hugenoten  aen  allen  lijden. 
Den  handel  des  Nederlands  wilt  hier  ook  by  vogen , 

"Waer  door  men  ons  meeft  anders  foekt  te  brengen  in  't  lijden Dan  door  eenen  beveynfde  pays,  daer  wy  liever  voor  ftrijden  : 
Hoewel  minlijk  verfaemt  te  zijn  ons  meefte  Yerjolijfen,,  is, 
Maer  Paus  decreet  doet  mijn  feggen  t'allen  tijden , 

,  Voor  een  geveynfde  pays  een  rechte  krijg  te  priifenyi  is. 

pe  öeutie  p2ijtf  banöen  ftegd/toêfen&ethtte  tinnen  ftopert  /  fecegen  öe  ftamet  ban  '$  ejabentjage/  boetenöe 
tn  fjacr  jölafoen  oe  &oren-btoent/  en  toefenbc  fjun  öebij.ö :  Met  geneuchten.  j&aa;  ftcfetepn lupöe  M  bolgt 

'sGRAVEN-HAGE. 

M  Enig  onverdacht  menfeh  roept  pays ,  meent  dan  te  verblycn,,  (nel: 
Maer  wie  eenigfins  overdenkt  de  tyrannyen  „  f#l 
Die  de  Spangiaerts  in  Indien  en  hier  hebben  bedreven, 

Sal  liever  recht  oorlog  kiefen ,  om  hem  te  bevryen,,  wel, 
Dan  door  geveynfden  pays  verliefen  goct  en  leven. 
Merkt  wat  ecu  Biflchop  van  de  Spangiaerts  heeft  gefchreven , 

Hoc 
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Hoe  fy  d'Indiaenfche  heerlijke  rijken  hebben  verftoort , 
Som  groter  dan  tienmaelSpangien,  alleen  om  gout  te  geven, 
So  veel-mael  hondertduyfcnd  zielen  tyranniglijk  vcrmoort:  (Fol.34.) 
Befiet  daer  d'aengeboden  pays ,  hoe  de  Spangiacrts  houden  woort. 
Leeft  hoe  fy  in 't  eyland  Trinita  gingen  haer  gangen  ? 
Hoe  wel  fy  met  haer  gemaekt  hadden  vriendelijk  accoort, 
Stad  en  luydcn  zijn  verbrand ,  veel  tot  (laven  gevangen : 
Souden  dees  landen  dan  naer  fuiken  pays  verlangen  ? 
Die  bevinden  dat  der  Spangiacrts  verjolijfcn,,  is, 
Datfe  mogen  branden  ,  drenken  ,  onthoofden ,  en  hangen  ? 

Voor  een  bevejnfde  pays  een  rechte  krijg  te  prijfen»  is. 

De  bloet-gierige  Spangiacrts  en  zijn  te  verfchonen,,  niet, 
Door  haren  raed  de  Konink  wrede  placcaten  vertonen,,  liet, 

d'Inquifitie  in  te  voeren ,  het  is  klaer  gebleken , 
Daer  tegens  haer  verbonden  d'Edele  perfonen,,  fict, 
Die  tyranny  niet  ftemden,  maer  om  vryheyt  gingen  fmeken. 
Acnmerkt  daer  des  Konings  brieven,  en  die  geveynfde  treken: 
Om  den  Ade]  te  bedriegen,  te  brengen  onder  de  voed, 
Ried  hy  de  Gouvernante  geveynfdelijk  te  fpreken 

Met  de  verbonden  Heeren,  fommige  meenden  't  was  al  goed: 
Maer  wat  is  daer  gevolgt  ?  het  koften  veel  haer  bloed , 
Doen  Duc  de  Alba  quam ,  die  niet  was  te  verfaden : 
Dien  tyran  geveynfdelijk  op  Naerden  was  verwoed, 
Ook  Zutphen  en  Haerlemy  bewijfende  gruwelijke  daden: 
Daerom  waft  Alkrnaer,  en  defc  ftede  ook  niet  geraden     . 
Haren  vyand  te  geloven ,  geveynftheid  een  afgrijfen  is„  is ; 
Dees  beproefde  ftad  Leyden  mach  feggen  van  Gods  genaden, 
Foor  een  bevejnfde  pays  een  rechte  krilg  te  prijfen,,  is. 

Siet  de  Ceulfe  Vrede-handel ,  laet  uniet  rerdoven,,  doch 

"Wat  fochten  de  Spangiaerts  dan  de  landen  te  beroven,,  och , 
En  door  fcheuringe  van  malkanderen  te  doen  fcheyden  ? 
Haeft  wert  hy  bedrogen  die  lichtelijk  gact  geloven,,  noch  : 
De  Staten  hadden  reden  te  forgen  voor  mifleyden, 

Door  den  bedrieglijken  pays  fiet  men  ftrikken  uyt-breyden  , 

d'Onvoorfichtige  vogels  te  krijgen  in 't  gefpannen  net. 
Siet  op  Don  fan,  hoe  geveynft  hy  hem  ging  bereyden 
Namen  in  te  nemen ,  wat  hielp  Pacificatie  or  Wet  ? 

Is 't  niet  door  den  geveynfden  pays  al  weer  in  roeren  gefet? 
Met  de  Spangiaerts  rovery,  die 't  land  fochten  te  befwaren: 
Nu  d'Almogende  God  heeft  veel  van  haer  aenflagen  belet, 
Door  de  Heeren  Staten,  die  daer  foeken  't  gemeen  welvaren,  v 
't  Is  een  rechtvaerdige  fake  'slands  vryheid  te  bewaren: 
Sulks  de  vrome  regeerders  altoos  haer  advyfen,,  is. 
Leeft  Antonio  Perez.,  fal  u  wonder  verklaren: 

Voor  een  bevejnfde  pays  een  rechte  krijg  te  prijfen,,  is. 

P     R    I    N    C    E. 

Geen  fterker  wapen  dan  dat  men  een  tyran  miftrouwen,,  gact, 

Al  maekt  hy  geveynft  pays,  feer  haeft  hy't  hem  berouwen,,  laet, 
De  Ketters  mach  men  geen  geloof  houwen ,  wat  baet  dan  fwecren  ? 

't  Koninkrijk  van  Granaden ,  dat  nu  in  fwaer  benouwen,,  ftaet , 
Is  door  een  geveynfde  pays  gekomen  tot  verheren, 
Siet,  doen  de  Prins  van  Parma  vart  pays  liet  traöeren, 

Quam  de  Spaenfche  vloot,  om  t'overvallen  'tgantfche  larid: 
Ernefius  infgelijks  fcheen  den  pays  te  begeeren: 
Graef  Maurits  om  te  brengen,  was  genomen  voor  de  hand: 
De  Cardinael  Albertus,  lieflijk  onttangen  in  Braband, 

Een  yegelijk  meende  dat  hy  om  pays  was  gekomen, 
Maer  met  beveynfde  lift  toont  hy  nu  fijn  verftand , 
Onder  fuiken  dekfel  heeft  hy  Calts  ingenomen : 
Siet  voor  u ,  gy  verwefen  landen ,  weert  u  als  de  vromen 
Tegens  de  wrede  Spangiaerts:  tyrannig  haer  bewijfen,*  is, 

Krijgen  fy  eens  weer  d'overhand ,  yegelijk  mach  wel  fchromen: 
Voor  een  geveynfde  pays ,  een  rechte  krijg  te  prijfen„  is. 

Met  Genuchten. 

V.  Deel.  & 
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$>ofitt$  öe  fjooöfle  p$$  ban 't  on&oftehjK  en  ftfjoon  intree  /  jjaböe  Haerlem  d'oudc kamer,  Trou  moet  blijken,  fjeftbenbe  bertoont  be  tnrannpe  /  baer  in  geb^ac^t  Inerben/ 
öie  b?ie  m?ebe  ïienferen  en  tnrannen  tfaliguïa/  $ero/  en  ̂ omitianutf/  met  acïjt  per- 

fontn. 
ï&t  ttoeöe  p^Ü^  Rotterdam,   Met  minnen  verfaemt  y   bit  bcrfOOllt  ïjeUDenÖe  bt  tprannpt 

$erom£/  boo?  itf.  perfoncm 

<©crbe  pnj£  Hage,  Met  Genmhten.  3Daer  in  bertoont  merben  be  tnrannne  ban  be 
ücpferen  «artmmianug/  <*3aleeing  ̂ armrimanug  /  en  .fiBerrmng/  met  14»  perfa^ 
naaien» 

©terbe  pnj£/  Catwijk  op  Zee,  in  Liefden  Accoon,  öte  bertoont  Rebben/  Die  tnrannpe 
met  8,  perfonagten/  baer  onber  begrepen  €argumug/  £uperbu£/  gïjalartg/  Cprug/ 
J^erobeg/  $ero/  en  Sütttïa. 

Hoogfte  prijs  van  't  Blafoen. 
Haerlem  Vlaemfe  kamer ,  In  liefden  getrouwe. 

CbJCbC  p?lj^r  /  Haerlem  d'oude  kamer ,  Trou  moet  blijken. 
*£>erbe  p2tj£f  /  Haerlem  de  jonge  kamer ,   Liefde  boven  al. 
Oierbe  pjtjör/  Goude,  Vjt  jonjlen  begrepen. 

Hage,  Met  Genuchten. 

Beft  Pronuntieren. 

Hoogfte  prijs  van 't  Liedeken. 
Haerlem  de  Vlaemfe  kamer,  In  liefden  getrouwe. 

'CtüCÖC  pnj0/  Rotterdam,  .A/ef  minnen  verfaemt. 

<3)etbe  p^tjjS  /  Catv/ijk  op  den  Rijn ,  Liefde  moet  blijken. 

Hoogfte  prijs  van 't  befte  fingen, 
Rotterdam,  Met  minnen  verfaemt. 

^tüebep^/  Vlaenderen,  Aenfet  liefde. 
<g)erbC  P$è/  Catwijk  op  Zee,  In  liefden  accoort. 

"-   •••;] 

Vlaenderen ,  Aenftet  liefde. 

Verfte  komen. 

(Foi.35.) 
ffip  bebben  bit  aïfo  maet  in 't  {ïto?te  tonnen  aen* roeren/  totbermaenbanbenEefer/  geftfnebinbe^ 

fc  b:oebige  oorloge  /  öie  baer  ban  toeber  fcefcïjetö 
begeert  te  toeten/  fal't  feltoe  tomben  in  een  bocfe  ge; 
naemt  ben  Ëufi-bof  toan  föetborita  /  baer  in  toep 
Dael  gebaen  boert  toan  befe  gegeele  banbelinge  ben 
26.  |Ben  en  be  toolgenbe  banen;  en  t$  getoubt  tot 
3lepben  /  bp  iprancotö  toan  föabelengien/  2tnno  1 596. 
baer  in  oen  Eefer  toe  toijfe. 

<&en  29.  ,p5ep  toas  't  een  alpemenen  25ibbag  / booj  be  ©creenigbe  .fèeberlanden. 
(f  Lf  rflf  -     SBewiS  bagen  baer  na  bregen  be  peeren  <^ta- 
luw -Sar   tcn  <©eneraei  tijbinge  upt  €ngelanb  bat  be  J|erto- 
öeaitantie  ge  toan  bouillon  /  en  be  igeere  ban  ̂ ancp  /  met 
tufTröm    &e  ijoningmne  toan  €ngelanb  een  toerbonö  en  ac- 

Siöan    C002D  gefloten  Dabben/  oftenfnf  en  befenfnf  op 't  te* ©janscijft  Dagen  toan  ben  &oninb  ban  ̂ annrun/  en  bat  be 
f n  «enge»  30ertoge  ban  bouillon  na  ©^anferijn  toasgerepfi/ 
ma?hf/pii  o1»  bat  bp  ben  itoninh  te  boen  app?oueren/  en  bat 
öatö/oo;»be^eereCa!toart  in  ben  ̂ agc  nomen  fonbe/  om 

be  peeren  Staten  toan  ais  te  ontoerrïtfjten  /  bat  be 
Bonmginne  ben  &oninft  foube  fenben  4000.  €ngel; 
fe/  'ttoelb  fp  nu  toel  te  boen  foube-  tjeöben  /  boo^ bien  ben  Coloneï  $orits  een  ejmbe  toan  be  oo?Ioge 
in  fferlanb  gemaent  babbe/  top  atcoo^ttoan  ben  29, 
5£p?tlijg/  baer  top  be  ï|eere  toan  (öbonneei/  en  ben 
<©2atoe  toan  €pron  een  boet-toal  boo?  be  ̂ oninötn^ 
ne  boen  fouben  /  en  bootfö  te  bouben  onber  fiiare 
beffberntinge  en  onberbanigbeib/  en  be  aitbere  e- 
bel-ïupbcn  babben  een  boetbaï  gebaen  booiöcn<0e^ 
nerael  i^oritö  /  en  baer  op  alle  baer  bolh  gecaf- 
fceit/  en  $ot:ü$babbcbe<engclfem  garnifoen  boen 
Icgacn. 

^©en  6.  of  7.  gjumj  ontfingen  be  peeren  Staten 
ntjjnft  mi  Ccn  biitf  toan  Cacon/  mnoitbèltitè  bat  beföontngn^ 
Stat?""  nc  ̂acc  f"^  beloof  be  toan  bet  fenben  banbe  24-  002^ 
•©«neiati.  icg-fcbepctt  tot  baer  blote  /  en  batfe  nu  fag  bat  be 

Staten  met  baer  eenen  lijritcoïtben/  en  be  Doofden 

iooe  in 
JBctianb 
ten  cynöt 
ïuajBf. 

<5laron 

i  te  famen  flaaen/  'ttoelb  fp  tot  meermaeï  gerepe^ 
!  teert öabbe.  «item/  batbeüomngmnc  begeert bab^ 
oe/  bat  be  Staten  3tm0afTaöeurö  aen  baer  toilbe 
fenben/  nopenbe  be  fabe  bp  25oblep  bebotert.  €n 
fjoetoel  bP  Caron  baer  baer  op  bewoont  DabDe/  bat 
fulb0  niet  toel  bofï  geftbteöen/  tentoarefpeerftber- 
felaerbe  aen  te  nemen  /  be  anttooo?be  bp  èoblep 

geb?acfjt  fo  bie  lept/  otn  bat 'et  baer  na  niet  moge- lijn  toefen  foube  /  baer  in  pet  te  beranberen  /  be^ 
tojyle  be  gef  anten  fonber  nieutoe  bolle  toergabetingc 
ban  be  Staten  <0encraet  (baer  t'elben  lange  tijb  toe 
loopt)  geen  anber  lajt  /  ais  toolgenbe  b'anttooo:be boft  gegeben  toojben  /  fo  babbe  fp  baer  op  geaht* 
toooit  /  bat  p  om  fo  een  geringe  penning/  alleen 
bectoonöen  aen  baer  petfoon/  en  niet  mebe  aen  baer 
^ueceffeur  te  betalen/  niet  boft  gayt  fdjelbenfo 
gcote  merhelijbe  fonmte  als  baer  ban  be  Staten 
quant :  Niettemin  mt  men  ebentoel  be  45efanten 
foube  fenben/  fptoilbcfc  ontfangen  en  tracteren  alö 
lik  toan  baer  lieffïe  to2tenben  quanten,  ̂ ier  tooeg^ 
be  Caron  mebe  bp  bat  tyt  accoort  in  fferlanb  ge- 
maebt  toas. 

3Den  8.5funn/  titttt  Calbact  bie  inben^|agege;©f«  a* 
«omen  toaö  /  rapport  in  be  bergaberinge  ban  be  ̂ee^  Lent  öcc ' ren  Staten <©enerael/  banbe  befoingeinCngeïanöSn 
geballen.  ©erijalenbebatnabeel  moeptenbeÉonincaibart 

gtrme  getónfenteert  baöbe  /  tot 'et  aengaen  ban  ecnboetrap' aliantieoffenfijf  en  befenfnf  tegen  be  <§pamaerben/?£?n 
op  febereconöittcngetebent  bp  ben  hertog  ban  25o?  Staten 

1  billon  en  <§antp/  en  bie  ban  ben  öacb banbe  &0;  ̂ eneraei/ 
I  ninginne/  (bie  men  tooo:aisnocb  niet  upt  gafjenöatEK' bouillon  en ̂ ancp  toertrofeöen  toaren  na  ©^anbrijb/  mae^t 
om  be  feïbc  bp^m  fóomnfttcaggretren  entebenen/^'^öen 
toaér  na  bouillon  tocberOin  in  Cngelanb  bomen  fou-  ntnUSm 
be  /  om  Ut  bp  be  ïtoninginne  mebe  te  fien  tebenen  maniak 
en  bef  toeren.  €n  ter  felber  tijb  fouöe  be&oningin^n^fto^ 
ne  «©efanten  fenöennaa&anbrnb/  om  ben  ̂ oninb!,"K"ee 
ïik  mebe  te  fien  beftoeren.   «Dat  be  generale  contant,,   B bitten 
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öirten  toaren  /  bat  men  op  gemepne  noften  lidjten  /  en 
geftabclijn  onberbouben  foube  /  een  fuff tfant  leger/  om 
been  b'anber  niet  alleen  te  befenberen/  maeroonom 
ben  bpanb  te  off  enberen  /  en  op  be  gelegenfte  plaetfen 
aen  te  taften:  3£at  been  fonber  b'anber  geen  papö nocötc  beftant  met  oen  ̂ panjaeut  fal  mogen  maken  / 
nocï)teupt'etberDonb  fcljepben:  €n  ombatmenfiet bat  be  ïioninh  ban  Spanjen  ganfcljelnh  tcadjt  een 
generale  Ijeerfcuapppe  ober  begeïjele  Clpittenljeibte 
bethmgen/  bat  men  bacrom  <©efanten  fal  fenben  / 
aen  alle  föomngen/  finten/  peeren  en  Staten  ban 
<0piftenl)cib  /  cm  be  felbe  alleg  in  befe  üigue  tegen  be 
j§panjaertó  te  trehnen  /  ötc  men  oor  alles*  /  mits*  con= 
tribuerenbe  tot  ben  leger/  baer  toe  fal  ontfangen.  <Dat 
be  jpranfe  <6efanten  ftabbcn  gefept  /  batfe  mepnben  be 
finten  ban  gtalten  licötelijn  in  befe  liigue  te  treft; 
en/  en  be  &oninginne  mepnbe  fonber  fbjartgtjetö 

fuing  bp  be^cljotten  te  nonnen  te  toegc  b?engen^5ep; 
öe  ttojjfelbcn  aen  be  Staten  *J5enerael  niet/en  ïjoopten 
feerbeelban  ben&oninn  ban^enemarhen/  en  ber* 
fcftepben  ̂ nptfe  ̂ tncen :  €n  om  bat  tot  be  licljtinge 
ban  iiit  gemeen  leger  /  en  tot  'et  berfeneren  ban  allian* 
tte  tüb  fal  moeten  gaen  /  fjabbe  be  &oningmtte  belooft 

bp  't  leger  banben  f  ranfen  &oninn/  bp  p?obiftetefen* ben  ben  «öeneraef  3&ont$  met  4ooo.<£ngelfen/  en 
Ijcmbaer  mebcteafTiftcren-  Sn  ftjn  particulier  fepbe 
Calbart  /  bat  Dp  lange  in  Bjanftrijtt  aen  ben  Uoninn/ 
om  befe  Eiguc  te  brillen  manen  aengeljouben  fjabbe/ 
enfobetkoninnnu  baer  toe  inclineerbe/  enbanfjem 
begeert  Dabbe/ bat  8p  mebebïilbena  €ngelanb  gaen  / 
ïjabbeftpfulngnietbojben  toepgeren/  te  meer  fo  ben 
jjorann  gefept  ïjabbe  /  bat  Ijp  bertoaertö  foube  gaen  / 
om  fijn  meefteto  ten  bollen  te  mogen  informeren  /  ban 

alle  't  gene  albaer  bcrDanbelt  foube  toerben/  berfjal- ben  öp  berljoopte  bat  be  Staten  <tëenerael  öem  bit  ten 
belten  af  nemen  fouben.  3©elne  ercufe  meeft  aengcno- 
men  toerbe  /  ftoetoel  beel  te  boren  berfcïjepbemlijn  ban 
fijn  aennen  na  €ngelanb  /  fonber  laft  ber  Staten  ge- 
ftrconen  Ijabben  ;  bocD  bit  toa0  boor  be$  fóoningo 
fenben  aen  25arnebelb  /  en  ïik  b'mufz  baer  ban  ge- baenïjabbe/  alö  boren  berïjaeltiö/  alberfoet* 

%jwc  na  bias  \)p  bp  ben  %ere  <*5eo?ge  <©ilpijn/o?bi' 
naris  öaeb  ban  be  Éoningmne  aen  be  Staten  <0ene- 
rael/  enberfocutuptbcn  naem  banbe  &oninginne/ 
bat  men  be  <<£>efanten/  bp  beanttooo?beban25oblep 
belooft/  metbeneetften  na€ngelanb  toilbe  fenben/ 
tic  be  &oninginne  aio*  ban  Daer  befte  b^ienben  nomen- be/  toilbeonfangen. 

5©en8.g;unü  ontfing  fijn  €rcellentie/  tegen  ben 
abonb  een  tmef  upt  i&anuujn/  ban  ben  2flbmirael 
giuftinuö  ban  lUafJau/  onber  anberen  inïjoubcnbe: 
<©at  be  ïioninn  't  bolu/met  Ijem  ?Cbnnrael  in  ©?ann- 

SiSfm  n  nJft  Stomen/  oorlof  gegeben  tjabbe  om  toebcr  na  i^e^ 5;  berlanb  te  lieren  en  bcrtrenhcn  /  en  bat  W  met  ben  eer- 
(ten  na  diepen  marcljeren  foube  /  berfocljt  berfien 
te  toerben  ban  fcftepen  om  ober  te  nomen»  ̂ efettj- 

binge  ban 't  toebernomen  beöbolftjstoao'feeraenge' 
naem  bp  fijn  €rceüentie/  om  bat  be  tijbinge  ban 't 
nomen  ban  ben  bpanb  boo?  <©oftenbe/bat  öp  uptftrop^ 
be/  fo  feer  rontinueerbc/  batbefenbagrefolutie  ge^ 
nomen  toaov  bat  fijn  €rcell.  felf  na  ̂ elanb  foube 
gaen  /  om  op  alle  ftoarigöeben  o?b^e  te  mogen  geben : 
ocö  met  berfoen  ber  Staten  /  bat  ïjp  binnen  boften- 

be  nietüjilbetrennen/  omftjnperfooningecngcbaer 
te  b?engen/bebJijJe  men  niet  toift  Vnat  intentie  fp  mog- 
ten  öebben/  be  öaben  tefïupten/  en  beuptnomft  te 
beletten/  en  bat  in  allen  geballeljetbcttrennen  baer 
na  upt  be  ftab  /  bien  ban  binnen  meer  bifcourageren  / 
altfmoeb  geben  foube/  maer  bat  lp  ïjem  tot  Mifc 
belburg  toilbe  fjouben.  ̂ ijn  €rcell.  bcrftaenbe  bat  be 
ftab  aen  been  $ijbe/  tegen 't  lege  lanb  aen/  ongeforti* 
ficeert  toa^/  om  bat 't  felbe  lege  lanb  felnen  met  be 
bloeb onber  liep/  en  ontbent  öebbenbe  upteenb2ief/ 

jBon»     bat  ben  bpanb  mibbel  mepnbe  te  bieten  bat  onberbloe- 
f"™*    pen  te  beletten  /  met  eenige  ffupfen  baer  ontrent  in  ben 
iKKtaciptoMiibe/  Boft  tófl  gegeben  be  flupfenintefiaen/ 
ban  Den    en  bat  men  terftont  mebe  beginnen  foube  be  ftab  aen 
feoninh    bie5tjbetefo?tificeren. 
Spntrift/    ontrent  befen  tijb  bjaö  mebe  in  ben  3§age  gefto- 
somt  in     men  .JBonfieur  b'Ulncel  /  ̂ecretartë  ban  ben  ̂ oninn 
hm  i^age.  ban©jannrij«/  omna<©uptflanbtegaen/  baer  fjp .    V.  Deel. 

ban  ïten 
9tömiracl 
gjufiinuitf 
*an  ,$af* 

eeenige  boo^leben  jaren  al$f  SCgent  gelegen  öaböe. 
<©en  1  o,  gunij  r  egenöe  ïjet  upttermaten  feer :  ̂ijn  *tf  n  <st> 

€rcellentie  bertroü  upt  ben  =^age  na  Eelanb  toe/  Ijeb*  ffSten, bcnbeberfrï)epbencompagnien  ban<©02£um/  ^euf-zjiano. 
ben/  ben®ergen252eba/  bertoaertö  boen  gaen  /om 
W  binnen  ©oftenbe  te  mogen  toerpen  /  toefenbe  gan- 
fefteipgefint/  toaer'tmogelijtt/  bieplaetfeteboen beljoubcn  /  en  ben  Catbinacl  albaer  te  ftnpten, 

<©en  13'^innj  ging  be  €ngelfe  blote/  baer  onfe 
24,  fcljepen  mebe  onber  toaren  /  in  be  tjaben  ba» 
pepmoutft  t'fcftepe  /  ftetn  1 84. 3eplen  /  feer  toel  geè^ quipeertenboo^fien/  om  inspan  jen  eenige  ïjabenen 
aen  te  baren/  en  öabben  eenige  bagen  te  boren  in 
b:ub  laten  uptgaen  befebetlaratte/  in  tftmtopg/ 
^paenö/  CngeljJ/  ̂ upw/en^taliaen^/  lupben- bealbu$: 

np  Ot  alle  Chriftenen  volke ,  die  defe  declaratie  fullen  ©ttlata» 
-*-  horen  oflefen,  groetenifTe.     Wy  Robert,  Gra-^^^jS^ 
ve  van  EfTez  en  Ewe ,  Barron  Ferrers  van  Chartley ,  ntngfnne 
Bourchier  en  Leuven  ,    &c   En  Chaerl.  Howaerd ,  ban  «Enee» 

Baron  van  Effingam,   opperde  Admirael  van  Enge-  *a"Jï "" land,  &c.  Bevel  hebbende  over  de  Koninklijke  vlotej-j^pen  t«. 
van  fchepen ,  toegeruft  en  gefonden  ter  Zee ,  by  de  %.tz  af» 
doorluchtigfte  Princefle  Elizabeth,    Koninginne  van  benbiflt  / 
Engeland ,  Vrankrijk ,  en  Yerland ,  &c.   Geven  ee-  J,°an  ga« 
nen  ygelijken  te  kennen,  dat  de  voorfeyde  vlote  is  by  Haab» 
hare  Majefteyt  afgeveerdigt  en  gefonden  ter  Zee,ftÜBPPWJ/ 
om  hare  Majefteyts  Dominien  en  Onderfaten  te  be-  2122^ 
fchermen,  tegens  het  groot  geweld  ,    't  welk  airede  bejölHo» 
bereyd  is ,  alfo  wy  van  alle  kanten  gewaerfchout  zijn ,  ninfist  ban 
by  den  Konink  van  Spanjen,  en  noch  dagelijks  met^pan'tn* 
provifie  van  mannen  en  fchepen  wort  vermeerdert, 
om  te  overvallen  hare  Majefteyts  Dominien  ,   gelijk 

hier  tevoren  in 't  jaer  1588.  (even  ter  fèlver  tijd  als 
een  traétaet  van  pays  was  gehandelt ,   tuflehen  hun 
beydeCommiflarifTen)  was  aengericht ,  met  groter  ge- 

weld danoyt  te  voren  in  fijnen  tijde  ter  Zee  wasuyt- 
geftelt ,  doch  door  Gods  goedigheid ,  en  befbndere 
vromigheid  en  wijsheid  van  hare  Edele  en  getrouwe 
onderfaten ,  was  gefrufteert  en  vernietigt.  En  om  dies- 
wille  dat  hare  Majefteyt  welverfekert  is  vandegoe- 
de  vriendfehap  die  fy  heeft  met  alle  Koningen  en 
Vorften  van  Chriftenrijk ,  uytgenomen  met  den  Ko- 

nink van  Spanjen,  dewelke  over  menige  jaren  dooo 
diverfè  actiën  hem  heeft  bewefen  een  openbaer  vy- 
and,   fb  wel  tegen  haren  Koninklijken  perföon,  als 
tegen  haren  volke  en  landen  ,   fonder  dat  hem  daer 
toe  eenige  rechte  oorfake ,  van  wegen  hare  Majefteyt , 
is  gegeven:  Derhalven,  wy  voorfeyde  Grave  en  Ad- 

mirael, verkondigen  eenen  yegelijke,  dat  wy  ftreng 
bevel  hebben  van  hare  Majefteyt  ,   niemand   te  be- 
fchadigen  in  onfe  voyagie  ,  van  wat  natie  hy  zy,  dan 
des  voorfeyde  Koninks  van  Spanjens  natuurlijke  on- 

derfaten ,  en  fodanige  andere  vreemde  peffonen ,  die  (Fol.  j6.J 
den  voorfeyden  Konink  openbaerlijk  afllfteren  met 
volke,  fchepen,    gefchut,    victualie,   en  diergelijke 
fnovifie  van  oorloge ,  om  hare  Majefteyt  te  overval- 
en :  't  welk  hare  Majefteyts  gebod  wy  meynen  ge- 

trouwelijk uyt  te  voeren,  en  daerom  wy  ftrengelijk 

bevelen  eenen  yegelijk ,  die  hem  felven  in  defe  vlo- 
te  onder  ons  lieert  begeven ,  fulks  te  onderhouden , 

op  poene  van  grotelijks  geftraft  te  wefen.  En  om  te- 
vermijden  alle  oorfake  vanqueftie,  wie  die  zijn  mog- 
ten  (niet  wefènde  des  Koninks  van  Spanjens  onderfa- 

ten) die  wy  nemen  en  houden  fullen  voor  openbare 
hulpers  van  de  toeruftinge  des  Koninks  geweld ,  by 
water  of  by  lande ,  om  te  attenteren  eenige  invafiei 
op  hare  Majefteyts  Landfchappen. 
Om  fulks  breder  te  verklaren ,  fo  bidden  wy  in  Go- 

des  name,  en  ernftelijk  gebieden  eenen  yegelijk,  niet 
wefende  des  voorfeyden  Koninks  natuurlijke  onder- 
faet ,  en  hem  nochtans  heeft  geafhfteert  met  fche- 

pen ,  victualie  en  munitie  (  alfo  te  voren  gefeyt  is  ) 
iich  te  vertrekken  met  hunne  fchepen  en  provifie 
uyt  alle  havenen  van  Spangien  en  Portugael ,  en  uyt 
het  gefelfchap  en  dienft  van  des  Koninks  fchepen 
tegen  onfe  vlote  ,  en  met  de  felve  weder  te  ke- 

ren in  hun  eygen  lande ,  of  indien  't  haer  goed 
dunkt,  te  komen  tot  onfe  vlote,  wy  beloven  de  fel- 

ve, in  den  name  van  onfe  Sou  verayne  Koninginne, 

^>  z  alle 
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alle  fecuriteyt  voor  hunne  perfonen  en  goeden ,  en  de 
felve  te  tradteren  en  befchermen  als  vrienden ;  Ook 
hun  toe  te  laten ,  alle  hun  fchepen  en  provifien  (het 
zy  dat  die  genomen  waren  by  den  Konink  van  Span- 

jen ,   en  gepretendeert  tot  fijnen  dienfte ,    of  by  de 
proprietarifen  felve  van  fijne  aflïftentie  hertogen)  te 
blijven  in  hun  eygen  vrye  difpofitie-  fo  verre  fy  hun 
gedragen  als  vrienden  ,  en  niet  als  vyanden  van  hare 
Majefteyt,  en  vanonshunneOverfte:  En  fo  verre  ye- 
mant  op  wetenfchap  defes  hare  Majefteyts  heerlijke 
ordonnantie,  en  van  onfe belofte  defelve  fofavorabe- 
le  te  onderhouden  als  het  mogelijk  is,  moetwilliglijk 
en  opentlijk  gerefufeert  defe  aenbiedinge,  enhunfel- 
vcn  niet  beneerftigt  om  te  volbrengen  dele  redelijke 
begeerte,    {trekkende  tot  hunnen  goede  en  vryheid, 
wy  fullen  dan  met  rechte  gemoveert  zijn  ,  (als  by 
rechte  van  oorloge  toegelaten  is)  te  nemen  entradte- 
ren  alfulke  perfonen  ,    refuferende  dele  onfe  aenbie- 

dinge, als  openbare  hulpers  des  Konings  van  Span- 
jen ,   om  met  geweld  hare  Majefteyts  Dominien  te 

overvallen ,  en  dies  volgende  ,  als  openbare  vyanden : 
En  fo  verre  by  het  refuferen  van  defe  aenbiedinge, 
hun  eenige  fchade  fal  bevallen  by  eenige  van  onfe  vlo- 
te  ,  fullen  die  hier  namaels  geen  rechte  oorfake  heb- 

ben   hun  te  beklagen  ,   of  te  procureren  dat  hun- 
ne natuerlijke  Princen  of  Voften  ons  fouden  follici- 

teren  om  reftitutie  en  amende  voor  het  felve.  En  tot 

breder  verklaringe  hier  van  ,    hebben  wy  goed  ge- 
vonden den  Originael  van  defen  te  ondertekenen  met 

onfe  eygen  handen  en  zegelen ,  op  dat  het  gefien  en 

gelefen  werde  van  een  yegelijk  die 't  fal  begeren, 
en  in  gelijker  wijle  hebben  wy  het  felve  in  druk  la- 

ten uytgaen  in  Latijnfe ,  Francoife,  Italiaenfe,  Duyt- 
fe,  en  Spaenfe  tale,  en  doen  diftribueren  in  alle  ha- 

venen van  Spanjen ,   Portugael ,  en  alle  andere  meer 
die  onder  fijn  fubjedtie  zijn ,  daer  wy  het  bequame- 
lijk  doen  konden ,  om  te  beter  wetenfchap  hier  van  in 
defe  plaetfe  te  geven. 

R.EJfex.  C.  Ho-wan!. 

3£e  &oninfe  ban  ©?anfcrp  fclfeccf  ccnen  biitf 
aen  tic  peeren  Staten  «Benerael/  aebateertuM» 
bebilie  ban  öcn7.S«nn/  betoelfte  &en%ece.i,§ta; 
ten  gelebctt  toette  ben  16.  giulij  /  lupbenöe  atë bolgt: 

O  Eer  lieve  en  goede  vrienden.  Nadat  ikmijnneve Miffibt      . 

Jf"?c"      Oden  Hertog  van  Bouillon,  en  den  HeerevanSan 
womm     CVj  in  i£ngejand  hadde  gefoudcn)  hebbe  ik  UE.  E. 
t^an&rtj&,/  de  gelegentheid  van  hare  reyfe  veradverteert.  Na 
upt  3tbbe*  hare  weder-komfte  hebben  fy  my  aengedient ,  dat 
»iue.  jiet  gene  fy  met  de  Koninginne  mijn  goede  fufter  heb- ben getradteert  ,   gearrefteert ,    en  beraemt  is ,  daer 

van  ik  achte  U  E.  E.  infgelijks  door  den  Heere  Cal- 
vart ,  uwen  Ambafladeur ,  in  't  byfonder  geinformeert 
te  wefen  ,    die  mede  ten  felven  tijde  vertrokken  is , 

om  U  E.  E.  aen  te  dienen  de  inftrudtie  van  alle 't  ge- 
ne fich  inde  voorfeyde  handelinge  heeft  toegedragen , 

van  de  welke  ik  goed  contentement  hebbende ,  oor- 

dele en  bemerke  de  vrucht  en 't  voordeel ,  welke  on- 
fe Kronen  en  uwen  Staet  uyt  onfe  goede  correfpon- 

dentie  tegen  de  ongeregelde  ambitie  onfes  gemenen 
vyands  konnen  genieten.  Wetende  my  ook  lèeraen- 
genaem ,  dat  het  befloten  is ,  dat  U  E.  E.  als  fouve- 
raine  Staten  het  voorfeyde  tradtaet  fult  aengaen ,  daer 
ik  altoos  om  gewenfcht  hebbe.  Den  gemelten  Heere 
Calvart  fal  U  E  E.  te  kennen  hebben  gegeven,  't  ge- 
de  mijn  gemelten  neve ,  en  den  gemelten  Heere  San- 
cy  hem  hebben  voorgehouden ,  en  te  Verftaen  gege- 

ven ,    belangende  den  Staet  van  mijne  aflfairen,  als 
ook  den  voortgang  die 't  heyr-leger  van  mijne  vyan- 

den heeft  gedaen  ,    gedurende  den  tijd  dat  ik  beilg 
was  met  het  beleg  van  la  Fere ,  als  daer  is  het  verlies 
der  fteden  vanCafis  en  Ardres,  daer  my  niet  weynig 
aen  gelegen  is  ,   als  ook  de  middelen  ,   die  my  van 
node  zijn ,  om  dadelijk  gefecoureert  te  werden ,  tot 
confervatie  van  mijne  fteden  ,   die  op  de  frontiere 
leggen ,  en  om  my  te  ftellen  tegen  de  aenflagen  van 
mijne  vyanden  ,  welke  t'eenemael  met  alle  hare  krach- 

ten tegen  mijn  Staet  zijn  uytgelaten ,-   ondertuflehen 

dat  mijne  krachten  op  verfcheyden  plaetfen  mijnes 
rijks  geoccupeert,  en  mijne  faken  door  de  langdu- 

rige oorlog  tot  fuik  een  ftaet  zijn  gebracht,  dat  ik 
met  mijne  krachten  alleen  de  grote  macht  des  Span- 
jaerts  niet  kan  wederftaen.  My  is  van  node,  dat  ik 
van  u  gunftig  fecours  werde  by  geftaen.  Den  Heere 

Buzanval  heeft  U  E.  E.  in 't  byfonder  te  kennen  ge- 
geven wat  my  ontbreekt,  en  iktegenwoordiolijk  op 

U  E.  E.  verfoeke,  in 't  welke  ik  U  E.  E.  bidde  my 
te  wülen  aflifteren,  en  te  geloven  j  dat  het  fecours 
ib  ras  niet  gefonden  fal  welen ,  of  het  effedt  van  dien 
fal  dadelijk  ftrekken  tot  ons  gemeen  profijten  voor- 

deel ,  en  de  verbintenifle  fal  fo  veel  te  groter  weien , 
als  hebbende  my  in  de  hoogften  nood  mijner  faken 
gefecoureert.  Ik  fal  U  E.  E.  binnen  weynig  dagen 
veel  particulierlijker  fchrijven  aengaende  het  voorfey- 

de tradtaet,  het  welke  ik,  fo  veel  my  mogelijk  is, 
fal  trachten  te  vorderen.  Gelijk  ik  U  E.  E.  bidde  inf- 

gelijks van  uwer  zijde  te  doen,  enmy  ondertuflehen 
den  gemelten  Heere  Calvart  wederom  te  fendenmet 
inftrudtie  van  de  refolutie  die  U  E.  E.  fullen  hebben 

genomen,  fo  over  onfe  gemene  faken  in 't  generael  > 
als  op  het  tegenwoordig  fecours  in  't  byfonder ,  't  welk 
ik  van  uwe  goed-gunftige  aflïftentie  verwachte,  vol- 

gens de  openinge  aen  U  E.  E.  gedaen ,  door  den  Hee- 
re Buzanval  mijn  Ambafiadeur.  Hier  mede  defen  eyn- 

digende ,  bidde  ik  God  ,  feer  lieve  en  goede  vrien- 
den ,  dat  hy  U  E.  E.  wil  nemen  in  fijn  goddelijke  hoe- 

de en  vaderlijke  befcherminge.  Uyt  Abbeville  delen 

7.  Junij  1 5  96.  Ondertekent  Henry ,  en  wat  lager  Po- 
t/ere. De  fuperfcriptie  was  aldus :  Aen  onfe  feer  lie- 

ve en  goede  vrienden ,  mijn  Heeren  de  Staten  Gene- 
rael der  Vereenigde  Nederlandfe  Provinten. 

<©aec  op  Ijceft  be  t^eere  ban  ̂ Susanbal  Sflmöaf; 
fabeur.  ban  ben  ijontnn  ban  ©janftcijfe/  in  De  ber? 
gabcringe  ban  be  peeren  Staten  <©eneraeigebaen/ 
DcfenabQlgcnbep2opöfme„ 

MYNE  HEEREN. 

SO  verre  het  gene ,  dat  binnen  defe  voorleden  da- 
gen in  Engeland  is  befloten  ten  aenfien  van  een  ge- 
nerale Ligue  ,  daerom  den  Alderchriftelijkften  Ko- 

nink van  Vrankrijk  fo  lange  heeft  aengehouden ,  te 
defer  ure  fijn  laetfte  forme  en  volkomen  perfedtie 
hadde ,  fo  fouden  U  E.  E.  fonder  twijfel  tegenwoor- 
diglijk  fien  en  bemerken  wat  den  Heere  de  Sancy  her- 
waerts  over ,  die  daer  toe  was  gedefigneert ,  of  wel 
mijn  Heere  den  Hertog  van  Bouillon ,  die  om  ande- 

re confideratien  na  Engeland  trekkende  naderhand 
bevel  kreeg  te  defer  plaetfe  defelve  faken  te  komen 
verhandelen ,  en  mijn  Heere  de  Sancy  fouden  in  En- 

geland hebben  uy  tgerecht. 
Nu  al  hoewel  dit  tradtaet  en  Ligue tuflehen  de  Prin- 

cen, welke  by  de  ambitieulê  wapenen  des  Koninks 
van  Spanjen  lijn  geintereflèert ,  daer  toe  in  Engeland 
is  gebracht,  dat  het  in  welen  enfubftantie  is  verac- 
cordeert  en  befloten  :  So  is 't  nochtans  dat  deformali- 
fatien ,  die  't  noch  imperfedt  maken ,  daer  aen  ontbre- 

ken. Het  was  dan  nodig  dat  de  gemelte  Heeren  hen 
dadelijk  wederom  na  Vrankrijk  begaven,  om  't  felve 
by  fijne  Majefteyt  te  doen  confirmeren  en  ratificeren , 
om  aenltonts  den  folemnelen  eed ,  welke  in  een  foda- 

nigen  fake  vereyfcht  word ,  van  d'een  en  d'andere  zij- de ,  daer  te  doen  tuflehen  komen ,  welke  gedaen  en 
genomen  zijnde  ,   en  moet  men  niet  twijftelen ,   of 
fijne  Majefteyt  fal  alle  vlijt  aenwenden  om  alleChri- 
lijke  Princen  en  Staten  daer  te  doen  in  treden,  doch 
eene  byfondere  en  fpeciale,  om  de  felve  met  defe 
Vereenigde  Provintien ,    in  fuiken  aenlien  en  weer- 
digheid  daer  in  te  begrijpen  ,   als  haer  vfome  op- 
poiïtie,  die   fy  tot  noch  toe  tegen  de  Spaenfe  ty- 
rannye  hebben  bewefen ,  als  ook  de  goede  en  con- 
tmuele  weldaden ,    waer  mede  fy  fijpe  Majefteyt  en 
fijn  Rijke  hebben  verbonden,  zijn meriterende. 

Ondertuflehen  hebben  fo  fijne  Majeft.  als  de  gemel- 
te Heeren  Ambafladeurs  geoordeelt  dat  het  feer  wel 

te  pas  foude  komen,  om  dele  fake  dies  te  meer  te  vor- 
deren en  veel  vafter  grondboutfelen  te  leggen  den  Hee- 

re Calvart,  uwen  Gedeputeerden  fijn  reyfe  herwaerts 
over 
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over  te  doen  fpoéden,  om  U  E.  E.  alle 't  gene  in  En- 

geland gepafTeert  is ,  aen  te  dienen ,  en  met  eenen  in  't 
byfonder  den  (land  der  faken  van  fijne  Majefteyt  te 

-  informeren ,  ten  eynde  uwe  E.  E.  haren  Raed  tot  eeni- 
ge  goede  refolutie  mogen  (tieren  en  bereyt  maken, 
fo  tot  folaes  der  voorfeyde  affairen ,  als  tot  continua- 

tie vaneen  goed  oorlog  tegen  den  Spanjaert,  en  een 
veel  vafter  verbiritenhTe  te  defen  efte&e  met  fijne  Ma- 

jefteyt ,  die  gewilt  heeft ,  dat  uwen  gemelten  Heere 

Gedeputeerde ,  over  alle  't  gene  in  Engeland  verhan- 
delt wierd ,  tegenwoordig  (oude  zijn ,  en  dat  om  alle 

fufpicie  en  achterdenken  by  den  fcrupuleufen  wech 
te  nemen ,  en  voor  een  yegelijk  in  de(e  fake  alles  fo 
klaerte  doen  blijken,  als  de  volmaekte  vriendfchap, 
die  daer  is  tuflchen  fijne  Majefteyt  en  U  E.  E.  ver- 
eyflchende. 

Hetisookdefelvelaft,  dienikhebbe,  mijne  Hee- 
ren  ,  door  de  welke  ik  my  feer  getrooft  vindende ,  om 
de  prefentie  van  den  gemelten  Heere  Calvart,  en  de 
goede  rapporten ,  welke  hy  aen  U  E.  E.  fal  hebben 
gedaen ,  (o  fal  ik  mijn  redenen  niet  fo  lang  maken , 
als  anders  de  grootheyt  defer  fake  mogelijk  wel  lbude 

37')  vereyfïchen. 
Wy  hebben  ooifake  om  God  te  danken ,  dat  hem 

heeft  belieft  het  harte  van  de  doorluchtigfte  Koningin- 
ne  van  Engeland  ey  ndelijk  fo  krachtig  te  bewegen ,  dat 

fy  haer  met  een  feer  vaftenband  metdenAlder-Chri- 
ftelijkften  Konink  van  Vrankrijk  heeft  vereenigt ,  om 
fich  eendrachtelijk  tegen  de  tyrannifche  aenflagendes 

Spangiaerts  teöpponeren,  en  dat  door  defen  middel 
de  baniere  fy  gelijk  opgerecht  voor  alle  Chriftelijke 
Princen ,  om  hier  toe  te  lopen ,  tot  detentie  en  hand- 
houdinge  van  de  gemene  vryheyd. 

Ik  ben  te  defer  plaetfe  niet  gekomen  om  U  E.  E.  de 
nuttigheid  van  fuik  eene  aliantie  ,  als  de  welke  defel- 
ve  genoeg  bekent  is ,  voor  te  houden ,  nochte  ook 
om  UE.E.  den  weg  te  wijfen  die  daer  henen  lcyd,  U 
E.  E.  zijn  daer  al  op :  als  die  eerft  het  fpoor  der  vry- 
heid  hebben  ontdekt ,  en  fo  vele  aenflagen  als  U  E. 
E.  door  defen  twift  hebben  wederftaen,  zijn  fovele 

exhortatien  en  aenporringen  geweeft ,  als  U  E.  E.  heb- 
ben gedaen  aen  alle  naburige  Stenden  ,  om  fich  te 

prepareren  tegen  alle  ambititieufe  aenflagen  der  Spaen- 
tè  tyrannie.  Alleenlijk  fal  ik  antwoorden  op  twee 
iöorten  van  tegenwerpingen ,  die  eenige  doen  om  de 
hope  te  krenken ,  die  men  defe  Ligue  aengaende  be- 

hoort te  hebben. 
De  eerfte  is,  belangende  de  fwakheid  derfchepen 

diefe  onderhouden ,  Ca  het  kleyn  fecours  dat  ons  van 
Engeland,  welk  de  plaetfe -is  daer  men  het  grootfte 
van  verwacht ,  is  toegefeyt  ,  't  welk  lichtelijk  kan 
werden  beantwoort,  met  vertoninge,  dat  fel fs  al- 

leen de  profefiie  en  den  fimpelen  naem  van  defe  Ligue , 
feer  nut  is  tot  defe  conjuncture  der  faken  ,  die  de 
Spaojaerts  fo  wel  zijn  gelukt  ,  dat  het  nodig  is  ons 
volk  teverfegelen,  en  door  nieuwe  hopecouragie  te 
doen  nemen ,  als  de  gene  is ,  die  door  defe  alliantie 
gegeven  fal  werden.  Maer alfo fijne  Majefteyt,  en  de 
gemene  fake,  dadelijk  hier  door  fal  werden  verfterkt 
met  het  fecours  van  4000.  Engelfen ,  welkers  dienft 
continuelijk  verbonden  falwefen,  en  is  dit  niet  om  een 

weynig  ons  den  adem  te  doen  verhalen ,  en  felfs  te  ho- 
pen dat  met 'er  tijd,  en  na  deneyfch  der  faken,  de(e 

Princeflè,  die  fonder  eenige  verbinteniflè  hier  bevo- 
rens (b  vele  goets  heeft  gedaen ,  voortaen  noch  meer 

fal  doen ,  aengefien  de  grote  koften  die  fy  tegenwoor- 
diglijk  leyt  aen  de  oorloge  van  Yerland ,  als  ook  de 
grote  fcheeps-armade  die  fy  onderhoud,  ons  moeten 
doen  bekennen ,  dat  het  haer  meer  ontbreekt  aen  mid- 

delen als  aen  haer  goeden  wille. 

Aen  d'andere  fijde  fult  gy  weten  mijne  Heeren ,  dat 
het  meeftendeel  der  faken ,  welkers  grootheid  tot  ver- 
wonderinge  (trekt,  van  kleyne  beginfelen  fijn  oorfpronk 
heeft  genomen ,  de  grootfte  rivieren  hebben  niet  dan 
kleyne  fpring-aderen  ,    en  naderhand  middelmatige 
water-lopen ,  de  felve  confideratien ,  welke  in  defen 
beginne  de(è  Princen  hebben  beweegt,  fullënde  felve 
voortaen  ook  voorder  brengen  en  geleyden  tot  opbren- 
ginge  van  veel  groter  krachten ,  om  dele  Ligue  te  main- 
neren  en  ftaende  te  houden. 

De  tweede  quade  fmaekdie  men  foude  mogen  proe- 
V,  Deel. 
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ven  in  defe  Ligue  »  komt  van  het  kleyne  profijt  ea 
voordeel,  dat.de  geconfedereerde  tegenwoordiglijk 
en  oogenfchijnelijk  van  Vrankrijk  fullen  verkrijgen , 

tot  ontlaftingeen  vergeldinge  van  't  gene  fy  fullen  con- tribueren ,  maer  confidereert  dat  defe  Ligue  niet  (b  feer 
is  beraemt  voor  Vrankrijk ,  als  tegen  de  Spaenfe  ambi- 

tie; die  fich  nu  ter  tijd  tewerkeftelt,  en  meerder  ef- 
fecten toont  in  Vrankrijk ,  dan  eenige  andere  plaetfe  of 

aenfien.  Ook  is  daer  niet  eenen  Staet  welke  aen  defe  fa- 
ke gelegen  is ,  die  God  den  Heer  niet  grotelijks  heeft  te 

danken,  dat  die  fich  eer  op  fijn  naburig,  als  op  fijney- 
genlanduytfpreyt,  en  hoe  gelukkig  foude  Vrankrijk 
wefen ,  fo  fy  van  hare  middelen  nabuyten  mochte  (en- 

den, om  den  voortgang  van  detyrannyc  die  haer  van 
(b  verre  dreygden ,  te  beletten. 

En  fo  wy  ons  felven  de  exempelen  der  voorledene 
faken  willen  voor  ogen  ftellen ,  wy  fullen  bevinden  dat 
het  niet  nieus  is ,  dat  dikwils  vele  Princen  en  Staten  fich 
te  famen  hebben  verbonden ,  tot  gunfte  en  voordeel 
van  yemand  anders ,  diegelijk  als  verdrukt  wierd,  of 
door  fijn  quade  fortuyne,  of  dodr  de  ongelijke  en  al  te 

grote  macht  iïjnes  vyands ,  in  't  welke  de  gemelte  Prin- 
cen niet  fo  feer  fagen  op  den  geaffligeerden ,  als  op  de 

affli&ie ,  daer  mede  fy  gedreygt  wierden ,  na  dat  den 
genen  die  fy  voor  namen  te  befchermen ,  verdrukt  fou- 

de wefen,  achtende  het  gene,  welke  van  de  groot- 
heid en  macht  haresBondgenoots  Wierd  afgenomen  en 

vermindert,  niet  anders,  dan  öf  het  hen  felven  haddé 
afgegaen.  Ik  fal  daer  van  twee  of  drie  exempelen  aen- 
wijfen.  Indenjare- 1495-  in  faveur  van  die  van  Arra- 
gon ,  welke  onfen  Konink  Karel  de  VIII.  dies  naems 
uyt  Napels  hadde  verdreven ,  fo  maekten  de  Paus ,  de 
Venetianen ,  den  Hertoge  van  Milanen ,  en  meer  an- 

dere Staten  te  famen  een  Ligue ,  onder  pretext  van  de 
vryheid  van  Italien ,  maer  in  der  daed  om  de  Francoy- 
fen  uyt  het  voorfeyde  Koninkrijke  te  verjagen ,  en  den 
Konink  Frederik  van  Arragon ,  die  als  t'eenemael  uyt 
fijn  erve  verftoten  was ,  daer  weder  in  te  ftellen,  dat 
hen  feer  wel  gelukte:  De  felve  Princen  verbonden  fich 
te  famen  om  met  Keyfer  Karel  de  V.  Francois  Sforce 
weder  infijnHartogdom  te  helpen.  De  Ligue  die  den 
Hertog  Maurits  van  Saxen  maekte  met  eenige  Vorften 
des  Rijks ,  en  namentlijk  met  onfen  Konink  Henrik  de 
II.  was  die  niet  om  den  Hertog  van  Saxen,  en  den  Land- 
grave  van  Heffen  in  vryheid  te  ftellen,  tot  het  welke 
de  voorfeyde  gevangens  niet  anders  en  contribueerden 
dan  hare  ellende. 

Nu  met  den  Konink  mijn  meefter,  «  het,  Gode 
lof,  tegenwoordig  een  andere  gelegentheid ,  als  het 
was  met  defe  Princen,  in  welkers  faveur  de  voorfey- 

de Liguen  zijn  gemaekt  ,•  het  is  wel  in  der  waerheid  al- 
fo,  dat  den  Konink  feer  getravailleert ,  en  fijn  Rijke 
feer  van  middelen  ontbloot  is  :   maer  geconfidereert 
zijnde  wat  al  gevaerlijkheden  hy  ontworftelt  is ,   fo 
fal  men  oorfaek  hebben  om  te  hopen  dat  hy  met  Godes 
hulpe,  en  fijner  getrouwe  vrienden  affiftentie,  al(b  wel 
gereet  fal  wefen  een  ander  fijn  geleden  ongelijk  te 
nelpen  wreken,als  hy  tegenwoordiglijk  van  node  heeft, 
tegen  dat  van  fijn  gemene  vyanden  gefecoureert  te 
Werden.  En  voorwaer  fijne  Majefteyt  heeft  door  fijn 
eygen  vromigheid ,  de  quade  fortuyne  van  fijn  Staet  fo 
feer  bevochten ,  dat  den  Spanjaert ,  diefe  nu  airede  by 
hethayr  hadde,  te  defer  uure  hem  grotelijks  begint  te 
vrefen ,  gelijk  hy  klaerlijk  doet  blijken ,  door  de  fterk- 
ten  die  hy  tegen  hem  heeft  opgeworpen ,  ook  (oude  hy 

miflehien  wel  blijde  zijn ,  fohy,  behoudens  alle 't  ge- 
ne hy  verovert  en  gewonnen  heeft ,  met  vrede  wiert  ge- 

laten ,  en  hem  (elven  verfekert  mochte  houden ,  dat 
den  Konink  daer  toe  verftaende ,  hem  een  vreedfamige 
poffeffie  van  fijn  conqueften  wilde  laten  genieten.  Con- 

fidereert nu,  mijne  Heeren,  hoe  profijtelijk  de  onko- 
ften  zijn,  die  gedaen  werden  om  een  groot  quaet ,  dat 
voor  handen  is ,  te  verdrijven ,  en  om  de  hope  van  een 
groot  goet,  dat  aenftaende  is ,  te  genieten  ?  het  is  dan 
den  fchuldigen  plicht  van  alle  Staten,  die  aen  den  uyt- 
terlijken  fchijn  niet  blijven  hangen ,  maer  tot  den  grond 
der  faken  door  dringen ,  moey  ten  te  doen ;  en  geen  ko- 

ften te  fparen ,  om  defen  Prince  en  groten  Staet  te  bin- 
den ,  tuflchen  de  banden ,  daer  hy  felfs  hen  toe  nodigt 

enaenfoekt:  Want  wat  is  anders  Vrankrijk  te  verbin- 
den tot  een  continueie  oorlog  tegen  den  Spangiaert ,  als 

J&  3  fich 
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fich  te  verfekeren  van  een  vaft  bolwerk,  tegen  de  in-  I  kersfolaes,  als  ook  om  fijne  faken  in  eenige  reputatie 
vaiien  en  tyrannye  van  delen  gemenenv.yand.  J  te  houden,  en  eenyeder  in  dit  verbond  eenfmaek  te 

Op  het  welke  UE.E-  als  wijfè,  en  welke  aen  defe !  doen  krijgen ,  hyop  UE.E.  verfoekt,  hem  te  conti- 
fake  meeft  gelegen  is ,  een  gelijk  regart  behoren  te  ne- 1  nueren  het  fecours  van  4.000.  man  te  voet,  te  weten: 
men,  en  belangende  het  gene  aen  de  felve  is  depende- 
ïende,  niet  achter  te  laten  eenige  bitterheden  en  qua- 
tlen  irnaekj  diedegelegentheid  destijds,  meteenige 
andere  tegenheden  der  Fortuy  ne  tegen  den  Konink  fou 

an- 

deonderhoudinge  van  2000.  Gaiconjers,  en  2000. 
dere,  die  men  fal  doen  lichten  om  de  twee  regimenten 

te  vervullen ,  die  U  E.  E.  onder  't  beleyd  van  mijn  Hee- 
re  den  Admirael  van  Nafïau  fijne  Majefteyt  hebben 

den  mogen  verwekken,  te  helpen  weg  nemen,  en  noch  ;  toegefonden ,  ten  zy  dan  fake  dat  U  E.  E.  geen  mid- 
meer  tegen  die  van  fijnen  Raed(die  meer  letten  op  de  [del  hebben  om  die  met  fendinge  van  andere  krijgs-lie- 

ruft  van  fijne  Majefteyt  als  hyfelfs)  om  waer'tmoge- 1  den  te  ververfchen. 
lijk,  dathaer  E.  E. defe  Ligue  niet  fouden  ratificeren 
en  confirmeren,  fo  haeft  als  wel  van  node  is.  Denkt 
dat  U  E.  E.  het  voornaemfte  cement ,  en  als  den  fcheid- 
muur  zijt ,  die  defe  twee  machtige  Koninkrijken  tegen 

de  Spaenfe  tyrannye  moet  t'famen  voegen  ,  en  aen  een 
doen  kleven.  Voorts  mogen  U  E.  E.fekerlijk  geloven  , 
dat  de  particuliere confideratie,  welke  fijne  Majefteyt 

heeft ,  aengaende  uwen  Staet ,  en  d'  afliftentie  die  hy 
van  U  E.  E.  heeft  ontfangen ,  hem  altoos  in  verfcher 
memorie  zijnde ,  hem  fo  feer  als  eenige  fake  defe  con- 

federatie heeft  doen  begeren  en  aenfoeken  :  En  dit 
is ,  fo  veel  belangt  het  difcours  over  de  baten  en  pro- 

fijten die daer  uy t  aen  U  E.  E.  fullen  redonderen ,  fulks 
dat  fiende  U  E.  E.  voor  aengcftelt ,  en  eerft  gefcheept 

Het  tweede  is  dat  gy  hem  wilt  helpen  verfterken  ee- 
nige van  uwe  troupen ,  die  herwaerts  over  zijn ,  op 

dat  hyfich  te  lichter  maehctoe-ruften  tot  den  tocht, 
welke  hy  in  defe  revolte  heeft  voorgenomen  te  doen 

in  de  landen  van  Arthois,  en  Henegouwen,  't  welk 
een  aenflag  is  van  fo  groten  importantie ,  om  een  vi-  (Fol.  $X.) 
guer,  krachten  reputatie  aen  onfe  faken  te  geven ,  dat 
fijne  Majefteyt  voor  feker  houd,  dat  UE.E.  moey- 
ten  noch  koften  fullen  fparen ,  om  te  komen  tot  voltrek- 

kingevan't  felve.  Invoegen,  dat  by  fo  verre  men  ee- 
nig  middel  kan  vinden  om  op  des  vyands  bodem  eeni- 

ge rendevous  of  loop-plaetfe  te  maken,  daer 't  felve 
krijgs-volk  fich  te  delen  eynde  by  des  Koningsarmade 
kan  vervoegen ,   niet  beter  te  pas  fal  mogen  komen. 

m 't  gemene  fchip  der  gemene  fake,    fijne  Majefteyt!  En  fijne  Majefteyt  fal  alles  doen  dat  hem  mogelijk  is, 
heeft  geoordeelt  dat  het  U  E.  E.  tot  groot  profijt  en  ee- 1  om  u  voorfeyde  krijgs-volk  te  ontmoeten ,  en  die  by 
re  fal  {trekken,  felfs  tot  juftificatie  van  uwe  wapenen  , 
als  men  falfiendat  de  andere  Princen  van  Chriftenrijk 
U  E.  E.  mede  in  hare  fake  begrijpen ,  en  fich  toeruften 

t'uwer  defentie,  en  om  defe  oorfake  heeft  fijne  Maje- 
fteyt feer  gewenfcht,  dat  uwe  welvaert  met  die  van 

andere  vereenigt  machte  werden,  en  heeft  niet  gehoopt 

dat  de  fijne ,  of  die  van  d'andere  volkomen  foude  we- 
fen,  nochte  ook  eenig  volmaekt  contentement  te  heb- 

ben, fo  de  uwe  niet  te  gelijk  met  hem  ,  van  dit  onwe- 
der bevrijd  zijnde,  ontquam. 

Sijne  Majefteyt  heeft  ook  in  dek  vereeniginge  fijn 
oogmerk  daer  op  genomen ,  dat  uwen  Staet  meet-  en 
meerbeveftigt  enverfekert  mochte  werden ,  fo  wan- 

neer hy  roet  de  macht  der  geconfedereerden  onder- 
fteunt  foude  wefen ,  als  ook  met  der  tijd  op  fijn  verhael 

komende ,  als  door  de  t'famen-gevoegde  krachten  en 
middelen  van  verfcheyden  Princen  deoccafie  fich  fou- 

de pre/enteren,  UE.  E.  te  ontlaften  van  een  deel  der 
onkoften ,  welke  U  E-  E-  by  na  alleen  met  fijne  Maje- 

fteyt hebben  gedragen;  De  felve  fijne  Majefteyt  heeft 
ook  altijd  van  intentie  en  meyninge  geweeft  te  procu- 
reren,  dat  UE.E.  in  een  felve  graed  en  weerdigheid 
in  dit  verbond  fouden  treden ,  als  de  andere ,  en  dat 
volgens  de  lange  poffeilie  die  UE.E.  door  hare  meri- 
ten  enwetteJijk  gouvernement  hebben  verkregen. 

Na  dat  ik  dan,  mijne  Heeren,  op 't  befte  my  mo- 
gelijk is  geweeft  U  E.  E.  hebbe  gereprefenteert ,  en 

voor  oogen  geftelt  de  profijten ,  tegenwoordige  en  toe- 
komende ,  infgelijks  de  loffelijke  intentien  van  fijne 

Majefteyt  tegen  defen  Staet,  in 't  handelen  van  defe 
Ligue,  welke  hy  fal  trachten  van  alle  Princen,  die 
aen  defe  fake  gelegen  is,  te  doen  aennemen,  fo  re- 
fteert  daer  alleenelijk (mijns bedunkens)  U  E.  E.  tefeg- 
gen ,  dat  fijne  Majefteyt  U  E.  E.  bid  wel  rijpelijk  te 
confidereren ,  de  grote  en  lange  oppreftie  van  fijn  Rij- 

ke, als  ook  de  menigte  van  fijn  volk ,  over  weegt  hier 
by  de  grote  fommen  van.penningen  die  fijne  Majefteyt 
heeft  moeten  uyt-fchieten ,  om  het  meeftendeel  van 
fijn  Koninkrijke  te  lofïen ,  en  wederom  te  kopen  uyt 
de  handen  der  gener  die 't  felve  aen  den  Konink  van 
Hifpanien  hadden  verpant :  Voorts  de  kleyne  apparen- 

tie  die  daer  is,  om  eenige 'middelen te  trekken  van  de 
gene  die  nieuwlijks  onder  fijn  gehoorfaemheid  ge- 
keert,  en  daer  noch  nauw  te  degen  in  beveftigt  zijn. 
Stelt.ufelven  voor  ogen,  mijne  Heeren,  dat  fijne  Ma- 

jefteyt het  voornaemfte  doel-wit  is ,  daer  den  Span- 
jaert  fijn  hartlle  en  krachtigfte  pijlen  na  richtet ;  als 
ook  dat  hetovernodig  is ,  dat  hy  fijne  Onderfaten  ee- 
nigen  trooft  verlene,  en  dat  hyom  de  verflagen  ge- 

moederen van 't  meeftendeel  der  fijn 'er  eenweynigh op  te  richten ,  bedwongen  is ,  tot  U  E.  E.  als  tot  fijn 

zijn  heyr-leger  gevoegt  hebbende ,  zijn  wapenen  tot 
binnen  hetingewant  des  vyands  te  doen  gevoelen.  Dit 

is  denraed  en 't  voornemen  daer  fijne  Majefteyt  meeft 
toe  genegen  is ,  als  zijnde  den  profijtelijkften  che  men 
voor  het  tegenwoordige  foude  mogen  nemen. 

Gederkt  mijne  Heeren,  dat  gy  raedfaemhebt  ge- 
vonden den  Konink  te  afhfteren  met  3  000.  man  te  voet, 

en  500.  paerden,  om  hem  de  oorloge  te  doen  verkla- 
ren tegen  den  Konink  van  Spangien ,  welke  noch  in 

Vrankr  ijk  zijn,  en  ruy kende  den  hecfdeeg,  denSpan- 
giaerden  luytskeels  roepen,  dat  door  de  openinge  van 
die  oorlog  de  laetfte  invafien  op  onfen  Staet  zijn  ge- 
daen ,  die  fy  heeft  gedragen  ,  en  de  continuele  quaden 
die  fy  hèefc  uytgeftaen ,  voorts  dat  wy  door  defen  mid- 

del de  humeuren  der  Spangiaerden  hebben  gefuyrdeef- 
femt,  en  haer  colere  verhit,  felfs  dat  wy  hare  ambi- 

tie eenigen  luyfter  hebben  gegeven.  Maer  U  E.  E.  (fo 
ik  gelove )  proeven  en  vernemen  dagelijks  de  vrucht 
van  defen  raed ,  dien  U  E.  E.  doen  namen.  Want  het 

is  inder  waerheid  alfo,  dat  denvyand  t'federt  die  tijd 
noyt  eenigen  aenflag  heeft  gemaekt  op  defen  Staet ,  en 
heeft  hem  gelukkig  geacht  ute  laten  ruften  onder  den 
omber  van  de  oorloge ,  dien  hy  altoos  heeft  in  den  fin 
gehad,  en  gevoert  tegen  Vrankrijk ,  fulks  dat  binnen 
twee  jaren  herwaerts  uwen  Staet  geen  gevaer  van  wa- 

penen heeft  uytgeftaen  :  ook  heeft  het  gehangen  aen 
uwen  goeden  wille,  dien  teftieren,  of  na  de  wetten 

van  vrede,  ofna'tgewelt  desoorlogs.  So  continueert 
dan  defen  raedt  en  refolutie ,  om  voortaen  fijne  Ma- 

jefteyt te  helpen ,  niet  alleen  voor  het  tegenwoordige 
die  oorlog  te  continueren ,  maer  ook  om  hem  daer  be- 

neven te  verbinden  ,  om  noyt  in  Treves  of  Vrede- 
handelinge  te  treden  met  den  Spangiaert,  fbndereen 
byfonder  regart  te  nemen  op  de  behoudenifie  van  uwen 
Staet :  Het  welke  fo  vaft  bcfloten  is  in  de  genereufe 
intentien  van  den  Konink  mijn  meefter,  dat  hynoyt 
met  fijn  wille  van  fuik  een  refolutie  fal  veranderen ,  en 
fondcr  dat  de  gene,  die  daer  aen  gelegen  is,  dat  fy 
hem  mainteneren,  niet  als  met  geweld  daer  van  bren- 

gen. Ook  heeft  hyopUE.  E.  fuik  een  goed  vertrou- 
wen ,  dat  hy  voorfeker  houd  dat  fy  niet  fullen  achter 

laten  hem  meer  en  meer  te  helpen  verfekeren  in 't  ver- 
volg van  defe  gemene  fake ,    gelijk  hy  bekent  dat  fy 

tot  noch  toe  fovromelijken  gunftiglijk  voor  fijne  af- 
fairen  gedaen  hebben ,  dat  hyfe  altoos  in  verfcher  me- 

morie fal  houden  ,  om  als  hy  den  middel  fal  hebben , 
en  degelegentheden  fich  fullen  prefenteren ,  defe  wel- 

daden met  gelijke  erkenteniffe  reciproquelijk  aen  de- 
fen Staet  te  vergelden. 

Gedaen  in  's  Gravenhage  defen  i6>  Junij  1  jqös  On- 
dertekent Buzanval. 

veerdigfte  en  fekerfte  vrienden,  fijn  toevlucht  te  ne- 
men,, als  zijnde  de  gene  welke  hem  het  meeftendeel  der  I     ̂tCC  b?  IcUCCÖe  ÖC  t)0f#f5  SCmÜaflarJCUt:  0\XI  mt 

ellenden  van  fijn  Staet  hebben  helpen  dragen,door  wel-  'fo?tef  Uatt  &ttt  ̂ eWO0  ban  J&OUtUon/  en  fcm  1$cm ban 
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ban  ̂ anrp  /  ban  ben  *8.  |8ep  upt  <02abefanöe  /  bou* 
benbe/  bat  men  genoeg  beeftaen  beeft  toaecom  fpin 
Cngelanb  genomen  toacen/  en  bat  bc  ïtoninb  be- 
geeit  öaööe/  öat  be  Staten  atë  fijn  befte  tyienben/ 
albeceecfï  moebten  becabbecteect  toecöcn/  ban  t  ge; 
ne  albaec  gebanbelt  toa#/  batfe  baecom  bubbelt  ban 
alle£  aen  Caibact  ftabben  gegebcn/  öie  baec  benef; 
fenttfeenfamentlub  foube  bewonen  ben  gtonb  ban  bc 
^taet  ban  ©2anc«cijb  /  en  met  2&u3anbal  baec  obec 
becfoenen/  bat  men  öaer  af  meet  niet  beboefbe  te 
fdpijben/  maec  baeclicöen  gelobenalo  ben  bouillon 
en&ancp  felftf/  fofebtecbaöben  mogen  nomen/  be* 
toijl  fp  ten  bollen  bewonen  fouben  toat  batbe&oninh 
op  heft  tijbt  banbe  Staten  bettoaebte/  baer  toe  fv 
niets?  boen  /  alfo  fp  toel  toiftcn  ban  toat  getoiebt  be  be- 
geecten  be#  &onini$  bp  be  «Staten  3ijn* 

<©p  befe  $2opofitie  en  becfoen  toecbe  m  lange  Mire 
Staten  43enecael  met  met  allen  gebaen/  om  bat  men 
boo?  bebanb  fag  bat  beCacbinael  befcianbenanbee  jfo  bp  beeftont  bat  baec  geen  pecijhel  toasv  betoijle 
toeca  fmeöe  /  en  bat  't  bolb  metben  aiömicael  gtufri-  ben  bpanb  baec  niet  boo?  en  toao\  ̂ p  fcljzeef  ban  baec nu#  banj&afifau  inB2anbcijn  3ijnbe/  nocbniet  toe*  ben  i8*en  i9.b2ieben  aen  be  Staten  45enecael/  bat 
bec  genomen  toa£/  maec  upt  bebaeben  ban  2&oui^  ben  bpanb  mfïcbenbefclbettoeebagen'gnacbttfboo* tonjgancp/  fagmenbat€aibattin€ngelanbobett  N^oftenbe  toag  getoeejt  /  met  ontcent  400.  of  500. 
fecceetbanbejlfêifife  (fomenfept)  niet  toatfgecoepen 'man/  om  te  befictjtigen/  maec  bat  bptoebecafge- 
getoeeft/  betoijle  fpbem  Dabben  moeten  fubminiftce-  tcoKbcn  toatf.  <©en  23.  ̂ unij  ontfing  men  b2ieben 
ren/  be  befoingien  albaec  geballen/  en  batbï*  meec  ban  fijn  €rcellenne  upt  iBtbbelbucg/  Ijoubenbe/  bat 
bectoaecttf  gefonben  toatf/  om  baec  na  biec  fetouctf  bpt'<£>offenöetoa0  getoeeft  /  enöefomficatien  in  feec boo?  ben  &onintt  te  bodeeen/  al$  om  banbe  banbe*  .goebcn  boen  gebonben  babbe/  en  bat  mentotbebo:* 
Unge  bolle  nenniffe  te  bebben/  fonocbtantfbpbenfeo*  |beiinge  banbienmet  ben  eecftennocb  penningen  bec= 
ninb  gefcljjeben  toatf.  2öleeh  00b  mebe  bat  bp  obec  itoaertö  foube  moeten  fenben/  baec  toacen  bp  fcie* 
be  banbelinge  niet  baboe  geftaen  upt  bennabolgen*  jben  banöie  banEelanb/  öoubenbe/  bat  fijn  €rcel- 
benfoief/  bie  CalbactfelfS  mebe  bmirt  aen  ben  #eecjlentie  baec  becblaect  babbe  toelgeftnt  te  toefen  felfjo? 
3Cöbocaet  ban  «EHbenbacncbelb/  ban  beboo2f5-%c*  binnen  <£oftenbe  te  gaen  /  fo  ben  bpanb  baec  boo? 
togc  ban  bouillon  en  i^eece  ban^ancp/  lupbenbe ,  guam.  ̂ aec  op  ben  24»  bp  ben  Staten  «öenecaei 
als  bolgt:  aen  fnn  «excellentie  gefclj2eben  toecbe/  bat  öp  bem 

21 1 
(Ontcent  befentijb  toacen  upt  Reegen  op  Eoom  en  benige 

2&ebabp  eengecuHt  ontcent  250.  peecben/  menen-  *«n  u 
betotEeuben  in25jabanb  te  binben  b'<®fficiec$  ban|JfE11 be  gemunneecbe  gitalianen/maec  fofe  i\iz  faelgeecben/  to£[t,en  &. 
entoebecom  na  Ijacc  gacnifoen  beecben/  31J11  eenigeöangcn 
cuptcren  ban  <£ui  25oi0  en  25accljon  ban  ben  boop  af=  °"l"nt 
geceben/  mepnenbeobec  .ïfiaaeötegaen/  en  baec  een  Si* bupt  te  balen/  öetoelfte  becbolgt  3ijnbe/  3bn  op  ïsm 
boo?f5.  ttointigfïen  ontcent  jïtèaefrcicDtop  eenb02p/ 
baecfe  ban  be  peecben  afgetceben  toacen  /  en  geen  goe* 
be  toaebte  bielben  /  obecballen  /  en  meefl  gebangen 
genomen/  m boegen/  bat^uS&oigbaecbeclooi^. 
peecben/  en25accbon4o.  betalenbe  alfo  be  poene  ban 
baec  giecigïjeib  enbe  becfupm. 

^en  i7-5fumj  te  bocentoaö  fijn€ccellentie  fApAim^v* 
bectogen  na  ©oftenbe/  om  te  fien  Doe  beatificatie"11"»* 
boo2tginb/  niet  tegen(tacnbe3t  becfoeft  ban  teJétaiJSiKjj ten  <0enecael  /  bat  ïyp  baec  felf ö  niet  gaen  foube  /  aUtnbt. 

ban  btt\ 

bocb  binnen  (©oflenbe  niet  toilbe  begeben/  of  laten 
T^j  YnHeere,  wyrchnjvenvolkomentlijkaen  mijn  mmm/  mm  mm  ̂   imp02tantte  ban  Aflett 1V1  HeereBuzanval  den  loop  en  het eynde  vanonfc  jte/  totltleobecleggen  toatbelanbcn  acnfyn  pecfoon 

SS8ou«i^a,n,dehnge  >   van  de  welke  wy  oltyds  far^cuherljk^^  gdegern  Jfettemin  be  bpanb  b 00?  bietijb^ 
ff"???!  r,    nï^^Tu^^ZÏ,  tvT\  brcengeris~  öactbinbenbete  bijten  op (8oflenbe/  lömetfünEe* 
fan  »/an{  i   a\ }  r?  fSk  da^yde,rey?  °P  En"  gec  beginnen  af  te  tcebaen  obec  eent  /  baec  obec 
S'    ̂ and  f°ude  doen  i  en  dat  hv  va?  daer  h«y  foude  vf  f- !  men  begoot  te  b2efen  of  lw  toel  op  $ulfi  pet  morljte ^are  «h.  voegen  by  u    om  te  nemen  een  korte  refolme  op  ;de ,  hmni^m  ( >t  toelti  fo  ̂  fam  i)cb^  m  ÏJCt  rtamac^ 
¥Sb lln  S,en '  Jie fulk5  ?Tn *      .?    c  beh00rllJk7are : bleeb /  m epnbelijK  befTepn  toaö /  al  't anbec bat bn 
4SrSWachten,°P  ̂   nJdinp^an  t  gene  alhier  getradteertdetie  (u^m/  fn  {)et  tc'CRftenïjiecen  baec  btenbe  t\& was  om  dan  daer  te  fenden  een  ander  van  fune  die-  'g^  anrj^  toe/öan  Om  be  Staten  en  fijn  €]CCeU 

naerstot  u  •  Hy  foude  fijnen  t>jdt  verhefen  dewelke  lmüt  te  ̂„fecer»)  Cll0m  Op  alhtf  02b2e  te  fi illen  cepf; foude  oorfake  geven  van  vele  fwangheden.  Gy  fult  ver- ;  ̂  njn  €mkmk  öcn  feItoen  ̂   na  ̂ ulfl  met  cc,^ itaen  van  d  een  of  d  andere ,    t  gene  behoort  aenfehou  u^u*  y 
tegeven  vanonfe  reyfe,  met  byvoeginge  vandewil-i     ̂ cn25.gumj  tOOgbenbpanb  aïïe^ b002bp 5CVCÏ / ®e«  feP Ie  en  middelen  van  de  Heeren  Staten  :  dit  behoort  u   !  na  >t  lanb  ban  3Bae0  /  en  bebe 't  gefdjUt  m  2BaiflöcSS  ffto mijnHeere,  daer  toe  te  diiponeren.  De  Konink  heeft  Qetogm  %m  toebeCOm  bnwert  biengen/  en  be  Cefteï  & fuHcenbetrouwentuwaerts,enwyhebbenfoveelken-  tocfenöe«8,  jtubben/  be^iebC  af  buigen/  en  ttecb^öan mffe  van  uwer.  goedenyvertot  het  gemene  befte,  dat  Conboperenna<6emtoe/  jjem  aenflellenbe  alé  of  bnjali^ wv  ons  verfekert  houden,  dat  van  uwent  wegen  met  iDp%üfrof  ecgenöin252abanbpettoilbeboen/  teamSïftg lal  ontbreken,  om  te  komen  tot  hetgeen  de  Konink  - 
begeert ,  om  met  meer  gelukkiger  voortgank  den  ge- 
menen  vyand  't  hooft  te  bieden ,  en  verforgen  de  ru- 
fte  en  verfekertheid  van  ons  allen;  die  ons  lal  bewaren 
fbnder  eenia  toedoen;  tot  het  geenu  fullen openba- 

ren de  voorichreven  Heeren  Buzanval  en  Calvart ;  den 
welken  wy  h  bidden  gelove  te  willen  geven  als  aen 
ons  felven,  die  ons  feer  afïe&ueufelijk  gebieden  inu 
goede  gratie ,  en  bidden  God  dat  hy  u  geve 

MijnHeere,  een  gelukfalig  lang  leven.  Uyt'sGra- 
vefandeden  28.Mey  1596.  Onderftont,  u  ootmoedi- 

ge en  geaffe&ioneerde  vrienden ,  en  was  ondertekent 
Henry  de  Ia  Tour.  Sancy. 

HET  OPSCHRIFT   WAS: 

*Aen  mijn  Heer  Barneveld ,  ̂ Advocaet  vatt  het  land 
en  Gratffcbaf  van  Holland. 

bp  nu  een  tamelib  legec  ban  ontcent  12000.  mannen  abufecm, 
bp  een  babbe/  en  nocb  een  cegiment  ̂ ©uptfen  /  m 
ttocc  regimenten  33alen  bebe  liebten. 

78>m  28.<31un0  bcegen  be  Staten  <0enecael  betf 
nacbtiS  b?ieben  ban  fijn  €ccellentie/  boubenbe/  bat 
ben  bpanb  met  fijn  legec  engefebut  om<©enttoaö/ 
en  feec  bele  plat-bobembe  feïjupten  bp  bem  babbe/ 
baec  obec  te  b?efen  toa#  bat  ïyp  foubé  tcacöten  int 
ianb  ban  kluift  te  bomen/  feb^eef  baecom  om  meec 
bolng/  bocb  ben  bpanb  fïenbe  batfrjn€cceIlentieon^ 
tcent  ̂ ulft  bem  geftabelijK  boo?  ben  neufe  toa#  / 
toaecboo?  Dptotfyn  geballen  niet  boft  in 't  lanb  bo^ men  /  beeft  een  flcatagema  boo2genomen  om  fijn  €r* 
cellcntie  te  bibectecen/  en  met  fijn  legec  bectcobben 
3bnbe  nabecibiece  ban3finttoecpen/  maebtebema^ 
niece  ol$  of  bp  baec  obec  getoilt  babbe/  gebenbentet 
alleen feccetelüb  upt/  bat bP 't ooge  op  252eba babbe/ 

<ap  benio.gjumj  toecbe  in  be  Staten  <©cnecaeï  maec  belaftenbe  oob  aen  eenige  cegimenten  om  na 
op'tbecfoeb  ban  «föilpijngecefolbecct/  bat  men  met  252eba  te  maecbecen/  om  alfo  fijn  €tceïlentie  ban 

Befolmie 
om£snjïa*ben  eecften  een  flatelijbe  ïegatie  na  €ngelanb  feit 
ffihf11a8' ben  foube/  bolgenbebebegeecte  banbe&oningïnne/ 
«naeianb  cn  batmenbe%ece  ban2S2ebecobe  baa*  toeliecfoe^ «e  feniwn.  Ben  foube :  maec  be  felbe  i^eece  toepgeebt  bet  baec  na 

feec  met  belegcote  ejecufen  /  fo  öat  baec  na  anöece  baec 
toe  getommitteect  toecben/gelijb  tec  gelegenöec  plaet- 
fegefeptfaltoecben, 

V.  Deel. 

eraugte» 
ü^ulfl  te  moaen  toeg  tcebben  /  en  ban  in  't  lanb  ballen. 

^enlaetftengiumj'gmo2gen£tcn  9»uucen/  qua^ men  aen  be  Staten  «Benetael  in  ben  Hage  b2ieben  «fSL 
ban€baclc0  ̂ ecaugiece/  «fl5oubecneucban252eba/ten.sta3 ' boubenbe/  iatt  be  bpanb  na  be  <&cbelbe  toe  quant /»*n«&*n*» 
en  geccetfebap  maebte  om  obec  te  bomen  /  toaec  obec  ïf, IL*?: 
bv 't  beleg  albaec  beb?eefbc/  fo  be  2&2tiflelfe  en<0ei^aö? 

^  4  öecfe 



Het  drie  en  dertigfte  Boek , 

boitt  fcfn» 
nen. 
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^töeibe    berfe  rupteren  na  aümtoerpen  toegekomen  maren^  ] 
qunm/  en  berfoebt  Daerom  b$lb/  meecDer  paobnanbc  en  amu- 
S/ffin  nitie/  maerinfontterbeiD  Dat  men. tem  terftonbbolb 
iwwl»i«altoiite  fenben/  om  Dat  bp  nu  niet  ban  8.  baenDelen 

feneebten  Daer  binnen  fjabbe :  l^tcr  op  bcrgaDerDen  De 
Staten  «Senerael  /  en  itaDe  ban  ̂ tatc  terftonDt  /  en 
fcepeiTdjeecbcn  laft  op  berfcljepDen  compagnten  om 
fcer  toaerts te  gaen  /  en  berfocl)ten  Die ban  3D02b2ccDt/ 
ton  be  jtaD  ban  43eertntPbenberg  /  en  De  feljantfe  ban 
De  Clunbert  met  fcmjerö  te  toillen  befettett/  en  Die 
ban  4502ricöum  om  De  ftab  3©oub2icï)em  te  toillen 
feoen  befetten/  om  alfo  alle  De  folDaten  Daer  upt  te 
mogen  trebben/  fenteben  mcDe  aen  fijn  excellentie 
cm  cenig  boib  na  gebate  fenben.  <©obtrobbenter^ 
ftonb  na  f<jn  €rceilentie  jpranb  <E>upb/  SOman  en 
2Htentfmaï!aDennan^tate/  om  met  fnn  eicellen- 
tic  on  aüetftebefoingnecen. 

©"«  by*        <Defen  Dag  DaDDen  De  banen  rupteren  ban  TDtcfl  / oriDtftup*  ||ccentaI0  en  Den  25ofcO/  b?oeg  een  CmbufcaDege^ 
Seif    ntaebt  boo2  Hieuntegsn  /  en  quanten  baer  na  met 
»öo?j3ffu*eenigepeecben  een  goeD  Deel  bceftcn  b002  DeftaD  Da- 
meflcju     icn/  Daer  tegen  De  rupteren  ban  binnen  uptbielen/ 

maer  en  rjuamen  tot  De  Cmtmfcabe  niet/  bjefenDe 

't  gene  Daer  toatf  /  De  bpanD  mcnenDe  altoos  baer 
Daer toe  te  trebben/  bleef  boo:  DeftaD  al  fcöermut* 
ferenDe/  en  trob  ten  ïeftcn  toeberaf/  fonDer  pet  up^ 
gerecöt  teljebben/  attberg  alö  15- mannen/  en  eeni* 
ge  pecrDenberlorentetjebbett/  en  ban  Die  ban  DeftaD 
b2ie  mannen  D00D  gefrijotcn/  en  toef  30,  peecDen  fo 
gefcfjoten  alö  geguetlt  te  nebben» 

©e  &ta*     <®m  uxfitt1  <3UU'  &  jonker  fllrent  ban  <©uben- tm  tjefen.  boo2be  <©ouberneur  ban  <ïBeertcupbenberg  /  D002  laft 
Dsöatöe    ban  De  Staten  binnen  252cDa  getrobben/  nocf)  \yzt 

5Pfl"Jta,,  baenDdban5!Sicolaeö^pcltban3ilmfterDam.  <©en 
teïcuge"'  ttoecben  fonD  fijn  €rcellentte  ban  ̂ aftingen  nocf)  D?ie acttn  /  fen*  baenDelen  Dectoaertg.  ^en  DeeDen  ie?  De  v02abe  ban 
öenbatc    ̂ oïjettlo  boo?  berfoeb  ban  De  Staten  binnen  «Secr^ 

trupDcnberg  genomen/  ombanbie3ijbeo2b2e  totbe- 
ÖouDeniffe  ban25?ebate  geben/  aitoaee  De€5oubec- 
neur  %raumere/  3£ubenboo2be/  en  meet  anbere 
fjent  quanten  begroeten  /  l)et  baenDeï  ban  De  Slppel 
ftecb  140.  man  quant  nteDc  Dcfen  Dag  binnen  252eDa. 

<©e  bpanD  ff  ljeepteboo2  2lnttoerpenober  Deribie? 

te  5".  regimenten  folDaten/  en  ecnïge  rupteren/  Die 
feer  langfaem  ober  ftfjeepten  /  out  Dat  na  cate  ban  Deit 
tuD  Den  öoop  groter  fcljijnen  fouDe/  DaertoefjpmeDe 
DcDe  uptgeben  Datfe  btel  hooo,  mannen  fterft  toa- 
ren  /  ïjocbjcl  Ijp  Den  meeften  Doop  ban  fijn  bolft  bp  Dem 
llielD. 

"ODen  büfDeit  giulij  quamen  nocf)  binnen  252eDa ban  OcftenDe  De  compagnien  ban  <02aef  €rnft  ban 
3Wau/  (met  180.  man)  ban  3BtngaerDen  en  ban 
^aquc^iPKeurö/  enupt||ieumegenDe  comnagnien 
ban  hopmannen  Calf  en  tinbergen:  Ifêen  nreeg 
binnen  252eDa  De  tijDinge  Dat  Den  bpanD  fijn  boet-boln 
boo2  3lntbJerpen  ober  gcfcöeept  Debbenbe/  'löDaegg te  boren  nuoolifijnrupterpe  ober  fcfjeepte/  btaerom 
men  De  toacötcn  albaec  DeDe  berOnaren.  €n  btant 
mennualDaerDoenDe  btajsgebjeelt/  om  De  grachten 
ban  DeftaD  te  beiDiepen/  Die  alom  meeftfeeronDiep 
btaren/  ging  men  Daer  ebcnbtel  meDe  boo2t/  om 

Dat 'et  fonoD'ig  toatf/  cnDatmenterftonD  alé'tnooD 
Doen  fouDe'ttoater  bteDer  in  De  grachten  bonDe  laten bonten/  Die  anDeré  on  Den  boDem  Deel  öertbtaren/ 
men  berb?eDe  meDe  De  grac&tcn/  om  beter  Dienftte 
mogen  trebften  ban  De  ober  groote  bolbterhen/  Die 
Daer  bp  Den  gjngemeur  &emp  geo2Donneertb)aren  / 
Daer  afeenige  fomoottoaren/  DatmenDefacijnban 
De  go2Dijnen  qualnlt  met  mufquetten  bonDe  ffotiberen/ 
en  Daerom  bp  beien  te  gcootgeoo2Dceïtb)erDen;  beg 
nacljtö  fereegmcntijDinne  binnen  552eDa/  DatDcbp; 
anb  mctbcelbol&g  tepeerDeente  boet  tot^oogftras 
ten  gebomen  toaö/  toaerom  men  feberlijft  mepnDe 
Dat  bp  ten  nttnftcn  mcenDe  De  ribiere  ban252eDa  te 
ftupten. 

<Die  ban<0O2ricï)itmbjarenmeDeDoenDcom  Racr 
ftaD  aen  De  l)aben-3ijDe  te  bergroten/  ntaftenbeöaer 
ïtieubte  btallen  /  en  bzebenDc  D'ouDe  /  Die  De  lanDen  ban 
^ollanD  ttcffcnss  De  b02Dere  f02tificatien  batt  De  ftaD 
geboft  uaDDcn/  ober  De  180000»  gulDen/  tot  btelfee 
nieubte  totaüen  Die  ban  l^ollanb  tocDer  mixten  contci* 

5  96. 
bueren/  om  Datfe  blacgDen  Dat  D'ouDe  toanenfoqua^ 
Ujb  gelept  toaren/  Datfe  De  ftaD  met  toel  en  honDett 
flancqueten.  D'<DuDe  toaüentoaren  op  De  ojDinantie 
ban  feemp  gelept/  en  of 't  blagen  ban  Die  ban  De  ftaD bjaeiacljtig  toare  Dan  niet/  meenDe  men  ebentoel/ 
inDien  6emp  nocf)  geleeft  IjaDDe  /  Dat  lip  om  fnn  toerb 

ftaenDe  te  ïjouDcn  /  't  nieutoe  fouDe  berïnnbert  öebben. 
<Den  6,  quamen  noeïj  binnen  25?eDa  eenigecom- 

pagnieit/  foDatternu  23.  baenDelen  bnecDtcn  te  boet 
in  toaren/  mabenDe  otttcent  2000.  mannen/  en  4. 
banen  rupteren/  fterfe  270»  rupteren/  en  be,jl£ag> 
ftraetmaebten  ïjenflerb  boo?iooo,becf)tenDebo?ge' 
ren.   |Ben  breeg  tot  25?eDa  tijDinge  Dat  Den  bpanD 
nocl)  tot  l^oogftraten  lag  /  met  tint  ̂ paenfé  een 
3©alö /  en  nocf)  een  anDer  Regiment/  en  n. banen 
rupteren/  maerbacr  naDatöP  na  Den  ouDett  25ofcö 

trob  /  Daerom  aDbertiffement  gebaen  toerDe  /  om  itt  't lanD  banDer  (€f)olen  toel  toe  teften*  <De«©2abeban 
ilofjenlo  quant  omtrent  De  miDDag  met  8.  peerDen 
tot25?eDa/  engingDetoaüenbeficDtigem  |Ren  IjaD- 

De Daer  albanDcömo2genëb2oeg  ttoeeljalbemanert 

befteette  maften/  b'eenboo?  De  poojteban^ünttoer* 
pen/  enD'anDer  boo?  Depoo?teban  Den23ofcD/  bep^ Deïjeelfterb  enbajt/  met  een  gracfjt  ban  30.  boeten 

b2eeb  /  en  bierDc-balf  boet  toaterö  Diep  op  't  lege  toa* 
ter/  DeroeDeont  iS.gulDen/  Defeöalbe  manen toer= 
Den  gemaeht/  om  De  uptballen  te  faciliteren/  en  te 
beter  te  fïanequeten/  Daerom  men  ooft  eenenmaben 
fonbc/  boo?  DeoBinnicre  poo2t  ,•  Den  <02aef  nocf)  tot 
2ö2eDa  ̂ ïjnöe  /  quant  njDinge  Dat  De  bpanD  na  '£  ̂er^ 
togen-55ofcf)  trob/  toaeromDe^aef  bertcebbenDe/ 
nam  50.  rupteren  /  om  in  De  ̂ ommclretoeert  te 
Doen  toaben  op  Den  Dijb/  enDeDeDegarnifoenenban 
^cufDen/  bommel  en  Crebcccur  aDberteren/  Datfe 
toel  toe  fouDenfien.  Zbasc  na  breeg  men  njDinge  Dat 
De  bpanD  toeDer  binnen  ̂ oogftcaten  gebomen  toaje?. 
^un  €rcelIentieD002  alle  Defc  maniere  bantrebben/ 
Dan  fjitr  Dan  Daer  /  meenDe  Dat  De  bpanD  feberlijft 

'tljooft  na^2eDaf)aDDe/  en  Dat  fjp  l^ulft  niet  meen* 
De/  en  00b  bjefenDe  boo? 't  lanD  ban  Der  tëTDolen/ 
Daer  niet  Dan b02ner^banc=ijBiDDelburg toaren/  beeft 
Den  <©2abe  ban  ̂ olmö/  Die  te  boren  (om  tot  =^ulft 
te  bomen  befcfj2ebentoasf)  ontboDen/  en  öemaenge^ 
fept  /  Dat  l)p  nu  bertrebben  moeft  /  om  na  2&2abanb 
te  gaen/  en  Daer  toe  teften.  ©2aegDe  fjoebeci  baen- 
Delen  bneebten  boben't  garnifoen  ban  De  ftaD  /  fjp 
meenDe  'tïanDbanitulft  te  bonnen  betoaren/  Dat  De 
bpanD  Daer  in  niet  quant  /  Daer  op  De  <0?aef  ban 
e&olmtf  anttooo^De/  fulb^met  10.  baenDelen  te  bon- 
nen  Doen/  Docö  fjeeft  fyn  Crcelïentie  l)em laten  ne- 

uten 12.  ban  De  befte  baenDelen/  en  gemeen  fcf)2if- 
tebjbe  getepbenDe  ïaft  gegeben  /  toaer  na  f)P  De  toacf)^ 
ten  al  omfouDe  Doenbefettcn/  en  Dat  fjp  boojt^felbe^tinör» 

fo  toel  toilDe  toe  fien  Dat  Den  bpanD  in  't  lanD  niet  qua^ ««.  öec* 
me  /  toaer  na  fijn  €r cellentie  met  De  refterenDe  baen-  "f ht  na 
Delen  (5tjnDefeer  tocpnigj  na  bergen  op  ̂ oomber^  |2n  " trobbenisf. 

3£cn  7.  5Iulij  quamen  De  18.  baenDelen  met  Den©«i3cn« 
9!Dntirael  ban  Jlaffau  upt  ̂ anbrijb  in  EelanD  /  en  ™k*sl 
toerDen  terftonD  in 't  lanD  ban  Der  (Cfjolen  gefonDen  ̂ n om  Dat  te  betoaren/  fijn  Crcellentie  eben  toel  b2e*  jflairau 

fenDcDatDen  bpanD  fouDe  tracfjten  in 't  lanD  ban^^tmet 
©ulft  te  bomen/  öecftDe^abeban^olmö  aenge- S"^'  I 
fcf)2eben  /  Dat  fjp  troeft  fcfjerpe  toacljt  toilDe  Doen  [jou-  Spt 
Den/  omDeö  bpanD.öboo2nemen  te  beletten/  enfon-©?ans* 
Declinge  aen  De  trancfjee  ban  De  ̂ toppel-Dijb  Doen  •#*• 
arbepDen/  om  D'oberbomft  De«fbpanD.öban2CbfDaeI 
te  mogen  toeeren» 

<De  <^>2aef  ban  ̂ oïmsf  fcD2ecf  aen  fljn<£rcelleit-  ©««?«f 
tie/^  DatfjpDefen  Dag  met  200.  man  aen  De  Stoppel- ^nlmft 
Dijb  eerft  baDDe  beginnen  tetoerben/  om  Dat  f)P  eerfS  am 
geen  gelD  IjaDDcgebaD/  en  Dat  Dieban^elanD  Qemfönandi. 
nu  1200»  p.  fjaDDen  gefonDen/  Dat  Den  bpanD  fjem 
in 't  lanD  banJBaetf  noclj  mlle  fjielD/  metf)etmee^ 
ftenDeel  ban  fnn  bolft  /  fonDcr  Dat  bp  toiftemettoat 

intentie  Dat  eenen  folDaet  '£  Daegö  te  boren  /  ban  Cot- toiö  aen  Dcnbpanb  obergelopen  toaef/  Dat  men  fien 
fouDe  toat  fiier  op  fouDe  bolgen/  Dat  f)P  toel 3 o.  of 
40.  rupteren  Daer  in 't  lanD  bannoDe  baDDe/  DieDp 
berfocutDat  inalleDiligentie  moefxen  toerDen  gefon= 
Den/  en  Dat  fjp  alle  Diligeitrie  fouDe  aentoenDen/  al öat 



1596. 
bat  tot  Deöouticrttft'c  ban  't  lanD  lian  noDe fontre  toefen, 

©en  üp»      jfuaer  ben  bpanD  mogclijft  D002  Den  boo2f5.  oberlo? 
nf-Sö  perofanDerS/  fienDe  bem  felbe  nu  hlaer/  mits  bat 
nan^ui/ï  fijn  €rcdl.  na  ®2abanb  toas  bertrobben/  is  met  alle 
me.         t  bolft  bat  norl)  in  't  lanb  ban  aBaeS  acn  be  ribierc  ban 

be^cDelbelac/  Dacftelijb  opgetroftften  naduid/  en 
opDcnabonD5chomen5n1.be  aenbe  febanfe  ban  be 
25loent  jriici  ïtcöV  met  1 1 .  fcDnpten/  öceft  De  felbe  ober 
't  flijb  na  De  Crcbe  Doen  U2cngen/  om  fijn  bolft  baer 
meDe  ober  tefebcpen  op  't  lanb/  tiiffdjcn  be  lBoer- baert  en  «^pitfenbura:  USacc  om  Dat  Die  fcDupten 

ftoaer  toaren/  3ijn  b2~ïe  ban  Dien  op  't  flijft  blijben  fit- 
ten /  Die  niet  boo^ts  bonben  geb2acl)t  toerben  /  en  b'an? 

bcr  inbe€tebegeb?acOtDebbenDe/  Deeftfyn  bolft  be? 
ginnen  ober  te  fetten/  in  't  toelbe  nodj  ttoee  feftupten  in 
be  gronb  getreDen  3jjn/  en  obermits  De  Capitepnen 

25ercDen  /  <3]ngcnbaben  en  Cottoits  /  De  toacljten  op  't Spterlanb  niet  toel  befet  Dabben/  gelijb  als  Op  fijn  €r? 
celientie  geo2bomteert  toas  /  beeft  ben  bpanb  obergefet 
ontrent  350.  mannen  /  al  eet  be  fcbilbtoacDten  DeS  ge? 

toacr  tocrDcn/  la  2&02lotte  ts  D'ccrilc  getoeeft/  Die met  ontïem  200.  man  ober  gebaren  is  /  be  refte  aen  en 
acnbolgenbe/  ban  baer  na  fulfts  getoaertoo^Denbe/ 
DcbbenDen  alarm  gemaebt/  baer  Doo^  fJngenDaben 
en  Cottoits  met  bun  baenbelen/  upt  De  grote  itaep 
bertoaerts  gebolgt  $n  l  en  beeft  ̂ ngcnljaben  fijn 
HLuptcnantmcttoepmgfolbatenop'tfbjft  na  ben  bp? 
anD  gefonben/  en  bp  tjem  Doen  bomen  ontrent  30. 
folbaten/  Die  in  De  ftlepne  baert  of  ftbanfen  lagen/  De? 

tent  D002  ben  ̂ ergiant  ban  gjngenDaben/  en  alfo  't  (tb béfcDanf be»  nebloct (jcbbcnbe  /  en fienDc  Datfe  D002  De 
obernebomen  refolnteUjb  befp2ongen  to02ben  /  toerben 
fp  fo  f  eer  bcbiecft  als?  fp  baer  cetfi  ftloeftmoebig  be- 
toont  Dabben/  bcrlatcnbe bet  fcljanfben/  DebbenficD 
gerctircert  op  De  grote  iftaep/  Daer  D002  ben  Hupte? 
nant  Doob  geblcbenis/  enïjeeftDen  bpanDDe  blepne 

©f  wua  ̂ acp-fc  banfc  ingcnomen/cn  alfo  berferegen  een  plaet? 
ban  i»  '  fe  om  ifjm  berfebert  te  mogen  ïjonDen  /  en  't  Dooft  upt 
tepne  e*  ̂   bieDcn-  %a  plotte  Deeft  't  felbe  fcljanfften  terfïonb 
KSEnJ  bom  fmificcren/  en  metbolb  boo2fien  /  fo  Dp  beft  fton? 
ingtno*    be/  baet-cu-iuflïDcn  is  ïjet  anber  bolft  boo2tsober? 
nan.       geftomen  /  %a  23icDe  <0onberneur  op  be  febanfe  ban 

be  Bloem  of5JHicntcS/  alDaerblijbenbc/  fteïbe  0202e 
omrijs-boffcbenenanDere  noDige  fabcntcbcfïellen/ 
om  baer  te  fb2tificeren :  Den  alarme  nu  alom  ontfïacn 
3ijnbe/  iö  Den  febeeps  Capitepn  25anbert  met  fnn 
tóotfgefellen/  opDenbpanD/  Die  altoos  en  gefïaDelijn 
oberfette/  aengcballcn/  en  Decft  bem  D2ie  ban  fijne 
ftfjupten  Denonten  /  toaer  boo2  ben  bpanb  niet  ban  b2ie 
fttmpten  of  cbaloupen  om  te  pafferen  en  beljielb/ 
mcttKbJelbe  bpal  getïabelbb  oberfette.  <©e<02abe 

ban «gobttö5  beiialarm  in  be  ftab  IjorenDe  /  ontrent  1 1 . 
uren/  beeft  terftonD  om  te  bieten  toat'erepgentlybte boen  bjoö  /  tmtgefonDen  ben  ̂ ergiant  tjBa J02  ban  bc 
flab  ̂ 000  be  #2inre/  en  onbertuffcOen  bet  bnjgö- 
boift  Doen  in  be  toapenen  tlellen  /  ©2ince  bomenbe  aen 
ben  ï$runs-bijb  /  beeft  albaer  gebonben  ben  hopman 

(F0L400  «fngenbaben/  met  een  beel  ban  fijn  bolft/  enbanöcm 
bcrfïaen/  Hat  ben  bpanb  ober  bias/  fijnEnptenant 
herdagen  /  en  De  hlepne  öapc  ingenomen  babbe  /  baer 
cp  fjp  ben  felben  hopman  Delafle  tertfonb  in  be  feban- 
fêbahbe  ,iiRocr-baert  te  trebben  (baer  in  maereene 
compagnie  lag )  en  baer  te  blijben  tot  naDer  befeïjeib  / 
en  10  toeber  na  betfab  gebeert/  be  *62aef  aenfeggenDe  / 
't  gene  bbbcbonben  bnDDe/  Diebad  DoenDc  toefenDe 
om  't  bollj  in  0202e  te  flellen  /  en  Daer  meDe  upt  te  bal? 
len/töben  felben  ̂ 2ince/  metbe  I^oplupben  #ottep  en 
<0Pfdaer  norb  macl  uptaereben  /  om  beter  öcfcfjctö  te 
hernemen/  en  5ün  gebomen  tot  ontrent  ben  ï^rnps- 
btffe/  i^\tïfc  Den  bpanb  (Die  Doo2DitberloopbanDen 

ttjb/  en'taetïaDig  pafferen  nufterb  gebJ02Denbjaö) 
bonben  arbepben  om  baer  te  logeren  /  en  baer  te  berfe^ 
teren/bit  ben  <02aef  toeber  aenfeggenbe/en  ben  Dag  nu 
öeginnenDeaente  bomen/  DeDe  De  452aef 'tbolb  ter 

jan  't  gat*  ftab  upt  marcbcren  na  Den  bpanD  toe/  om  ïjem  upt  l)et 
JW tuni  "an^  u  flacn  /  DoenDe  een  Deel  met  Den  <£>berften  %\\^ 

tenant  /  ̂ionftcr  ̂ joban  ban  €gmom  mareberen  boÓ2 

bp  De  .ïitlocrt-baert  tot  op 't  HPterlanD/  en  eenanDcr 
beel  ben  bnlt  langö  trcbbcti/'rer bt  op  ben  bpanb  aen/  en 
eenberbenbeel  met  Den  iïia}02  $2ince  /  eiï  De  t^oplup^ 
bcn<£5pfclaer  en  ̂ ania/  Doo2ecnen  binnen  toég  ban 
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Bptbat 

[9ulfïrt 
jenbtn 
jpanö. 

acDteren  op  ben  bpanb/  W  fo  Dapper  opöenaentrof^ 
fen/  batfe  tjem  upt  ben  brup^-bijbbebenoptoijben/ 
metfulften  confufte  Dat  toel  50,  of  60.  mannen  in 't 
toater  fp2ongen  /  en  ober  ftoommen  (Daer  ban  Den  bp- 
anD  itaDerbanDeenigeopDen|Boo2Di)b  DeDefiangen) 

maer  om  Datfe  't  boo2fj.  blepne  fcljanfben  DaDDen  /  en éen  troupe  Daer  bp  00b  ba|t  (taen/cn  00b  fterber  toaren 
ban  bolft  /  ais  Den  <02abe  ban  ̂ olms  /  Jebbenfe  Daer 

Daer  met  toeDer  t'famen  gcboegt/Daer  toas'er  te  boren 
zoo.  ban  ben  bpanb  op  be  toeg  ban  J$ul|t  aen  be  molen 
gelogeeit/  om  bicn  pas  te  betoaren:  .ïlBaer  fienbe 
§aer  anber  troupen  blucöten/  en  ï^itfz  bpbie  ban  be 
ftab  Daer  ban  geïjouDen  toaren/bebben  meDe  De  blutfjt 
Doo2tbelD  genomen.  <©e  <02aef  ban^olmsbaDDe 
te  boren  aen  €gmonD  Doen  bebelen  /  batöP  altoos  een 

gros  bp  Dem  foube  maften  te  Douben/  en  op  't  blucDten ban  De  bpanD  felfS  meDe  bp  De  troupen  gebomen  3ijn- 
De/  enin'tnajagenin'tbcengequettt/  en  Die  ban  be 
flaD  mceft  in  Difo2D?e  geftomen  3ijnDe  /  en  eenige  aen  't 
plonDeren  geballen  /  is  De  bpanD  (Die  anDers  geen  upt' 

ftomfte  fag  om  meeftcr  te  to02Den  /  Dan  Doo?  't  becDten of  bcrb2inften/  mits  D^t  toater  getoaffen  toas)  nu  toat 
gerallieert  en  berfamelt  3ijnDe/  toeber  op  Die  banbe 
ftabaengeballen/  en  Deeftfe  met  groter  ronfufie  Doen 
blucïjten/  ais  fpfelfs  te  boren  geblucDttjaDDen/  te 
meer  fo€gmonD  geenfonDerlinge  groSbpDemöeb^J^n 
benbe/  ftenDeDeconftifie  optoeeft/  fonber  refiflenrieKS?.,, 
te  boen/  baer  b002  Den  bpanD  benlupDenniet  alleen mttbifo^ 
Den  ïirups-Dijft  toeber  afgenomen/  maer  ooft  tot  inö?enabt 
beftab/  enbeiBoct-baertboen  blucDtenDeeft/  metKe" fulften  loop  Datfe  niet  ftonDen  opgeDouDen  to02Den/öaEcu 
niet  tegenttaenDe  fp  met  (toepnig  bolft  /  Den  bpanD  aen 
De&rups-Dijfe  upt  DeretrancDementen  bp  ben  bpanb 
felfS  baer  gemaeft t )  babben  ftonnen  fcfjutten  /  fo  €g- 
monb  met  fijn  boo2f5.  bolb  /  of  be  anbere  be  refolutie 

gefjab  öabben/ben  bpanb  baer  toeber  't  Dooft  te  bieben. 
^en  bpanb  i0  baer  0002  meefter  ban 't  belbgeble- 

ben/  3ijnbe  bien  nacDt  ober 't  toater  in 't  lanb  gefet 
ober  1500.  mannen,  gn  befe  fcDermutfel  bieDert  af 
liep/bleben  ban  ber  flab  3ijbe  gebangen  be  Capitepnen 
^ottep  en  $iebelb  /  en  toel  1 00.  mannen  D00D  en  bele 
geguetft/  en  ban  ben  bpanb  ben  <®berften(Cefleung/ 
en  meer  ban  200.  mannen. 

<©cn  Carbinaei/  i)k  in't  lanD  ban  3©aeS/  tn't 
D02p  ban^t.^icolaes  toas/  toerDebertoittigt  Doe 

litbtebjft  Dat  fijn  bolft  in't  lanD  ban  ̂ ulftgeftomert toaren  /  beeft  ,ïï2ons  De  üofne  ontboDen/  Dat  Dp  toeber 
te  r ngge  ober  be  ̂ rbelbe  ftomenbe  /  ooft  baer  op  treft? 
ben  foube  /  met  alle  Det  boct-bolft  Dat  Dp  mebe  geno* 
men  babbe  /  en  Dat  bp  om  ficD  beguameltjft  te  legeren/ 
fien  fouDe  toeg  te  nemen  alle  De  beletfelen  Die  Dem  boo? 

Qiir.mcn  /  Dat  Dp  't  felbe  aen  fijn  3ijDe  bebelen  fouDe  aen 
bet  bolb  t^t  bp  bp  firD  DaDDe/in  't  lanD  ban  Jtëaes  i  ge? lijft  bpooftDatelijft  geDaenbeeft/02bonnerenbe<©on 
9Clonfo  De^enbofa/  Dat  Dp  met  fijn  regiment/  Det 
^©nptfe  regiment  ban  Den  <(I52abe  De  25pe/en  De^Balfe 
ban  irrefljn  /  en  Eignes  /  De  flaD  naDeren  fouDe  aen  De 
3ijDeban  bet  berD2onben  lanD  ban  %tü/  en  bat  Dp  in 
fulber  boegen  /  op  be  fïinfter  ftant  ban  be  nieutoe  baert 
foube  gaen  leggen/  en  Dat  Dp  foube  fienDetfecourste 
beletten/  toaer  toeDem4.ftuftften  gefcDutsgegeben 

3ijn/  <©on2Hlonfo  beeft 'et  gebaen/  Doetoelnietfon? Der  grote  moeptcn*  <©p  De  02b2e  bielBonsbciPiofne 
ontftng/  is  DP  ben  9.  toeber  ober  be  ̂ cDelbe  geftomen 
Ijp  iS02Dam/  en  Des  nacDts  gelogeert  in  Det  f02t  ipuen? 
tes  /  en  is  ftrafts  Det  Canael  gepaflfeert  met  De  floepen 
Die  =üa  pebe  DaDDe  Doen  gereet  maften  /  50.  man  paf* 
fcrenDc  D002  Det  berD?onften  lanD  /  en  DaDeujft  fitD  be? 
necrfligenDe  Det  fecours  Det  inftomen  tefoêftenbene? 
men/  latenDc3ta2302lotte  acDtcr/  om  met  fijn  bolb 
en  Det  anDere  Dat  bp  met  geb2acbt  babDe/  beiiïöoer- 
fcDans  toerft  te  gebeit ,  befen  bag/  te  toeten  ben  9.  toer? 
DcmeeftDoo2geb2acbt  met  blepne  febermutfeïen/  be 
bpanD  DeDe  Det  blepne  fcDanfftennocDal  berflerften/ 
en  fijn  bolft  in  be  boo2f>  Srups-büb  retranferen  /  baer 
noebbeftbanfeban  ̂ pitfenburg  of  bc  grote  ïïape/ 
nocb  be  febanfe  ban  ̂ föoer-baert  op  Den  niet  fïancgue? 
ren  ftonben  /  fijn  bolft  begonben  ooft  al  boo2  Det  lanb  te 
lopen/  en  Kregen  norfteemgen  ftlepnen  buptbanbee? 

(ten/  maer  De  meefle  toaren  al  toeg  na 't  lanD  ban  Der 
<0oeS/  fijn  Crcellemie  tot  25ergen  op  Eoom  ber? 

\»it= 
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toittigt  3üntic  /  bat  ben  bpanHbJcöec  na 't  lanb  ban 
^ulft  troh/  bevtaccn  niet/  fo  omtiat  öp  't  niet  bol- 
ftomeujftftonöegcloiien/  alö  ooft  om  bat  bp  niet  non* 
bebectteftftcn/  fonüer 't  lanö  ban  bec  CDolensn  ebi- 
bent  perijftel  te  laten/  mït$  bc  bpanb  (terft  tn2&2a* 
banb  ontrent  252eba  toaa:  USaet  baer  na  fefterljeib 

ftrijrjenbe/  bat  ben  bpanb  in 't  lanb  ban  l$uldtoao7 
en  bat  bk  ban  252abaitö  bertroftften/  té  öp  benna- 
noen  met  13.  ban  be  jpcanfebaenbelen/  en  5.  anbe^ 
re  tfebeep  gegaen/  en  be^  abonbss  nocb  in  ̂ aftin* 
gee  gat  genomen. 

<©en  10,  en  n^uuj/  febermutfeerbenber^ta* 
ten  bolft/  en  ben  bpanb  tegen  ben  anberen/  entoer- 
be  25etcf)em  Capitepn  baneenEeeugbaenbel/  met 
een  grof  flun  ban  ben  bpanb  boobgefeboten  /  fnn 
baen&2icb  toerbe  ooft 't  been  afgefeboten/  enquamen 
befen  bag  eenige  eonipagnien  bolKS  bp  fnn  Crcel- 
lentie  gefonben  inde  dab/  enben<ü5?aef  ban^olmg 
fcljjeef  aen  fijn  €rccUcntie  bat  ÖP  om  feboppen  en 
fpaoen  gefdpebcn  ïjabbe  /  en  bat  öp  feer  arbepbe/ 
om  fonbetlinge  be  contrefcöarpcn ban  be iflaoer-baert 
langs  op  te  fniiben  /  bat  l)em  boebte  bat  men  ben 
bpanb  't  pafferen  foube  bonnen  beletten/  tnbienmen trenebcen  troft  ban  bt  niote  ïtacp  na  be  ftlepne  toe/  bat 
ben  bpanb  Deel  perpïci  toas/  enbien  nacbt  niet  beel 
boUiö  gepafleert  babbe/  enljp  berfoebt  met  fijn  €|> 
ceïl.  te  communiceren  op  bc  mibbelen/  om  baer  alle  fe- 
cours  af  te  mogen  fnijben.  ̂ ijn  €rcell.  btbt  een  Dal* 
toemaneboo?be  febanfe  ban  <$pitfenbergfiaen/  om 
baer  gefebut  te  (lellen  /  en  bet  obecbaren  ban  be  bp- 

anb te  facilitcten  of  beletten  /  om  bat  be  bpanb  eenige 
ftuftften  geplant  baboe  boo?  be  febanfe  ban  be25loem 
of  3fuente$/  baec  mebeljp  be  febanfe  aen  beftëoer- 
baert  bptoater-pas  ftonöe  befebteten/  onbec  fabeur 
ban 't  toelfte  bP  fijn  bolft  en  bib2e£  bp  febonen  ba- ge  ober  febeepte  /  te  meer  fo  geen  ban  be  febeeps 
Capitepnen  ban  bec  Staten  5i)be  fo  natoaebt  Dou- 
ben  002de/  batfe  ben  bpanb  bet  pafferen  Dabben  bon- 

nen berljinberen. 
^ijn^xcell.  quant  ben  elf  ben  felfs  perfoonïijft  bm 

nen  i|uld/  ombedab  en  febanfen  ban  bolft  teboo2; 
mnmn/  fïen  /  en  om  bat  men  fag  bat  'et  nu  op  be  (lab  aen  bo- 

en ficu     men  foube/  btbt  fnn  €rcell.  't  bolft  ban  binnen  at- 

poo?te  af  tot  be  febuttecs  bof  toe  (bie  meed  fmal  en 
meed  fonbec  parapet  of  b02(ltocringe  toao)  te  ber- 
biftften/  op  be  bim  ban  42.  boeten  op  be  fttupne/ 
met  opfettingeban  eenebojdtoeeinge  ban  22.  boeten 

(Foi.4')  biU:  be  (lab  ban^ulft  lag  aen  be3ijbcna't  lanbtoe bp  nae(t  ronb/  Debbenbe  fonbetlinge  geen  (ïanften/ 
ban  een  tamelijh  faoltoecK  aen  bebubbel-poo?te/  een 
cabelijn  boojbe  25agijtten  poo?te/  b?eebenbiep/  tn 
befen  alom  genaemt  \)tt  grote  cabeüjn/  beoo(lenban 
be  lagune  poo?t  tegen  be  contrefebarpe  aen  /  lag  een 
fclepn  rabelijnben  batmennoembe  be  ,§poo?/  nocb 
toaö  'ec  een  boet  ban  een  uabeujn  begonnen  boo?  <©up* 
belö-gat/  en  geb^aebt  ontcent  een  man$  lengte  upt 
bec  aecben/  anaec  beclatcn/  en  fo  ten  balben  laten 
leggen/  iKft  b^ie cabelijnen  babbe men  gemepnt  aen 
te  tcebben/  en  tot  boltoecben  te  maften/  maec  om 
bat  be  penningen  tot  beatificatie  banbe(labgecon* 
fenteect/  bp  connibentie  ban  be  Staten  ban^elanb 
mee(l  gebiberteert  toacen/  om  be  fokten  bupten  te 
maften/  totbetoaringe  ban 't  lanb/  toaren  befe  on* 
boïmaefttbhjben  leggen/  baec  in  nocb  bat  becfupm 

gebaen  toecbe  /  bat  men  nocb  nu  't  ftlepne  cabelijn  niet ttaebte  op  te  maften.  %m  be  3i)öe  na  &u  fans  fteen/ 
b)as  be(lab  met  een  nieuto  groot  boltoecft  ban  be  (lab 

afgcfcOenben  /  tamelijftba(l/  in'tlanbtentocdenlaï 
gen  be  febanfen  ban  ̂ aflau  en  25oecen-tcoo(l/  en 
ten  noo?ben  be  H5oec-baect  /  ̂pitfenbucg  en  be 
c^anöbecgen. 

2Bu?anbai     ̂ Bcn  io.  ̂ juijj  babbe  ben  anmbaffaöcut  25ii5an- 
SSST  ̂   aen  bc  ©ceren  «Staten  45eneraelobergegebeneen 
SeUJ,on"nftccebentieb2iéf  ban  Dcnïtoninftban©2anftcüft/  baec ban        m  be  ifeoranö  oen  Sdbmtrael  l^affau  /  en  be  Colonelö 
©?anfttö&  en  Capitepnen  feec  bebanftte  ban  Ijaec  goeb  beboic  iiat 
Semt?  f?  Dem  gebaen  öaöben/  bentüb  3Pin  ©?anftcijftge- 
otJtrban  toee(ltoacen/  ceferercnöc  bem  booztsf  tot  bet  gene 
nen  gto<    25u5anbal  baer  bosberg  upt  fijnen  name  boo?-b2a- 
n,n&/0aKgot foube/  biebenn.baer  op  nocbberbaelbebefelbe 

teil.  komt 

frifóbin* 

bebanftinge/  b02berberljalenbebe  noob  ban©2anft;opfjpetn 

rijft  in  't  lange/  en  berfoebt  alss  nocb  fecour 0  ban  2000,  p?°P"fi»« 
mannen/  boben bettoee  regimenten  «©afcoenö/  tikmu be  Staten  onöerftielben  /  en  een  goebc  nuantitept  buf* 
poeber^  <®p  bit  berfoeft  ftonbe  boo?  befe  tijb  /  mit.0  be 
tegenbJ002bige  noob  ban 't  lanb/  niet  tot  fijnen  boo?- 
beel  gebifponcerttooiben/  maer  belangcnbe  betpul* 
ber  toerbe  bem  eenige  Ijope  gegeben/  om 't  felbe  te boenftopen/  baer  boren  be  Staten  foubenfp2eften. 

2tlleöefebagenboo2  too?b  bp  be  Staten  <0enerael/ 
ïtaeb  ban  ̂ tate  enfijn<6enabe<ï52aef  3Billemban 
|^a(fau  /  met  be  v©ebeputeerbe  ban  B2icfianb/  <öber- 
^(fel  /  ammelanben  en  3&2entbe / feer  gebefoingeert 
om  baer  te  berb?agen  op  't  (luft  ban  be  fortificatie ban  Coeberben/  baer  ban  top  ter  gelegenberplaetfe 
berber  berbaelboenfullen» 

^en  12,  giulij  ontfing  men  tn  ben  t^age  b?ieben  ©ojbec 
ban  fijn  €rcell.  om  te  bebben  gelb  /  ftrupt/  febup- b"&,fl  n. pen/  en  anber  amunitie/  toaerom  goeb  gebonben  too?-  JSibt?  S 
be/  bat  bc  Commiö  aBijgantiS  bertoaertö  foube  gacn/  t>t  btiw* 
om  02b?e  op  be  bib2c.tf  te  bouben  /  en  bat  men  ter(lonb  tin& bie  b« 
öe  berfoebte  amunitie  bertoaertg  foube  fenben.  ̂ enSSSS? 
<©ouberneur  ban  bergen  op  ̂ oom  /  fonb  ftjn  €rcell»  0101*001 
op  fijnbcbel4.  Dalbe  canorns  7000.  ponb  polbec/  en  iNfr 
een  goeb  beel  ionten/  enpöpegalen/  en  bebe  maften 
<6abiomef/  om  bertoaertg  te  fenben/  en  fcb?eef  aen 
be  Staten  tocberom  om  anbere  p2obifie/  ben  bpanb 
feboot  befe  bag  feer  op  be  febanfe  banbeiBoer-baert 
en  befialbemane/  bp  ftjn  €rcell.  boo^pitfenburg 
gebaen  maften/  baer  mebe  W  beelfcbabe  ̂ ztK/  in- 
fonberbeib  aen  be  parapet  ban  be  neocr-baert  /  W  ffp 
bpftantsf  alle^toeg  feboot.  3£cg  nacbtsS  tenteerbebp 
te  bermcederen  be^trencbe  of  contrefebarpe  leggenbe 
tufleben&eiiaoett-baert  en  (lab/  om  alfobe  febanfe 
te  tnbe(lecen/  maer  toerbe  met  berüeg  ban  be  fijne 
toeber  te  rugge  ge  jaegt  /  fijn  €rceïl.  ïitiit  alle  p?cpara* 
tit  maften/  om'tgefcöut  te  lanbe  te  b?engcn/  cnbe 
febanfen  ban  meerbergefebut  te  boo?fien/  fo  toelatë 
om  in  bebalbe  maen  te  (tellen/  en  baer  mebe  fobeie 
mogelijft  bet  oberftomen  te  beletten.  3£cfenbagop  be 
na-noen  guam  3Cb2iaen  foppen  ban  ̂ 02b2ecl)t  m 
ben  Igage/  refereerbebatbeoBjabe  ban  l^obenlb  fijn 
^up)S-b20utoe  tot  <0ecrttupbenberg  ontboben  babbe/ 
en  batfe  abbertifiement  geftregen  babben  /  bat  Bp  fijn 
compagnie  upt  bommel  ontboben  babbe  /  toaer  boo? 
fp  beb2eef  ben  bat  W  bem  ban  <0eertrupbenberg  foube 
toillen  mee(ler  maften/  om  aïfo  te  beter  fijnen  totlle 
ban  be  abmini(lratie  ban  be  goeberen  tot  2&?eba  te 
ftnjgen/  bier  ober  toerbe  ter(lonö  een  patente  aen  ben 
oBouberneiir  ̂ ubenboojbe  gefebiftt  /  om  op  ficb  ban 
be  felbe  met  fijn  compagnie  toeber  na43eertrupbem 
berg  te  fteren  /  en  bertroftften  upt  ben  ̂ age  be  peeren 
ban  ifèatbeneffe  /  (8lbenbarnebelb  3Cbbocaet  ban  ben 
lanbe  ban  ̂ oüanb/  en  3fib2taen  foppen  boo2f5.met 
la(l  om  ben  452aef  te  berfoeften  /  en  inbuceren  bat  bP 
na  Eelanb  bp  fijn  €rcell.  toilbe  repfen  /  en  baer  belpen 
abbyferen  ten  biende  ban  ben  lanbe/  en  of  bP  üit# 
toepgerbe/  ̂ ubenboojbe  baer  binnen  te  boen  laten 
met  fijn  bolft.  <©ntrcnt  beft  tijb  fcb2eef  be  <02abe  ban 
Solmö  aenfgn€rcell.batbP  badberfefterbebepaf- 
fagieaenbe|Boer-baert/  en  alles  boen  foube  bat  een 
eerbjft  folbaet  toedonb/  fo  lange  t)p  foube  leben  of  mib* 
bel  bebben  /  bat  \yp  nocb  ttoee  Capitepnen  in  bei^oer- 
baert  gefonben  babbe  /  baer  bier  meed  ban  nobe  toaö  / 
ombatbes&joutoertf  banbe  dab  niet  b20utoben/  en 
berfoebt  baerom  eenig  bier  en  bifc&upt. 

<©en  i3.gulijtoa.öelftö  bpi|uldboenbeban  bem 
te  berfefteren/  en  om  batbe<62aef  ban  ̂ oïmg  ge- 
quetd  toasf/  toerbe  in  be  dab  bertoaebtombaer  te 
commanberen  in  fijn  plaetfe  ben  Coloncï  fjan  pron  / 
een  feer  bigilant  man  en  goeb  folbaet/  mtóbelertijb 
fcï)2eef  be  <02abe  ban  ̂ olms  aen  fijn€rcell.  om  te  be? 
libeceren  en  o?b2e  te  toillen  dellen  /  om  met  be  feetenen 
teb2eftenbcb2uggebie  t\p  meenbc  bat  be  bpanb  ober 
be  ftrefte  foube  maften.  t©e  peeren  ban  n&atijenefle  en 
«ölbenbarnebelb  tot  ̂ 02b2ecbt  ftomenbe/  beben  be 
compagnie  ban  be  *02abe  ban  l|obenlo/bie  baec  geno- 

men toaoy  baer  blijben/  en  treftftenbe  boo2tö  tot  <©eer* 
ttupbenberg  /  berfoebten  ben  «02abe  ban  3|obenlo  om 
na  Eelanb  te  toillen  bp  ftjn  €rcell.treftften  met  nocb  7» 
anbere  compagnien  boet  ftneebten/bte  men  upt  252eba 

ftaö- 
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baööe  boen  nomen/  b  todft  tien  <©2aef  aen  nam  te 
boen  /  fonberlinge  alfo  fip  ai  te  noren  gefint  toas  fulfts 
te  boen/  fobpbcrftlaerbe/  en  fijn  Compagnie  baar* 
om  npt  s&ommelontboben  öabbe/  baatom  men  in 

grote  ttoijft'eiarbtigbeib  bleef/  of  fijn  meninge  ook toas  getoeed  /  |)cm  ban  be  (lab  <Öcertrupbcnberg 
meefïer  tetoillen  manen/  ent  bat 'et  toat  tegen  fijn nature  dreet  alfo  te  fimuleren  /  en  fo  ÖP  tot  be  fafte 
onfcbulbigtoas  geïijftmenbielb/  ombatbprcrdonb 
fo  gocbtoilligacnnam  tebertreftften/  en  bat  be  gene 
bic  öem  bit  opbiebte  /  bent  een  leinbc  parte  ïyabbt  toil* 

ban  gelb  en  alle  anberc  bcboeften  toel  booifage  /  bc 
<02abc  ban  joints  fclrccf  ö2ïe  b2ieben  upt  be  (lab 
aen  fijn  €rcell.  meeft  tjoubertbe  bat  ben  bpanb  ban 
meninge  toas/  ooft  ban  be  ̂ ijbe  ban^affau  ober  te 
bomen  /  en  bat  alle  bagen  fo  binnen  als  Unpten  bc  (tab 
mocfren  toabcn  19.  bacnbclcn  folbatcn  /  fo  bat 'er 
maec  10.  baenbelen  t'elbcn  een  uure  om  te  toctften 
blcben/  bcrfocljt  baerom  noclj  5.  of  6.  compagnten 
ten  minden  alleen  booj  een  tijbbat  bie  toerben  toat 

ober 't  boogde  fouben  toefen.  ' <De  regimenten  ̂ panjaetben  bit  bu$  lange  toepge* 
len  fpelen/  op  bat  men  Ijcm  niet  betroutoen  foube  of  tig  toaren  getoeed/  in 't  lanb  ban  3^ul(tte  trebftcn/ 
öeb2upften/  immers5  toerben  bie  ban  <©o?b2ecbtban  troftbenbefenbag  ober  tot  4.  regimenten  toe  eins  ban be  taefe  bit  fn  Dabben  bcbiijt. 

3i>en  14.  gillij  ontfing  men  in  ben  ̂ age  ïmeben 
tipt  ben  leger/  banbe  grote  fcljabe  bic  bebpanb  bebc 
met  febieten  fo  aen  be  febantfe  als  Dalbe  maen. 
3©aerom  be  Staten  <0cneracl/  enüïaeb  ban^tate 
lange  bergabert  toaren  /  om  te  abbiferen  toaer  mebe 
men  fijn  €rcell.  foube  nonnen  aflïderen/  en  om  met 
ben  eerden  meer  oo2log-fcl)epen  na  Zelanb  te  boen 
gaen/  te  meer  fo  mentijbtngc  brceg/  batbenbnanb 
op  be  blote  booj  3lillo  pit  babbe  toillcn  tenteren  /  befen 
öagbertrüK  bcn452abe  ban^obenlona  Eelanbmct 
8.  baenbelen  ftneebten/  om  bp  fijn  €jccellentie  boo2 
I^uld  te  bomen.  <E>ie  ban^elanbfonbenben^enfio- 
naris?  ban  kanten  in  ben  ̂ age/  om  aentcbouben/ 
batgelbenamunitie  na  t  leger  gefonbenmoebt  to02* 
ben/  en  bat  ben  föabeban  &tatt  Collegialitcc  ber* 
toaerts  moebtgaen/  om  bat  beo3ebeputeetbe  baer 
3ijnbe/metban  gelimiteerbe  lad  babben/  en  in  bep2in* 
ctpaïe  fanennietftoden  einbbjfttefolberen/  en  bat 'et 
te  lang  aen  liep  /  om  t'elften  in  ben  *$age  te  nomen  om refolutie,  binnen  3£ul(ï  toas  men  feer  arbepbenbe 
om  be  toallcn  te  berbiftften  /  en  om  bat  men  b2efe  Dab* 
be/  bat  be  bpanb  met'ettijb  be(iab  aentaden  foube. 
%m  't  grote  rabelijn  babbe  be  o&abe  ban  ̂ olms  \ytt felbe  boen  mineren  /  toelfte  mine  geb2acbt  toefenbe  tot 
tnbemibben  ban'trabelijn/  met  fttupt  gebult  en  ge* 
flopt  toerbe/  &Q02  lafl  ban  be  CapitepnbaitbeiBi* 
neurs  /niet  tegendaenbe  be  naineurö  rieben  bat  men- 
fe  boo2tötreMicn  foube  totonber  betoal  en  parapet/ 
en  ban  langs  betoal  Denen  manen  /  om  ben  bpanb  fijn 
gtabcninbelualte  mogen  beletten/  ben 452aef  ban 
«^olms  fcl)2eef  aen  fijn  <£txeil.  bat  ÖP  boenbe  tnas  om 
een  gratDt  aen  belanb-5ijbe  ban  becontrefenarpe  te 
maliën/  en  bego|lbabbeban,^oer-baertaf/  bic Ijp 
mcenbe  batfjaejl  gebaen  foube  toefen/  enmeeftalle 
fijn  toetnen  i\\  befeiitie  geb2acljt  /  bocö  om  bat  feer  beel 
bolus  baerijticbe  geempefcljeert  toerbe/  becfoeftt  \p 
nocf)  bik  of  bier  compagnten  baer  binnen  te  Ijcbbcn 7 
om  na^affau  toe  be  gclegentljeib  te  befetten/  bcr^ 
forlH  mebe  02b2e  op  be  toatïjten en bi(lributie banbe 
amiuntie/  iiatbt  bpanb  baftact&e  op  toierp  om  fijn 
gefefmt  tegen  be  j^oer-baett  te  planten/  enanbers 
Iietri  dille  fueïb/  Ijeuucnbe  boo:  ga(ten  boen  berfoe^ 
Hen  om  pafpoo2t  boo2fun.b-2oebcr/  om  unt  ̂ nan- 
jen  ober  Eclanb  in  ©lacnberen  te  liomen/  en  laten 
toeten  bat  i&bclt  en  $ottcp  gehangen  fatcn/  enfou* 
ben  tracterenaisanberen  ban  beljaren  getracteert 
toerben. 

*©en  bpanb  ban  buptcn  toas  mebe  niet  (til/  ntaer 
bebt  een  p2oebe  of  acnbal  op  bc  comrefcuarne  /  in  mei- 
ninge  bic  in  te  02iihhcn  /  en  fo  bc  JBocr  -baertfc  feban- 
fe  ban  be  ftabaf  te  fenepben  /boel)  toerbe  geb2ongen 
metbetlieSban  ben  (lijnen  toeber  af  te  trcuüen. 

^cn  16. 9JHüjbonbcrbcn/  blirembcen  regenbebet 
feer/  uptbcii^age  toerben  na  fijn  <£rcellenticgcfon; 
ben  /  ̂onnljeer  gieter  ban  ber  '©ocs  o3eneracl  ban  't 
gefcljut/  en  gieter  .ïBopalenCommis  met  pennin- 

gen ybe«©cbeputeerben  ban  ï^ollanb  guamentoebcr- 
om  ban  <ü3eertrupbenberge  in  btw  t|agc  /  baer  toerbe 
lafl  geneben  om  riocï)2.  bele  en  2.  uaibc  canons/  met 

bcel  beïjoeftcn  tot  'et  gefeïjut  en  tot  dus  ̂   00.  febeuten 
mebe  te  nemen  en  na 't  leger  tcbjengen/  baer  bc  bal- 
Jbe  mane  boo2  ̂ pitfenburg  bolmaeftt/  en  2.  balbe 
canons  inge(tc(t  toaren  /  bu  be  Staten  <©enetael  toer- 
begerefolbeertbatben  ïiaeb  ban^tate  na  fUiibbel^ 
burg  of  bergen  op  Eoom  fouben  gaen/  om  nabcr 
bp  fijn  €rcell(Mtie  te  toefen/  macc  bit  ban  ben  föa- 
bc  toaren  baer  ïntoepgerin/  tentoaremen  ïjet  leger 

4.  baenbelen  /  men  febermutfeerbe  ba(t  alle  bagen  in  't leger  /  en  baer  bleef  bagelijns  beel  boln  ban  bepbe  39- 
ben/  men  arbepbe  feer  aen  be  trencbeen  of  contrei 
febarpen  nabe  lnaoert-baertgacnbe/  bit  men  langs 
be  mibbel  of  bolf /  om  ban  be  lanb-jijbe  mebe  be* 
bebt  te  toefen/  en  toerbe  aenbefelbc3nbe  bcflotege; 
feboten  ban  12.  boeten  toijb/  en  fes  boeten  biep/  bit 
men  bcracmbe  bol  palen  teflaen»  g^e  bpanb  b20cbt 
onbertufTcben  fijn  gefebut  ober/  elft  (tuft  in  een  platte 
pkptc  1  bit  met  Cbaloupen  baar  boo2  roepenbe  /  ober*    . 
geb2acl)t  toerbe.  ̂ e»62abe  ban^olmsfrtj2eefaeit 
fijn  Crccll.  bat  lp  alle  bage  in  be  (tab  bebc  toerben  9. 

tompagnicn.  <©at  be  toerben  ban  buptenoobrebe*  (f°m2) lijb  boo2tgingen/  batbpbecontrefcbarpenocbbtelb/ 
bat  \\v  ban  fijne  guetfure  (teb  toas/  en  bat  een  foï- 
baet  ban  ben  fijnen  aen  ben  bpanb  toas  obergelopen/ 
en  een  anber  bit  bp  be  amunitie  toas  /  en  ban  geloften 
foebt  te  boen  /  gebangen  toas  /  bit  Xp  foube  boen  (tcaf* 
fen/  en  berfoebt  als  nocb  bat  men  6.  compagnien 
toilbenfcnben/  als  in(ïjn  boo2gaenbe.  <Diebanbcn 
förijgs-ïSacb  fonben  Capitepnen  %ax\  be  Wit/  en 
Karn  aen  (ïjn  €rcell.  om  be  felbe  teinf02mcrenban 
bare  geïegentbeib  /  en  ban  't  boojnemen  ban  ben bpanb/  fo  beel  fp  bonben  002belen» 

3^cn  1 7.  ̂ulij  toog  fijn  CrccUentie  met  ben  <02abe 
banl^ofjenlo/  en  be  aBecommttteecbe  ban  be  ïiabe 
ban^tate  binnen  ï|ul(t/  om  op  allenobigbeben  en 
02b2enteboo2fien/  ben  bpanb  b2acbt  nocb  al  fijn  ge* 
febutmet  piepten  ober.  <Dc  <02abeban  ©arar<0e* 

nerael  ban 't  gefebut/ '  fyabbt  nu  al  ban  f^tt  oberge* 
b2acbtc  gefebut  9.  (lubben  in  't  quartiet  ban  ©arlotte 
geb2acbt  /  en  op  be  aft" upten  ge(telt  /  met  be  todbe  (al* Ie  ogenblift  meer  bertoaebtenbe)  men  begod  beeft  bet 
fo?t  te  guellen/  en  befclueten/  en  Om  batten  bollen 
met  ctnjt  te  belegeren  /  refolbcerbe  ben  bpanb  ben  bjjft 
te  befp2tngen :  ̂ijn  €rcell.  binnen  be  dab  3ijnbe  /  en 
ficnbeftoenobigmet'er  tijb  toefen  foube/  bet  begon* 
ncn  rabcujnboo2  tDupbdfgat/  enbefaute  bie'erbe* 
gaen  toas/  bat  men 't  felbe  fo  lange  geuanbonneert ïjabbc/  bebc  baer  toeber  toaebt  in  (tellen/  enbelade 
bat  men  be  bojbece  opboutoinge  aen  bedeben  foube. 
«Oobbabbefijn€rcdlerttie  ontboben  be  rupterenban 
IDarcelis  Jöacr  /  <Du  25oiS  en  <Donb  /  befe  omtrent 
230.  peerben  tot25ergen  'tfcbeepgegaen  5ijnbc/  en 
bet  lanb  ban  ̂ uld  feer  nabenbe  /  biel  bet  ongelub  bat 
be.  ïiitmeedcr  ̂ onft  met  een  guantitept  ban  febcpen 
bit  met  bele  rupteren  gelaben  toaren/  op  ljetb2oge 
geraebten  /  ebentoel  be  iPtitmeedetS  23acr  en  ̂ 3u 
25oiS  bonben  goetbaerboo2nementcb02beren/  ber^ 
balben  bebargucerbenbie  met  bc  gene  bic  blotgeblc- 
ben  toaren  /  derft  ontrent  1 50.  be  toelbe  aen  lanb  3ijn* 
be/  fpoebigben  baer  om  op  bet  leger  ban  ben  bpanb 
aen  te  bomen/  om  alfo  te  eerberaf  tefniibeuaüe  be 
folbaten  bic  in'tlanb  toaren  /  fonber  acbterbcnften 
ban  te  mogen  geoffenfeert  to02ben/  boo2  ecnigcrup- 
terpe.  2HlSfp  banbp  bet  leger  ban  ben  Carbinael  ge* 
bomen  toaren/  febepben  fp  ben  ban  malbanberen/ 
en  reben  met  troepen  bet  gebele  lanb  boo2/  enbonbeh 
in  alleguartieren  beel  folbaten/  fomet  toapcncnais 
fonber  toapenen/  be  felbe  ban  allen  ̂ ijbentreftcnbc/ 
(loegenber  toel  140.  boob/  ennamenber  toel  60.  ge* 
bangen  /  Dier  na  namen  be  ïlitmecders  baer  rctraic* 
te  naecnige  mufquettiers/  bit  fijn  €rcelUgeo2bon* 
neert  babbe  /  baer  te  ontljoubcn  in  feber  oub  bcrballcn 

fo?t/  leggcnbe  ontrent  bet  inftomcnban't  Canael: üpt  be  gebangenen  ban  alle  natiën/  namen  fp  ban 
clbe  natie  een  /  tot  7.  toe  /  bic  fijn  €rcell.  gcp2cfenteert 
toerben/  upt  bc  toelftc  fijn  €rcdl.  berdonb  bat  be 

bpanb 
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bpanD  ban  mcninge  toag/  Den  aenftaetttïennacnt  te 
oberballcn  De  comrèfcnarpe  na  bc  naoer-baect  lopen* 
De  /  en  fo  De  fetjanfe  ban  b:  ftaD  af  te  fhijbén  /  toaeeom 
fijn  Crccll.  ftilfte  02112e  ftelbe/  até  DefclbeDocntc  tot 
picfecbatic  ban  't  contccfcftarp  tuffcijen  De  ftaD  en ffftanfe  nobig  te3ijn/  Dteö  niet  tegcnftaenbc/  guam 
Den  bpanb  ontrent  1  o.  uren  '8  abonbg  ban  allen  5tiöen aen  met  groot  getoelb/  en  begonben  cetjt  met  De  9. 
{tukken  te  feïjicten  opeenbanbecontcefcharpen/  leg* 
genDe  boc2  De  fenaufe  ban  becïlBocr-baert/  Daec  ftp 

^e  bpanb  met  Defc  bictorie  moeD  gekregen  nebben* 
De  /  en  l)em  nu  niet  onmogelijk  acfttcnbc/  rtceft  Den  19. 
b?oeg  op  De  fcihanfe  met  1 2.  ftukken  beginnen  te  ff  ftie* 
ten/  toelkcfcïjanfc  om  Datfeaen  De  lanb-3ijbcnietal 
te  toclgef02tiftceerttos£/  enombenfeïmk  DieDein* 
gcblucrtte  Daec  in  gcb?acf)t  fiabben  /  en  Dat  Den  bpanD 
baer  op  met  fcljieten  t*ttinueetbetot  ober  De  noen/ 
nebben  De  folöaten  ban  binnen  beginnen  temupten/ 
toclke  mupterpealfo  fcfebp  De  <©ffmec0nietinti)DjJ 
belet  en  toerbe  /  nebben  De  folDaten  niet  toillen  beeftten/ 

bietst  bp  geapp20cDeett  toa£/  en  een  gocDeb«jlegcMficnöeDeb2^egcfcöoten/mgeenontfetïionnenDeinDec 
fckotcnftcbbcnbe/  bebconbcr'tfabeurbanbien/  bm 
perfonen  app20tftcren/om  Defelbe  te  beficfttigen/'ttoel* fce  bemomen  5ijnbe  bp  eenige  piefen /  Die  (tot  70.  toe 
Daec  in  leggenDe)  fonDee  te  toeten  ftoefterk  De  bpanD 
toass  /  en  fonDer  toca*  te  bieDen  gingen  lopen/  ̂ opman 
55ieb2p<0oubetneut  ban  De  fcftanfeaenkomenbe  en 
fulktffienbe/  Ijeeftfe  toillen  opDouben/  eneenige  ban 
DienDoo2fteken/  maerflenDeDatfeniet  tenouDentoa* 
ren  /  té  alleen  aengeballen  tegen  Die  *  .  ban  Den  bpanD  / 
jhecft'er  2.  Doo2ftckcn  /  en  Den  3.  baer  upt  gejaegt: jiBaer  Daer  na  DcDe  Den  bpanD  met  meer  bolkgeen 
aenbal  Daer  op  /  en  ober-biel  Die  ontrent  een  ure 
'$  nacfttë  onDer  't  belepD  ban  3£on  Hoper  De  ©elafco  / 
met  ontrent  soo.&panjaerben/  mctbeCapttepnen 
Jöaltafar  Slopen  Del  ICrbol  /  3£on  gieronimo  bejiBtc* 
feov  2filonfeDe  jiBarcabo/  <©on  ©CD20  ̂ armiento 
«Buabalajaba  /  $etrito  3finroltne$  De  2£>urgo<&  /  Klon- 
fo  De  föibera/  en  Cfoiftobaï  De  $alaciooybetoelke  met 
De  tbbz  Doo?  't  bertuonken  lanD  gaenDe  fo  ftil  fp  moch* 
ten/  bertoacötenbe  öet  beftemDe  fignael/  öet  toelke 
toatf  eenen  ftillen  trommel-flag/  ftebben  aen  allen  Kan- 

ten kloekeïijk  aengeballen  /  en  ïjoetoeï  met  groten  toe* 
DerftanD  berïjtcnDe  tegen  Den  anDeren  piek  aen  piek/ 
fjebbenber  ontrent  300.  ban  De  onfe  omgebjactjt/  en  De 
grote  mibbel-trancfjee  tufltften  De  ftaD  en  befeftanfe 
ban  De  ifêoer-baert  in  gekregen/  Daer  bleben  Dood 
topman  feDael/De  Capitepn  €[)eopf)ilu#  damman 
(oubfte  fone  ban  De  Sïgcnt  2CD?iaen  damman)  betoel* 
ftegettoutottoa£/  meteenbockterbanbe  %ereban 
^Stoieten/  bie  b20cm  beefttenbe  onDer  be  boet  gebaj* 
len3tjnDe/  bp  naeft  DooDgetreDen  en  ban  Den  bpanD 
boo2to,omgcb2acnt  is*/  neffensf  meer  anbere  bie  ban Den  bpanD  in  De  blucfit  nagelopen  toetDen/  fonbecee* 
nige  gebangen  te  nemen/  D00D  gefïagen  toierDen  /  Daer 
$nnbcrnotnbeel  ontkomen/  betoelke  om  Dat 'et  leeg toatcr  toaov  oberDetrcntljeen  fp2ongenmitótoater 
3ijnbc/  en  ober 't  flik  rtaet  in  be  ftab  falbcetben.  Ca- pitcpn  l^aen  toaö  in  De  trencgeen  fnn  been  afgefloten/ 
en  alf^ljebben  fpDen  Dijn  tot  aen  DereDupttoe  inge* 
Iiregen/  D'anDeregeaffifteert  ban  Den  Capitepn  %w totüo  ̂ ermiento/  enfijncompagnte^rquebufier*/ 
toonnen  De  galDerpe  of  contrefenarpe  banDe|Boer- 
baert  fenanö  /  Die  De  folDaten  noemDen  De  fterre- 
fcDauov  Daer  fpmaer  een  pferflufeferegen/  om  Dat  De 
ïjalbe  canonö  bp  geluh  nocl)  aen  De  poo2te  flonDen  /  in't eerfte  berloo?  Den  bpanD  oón  beel  bolltö  /  maer  na  Dat 
ï)P  ingebjoften  toass/  feer  toepnig/  op  Den  Dijk  3ün 
banDctf  bpanDö  3üDeDooD  geWeben/  DeCapttepnen 
^atricio  2tntonile3  en  cmiftobai  DepallaciOjef  /  en 
boo:  De  galDerpe  ban 't  fwt  3tjn  ftoaerlijh  geguetft %a  2302lotte/  en  Capitepn  Hntonio  ,§armiento/ 
Daer  toasffeer  grote  DifojDze  onDerDeonfein't  blucf)- 
ten/  De  gene  Die  onDer  De  compagnie  ban  Igopman 
fflwl/  Die  Daer  felf0  meDe  D00D  bleef/  blucljtenna 
De  ftaD  toe/  D'anDere  ató  5FreDerife  ban  ̂ 02p  /  ginge* fjaben/fiepnier  ban  <©lDenbarnebelö/en  anDereblucft* 
ten  naDe&paenfe/  met  fulfeen  groten  confufieDatDe 
<©2abeban&onenlo/  Die  Die  nacljt  meeft  inDetran* 
tljecngetoecfttoajS/  cnnuinftaDgegaen/  entoeDer 
uptftomenDe  /  Die  niet  toift  op  te  ïjouDen  /  fo  Datfe  met 
bectf  DcfoiD^e  berlaten/  en  Den  bpanD  ingetupmt  Reb- 

ben eenplaetfe  Die  anDettf  ïjoubaer  toaiS/  en  Daer  af 
fp  te  boren  met  beel  minber  bolftö  De  bpanD  afgeffa* 
gen  QaDDcn/  Doenfelfö  Deplaetfeminnoubaertoaö/ 
bzengenbc  luermeDe  Deffl)anfeaenDc,ïBoer-baertin 
pericuï/  Die  anbcrtf  geen  gebaer  hoft  Ijcbbcn  /  fijn 
«crcell.  binnen  De  ftaD  op  bc  been  toefenbe/  toaötoel 
tonfupjSbefc  plaetfen  banimpo2tantiealfo  Ijaeftber- 
lorenteDcbben/  eerïjp  totbefjoubcmfTe  ban  Dien  na- 
Der  ojbie  ïjabbc  bonnen  gebcn. 

uaeftbeftömen.  <©en  Capitepn  25ieb?p  niet  toillenbe 
confenteren  in  l)et  opgeben/  toert  banbeanbere  ge* 
b2aegt  toat  laft  Ijp  öabbe  /  en  toat  öp  alleen  nonbe  upt* 
rertjten/  ïjeeft  tenleften  geconfenteert  batfe  betrom* 
melmocljten  boenflaen/  om  te  parlementeten/  öet 
toelhbocnbegabenfp  nocljbien  abonb  bcftïjanfeop/ 
aen  ben  lïaarcfcöalbe  Kofne  /mitiS  upttrebbenbe  met 
bliegenbe  baenbelert  /  tromfïag  /  toapenen  /  bagagie  / 
enboo?tjSmet  al  bat  Jjaer  toeguam/  enbelobenbe  in  ©e 
eenige  maenben  in  't  lanb  ban  l^ulft  tegen  ben  föoninfc  ̂ "et- 
niet  te  bienen/  in  toelfe  appointentent  25ieb?p  niet  tofl*  JJJJr 
be  confenteren nocl)te  'tfelbe  tchenen  /  ïjoetoei  ben  bp*  U?&  ben 
anbop  De  interceffie  ban  D'anDere  ebentoelbdoofben^panö 
ÖemonbefcftaDigt  te  laten  upttrehftem  ,§tjn  CrceltJ^'B»* toerbe  tjter  boo?  nocö  meer  óntfet  /  om  bat  op  bien  bag 
nocï)4-  Mitfz  baenbelen  met  be  compagnie  ban  ben 
<©2abe€rnftban  j^affau/  enSaflue0,p5euröin  be 
ftab  cjuamen  /  en  bat  ïjp  met  Den  <02abe  ban  i^oljenlo 
in  Deliberatie  gelcpD  naDDe  /  om  ban  Dien  abonb  te  ten* 
teren  Den  bpanD  upt  De  contrefenarp  te  ftaen  /  toaerom 
fnn  €rcell.  om  oor  bupten  o?D?e  te  ftellen  /  op  De  fo?ten 
ban  ,§pitfenburg  of  De  grote  Sape  /  en  ̂anDbergen  / 
nocD  Dien  abonb  toeber  upt  ̂ ulft(na  bat  fjp  baer  be  be* 
fte  o?b2e  bic  \jp  moeite  geftelt  ftabbe)  bertrobhen  i$  na 
^aftuigen  met  ben  <©2abe  ban  l^obenlo  /  en  be  45ebe* 
puteerbeban  beföaeb  ban  ̂ tate.^ie  ban  be  ftab  fien* 
bebat'et  nu  op  Ijaer  moefl  aenhomen/  ö^bb^n  met 
meerber  maertt  beginnen  aen  be  toallen  te  arbepben/De 
b02fttoeringe  op  te  fetten  en  te  berbibfeen/om  tegen  öet 
gefc^ut  te  mogen  ftaen  /  be  bpanD  fereeg  in  Defe  feftan* 
fe  een  ïjalbe  eanon  en  D?te  pfere  ftufeöen  met  eenige 
amunitie. 

I^etftet  innemen  ban  Defe  fcöanfe/  enDepoffeffie 
ban  Den  Dijk  De  paffagie  upt  net  lanD  ban  a©ac0  berfe* 
ftertto02benDe/  iö  Den  bpanD  Den  toegbanbictualie 
gcopent  /  en  fjaer  bolk  berfrift  ban  Den  geleDen  fjongec 
bie  uptermaten  groot  getoeeft  toajes  /  toant  fp  feer  oua* 
lijken  eenige  toeboer  ban  bictualie  konben  bekomen/ 
anber^ban  met  ftet  upterfte  perijkel/  D'toelk  fp  nu genoeg  en  fonDer  pcnjkel  kregen» 
~®m  <£rt5-ï&ettoge  Die  tot  ̂ t  j^tclae^  fijn  ̂of  ©<««# 

nielb/  berftaenbe  koe  be  faken  gecjaentoaren/  iöge*  Jinael  . komen  om  be  guarticren  te  beficljttgen  /  en  baer  na  fij*  ̂ mint 
nen  ïtaebbergabert  öcbbenbe/  ftecftgetefolbeertbat^uifL 
men  in  allen  geballe  De  rabelijnen  eerft  befeïjietenen 
befp2ingcn  fouDe/  en  foeken  De  grachten  te  bullen/  Daer 
toarennu  aU7.kele  cartoutocn  cnkalbe  cartoutoen 
op  ïictcpIanD/  ban  De  toelke  De  meefte  geftelt  3ijn  te* 
gene! bettoee rabelijnen/  enbe  refte  fcftotenfteebsSop 
De  b02fttoeringen  /  tertoijle  men  beficö  toasf  om  De  ap* 
p^ocöen  tot  aen  De  graeftt  te  brengen/  en  Debaterpen 
gemaekt  toerDcn  om  ftet  gefeftut  te  planten» 
&W  Crcell.  toass  tot  ̂ aftingen  gekomen  /  om 

Daer  o?D2e  te  ftellen.  3£en  <©enerael  ban  De  artillerpe 
jonker  peter  banDer^oeief/bertoog  mebe  upt^ulft/ 
ftebbcnbe  baer  gelaten  eeltige  Cbell.  ban  't  gefebut/ 
met  een  goeb  getal  ban  Canoniek  en  fBineurg  /  Den 
<252abeban  ̂ olmö  fcft2eef  aen  fijn  Crcell.  Dat  Den  bp* 
anD  met  alle  mackt  na  3töfDaelmarcfteerDe/  om  De 

pa0  ban 't  fo?t  ban  ̂ affatt  af  te  nemen/  berfoetjt 
baeroin  Dat  men  ïjem  be  P20bifïe  bolgenDe  't  laetfte  af» fcfteib  toilbe  fenben  /  en  fonberlinge  be  Colonel  Pron/ 
om  bat  be  toerken  feer  flap  boo2t«  gingen/mitjS  bat  OP 
boo2  fijn  fiekte  baer  niet  alom  bp  kofte  toefen,  ̂ en  20. 
beeft  ben  bpanb  al  terftont/  bolgenbe  De^CarDinaeljj 
en  fijnen  KaeDief  refolutie/  beginnen  te  app20tftecen 
mibben  upt  De  contrefeftarpe  na  De25agijnen  poo2te 
toe/  met  een  fleckte  enkele  loop-graef/  en  om  fijn  cfoi,4j.) 
toerk  eenige  beb2ijbinge  te  Doen  /  fteeft  niet  alleen  nem 
berfterkt  aen 't  boeren  öupss  op  Den  toegban  De  25a* 

gijnen 
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nefebutoy  öaet  mebcDp  nocD  tegentf  ben  abonb  begon- 
6e  te  febteten  on  't  ftlepn  Habcltjn/baer  men  nu  toebcr ont  bcoonncn  Dabben  te  toerben  en  te  atbepbctt  /  toaer 
Ö002  ö.:  aennemeio  ban  öe  toerben  baer  tipt  fcljcpben  / 
niet  berbenbc  öaec  langer  toerften/ljoe  toel  bele  mepn 
öen  öat  men  't  toelboo2tö op  babbe bonnen  maften/ 
fo  öe  aennemers  öc^5  berte  Dabben  gebab/  gemerftt  fjet 
al  toel  een  man#  lenftte  upt  oer  aecben  toao. 

feao-uaert    <Ontrent  öefe  tnb  toatf  'er  bag-baert  nan  öc  Staten 
tan  De     jjan  JMiauö  /  fctc  gebuurt  babbe  ban  oen  i 6.  befcr  af/ 
San  Soi*  mecftopbepoinctenbangelb  te  binben/  nieuto  bolft 
iflnö.       te  licïjten  /  0202c  op  be  conbopen  en  licenten  te  (lellen  / 

en  fcDcpbcn  eec(t  Oen  27.  befer  /  Ocbbenöe  ertcao^otna- 
ricgeconfenteert  iooooQ.gulbeit£op  te  toengen/  tot 
berbaüinge  nan  be  kiften  öie  men  alom  mo(l  boen  /  en 
bat  men  2000.  mannen  foutje  mogen  liebten  /  tot  laflc 
ban  bare  $20bintie/  fo<£ngclfe/  ̂ cljotten/  <©upt- 
fen  of  lïülanticrö  /  na  öat  fun€rcellentiebe#be(tge; 
raben  foube  binöen  /  baer  toe  be  peeren  Staten  <ü5c- 
nerad  imt  öcn  eer  jïen  ecnige  45cbcputeerben  aen  Ijem 
fouben  frïjtHïten  ont  bent  fulfto  te  boeit  ber(laen. 

7®m  21.  giulii  fdpeef  be  Cteaef  ban  ̂ olmöaen 
fnn€rcdientte/  bat  be  bpanb  toas  bomen  logeren  op 
öen  bijft  ban  be  oube  babcn/  en  baerom  bebuebte  bat 
Dp  gefcljut  baer  planten  foube  ont  bentoeboertebe; 
f  biaten  /  berfocDtc  baeront  bat  men  ïjem  met  ben  eer  - 
(tenbenobigep2óbiftenenamunitte  toilbe  fenben/  en 
fonbernnae  't  bolft  bat  nocb  binnen  bomen  foube  /  ber- 

focDtc mêbe  t'ufïme  ober  bte  ban  be|Boer-baert/  op bat  bte  ban  be  (lab  bte  nu  feer  flap  en  blobe  toaren/ 
Daer  baer  aen  motbtcn  fpiegclen  /  ben  bpanb  ging  met 
fijn  apmotbecen  ba(l  boo?t  /  en  begoft  een  gelijbc  loop- 
graef  ban  't  boeren  Dup$  af/  en  boetoel  befe  loop-gra- ben  maer  enftel  toaren/  baer  op  bte  ban  binnen  met 
uptbaïicn groot  boö2beel  bonben  boen/  toerbe  eben? 
toel  bes5  niet  netenteert/  fo  om  öat  men  in  öe  (tab  beel te  toerben  ftabbe  aen  be  toallcn  en  anbertf  /  ais  ont  Hat 
meeft  alle  be  Capitepncn  /  be  uptballen  af  rieben/ 
ten  epnbcfpsecn  bolft  bcrloren/  btcfe  anber^  genoeg 
ban  boen  naboen  /  toelftc  opinie  bp  bele  feer  fcDaöeujft 
geacDt toctöe/  om  bat  baer  öoo?  ben  bpanö  baeft  op 
Daer  gtadjten  fouben  bonten  /  baerfe  anberö  Dun  nocD 
beel  bagen  Dabben  (tonnen  af Douben.  ̂ ijn  Crcellen- 
tk  ficnöe  nu  bat  lp  niet  beel p^ofijtsftonbe  boen  met 
ïiet  Douöcn  ban  't  leger  omtrent  ̂ afttngen  /  ïjeeft 300»  ̂ tljotten  tint  berftbepbenCompagnien/  met 
3.  Capitepncn  in  bc  fcïjanfe  ban  beKaepgeletb/  en 
befelbe  boo?ficn  booj  eenigcntijbbanbibïcöeitamu; 
rntte/  en  't  gefebut baer  upt getogen/  met  laft  bat  fp 
geengefcbutbtTbjacïjten/  maer  fobebpanbbiaerge' 
feftut  boo2  b:acl)t  /  een  eerltjh  appointement  malten / 
en  't  bol&  met  baer  getoeer  falberen  fouben/  tonnt DoebJel  lp  fagnu  geen  p20fi)t  met  bie  fetjanfen  te  boen/ 
en  aebte  noclitantf  niet  geraben  noclj  eere  genoeg  te 
toefen/  befeïbe  te  bcrlaten  of  boen  berlopen/  maer 
meerber  cere  te  toefen/  bat  be  bpanb  baer  boren  bo- 
menbe/  befelbe  W  appotntemente Kreeg/  beneffen^ 
öat  mert  noopte  bat  fulfes  bent  cenigen  tüb  foube  boen 
berlicfen,  €>m  H^t  rebenen  begeecbefnn^rceUentte 
mebe  bat  Canitepn  ©aillanömetgelijbelait/  en  op 
geltjïte  boet  in  befebanfe  ban  öe  Rambergen  trebbcn 
foube  met  fijn  baenbel/  ban  fo  befelbe  baer  tn  ecnige 
crtraotfmtnrid  ftoauinbeib  maebte/  enfepbe  bat  men 
bemop  een bïepfrb-banb  lepbe  /  toerbe fijn  Crcellcn- 
tieguaet/  fo  bat  bp  bent  caffcerbe/  en  berboot  bp  be 
Compagnie  niet  toeöer  te  bontat/  of  foube  bcm  ben 
hop  af  öaeit  fïaen  /  en  liet  fo  öe  Compagnie  alleen 
met  öcn  bacntnig  baer  binnen  bltjben/  om  öat  öen 
Hluptenant  aöfcnt  toa^.  |Ben  mepnöc  öat  fijn  impo^ 
tune  plootten  /  geljoïpen  ̂ ijnöe  öat  ïp  in  ©2anbcnb 
niet  eben  'mi  met  öcn  3Hbmirael  llaffau  baöben  bon? 
ncn  onerhoncn  /  en  öat  befelbe  t'fijnöer  toeberbontfte 
ober  ïjem  baööe  ge^Iacat  /  ̂  oneerlnbe  caifatie  ber- 

o02|aebtbaböc.  'ÏDttgebaen  3ünbc/  fonb  fijn  €rcel* ïentic  alte  öe  ̂cbotten  met  berftl)epben  anbere  Com- 
pagnien  na  kernen  op  Eoom/  om  te  rcfcifcbcren/ 
en  ecnige  anoere  na  baer  garnifoen/  alleen  bpbem 
boubenbe  fijne  gnarbe  /  en  bic  ban  öen  «^jabe  ban  ̂ o^ 
bcnlo  /  ntet  ö?  ïdiicfe  Compannie  ban  <©2aef  3loöe* 

topban  Saffau/  öte  |)p  t'fcDcep  opöe^onteöeöe V.  Deel. 

leggen/  bcbbenöe  't  ganfebe  ïanöbanlb!|lrontfom 
met  (Oo^log-fcbepcn  bcfet. 

^>en  22.  eit2v  ̂ ulij  bebc  ben  bpanb  al  appzocfje- 
i'cnfobanöecomrefcbarpeaitf  boeren  ïjt:p.ö/  en  ooft 
na  iic  oube  baben  toe/baer  \p  op  toierp  een  gtoot  cozpö 
öu  garbe/  fonber  befentie  ban  öetoelfte  Ijpopbebijft 
ttoee  ftuftften  gefebutö  flelbe  /  en  begoft  baet  mebe  ban 
berre  te  feïncten  op  be  fcljanfeban  ïSaffau/  baerljp 
mebe  beel  aerbe  op  toierp  omtrent  öe  ftlepne  galge  te* 
gen  öe  jTJlocr-baert,  *©ie  ban  öe  fïab  Dabben  al  ban  te 
boren  beginnen  af  te  beuren  en  af  te  nemen/  ecnen 
nieutoen  bijft  lik  ban  ontcent  be  febanfe  na  bc  oube  ba- 
ben  liep/en  't  J£ul(ter  nieuto  lanb  bcfioot  /  b2efcnbe  Hat 
ben  bpanb  ober  op  5^affau  foube  toillen  app20djeren  / 
en beo52abe  ban ^olntöfcb2éef  ben  23.  aenfnn  €r^ 
cellentie/  öat  bp  met  1500,  man  alleöagcnarbep; 
öe/  en  noclj  ontrent  12000. pont ftruptDaööc/  öaer- 
om  öat  men  öcmnocDeengoeöefommegelöötoiiöe 
(luren  /  eer  öe  pao  afgefloten  toag  /  öat  men  gjan  Hlo  - 
bp(iiniit(tnmtcntcntotlöenfenöen/  öat  Dp  nocDfieb 

te  bêööc  lag  /  öat  öe  bpanö  na  't  ftlepne  ïlabelijn  bp  &e 
25agijne-poo2t  app20cljeeröe/öat  öc  bpanö  na  Mmd 
toog  /  en  bat  bp  noclj  fmit  noclj  timmerman  babbe  bte 
baet  (lift  berftonben/  en  baerom  feer  begeerbe  bat  men 
bent  (puftfte  üuptenant  ban  'tgefcbut)  fonb :  baer quanten  ben  22.  nocbinbe(labbeCompagnienban 
pobillop  en  potter,  ̂ ©e  bpanb  op  Mfbael  geftomen 
3ijnbe/bego(ï  ïjem  baer  te  retrancberen  en  plaetfe  te  bc 
repben  om  gefebut  te  planten  /  en  baer  mebe  be  fcjjan- 
feban^afiaubanö'anöer  3ijöe  te  befebieten/  ntee(l tracïjtenbe  Dier  boo?  be  baert  op  ̂tilfr  /  f  anftö  be  Mtz? 
bc  ban  frette  beletten/  om  bat  DpanberjSbefcDanfe 
niet  beel  quaetö  boen  bonöe/  alö  te  berrc  af  toefenbe* 
^en  24.  op  ben  mibbag  3ünCapitepn|l5artDijö 

^clö  /  en  ben  |Baj02  ©2ince  fin  plaetfe  ban  Capitepn 
Cato5/  öte  fieft  toaö;  op  He  recDte  mibbag  Ö002  Det fpooj  /  baer  maer  een  b2tigge&en  ban  een  beel  bim  lag 
uptgeftomen/  en  geballen  op  be  loop-graef  bte  Hm  «„.<,, r 
bpanb  ban  be  contrefcDarpc  babbe  beginnen  te  maften/  uan  ui 
cit  gieter  CDeutocn  met  be  ©jicfen/  tfamen  (letft  on* bart  iM* 
trentöoo.man/  bielen  ianftg  be  contrefcDarpc  aen/ 
om  be  genen  bte  tnbe  contrefcDarpc  toaren  af  te  fnij^ 
ben/  JltëattDijS  ̂ elben^incebieeer(talbebefttelijft 
uptgeftomen  toaren/  bielen  op  be  loop-grabcn/  en  Dcb- 
ben  bc  trancDeen  of  loop-grabeoberrompelt/  en  ben 
bpanb  baer  ganfeb  uptge(!agen  /  maer  om  bat  CDeu- 
toenboo?eenmlöber(tanttoattelaet  Cjtiam/  Debben 
Daer  bele  nocD  gefalbeect/  Hit  anber#  mebe  fouben 
Debben  moeten  blyben/  ban  fo  ben  bpanb  Dier  na  ban 
ben  ftrupg-bijft  en  molen  acncjuam  /  om  be  Dare  te  ft* 
conberen  /  5ijn  bte  ban  be  (lab  toeber  te  rugge  geftcert/ 
int  toelfte  ben  tfBaj02^2ince  gecjuettf  toerbe  in  't  been/ ban  ben  bpanb  5ijn  tn  befe  uptbalgcbleben  ober  200. 
man  /  en  toerben  Hm  Capitepncn/  namentïijft  iBar- 
cello  bel  <3|nbici/aileranb20  252ancafio/en  öen  rfècrtant 
HBa  j02  ̂ ieronimo  <©entici/ban  Det  regiment  ban  ben 
l^arquio  ban  ̂ rebico  /  feer  f  toaerujft  gecjtietft  /  ban 
be  (labo  3ijöe  bleben  alleen  7*  of  8.  mannen/en  toepnig 
genuetfte*  CnDoetoel  men  bp  befe  fttaerlnftfag/  toat 
fcDabe  en  rctarbement  men  ben  bpanb  met  uptballen 
boenftonbe/  cnboefeermengeabufeerttoaö/  'tfelbe 
H\\$  lange  uptgejtelt  te  Debben  /  en  fto(te  nocD  ebentoel 
Diecnaniet  licbt  goeö  gebonben  toerben  meer  upt  te 
ballen  /  baer  toe  be  blobeib  ban  m\m  Capitepnen  (Hic 
men  mcenbe  öat  boo?  (lagen  b2eeföen)  feer  beel  Doïp. 

<Defen  öag  quanten  nocD  in  öe  (laö  öc  Compagnie 
ban  öen  SCömirael  ban  Eierift5ec  /  en  ban  (€utriaer  / 
baer  tegen  upt  öe  (laö  toog  öie  ban  3Jan  öe  45üfeïaer. 
^en  <02abe  ban  ̂ olm^fcD?ecf  aen  fnn  €xtcUmtic/ 
bat  öen  uptbal  toel  btkiH  en  geïuftfteltjft  afgelopen 
toaö/berfocDt  boo2t  nocD  ecnige  aflfupten/^oo.  of  400, 
Dalbe  ftanon  ftogelö  /  600.  mufguetten/  en  fo  beel 
roerö :  Jatter  een  Dalbe  ftanon  in  öe  (laö  geboden 
toa$>7  en  een  (luft  op  $aflau/  en  berfocDt  nocD  2. 
Dalbe  ftanonö  te  Debben  /  en  bet  geb02(len  toeöer  upt  te 
fenöen/  öat  \p  öc  25agtjncn-poo2te  baööe  öoen  bullen  / 
en  een  toal  ban  40.  boeten  atbter  öoen  leggen/  om 
öatöe,ïiBijnen  niet  ter  (laö-toaerts  in  mocDtc  (Tfacn/ 
alö  men  öie  fouöe  öoen  fp2iugen  /  fo  toanncer  öe 
bpanö  in  öe  poo2te  fouöe  toillen  logeren,  ̂ ijn  <£& 
ceUentie  bertoog  oefen  öag  na  ter  l^eufe/  cm  0202e  te 

(C  (lellen 
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ff  ellen  tot  Slljceï  /  ter  $eufe  /  en  ifêaucittf  tfoat  nmfy 
©c  bpana  ten  uerflernt  tooien,  <®p  öen  abonö  noeren  Ö2ie 
Kmwfc&epcn  upt  ̂ ulft  /  öie  amunitie  Daer  binnen  öeb?acht 
óuiiiho*  haööen/  öefc  aen  De  gronDgeraeht3ijnöe/ moften  öie 
nwnöe/  mfcljcpen  beciaten/  öie  De  bpanb  baecopaenballcnöe/ 
b;on  ö.     ,u  ö2anö  gejteïten  heeft. 

32>cn  25.<3Juiijfchoot  öen  bpanb  eenige  fchotenop 
't  fost  ban  s&affau/  maer  fonöec  p?ofijt/botf)  hp  haefte 
hem  feer  in  't  app2ort)eren  ban  fijn  Êoop-graben/  De? 
fen  öag  nreeg  öen  fUeutcnam  ban  3»hael/  öe  Compa? 
gróc  /  gclijn  meöe  öe  ïieutenanten  ban  25crchem  /  en 
%z  45200  /  öie  binnen  Caliö  gebleben  toa£. 

<©en  26.  <3Iulij  toerbe  binnen  ̂ utft  gebracht  ttoee 
Dalbc  Canons/  en  eenige  fchepen  met  amunitieen 
bib^tf  gelaöen/  ben«B2abe  ban&olmgfclfêeef  aen 
fijn  Crtell.  öat  men  binnen  jBibbelüurg  toilbeDoen 
accommobecen  /  öe  familie  ban  öen  <©ijn-<i52abe  öie 
in  öc  ftaö  goeö  öcboir  öeDc/berfocht  meöe  gelD/en  30. 
of  40.  fchcut-b?ije  tëonDaffen  en  ï£elmetten  /  en  toaec 
't  mogelijh  öe  itonöaffe  ban  fijn  Cjccellentie. 

<©en  27.guli)  ffïjjeef  hP  noch  Dat  öen  bpanb  op 

<©ijiiföag(bat  toaö  öen  $o.)be  tfab  en  't  fo?t  ban  $ar fau  toilöc  befchieten  /  maer  öatfc  gerefolbeert  toaren/ 
hun  toel  te  ontfangen/  en  berfoctn  noch  eenbaenöel 
©2iefen  tot  ̂ fxel  toefenbe  /  met  nocl)  een  anöec  Com? 
pagnie/  omtuffthenöeftaDen  $affau  te  manen /en 
nocö  een  metalen  jfêojticr  boo?  ftëobij  /  öat  fijn  3po?? 
tificatie  toel  boo2tging/  en  alleen  gebeft  ban  gelöe 
b2ecföe/  mits*  hP  ober  öe  iooo.gulöen  naöe  alreöe 
befteeöc  toerfun  titer  fonöe  houöen  /  om  leninge  of  an? 
öcr^teöocn/  en  öat  hpöe  ïtonöaffe  en  ̂ elmet  ban 

fijn  Crcell.  ontfangen  Ijaööe  /  en  öat  'et  toat  fjeet  öoo? De  flaD  te  gaen  toecDe/en  öat  öen  bpanö  Daegö  te  bo?en 
toel  1000.  fcljoten  geöaen  l)aö/en  becfocut  fonöcrlnïge 
in  haefte  Bern  gcfonöen  te  toojöcn  5  of  6000.  gulöeng. 

3£en  28.  giuiijtoatföe  bpanb  met  fijn  app?ochefo 
feec  genaöert  /  öat  hP  op  öe  geaeftt  genomen  toa$  boo? 

öe  pookte  ban 't  groot  ïtabclijn/  en  alöaer  öe  gracht 
bulöe  /  toaer  öoo?  men  nu  bemernte  öat'et  gualijn  ge; 
öaen  toatf  /  öe  üBijne  in  't  miööcn  ban  't  föabelijn  ge? 
ftopt/  enniettotonDce  öe  toalle  enb02fttoeringege? 
bracht  te  hebben/  toacrom  men  öie  toeberopenbe/ 
'turuptuptnam/  en  boojtö  benonöe  te  openen  /on? 
fenec  3ijnöe  of  men  nu  ooh  Den  bpanb  fouöe  nonnen 
b0O2Homen/  öie  lanae  boo?genomen  toaregetoeeft/ 
fo  men  öie  niet  onrijbelijn  geflopt  haööe :  öe  bpanb  nu 
ooft  op  öe  grachte  gchomen  toefenöe  /  begontf  ïjem  te* 
gen  't  urubaüen  te  becfehcicn  met  becfcljepöen  Ccüpo" öH<5"acöen  öie  lip  öeöe manen/ öie öp te bo?en niet 
fiaööc  ftonnen  maKen/mits  lp  alleen  in  albeu Ijneft  at' 

(Foi.44)  bepöe/  omacnöegcaclit  te  nomen/  toaec  öoo?men 
bemerïiennonöe  ftet  groot  becfupmbanöiebanbin^ 
nen/  öie  om  tjaec  toeunen  binnen  te  abancecen  niet  upt 
bielen/  öoenöe  gelegentfjepö  en  onbetnaectbepöban 
öetf  bpanöö  appjocljen  tjen  öacc  toe  felfief  lonte  /  baecfe 
nochtans  met  öaecuptballen  öenbpanönaDöenfeon^ 
nen  matteren  /  en  nocl)  toel  3.  menen  ban  baer  gracïj= 
ten  af  Ijonöen  /  en  nu  onfener  toaren  of  alle  nare  toer? 
fien  ban  binnen  naec  fo  beelberfencctöepö.sof  tijöS 
fouöen  nonnen  geben. 

91  nw£t1  ̂ en  29*  3Iulö  tofclcn  öie  ban  ï^ulfl  bp  nacftt  upt  op 

Sïban  Öc€rcncl)cen/Daer3!>on1lop0öe  ©alafco 't betoinö i^uifi  ge*  banliaööe/  altoaer  na  öat  fp  teb02en  grote  menigte 
boen.  ban  buu2toernen  Daer  in  getoo?pcn  ïjaööe/  fo  rcfolute? 

lijft  op  aengeballen  3ijn  /  öat'er  öe  öapperïjepö  ban  öen Colonel  en  öen  fijnen  toel  ban  noöe  toass/  omftunte 
rugge  te  D2tjben  /  öaer  bleben  eenige  ̂ ffmectf  ban 
mialitept  ban  öenbpanööooö/  en  onöeranöereöen 
Capitepn  S<$an  öc  252ufa  /  CameraDe  ban  TDon 
Sopö.  ̂ e  aB?abe  ban  ̂ olmöfcUKef  aenfijn  <£xte\- 
lentie  öat  öebpmiöD2ie25attcrtjenmaente/  en  öaer 
meöe  naetr  fottöe  feftieten  /  öie  fp  meenöe  aenöe  b2efiTe 
toel  te  ontfangen/  en  öaerom  berfocfjt  nocb  fo  beel 
Compagnien  in  öe  flaö  te  uebben/al$  fijn  €j:cell.  ont- 
beren  nonöe  /  om  öatfe  binnen  beel  bolng  berlo?en  /  en 
öe  Compagnien  fo  fïern  niet  toaren/  altf  men  toel 
mepnöe/  temeer  fo  men  öie  altoos  Ittfitelijn  fouöe 
nonnen  toeöarom  fenöen  /  berfoclit  nocö  30000.  ponö 
hrupts  /  om  öatfe  bed  fenteten  moften  /  Dat  men  hem 
oon  gelö  fenöen  toilöe/  öat  ftp  feerban  noöefiaööe: 

ïDat  öemöocDt  öat  öenCaröinaelin'tHegergeno? 

men  toaa  /  öat  np  ongelooflijk  aen  öe  toallen  gearbepö 
fjaööe/  en  öat  in  ttoee  Dagen  öe  b02dtoeringe  fouöe 
bolmaeftt  31311/  öatöe^cöanfe^affautoelinöefen? 
cietoaö/  beter  ais  öc^taö. 

«©en  30. 3Julij  öe  bpanö  gebult  ïKöuenöeöc  graeftt  ©e  bpanb 
U002  öe  poincte  ban  't  groot  töabelijn/  öeöe  Defen  öag  JjJSSl met  fijn  ODaclite  /  2.  öijiincte  aenballen  öaer  op  öoen/  cp  >t  groor 
en  toeröe  t'elhen  met  berlteS  ban  öe  fijnen  afgefïagen.  oabeiön 
€n  ïjoctoel  öen  bnanö  in  boegen  als  b02cn  afgefiagen t£  b"s 
toag/  fo  öeDe  men  in  De  flaD  een  öctrencement  of  f,&U e  r?4 be  iBarte  maften/banöe  fcuutterö  ï^of  tot  aen  öe  öof- 
molen  toe/  ö'toelh  oefen  DacD  feer  bégonft  te  Ijogcn/  en 
toaö  aengelept  onöer  op  öe  b?eete  ban  60.  boeten  /  en 
boben  op  öe  nrttpn  40.  boeten  /  en  2.  boeten  öoger  alö 
öe  toalle  aen  öc  2öagnnen  -poo2te  /  Dacr  op  men  fetten 
fouDe  cenbo^fitocringe  ban  20.  boeten  öift/  toefenöe 
een  ftoaer  toer!)  /  öat  in  toepnig  Dagen  niet  fouöe  non* 

nen  bolmaent3ijn/  'ttoelft  öe  folöaten  binnen  noclj meer  fouöe  matteren/en  tot  öen  uptballen  onbenuacm 
bouöen.  3©aerom  oon  niemant  gebonöen  toeröe  /  öie 
't  felbe  toilöc  aennemen  te  mafeen/fo  öat  öe  452aef  ge? 
nootfaent  toas  /  't  felbe  toern  ober  De  Compagnicn  in 
De  ftaD  leggenDe/te  repartieren/  en  aen  öe  (Capttepnen 
boo2  elbe  roeDe  toerns  te  beloben  i  io.  gulDcn  /  eri  om 
Dat  De  ©?iefcöe€ompagntenmeer  ftoacigljepösaltf 
ö'anöeren  in'ttoerïten  machten/  beloof  De  De  o52aef 
fjaer  i2o.gulöcndbanberocöe/  toelhe  ontoilliahepö 
ban  toer  hen  bele  een  quabe  upthomfle  ban  öe  fahe  öe- 
öen  beb2efen/öocn De  <£5?aef  ging  ebentoel  met  fijn  be- 

gonnen toet  h  boo2t/DoenDe  De  fiupfen  af  b2ehsn  Dacr  De 
üalbe  iljanc  fienèn  liep.  ̂ aer  toaren  ooh  2.  hat ten  in 
De  flaD  gemaeht  /  D'eene  aeftfer  De  fcDutterö  J^of  /  en 
ö'anöer  achter  De  Hof-molen  /  maec  fo  fmai/  Dat  men 
cjualijH  't  gef c Hut  Daer  op  bcrb?ap?n  honDe.^n  De  (lab cjuamen  noch  2.  Compagnicn  folDaten/  en  fefceef  Den 
<6?abe  Dat  Den  bpanö  feer  app20cl)eeröe  /  biefe  anbcrtf 
fo  bele  achtertoaerts  fjielöenaisfpmocïjten/  öat  De 
toallen  feer  öoogöen/  en  ooh  öcnaltoc  jlöanc/  öat  lip 
fouöe  tracfiten  fijn  beboir  te  boen.  ̂ »atfe  j.fluhhen  te» 

gen 't  groot  Habelijn  geplant  liaöben/  maec  öat  lip 
nor H  geen  grooter  batterijen  gelD  bernam  /  en  öaerom 
ooh  fijn  toerhen  foube  moeten  boen  fïabahhen  /  en  op 
ijlt  en  anDere  öifficultepten  fonb  lip  Capitepn  ,0>at; 
thjjo  ̂ elö  aen  fijn  Crcellentie. 

<Dcn  icflen  giulij  toerDe  De  Colonel  gian  ̂ iron/met  ©en  co* 

een  fcOoot  in  't  hooft  genuetft/  toacrom  be  <0?abe  ban  *?"el  ;3ia|J 
^olmö  fulhö  aen  fnn  «Excellentie  fcl)2cef/  en  bat  hP  Esc" baer  aen  bele  ber Io:  en  f]a^c  1  om  bat  alle  be  refïe  hem  ftooteu. 
niet  meer  affifleerben/  ban  of  fp  öaer  niet  toaren/  bcc* 
focl)t  öaerom  een  anöer  hloeh  man  infijnplaetfcban 
Öem/aliö  ̂ iönifhp/  of  pemanö  anöcrovop  bat  hp  me? 
be  geguetfltoerbenbe/  beplaetfe  bpfauteban^ooft 
niet  berlo?en  ging/  bat  fjaec  halbc.ïBanchaeflbol? 
macht  foube  toefen.  €n  öatfe  noch  in  goeben  boen 
toaren/öat  öe  plaetfe  toa$  om  cere  te  behalen/  öaer  toe 

hp  tracljtcn  fouöe  /fo  lange  öem  't  hette  in  't  lijf  fouöe 
ftloppen :  ̂ at  hp  bettoonöert  toa0  ban  't  lang  abfen* 
teren  ban  <©o?p  /  en  fonberlinge  berfocht  hp  baer  bin? 
nen  een  man  ban  autocitept/  baer'tïanbaf  mocDt 
gebient  toefen  /  en  hp  behulp  tecnucn. 

<©en  eerden  !Hlunufli  arbepbc  be  bpanb  bafl  tegen 
hetgroote^abclijn/  en  omljem  alomtcbcrfehercn/ 
fonbec  bat  bk  ban  binnen  baer  tegen  eenige  uptballen 
beben/  baer  ban  bele  bertoonbert  toaren/  mepnenbe 

öat'et  tegen  ö'o?ö2e  banö'oo^ogetoasS/  foflechteltjïi 
De  grachten  te  laten  bcrliefen/  fonDer  upt  te  ballen/ 
öaer  Doch  öie  ban  binnen  beel  boln$  in  haöDen  /  en  aen 

D'een  3ijöenoch  open  toaren/  om  f  o  beel  boluö  tn  te 
ftrijgen  /  a\$  ban  noöe  toefen  fouöe  /  en  totften  niet  toie 
Dit  toetefclmjben  /  Dan  mepnöe  batöe  ̂ nDifpofitie 
ban  De  <02abe  ban  ̂ §olm0/  becmengt  met  eenige  f02- 
geloofhepD/  en  öat  3francop.dbe  552itgeö  (geen  man 

totfulr)  alsi^ergiant  ïBaj02  ban'tbolft/  meeflge^ bieD  habDe/  bcfe  gelegcntficpö  heten  b002bp  gaen/ 

menenbe  mogclijhöaer  na  met  öaer  begonnen  "halbe HBane  Den  bpanb  genoeg  te  fullen  honnennaf heren. 
^efen  bagbertegen  upt  öen  J^age  eenige  «föcöepu? 
teerDeban  bc  Staten  <0enerael/  alöbe  peeren  3JD  ©aet  ro» 

bocaet  ban  ̂ ollanö  /  <©Iöenbarnebclt  /  't  ̂ ong/mengcbt* 
©ofbergen/  ban  ber  »rncn/  l^attinga  en  aCerf  JJ'g" 
fen$  /  om  met  fün  €rcellentie  te  fp2cehcn  ban  bc  ̂ KKn 

licötin^ 
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1596. 
graten 
vtanxi  ooh  bah  eentge  ftoaonDcben  tuffdten  bicban<02oe 

SfinHi  Hingen  en  &'<Omlanbctt/  en  ban  't  ftnb  ban  bc  quote ber  felber  /  en  tnfonbcibeib  om  baer  bp  be  ftanb  te  toe-- 
fen/  fcetotjle  men  fag  bat  bc  bpanb  be  ftab  ban  $>uift 

ernftigmecttbe.  ̂ ijn  Crcdlcntictoaö  befen  bag°ban ©ergentoebcr  tot  Ccupmngcn  genomen/  enfdueef 
aenbcnCteabeban  ,§olm$  bat  bcmlccttoaistcber; 
ftaenbequetfingebanpron :  TDatDpontbobenbafc 
öe  ben  colonel  ̂ T>o?p  /  oin  in  be  ftab  te  gactt  /  bie  an- 
berg  in  't  %anb  ban  ber  (Cöolctt  toatf  gcfonben  om  bat te  betoaren :  <©at  \yp  ̂ibcnifïtp  bod)  niet  ftofi  berben/ 
om  bat  f)p  nicmanb  anbcrsbp  bent  babbe  om  te  ent; 
plopcrcn:  <Dat  bp  bent  nocl)  fonb  1 8000.  ponb  Knipt** 
bk  met  't  gene  bpbtntnodj  gcfonben  babbe/  machte 40000.  ponben :  tDatïjcm  te  bcel  boebte  bat  men  alle 
bagc  13 00. ponben nniptouptbeelbe/  enbatljtfbaer- 
om  op  be  bieberijc  baer  m  gebcurenbe/  toilbe  boen  toe- 
ficn  i  3>at  Ckaef  <Êrnft  ban  kaffan  mebe  na  beftab 
ging.  <©e  <02acf  fdjjeef  baer  opaenfijttCrcellentie 
bat  bp  met  grote  bebotie  gelb  bettoaebte/  om  bat  ï)p 
baer  repnben  toa$/  en  ben  bpanb  jlernopbenDató 
bebbenbc/  brei  toerben  alom  moft beginnen/  cm  bc 
ftaö/  bic  anbcr#  feer  ftoab  cnonjtottbacrtoag/  met 
toetten  en  inöuftiic  te  bcfenöercn/  berfodtenbe  bat 
men  t  geJb  toilbe  boen  bacften  /  en  Ijtm  ooit  nocb  fen- 
ben  2000.  baibehanonbogdöV  betoijle  fp  met  febie* 
ten  ben  bpanb  feer  befdjabigben/  en  bat  tegen  be  fappe 
baer  mebe  btn  bpanb  Den  aengreep/  niet  fenerber  toas 
ban  be  mijnen/  bk  bcel  .firuptë  toeg  ncmert/  batbp 
baerom  ban  bk  ban  Eelanb  nocl)  soooo.ponb  ncuptö 
ontboben  babbe/  bat  bp  be  25agöncn-poo2te  bier  mael 
Jjabbe  boen  mineren  /  en  't  groot  ïlabelijn  ttoeemael  / bit  ÖP  ntet  ftjn  begonnen  ïjalbe  maen  beter  foube  non- 
nen  boen  fpclcn/  bat  be  bpanb  ttoee  bagen  op  be  gtad> 
te  ban 't  ïïabelijn  babbe  gelegen/  maer  nocb  niet  be- gonnen babbe  te  bollen/  op  ben  abonb  Quanten  in  be 
ftab  bet  ïtrupt booten 2. fjalbe  nanon$ :  <©e  bpanb 
ïjeeft  befen  nacbt  noclj  een  aenïoop  op  't  ïtabcujn  boen boen/  maer  toerbe  metbetlietf  ban  be  fijnen  toebcr  af- 
Qdtccrt 

<©en  2.  giugufiï  quanten  beboo:f5<0cbcpttteerbe 
ban  be  Staten  <i5enecael  tot  Ccupningen  bp  ftjn  Cr^ 
cellentie  /  fijn  Crcell.  feb Jcef  op  befen  bag  aen  ben  fta^ 
bc  ban  ̂ tatc  bat  bc  Capitepn  iBatrtjijs  3&elb  iwtbt 
fiab  genomen  toa$  /  bic  bent  bc  gelegentbcib  ban  bien 
babbe  bevDaelt/'cn  berfoebt  gelb  en  boln  en  meer  amu* rntie  /  baer  op  ö?  tta  bc  ftab  gefebibt  i^abbc  be  baenbe- 
len  ban  I|olftepn/  3Bingaci'ben/^2og/  €gacc/  ̂ tca^ cbent  en  ©alfonr/  met  20000.  ponben  nrttptsf  /  en  bt* 
geetbc  bat  ben  i^acb  ban  ̂ tate  02b:e  toilbe  ftcllcn  /  op 
be  penningen  bectoacttss  te  beuellen/  en  nocftiooo. 
Öalbc  nanon  bogcld/  en  Ijem  ntet  anbet  Rnipt  en  amu- 
nitie  te  boo?fien/  fettbcnöe  baer  bp  een  lijfte  bvin  be  mu- 
nitie  binnen  bcctfab3ijnbe.  Statt/  bat  ben  Colonel 
San  pton  in  fijn  ïjooft  gefc  boten  toaö/en  bat  ïjp  fvc- 
berin  ban  ̂ 02p  baer  binnen  gcffbtHtfjabbe/  bcQuet- 
fure  ban  ̂ Jan  ?5iron  toerbe  fcbabelijn  geaebt  /  om  bat 
men  mepnbe  batter  niet  een  Colonel  in  beftabtoaov 
bit  in  neerltigljeib  en  erpcrientie  bp  bent  toa£  te  geiij- 

®t  'matib  6cn*  5^efen  bag  besf  mosgen^  Degoft  be  bpanb  met  1 5. 
beftiwtöer  fiubhen  ban  bc  batcttjcntcfcbietenop'tgrootnabc; 
acoot  aa»  lijn/  en  be  25aawtcn-poö2te/  onbertuffebeït  quanten  be 
Mijn.      fc-s  baenbelen  bneebten  met  ofteaef  €  rnjt  ban  l^afTau 

in  ber  ftab  /  baer  toerbe  ncfrijötcn  1 700.  febotcn.  3£e 
Heerc  Cbnltiaen  ban^abignp/  ̂ eerebaitïHofnc/ 
tóillenbe  befirljtigen  bc  app:otbcn  ban  alle  bjtcguar; 
tieren  /  bk  tot  aen  bc  gtacfjtc  ban  bc  öabclijncn  toege- 
nomen  toaren  /  om  02b2c  te  tlellen  op  bet  flojmen  fon^ 
ber  tonfnfic  /  beböcnbc  fieft  baer  op  beraben  met  ̂ ©on 
9lop!Sbe©elnfco/  <Don  Stntboniobe^umnga/  ben 
<6cnerael  ban  be  artillcrijc  enanberen/ettbebbenbe 

s   ö     ojbiegetlelb/  alfo  bp  toilbe  gaen  fitten  om  te  ecten  in 
uan  éofnecententjen/  bat  ̂ onHop9boo2aenbeïoop-grabcn 
ma™*    ö^bbe  /  ié  'er  een  gefeïjut  bond  upt  be  ftab  genomen  / 
55SJ  öha"  en  beert  bem't  Ijooft  ban  be  fcljouberen  toeg  genomen/ in  c  ac»  boenbe  ïjet  b?epn  bliegen  op  bc  boo2genoembc  /  en  bc< 
üiuaei  %u  fonbcr  op  ecnen  fijnen  foon  bk  bent  bolgbe  /  5ijnbe  1 6. 
Krthïy»   jarenoub.  iBettbabbefn 't  leger  ban  ben  bpanb  gro- 
Suft  afne* ten  c0uto  I om  öc  ̂tob  ban  befen  bermaerben  brijgö- rtöotcn.    oberfte/  toierb  feer  bemmb  ban  be  ̂ pangiaerben/  om 
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toatf  ben  Carbtnad  3Elbcrtu3  feer  b20ebig  /  om  't  ber- lk$  ban  befen  öapperen  man  /  bP  toa^  ban  ̂ bdijhen 
geffacfjte  geboren  upt  be3320bintie  ban  Cöampagttte/ 
fo  na  aen  bet  i^ertogbom  ban3lorcpne/  batljnban 
bde  gebouben  toag  te  toefen  een  löaffal  ban  ben  felben 
^ertog/  ïjp  toaüS  een  perfoon  bk  feer  groten  arbepb 
fiónbc  bcrb2agen/boctod  Ijp  bp  na  oberlaben  toes  ban 
bcttigbeib  /  ett  te  befer  oo^falté  begaf  ïjp  ficlj  altijbö  in 
bc  grootfte  perijlielen  fonber  toapenett/  en  met  merfee* 
lijbc  onbertfaegtbeib  /  Ijpcommaubcerbe  mctfulben 
aengenaembeib  /  en  met  fulhe  grote  refoluptljcib  /  bat 
een  pegelijB  fijne  bebelen  metcenfonberlingeluftaen 
nam.ï|p  babbe  te  boen  met  alle  natien/bic  b?  alle  eben 
grote  lief  bc  betoecjS  /  boetoel  \)p  in  't  feercet  /  M  Ijet  be occafie  b02berbe  /  be  bloebfte  be  p2tncipaclfte  plactfen 
toift  te  geben ;  febert  bp  aen  be  3ijbe  ban  ben  föoninb 
ban^pangicngctoeeftljabbc/  beeft  Dpbcnfclbcnin 
allegetroutoigbeibgebicnt/  ftjn  ftaet  en  offitietoerb 
ben  ̂ 2abc  ban  ©arar/bic  *6enerael  ban  be  artillerije 
toaiS  negeben  /  bic  ban  bc  ftab  nregen  notïj  ben  felben  (foi  4 $•) 
abon5  boo?  een  oberloper  be  tijbinge  ban  ftjn  boob  met 
een  ftun  grof  gefdjut/  en  boegbe  baer  bp  bat  Dct  regi- 

ment ban  25arlotte  gebomen  toa^totop2oo.man= 
nen  /  en  bat  Cteacf  herman  ban  ben  25erg  in  bc  plaet- 
febanöofncfoubccommanberen/  ban  befen  ouerlo- 
per  i#  ban  ben  naeuften  0aeb  ttiet  getoceft.  ̂ ©cfen  bag 
bebe  ben  bpanb  op  ben  na-noen  tnet  ftjn  toaebt  een 
aenloop  op  't  üabditn  /  maer  toerben  met  berlie^  ban 
be  fijne  afgefïagen/  ban  be  ftabtf  3tjbebleben8.  of  9. 
folbaten  boot  en  eenigc  gequetft/  beben  ooit  een  aenbal 
op  't  ïtlcpn  öabelijn/  leggenbe  boo?  ̂ upbdss-gat/ 
't  toclït  fp  met  getoelb  beroberbett. ^en  berben  Sfiugufti  fcö?eef  fijn  €rrell.  aen  ben 
<02abe  ban  ̂ olmg  bat  bp  Öem  fonb  6000.  of  7000. 
gulbenö  /  om  bem  in  ben  meeften  noob  mebe  te  bebcl^ 
pen/  bat  bP  upt  bc  lijften  babbe  gefien/  batbenieften 
giulij  binnen  nocb  toaren  40000.  ponben  ftruptss/  en 
bem  anbere  40000.  babbe  boen  fenben  /  ban  bc  p20bi  ■ 
fic  ban  Mlanby  bat  be  Staten  ban  Eclanb  bem  öab- 
ben  gefcfijeben/batfe  noclj  1 5000.P.  na  be  ftab  fonben/ 
met  1000.  balbe  banon  ftogden/  ett  ben  d?aef  fcö2eef 
aen  fijn  Crcdl.  bat  bc  bpanb  na  %b{ bad  meer  bolbö 
fonb/  en  foube  traebten  bictt  pas  af  te  nemen  /  bat  bem 
eenigeCanonicrggefdjotcn  toaren/  en  berfoebt  bat 
bem  eenigc  anbere  gcfonbett  to02bctt/bat  ïjp  op't  ftrupt fobcdmogelülttoaö/  bebe  letten/  maer  bat  mettbp 
naeft  geftabelijb  ff  Dieten  moft.  ̂ enbpanb  ffboot©ebpan& 

ttocïj  feer  op  't  ïïabelijn  /  en  bebt  baerom  baer  op  ttoee  5ct  mMCf 
acnballett  /  fo  bat  W  't  in  ftreeg  /  tttaec  toerbe  ntet  ge-  kSm&bi toelbbaertoeberuptgeflagen/  baer  in  beingebomenbenbe/ 
^r botten  baer  feer  tod  qtteten/cn  bp  naeft  alle  ben  an*  P«*  f  ■« 
beren  een  boojganb  toaren/  ben  Capitepn/  en  ̂ nüt^  JSJLSP* 
nreegbefen  bag  be  Compagnie  ban  ©aiïlant/  tebo-  '      ' rcngecafTeert» 

t©cn  4.  Siugufti  ontftng  mattnbcn^agebn'ebcn ban  fijn  Crcelï.  ban  ben  ttoeben/  baer  op  men  terftonb 
02b2e  gaf  om  brnpt  na  ftjn<^rcell.te  b2engen/en  nogelö 
tta  l^ttlft/  maer 't  gelb  te  boren  bertoaerts  gefonben 
toefenbe  /  toerbe  befen  bag  bp  <£toout  be  25out  baer  in 
gebJacbt.  ̂ >c  bpanb  gelogeert  bïi jbenbe  boo2  in  't  fta- 
belijn  /  liet  niet  bk  ban  't  ïïabdijh  in  geftaoigen  abem teboubett/  met  geftaöigbecbten  en  acnballett/  maer 
toerbe  met  bcrlieö  ban  befijne  afgefTagen. 

<©en5.  5fittgufti  bertogenbe<6ebeputeerbebattbe 
ï^cerctt  Staten  «öcnerael  na  %%cl  en  ter  fömfcn  1  om 
bc  :ff02tifïcatien  baer  te  beftcbtigcn.De  bpanb  ïjieltbie 
bart 't ftabeujn in geftaöige alarmen/  ban  metfebie* ten  en  ban  met  aenballen  /  ber  todber  bp  nocö  een  ban 
bage  op  ben  nanoen  bebe/ban  boft  bk  ban  ber  ftab  baer 
upt  niet  berb2ijben/  Ijoctod  bem  befe  acnballett  bcel 
bblhö  boften/  ter  oo2fabe  \yp  bloot  upt  be  treneïjeett  t'cl^ 
feenö  moft  aenftomen  en  aftrebben  /  baer  op  't  gefdjut ban  bc  toallc  en  ban  be  batte  aen  bc  fcDuttetg  ̂ of/ban 
met;€ecrlingen  op  feboot/op  be  toallen  to02be  boob  ge-  capitepn 
fdjoten  ben  Capitepn  Mfouc  /  en  eenigc  anbere  ban  ©aifour 

beftabö'  3ijbe/  toaerom  ben<02abe  ban^oimtfbcn^se" 
Euutenant  bebal  beCompagnic  ban25alfour  M  Ca* ,tDoten' pttepntecommanbereny  en  bertoittigbe  baer  op  fijn 
Crcellattet  berfocb  om  be  üuptenant  tnet  beCotttpa- 
gnieteboo?ftem  Des^  nacbttf  feboot  ben  bpanb  nocb 

<$  2  fectf 
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«Hanci* 
que«J  öooö* 
fleftDwen. 

feer  /  en  focDt  notD  te  betgecfo  met  cenige  acnballcn 
't  ftabelijn te bcrmccitercn.  «Die ban binnen mineer* 
Den  feer  in  't  flabclijn  /  op  bat  Den  bpanö  mutcrcnöe  / 
'taabèujn/  met  Det  boift  niet  DcDenfp2ingcn/  cnbe* 
uutten 'au  feet  toel  Daet  fautc/  baant  indien  fpban te  boren  öc  mijne  tot  De  gracDtctocgcbjacDt  DaDDen/ 
fouöcnfc  nu  bccl  beter  miböel  geftaö  tiebben/  niet  al- 
(een  om 't  fappeten  ban  De  bpanö  te  beletten/  maet ooft  om  Den  bpanD  te  mogen  Doen  fpjingen/  in  De  ftaö 
bcrfcDotcn  De  foiDatcn  alle  Dacgd  met  öc  toer  en  muf? 
guet  omtrent  i6oo.ponDftrupto7  en  toad  oefen  Dag 

nocD  m  't  ||Baga3tjn  600000.  ponb  fttupttf. 
3Dcn  6.  DcDe  De  bpanD  een  mijne  Die  Dp  in't  ftabdtjn 

gcmacfttDaDöefp2ingen/omttcnt  io.uten/  basta*, 

mamten  ban  DcftaDboo2in'ttVabclnn3ijnbebleben/ 
D'anDete  bcrlicpcn  't  ftabeltjn  met  groter  confufien/ 
Daet  falbet  cnbc  ober  De  bjeffe  /  't  toelft  nm  bpanD  fien~ De  Dat  ïjet  fmingen  ban  De  mijne  Ijet  opftltmmcnal 

toat  licijtet  gemaeftt  DaDDe/  Debben  D'eenc  D'anDete 
in  't  bccDtenfoftlocftcltjftgebolgt/  Datfe  tod  met  $o. 
getoapciiDc  mannen  geftomen  3ijn  tot  aen  De  ̂ abiotttf 
Daet  meDe  De  b^effe  getepateett  toaö/  en  Capitepn 
«Don  Eopd  iDant  iguc  /  bolgenbc  tot  aen  De  bal-pao*- 
te  Daet  men  D002  in  De  f%ab  ging  /  iö  ban  een  mufgnet- 
fcljoot  getroffen  Dat  DpDooD  gcbleben  i.07  Die  ban  De 
ftaD  Dieben  Den  bpanD  fo  Dapper  tocbet  ban  De  toallc/ 
Dat  Die  Daet  op  geftomen  toaten/  meettbooObleben/ 

en  Dat  Dn  een  Deel  ban  't  fiabcujn  toebet  moftbctla* 

te  tcpareten/  nl^  ofj'c  al  bcrttoijffdöcn  aen  bc  faftc/ 
fonDerüngc  fo  bu  ecnige  Den  mocD  al  bcgonDctcfin* 
aen  /  fo  Dat  poplic  aoo:Da  al  ban  appointtement 
DaDDe  begonnen  te  fpicuen  /  en  Den  J&ebir  ant  berfoebt 
Daet  af  aen  Den  «i&acf  betmaett  te  toilictt  Doen.  ?&tfm 
Dag  fonD  Den  <0:abe  aen  fijn  vCtccüenrie  Den  geban* 
gen  -Jfilfetc/  en  berabbertecrDcDefclbcbanalleDegc* 
f  cbicDcniffe  ban  Daeg3  te  boten  /  en  ban  fijn  groot  bet- 
lied/  om  Dat  men  in  De  ftaD  niet  toefen  mocljte  fon* 
Det  bJefe  ban  geguet|t  te  too:Den  /  en  b  :tfocljt  Daetom 
nocïjDneof  biet  Compagnicn  bolft  nemgefonbentc 
toetDen/  betmancnDe  Daet  bp/  Dat  De  foeffc  aen  De 
*15agijncit-poo2tc  niet  toel  te  tepateren  toad  /  DotD  Dat 
DeDalbemancmceftal  bolmaeftt  bias/  om  Daet  te 
fecoureren/  inDien  De  bpanD  Daet  fonDe  ttacljten  te 
obct ballen/  en  nopenDe  bat  fnn  4.  rcdUDemgeftlpe* 
ben  DaDDe/  Dat  men  alle  Dagen  bccl  bolftö  upt  De  ftaö 
fonD  om  liebte  guetfuren/  anttoü02öc  J>p :  Daunen  tüe> 
manD  Daet  upt  liet  Dan  op  attejtatie  bah  DenCDitut* 
gijn  /  uptgefcïD  alleen  Den  Capitepn  J#olftepn. 

«Den  CatDinacl  toad  Defen  Dag  fclfd  in't  leget  gefto* 
men/  in  De  febanfe  ban  fpuentedöfïBlQcm.  T&cfm 
Dag  togen  De  CkbcputecrDe  ban  De  peeren  Staten 
*0enetael  na  25etgenop2oom/  om  De3fo?tifitatic 
alDaet  begonnen  /  te  beftcl}  tigen. 

«Den  acDtftcn  Siugufti  Decft  De  bpanD  fnacDtd  te 
boten  fijn  gefcljut  berplant/  en  Dat  geftdt  tegen  net 
^nipbeid-gat/  IcggenDc  tocftclijft  ban  De  25agijnc-- 

tcn  /  en  niet  meet  ftofte  beftoubcn  /  ald  't  gene  De  mijne  pookte  af/maet  liet  Defe  Dagen  cenige  ftuftftd  ftil  ftacn/ 
bcbojbennabDe/  in  Defen  aenbal  bleef  bed  boütd  ban  en  öceft  met  anDete  tlnliltenfectbcgim!entefcï)ietcn 

Den  bpanD/  ooh  ecnige  <0ffmetenDooD/  enecnCapi?  op'tboltoethaenDeDubbeipoojtelegaenDe/  Dan  on* 
tcpnMfete  gitaliaengebangen/  enbanDcflaD^5nDc  ttent  9.  uren  i$  't  buut  in  ecniglituptgeftomcn/  en \x\atx  in  Den  aenbal  met  een  gtof  ftufe  gefenoten  Ca* ,  D^cft  ecnige  Docnfp^ingen  /  )3iaa  na  De  bpanD  Uil  bleef 

pitepn^ggct^cljöto'-man/  en  een  ©:icö  Capitepn  om 't  ïxabelijn  te  app:op2tetcn/  en  totfnnbefenttcte 
genaemtilDIgbolD23atel.9,/  Die  meteehmufguetge^begtaben.  gin  De  ttaD  too:Dc  meteengtoffttiliopDe 
fcijoten  toeiDe/  met  bele  folDaten  D00D/  en  bele  ge-  toallcDootgcfcljotcn  Den  Capitepn  ̂ cljinftel/  en  ooft 
guctft.  «©e  Cfcabe  ban  ̂ olmö  belafleDc  DcbjoeDct  eeti€ngelöEicutenant/DicD'€ngelfeban©lifTingen 
ban€ggettoefenDe3Üeutenant/  De  Compagnie  a(^  Daet  binnen  tocfenDe/commanDcctDc.  't  öabelijn bet* 
Capitepn  te  commanDeten/  en  frfjzeef  Daet  op  aen!  loten  toefcnbe/mccnDen  cenige  Dat  De  bpanD  Ijactmo* 
fijn€tcell.Den8.Defet/  en  De  b^oebet  frteegDaetna  gciüfc  onttent  vDupbel^gat  fouDe  toillenacntaflen/ 
bc  Compagnie :  C^aef  Ctntl  ban  ̂ afTaubocljtbu  Daet  liaetljalbemane  niet  acljterquam/  maet  alleen 
De  boo?f3  ttoee  CapitcpnöopDebzcffe/  metcenpieirbe  naeïite  toallc  Die  fonDet  flanhc  toa0 :  maet  Den 

in  De  IjanD  /  en  gucet  Ijem  eedijh/  De  <ö?abe  banl<0?abc'tfclbenietfionnenDegeloben/  ftoft  niet  tefol* 
,^oIm$  3tjnDe  De  geljcelc  nacDt  aen  De  bieffe  getoceti  / 1  beten  om  Daet  atfjtet  cenige  Defentie  te  maften/  Detoij * 
toaö  tecljt  te  boten  na  fijn  logement  gegacn  om  l}em  |  Ie  De  gtotc  ïjaïbc  mancmctbolmaeftttoaö/  enfteeft 
upt  te  Doen/  en  toatte  betbetfcljcn//  in  boegen  Dat  i  Daetom  aen  fijn  (Ctcell.  gefoiiDcn  Den  ̂ etgiant.iBa* 

Dn  bp  Defen  aenbal  niet  toao"  /  maet  op  Den  abonD  fien-  io?  pointe  /  om  Den  tfact  ban  De  ttaD  te  bettoncn/  meet 
DeDatOp't^abeltjnaualijftlangetfouDeftoïmetUjou-  bolliötebcffoeften/  en  met  fi\n  CrcclicntieteuanDC' Den/  mitö  Den  bpanD  fofectacttoong/  enDatcencniienontmcteenigbolftop3ibfDaclte  ftomen/  en  met 

^cbpanb 
toecobect 
tet  iRabe* 
15  n. 

ban  Den  bpanD  al  in 't  gat  ban  njn  mijne/  m  't  JCtabe 
lijn  liggenDe  /  getoeett  toasf  /  bJcfcnDc  Dat  l)p  De  ftoo:* 
De  affnijDcn  /  en  De  mijne  t'onbutpft  maften  fouDe  /  De- 
DcDefclbcloötteftftcn/  Die  nietfuUtcnftïjaDeDcDeafó 
men  Daet  meDe  toel  geïjooptïjaDDc  te  Doen/  ïjoetoel 
men  upt  De  DoDeninDcgtat(jtencnopDe|laDÊf-toal* 
len  getoo?pen/  ftofïe  oojDelen  Dat  't  niet  Deel  fonDet fcDaDetoadgefcDiet.  €n  Dict  meDeiöDebnanbmcc; 

flet  ban  't  ïtabelijn  getoö2öcn/  Deö  nacDtö  onttent 
eenute/  't  toelft  Ijem  feet  beelbolftö  geftofï  DaDDe/ en  nocD  Dien  Dag  meDe  obet  De  DiieDonDett  mannen/ 
en  onDet  Dien  Den  boojf3  <Don  3loup.ö  De  H>antigueö/ 
Detoeifte  binnen  De  ftaD  geballcntoa.07  om  Den  toel* 
ften  Den  bpanD  Dcö  anDcten  DaegS  een  ttompettet 
fonD.  ̂ ©eh  Capitepn  ïDon^etnanDoCatilloiöooft 
cenine  Dagen  Daet  na  geftozben  banDeguetfutenDie 
DuaifDocngefttegaiDaDDc.  ^)efen  nacDt  toaten  Die 
ban  De  fraD  fo  tonfupö  Datfe  De  b?effe  aen  De  23agijnen- 
poo2te  ganfr D  onget cpateett  lieten  leggen  /  alleen  met 

CSabiono'  tegen  Det  obet  lopen  opgefet  /  toelft  een  teften 
ban  gtote  onboo>ficDtigDeiD  toasf. 

3Den  bpanD  meeftet  getoo:Den$ijnDeban'tïiabe' lijn/  Dielbftcmftille/  om  DemDaetintebetfeftcten/ 
en  app20P2ieten  om  fijn  bolft  in  te  mogen  DouDen/ 
maet  Deö  nacDtjJ  Daet  na  DeDc  Dn  eenigc  planftcn  obet* 
toetpen/  om  tot  aen  De  toallc  te  ftomen/  't  toelft  men 
Den  niet  ftotte  beletten  /  mitö  De  toallc  geen  flanfte 
DaDDe ;  ̂©ic  ban  binnen  DaDDen  D:ie  mijnen  in  De  toal* 
ïen/  en  toaten  DoenDe  om  De  toalle/  aen  De  3ijDe  Daet  De 
DalbemaenaenftomtaftefnüDen/  om  fo  DaetDalbe 
maenbetette  DefenDeten/  en  na  Delibctatie  Daet  op 

Die  ban  De  ftaD  (Die  Daet  toe  uptballen  foubcn)  Den 
bpanD  alDaet  op  te  flaen.  TDcfcn  Dag  fcljJcben  De  %c* 
ten  Staten  «öenetael  aen  Den  <*32abeban^olms7 
Datfe  fijne  biteben  ban  Den  Det  Den  ontfangen  DaDDen  / 
en  blijöe  toaren  te  betuaett  't  goetDeboitbpDcmen 
Den  fttijgö-lunDcn  in  De  ftaD  acngetoent  /  en  Datfe  Daet 
bctDetö  op  De  DappetljetD/  booiftfDttaDeiD/  enb20* 
migDeiD  Det  felbet  bettouDen  /  en  niet  laten  fouDen  Den 
tcafTntcten/  na  DatDcbilUlujciD/  en  Det  faften  gele- 
gcntljeiD  fouöe  betepfcltcn. 

«Den  ̂ ctgiaut  ,05ajO2  ï>2ince  met  fijn  Ctcellentie 
in  communttatie  getoeeft  3tjnDe  /  nopenDe  De  gelegent* 
DeiD  ban  De  ftaö/  en  ban  Den  acnfïag  op  3löfDacI/  Deeft 
fijn  Ctcellcntic  niet  noeö  gcbonöen  Den  fclben  aettfTag 
aen  fijn  fijDe  meDe  ti  Doen  /  om  bat  \p  fo  toepnig  bolftsf 
lm  Dcm  DaöDe  /  maet  ar Dte  bncv  bat  men  Det  met  een 
uptbal  upt  Det  ftaö  öcöe  /  Daet  toe  lïp  Daet  meet  boifts 
fouDe  fenöen/  en  liet  öacfontöcnjï!ajö2$2incetoe' 
Det  na  De  ftaD  gaett/  en  fonD  met  Den  in  De  ftaö  De 
Compagnicn  ftnecDtcn  ban^iöenifgue/  banC02n* 
put/  ban  ̂ tecnDupfcn/  en  ttoce  ̂ cltotfe/  Die  Den 
negenDcn  Deo  naclitö  in  De  ftaö  guamen. 

55en  Sieutenant  ban  damman  ftteeg  Defen  Dag 
Dcö  boo2fcï)2cben  «Dammattö  Compagnie,  «©en 
bpanD  DielD  DemDeitneaenöett  3tuauftiganfcDftille/ 
bullenöe  De  gtacljtcn  nifTclien  tüibeuincnöcftaD/ 
en  begoft  actDe  tn  't  ftlemt  ttabeljjnteb2engen/  om 
Dat  te  betDogen/  ató  of  DpDaeteettftattetoilDema* 
ften/  en  p2epateetDe  meDe  fijne  batten  je  tegen  «Dup* 
beid- gat  /  toaetom  De  C52aef  fienöe  Datfe  Daet  toel 
acngetaft  motDten  toetDen/  't  toelft  Dn  te  boten  met 

(F01.4S.; 

ocljouDen/  begonDenöebjcfTeaenöe  bagijrten-poo?te  I  DaDDe  toillett  gelobett/  om  Dat  Dpmcwtbt  Datfe  obet 
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be  gtacutc  niet  fouben  bonnen  bomen/  en  baetom  tiaet 
niet  Oabbe boen  toet ften/  en  cliënteel  toornig  mocbö 

tot  bc  f  aften  ijcb&cnbe/Dceft  oefen  bag;  alle  be  Capitcp- nen  boen  bergaöetcn/cn  alöaet  ben  noot  en  penjftelen/ 
en  bat  be  ftab  geen  plannen  Oabbe/  in  beliberatie  ge* 
lept/  baet  goct  gebonben  ujecöe  bat  men  öcn  l^opman 
gan  be  3Bit  nen  fijn  €tcellentie  foube  fenben  /  om  te 
tcmonftreren  belioo2fcb2eben  noob  /  periuul  /  en  gele* 
gentOetb  ban  be  ftaü/  en  bat  men  alle  bagentocl5o. 
man  bcrloo:/  (boctoel  't  felbe  niet  boo?gaen£  toaetag* 
tig  toaö )  en  bat 't  bolft  met  be  toetten  gematteert 
3ijnöe  /  Uele  ben  moeb  bcgonben  te  betlicfen  /  om  baet 

op  te  betfoeftcn  abbijo"  Docfe  Daet  boo?taen  fouben  öeb- ben  te  geb?agcn  /  en  in  allen  geballe  te  bet  foeften  meet 
bolfttf/  en  een  notabel  petfoon/  ftembe  fortificatie 
berftaenbe  /  in  ftab  gefonben  te  to02ben  /  om  te  befiefc 
tigen  be  toallen  en  ftlepne  flanfteh  ban  be  (lab  /  bact 
af  niet  moaelijft  toas  ïiefemk  i  of  ben  bpanb  afbjeuft 
te  boen/  en  boojtö  om  in  fiab  te  Deunen  een  5!nge* 
nt'eut  /  om  alle  nobelijfte  toetten  te  02bonncten ;  ï^tec 
upt  begoft  men  te  metten  tint  'et  in  (lab  gebaen  toag  / 

umi  on*  en  batfe  meet  een  pjetert  ban  etenfe  fogtcn/  fonberluv 
iet  bet  ge  om  bat  ben  (©iaef  Dem  altoos  toembe  /  bat  geen 
Kït»  Sngenieut  ücm  pet  foube  nonnen  leeten.  Capitepn 
«a&ifl.  252ugeö  machte  Oem  geteet  om  mebe  aen  fijn  «frcel* 

lentietegaen  met  taieben  banrecommanbatie/  om 
ban  ben  felbe  te  benomen  be  Compagnie  bankop- 
man  <§cDinftcl  /  baet  af  Op  baet  na  belofte  Steeg. 

<^an  be  3©it  met  be  Crebentic  ban  ben  <0?abc  ban 
^olmö/en  inftructie  ban  ben  $$njgötabe/bp  fijn  €P 
cellentie  ftomenbc/toag  fijn  Ctcell.  niet  toel  te  b?eben/ 
en  ontbooötetftonb  be4öebeputcerbe  ban  be  Staten 

«©enerael  /  tegen  '0  anbeten  baegö  bp  Dem  te  nomen. 
<©ie  ban  be  ftab  gianbeïBit  uptgefonben  bcböcnbc/ 
«eten  alle  faften  betuften  tot  op  Oaet  toebetftomfte/ 
fonbet  felf  cenig  nieu  toetïtof  befentie  te  öeginnen/acn 
üefijbe  baerbe  bpanb  Daet  nu  b?epgbc  omaenteta- 
ften/ maet  bebeneben  fcet  acn begrote  Dalbe^aen 
atbepben/toaet om  men  toel  fag  battet  geen  o?b?e  nog 
couragie  fonbctlinge  in  be  (tab  toa$ ;  ©efe  namen  Oet 

tbaetbooj  batbe^abefelfo'  ban  bc  fafte  mof
tbefpe^ 

reten/  of 't  epnbentaeb  toefen/ om  bat  bp  uptfenbenbe 
om  abbijovbinncn  mibbelct-tijb  tittie  (lil  fitten/en  ben 
bpanb  liet  begaen/en  fonbet  Ijinbet  boen  bat  Op  toilbe/ 

nptgefept  bat  men  al-tc-metö  eenö  feïjoot  /  in  't  toelfte 
Hla  ssarlotte  pets  toillenbe  beficOttgen  /  ftoaetlijft  ge- 
mictft  bsecör.^ie  ban  Eelanb  Dabben  bcfen  bag  in  be 
ftab  not!)  gefonben  2.  fcDepen  met  hoozn  /  tik  men  iw 
be  ftab  niet  toift  te  folbeten  /  mits  bat  be  Ijunfen  fo  fcet 

©t  iwmbgeb20ftentoaren/  toaetom  bat  be^aef  befebcpen 
berh?anöi  toebetom  upt  fonb/  biet  boo?  toetbe  bit  noom  en  fcHc* 

Sm  roet   Pcn  betlöKn/toant  fp  bed  naclus  uptbatcnbe  bp  onge* 
fflooin/upt  lufe  aen  ben  gtont  tae&ten  /  en  toetbcn  ban  bcnbpanb 

^mft  fto»  obetlopen/  en  inbjanb  gefteften/  'ttoelbben*©?aef 
°    De>     met  Octet  oitoe  in  be  fltii  in  be  feïjepen  Ijabbe  bonben 

foube  betpfcOcn:  ̂ atmenftem  metten  eetftenpen^ 
ningen  foube  Doen  Oebben/en  bat  Op  O^m  mibbelettijb 
met  be  penningen  tot  be  5po?tificatie/en  be  leninge  bet 
folbatcn  moebte  bienen  /  en  anbete  bzieben  aen  bert 
iinjgg-f  aet  /  bat  men  niemanb  in  be  ftab  toift  te  fen* 
ben/  bie men  befate  betet  bettoube  banben4D?abe 
ban  ̂ olmjS  /  batfe  baetom  ftem  bolgen  en  geuooifa* 
men  toilbe  /  en  Qter  maften  Oaet  eete  te  guijien  /  gelp 
men  Oaet  bettoube/om  ij(U  plaetfe  te  beljouben/  toate 
Oet  eenigfinief  mooelijft.  &W  €tcell.  toaö  ban  abbijg 
getoeeft  ben  <©?abe  toe  te  fcO?ijben  /  bat  OP  eenen  goe? 
ben  fto?m  foube  afftaen/  en  baet  natjemnabegele* 
gentOepb  tiet  faften  teguleten:  maet  bc  <©ebcputectbe 
ban  be  ̂ eten  ̂ taten^enetael  mepnben  batfe  be  ftab 
al  te  Oaeft  fouben  betliefen/  en  beben  baetom  genecacl* 
bet  fr ipiibcn/'t  toelftnabetOanb  betoo^faeftte  bat  men 
niet  eenfto2menbettoac0te/  baetfe  in  geballe  ban 't abbij.ö  ban  fijn  €tcellent.  appatentelijn  bic  bettoaeftt 
fouben  Oebbcn.  ̂ ijn  ̂ rcell.betftlaetbcaenganbe 
3©iten252uge0/  niet  toel  te  b2eben  te  toefen  bat  meit 
't  maften  ban  nicutoe  befentie  acljtet  <©upbels-gat/ 
bug  lange  upt-geftelt  /  en  niet  eet  begonnen  Oabbe  /  en 
bat  't  bolft  ban  binnen  toepnig  gemoed  toaien  /  en  bat 
men  fijn  upt'etftc  beboit  beOoo?be  te  boen  om  be  plaet* 
fe  tebefenbeten.  H9cn  acOtc  mebe  b002  een  toonberlijs 
ftcfaftc  /  bat  ben  <0?acf  buo  uptfonb  /  alö  of  befe  ftab 
Oeei  ftlepn  3ijnbe/  met  37»  ©enbelen  folbatcn  /  en  noen 
aefttet  open3ijnbe/  engecngeb2eftbaneenigebinccn 
Ocbbenbe  /  niet  foube  bonnen  beljouben  toetben  /  baet 
alle  anbete  ftcben  baet  men  in  ftan  bomen  genoeg  boo; 
ontfet  geOoubcn  to02ben:  aBactom  men  begoft  onrno^ 
gelijft  te  acluen/een  ftab  alof252eba  toel  te  bonnen  boen 
betoaten/al  toact't  men  ioo.benbelcnbaet  intoictp. 
^en  12. 5Cugufti  fcO?cef  ben  452abe  aen  fijn  aEtccl* 

lentic/  bat  Ut  Oalbc  iBanc  bolmaent  toas  /  en  baetom 
gelb  foube  ban  boen  Oebbcn/  ooft  tot  be  toetften  bic 

nocb  moeften  begonnen  toetben/  't  toeift  Op  niet  Oab- 
be /  berfocOt  baetom  't  felbe  te  betftaeften  /  om  alle  in* 

tonbenienten  Ik  boo?  bilaep  banbienmocOtcnobct* 
nomen  /  te  boo2feomen  /  bat  OP  nocb  maet  2400.  gul- 
ben  meet  Oabbe/  en  baet  tegené  toel  6000.  gulben 
fcOulbtg  toas  ban  toetften/bat  be  bpanö  nu  cenigc  ba* 
gen  fcet  flaeutoelijft  Oabbe  geapp20tOeett  /  en  in  fom* 
mige  plaetfen  niet  met  allen/bat  Op  mibbelet  tijb  geert 

tijb  betloo?/  maet  Oem  altoos  betfefteröe/  en  op  '$  nn* beten  baegö  een  uptba!  op  SUbfbael  bacOt  te  boen.  lücrt 
felbcn  bage  toctbc  5Ian  be  Wit  en  262ugcö  toeberom 
na  be  ftab  gefonben  /  baet  ft»  eetft  ben  14.  met  pcrijcul 
in  guamen  /  3ünbe  bp  ben  bpanb  fo  na  gebolgt  /  batfe 
Oaet  obet  't  (lijft  moeften  falbcten  /  baetom  gian  be 
3©it  fepbe  ben  b2ief  aen  ben  452abeban^oIniögc* 
fcli2cbeh/  in  't  (lijft  geto02pen/  en  betttcben  te  Oebben/ 
maet  bic  aen  ben  fttjjgjS't  aeb  bjacftt  OP  tinnen/en  tutie 
inbet  ftab  geen  tappo2t/om  b'anbeten  moeb  te  geben. 

<Dc<0ebeputeet:bcban  ïre  Staten  <0enetael  bctto- 
gen  befen  bag  ban  fnn  <jJtccll.  na  ben  ̂ arje/  Oebbenbc boen  Ooubcn. 

^ie  ban  be  ft  ab  bleben  al  ftillc  fitten/  en  ben  bpanb  I  bp  tik  ban  ̂ élanb  geobtineet t/  batfe  tot  lïcOtinge  ban 
ging  met  fijn  toceften  aïtoodboo?t.  <©c  <©ebeputeetbe  be  aBaectgelbetö  fouben  betftacn  /  en  bp  fijn  €rcell. 
ban  be  Staten  <6enetacl  feen  1 1 .  aïugufti  bp  fijn  €t-  bat  Op  fult  boo?  't  eerfte  booa  goeb  infag  /  en  getaben 
cellentie  ftomenbe/toet be  gian  be  3©it  toebet  in  't  lan*  bonb  bat  men  be  <£nge!fe  foube  betftetben  /  en  alle  be 
§t  geD002t  /  en  na  beel  beliüetetenö  \nettie  goet  gebon- 1  ©enbelen  op  1 50.  ooofben  maften  /  en  baet  toe  een  re? 

en/bat  men  Oem  teiftont  tocbetom  foube  fenben/met  i  creutc  ban  400.  mannen  boen  ftomen.gtem/  bat  men 
AHntfr*  0?i^n  aenben  <0?aef/  bat  fijn<ÊtceH.altebeo2b2e  nocb  2.nieutoc  ̂ cfiotfedlompaGnicn  foubelicbten/ 

ttuentie  Dab  gcftelc/  bat  in  be  ftab  nocö  foube  tteftften  be  Com*  elftö  ban  y$o.  Ooofben/met  cm  tectmte  bo02  't  fttqu ftöjöftaenpagnic  ban  ̂ ibenifftij/  ̂ teenOupfen  /  Co?nput  /  ment  ban  300.  mannen.  €n  om  bat  ment  obet  grote 
ltn  ̂i***  ©etmeetten  /  en  iilSicOel  /  en  ontt ent  70.  man  ban  be  bcbjog  tiet  Capttcpnen  langd  fo  meet  bebonb  /  en  bat 
Solo!*    Compaanieban  ,$tracOem/maftenbc  toel  óoo.man:  Oet  niet  gearijt  \xitttit  om  baet  in  te  bonnen  temebie* 

g^at  öt»  <02aef  betet  betftonb  /  en  ftonbe  oojbelen  ban  ten  /  ban  't  bolft  Dooft  boo?  Dooft  te  boen  betalen/  baet 
bc  5?02tificatien  als  anbeten/  battet  ooft  geen  ̂ noe-  af  men  een  psoebc  toilbe  boent  3©atf  mcbegetefoï 
meutbpbetOanbtoaS:  maet  bobenaileo7  bat  Op  in 
bc  ftab  onbet  ben  Capitepnen  enaUebsn<Ö(ficieten/ 
02b2c  toilbe  (lellen  (inbien  bc  bpanb  eenig  genetacl  af- 
fault  /  en  op  betfcOepben  plaetfen  toilbe  geben)  bat  elft 
foube  mogen  toctcn/toic  eetft  ben  fto?m  foube  afftaen/ 
entoiebienfeconbeten/  bat  OP  Oem  in  noobbaetbp 
toelfoubebiiiben/cnfonbetlingöbcbangctcufteplact* 
fen/  met  bc  befte  Capitennen/ niet  bplotinge/  maet 
boo?  ftjn  bebei/boen  befetten:  ̂ >at  Op  boo2t0  niet  ttoij; 
felbe/  of  be  €anuepnen/  «öfficictg  en  folbaten/  fouben 
Rem  baet  in  gijaoi^men  /  en  in  allcg  aififteten  /  aljS 
ben  bf  enft  ban  ben  3tanbe/  öa«t  ecb/  e«te/en  teputatic 

V.  Deel. 

beett  /  bat  men  be  3©aertgelbct0  fpecialijft  foube  aen- 
nemen/  met  be  boo?teaetben/bat  men  Oaet  bolft  Oooft 

boo2  Dooft  foube  betalen/of  mgeballc  men  't  felbe  goeb bonb/  bat  men  ban  tie  anbete  Compagnieu  alles  tiaet 
toe  mebe  foube  b2cngen.  Cot  licOtinge  ban  bc  t cc teutt 
ban  be  Cngclfe  Dab  ftjn  €rc.  bcfcOJcbcn  ï^ent p  <Dog- 
to2a  /  ©betfte  Huptenant  ban  t  Sègiment  ban  Oeet , 

^en  <ö52aef  ban  «^olmo*  metfienbe  batbe  bpanb  tot 
2fcüfbad  na  't  toatct  toe  baft  apö20tOeerbe  /  ch  bat  bii 
in  be  3ïoop-gtaben  toaten/gua'ijft  Op  ben  Oaren  mog- 
tengcfecouteettto02beni^ecft/bolgenbe'tabbijöban 
fijn  Ctcell.  O^ni  Op  ben  ïfêajo?  &iim  geb?agt/omoo 

(€3  mfbaei 
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mfhatl  upt  te  ballen  /  befen  nacbt  upt  be  dab  en  't  fwt Sftaffau  boen  treeften  6oo.  mannen/ban  elft  ïiegiment 
150. man/  om  baer  mebe  op  'g  ancetcn-öaenö  een upt-bal  te  boen. 

<Den  «gfcaef  ban  ̂ olnttf  boen  maften  ftcODenbe  een 
EmtQge  ban  feftupten/  bicljt  onber  't5P02t  ban  3&aflfau/ 
m  bc  Canaei  /  met'et  laeg  frater/  bic  om  be  boogtc  beo fcftoio  ban  ben  bpanb  niet  ftonbe  cicficn  toö2ben  /  ïiccft 

£X1  öcu  "Pt-bal  öflcl'  °^ci:  na  ?lbf  baef  boen  boen  /  boo2  aen 
tan  ü^fiifi.  t0°tf  öcn  ©enteig  ban  ©aiftfeaur  /  met  50.  mufquet* tici^  /  ivsi  be  ̂ cljanfe  mebe  genomen  /  baer  na  bolgbc 

2d2ttïtfeaut/mct  100. mannenban  't^eeufeft  ttcgi* 
mem/  acfttcrbcmEaecbman/  met  150,  man  ban 't B2icfcb  föegimcm/baer  na  ̂ ttaebcm/met  150.  «tan 
ban  't  g>:\M$  ïlegiment/en  epnbeujft  ben  Eicutenant ban  «*5?aef  €tnd  ban  $a(fau  /  met  1 ?o.  mannen  ban 
be  ̂ oilanbje  Compagnicn/  toefenbe  gebolgt  bp5o. 
bootfoYdlcn/om  't  aefeljut  af  tetoenaen  ofte  bernage- 
ien ;  <E>cfc  gaben  fo  bapperlijft  bper  op  ben  bpanb/  bat- 
fe  foncectben  be  (Crancftccn  boo?  't  gefebut :  <ftcm/  bic 
baer  't  goft ijnt  (lont  /  en  nocï)  2.  €rancbccn  baer  aclj- ter  /  aïlco  boob  flaenbe  bat  niet  tijbclijft  ftonbe  tocg  fto- 
men  /  ten  getale  ban  ontrent  70.  mannen  /  alle  t'famen ^panaiaetben  /  baer  onber  toaren  4*  Capitepnen/  foo 
men  upt  een  ̂ cbotö  Capitepn  (hit  ben&oninfttocl 
*o.  jaren  gebient  babbc/en  een  ̂ pangiactt  bic  gebatv 
ïjen  to02be)  berdont/onbet  ht  boben  is  ftlocfteiiift  beeb 
tenbe  boob  oclueben  een  nebe  ban  ben  Colonel  <3luliacn 
bc  Homero  /  ben  feiben  nacm  bebbenbe  /  een  jongman 

beflab  nocïjtoeldonbcn/  baerom  bc  bpanb  ooft  niet 
beel  ban  be  ftabïjabbe  teftopen/  aio  lp  te  boren  ge- 
fcljzcbcn  babbe  /  bat  be  bpanb  ober  bc  ïlabenbi  jft  toas 
geftomen/  en  fefteen  bat  bP  Ijacr  baer  mcenbe  aen  te  ta* 
Üen/  om  ban  J&afifau  af  te  fnijben/  'ttoeift  lp  bcm metuptballcn  en  gefebut  toei  foube  beletten /en bem 
alOeen^olbaetquijtcn/  fo  lange  ïjet<0ob  foube  bc* 
lieben/  berftalenbc  boo2to  't  effect  ban  be  bootfeben uptbal  /  en  bat  bp  nor 0  geen  fijnen  gemaeftt  baboe  / 
berfoeftt  gelb  om  fijn  toerften  te  mogen  bolmaften. 

<Dcn  i4.bebcn  bic  ban  bc  (lab  toeberomecn  upt- 
bal oberbe^pooj  nabe  Iföoerbaert/  baerfeontreitt 

50.  mannen  ban  beu  bpanb  boob  (loegcn  /  ttoee  ftlepne 
Benbclcn  /  en  ttoee  robe  efcljarpen  ftregen  /  en  be  <0a- 
toons  baer  mebe  be  Soopgrabe  befettoaov  in  b:anb 
daften.  ï^ier  na  fcöjeef  bc  <*?>2aef  't  felbe  aen  fijn  <£r* cellcntie/  en  mttö  fp  geftabelijft  feïjieten  motlen/en  met 
be  fijnen  beel  ftruptö  confumeerben  /  foo  berfotljt  \yp 
noeft  40000.  ponb  ftrupto"/  en  een  goebe  ouamitept 
mufquetten  en  roerö  /  en  fonberlinge  /  bat  men  't  gelb niet  en  toilbe  bergeten/  alfo  ïp  biel  boo2  50000,  gul^ 
benö  toerften  al  gemaeftt  ijabbe/  aio  menfe  ten  boog- 
(ten  foube  emmeren  /  en  boegbe  baer  bp  /  bat  <3Ian  be 
3Bitncm  obcr'tfïijftljabbe  moeten  falbcrcn/  en  ban bienbag  met  groot  perijeul  baer  geftomen  toao/  en 
baerom  fijn  b^iebcn  in  't  (lijft  ï)octitK  getreben/baer  booz 
bP'tbebelbanfnn  €rcellcntie  nietljabbeftonnenber- 

(ïactt. 
^©e  bpanb  berfefterbe  öem  ba(t  ober  ucpbe  fijben 

baer  op  be  ̂ pangiaerben  grote  ftope  Ijabben  /  maer  fo  \  ban  be  ̂ agijnen-poq2te  in  be  toaïle  /  baer  tegeno  ban 

(Fol.  47.) 

ben  bnanb  te  boer  of  te  paerbe  ban  be  25err bemö  ̂ re- 
fteaenouam/ombe  blutfttenbeban  Bbfbaeltefecou^ 
reren  /  31J11  hit  banbe  (tab  in  goebe  02b2e  toeber  afgeto* 
am/  ftcbbenbe  bcrlorcn  ben  Sieutcnant  ban  peter 
Clieuiuen/  en  een^ergiant  ban  eenanber  ©enbelj 
^e  bootfgefcllen  niet  ftonnenbe  't  gefcöut  afb2crtgen om  ècnige  biepe  ïireelten  toille  /  en  geen  goet  ber(tant 
ftebbenbe  battt  felbe  te  bernagelen/en  bat  baer  toe  eer(t 
aftefcöieten/toierpen  ïjaer  aen'tplonberen/enbec- 
fupmben  baer  mebe  't  gefcljut  na  behoren  te  berna- 
gelen. ^e  gebangenen  confirmeerben  /  batHa25arlotte 
geaue(t/en  upt  net  Seger  om  te  cureren/  geboert  toao\ 
Upt  be  geïegentïjept  ban  befen  upt-bal  faql)  men/fo  W 
banbe(ïab  met  goeman  fo  bel  gebaen  ftabbe alö 
met  600.  batfe  na  aunarentie  't  gcOelc  Pleger  tot  Wóp 
bacl  toel  opgellagen  foubcn  neööen/batfc baerom  te  be- 
febjoomt  ïjanbelben  /  betoijle  fp  bolftss  genoeg  Ijabben. 
•  ï&k banbe  fraö  uabbcn  een  l^ijne  inbeitiaileon' 

nent  bc  25agijnen-poo2te/  baerfe  gejlabelijft  in  ïjtelbcn 
cenigemufquettiero/  hit  niet  eenenfcbootenfclpten 
fonber  pemam  tamt  ben  bpanb  te  tv  effen/  om  batfe  i\\  't 
bullen  enoberaaen  banbe  gracljte  baer  (jeelrtaqua- 
m:n/'tbjelfte  nu  een  goebe  bnj'e  gebuurt  bebbenbe/ 

binnen  toepnig  beboirö  gebaen  bjerbe/  baerom  men 
tocl  fag  batft  metter  tijb  be  fafte  ten  epnbe  foubcn  laten 
lopen /en  nimmermeer  be  cjetremitept  bertoaeftten/ 
temeer  fo  be  bpanb  't  toater  upt  be  gracljte  beaond  af 
tctreftften/b002  eenoubefloot  tuffeben  <Dupbelö-gat 
en  be  25agtjncn-poo2te/  hit  baerom  t'anberen  tijben  hp hit  ban  binnen  toaé  gebult,  ̂ ier  ober  begonben  $cn> 
fte  ïtoo2ba  en  5lan  be  Wit  te  famen  ban  een  appoime- 
ment  te  maften  te  fp2eften/  foeftenbe  eenige  anberen 
baer  toe  te  perfuaberen/  ten  epnbe  fpbe  fafte  tot  ben 
uptter(len  noob  niet  lieten  ftomen.  ̂ ©aertoe  gianbe 
Wit  boegbe/  bat  bp  laetlt  upttoefcnbc  /  ban  be  Staten 
fclfö  toeï  ber(lacn  ftabbe/  batfe  be  (lab  boo?bo:loren 
bielben/en  toel  toilben  battcr  fo  bcle  P20bifien  niet  m  en 
toare/  'ttoelft  ontoaeraebttg  toasv  gemerfttbe  felbe 
gefepb  babbcn/bat  men  ïjcm  in  htfc  plaetfe  beboo2be  te 
berftloeftcn  en  ebertueren/  om  ben  bpanb  te  (lupten/cn 
bat  men  baerom  fo  beel  p20bifien  baer  in  befebiftt  öab- 
be/  't  toelfte  bp  bem  /  hit  berbeert  toaö  /  alfo  berb2acpt loerbe/  om  anberen  mebe  berbeert  te  maften,  ̂ ijn 
€rcelfjcnt!e  ffï)2eef  aenbe  peeren  Staten  <©enerael/ 
met  oberfenbinge  ban  ben  bnef  ban  ben  <!32abe  ban 
^oïm0  ban  ben  1 2.  om  in  ber  Ijae(l  te  bebben  boo2  be 
fafte  ban  p>ul(l/  nocï)  12000.  of  1 3000.  gulben  /fon- 

eer  be  bpanb  beogetoaerbjerbe/  hthz  bpt'elftenmct  berlingefoinEelanbbaertoegeenmibbeïtoa^/enfo gefebut  febieten  op  ecnen  groten  (lenen  €00211  banbe  \hit  ban  Süclnnb  bp  bem  quamen/  en  becftlaerben 
^oo2te  /  mcinteitbe  bat  men  baer  upt  feboot/  maer  ben  |  gantfeb  geen  mibbel  te  nebben  tot  3  of  4000.  gulbenö  1 
bpanb  bcfen  öag  fulfto  bermerftt  bebbenbe  /  beeft  2.  of 
^pcrfonengefonbenombc|Bi)nctc(loppen/biefulft^  'tgeltborb  toilbe berbaeden/  om  bc<02acf  enfolba mbacn  ïjebüen  /  baer  aen  geftomen  Voefenbe  betoijle  hit 
baa  be  toalie  qnalijft  toatbt  bielben.  '<&it  ban  binnen 
mev'icnöc  bat  baer  be  ,fRijne  nu  niet  ftonbe  bienen  /  en 
bat  be  felbe  mogelijft  002fafte  foube  toefen  ban  te  ont* 
belten  Ijiie  gtotctfBijae/ bebben  baer  in gelepb  een  bal; 
be  tonnc  ftruntsv  bic  toegentaeftt/  ett  boen  fp2ingen/  op 
bone  bat  bc  felbe  boo2  upt  foube  (laen/  baerfe  mm(l  be* 
in  aect/en  niet  ban  in  bae(le  bn  ben  bpanb  gedopt  toatf/ 

fcl)2ecf  bp  nocïpnael  aen  be  Staten  <0enerae!/bat  men 

teninbe  dab  niet  te  befcourageren. 
i&cn  15.  WimKi  fcïjJeef  fijn  <grcelïentic  aen  ben 

(©2abcban^olmo/  batbpbebjocfttoaö'bat  ^lanbe Wit  fo  quabe  rencontre  ï)ahht  gefjab/  bat  \)p  fijne  tyit; 
ben  babbe moeten  toentoerpen/  en  fonb  bem  baerom 
Coppeban  'tgeneljp  bem  te  boren  met  abbtj.0  banbe peeren  Staten  <©eneracl/  en  ban  ̂ elanb/  en  ban 
<02aef  ffl illem  babbe  gefcb2eben/en  om  bat  bet  frbeen 

't  toell^  alfoo  gebeurt  iö  /  en  beeft  bcle  ban  ben  bpanb/  i  bat  ben  bpanb  meer  moepte  in  be  fsii\t  bonb  aio1  bn  toel 
hit  boo2  op  't  aabeïi  jn  /  of  aen  't  bollen  ban  be  graebte  i  gemepnt  ftabbe  /  en  't  beleg  niet  beginnen  foube/  inbien 
to  aren  /  syea  geflagen  /  en  met  aerbe  oberbeft t :  toaer  \f)p}t  niet  ftabbe  begonnen  /  afó  bp  ban  alle  ftanten  ber- na  ben  bpanb  b?p  en  onbeftommert  tot  aenbe  toal  fton 
b?n  ftomen/  en  begond  iyem  in  be  boet  ban  bien  te  lone^ 
ren  /  ober  benbe  fi  jbe  ban  be  55agijnen-poo2te/  't  toêlft tm  bele  bcroo2faftte  bat  ben  052aef  qualijft  toilbe  gclo^ 
torn /bat  ben  bpanb  ftem  bn  ̂ upbclo'-nat foube  toil^ ï?n  acntadèn  ( uicttegendaenbe  lp  noeft  bien  bagbe 
Cingeï  of  Contrefcbarne  ontrent  <©upbelö-gat  boo2^ 
fn.ect  /  en  e  *nt$e  htw  <©2aef  baerom  aenfepben  /  bat  'et 
ftoog-nobig  toao  albaer  toe  teficn/  entegen-befentie  te 
maften/  baerom  ooft'tboo2fien  baer  tegen  te  rugge bleef.  <De  <©?aef  ban  ̂ oïm.ö  fcD?eef  bat  alle  faften  in 

donb/bertroubc  lp  ooft  bat  hit  met  bem  in  be  dab  toa^ 
ren/te  meer  gemoeb  foubcn  toefen/'t  gene  baer  toe  baer 
ben  biend  ban  't  Eanb  /  en  baer  eere  berbonb :  "®m  lm bcbonb  bat  in  be  itah  toaren  gefonben  1 000.  mufquet* 
ten  atë  roere1/  hit  ftpmepnbenietalleögeconfumeert te  5ijn  /  om  battcr  in  5.  jaren  bat  bp  te  belbe  toaö  /  niet 
fo  bcle  berbaen  en  toaren/  en  baerom  bp  benfoïbaten 
moeden  bertoififelt  to02ben/begeerbe  baerom  lijde  ban 
alle  bc  amunitie:  <©at  lp  bem  fonb  10000.  ponb 
ftruntö/  óoo.ftalbe  Canon  ftogelö/  en  100.  fo  muf* 
quetten  al$f  roer?  /  en  bat  hit  ban  ̂ elanb  tot  be  fomfU 

•  cane 
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tottt  oe* 

de  flat) 
tiojts  be* 
ctjotca  en 
jpgeeyftlJt, 

Ü^ 

banamunitic  en  't  geld  /  en  bccadbecteerocban  alles  manen  ban  een  appoinetement  te  berftacn.  3©ant 
belleren  Staten  <£5encrael/  en  Dat  öplpoptc  batfe :  San  de  3©tt  Op  Ijem  ontbodcirbebbende  be  ï$oplup* 
ïjaec  in  ü>uïft  baec  na  fouben  cegulcrcn/  en  tonen  toat  den  Hangcbcld  en  jifèatöüsS  l&clb  /  beeft  ftaer  aenge* 
pber  fp  basöen  om  ̂ m  Plande  diettft  te  boen  /  en  bcv-  fept/dat  iïoojöa  ïjegs  daegs  te  boren/dien  nac[)t/en  de* 
foclitbaer  op  booj&cfahcban  SHilft  noeïj  geld.  j  fen  bag  bp  ncm  getoeeft  toaef  /  en  bertoont  fjabbe  be 

<©c bpanb  b02derbc fijn  toerhen boo2  l^ulft  al ftille/ j  periculcn  baer  in  fp  toaremdat  't  bol!?  aliess  moedeloos 
en  om  't  toatcr  tipt  be  giacljt  te  trennen  /  gebniputo  ï)p ;  toaren :  b  ït'ec  oeén  miböel  toaa  be  (Tab  te  ftouden  /  en 
baec  toe  cenige  blinnc  pompen  /  en  begoft  't  ontcent  bet  baecom  berfoebt  bat  Op  licn-lupben  foube  ontbieden  / 
bubbelt  boltoern  mebc  af  te  teennen  /  in  boegen  bat  lip  fulnö  acnfeggen  /  en  becfoeben  /  bat  fp  in  ben  &rijg$- 
fo  beel  upt-toog  bat  be.  gracïjte  aen  't  bobbel  boltoern  ftade  be  fahe  baec  toe  toilbcn  belpen  belepben/  bat  ben 
bp  naeft  b:oog  toaovmaer  tuflïljen  be  25agijnen-poo2t  <*&aef  ban  <§ol  m$  mocljt  ber  fp2oncn  to02bcn  om  tot 
en^upbelö-gatblcefnocïjbeeltuatec^/toantal-ljoe-'een  appoinctcment  tcbcrftaen/  en  alfo  befen  fcfionen  (Foi.48.) 
toel  Ijetfcljeen  dat  befe  pompen  met  ben  eerften  groot  fioop  bolntf  ban 't  upterfte  beberf  te  p2efcrberen  /  en 
effect deden/fa  bleen  liet  baer  na  bat  liet  felbe  toatcr  bat  boetoel  befe  ttoee  ïgop-lupbcn  Ijem  fcpötn/licbcr  boob 
upt-gepompt  b)ert/l)octoel  men 't  bebe  lopen  na  fefee-  te  bjillen  toefen  ban  ful&s  te  boen  /  tKbbenfe  daéc  op 
re  floten  banbe  ©elben/  altemael  toedec-neecbenin  niet  afgelaten/  maecöeeft0oo2danocl)bccfocïjt  aen 
be  gcacljt/  ató  in  een  plaetfe  bic  lagee  toatf.  <©c  gracijt  ̂ cUtoerê  ( (Edelman  ban  ben  <02acf )  om  ben  felben 
Sepeplt  3itnbe/  enfienbc  batfe  toepnig  mcecbaneen  <62acf  dcpertculente  toillcn  bewonen/  endatnn  toe 

abent  bicp  toasv  obermitö  bc  djoogljeib  banbe  fo*  toildcfien /dat  bPDoo2fijenopiniatritept/'tboiHniet 
met/  të  'ei:  gcccfolbeert  bat  menfe  foube  fien  te  bullen  alletf  om  ben  bals*/  en  't  Éanb  in  gebacr  u?afljt/  toaec 
metaecbe/rijö-boffen/ï)02ben/  fauenmettoolle/  en  mede  fp  onOccftceMcn  nebben  dat  beien  ongefinttoo?* 
andere  biecgclijnc bingen  /  gcliju  gefc Diet ioy  baec  obec  ben/eenige  (hamen  te  bectoacfjtcn/macc  liebcc  tot  een 
boob  bleben  ̂ z  Capitepnen  ̂ iego  i$up3  /  en  3|uliacn  appoinctement  berftonben  /  bier  bp  biel  noclj  befe  fau* 
<©onfaletf/ben^lbcnbeleanbere  foldaten  enCMficicrö  te/die  ban  de  (Tab  Dabben  befaulfe  fonicn  obccelnc 
ban  guaïitept  /  bic  boob  bleben  en  geguetft ;  ben  Capi- '  3ijbe  ban  3£tipbelg-gat  een/  tk  Ijaec  mocöten  bf  enen/ 
tepn  iBanudl  Conllo  /  tooebei;  ban  ben  iBacguiö  ban  niet  alleen  om  te  toeten  Xa^tta  bpanb  inbe  toaile  hW 
Cacacena/  3ünbeöcm  becerfjtec-öanbmetcenmuf'imaec  ooKomtentoeDec3ijöeinbetoalle  te  Zijneten/ 
quet-Kogel  in  flualten  gefcljoten  /  3£on  ̂ eb?o  be  25o- ;  om  alfo  't  iBijnecen  of  fappecen  ban  be  toaüe  te  belet* 
ria/€apitepn€nti:etembo/bctoeu'ieficftbpz©on311n'  ten.  ̂ efe  bebe  ben  <©2aef  opbenabonb  ftoppen/  en toniobeEunigobonb/OeeftficD  öicc  biaef  gequeten.  met  huw  bullen  /  benemenbe  baec  mebe  liem  felben 
^en  i6,2ïugufïp  btto  be  bpanb  b?oeg  op  ̂ ulfl  ben  miöb2l  ban  te  toeten  ftoe  Dctmctföntoallcflonb. 

ftfyimn  met  2 1 .  (ïubften  /  en  na  bat  ïjp  btf*  boleen  ge-  ̂ e  <02abe  ban^olmiö  bemecnenöe  bat  befe  inbe  (Tab 
baen  öabbe  /  teut  fyp  be  (lab  op-epffcöen  /  baec  op  be  begonben  te  berflautoen  /  en  bat  ben  bpanb  tot  b2ie  bU 
<0?aef  /  met  abbtjö  ban  be  3Öcng3'-ïtaben  /  httic  booj  1  berfe  plaetfcn  inbe  toallc  \at\)  l  en  ïjoctoel  f?  nocb  obec 

anttooo?be  geben:  fo  bcCacbinael  ï|ui(t  bcgcecbe"/ 1 3000.  mannen  (ierft  toaren/  iiatfc  ebentoel  guaüift 
moe(t  ftp  't  biec  om  menfeben-bicpfen  nopen.  <©e ;  b02bec  ertccmite?u  fouöen  bcrtoacDtcn/  beeft  op  ben 
^cijgö-ïlaöen  beloofden  oefen  bag  ben  <02abe  aen  abonbeen^oo2nt)en0biebp<02acfiBillemban^af* 
fijn  lianb  /  batfe  met  bem  toilöen  leben  en  (Tccbcn  /  en  faa  bebel  en  la(i  Daöb:  /  om  be  Compagnie  ban  a©ig- 
ftacc  befte  boen  om  be  (tab  te  befjottben/  fjoc-toel  noeft- 1  bolb  55aceljS  te  belepben  bp  fijn  <£ccdl.  gefcljifit  /  en  be 
tan0bp beien  becor.cagte  Oeftoenentoa.ej/  b'toelftbe.fdbe  eenb2ief  met  fijn  epgen  öanb gcfcli?eben mebc 
<02abc  niet  getoaec  toecbe/en  bat  be  (02abe  focDt  ï)en- 1  gegeben :  ingoubenbe  't  gunt  böo2fcb2eben  &  /  bat  be luiben  alleg  boo2  titfz  beloften  foo  te  becbinben  /  batfe  \  coucagie  noeft  eenigfin0  continueerbe  /  en  bat  f)p  /  bc 
ban  geen  appoinctemente  fouben  mogen  fp2eben.  ̂ e  Coloneüen/  en  Capitepnen  nocD  gcbclibcccert  toacen/ 
<02abe  f)eeft  befen  bag  een  b2ief  aen  fijn  €ccellentie  boel)  bat  f)p  geloofoe  bp  belen/om  batfe  inbe  toal  banö 

gefclj2cben/öaec  in  becöalenbefiet  op-ep(Tcr)en  en  be!  aen  Danblagen/  en 't  bolb  ftoacn  enfeecgenaraifeere 
anttooojüc  bp  Hem  gegeben  /  en  batfe  alle  tocl  gemocb ;  toacen  ban  toanen  en  toernen  /  en  niet  fo  (ïeca  alö  fijn 
toacen  t'famen  te  leben  en  te  (rerben  /  en  ben  bpanb  te  <öccell.  toel  mepnbe/baeeem  ooh  net  bucen  pcciculeugS 
toebeeftaen  en  bectoaebten;  3^a  be  ontfangen  ant-l  foube  toefen/  al^benb2cngec  nabec  foube  beinlacen/ 

to002be  ts^t  ben  Cacbinael  met  be  boo?f3  z  uftuhben/  i  baööe  boojtö  ̂ oojntienö  beiaft  fijn  €ccell.  in  't  b?eeb en  5.  nlepne  ban  be  batccije  fcfjieten  en  continueren  tot !  te  abbecteren  ban  be  periculen  baec  in  fp  toaren  /  en  te 

beö  abonbg  toe  /  en  befeboot  be  25agijnen-p003te  /  liet '  becfocnen  abbijö  of  3P  't  langer  fouten  Ijoubcn  /  of  ap- 
^upbdö-gat^  euljetbobüeI25oltoerb/  ennabatbP|poinctement  ficn  tebeftomen/  betoijle  meeft  in  allen 
;2oo.fcbotengcbaen  babbe /b2agtl)P  alle  fijn  Eeg^c  gebade  be  (Tab  niet  beellanger  foube  bonnen  fjouöcm 

t'nf[acij-02ö2e/  gelijwof  öp  toilbe  ftojmen/  boc-toel !  ̂>efe  i<S  be^naclu^  bp  fijn  afrceli.  genomen/ bic  niet ïiatt  op  anöertf  niet  bolgbe/bie  ban  binnen  ftelben  baec  j  toel  te  b2ebeu  toaö  fulfiö  te  berfta:n  /  aï$  beel  beter  ge* 
terbefentie/  en  repareecbcnbeb2cfTefobeeImogclnn;fiooinb?bbfnbc/  maec  merhenbe  bat  Ijaer  coaragie 
toaö /toaecboo2bie aen  ̂ upbel^-gat  en  dubbel  bal*  toa^  bcrblogen/  en  bat  met  omuilüge bonben  guact 
toern  nopt  bcguaem  om  te  ftó 2 men  toaren.  ©nbee  fa-  bafen  iö  te  toangen/  IvctU  \):m  gelooft  toebcr  na  be  ftaö 

beur  ban  bit  fcuieten  b2acf)t  be  bpanb  in  't  gat  bp  ncm  te  neren  /  en  beu  dfrucf  cm  te  feagen  /  hat  bp  berboop* 
ben  1 3.  in  be  Cingel  gefneben/een  b2tigge  ban  een  lan-  te  bat  ben  <6?aef  en  folbaten  baec  eece  fouben  betracn* 
ge  piepte  of  ponte  op  tonnen/  om  bicinbegratln  te  ten/  en  bic  na  beuoren  guittcn:  <2n  fonb  norïjöcfen 
boeren/  en  baec  mebe  obec  te  bomen/  be  toelte  fo  bo  be 

muuiuettier^/  al^  't  gefclnit  nan  be  ftab/onb2up&baec 
gemaentto02öe/  b2acbten  nocf)2.anbeceb2uggcnop 
toielen  aen  /  W  mebe  onb?upHbaec  gefeïjoten  toecben/ 
al  eecfe  aen  be  gcarbt  quamen/  begoften  oob  be  geaebt 
te  bullen  cecfit  onbec  ̂ upbe!ö-gat/  toecpenbe  obeebp 
getoapenbe  manö  /  op  Öepben  fiibengabion^  /  en  in  't 
miöben  rijs-bo(fcn/b02ben/en  planben  op  tonnen/baer 
boo2  fp  be  gcacljten  in  ftö2ten  tijb  buiben/  baec  obec  U> 
gen  ben  abonb  1 6  of  20.  getoapenbe  mannen  Ikpen  in 
beboet  banbe  toalle/  en  begoften  baec  baec  nwtf)02- 
ben  /  plannen/  en  anbec#  te  logeren/  en  «gen  l)ct  oUcr- 
teecpen  l)acr  te  becfebecen/en  nocli  in  oefen  nacbt  inbe 
toallc  te  fapperen :  gelijb  mebe  beben  tiz  aenbe  25a= 
gpne-poo2te  inbe  toalle  lagen,  gnbeftab  (Tonden  be 
fanen  ten  beften  niet  /  toant  niet  tegenftaenbebet  tint- 
teclijn  gelaet/toaccn  cenige  al  Ijtsl  flaeu  in  ben  boefem/ 

V.  Deel. 

nac Öt  ben  bjief  na  bc  graten  <0enecael  /  om  ben  ïjiec 
ban  te  be ctoittigen  /  te  meec  fo  ftp  befen  bad)  noctj  een 
ander  b2ief  aen  be  Staten  boo?f3  gefonben  babbc/  toel 
ban  anbec  tnlioub/  te  toeten  die  ban  't  op-epffcljcn  ban 
deftad/  en  ban  be  antto002de  baec  op  gegeben.  t©c 
^taten  <Ö5enccael  fjiec  af  niet  toetende  /  badden  defen 
bag  een  ander  b2ief  tipt 'en  !|age  na  $|u!ft  gefonben/ 
om  den  <i32acf  en  alle  de  foldaten  dacr  mede  te  becma* 
nen  bnn  hacr  deboir  /  en  te  encouragttcen  /  met  be  be* 
lofte  bat  men  hacr  niet  berlatett  foube  /  maer  ban  alle 
batfe  nodig  moebten  bebben/  tenobecbloeb  teboo?* 
ficn  r  W>te  ban  geland  fouben  befen  nacljt  in  be  (Tab 
20.  <©cnocf  oen  fpranfe  toijn  /  om  ben  foldaten  te  bec- 
ffbenheh/  bp  tijbe  ban  (To2m  /  of  als»  netnoob  toefen 
foubcn/in  biec  meninge  dat  men  be  (Tab  foube  bouben» 
7&c  Capitcpn  ̂ oo2ntieuö  toeebe  toebec  in  be  (Tab  ge* 
fouben  /  met  't  bóojfs,  anttooo2b  /  en  een  b?ief  ban  fijn 

(€  4  €ccel* 
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€rceUemf  e  aen  ben  <02aef  /  Doubenbc  bat  bp  betaoeft 
toaö  te  bccftacti  /  bat  be  bpanb  in  naer  toal  lacn :  <£n 

fo  boo2tö  alle  fahen  na  't  ooge  moficn  belept  to02ben  / 
Hoc  Hem  te  bienen  ban  anöer  abuüö/maer  bem  te  ber^ 
laten  op  bet  geen  bp  felfö  fouöc  boen  en  oo2belen/nobig 
Ijoo?  ben  bientf  ban  bc&anben.  &e  Staten  «©enerael 
nodj  allcö  gocb.3  ban  öe  (lab  ïjopenbe/fcl)2cben  aen  fijn 
<£rcell.  bat  fp  bebucutcn  bat  ben  bpanb  bien  ban  bin- 

nen foube  foeltcn  te  matteren  /  met  toerïien  en  toacO- 
ten:  ̂ at  be  <ü5?aef  öaerom  meer  bolfiö  becfoenen  fou- 
be/baec  toe  hp  tipt  €>o(tenbe  nocf)  foube  mogen  licbten 
i  00.  «öngclfen  /  en  tipt  ©lifTingen  fo  bcel  boenlijn  fou* 
be  toefen/  en  bic  ban  baer  binnen  fenben/baer  in  bc 
»«3ouberneurtf  oeen  f  toarfgbeib  foubcn  manen  /  ober* 
mtttf  fulftö  ber  ïioninginne  merminge  toaö/  enfoo 
miböelertijt  ©eer  toeberom  guam/  of  cenig  anber 
boln  uut  «Êngdanb/  bat  ijpbicingioöbpDemtoilbe 
jftoubcn  /  om  ben  bpanb  alle  mogelijke  afbjeuft  te 
boen  /  en  om  bic  ban  binnen  beter  moeb  te  geben/  bebe 
fijn  €,rcellcntie  in  Daejïebcrtoaertö  brengen  1 0000. 
pönöen!:ruptö/6oo.uogel.o7  cnbe  boo,2f$.  mufguet- 
ten  en  roers*  /  maer  onber  toegen  bcrfïaenbe  bat  'et  in 
bc  (lab  niet  toelftonb/  *ijn  te  rttggc  na  be  «©ojlogb- 
fcflepen  gencert/cn  bacr  boo2  bcbouoen:  3©ant  't  boo2* 
fc9.2ebe  tMibecftehen  ban  bc  3©it  en  ïxoo?ba/cn  bat  an* 
berömcc|talle  bcCapitepnen  foflaeu  toaren/  batfc 
genen  ftojm  b02(ïen  bertoacijten/  Heeft  te  toegege* 
b2acf)t/  bat  ben  licijgö-raeb  iö  geOoubenopcener' 
traojbmanö  plactfc/te  toeten  fn't  logement  ban  hop- 

man Eaeg-man  /  altoacc  na  berftael  ban  alle  be  peri y 
Kelen/  gebaen  bp  €ac  o  3|ittinga/  ̂ Jan  ban  €gmonb/ 
en  3preücciu  ban  <©02p/  alö  Colonellenintfab/  bp 
föoo2ba  ( bic  bacr  bienbe  boo?  ̂ ecretaritf)  en  3}an  be 
3Bic  boo2f5.  Epnbelnft  të  gerefolbeert.  «©etoijle  be 
bpanb  006  aen  <©upbeiö-gat  tot  b2ie  plaetfen  in  bc 
toalletatfj/  batöp  b2ie  boeten  toaterö  uptbegcacDr 

fjaööc  afgelaten/  en  bat  't  <6armfocn  niet  derft  ge- 
noeg toaaom  bcplaetfc  tegen  't  getoclt  tebctoaren: 

3Datmen  ben  <ü5?aef  fulïtö  foube  bertontn/  en  ber* 
foeften  bat  be  $srijgö-raeb  tot  meerber  beboub  ban  be 
plaetfc  of  focn^ö-bolftmogtenrefolberen. 

<©p  't  nemen  ban  b»(c  rcfolutic  toatf  bcel  oppofftic/ toant  ifêattueuö  ï^elb  berftlaerbe  erp?e(Telüfe  baer  toe 
niet  te  (tonnen  berftacn/bat  men  ten  minfïcn  benoojbe 
ren  (Ï02m  te  bertoacfjten/  en  p2efenteerbe  met  600. 
mannen  ben  bpanb  upt  be  toallcti  te  fïaen  /  en  baer  toe 
ober  bc  toallen  te  ballen/  maerij»  uptbebergaberim 
ge  geroepen  bp  gianbe  tlDit  /  bie  Ijem  feubc/  toat  toilt 
gupfpieneubanbecöten/  baerfal  niemant  toefen  bic 
u  fal  toillen  bolgen  /  gebenïu  be  p2opoo(tcn  bie  in  u  gi* 
fleren  fepbe:  ̂ e  «lolt  ijs  al  ban  gitfecen  gegoten  /en 
be  Staten  boubcn  felbe  beftab  boo2bcrloren/  oofctë 
tip  anberss  binnen  feer  tegen  gcfp2often  b)?  ̂ottinga  / 
bic  ï)cm  b2acgbe/  of  upmepnbe  bat  be  Staten  ban 
l^ollanb  en  BJiefïanb  toel  toeberomanberetroupen 
ban  bc  bomen  fouben  fconncnftljubben/  alöbefcfiicr 
berbojben  en  omgcRomcn  fouben  toefen  i  én  bp  5pre* 
berift  ban  <D02p  toierbe  öcm  geb?aegt  /  of  I)p  nocb 
miböel  toift  om  ben  bpanb  npt  be  tóallc  te  |joubenJ<£n 
bp  «082ba  toerbegefepb/  bat 'et  bollinietgc(tclben toags  omtcbccbtcn/  cninbcnneufealOabbcbatmen 
baerom  ban  appoinctcment  te  fp2ccnen  bergabert 
toaö/  en  batecnigemupterie  of  oiitoillc  te  bcb2efcn 
toa.ö  /  baer  boo?  men  Dct  naberftant  toel  foube  moeten 
boen/  en  bat  in  allen  geballe  fijn  ftemme  maer  een 
flemmc  toad.  Sangebelb  en  ̂ tcenbupfen  toaren  ban 
opinie  /  bat  men  nocl)  een  pjoebe  foube  boen  /  om  ben 
bpanb  upt  be  toalle  te  flacn.  <©en  |Baj02  ̂ 2incc  toaö 
ban  opinie  /  bat  men  eerft  een  flozm  bct)0Ö2be  af  te 
flaen  /  en  in  allen  geballe  aen  fïjn  <Crcell.  eerft  te  fcö2ij* 
benomabbïjö/  feggenbe  bepericulcnfogcootniettc 
toefen /of  men  BOfienocl)  toelecnigc  bagenfjouben/ 
rn  tegen  bet  oberlopen  ban  btu»belö-gat/  baer  be  mee- 
fle  perijeul  toaö  /  een  25araicabe  maRen/  ban  tufz  alle 
toerbeii  bp  ben  boo2f3.  i^ottinga  /  <D02p  /  Soo2ba  /  en 
fjanbe3©it/raet  beboo^.  rebenen  toeber(taen/cn 
met  bz  meecbedjetb  ban  (temmen  gebaen  ober-(lcm* 
men/  en  bkn  bohrjenbc  bc  refolutie  genomen/  be  toelfte 
bn  be  Colonellen  en  00020a  aen  ben  <*52abe  ban 
^olmö  gerappojtcert  toerbe/  met  berfoeh/  tot  'et  ap* ijoinctcment  te  berfoeften  /  te  toillcn  ber  jlaen ;  bacr  op 

be  <©2abe/  tcUoren  al  gebefpereert  fjebbenbc  ban  be 
beboirtk'nifle  Der  plaetfcü/  na  cenige  f  toarigljepb/  baer 
in  confenteerbe/  en  ïjem  met  befelbs  fjare  genomen 

rcfolutic  te  ('uilen  conftmwren  /  mtt.0  öatfc  bitfjaer 
berfoen  en  refolutie  bp  gefcfj2tftc  fouben  (telien  /  en  ge? 
lÜHciijb  teltenen/  fonber  anber0  bacr  ter  contrarie  te 
becmanen/of  öaer  tccouragiecen/  3ijnbc  een  grote 
onboo2ficl)tigDepbbanben€>>abc/  inDftnbe  pericu* 
len  fo  groot  toaren  /  bat  \)p  bc  felbe  niet  eer  fjabbe  ton- 

nen mcrlten/  of  een  gcootcflacuf)ertigl)o;b/  inbkn  bU 
fo  niet  toaren/  batbp  foiicbtebjh  baer  toe  conbefcen* 
beecbe.  <©e  boo2f5.  «öberfien  en  Capitepnen  ai  te  bo* 
ren  gerefolbeert  toefenbc  toatfc  begeerben  te  boen/  bc* 
ben  ter(lontbeboo2f3.  rebenen  cnftoarigljebenbpge* 
fclmftc  (lellen  bp  üoojba/  en  boo?  rcfolutic  bacr  bp 
boegen  /batfc  ten  bien(te  banbenSdanbc/cn  totcon* 
ferbatie  ban  't  boin/geraben  bonben/  bat  men  met  ben 
bpanb  in  accoo?b  foube  treben  boo?  bc  beguaem(te 
miböclen  /  en  be  (tab  op  lijblijne  conbitien  obergeben/ 

en  bit  gefcb2ifte  bp  baer  aKengetcHent  jtjnbc  /  't  toclfi bele  feer  geerne  /  en  toepnig  on toilüg  beiien  /  en  lebcr* 
ben  't  felbe  ben  <62aef  ter  nanben.  *Daec  toaö  ebentocl 
becaemt  bat  men  be  mibbclde  üBijnc  aen  be  2Sagij* 
nen-poo2te  foube  boenfjmngen/  en  met  fabeurban 
bien  een  uptbal  boen  op  ben  bpanb  /  bie  tegen  bc  toalle 
aen  lag/  bacr  toe  be  ̂eftotten  gercet  (ionben/  maer 
om  bat  bc  ffètjnegeengocbc  operatic  bebc/  oebbcnfe 
meer  niet  (tonnen  uptrecfnen  /  alö  ben  bpanb  bic  (joog 
(nbe  toallen  lag  tot  bcnebcn  toe  te  boen  toijften/  bie  ter? 
(Ionb  toeberom  op  quamen. 

^ctgefcb2iftcbatfp  ben^abe  ter  Danben  (lelbe/ 
toaö  iupbenbealbuö: 
DEn  17.  Augufti  1596.  2ijn  gecommitteert  eenige^fj  ban 

perfonen  uy  t  den  Krijes-raed,  binnen  Huift  verga-  öe  fiicnesr- 

dertjOin  fijn  G.  voor  te  ftellen  de  fwarigheden  van  't  te-  ïati*  Wu» genwoordig  beleg,en  verfocht,  dat  dien  van  den  Krijgs-  bwoecènte 
raed  mogen  werden  geaccordeere  hier  in ,  tot  meerder  't  otoecge» 
behelp  van  de  plaetfe,  of  Krijgs-volk  van  dien,  ten^n  f« 

refpede  voornoemt ,  te  mogen  refolveren,  't  welk  fijn  ̂   ̂l* G.  de  Gecommitteerde,  na  iijn  gedane  beklachten ,  wel  <gct?-^«* 

met  grote  fwarigheyd  heeft  geaccordeert.  So  is'tdattoo  361* 
den  Krijgsraed  wel  rijpelijk  gelet  hebbende  óp  de  vol-  &<ctW» 
gende  fwarigheden ,  te  weten :  Dat  den  vyand  tegen- 

woordig op  drie  plaetfen  in  der  walle  logeert :  Dathy 
den  voorleden  nacht  drie  voeten  waters  uyt  de  gracht 
verlaten  heeft :  Dat  het  tegenwoordig  Garnifoen  niet 
fterk  genoeg  is  om  den  vyand  in  tijd  van  nood  te  refifte- 
ren  ,•  So  hebben  den  Raed  voornoemt  gerefolveert ,  dat 
men  tot  dienfte  der  Vereenigde  Nederlanden ,  en  tot 

confervatie  van  't  tegenwoordig  Krijgs-volk ,  met  den 
vyand  in  accoort  treden  fal ,  en  dat  door  de  bequaemfte 
middelen ,  te  weten :  ter  eerfter  gelegentheid ,  en  op  lij- 

delijke Articulen,  na  dat  den  tijd  leeren  fal.  Gedaen 
en  getekent  in  haeft  den  1 7.  Augufti  1 5  96.  En  was  ge- 
tekent  als  volgt.  . 

Taco  van  Hettinga. 
Pouillon. 

Jaques  Tutelert. Johan  de  Wit. 

Zageman. La  Corde. 
De  Bruges. 
Willem  Broek. 

Johan  Michel. 
AntoineColve. 

Johan  Strachem. 
A.E. 

Jan  Martens  Lieutenant. 
Idfart  van  Nimmegen. 

Hans  Frenchen  van  Doesburg ,  Vendnv. 
Diedrich  Hars  Modo ,  Vendri^. 

Jan  van  Prince. 
Theodorus  Repans. 
Cornelis  van  Achtovci;  .  (FoJ.  49.) 

Johan  d'Egmont. 
Ernft  Cafimir ,  Graef  7\i  Naflau. 
Dopco  van  Roorda.  } 
Peter  van  Abcou. 

Philips  Cheewen. 
Leonart  van  Lankfelt. 

Jcan  van  Horft. 

Gode- 
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Godevaert  van  Steenhuyfcn. 
Mathias  Held. 
Charles  Rallart.  > 

Jacob  Muur. MichiclDonnelen. 
Rob  Stubes. 
Denijs  Robbrechts. 
Jooft  van  Chantranijs. 
A.  V.  K. 
Jan  Denerts  Lieutenant. 
Érederich  van  Dorp. 

ïDtt  b302fr  gefcbnftc  Op  Den  alten  attmtf  actcltcnt 
3ijnbc/  Dcbben  fn  Oen  «r^abc  ban  <§olmö  in  Danben 

gelebert  /  en  beeft  ben  <H52abe  op  't  aenljouben  ban 
itooba  beo'  naer-noens  ober  bc  ,§poo?  /  tegen  bc  €oiu 
treft Darpc ban bejiaocrbacrt leggenbc/  een tmnboii- 
rnn  aen  ben  bpanb  gefonben/  om  in  communicatie 
ban  ttactact  te  Domen/met  p2efentane  ban  be  ftab  aen 
ben  jtoninfc  ober  te  teberen  /  fo  men  Daer  gocöe  conbi- 
tientoilben  geben.®enCarbinaeltoa£benfelben  bag 
fnwgcnö  b;ocg  met  ber  fonncn  opganh  b»cl  b2ic  mij* 
len  om  getogen/  op  bat  bp  niet  boo2Detberb2onhcn 
lanb  fouöc  moeten  gaen  na  bet  guartter  ban  <Dou 
2Won  fo  be  «pjenbofa  /  leggenbc  tot  W){ bael  /  om  met 
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ftad  aen  den  Konink  over  te  geven  ;  heeft  fijn  Hoog-  Mnoei  91» 
heid  ,  feer  genegen  om  gunft  te  tonen  den  genen  die  ir  bertue  ijs 

de  fey  ten  van  wapenen  haer  plicht  doen  ,  op  't  woord  £j?*(CBClE' van  een  Prins ,   den  voorfz  Grave  van  Solms ,  en  gené- 
ralijk  den  foldaten  ,  famentlijk  allen  anderen  perfonen , 
van  watqualiteyt,  conditie,  of  natie  iy  zijn  ,  diefich 
reehtevoortin  de  voorfz  ftad  vinden,  niemand  uytge- 
fondei  t ,  geaccordeert  en  belooft  de  navolgende  poin- cTrenenmtijknlen. 

r.  Den  Grave  van  Solms,  en  al  't  krijgs-volk  fullen 
vry  en  vrank  mogen  vertrekken ,  te  water  ofte  lande, 
daer  het  hen  believen  fal,  met  vliegende  vaendelen, 
flaende  trommelen,  brandende  lonten,  kogels  in  de 
mond  ,  wapenen  ,  goederen  >  bagagien  ,  peerden, 

wagenen,  harnas-tuyg,  lchepen,  floepen ,  en  gene- 
ralijk 't  gene  hen  toe  behoort  :  en  willende  te  land  ver- 

trekken ,  alle  of  ten  dele  ,  fullen  geleyd  worden  in  alle 
verfèkertheid ,  en  fo  iy  hier  toeeenige  wagens  gebrek 
hebben,  men  falie  hen  geven,  by  middel  van  vedè- 

kertheid voort  wederkeren  der  felve. 

1.  By  middel  van  't  welke  den  voorfz  Grave  van  Solms 
gehouden  fal  wefen  de  voorfz  ftad  ,  met  het  Fort  Naf- 
fau ,  aen  den  Konink  over  te  geven ,  fo  haeft  de  fche- 
pen  aengekomen  fullen  zijn  ,  belevende  den  voorfz 
Grave ,  dat  hy  die  fal  doen  komen  met  den  eer  ft  en  ,  en 

fijn  epgeit  OOgen  begelcgentïjeiöte  ÜCfiCiJtigen  /  toat  j  metdegrootfte  vlijt  als  mogelijk  fal  zijn  ,  en  van  nu  aen 

t'Cmebie  men  j'OUbe  ïiOnnen  Hellen  Om  te  beletten  ftet,  op  de  breflè  van  ons  volk  te  doen  logeren  den  Marquis 

IWt  CU  inbauen  binnen  %l!fl  met  floepen/  toaittfOjde  Trevico  ,  den  welken  ordre  gegeven  fal 'worden 
lange  men  't  felbe  niet  ïiOllbC  beletten  /  bat  men  baei* !  geen  fchade  te  doen ,  noch  verder  te  palieren,  geduren- 
fobêlcbolhov  en  alle  beïjoeften  inmocDtb:eng:ntot 
Daerbelieben/  fo  babbe  Dp  geen  moebbeftabte  bon- 

nen ftrijgen;  <&aec  geüomcn  3ijnbe/  en  be  gelegent? 
Debcn  Uefienbe/  toas  DP  perplex*  /  bctonlcDemnoclj 
al  meet*  froarigueben  ontbenten  atëDPfnnfeibenin- 
gebeelt  Jjabbe  /  otn  bit  fcljabenjh  inconbenient  /  fo  Dp 
Jjetnoembe/  tccemebieren/  fo  ftomt  Dem  be  tijbin; 
ge  ban  b'anberc  feant/  ïpe  bat  bic  ban  binnen  gefon? 
ben  Dabben  een  tamboucijn/  om  te  brillen  patinnen- 
teren/  't  toel&DenuenfonbetlingcbltjtfcDapberoo2; 
faente  /  toaecom  DP  Dem  fpoepbe  om  tocberom  in  Ijèt 
nuartier  te  komen  :  ijBibbelcrtjjb  Ijabbe  bc  bpanb 
00  't  boo2fcl)2cben  berfoen  ban  ben  <6?abe  tsxct 
^oaenfeCapttepncninbeftab  gefonben/  baer  tegen 
bte  ban  binnen  uutfonben  $opfce  ïtooba/  en  Capitcpn 
IRicljiel  ̂ cöotfman/  maec  be  bpanb/  om  befafte 
biat  te  retarberen  tot  bat  bcnCarbinaclfelfe'toeber 
in  't  quactiet  fonbc  toefen/  fonb  ben  boo2f5  ilooba 
toebcrom/  begerenbe  bat  <0?abc  <£rnftban$afTau 
foubetoiUenuptftomen/  met  eenColonel/  en  bat  fn 
toeberom  binnen  be  ftab  fonben  fenben  ben  <£>2abe  ban 
^ore/  of^olce/  oppev  tïal-meeHcc  ban  ben  Cacbi* 
nael/  en  ben  ̂ arguis  ban  «Erebtco/  betoellieinbe 
ftab  geftomen  ̂ jjnbe/  fo  toevben  ben  »02abe  «mift  ban 
^affau/  en  gianhfjeec  g^Oan  ban  €gmont  nntge- 
fonben/  baec-cn-tnfTcften  toaö  ben  Cacbiitael^Hber- 
tn^  toeberom  in  't  nuartiet  gekomen.  "®cï\  <02abe 
ban  ̂ olmo5  Debbcnbe  boen  ontto02pen  be  conbitien 
hk  lp  berfoeljt/  namentlp  onber  anbecen/  batljp 
metbe  Coloncllen/  Capltepnen/  (Officieren/  enfol^ 
baten  /  b2p  en  b2anft/  met  bliegenbebaenbelen  /  ffaen- 
be  trommelen/  bjanbcnbe  lonten  /  en  loben  in  ht  monb 
fonben  mogen  tipt  treftnen/  te  toatecof  teïanbe/  fo 
't  Ijen  be(t  gelegen  toare/  of  eenfbeelö  te  toater/  en anberbeeljS  te  lanbe/  na  Den  geliefte/  en  batfemebe 
foubc  ntct  Den  boeren  met  alleen  alle  Dare  toapenen  en 
bagagie/  enalle^batDenlnpbentoetinam/  maerooft 
alleDetgefcDnt/  amunitie  enbibjetf/  enmeeranbere 
conbitien  /  fo  boo2  be  boderen  alö  folbaten/  toelfce  con^ 
bitien  ben  Cacbinael/toefenbe  in  be  fcDanfe  ban  5Fuen^ 
teö  /  anberö  be  bloem-fcDanfc  genaemt  /  getoont  toe- 
fenbe  /  Deeft  lp  ük  gebifiteert  met  fijnen  ïtabe  /  en  na 
berfcDepben  beïiberatien/  fo  Debben  fp  genoegfaem 

alleDaerberfoeftgeobtineert/  uptgenomen  ban'tge? 
fcDmcnbfb2eö/  en  3ijn  beboo2f5  conbitien  besf  anbe? 
ren  baeg$  befloten  /  en  in  befer  manieren  b^  gefcD?ifte 
berbat. 

1  TT  Ebbende  den  Grave  van  Solms  met  de  Colonellen , Jlrtpuïen 
bare  op  öe  JLJ.  Capiteynen  ,  Officieren  en  foldaten ,  zijnde  in  de 

Kftam  ftad  Huift,  gifteren  gefonden  om  in  communicatie  te 
trénCac  treden,  en  by  middel  van  redelijke  conditien  de  voorfz 

de  haer  verblijf. 

j .  En  tot  verfekertheyd  van  dit  fullen  den  voorfchre- 
ven  Grave  tot  Oftagiers  gegeven  worden  den  Graef  van 
Solre ,  en  den  voorfz  Marquis  van  Trevico. 

4.  Alle  gevangenen ,  gevangen  gedurende  't  beleg , 
aen  wederfijden ,  van  wat  qualiteyt  fy  ook  zijn,  van 
haer  rantfoen  niet  geaccordeert  hebbende ,  fullen  vry 
gelaten  worden ,   alleenlijk  betalende  haer  koften. 

j.  Alleborgersen.  inwoonders »  niemand  uytgeno- 
men ,  fullen  ook  vry  en  vrank  mogen  uytgaen  met  haer 
meublen  en  goederen ,  te  water  of  te  lande ,  en  fullen 
den  termijn  van  een  jaer  hebben  om  haer  roerende  en 
onroerende  goederen  te  verkopen ,  verhuren ,  of  tran- 
fporteren  :  En  den  voorfchreven  termijn  voorby  zijn- 

de ,  fullen  fyfe  mogen  genieten ,  doende  die  bedienen 
by  een  Rent-meefter  ,  behoudelijk  dat  fy  met  der 
woon  fich  houden  in  neutrale  plaetfe  of  fteden  „•  En  de 
gene  die  fullen  willen  bly  ven ,  fullen  dat  vredelijk  mo- 

gen doen  ,  fonder  onderfocht  of  ontruft  te  worden ,  en 
lullen  alle  haer  goeden  mogen  genieten ,  fo  in  de  ftad 

zijnde,  alsbuyten,  in  alle  deplaetfen  vandegehoor- 
faemheid  van  lijn  Majefteyt,  metvergevinge,  abolitie, 

en  eeuwige  vergetinge ,  van  al  't  gene  tot  noch  toe 
mag gefchiet zijn,  fonder  dat  fy  eenig ander fchrifte-, 
lijk  bewijs  fullen  behoeven  te  hebben  als  dit  tegen- 

woordige Tradtaet ,  behoudelijk  dat  fy  fich  aenftellen 
en  leven  als  de  goede  Onderfaten  van  fijn  Majefteyt,, 
fo  fullen  fy  gehanthaeft  worden  in  haer  oude  Privile- 

giën en  gewoonlijke  Vry  heden.  En  aengaende  de  bor- 
gers  en  inwoonders ,  die  gedurende  dit  beleg  vertrok- 

ken zijn,  fullen  vryelijk  mogen  wederkeren  met  haer 
vrouwen,  kindei  en  ,  en  goederen,  en  den  inhoud  van 
dit  Tradaet  volkomelijk  genieten.  Gemaekt  twee  dub- 

belen,'t  eenegetekentby  fijn  Genade,  en 't  andere  by 
fijn  Hoogheid  ,  den  18.  Augufti  1 596. 

JAER-DICHT 

Op  't  verlies  van  Ca  lis ,  Ar dr es ,  e»  Hu  IJ}. 

ALbertVs  Liet  't  ontfet  Van  La  Fere  Varen , 
naM  CaLIs  en  Ardres,  tWee  fteden  bl  paren  > 
heeft  daer  na  hVLft  Van  ons  geCregen , 

aL  hleLden  't  die  Van  binnen  eerft  leer  tegen. 

«Daer-cn-tufTfDen  Mt  ücfe  Danbelinge  gefcDiebe/ 
fcl)2eef  be  <02abe  ban  ̂ >o!mo  aen  fijn  «frcellentie  /  ücit  > 
Det  Dem  lect  toatf  te  moeten  frlmjbenbeDaeuïgebec'"  ^0(mr( 
anberinge  ban  fijnftact/  toantgebdiOereerttoefcnbevff.i?rft 
2.  of  3.  bagen  te  Donben/  toas ben bnanb ben  11002- >  ̂ nJ.m 
leben nacïjt  fa  bene  in  Dunne  toallen  geltomen  /  ̂zt  l\v  >  JJJJJ* toel4oo.  boeten  lengte  baec  ban  meefter  toais  /  en  beel  >, 

toatersi 

SPföja* 
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tïiinr, 

«  bi.itcircf tir»t öc gracht D^ï"ï»2  omogen/  en  öadde  öaer 
"daer  mede  gedrongen  om  te  ontgaen  ïjet  ebttient  o«- 
"geluft/  toclue  tot  ftbande  ban  de  kanten  /  en  ban 
*  ■  fijn  virrcclïcnttc  /  en  baer  allee  ruïne  fp  niet  boften  ont* 
"gacn/  \p/  en  alledcColonellenenCayitepncngoet 
"  gebonden  badden  /  aen  tien  bpanb  te  feilden  om  te  par* 
« '  lementeren  /  tcc toyle  fu  meenden  de  conditicn  mtö  na 
"  Oneen  fin  te  nonnen  Krijgen  /  daer  af  bp  nocö  niet  ftojt 
"  berfeftcren  /  mits?  bc  <0ftarjter.s?  laet  pp  Den  abond  tipt 
"  en  in  toaren  negaen.  ̂ ijn  <£  rccllentie  ontftng  tien  fel* 

ben  ftnef  totlmipningcn  /  ontrent  tien  neen  /  en  daer 
ban  niet  toeprag  ontfet  tocfende  /  fond  den  felben  Dnef 
terftond  na  be  Staten  <0enerael/  om  öaer  öaec  ban 
tebcttoittigen. 

©e  «Biabe    <£>es  anderen  baegs?  fonb  be  <©2abe  ban  ̂ olms? 

ÏÏm«    Öet  accoo^t  acn  fijn  €rccüentie/  met  een  b?ief/  öoubcn* 
fviiDhftai»öe :  <®at  ÖP  fienbc  be  bibberen  ban  bagc  te  bage 
toojtam   toaffen/  gdJtoongcntoas?getoeeftbeflab  ober  te  Ie* 

beren/  berfoebt  bat  men  öem  toilbe  fenben  't  getal 
ban  50.  of  60.  fcöepen/ 1 2.  of  1 5.  ontrent  fjet  5Po2t  ban 
3&afiau/  omdebagagicintelaten/  enderetfeaende 

Éalfjteert/  baer  ÖP  beguaemit  acöte  't  bolft  te  fcöe^ pen  /  en  bat  middelcctijd  be  toeffe  toas?  ingetupmt  aen 
't  Regiment  ban  ben  jHQanjiuë  ban  €rebico  /  die  ban binnen  uctoarendede  boenen  aen  deöalbciBanev  en 
bat  be  <©2abc  ban^olreen^rebiqueöboo^fcljieben 
boo^HagieriSmftadtoaren/  en  batöpberefleupt* 
ftcldc  tot  bat  bp  öp  fijn  €rcelletttie  fonbe  nomen. 

^tjn  €rcell.  fond  nocö  des?  nacöts?  ben  biicf  met  ïjet 
accooat  na  be  ïïaden  ban  ̂ tate/met  een  Ö2ief  ftem  tint 
Sïrelun  banden2320ufte  gefcöicben  (öoudende/  bat 
daer  maerttoeeCompagnien  toaren/  en  berfocöt  te 
toeten  toacc  na  ÖP  fjem  fonbe  ïjebben  te  reguleren  /  in* 
bienbe  bpanb  albacrrniam)  biefjpbegeerbe  bat  men 
met  be  peeren  Staten  <U5eneraelfoubecommunice* 
ren/  tectoijle  ÖP  baer  op  alles?  alle  mogelijke  02b2e 
fonbe  flellen  /  geltjft  ÖP  o?b2e  gaf  om  be  fcöepen  bp-een 
te  balen. 

't  ©bergeben  ban  befe  pïaetfe  gaf  ben  bpanb  een 
ober-grote  moeb/  en  aen  befïjde  ban  be  Staten  toas? 
men  feer  cmalijft  te  toeben/  datmeneenftab/  baer 
men  alles?  in  mocötfenden  dat  men  toildc/  ja  een  ge* 

Öeel  leger  toaer  't  noob/  met  fo  bele  p20bifie  als?  bie 
ban  binnen  feif  begectben/  alfo  obergegeben  en  ber* 
lorentoas?/  baerombandcfendibcrfeltjft/  en  tot  on* 
eerc  ban  ben  <02abe  en  't  garnifoen  /  bp  meetf  alle 
man  gefp?onen/  en  gedupdettoerd/  en  fonöerlinge 
bpbtebanÊeïanb/  bic  mets  öaböengefpaertombe 
flad  ban  alles?  te  boo2fien. 

<©e  foldaten  die  upt  be  flad  togen/  en  be  gene  die 

nocö  in  't  $rnt  ban  3$affau lagen/  toaren  te  famen 
onder  $  1.  baenbelen  /  nocö  ft  erft  3075,  gefonben  man* 

•nen/  èn  i^eft  men  't  jeöertbcrftacndatmbeftabfo 
gequet  jt  aio"  boob  /  en  toeerloog  toaren  gemaeftt  /  tnf* frtjen  700.  en  800.  mannen  /  baer  ban  be  ttoec  berben* 

(Foi.jo.)  delen  rjcrjuctfl/  en  npt bc tladberboert  toaren/  baer 
uut  men  berftacn  nan  ïjoe  fcer^bolftgcbjeftöebben 

geöab  :  ,11&cn  öeeft  ooft  in 't  feftcrbacrnaberitaen/ 
bat  be  bpanb  beo:  be  (tab/  en  in 't  oberftomenban 
't%mtj/  nelaten  öabbc  niet  meer  ban  ontrent  1300. 
boben/  ai  daer  onder  bcel  <Obcrigbeid.$/  Capitep* 
nen  en  officieren  /  met  bele  geappoincteerden  /  en  ge- 

quetft  en  toeerlootf  gemaeftt  nocljona'eit  800.  man* 
nen.  ̂ e  bpanb  öielt  boo?  fefter  bat  be  <©:abe  ban 
&o\x\\$  de  tfad  obergegeben  öadde  dooj  öepmelijfte 
ïaft  /  om  dat  de  Staten  öet  bolft  ban  boen  öabben/  en 
nut  bjefe/  om  met  bat  bolft  te  berlicfertbcbctuiaem* 
ncib  ban  andere  plaetfenbanimp02tantietebefcöer* 
inen/  toam  fp  feer  biiide  toaren  de  tfad  benomen  te 
Öebben/alfo  fp  apparenteliift  daer  nocö  beel  bolftg  boo? 
gelaten  fondenöebben/  fo  öet  garnifoen  daer  binnen 
3iinde  /  geen  fiacnöcrtigbeid  Öadde  betoont. 

<&e  bpanb  ftreeg  öier  in  de  jtad  negen  öalbe  ftanonoy 
cenfïange/  en  4.beld-rtnltftenban,tótacl/  S.pfere 
fïuftften/  en2.metalcn,ïlt202tierö:  enin't5p02tban ^laffan  een  öalbe  ftanon/  en ;.  pferetluftften  :  en  in 
be  fcöanfe  ban  de  lBoerbaert  öadde  ÖP  mede  te  boren 
beftomen  een  öalbe  ftanon/  en  b2iepfere<tnftften/  be 
Öalbe  ftanonö  toaren  mcejt  nieiitoc/  en  beel  met  öet 
fcöietcn  berlopen.  ©an  de  30000.  pond  ftrnpdsfdie 
nocö  in  be  flad  toaren  alö  men  begonde  te  parlementen 

ren/  toaöfobeeltoeg^ebjagenengedin'ipeert/  fcatfe ober  10000.  ponden ntet bonden/  maer  öoctoel  beel 
ftorcn0aendebo2geröberftocljt/  en  andere  ontboert 
toad/  bondenfe  nccö  een  grote  menige  in  de  ftad/  fo 
üogge/  ItJottt/  (€onne-meel  en  andere/  aldud  ijs 
defe  |tab  berlocen/  en  den  bpand  ten  deel  geto02den/ 
die  de  ï.anden  acn  munitie  ban  oo2loge  /  bib2c^  /  gel 
de  en  anders?/  daer  binnen  gefonben/  niet  beel  toep- 
niger  als?  400000.  guldens  quant  te  ftaen. 

toen  23.  3tugujti  'dnacfttö  guam  de<02abeban 
^olms?  in  den  ï^age  bp  fijnbup#-b20u.  <De  bpanb 
(tl^t  fnn  Eegcc  banmalftanderen  /  en  lepdc  't  bolft in  berfcljepden  Cjiiartïeren  /  latende  redelyft  garnifoen 
daer  binnen  /  en  fteldc  iBonö  ia  25icöe  albaer  tot^encat* 
«öouberneur  /  betoelfte  te  boren  in  be  fcöanfe  ban  J"j*jJ 'JfIÉ 
5Puentes?  en  banbere  fcöanfen  baer  ontrent  gecom* öetneuc 

manbeert  öabbc  ■,  ~®z  ö»Pfen  binnen  beftab  toaren  binnen 
meefl  alle  b002  öet  fcöietcn  feer  bebo?ben.  <©en  Car*^u,'l^w binacl  io  baer  na  bertroftften  naer  inttocrpcn/altoaer  JJJJU 
ÖP  met  alle  Betoijfinge  ban  b,2eugde/  die  men  bedenften  turepen  / 
mocljt/  ontfangen  io  /  en  na  dat  ÖP  1  o.  dagen  tot  W\t- «» bo0?t 
toerpen  getoeeft  toas?/is?  ÖP  boo?ts?  na  232nffel  gerepft.  f3  ®m' 

^>ulft  opgegebcn  3ijnde  /  3ijn  de  gemuïmneecde  ban   ' €iclmontcncapelle  bctaelt/  be  cerjte  boo?  middelde  gemu# 

ban  den  Capitepn  3!an  ̂ peronimo  <ï5oria  /  en  d'ander  Mn«*e 
doo2den3luptenant©eïS-^acrfcöalft  <0afpar  ̂ a*  Jfllf/* 
peno  /  die  d'accoo2den  maefttcn  /  daer  aen  den  Cardi*  2  c  apeii 
nael  een  ober  grote  fommerjeUtèfpilde  (eenigc  fcö2ij't»ojaenbe* 
ben  ban  2  3  00000.  guldens?. )  3£e  bctalingc  toerde  ge* taelf* 
daen  /  bat  be  foldaten  b2pljetb  toerde  gegeben  om 
bienft  te  nemen  onder  fulfte  baendclen  als?  fp  felfs?  toil^ 
den/  en  die  niet  langer  toilben  bienenmocötenber^ 
treftften.  ©an  de  Italianen  3ijn  meer  als?  be  öelfte  na 
\jup$  gegaen/  gelabenmetgelb/  en  met  be  gene  die 
gebieden  3ijn/  të  be  rupterije  ban  bie  natie  toeberom 

compleet  gemaeftt/  en  in  't  befonber  öebben  be  Capi* 
tepnen  iBauro  en  252ifeguela  baer  ban  ttoee  Compa- 
gnion  2Crguebufiers?  te  peerbe  aengenomen.  ©oet- 
ftnecötcn  5ijndcr  feer  toepnig  in  dienH geuleben/  en 
3ijn  gebocgt  onber  öet  Regiment  ban  ben  iBatquis? 
banfCrebico.  (CelaCapclleöeöbengioöan  be  <j3uf* 
man/  en  3^on  <J3ome3  de  ©uptron  baer  Cómpa*- 
gnien  3lancien  toedcr  compleet  gemaeftt/  en  jpran- 

cifco  jjHicnte  öeeft'cr  eene  ban  3Crnuebufïers?aenge' 
nomen  •>  $|ct  boetbolft  dat  daer  binnen  gelegen  öadde/ 

is?  gegaen  daer 't  öacrgoctdocöte/  en  ̂imon3Hutu*^ ne3/  ander  garnifoen  mede  nemende/  is?  dectoaeres? 
getroftftcn  als?  <J3oubcmeur. 

sDen  <Dber|tcn  Slteutenant  ̂ >ogto2atroftna€n*!Bflett8ei» 
geland/  om  4000.  <Êngelfcn  aentcnemenentelicö'^ff.  *" 
•en.  <De^taten  ban^ollanb  toaren  m  ben  l^age  boen*  gS  J 
beom  i5.Capitepnenacntc  nemen/  W  bc  3Baert-mm. 
gclders?  fouden  licöten  /  daer  ban  fp  eenigc  bp  fijn  €r- 
teilentte  boo2gef[agen  aennamen/  als?  .fDicöicl  ban 
25ille|ïepn/  en  €göat  Comeïtfj  onder-fcöout  ban 
2imfterdam/  die  tot  -Hmfrerbam  fouden  leggen  /  £0* 
toijs?  Conifeer/  en  $iclaes?  *0orif5  die  toti^aeriem 
fouden  leggen/  ?ib2aöam  ban  (Crcffóng  /  W  tot  %zp* 
benfoube  leggen/  gioofï  ban  bijlen/  die  tot  ïï^elft 
foude  leggen/  «Beerlof  CüiPt  ̂ BaiUin  ban  ̂ cöoonöo* 
ben  /  die  ter  <0oude  foude  leggen  /  3Cd2iaen  ban  % rftcl/ 
bic  tot  <602ftum  foude  leggen/  ïDillem  ̂ !anf3/  toacïjt- 
meefler  totïtotterdam/die  aldaer  foude  leggcn,boo?t!S 
toaren  befcö2cben  Cojneliö  Cooier  banCalflagen/ 
gjacobbanfCeloöout/  peter  banCaftricum/  3Cu* 
guflijn  ï|uman0/  giacob  ̂ nouft/  en  21lb2iaen  ban 
<D02p/  bic  clft0  ïaft  gegeben  toas?  1 50.  mannen  /  baer 
toe  öaer  clfts?  200.  gulben  tot  loop-nelb  gegeben  toerb/ 
ooft  toerden  öaer  ter  öanden  gejtelb  be  Sürtijftulen  baer 

op  fp  't  bolft  aenttcmen  moeften  /  en  de  löfte  daer  op  fp moeflen  getoapent  toerden/  met  laft  die  binnen  b2ie 

toefteit  te  moeten  licöten  /  bele  öieldcn  't  daer  boo2  dat 
ban  tKfc  licötingc  geen  fonöerlinge  bienft  ten  p20fijte 
ban  ben  lanbe  foude  ftomen/  maur  datfc  mceftged2e* 
ben  toerden  bp  den  genen  die  bp  de  berbolgcnde  Capi- 
tepnen  een  p2opijne  toas?  toegefeid. 

<©e  peeren  Staten  #cnerael  geen  goet  genoegen  ®t&tv 
Öebbendc  ban  bit  obergeben  ban  Hulfl/  fcÖ2cben  acn  tentene» 

den  ïladc  ban  ̂ tatc  /  bat  fp  ongaérnc  berftonden  dat  «■«»  ̂ f* de  flad  alduö  bupten  öaer  meninge  toae?  obergegeben/  Jïïof  S* 
en  bat  bü  ban  binnen  niet  beter  öaddengeco2cefpon*n«Knm 

beert 
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becfï&eit 

tan  t»  öeert  op  't  beboic  ban  bnptcn  /  tot  beDoubemffe  ban  bc 
oDaeeöen  ,§tab  gebaen :  3l>at  men  bacrom  op  't  fclbe/  en  op  alle 
aarnguifï.  b'omlianbittoe  ban  bien/  en  op  be  ftoaftbctbbanbe 

Compagnicn  bcboorlijftc  informatie  foube  nemen/ 
mnim  be  om  baec  na  baec  op  te  orbonnccen :  3£>atfc  boorts  met 
«aefie  abbijö  ban  fijn  €ccellcntie  op  be  becfcftecinge  ban  bc 
1  nacf te  plaetfen  toilbcn  letten  /  en  namcntlijn  ooh  ban Sijcd/  baec  Imbcbijfteiueboen  bootenen/  ennorlj 

bijf  of  fetf  goebc  Compagnicn  baec  binnen  fenben  /  om 
be  plaetfe  /  fo  boenlijft  /  te  confccbeceiL 

&iyii  *£ccellemie  toas  nocD  ecnioe  banen  binnen 
$ccl/  met  bic  ban  Eeianb/  om  albaer  0202e  te  fei- 

len/ ten  epnbe  men  be  plaetfe  (tocfcnbefijneetfïeconi 
nuefte)  niet  fo  tecjtont  betloce  /  boetocl  befelbe  quaujft 
ïjoubaec  /  en  baecom  bp  bc  <£5ebeputeccbc  ban  be  l^ee- 
ren  ̂ taten  <@enerael/  op  be  f02tificatie  ban  bicn/ 
ooit  niet  met  allen  geo2bonncecttoas :  toaecomooft 
fijn  Crccïientie  boo2  fijn  bectceft  ban  baec  /  in  be  ftab 
Jcpbe  ben  Colonel  <©02p/  met  tien  baenbclenftnecD' 
ten,  <E>c  ïiaben  ban  ̂ tate  anttooorben  aenbicban 
be  peeren  Staten  <ü5enecael :  ZDat  fn  be  tnfomta* 
tien  begonben  te  nemen/  boclj  bat  be  compagnicn  al 
boo2  Dacc  ftomfte  in  gaemfoen  becbcplt  toacen :  3£at 
be  bijhen  bp  2Urel  toacen  boo2-gcftcften/  enbeabbe? 
nuenmetfebepenbefet :  3&atfe  eemgc  penningen  tot 
be  fortificatie  ban  (Cecncufe  getelt  Dabben  /  maec  be- 
fclbe  ïjaer  niet  toillen  aennemen  /om  batfe  niet  toiften 
bat  bj»  be  <0enecalitept  baec  op  cefolutietoas  geno- 

men :  *©at  aen  't  ̂aftingee  ̂ ooft  een  jFort  ban  nobc toas/om  bat  men  baec  boor  tot  2Cnttoecpen  ftonbe  w 
len  x  <©at  be  mibbelen  tot  bc  fortificatie  ban  <©ofiem 
be  bienbe  geb02bert/  en  bat  men  baecom  met  ben  eet* 
fienbe  becfocDtc  materialen  toilbebectoacctsfcnbcn. 

Zbcnzi.  2ttugufti  quant  <02abc3©illem  ban  i^af- 
fee^abe  fau  in  ben  3£age/  met  fijn  broebec<(f5raef€cnft  ban 
ÏSmtf  $afTau*  Op  bc  boor-noen  toorbe  be  ̂ eece  <6rabe 
fmm  Dan  <&olms  in  be  Staten  <©enecael  geDoort  /  bk  met 
rappo?nn  bele  Doge  tooo2ben  ban  fijn  gebaen  beboic  Demercu* 

11  feecbe  /  nopenbe  't  obecgeben  ban  be  (lab  ban  l^ulft  / 
meetf  baec  mebe/  batfe  geen  fïanften  Dabben  ge'Dab/ en  baecom  ooft  niet  Doubacc  toas  getoceft  /  en  bat  Dp 
ooft  genoeg  alleen  in  be  {lab  toas  getoeeft/en  feec  toep; 
nig  bebulps  ban  be  CapitepncnDabbegeljab/  baec 

af  Dp  in  't  gcnecael  fepbt :  batfe  Dacc  bcboic  niet  öab- ben  gebaen/  maec  fpecificeccbe  niemanb/  ooft  toog 
ïjpaen/  bat  bic  ban  ̂ clanb  geen  beDoorlijft  beboic 
Dabben  gebaen  om  bc  plaetfe  te  fortifïceccn  /  boe  men 
ijet  toel  boen  mocDte/  en  ooft  be  bctoacinge  niet  na 
bcljoccn  ïjabben  toillen  gebogen  /  om  bc  boecen  te  bec? 
(cljonen/  etc,  Cnmcpnbe  in  fomma  bat  bP  ten  bollen 
fijn  beboic  gebaen  ïjabbe  /  en  meec  ban  men  ban  ïjem 
toel  bel)002be  geepfebt  te  Debben/  mitoDoubcnbefo 
gecingen  plaetfe  fogecupmentijb  :  ̂ocl)  be  Staten 
<6enecael  niet  ftonnenbe  becflaen  bat  in  ̂nifl  beel  bc- 
boic  gebaen  toasf/  becfoeftten  bat  Dp  fijn  cappo2t  bp 
nefcï)2ifte  foube  ftellen/  enobcclebecen/  baec  ban  \p 
Iiemeccufeecbe/fegaenbe  :  bat  Ijeitt  bat  moenelijftec 

foube  ballen  /  aio'  liet  beboic  bat  Dp  binnen  ̂ ulfï  ge* baenljabbe/  gemecfttöpcenfolbaetbjaö/  meecbec* 
ftantobanbebjapenen/  afö  banfcb2ijbenDebbenbe/ 
en  becfocljt  becljalben  ban  fulfts  ontlafl  te  blijben. 
iBaec  na  nieuVne  beiibecatie  bleben  bc  ̂eecen  Sta- 

ten W  face  boo2gacnbc  cefolutie  /  acbtcnbe  bat  bc  fake 
l»d  fo  beel  mecitecebe/  en  bat  ftp  ban  JOttg6,  opbe 
fcljolcn  gcbolgt  bebbenbe  /  't  fclbe  fonbec  gcote  moep* te  toel  foube  nonnen  boen,  (€e  meec  ben  gentenen 
man/  al-om/  en  in  allen  fleben  fecc  leeïijftbanben 
<02abe  ban  ̂ olmcf/  en  ban  't  obecgeben  ban  J|ul|t fp2aft/  en  bat  bele  (jet  toel  baec  boo2l)telben/  batbe 
flab  in  't  lactfte  niet  toel  ftoubacc  toasf  /  boef)  meenben 
battcc  geen  beïjoo2lijft  beboic  in 't  uut-ballen  gebaen 
boaö/  en  ooft  niet  ïn'tbiecften/  eninfonbccljeib/  bat 
men  niet  teeftonb  acïitec  ̂ upbel^-gateenigcetcen' 
Cljement  tjabbe  begonnen  boe  be  bpanb  fijn  gefcljut 
becplante  /  en  appacentie  bcbe  bat  l)p  Ijaec  baec  mebe 
foube  bïillen  acntajlen.  <De  <ü5ebcpütcccbe  ban  Ze- 
lanb  bïacen  mebe  niettoepnigontfet/  batfe  boo2ben 
bat  ben  <02abe  fjaec  principalen  Ijiecfoopentlijft  bc- 
fcbulbigbcn/  ban  't  bcclieö  ban|iulftbecoo2faefttte Rebben  /  fonbeclinge  om  bat  boen  in  be  ©ecgabecingc 
ban  be  Staten  <(5enecael  mebe  prefent  toacen  be  ïla- 

CBciictatl.' 
nopcnöt 

gaenban 
f^ulfï. 

benban^tate/  enbanbtcbanï)oIlanb/  alleen  ober 
be  bectig  pecfonen/  bic  appacentelijft  batalieöljace 
principalen  fulfto  fouben  capportecen  /  tot  on-ecce  ban 
bie  ban  Eclanb/  en  namen  baecom  boo2/  Ijaecprin- 
cipalcn  baec  ban  te  bectoittigen  /  alö  fp  baec  na  beben. 

"%>c  «^tatcit  «öcnecael  fclJ2ebcn  aen  ben  ïlaebban ^tate  batfe  ntet  be  informatie  ban  Jgulft  tarilbm 
boortgaen  /  fonbeclinge  om  bat  be  <d5rabe  ban  ̂ olmS 
obec  't  guaet  beboic  ban  eenigc  geftlaeot  ïjabbe :  <£>at 
men  eenfcljecpe  cebeut  ban  alle  be  Compagnicn  toil- 
ben  boen  boen  :  <®at  men  tot  fortificatie  ban  Reegen 
opEoom/  252cba/  Ooftenbc/  en  (Centeufen/  ben 
$20binticn  een  cctcao2binacio,  confent  ban  1 00000* gulbenö  boo2  geflagen  Dabben  :  ̂ ©at  baec  toeftope 
banbcbjiüigingetoajj:  z^atfc  baecom  beftanbbaec 
aenbJilbenljouben  :  3£at  men  neecflig  baec  aen  mojt 
toeeften  :  ï©atfe  be  Saben  in  ben  3|age  biefenbe  /  bc? 
laffc  Dabben  be  materialen  boo2  €>ofïenbe  te  ftopen/ 
baec  toe  bic  ban  J|ollaub  befelbe  met  ccebijt  fouben 
fteeften  /  bc$  noob  3ijnbe* 

^en  leften  aiugiifïi  lebecbe  ben  <0rabc  ban  ̂ olmtf 
in  gefclj2ifte  obec  fijn  cappo:t  aen  be^eecen  Staten 
<©ettecael/  ban  Ijet  obecgaen  banBuljl/  beelgenc* 
caelbec  /  en  met  meec  bantccenbc  to602ben  als  lp  ge* 
baen  Dabbe  üp  monbe/  en  ganfclj  fonbec  pemaitb  te 
Oefcljulbigen/  als  of  fp  alle  fjaec  beboic  toel  gebaen 
Dabben  ,•  ï|p  noembe  baec  in  bec  3§eccen  Staten  fol* baten /gcacïjte/  toallen/  enflab/  fijne  folbaten/  fijn 
toalle/  fnmtab/  gelijftbenHefecfien  fal.  %tboor- 
fcDreben  gefcDrifte  toa.o  lupbenöc  albu.s : 

MYN  HEEREN. Alhoewel  ik  geenfins  twijffelde  of  dedefentie 

by  my  en  mijne  foldaten  gedaen  in  't  beleg  van  Huift , 
en  hoe  eerlijk  wy  ons  gequeten  hebben ,  u  lieden  par- 
ticulierlijk  bekent  is ,  als  den  genen ,  den  welken  de  for- 
ge  van  het  Vaderland  aengaet ,  boven  en  voor  allen  an- 

deren ,  heb  ik  nochtans  niet  willen  ongehoorfaem  zijn 
ulieder  begeerte  en  verfoek,  van  UL,  in  gefchriftete 

verklaren  alle  't  gene  dat  ik  wete  meer  te  importeren 

tot  voldoeninge  van  den  genen  died'overleveringe  der 
voorfchreven  ftede  fouden  willen  taxeren ,  alsqualijk 
gedaen ,  fönder  kenniflè  van  faken. 

Ik  fegge  dat  fo  haeft  als  ik  was  geadverteert  door  de 
brieven  van  fijn  Excellentie ,  van  de  apparentie  die  daer 
was,  dat  de  vyand  hem  foude  willen  begeven  voor  de 

ftad,  en  in 't  Land  van  Huift  (niet  tegenftaende  dat  ik 
my  alfdoe  bevonde  indifpooft,  overmits  mijn  zeer  been) 
ik  my  nochtans,  om  my  te  quijteninmijndevoir  en 
laft ,  terftont  derwaerts  hebbe  getranfporteert ,  vinden- 

de aldaer  fijn  Excellentie.  Alwaer  na  eenige  onderlin- 
ge communicatien ,  fijne  Excellentie ,  overmits  eenige 

advertentien  van  den  vyand,  is  vertogen  na  Bergen, 
nemende  met  hem  eenige  Compagnicn ,  en  ik  ben  al- 
daer  alleen  gebleven ,  genoeg  met  een  kleyn  getal  van 

foldaten  (ten  aenfien  van  het  groot  begrip  van  't  Land , 
en  de  verfcheyden  advenuen  ,  wefende  alfdoen  geen 
andere  by  de  hand,  om  het  fubijt  vertrek)  om  te  ver- 
Wachten  het  vorder  defiein  :  Dat  twee  dagen  na  het 
voorfz  vertrek  van  fijne  Excellentie ,  de  vyand  hem  be- 

geven heeft  in  der  nacht  binnen  de  Landen  van  Huift, 

met  drie  Regimenten  voet-knechten  voor  die  reyfe, 

't  welk  gekomen  wefende  tot  mijnder  kennifTe ,  heb 
ik  daer  tegens  ordre  geftelt  na gelegentheid destijds, 
wefende  alfdoen  tegenwoordig  de  Heeren  Aernfma , 
en  Aleman  ,  en  Duyk ,  die  gefien  hebben  het  devoir  by 
my  gedaen  tot  wederftant ,  en  de  verhinderingedieile 

meende  den  vyand  te  doen ,  die  airede  in  't  Land  aldaer 
was  gekomen ,  niet  ter  wereld  fparende  dat  ter  nood 

diende ,  't  welk  mijne  quetfure  betuygt ,  die  my  daer 
na  een  grote  fiekte  heeft  veroorfaekt.  Gedurende  de- 

welke ,  de  vyand  vervolgende  fijne  entreprinfe ,  heeft 

ingenomen  de  Contrefcherpen ,  en  in  't  eynde  het  Fort van  Moervaert ,  hem  niet  anders  refterende  als  de  ftad, 

en  't  Fort  van  Nafiau.  Het  innemen  van  welke  Contre- 
fcherpen  en  Moervaert  alle  onfe  foldaten  verbaeft  en 
verfchrikt  heeft  gemaekt ,  egene  hope  hebbende  de 
voorfz  ftede ,  fo  onfterk  zijnde ,  te  mogen  houden , 
gefurmonteert  zijnde  aen  allen  kanten ,  wefende  fön- 

der wallen  en  borftweringen  ,  onvoorfien  van  alle  flan- 

queringen,  'c  welk  niet  alleen  den  foldaten  heeft  ver- 

baeft 

(Fo!.5r.) 

Sufïffaa* 
tit  ban  tien 
•23  :abc  balt 
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ben  ban  öe 
fïaD  ban ïSulfi. 
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baeft  gemaekt ,  maer  ook  meerder  oorfake  gegeven , 
dat  men  de  voorfchreven  plaetfe  geenfms  foude  houden 

op  'c  vierde-part  fo  lange  als  ik  't  gehouden  hebbe. 
Dien  niet  tegenftaende  liebbe  ik  geanimeert  den  genen 
die  by  my  waren,  om  de  plaetfe  te  defenderen.  Wy 
hebben  de  fchuppe  in  de  hand  genomen ,  en  in  weynig 
tijds  gemaekt  over  de  500.  roeden  wallen  met  fijne 
borftweringen  ,  en  twee  platte  formen  ,  hebbende 

hier  toe  geen  andere  hulpe  als  de  foldaten,  deWelke 

dag  en  nacht  hen  roetruy  hebben  geé'mployeert,  tot 
maintenementvandefelve  plaetfe.  Ik  hebbe  gedefen- 
deert  den  Ravelijn  buyten  der  ftad  ,  hebbende  maer 

hondert  voeten  grachts,  't  welk  my  alleen  diende  tot 
een  flankeringe ,  tot  op  den  twaeltden  dag ,  weder- 
ftaende  negen  affauten  met  mijn  Regiment ,  fo  vröme- 
lijk ,  dat  ons  met  recht  fo  wel  de  vyanden  als  vrienden 

daer  van  grote  eere  moeten  geven.  Maer  na  dien  dat 
geweld  commandeert ,  egene  middelen  fiende  om  het 
voorfchreven  Ravelijn  langer  te  houden ,  hebbe  ik  het 

felve  laten  fpringen ,  met  groot  verlies  van  onfe  weder- 
partye  :  't  welk  verloren  zijnde ,  ben  ik  gedwongen 
geweeft  (zijnde  geheel  onvoorfien  van  alle  flankei in- 
gen  )  te  lijden  dat  hy  is  komen  logeren  met  my  in  mijne 
wallen ,  hebbende  anders  geen  defentie  als  van  vyer  en 
ftencn.  En  wetende  gene  andere  middelen,  heb  ik 
doen  gereet  maken  eene  andere  Mijne ,  en  defelve  ook 
doen  fpringen,  en  hem  en  fijnen  weg,  diehyhadde 
doen  maken  tot  de  brefle ,  dewelke  in  de  brede  en  ope- 
ninge  meer  was  als  40.  roeden.  Niet  tegenftaende  defe 

fijne  logeringe ,  en  de  grote  brefie ,  hebbe  ik  't  alomme bewaert  tegens  middel  van  affaut ,  door  de  halve  mane 
die  ik  hadde  doen  maken ,  den  tijd  van  drie  weken  , 

ter  tijd  toe  dat  my  benomen  is  't  water  in  de  grachten , 
befchoten  zijnde  met  een  royale  batterije,hy  gepaffeert 
is  met  twee  bruggen,  en  gelogeert  na  fijne  begeerte  in 

onfe  wallen ;  Alle  't  welke  my  evenwel  noeh  niet  heeft 
•tonnen  brengen  tot  fijnen  wille,  maer  is  genootfaekt 
geweeft  te  attenteren  het  uytterfte  met  het  fapperen  en 

myneren,  't  welk  fo  verre  gebracht  was,  dat  men  bin- 
nen drie  uuren  daer  na  't  kruyt  daer  in  foude  brengen, 

om  de  navolgende  nacht 't  felve  tot  haren  voordeel  te 
doen  effe&ueren/t  welk  fiende  de  Capiteynen,  hebben, 
niet  tegenftaende  hare  eerfte  resolutie ,  genomen  daegs 
te  voren ,  van  met  my  té  willen  fterven  en  leven ,  goet 
en  raedfaem  gevonden  ,  te  treden  in  communicatie  met 
den  vyand,  na  dien  datter  geen  middel  altoos  was  het 
geweld  van  den  vyand  te  refifteren ,  die  in  verfcheyden 
manieren  middel  hadden  om  ons  te  forceren  door  af- 

faut ,  of  met  ons  in  foule  te  komen ,  na  't  effeéb  van  de 
voorfz  Mijne.  Aenmerkende  ook  de  ftad ,  die  (boven 

't  verlies  der  voorfchreven  ftede ,  door  de  ruine  van  het 
voet-volk  ,  dat  apparent  was  gemaflacreert  en  omge- 

bracht te  worden  tot  groten  ondienft )  daer  door  foude 

mogen  komen  in  groot  hafard.  Alle  't  welke  bymy 
rijpelijk  overwogen  zijnde  ,  en  vrefende  dat  het  krijgs- 

volk, en  de  foldaten  in 't  gemeen  daer  van  waren  ge- 
adverteert,  hebbe  ik  haerlieder  remonftrantie  plaetfe 
gegeven ,  ten  eynde  dat  ik  binnen  vier  of  vijf  uure/i 

daer  na  't  felve  niet  genootfaekt  foude  zijn  te  doen  met 
difordre,  en  fonder  hope  van  appoinétement ,  't  gene 
men  alfdoen  noch  met  ordre  ,  en  t'onfer  advantagie 
kondedoen ;  Want  den  vyand  niet  wetende  onfen  nood 
en  extremiteyt ,  was  niet  dan  feer  blijde  te  treden  in  de 
voorfz  communicatie.  Het  wasooktevrefen(a1sdik- 
mael  te  voren  gebeurt  is,  enookindefebelegeringe) 
dat  eenige  fchelmen  fouden  overlopen  tot  den  vyand , 

't  welk  ons  gecanfeert  foude  hebben  't  verlies  en  ruyne , 
fo  wel  van  alle  ons  volk ,  als  van  der  plaetfe.  En  't  gene daer-en-boven  vermeerderde  de  redenen  van  de  voorfz 

Capiteynen,  was  de  onmogelijkheid  en kleyne appa- 

rentie  van  't  promt  fecours ,  na  advenant  den  hoogdrin- 
genden  nood ,  om  te  doen  lichten  en  deflogeren  een 
Armee  fo  geavanceert  zijnde  in  haer  voornemen ,  en 
van  een  fo  geweldige  macht  van  den  vyand  oordelen  in 

't  openbaer,  dat  't  fecours  't  welk  de  Staten  ons  gewoon 
waren  te  fenden ,  tot  ververllïnge  van  't  oorlogs-volk , 
niet  beftand  was  tot  refiftentie  van  alfulken  Leger ,  dat 
fo  veel  voordeels  hadde,  als  meer  dan  foo.  voeten  leng- 

te in  onfe  wallen,  wefende  daer  afmeer  meefters  als 

wy  felve.  En  daer-en-boven  met  al  Ie  redenen  fal  men 
mogen  betonen  ,  dat  het  renfort  van  eenige  duyfent 

foldaten ,  de  voorfchreven  ftad  niet  meer  ibude  heb- 

ben mogen  verfekeren  ,   dan  't  krijgs-volk  datter  in 
was.  Want  is  't  dat  mijne  wallen  en  grachten  zijn  be- 

waert tegen  den  vyand,  dat  defelve  ofls  niet  mochten 

forceren  noch  flaen',  al-eer  hy  in  onfe  wallen  was  ge- 
logeert,  en  dat  onder 't  faveur  van  onfe  foldaten,  die defelve  befchermden  ,  voorwner  het  is  apparent  dat 
den  vyand,  hebbende  de  wallen  en  grachten  tot  fijner 
devotie  met  fijne  forcen ,  defelve  ook  lichtelijk  nu  had- 

de te  bewaren ;  en  wy  wefende  minder  van  getalle  en 
advantagie ,  en  pi  incipalijk  aldaer  geen  vorder  defenfie 
refteerde,  nochte  gedaen  mochte  worden,  fo  over- 

mits d'incommoditeyt  van  de  plaetfe,  als  ook  om  de 
verraflïnge  en  den  kleynen  tijd ,  die  den  vyand  ons  gaf, 
tegens  welken  inconvenienten  de  fteden  van  Maeftr icht 
en  Haerlem  mochten  ordre  ftellen ,  wefende  voorfien 

met  een  menigte  van  burgeren  en  inwoonderen  »  en 
van  goet  garnifoen,  en  dien  fo  onmogelijk  niet  was 

hen  te  retrancheren ,  als  wel  ons  :  Alle  d'welke  niet 
tegenftaende  d'eene  is  in  't  eyncle  verloren  miferabelijk> 
wefende  van  buyten  niet  gefecoureert ,  en  d'andere  van 
gelijken.  En  na  dien  d'erreur  by  velen  wandelt ,  dat  de ftad  Huift ,  dewelke  men  tot  alder  tijd  mochte  verver  - 
fchen  met  volk  ,  onwinbaer  was,  't  welke  in  defen 
tegenwoordigen  handel ,  by  eenige  tegen  geworpen 

foude  mogen  worden  :  So  is  't  nochtans  dat  men  't  ge- 
ne dat  men  allenxkens  mag  winnen ,  ook  allenxkens 

kan  verliefen,  aldaer  men  het  fecours  van  buyten  niet 
mag  doen ,  om  het  Leger  in  tijds  te  doen  lichten ,  en 
principalijkvooralfulkeplaetfen,  die  van  buyten  niet 
en  flankeerde ,  en  onvoorfien  was  van  bequame  grach- 

ten :  Alle  welke  voor  verhaelde  diflficultey  ten  my  zijn 
overkomen  in  der  ftad  van  Hulft,aldaer  ik  ben  geweeft, 
om  te  houden  een  plaets  niet  altoos  gefortiflceert ,  als 
voorfz  is,  fonder  hope  van  tijdlijk  fecours,  hebbende 
daer  beneffens  geen  expres  commandement ,  my  fel- 
ven  daer  in  om  hals  te  brengen ,  met  alle  het  volk , 

om 't  welvaren  en  reputatie  van  de  Landen,  wefende 
van  allen  kanten  met  den  vyand  gemeender  hand. 

Alle  't  welke  mijn  Heeren  ,  ik  u  luyden  wel  heb- 
be willen  verklaren.     Op  dat  gy-luyden  gead ver- 

teert zijt  van 't  gene  daer  is  gepaffeert ,  en  hoe  dat  ik 
my  met  alle  neerftigheid  en  getrouwigheid  hebbe  ge- 

employeert;  't  welke  ik  bidde  te  willen  aennemen als 
t'famen  geftelt  van  een  foldaet.  En  is  't  dat  u  dunkt  daer 
aen  yet  te  gebreken ,  tot  voldoeninge  van  den  genen 
die  van  dit  ftuk  min  zijn  geadverteert ;  Ik  ben  bereyd 

u  luyden  t'alder  uuren  en  tijd  daer  af  vorder  verklaring 
ge  te  doen,  boven  dit  mijn fommier  verhael ,  en  korte 
geconcipieerde  verklaringe ,  om  mijn  eere  te  bewaren. 

In  recompenfe  van  alle  't  welke  ik  U  L.  bidde  wederom 
te  willen  voorftanders  zijn  van  mijn  eere ,  en  my  be- 

waren en  bevrijen  van  de  gemeenten  en  alle  quade  ton- 
gen ,  en  dit  (onder  corre&ie)  door  brieven  aen  alle  fte- 
den in 't  generael,  ten  eynde  fy-luyden  geinformeert 

mogen  wefen,  hoe  eerlijken  ik  my  hebbe  gequeten , 
fonder  ge  veynftheid,  als  ook  van  mijne  foldaten,  die 
defelve  fortuyne  als  ik  hebben  gehad  in  defe  belegerin- 

ge,  't  welk  feer  honorabel  fal  zijn  voor  u-luyden,  en 
my  oorfake  geven ,  en  mijns  gelijken,  om  ons  teem-' 
ployeren  op  eenen  anderen  tijd  met  gelijke  getrouwig- 

heid voor  de  defenfie  van  den  Lande  ,  en  de  gemene 

fake,  u-luyden  verfekerende ,  dat  ik  aen  mijne  zijde 
niet  en  fal  faelgieren  van  te  continueren  den  fel  ven 

train,  t'alder  tijd  in  uwen  dienfte.  Ondertekent  Geor- 
ge  Everard ,  Grave  van  Solms. 

^c  Staten  «Beneend  fonbenbttgefcrmfttcrfronb 
aen  allen  fteben/  en  ook  aen  ben  föaeb  ban  ̂ tate  in 
^elanb  toefenbe/  met  laft  om  öaec  te  infomeren  of  be 

fane  ooft  alfo  gelegen  toag :  banbenftaeb'tfelbeont- fangen  Ocbbenbe  /  en  baet  af  gefp:ohen  met  ben  %im 
tenant Colonel Aanban  Cgmonb/  i€aco%ttï».ïga/ 
en  eentge  anbere  ( ban  be  meefic  becbeerfte)  fteüDen 
't  toeberom  gefonben/  ftfjnjbenbe  bat^anbnnCg- 
monb/  en  anbere  berftlaetben  be  fahealfo  gelegen  te 
toefen,  ̂ en  <tf5?aef  ban  ̂ olms  ooft  niet  te  bzeben 
toefenbe/  berfoeftt  bat  men  al-om  fonbe  ftfcijben  /  om 
be  gem:enteteftïllen/  fieeft  onbcrbdjanbnocljbren 
itptfftopen/  be  acte  bacc  lip  alle  beCapitepnen  Imn 
tot  fjet  appomtement  tc.maften  bccfocljt  öabben/  om 
alfo  ̂ zn  coep  op  anberente  bibetteren. 
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oer  bëfeftept  te  bebbcn  ban  oe  gdegentljepb  Der  fatten  / 
tot  5£ulft  afgelopen  /  Ijeunen  De  föaben  ban  ̂ §tatc  ge* 
lafl  Den  Jptfcael  Dan  De  <ü5eneralitept  enguefte  en  in* 
fbmtatie  te  Doett  /  en  te  nemen  Dan  alle  #betflen  /  ca* 
pitepnen  en  «DfTicicten  binnen  i&ulfl  getoeefoijnDe/ 
Die  men  bem  toe  fouDc  fffjtfiftcn  /  De  toelfte  tetftonD  De- 
gonnen  beeft  De  felbe  te  belepben :  tipt  De  oberleberingc 
ban  De  felbe  ennuefle  en  informatie  toerDe  ontDeftt/  Die 
bloDepD  en  berbaertljepD  ban  SanDea©it/  en$op* 

(F01.5X.)  6efioo?Da  aengetoent/  om  alle  DeanDere  beb?eeftte 
manen/  mitfgabecg  Dat  De  <tf5:aef  en  beel  anDeren  felfS 
niet  fo  geöeel  coucagieutf  DaDDen  getoeefl  /  al$  fp  Daer 
toelbennfDen» 

^e  <0?abe  ban  .Solmö  beftlaegbe  DemtenDoog 

3Di«  ban 

nerael/  Datfe  foganfcb  feïjenen  banDemafgeftecrtte 
toefen/  'ttoelft  0p  fepDe  bemerftttebebben/  Doenbp 
guam  om  Den-lupDen  te  rapporteren  't  gene  in  fijn <6oubemement  tot  Igulft  afgelopen  toaovom  Dat  Doen 
Den  ftaeD  ban  ̂ tate/na  De  Staten  <*5eneracl  gaenDe/ 
Demboo?  bp  toaren  pafferenbe/  fonDec  bem  eens  aen 
te  fien/en  ban  De  Staten  Cïeneracl  baDDen  eenige  bem 
tn  't  inftomen  Den  rugge  gefteett  /  anDere  naubjfó  om* fangen  /  en  De  refle  Dem  fo  ontfangen/  Dat  men  toel  fag 
Dat'et  guam  ban  een  afgefteert  gemoeD  /  in  boegen  Dat beien  fïcb  naulijfttfgetoeecDigt  baDDen /aenDacDtelyft 
föncappo^t  ban  fotoiebtige  fafte  te  Do2en/  alöljpge* 
noeg  bemeeftte  tipt  Daer  epgenp20pooften/  biefulftö 
toaren  /  Dat  'et  fefteen  Datfe  bem  niet  geiport  baDDen  / entoat  berbolg  fjnboJDcta  DeDe/  bemerftte  Dat  men 
Hem  met  fotoepmg  refpectö/  na  fijn  ïjualitept  beje* 
genDe/Dat'et  bcmberDroot. 

<0>en  26.  <£>ctob2iö  Debben  Die  ban  2klanb  eenen 
Ecunö  t>e*  brief  gefebreben/  aenben  CJrabe  ban^olmö/  Daer 
Jea''Sabebp  fp  Dem  bebanftte  ban  fijnen  dienft/  enfepDenbem ba»        fijn  tractement  en  Compagnie  op  /  fonDer  eenige  reDe* 
^.oim-s    nen  anDer$  Daer  Op  te  berftlaren/Dan  Datfe  fulftg  DeDen 
SfiT  om  &arcn  $act  te  ceDrefferen/en  bp  anDere  b2f  eben  ber* 
feoöenyn!to^ioDe  fp  De  Staten  <©enerael/  enfïjnCrcellcntie 
fnn  rra«j»Daec  ban/  en  fp  bebolen  boo2ttf  Den  ̂ uptenant  De 
mem  op.  Compagnie  ban  De  <©2aef  tcbeiepDen/  en  DeplDcn't 

bolft  ban  bare  repartitie  in  D?ie  Regimenten/  en  ga- 
ben  bebel  ban  tommanDement  aen  #icon/  Den  SfiDmi* 
raelban  Eierift5ee/  en  tfreDerift  ban  <©02p/  gaben 
ooft  Den  Euptenant  brieben  aenfnn€rcellentie/om 
Dem  De  Compagnie  te  Doen  Debben. 

©a«  ottec    ̂ en  <*B>2abe  ban  ̂ olmö  beeft  Daer  ober  fnn  ueftlag 
JS£tn  am  sebaen  aen  De  peeren  Staten  «öenerael/  feggenDe  Dat oe  qmtn  ÖP  nm  ̂   iaren  De  £cmbcn  tronbjclijï!  ïjaDDe  gcDicnt  / 
Staten    en  in  Den  felben  Dienjt  Dilitoilö  fijn  bloeD  geftort/  en  Dat 
GtnttMi  \p  fjjn  <£ommiflïe  niet  ban  Die  ban  EelanD/  maer  ban 

De  <0enerale  $2.  obintien  öaDDe  /  fuftinerenDe  Dat  Ijem 
groot  ongelijft  geDaen  toerDe/  en  bcgeerDeDaeropte 
berftaen  öaer  mentnge  en  intentie  /  't  toelli  De  Staten <©aterael  terflonD  aen  De  Staten  ban  ̂ elanDober- 
fcb2eben/  en  berfocijten  ban  fjaer  te  toeten  DercDenen 
ban  De  raffatic/  om  Daer  natiën  <8raef  te  mogen  ant- 
tooorDen/  en  berHlaerDen  aen  Den  <0raef  Datfe  nem 
boor  bees  tijD  geen  anDer  befcöept  toiften  te  geben. 
t^ic  ban  ̂ clanD  liebben  bier  op  gcanttooo2D :  3£at  fp 
Den  <?3rabe  gecaffcert  baDDen/  om  Datfe  met  fijnen 
Dienft  b02Der  niet  beljo'pen  toaren.  <De  <©2abeber* 
ttaen  bcbbenDe  /  Dat  De  peeren  Staten  <0enerael  b2ic* 
ben  ban  Die  banEelanb  baDDen  ontfangen/  beeft  in* 
flantie geDaen/  omteljebbenbarc  berhlaringeopfnn 
berfoeb/  tenepnDe  fijn  ceretcmogenberDeDigen/te* 
en  alle  Den  genen  Die  Daerom  öcm  fonDcn  toillen  aen- 

rpreehcn/  Daer  op  l)em  geanttooo2t  toorDe/  Dat  men 
nocb  geen  openinge  ban  De  reDenen  ban  fnn  caffatie 
baDDe/en  Daerom  anDcr-mael  aen  Die  ban  ̂ elanD  fon* 
be  fclj rijnen  /  alss  ooft  geDaen  toerDe  /  te  toeten  Dat  men 
tipt  Ijaer  b2ieben  geen  reben  ban  caffatie  babbe  bonnen 
afnemen/  en  Dat  Dunne  <6eDeputeerDebaergeercu- 
feert  baDDcn/Daer  ban  openinge  te  Doen/  't  toelb  nocb- tan^noDigtoaö  te  toeten/  om  DetoicbtigljcpDbanDe 
fabe/  en  Degmp02tantie  ban  De  confiDerarten  toille 
Daer  oplopenDe/  tenfjoogflen  De^taet  banDe3tan* 
Den  betreffenDe  /  niet  om  Den  <©2aef  Dien  te  communie 
ceren  /  maer  alleen  om  te  Dienen  tot  Directie  ban  gare 

V.  Deel. 

commoDeren:  'ttoelh  fonDeciingegcfcljrcben toerDe/ 
om  Dat  De  <02acf  in  De  Staten  <0cnerael  /  en  p2incipa* 
l lih  bp  Die  banï^ollanö  alreDc  fo  bele  brienDen  gemaebt 
üaWc/  bat  bde  ijem  tjeel  beftig  begonDen  te  D2agcn/  en 
allemiDDelen  tefoehenfnn  fabe  te  accommoberen. 

€n  alfo  Die  ban  EelanD  alö  nocb  geen  anttooo? t  aen 
De  peeren  Staten  <J5enerael  fcljr.  eben/fo  beeft  De  «02a- 
be  feer  crnfttg  aengebouDcn/  en  D002  fijne  gemaente 
brienDen  infïantie  geDaen/om  te  l)tbbm  refolutibc  ant* 
tooorDe  op  fijn  berfoeb.  daerom  De  peeren  Staten 
45enerael  nocb  eebter  fcl)2eben/  aen  Dié  banEelanb 
Den  i,  o.  ̂ December :  Dat  fp  tot  nocb  toe  bectoaebt  baD* 
DenanttooorDe  opbaerboo2gaenDe  fcb2ijbenö/  om  te 
toeten  De  reDenen  ban  De  caffatie  De0  <©2aben  ban 

flen  ban  Den  üaDe  ban  ̂ tate  /  en  ban  De  Staten  <6e-  ̂ olmflfr  (€en  epnDc  De  <02aef  Daer  na  met  anttooo2De 

l 

te  mogen  bejegenen/  Dan  fo  bacr  <0eDeputeerDe  al* 
nocb  berblaerDen/  geen  naDer  lafl  te  bebben/  en  be 
toicbtigbepD  ban  Defc  fabe  Den  ftaet  ban  Den  3lanDe 
ten  tjoogften  concerneerDe :  ©erfoebtenfe  alö  nocij  Dat 
Die  ban  ̂ elanD  tn  öare  aenflaenDe  BergaDeringe  /  De- 
fe  fabcbp  DerbanD  toilDcn nemen/  enl)are<0eDepu- 
teerDebiertoefenbe/  of  Diefe  tegenDcn  io.g[anuarij 
ban  meninge  toaren  te  fenDcn/  te  toillen  laflen  openin- 
ge  te  toillen  Doen  /  ban  De  reDenen  banDe  boorf5.  caffa- 

tie/ of  ooft  't  felbe  ober  te  fcD2ijben  fonDer  langer  Dilap/ 
om  batfpgeDaebtennaDietijD  ('t  fp  Dat  fp  ban  ̂ elanb fulr  effectueerben  of  niet)  in  De  ftemiiffe  ban  Defafte  te 
treDen/  enopDesf  <öraben  berfoefttebifponeren/al£ 
fp  tot  Den  Dienft  en  meefte  toelftanD  ban  Den  XanDe 
fouDe  bebmDcn  te  beb02en/  te  meer  fo  fp  De  reDenen 
niet  begeecben  te  toeten  /  om  Den  <0?aef  te  communi- 

ceren: jilöaer  alleen  om  te  Dienen  tot  Directie  ban  bare 
refolutie  in  De  fafte  /  't  fp  om  Die  te  giuflificeren  /  of  na gelegentfjepD  te  accommoDeren:  Cn  gaben  boo2tö  Den 
«©2aef  boo.2  anttooo2D/  Datfe  nocb  aen  Die  ban  2&anö 
gefclpeben  IjaDDen  /  en  Daer  op  anttooojDe  moften  bet* 
toaclïten/  al  eerfe  öeninonDen  refolutibe  anttooo^De 

gebeii. <©en  i^.gjanuarijontfingen  Dekraten  <©eneraeï 
eenen  b^ief  ban  Die  ban  ̂ elanDbanben  io.Derfelbec 
maenb/  fjouDenDe  alö  nocb  Dat  fp  Den  «&aef  ban 
^olmö  ban  fijn  Dienft  beDanftt  baDDen/  om  Datfe 
bo?bec  Daer  meDe  niet  beïjolpen  toarem^aer  upt  men 
ftlaerlijft  fag  Datfe  ganfeb  niet  gerefolneert  toaren  /  ee* 
nige  reDenen  te  feggen.  <©e  <©?abe  .niettemin  fterft  ©«  eim 
aenboubenDe  /  om  geremeDieert  te  to02Den  in  fijn  fafte/  ̂ n. 
^cft  Daer  na  in  De  BergaDeringe  banDe  Staten  45e*  £c8J2fcf neraelberlilaringe geDaen/  Dat  ÖPtoeltcbreDentoasföe  offenfi» 
ten  Dienfle  ban  Den  glanDe  te  remitteren  De  offentic1»3"  *>*« 
bem  bp  Dien  ban  Süeïaub  geDaen  /  en  Dcfelbe  niet  meer  JJJL  ̂e' tegcDenften :  .üBaer  te  b?eDen  te  toefen/  in  Den  Dienft  muuun; 
ban  Den  3lanDe  te  continueren  /  inDien  men  Dem  in  ee-  ra  p?er«n# 
nige  conDitie  na  fnn  quaütept  toilDe  emploperen/  Daer  ?retwln™ 
ober  De  Staten  <0enerael  Ijem  beDanftten  /  en  beloof*  ES 't 

Kt* 

Den  te  letten  op  eenige  gelegeittbepD/  Daer  in  men  fnnaanb  te 
perfoon  ten  Dienfle  banbenEanDe/  nafijncjualitept"""0"*' 
fouDe  mogen  geb?upuen/  fonDer  ïjem  boo^DietijDalö"0, nocb  anDer  anttooorDe  te  geben/  Docb lalfo  eenige  fject 
Dreben  /  Dat  'et  in  <DuptfTmiD  eenen  lelijften  roep  fouDe 
maften/  Datmenalbier  een  =^eerbanfulftegualitept 
alfo  boo?  't  tjooft  fliet  /  Dat  ooft  fijn  €rcell»  berftlaerDe Dat  Die  ban  ̂ elanb  Daer  in  groot  ongelijft  baDDen/  Dat 
fe  gene  reDenen  ban  bare  cafTatïe  toilDenberftlaren/ 
maer  Dat  men  fag  Datfe  bem  alleen  toilDenguijt  toe- 

fen/ om  Dat  bP  bele  tot  Daer  Difreputatie  gefepD  DaDDe/ 
en  Datfe  meenden  Dat  men  bem/Daer  tegen  baren  Dattn 
niet  ftonDe  Dtoingen  te  DouDen  /  fo  bonD  fijn  €xtAl  en 
Die  ban  De  fi  aDe  ban  Staten  geraDen/  Dat  men  De  fafte 
fo  men  Die  fonDer  offcnfïe  ban  Den  gemepnen  flaet  De- 
ferSanDen/  en  fonDer  Die  ban  SelanD  tot  grote  ber- 
bitteringe  te  inciteren  /  bp  probifie  ftonDe  accommoDe^ 
xm/  Dat  men  fulftr  Doen  fouDe:  ̂ ClDuö  toerDe  Daer  na 
bpDe  peeren  Staten  <üsenerael  bet  tractement  ban 
ben^rabc  ban^olmötot  1000.  gulDeng  ter  maenö 
gecontinueert  /  en  berftlaert  /  Dat  't  felbe  tot  in  gfanua* riofouDebetaelt  toerben  bp  Dieban^elanD/  en  Daer 
nabnDe  <6eneralitept/  fonDer  te  toacDten  Deupt'er- lijfte  berftlaringe  in  De  fafte  ban^ulft/  Daerom  men 
al  eenige  Capitepnen  DaDDe  Doen  cueren  in  perfoon. #  3N 
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indien. 

gin  't  laetde  ban  bc  maart»  ̂ Junto  /  toerbe  boo?  iafl 
ban  öe  Staten  <0enerael  ben  rsooanoembe  «5aabe  <£* 
b^r.iöbaii^olmu/  bpöe  föabe  ban  Staten  toebcc- 
om  nenrjcnomen  tot  Colonel  ober  een  Regiment  boet* 
ftnetbten  /  met  De  claufuie  om  oocb  te  conimanberen 
öbsflpeéEbc-bölft/  in  fulfte  plaetfenof  tocbten/alö 
öe45tatcn  bem  toe  fouben  to&ïen  cmploperen/  op 't 
fcrnetement  ban  noo.guiben  tcc  macnb/  tcontfan* 
gen  banüt  «Ösneralüépt/  baer  toeljpfbn  ceb  bebc/ 
mact  toerde  nodjop  gecnrcpattitiegeftelt. 

T9i'  nebben  bcfe  ongeringe  ban  i^ulfl  toat  b^c* 
bet  betïjfaelt  /  ais  ong  eerde  booancmen  toa.$  /  om  bat 
ly.t  bc  cctdebiaoaictoaiS/dicbenCarbinaelop  öefe 

£ïanöen"ber&rcrjen  beeft  /  enbatfe  ban  grote  confibe* fcattetoai*/  toacrom  top  ooft  ïjet  mffnocgender^ee* 
vm  ̂ taten  «Oenerael/  etj  bc  moepte  bk  be  <©aabe 
ban  ̂ olsiiö  Derbaïbcn  ïjafcbe  /  baer  bp  bebben  ge- 
boogt :  $u  tè  't  tijd  bat  top  oor  toat  anberg  /  toat  ge- 
burende  't  felbe  beïeg/  en  daema  gefcijiet  b$/mebe herbalen. 

GJ\\  't  boo2aaenbc  ̂ 2.^5och  folio  116.  bebben  top 
bcrïjael  'gemaeftt  /  bat  ben  ̂ dmicael^irjfrancopg ïBaaift /  en  &it gan Jgauftenj? in  Hlugudp  bes» boo?- 
leden  jaer.$/ban  $iepmout  met  jo.ooalog- febepen/  en 
2* ,  nalepen  t'3epl  gegam  toaren  /  om  be  ̂ êpaenfe ©foot  uut  Sibien  bomeitbc  /  te  mogen  refcontreren  / 
enbe  ̂ eete  banCaronljabbe  aenbe  peeren  Staten 
rjefclmben  /  bat  tjp  berdacn  badbe  /  bat  baerlieben  en- 
ttwnfe  baatf  op  <©otf-2uöien :  €n  bat  demeninge 
toa.s/  aldaer  eenige  Steden  endeefttenintenemen/ 
en  boonö  be  i^abeneti  en  plaetfen  be.ö  Hjoninïtfal* 
baer/  ban  aïïeö  bat  fp  fouben  bonnen  Krijgen  te  ont* 
bloten/  enljeöDen  nlbaet  belooft  battopindit25oeft 
foubcn  berbaien/  ijn  fucces*  banbe  felbe  ©loot  ,•  <Daer 
liepen  eerdberfebepben  tijdingen  ban :  5^amentlijb/ 
bat  bp  (<&aaeft)be  flab  J|abana  in  Cuba  genomen 
Ijabbe/  en  bat  baer  ober  een  feec  gcoote  betoectetn 
^pangfen  toa.ö/  enbecoo^faefetbabbe/batmen  bei;* 
fcljepben  fcfiepenbertoaertjs/  om  tjem 't  booft  te  bic- 
ben/  Oabbe  ttioetenfenben/  op  batbP'tlKle<Êplanb 
niet  fóube  becmeeftecen  /  en  toaet'tmogelijK/fiem ban  baei:  toebet:  te  becb?ijben ;  ,üBen  fepbe  mebe  bat  be 
^oninginne  grote  geceetfeftap  masbie  /  o»n  3^aefe 
metamunitieenbolft  teberbcrfcljen/  of  eeniganber, 
erplopt  boo?  te  nemen  /  baer  boo?  fp  ̂:aeb  moebt  fe- ' 
coureren/  'ttoelbgelubftenbe/  meenbè  men  bat  toef 
een  aoi'D  bcel  ̂ nöianen  op  be  been  moebten  bomen/ 
om  ban  b-:  (ïabcrniic  ber  ̂ panjaerben  berloft  te  tooi; 

ban  be  felbe  €ngelfe  bielben  fp  gebangen/  eenigê  fme* 
ten  fp  op  be  <öalepen/  en  een  beel  toiecpen  fp  obec 

boo?t:  <6ufman  ïubt  fijn  upt'erfte  beboir  battjpin't 
boo2f5  €Planb  guam  /  en  gincb  ben  <0ouberneuc  ban 
't  «ÊDlanb  ̂ ancljo  $aroo  toaerfc Ijontoen/ljp  en  ©ar- 
bo  tlelben  tcrflonb  o?b?e  /  en  beben  eenige  febepen  fin= 
ben  in  't  gat  ban  be  l^aben  /  om  W  te  fïoppen  /  en  be^ 
ben  bk  boo2t$  (toppen  /  en  toe  palen  met  palifaben/  en 
befetten  aiiebe  5po?tenmet  folbaten/  fonben  ooft  een 
febcepften  af  nn  i^abana/  om  baer  te  toaerfcöoutoen/ 
bat  fp  baer  fouben  toapenen  /  en  op  baer  Doebe  3bn/  te- 

gen  b'€ngclfe.  <0>en  22. 5^obem0er  toerben  b'(êngel* 
fe  febepen  uptbe^abenontbebt/bierecDtnaöe^a' 
ben  ban  €ateag  toe  quamen  aen  3eplen  /  be  gntooon- 
bera  fcöoten  feerfterbopb'oEngelfe/  fobatter  eenige gefcljoten  toerben/  en  boob  bleben  /  en  eenige  geguet Ü/ 
en  be  lelie  feboot  boo?  be  ̂ ©efaen-mafl  banbetfebip 
Defiance,  tceftc  en  raebte  inbe  bamer  baer  ben  <0e* 
nerael  Draeck  termaelttjbfat/  en  bobben  (loei  baer 
bp  op  fat  /  bebbenbe  een  fcbale  bol  3©ijn0  in  be  banö/ 
bk  bp  nocb  upt  b2onb  /  befe  febeut  trefte  aen  tafel  Sire 
Niclas  Criffort  bibber  /  in  3tjn  <©pe  /  baer  bP  bo^tiS  af 
(lerft/  met  ooft  Capitepn  staffort  en  M.  Browiere, 
bie  baer  ooft  ban  (lo?ben/  toaerom  fptoeberomt'3ee^ toaertë  in  3eplben/  ban  guamen  be$  anberenbaeg^ 
in  goebe  o?b?e  toeberom  aen  /  en  toier  pen  ben  3flnfter0 
upt/  enbegonften  alrebe  be  bouten  palifaben  upt  te 
toinben  /  baer  tegen  o5ufman  en  ben  «Boubcrneur  al^ 
Ie  tegen-toeer  en  belet  beben/  boe  toel  fp  alrebe  beel 
bolftöfonber  groot  belet  op 't  Eanb  gcfe*  babbcn/en 
eenige  ftlepne  febepen  ban  b'<£ngelfe  toaren  al  inbe 
ü^aben  /  ttififeben  be  rotfen  en  gefonfeen  febepen  /  maei: 
be  ̂ paenfu  SSjigantijnen  en  5Fu(ten  bielen  fo  op  baer 
aen/  batfe  niet  ftonben  uptreebten/  en  be  <ï5euber* 
neur  tttibt  noeb  eenige  febepen  in  be  J^aben  finften/  om 
beter  be  paffagie  te  Üupten  /  baer  boo?  be  €ngelfe  toe* 
berom  aftoeften  /  en  te  3eetoaert0  in  troftften  /  en  gin* 
gen  ̂ nfteren  baer  (p  te  bo:en  gelegen  Dabben :  3&aeg$ 
tebojenbabbe  ̂ ?aeftbijf  ̂ paenfe  febepen  in  b^anb 
gedeften/  be  bier  toerben  geblud/  en  betbtjfbe  ber* 
bjanbe/  fo  bat  bp  merftte  batfcaer  geen  p?ofijtboo? 
bem  te  boen  toas  /  lö  boo?t0  bertroftften.  «De  aibbec 
San  ̂ auftcmsi  toatf  aloberleben/  eerfpte©o?toï^i* 
cboguamen/  ^3aeb32plbe  boo?t$na't€planbban ^int.ïBartba/  altoaer  fpbe^tab/  aliei  ooft  te  boren 
be  dab  ftpo  be  ̂ aeba  berb?anben  /  lang0  be  ftnd  ban 

Cartfjagéna  /  en  alfo  na  ̂ omb^e  be  <©ioö  /  't  toelft  bp in  nam  /  plonberbe  enberb^anbc/  gelöft  bpmeeran* 
ben :  JUSacr  men  beeft  baer  na  berdaen  /  bat  alfo  befe  bere  plactfcn  bebe/en  fienbe  bat  boo?t0  ober  al  op  t)tm 
töeÉudingê  lange  acnliep/  bat  be  .^pangiaerben  /  bk 
«Büaeft  feer  ontfagen/  ftenniffe  ban  baer  boo?nemen 
bregen  /  ober  al  abbertentie  en  toaerfcljoutoitigcn  ge* 
bacnbabbtn/  om  op  baer  boebete3iju/ful]cbatbaer 
be  ̂ pangiaerben  alom  feer  gederftt/en  op  baer  bom- 

de geiectfebap  gemaeftt  nebben/  be  felbe  te  refideren. 
<Be€ngelfe  niettemin  bebben  barerepfegebojbert/ 
en  5jjn  in  €>etoüer  ina5?oot€anariengeftomen/al* 
toaer  eenen  Capitcpn  <0?tnedon  /  met  noeb  fes*  of  fe; 
ben  «Êngclfc  aen  3lanb  toaren  gegacn  /  be  toelfte  ober- 
ballen  toerben  /  en  bw  of  bier  boob  gcflagen  /  bc  rede 
met  ben  Cbiruigon  ban  bet  fcïnp^alomentoierbcn 
aïbaec  gebangen/  ur>t  be  toelfte  bc  ̂pangiaerben  ber- 
donben  bet  boo^nemen  ber  o^ngelfe/toaerom  fp  alom 
fïfjepin  en  abbijfen  upt  fonben  aen  alle  €planben  /  om 
baer  te  toaerfeboutoen.  <©e  €ngelfe  albtec  geen  ftanfe 

i'mbc  om  groot  booïbeel  te  boen  /  toant  fp  op  baer lioebc  toaren/  en  baer  Ijet  Sanben  beletten/  bebben 
bare  repfe  berboabert  /  en  baten  coct£  genomen  na 
bet  <£pianbban  ©o?to  ̂ icbo/albaer  fp  berdonben 

(foj.  $ j.)  bat  een  groot  <0allioen  /  genoemt  ̂ int  #btlippo  ge^ 
aiTibeert/  toa^  geladen  met  eenen  gtoten  febat/toeet* 
bits  obc-i- be  ? .  lïïtllioenen  aen  ̂ ilbet/  en  bat  bet  felbe 
nlbacr  opgelcpb  toa^/  bettoaclitenbe  be  febepen  tik 

onber  ben  9Cbmitacl  <Don  $eb?oc0ufman/  't  felbe 
foube  bomen  balen  en  conboperen/  toelften  febatfu 
meenben  te  befcomen  /  macr  alfo  bact  een  gt  oot  ontoe- 
bcropEeeontdonb/  fo  toerben  be  <öngelfe  febepen 
ban  ben  anberen  berdropt/  en  ttoee  ban  be  felbe  ge* 
raeftten  inbanbenbanbijf  fregatten  ban  klifman/ 
alfo  fp  eerd  meenben  bat'u  ban  baer  epgen  bolft  toaö: 
<0uf»r»an  berdonb  i^t  bcfelbe  alle  ben  aenflag  /  eenige 

gepad  toetbe  /  en  bat  bp  fijnen  p?ineipalen  aenflag 
nietftonbe  uptriebten/  en  bebbenbe  eenen  tamelijften 
bupt  beftomen/  beeft  ficb  gefebiftt  om  toeberom  te  fee* 
ren.  <©an  alfo  bp  bc  robe  loop  ftreeg  /  en  bat  gene  |Be*  ©e  bMjl 
bici jnen  nocb  remebien  bem  bolpen  /  beeft  f^p  be  pain*  ban  $ttai 
eipale  €)(fieieren  op  fijn  febip  bpbem  ontuobcn/en"** 
baer  al  daenbe  bermaent  bat  fp  goebe  aebt  fonben  ®?a£&> (laen  op  bc  Boninginne  febepen  /  om  bk  toel  te  bz^a^ 
ren  /  en  t'bupjf  te  baengen  /  en  baer  booaté  bermanen* 
be  en  toaerfeboutoenbe  toat  fp  te  boen  bebben  fouben  / 
i#  \)p  al  daenbe  onber  benlupben  al  ftranfter  getoo?* 
ben  /  en  feggcnbe  bat  een  «Dberdcn  al  daenbe  bcbooa* 
be  te  derben  /  tocrb  t^P  fo  f  toaft  /  bat  men  bem  op  eert 
bcisbi  mod  öelpen/enfioaf  op  ben  8.3pebauario/  te 
©o?ta  25ello  /  bebbenbe  fijn  iCedament  gemaeftt  /  en 
bet  fijnen  b2oebet  (€bomasJ  iBaaeft  bk  baer  mebe  te* 
gentoooabig  toa0  /  en  nocb  een  anber  Capitepn  /  €re* 
cuteurö  ban  fnn  €edament/  en  f€Doma^  «Baaefti 

^one  tot  fijn  €rfgenacm. 

]aer-dicht  op  Jij n  dood. 

FranCoIIs  draeCk  die  een  fChrICk  V  Vas  der  Span- 

gVaerden , Moft  dedoot,  VVILLende  of  niet  VVeL  aenVaer- 

den. 

5^a  3tjnboob  iö  beïtibber  55acfterfielbe/2fibmi* 
rad  banbe  felbe  ©loot  getooaben/  en  ontmoetenbe  20, 
^paenfebe  febepen  omtrent  bet  €pïanb  €uba  en©p* 
noö/  bebben  ftloeftebjft  tegen  be  felbe  gedagen  en 
baer  bettoeet t/  en  baeben  be  ,^paenfe  in  be  blucbt  /  en 

3Ö« 
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Sijti  booJtö  met  aïïe  Ijm  Blote  ( ttntgenomen  öe 
fWjepcn  bic  fu  felbe  boo?  ccbscï?  ban  boin  /  ofte 
om  öatfplc'ibf  ait&erss  toaren/fonncn/  cnbiet&ee 
cenomen  ÜpeR)M  trïjupa  genomen/  metnroten 
Dunt/  tn'tlcfï  ban  löpal  H96.  maentict  befohtttttf 
tiptgcrecftt/  en  ulnbcnöcfcaectbenpjtnrïpalcn  aen- 
fi^c!)öicfnboo:I)aDöen* 

<©cn  24,  g[unj£  ïiefrtS  jaews  neböen  öe  peeren  ̂ ta* 
ten  oöcneracl  cen  ftrtlit  paccaet  laten  tintelen/  tn- 
ïjouuenfre  toerboö  ban  niet  te  mogen  baren  optie  Hate* 

rnnbanCalïtf/<52cljcü'ti0cn/  «Dupnfarten  /  3£ieu; pooit  /  &l tip0  en  anöetc  impteitö  <Din;n$  ban  ©Iaën* 
boren  geïeocn :  naitfgaöecö  tegentf  De  bejtauüatte  ban 
be  Conbopcn  en  Meenten.  Cn  toa$  't  boo?f5  Paccact Iiipbenbealfeuti: 

D E  Staten  Generael  der  Vereenig;de  Nederlanden Allen  den  genen  die  defe  fullen  fien  oft  horen  leien 
Dan  De 

<£amael/  Saluyt.  Doen  te  weten :  Alfo  wy  dagelijks  bevinden  dat 
Uctbicöen*  vele  en  verfcheyden  Ingefeteneu  deler  Landen,enande- 

uen* toefen  re c'e  ̂e've  frecluentei'ende  j  nen  onderftaen  te  frauderen 
epöeïfta*  net  inkomen  van  de  Convoyen  enLicenten,  byonsop 

Benen  'aan  alle  uy  tgaende  en  inkomende  waren  en  koopmanfehap- 
töö/'hri'     Pcn'  tot  verva^'nge  van  der  laften  van  der  oorloge  te 
Bé/  ©upji»  Water  op-geftelt,  fo  wel  van  de  gene  die  van  en  na  Neu- 
ftechen/ert.  trale  Rijken ,  Landen  en  Steden  ingebrogt  en  gevoert 
mitranöecg  worden ,  als  die  by  onfe  Licentie  komen  en  gebrocht 

fraubane    Woi'den  >  van  en  na  de  Landen ,  Havenen  en  Steden , 
ban  üc       ftaende  onder  't  geweld  der  gemeyne  vy  anden ,  qualijk 
Conbopen  aenbrengende  de  quantiteyt  en  qualiteyt  van  defelve 

ten^i(m'  waren '  en  koopmanfehappen ,  en  eenige  hen  fo  verre 
vergetende ,  dat  fy  op  verbodene  Havenen ,  Steden  en 
plaettèn ,  fonder  behoorlijke  Licentie ,  waren ,  goede- 

ren en  Koopmanfehappen  tranfporteren  en  fenden ,  en 
dat  in 't  onderfoeken  en  achterhalen  van  de  felve  frau- 

den  en  onbehoorlijke  handelingen,  ook  in  't  ftraffen  van 
dien ,  fo  ernftig  en  fo  goeden  en  eenparigen  ordre  en 
voet  niet  is  gehouden ,  als  den  Lande  dienfte  en  der  In- 
gefetenen  welvaert  vereyfehen,  en  by  onfe  vorige  Or- 

donnantie geftatueert  is ,  alles  ftrekkende  tot  merkelijke 
fchade  van  der  gemene  fake  verminderinge  en  diverte- 
ringe  van  de  tramjke,  neringe  en  handelinge,  en  tot  pre- 
judicie  van  de  oprechte  Koopluyden ,  die  met  lulke 
fraudateurs  nergens  markt  konnen  houden. 

So  is  't ,  om  daer  tegens  ten  dienfte  der  Landen , 
vermeerden nge  der  neeringe  entraffijke.  verfchonin 

fifcatie  voor  d'eerfte  reyfe  van  de  fchepen ,  fchuyten, 
wagens  ,  karren  ,  waren  ,  koopmanfehappen  en  goe- 

deren ,  en  boven  dien  een  pene  van  fes  hondert  pon- 

den van  veertig  groten  't  pont.  En  voor  de  tweede 
reyfe  boven  gelijke  pene,  uyt'en  Lande  gebannen  te 
worden,  voor  den  tijd  vanvijf-en-twintig  jaren,  alles 
mede  fonder  eenige  genade. 

Ten  derden ,  dat  puntuelijken  fal  worden  achter- 
volgt onlên  Placcate  van  den  vierden  Julij  des  jaers 

1591.  inhoudende  interdi&ie  van  de  gemene  vy  anden 
wapenen ,  munitien  van  oorloge  en  andere  materialen , 
in  den  felven  Placcate  gelpecificeert ,  noch  de  granen 
in  defe  Landen  gewaffen,  toe  te  voeren,  op  de  penen 
daer  by  geftelt. 

Ten  vierden ,  dat  van  alle  waren  ,   goederen  en 
koopmanfehappen,   in  komende  of  uytgaende  over 
Zee ,  het  volle  Convoy-geld  volgende  de  lijfte  fal  wor- 

den betaelt ,   fonder  dat  eenige  waren ,  goederen  oï 
koopmanfeheppen ,  lullen  mogen  worden  geladen  of 
geloft ,  voor  en  aleer  volgende  de  voorgaende  Ordon- 

nantie defelve  fullen  welen  aengebrocht ,  en  vanden 
Colleóteur  of  andere  Officier  belcheyt  genomen  na  be- 

horen. Op  pene  van  verbeurte  der  goederen,  warenen 
koopmanfehappen,  ook  de  fchepen  en  fchuyten,  daer 
mede  fulks  gepleegt  word ,  en  tot  lafte  vandenFrau- 

dateur ,  't  zy  Koopman ,  Schipper ,  of  andere ,  voor  de 
eerlte  reyfe  van  drie  hondert  ponden  ,  en  voor  de  twee- 

de reyfe,   boven  gelijke  verbeurte,  noch  drie  hondert 
ponden  meer ,  en  voor  de  derde  reyfe  boven  gelijke 

verbeurte ,  voor  den  tijd  van  tien  jaren  uyt'en  Lande 
gebannen  te  worden ,  mede  fonder  eenige  genade : 
Behalven  dat  de  Fraudateur  gehouden  fal  welen,  den 
Koopluyden  met  hem  eenige  goederen  oprechtdijk 
verconvoyt  of  verlicent  geladen  hebbende ,  te  betalen 
de  fchaden  en  intereften  by  de  felve  te  lijden ,  door 
het  ophouden  ,    en  verachteringe  van  hunne  reyfe, 
welke  fchaden  en  intereften  met  alle  goede  inlichten 
byde  Collegien  van  der  Admiraliteyt  getaxéert  fullen 
worden ,  en  fo  den  Fraudateur  bevonden  word  infól- 
vent ,  om  defelve  getaxeerde  fchaden  en  intereften  te 
betalen ,  fal  als  dan  den  Koopman  in  de  penningen  van 
de  goederen  en  penen  gekomen ,  welen  geprefereerd 
de  gemeyne  fake  :  blyvende  den  Fraudateur  niettemin 
gehouden  en  verbonden  de  gemeyne  fake ,  om  by  ftraf- 
fe  aen  den  lijve  of  anderfins  defelve  te  voldoen. 

Ordonneren  voorts,  dat  alle  inkomende  Schippers 
ge  van  de  oprechte  Koopluyden,  en  afbreuk  van  de ,  ter  plaetfen  van  hare  ontladinge  aen  den  Convoy-mee- 
gemene  vyanden  te  verfien.  Wy  tot  behoorlijke  re- 

medie tegens  die  voorfz.  frauden  en  onbehoorlijke 
handelingen  geordonneert  en  geftatueert  hebben ,  01- 
doneren  en  ftatuëren  by  defen  de  navolgende  poin- 
clen. 

In  den  cerften ,  dat  niemand  van  wat  Natie ,  quali- 
teyt of  conditie  hy  zy  ,  eenige  goederen,  waren, 

koopmanfehappen,  fchepen  of  fchuyten ,  fal  mogen 
felfs  of  door  anderen  brengen,  voeren  of  tranfporte- 

ren, diredtelijk  oft  indii edelijk,  op  de  Havenen  van 
Calis,  Grévelingén,  Duynkerkén,  Nieupoort,  Sluys, 
of  andere  buytens  Duyns  van  Vlaenderen  gelegen , 
op  pene  tegens  den  Ingefetenen  defer  Landen,  van  te 
verbeuren  de  fchepen ,  fchuyten ,  koopmanfehappen , 
waren  en  goederen,  en  dat  boven  dien  fo  wel  de  Koop- 

luyden, Schippers,  als Schips-volk,  't félvegedaen heb- 
bende, voor  d'eerfte  reyfe  by  openbare  geeflelinge, 

of  fwaerder ,  tot  arbitrage  van  den  Richter :  En  voor 
de  tweede  reyfe  metterdood,  en  confvfcatie  van  alle 

hare  goederen  ,  fonder  eenige  genade  geftraft  te  wor- 
den. En  voor  de  Ingefetenen  van  andere  Rijken,  Lan- 

den of  Steden ,  op  de  verbeurte  van  hare  fchepen  en 
goederen ,  mede  fonder  eenige  genade. 

Ten  fSyeeden  ,  dat  niemand  op  eenige  andere  Have- 

nen of  plaetfen  by  de  gemene  vyanden  in  de  Neder- 
landen, of  op  de  Mafeen  Rhijn  geoccupeert  eenige 

goederen  ,  waren  of  koopmanfehappen  fal  mogen 
felfs  of  door  anderen  brengen ,  voeren  of  ook  van  daer 
in  defe  Landen  tranfporteren ,  fonder  daer  toe  boven 

het  pafpoort  voor  den  perfonen  byonfen  Placcate  van 

den  Vierden  Aprilis  1596.  geordonneert,  onfen  oor- 
lof-brief verkregen  te  hebben ,  en  het  volle  Licent  vol- 

gende de  ordre  enlijfte  by  ons  gemaekt  en  geftelt,  of 
noch  te  maken  en  te  (tellen  betaelt.  Op  pene  van  con- 

V.  Deel, 

fter  aldaer  ter  goeder  trouwen  fullen  verklaren ,  of  fy 
onder  wegen  eenige  goederen  hebbén  geloft,  Waer, 
hoe  veel ,  en  wat  goederen ,  en  den  Convoy-meefters 
om  't  felve  ernltelijk  den  Schippers  af  te  vragen,  op 
pene  tegens  den  Convoy-meefters  geftelt  in  hare  In- 
ftrucHe ,  en  tegens  den  onwilligen  Schipper  van  twee 
hondert  ponden ,  en  arbitrale  correftie. 

En  ten  eynde  defe  onfe  Ordonnantie  alom  in  de  Ver- (Fol.  54) 
eenigde  Nederlanden  pun&uelijk  mag  worden  onder- 

houden en  achtervolgt ,  belaften  en  ordonneren  wy  wel 

exprefièlijk  onfe  Raden,  gecommitteert  ter  Admirali- 
teyt inderefpe&ivequartieren,  dat  fy  volgende  haren 

eed ,  fonder  eenige  compofitie  of  moderatie,  diredtelijk 
of  indireételijk  ,  precifelijk  en  rigoureufehjk  tegens 
eenen  yegelijken ,  de  voorfchreven  penenen  corredien 
by  hare  vorinifièn  en  fententien  fommierlijk  en  de  pla- 

no decreteren ,  en  hare  vonniflen  en  fententien  darelijk 
enopenbaerhjk  met  de  ftraffe  en  publijke  verkopinge 
der  goederen ,  waren ,   koopmanfehappen ,  fchepen 
en  fchuyten  ,  doen  executeren.  Bevelen  inlgelijks  on- 

fe generale  Commifen ,  Collecteurs ,  Controlleurs  en 
Cerchers,  (diewy  totonderfoek  van  de  voorfchreven 
frauden ,  precife  laft  en  inftrudie  gegeven ,  en  op  haren 
eed  met  het  onderhoud  van  dien ,  gelaftet  hebben)  alle 

uyt'erfte  ernft  en  diligentie  te  doen ,  om  de  voorfz- 
frauden  te  onderfoeken ,  en  fonder  eenige  conniventie 
of  dilfimulatie  de  voorfchreven  ftraffe  aen  de  Collegien 
van  de  Admiraliteyt  te  vorderen ,  op  gelijke  pene. 
Laften  en  ordonneren  mede  de  Fifcaels ,  en  andere  Of- 

ficiers van  de  Collegien  van  der  Admiraliteyt ,  dat  fy 
met  alle  behoorlijke  diligentie,  de  faken  op  de  voorfz 
frauden  en  excefien  vallende,  inftrueren,  en  ons  alle 

maends  pertinentelijk  adverteren  van  't  devoir  by  von- niflè  of  iententie  van  de  Raden  van  der  Admiraliteyt, 
"©  2  rnitfgr- 
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mitfgaders  d'executie  van  dien  is  gevolgt  op  de  voor- 
fchreven  pene.  Bevelen  voorts  wel  expreiTelijk  den 
Capiteynen  en  Officiers  van  de  fchepen  van  oorloge ,  fo 
wel  in  ordinaris  dienden  wefende,  als  den  genen  die 
wy  fpecialijk  tot  achterhalinge  van  de  contraventien 
van  eenige  poinóten  defer  Ordonnantie ,  fo  wel  ter  Zee, 
als  op  de  Rivieren  en  ftromen ,  hebben  gecommitteert , 
fonder  gunfte  of  faveur  ,  alle  hare  mogelijke  vlijt  te 
doen ,  om  de  Contraventeurs  van  defe  onfe  Ordonnan- 

tie te  achterhalen  ,  en  terftond  aen  de  Collegien  van  der 
Admiraliteyten  te  brengen,  op  pene,  dat  de  gene  die 
hier  in  verluymig  bevonden  word ,  aen  den  lijve  ge- 
ftraft  te  werden ,  na  gelegentheid  der  faken.  Verltaen 
voorts ,  dat  de  gene  die  geen  goederen  hebben ,  daer 
aen  de  penen  pecunieel  hier  voor  geftelt ,  verhaelt  mo- 

gen worden ,  in  plaetfe  van  dien  arbitralijk  fullen  wor- 
den geftraft  ,  by  geerTelinge  of  anderfins  ,  blyvende 

alle  voorgaende  Placcaten  en  Ordonnantien ,  die  defe 
niet  fullen  contrarieren ,  en  te  vorens  niet  zijn  gedero- 
geert ,  in  fwank  en  in  haer  geheel. 

En  op  dat  niemand  van  defe  onfe  tegenwoordige 
Ordonnantie  hebbe  te  pretenderen  eenige  ignorantie , 
ontbieden  wy  daerom ,  en  bevelen  onfen  feer  lieven  en 

Stad-houders  van  de  Provintien  refpedfcive  van  Gelder- 
land ,  en  Graeffchap  Zutphen  ,  Holland  ,  Zeland, 

Uytrecht,  Vriefland,  Over-YfTel,  der  ftad  en  Om- 
landen  van  Groeningen ,  en  allen  anderen  Jufticieren  , 
Officieren,  en  dienaren,  des  verfocht  zijnde,  dat  fy 
defe  voorfch reven  ordonnantie  al-om  doen  verkondi- 

gen, uy  troepen,  en  publiceren ,  daer  men  gewoon- 
lijk is  uyt-roepinge  en  publicatie  te  doen ,  procederen- 
de tegen  de  overtreders  van  dien  tot  de  penen  hier  bo- 
ven verhaelt ,  fonder  eenige  gunfte  ,  faveur  of  diflï- 

mulatie  ter  contrarien ,  want  wy't  felvetotvorderin- 
ge  van  den  Lande  alfo  bevonden  hebben  te  behoren. 

Gearrefteert  in  onfe  Vergaderinge  in  's  Graven-Hage 
den  24.  Julij,  Anno  1596.  Was  geparapheert  J .  Re n- 
gerx  tbo  Hellem ,  ut-  Onder  ftond  aldus  :  Ter  Ordon- 

nantie van  de  voornoemde  Heeren  Staten  Generael , 
en  was  ondertekent  C.  ̂ A&rffcn. 

ftad  en  landen  ban  <®  joeniugen  /  O  mlanden  / 1 tt,  en 
meer  andere/  fp  gingen  den  ij.gjumj  (gelijR  gefept 

isp  tot  pcpmout  t'3cpl/  en  biecdeii  eccfl  onöefet  tuf^ fcyen  fint  %i\ta$  en  ïtotbnm/bp  de  ̂ pacnfe  galepen/ 
die  de  eerfte  ujdinge  tot  Cadts  bjatfjten.  3£e  blote  an* 
Rerde  den  laetften  giunij  boo*  te  23ape  ban  Cadioy  bp 
pmta^.^eüaftiano :  g>p  toaren  daecjö  te  boren 
baneenff2fd)fcDtp  geadbectcert/  Dat  aldaer  gereet 
lag  een  bloot  om  na  Indien  te  baren/  fterR  ontrent 
57.  grote  fcDepen/  en  toel  20.  galepen/  daer  onder 
toaren  bier  grbtegetoeldtgegaltoenen/  daer  banfjet 
galioen  genaemt  ̂ >on  ̂ ïnlippo  /  öet  S&ömttaetë 

fc^tp  toajs  /  en  daer  toerd  gefept  bat  't  felbe  82.  meta* len  ftu&Ren  geftDuts  toag  boetenbe  /  en  bat  öet  groot 
toa£  toel  öupfent  laften  /  en  op  bebbende  1 200,  man  / 
't  toag  een  fcDtp  fo  toel  gemaeRt  en  be3eplt  /  bat  men meenöe  fijns*  geltjRen  nopt  ter^eegetoeefttg/  daec 
Op  aïjS  Uömirael  toa£  Don  Francifco  Columbo ,  d'Stt* 
der  d^iegalioencn  toaren  genoemt  s.  Thomas,  s.An- 
dries ,  en  s.  Mattheus ,  dfe  ontrent  50.  metalen  ftu&* 
«en  gefebuttf/  en  400.  mannen  op  Deunende/  nocD 
ttoeeïlagoufierg/  boerende  cü\S  52.  metalen  ftuR* 
nen/  d?te  fregatten  dRg  1 8.  metaleftuRRen  boeren* 

beminden  de  Staten ,  of  hare  Gecommitteerde  Raden ,   be  /  geballaft  dit  met  1 50.  fiuRRen  gefcDutg  /  Ül  <^i 
bilien  gdaden  om  na  3tifbona  te  béngen  /  tot  toe- 
r tanige  ban  een  nieutoe  blote  /  notD  berfcDepden  an* 
dereoo?log-fcDepen/  tot  ontrent  20,  of  21»  toe/  boe- 

rende baft  ontrent  24.  en  minbere  metalen  ftuöRcn/  en 
andere frtjepen  tot  57»  in 't  getal/  't  todfe  meed  toa* 
ren  Rooplupden  fcfjenen  tipt  <fêalifTienen25ifcapen,- 
3£er  Rooplupden  fcöepcn  Dadden  tngdaden  toel 
16000,  booten  of  pijpen  ,&paenfe  toijnen/  2000,  pij* 
pen  otpe/  en  5000.  quintalen  of  centener  3©a&  boo?t# 
alderDande  Roftdijhe  toaren  /  atë  lijntoaet/  5ijde/ 
goude-lanen/  paffementen/  guiR-$tlber/  en  alöec* 
DandeRramerije/  t'famen  ge-etfimeert  tertoaerbije bantnfTcften  n,en  i2,milltoenenbutaten:a©antbe^ 
fe  Koopman^  fcljcpen  toaö  liet  retour  ban  ttoeerijfce 
bloten  met  gelde  apt  Sfnbten  boo?  oefen  genomen. 
^en  1.  gjuUj  jeplben  alle  be^paenfefcDepennazönfiaeg 

^ucrtoü!eal/  maer  be  bier  galjoenen  boo?  ̂ untaltesen?  öe 
geanftert/  maer  bc  galepen  trteben/  om  Det  landen  *pam^ 

3Bp  Ijcbbenïjier  boren  berfyselt  Doe  bat  de  blote  ban!  ban  de  cngelfe  te  berljinderen  en  beletten.  3©aerom 
de  liontnginne  ban  €ngcland  den  1 3 .  gumj  1 596,  te  j  Beer  met  eenige  ondiepe  fcöepen  toel  een  uur  tegen  de 
Pepmout  uptgebaren  tö  ,  <®p  defelbe  blote  toaö  galepen  geboebtenftceft/ om  die  te  berd^ben/mafren? 

dedaerbanbijf  geïjeelfcöadeloog/  de  andere  namen 

3Dc  €11» 
gelfe  tolote 
gaen  te 
fetjepe  na 
ts  huilt 

sDberflC  ?Cdmtrael  M  ïlord  Charles  Hauwart ,  <02OOt 
SCimtiradban  €ngeïnnd/  en  ©ite-3Cdmirael  Lord 
Thomas  Hauwart ,  fone  banden  Hertog  van  Noort- 
foik ,  den  aeftter  3idmirael  toajs  Sire  Waker  Raw- 
leych,  bidder/  en  capitepn  ban  de  guardebande 
ïtoningtnne/  onder  defelbe  toaren  16,  of  17.  ban  de 
grote  ropale fcljcpcn  bande  föoninginne  /  en  nocD  biel 
40.  (Dojlog-fdjcpen  /  met  nocD  ontrent  50.  andere 
fcöcpcn  die  Hnjgö-bolu  en  amunitie  met  bittualie 
boeren;  (Dndcr  defe  blote  [radden  de  peeren  Staten 
generael  mede  24.  feïjepen  /  te  toeten :  1 8.  toel  toe* 
geruite  ootfog-fdjepen  /  en  feö  met  bictualie  en  amu* 
nttfe  ban  öo?ïoge  /  daer  ober  commandeerde  Jonkheer 

bankpa»*  j0han  Van  Duvenvoofde,  Heere  van  Warmont,  al£ 
mu       ̂ Hdmtrael  /  den  ©ite-Hdinirael  toaö  jan  Gerbrantfz 

van  Enkhuyfen  ,  en  achter  3Hdmtrad  toaö  Cornelis 
Leufen  van  vliflïngen  ,  dan  ftonden  alle  onder  den 
€>bcr|ten  ̂ üdmirael  ban  Cngeland  /  op  toelne  bloot 
boben  ïjet  fcDip-boln  notft  toaren  omtrent  éooo. 
Imjgö-lupden/  om  tot  een  SLeger  te  lande  geb^upht 
te  mogen  tooiden/  daer  onder  gerenent  de  2200.  man* 
nen/  oude  toel  berfotl)tc<£ngelfefoldaten/  die  Fran- 
coys  Veer  upt  de  €ngelfe  foldatenbande  koningin 
upt  Nederland  gdirfjt^n  geïtoren  ftadde  -,  ober  dit 
oo?log0-boln  toa$  <0berfle  ©dd-^eer  Robert  De- 
vreulx,  Grave  van  Eflex  ,  Ewe,  &c.  25ai*0n  ban 
Feres ,  van  Chartley ,  Bourchier  en  Lueven ,  &c.  ©eïe 
peeren  en  €del-lupden  upt  ingeland  Oegaben  öen 
mede  op  defe  blote  /  ten  gebicdeban  den  ï^ecre  <02abe 
ban€fTer/  daer  onder  boomamdijft  mede  begrepen 
toaö^onClmitoffd/  fone  ban  ̂ on^ntottio/  ge* 
ftvoont  ̂ ontnn  ban  pojtugael ;  Onder  de  loeder* 
landfe  febcpen  badde  l)emmcdebegeben(!32abe1lo* 
betoühban^affau/  fone  ban  den  ouden  ̂ abe^o* 
Dan  ban  $afiratt  /  en  goeder  ban  <02abe3©illem  3lo* 
detoijK  ban  ̂ aflfau  /  <©ouberneur  ban  Bitefiand  / 

Ijaerrenraicteacïjterde  galioenen/  die  men  mits*  de 
ondiepte  en  lage  toater  niet  Klampen  Ronden/  maec 
bertoarijtende  de  bloet/  Deeft  meefl  al  de  bloot  toel  bier 
uren  lang  daer  tegeng  gefcljoten/  Dier  onder  té  Ca* 
pitepn  3©illem  Ïend?ihf5  /  boerende  een  l|oIland# 
febip  /  daer  Dp  met  bepde  fijn  fonen  op  toa$  /  genaemt 
den  SDoipïftjn  ban  Rotterdam/  bp  ongeïuR  ban  fijn 
epgen  bper  opgeblogen  /  daer  doo?  die  ban  de  flad  feer 
begonden  te  roepen  en  moed  te  Rrijgen  /  dan  Ro#0  daer 
na  Debben  de  galioencn  5eplgemad«/  en5ijnopDet 

djogegeraeftt/  't  boln  ober  boo?tfp?ingendeomDen 
te  falberen  /  toaer  dooi  den  <*5?abe  ban  Cffer  genoot* 
faefetbw  j^pnafTen  en  Rlepne  fdjepentefendenna 
de  galtoenen/  b?efende  't  gene  gefeftiede/  datfe  den b?and  daer  in  fteRen  fouden.  <©e  galioen  g>.  Pbilippo 
geabbo?deert3ijnde/  té  in  fyandgeraefct/  ende#p* 
naiTemedeberb?and/  't  boln  Daer  bergende  in  fcïjup- 
ten :  <©e  galioen  fint  (Cljomaö  i^  medeberbjand  : 
jpaer  bie  ban  fint  ̂ IndJie^  enfintmaattDeitögefal* 
beert/  ennaban'tfandgeb?acJjt :  «©ie  ban  de  flad 
die  feer  getoddig  op  d'Cngelfeenj&cderlandfefcDo* ten/  en  Daer  Dope  op  defe  gaïioenen  geftelt  Dabden/ 
dit  fiende/  5ijn  feer  gedefcourageert.  Op  den  na- 
nocn  iö  't  bolft  aen  ©tintal  gedebargtteert  /  ett  nvt 
den  ftDepe  te  Sande  gegaen/  fonder  refiftentic/  en 
tö  de  eerfte  troupe  met  900.  mannen  fcDutten  gentar* 
cljeert  na  de  ftad  /  daer  omtrent  500.  Cabelgiereö 
ban  ̂ ereeg  (te  borenm  de  ftad  tot  fecourö  geftomeri) 
en  600.  mannen  te  boet  om  te  fcDermutferen  uptgua* 
men/  dan  de  boo?f5  fcuutten/  daer  den  <6?abe  ban 
€fterbptoaö/  en4oo*pieben  ban  den  adel  bolunta* 
rie  onder  't  belept  ban  <0?aef  JtodetoijR  ban  i^afTau  / 
op  Daer  aend2ingende  /  5tjn  olle^  tn  tonfufie  gefto-- men/  ett  na  de  ftad  geblucljt/  de  rupteren  beleDa* 
re  peetden  abandonnerende  /  om  de  pookten  tn  te 

fein* 
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b2ingen  /  b'anbcten  blutötcn  na  een  nieu  boïtoecft  bat Öaetgemaeut  toetüe/  en  falbcerbéïi  #aer  baer  ober 

inDeftaö/  baer  op  v62acf£obctoij& 't  felbe  uoltoeru 
^efïnb    nicöe  beöe  beklimmen/  en  D:ocl)t  fijn  boln  alfo  in 
maii    #&/  ™it$  oen  bpanb  fijn  pecröen  betlatenbe/  IJcn 
ten  o  uw<  ober  bc  toal/  en  baer  öie  meeft  aert  Eee  bomt  falbeten- 
nomen     be/  Den  toeg  baet  toe  toeeë  /  en  fienöc  be  ono2bcmng  en 
mtt  be  *»*  bctuaeflïjetö  baer  binnen  fo  groot/ljebbcn  fp  met  toep; 
rme*      ntgberlieööeftraten/  toallen  en  marte  getoonnen/ 

be  intooonöero  en  ttoce  baenbelen  folöaten  ban  't  gat - mfoen  /  ïjaer  meeft  gefalbcett  bebbenbe  in  öe  caftille  / 
i^ijnöer  ober  be3öbe  ban  be€hgelfe  ober  0*25.  mate 
nert  niet  geblcben/  en  tocpnig  ban  be  ftab  /  tipt  be 
fjupfen  toecbe  ecnïge  befentic  met  flenen  gebaèn/ 
maet  gaben  baet  na  baet  obet;  <Die  ban  ben  Caftitle 
toilben  op  fecoucjs  toaebten  /  maet  öorenbe  bat  bé 
brugge  ban  ̂ uaco  mebe  met  3.  Regimenten  bolft  be- 
fet  toag  /  (öoetoel  fulnö  ais  boen  nocD  niet  toaet  bwö) 
Jjebben  be£  nacbt$Daetappointementgemaent7  en 
ïjact  lijf  gcrantfoent  op  120000,  bucaten/  mittfbat 
Jjaergoebebontoelboo2becbeurtgel)ouben  toetb :  fo 
mbe  ftab  als  in  beCamüc  toaren  ontrent  9000,  pet- 
fonen/  en  koel  6000,  meeft  toeetbaet/  enirtbeftab 
een  ifêagafijn  beö  liomnnoymet  toapenen  0002  6000. 
mannen  /  bebalbcn  menigte  ban  maften  /  beeleri  /  ep- 
feen  plannen  /  en  alle  cguipagie  tot  30e. 

<©en  ttoeeben  gulij  toerbe  boo?  ben  $20bib02  <©on 
$eb20  be  2§etira  /  be  bloot  bet  booptupben  na  ̂ jjnbien 
geöeftineett/  gerantfoeneett  Op  2.  millioenen  buca- 
ten /maer  ben  hertog  ban  jiaebina^ibonia/  op  bat 

Trol,**)  jjc  cngelfe  befen  rijnen  bupt niet foubc in ïjanben bo- 
men /  bebe  Dp  befelbe  op  ben  na-noen  in  b?anb  flenen/ 

néffen^beoo?log-fcDepen/  toefenbe  na 't  feggenban 
ben  $20bibo?  Det  becbe  ban  be  oollog-fcöepen  ban  ben 
honing  /  öte  ooft  (m  betfjinöeten  fónben  be  bloot  ban 
^afcljepen/  totiifbona  geequipeett/  baer  ban  be 
oalióen  ban  fint  pjilippo/  3fiömicael  fonbe  getoeeft 
3jjn/  tic  tot  betalinge  ban  begarnifocnen/  en  cijiit- 
pagJe  ban  be  nuften  ban  ©2anntijn  en  $2ittangien  op 
tjabbe  2,  rnillioenen  bucaten  /  bertoaertg  alle  befe 
O02log-fc8epencngefcbutin  bejftegatten  gefonnen/ 
mebe  gebeftineert  toatert  /  toaet  boo?  ben  &oninn 
3öan  ̂ pangien  biel  1200,  (tuitten  gefcDutö  onnut  ge- 
maebt  toaten  (fjoetoel  eenige  fuftineren  bat  be  Mo? 

ninftfé  na  't  ber.treh  ban  be€ngelfe/  feerbeïeftuft* fien  ban  bet  gefonten  geftDut  toebet  uptgetoonnen 
{jebbcn)  baet  3ijn  betbjanb  getoo?ben  32,getoelbige 
fcl)epen/  fo  be  ̂ paenfc  ̂ iftotp-fcljjijbctjs  bctftla^ 
ten/  fobatD^tiammecom  fien  laas.  ̂ ©e  ̂ paenfe 
galepen  5ijn  ben  4,  ̂tilij  na  be  baugge  gebacen  /  en 
Ijeuben  iik  boo?  gefmetcn  /  en  3ijn  alfo  ontftomen/ 
iöelnen  toeg  nopt  gene  fcï)epengebaten  ïjaböcn/  om 
bat  men  op  Ijoojpbanbebpanbacnteloftnen/  boo2 
eerft  bê  b?ugge  onbefet  gelaten  öabbe :  gimmctjSbe 
^pangiaetben  op  be  anbete  3tjbe  3ijnbe  /  ïjabben  nopt 
obccb02ben nomen/  om  be  ttoupen  ban  be€ngelfe 
jSert  te  boen/  om  batfe  ongeoeffent  en  bazt  toe  niet 
biel  getoapent  bdarert  /  en  anbets  't  % anb  ban  binnen 
ftóan/  en  tegen 't  goetbelept  niet  gefojtificeert.  (Ön- 
betanbetentoetbeinbeftabmebcgeftboten  bert  Ca^ 
pitepn  i^iclaess  ban  iBeetuecuen  /  fone  ban  möolf  ban 
peetnernen/  getoefen  pjefibent  ban  ©laenbeten/ 
%m  ban  fjp  eenige  bagenbaec  na  geftojbeniov  3ijn- 
be  boo?  fijn  boobbanben<6enetael/  be  <©2abe  ban 

©efiib*  CfTeyöibbetgeffagett.  ^ettSibbet3;an3Binbfelt/ 
©inïïib/^^  «ttrjöis  «öoubetneut  tot  <6eettcupbenbei*gb)aö «outiec*  getoeefl/  ten  tijbe  bat  aen  bén  ̂ eitog  ban^atma 
wucuan  becnoft  toetbc/  betoeïne  mebe  gep:efctibcert  \&tö/ 
S^p*  befe  toa-s  biet  op  een  peect  genlommen/  mits  batïjp öoou  8e*  toat  geijtietft  toaö/  en  op  \xz  mernt  metfijnftocect 
mm.    fcabetenbeongeniapent/  \nttüt  albaet  in  fijn  tjoóft 

gefeftoten  /  niet  nebbenöe  bJillen  gebóo:  gebert  be 
bjaccfcboubJinge  btc  bcm  ben  .ïHöaetfcljaiït  Beet  ̂ ttjt 
ban  ïjcm  te  toapenen  ofte  berttebben  /  bc  43:abc  ban 
<£ffcr  Deeft  albiet  omtrent  50,  oEbeï-lupben  ïtibbec 
gefïagen/  tot  betoon  ban  Ijace  bjomigljeib  iik  f?  alï)iet 
mbitetploit  betoefen  babben/  onbec  toelhe  ooh  m 
toee<ï5nn<52abeitoöètoijft(©untetban^aiTau/  be 
^eeuc  gioban  ban<0ubertboo2be/  ^eete  ban  3©ar- 
mont/  3©oube/  etc-  3ibmitael  obetbe^ebeclanbfe 
bloot  /  petet  Rogemo?te^  /  W  baet  na  bp  ben  ̂ eete 
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ban  JBamtont  /  en  Coloneï  ©eet  afgefonben  toeiten/ 
met  ctebentïe/  om  be^eecen  Staten  <0enerad/  en 
fijn  <£rcellentie  te  bctïjalen  /  boe  bat  \}ct  met  te  bloot 
afgelopen  toaoV  tóatfpuptaetecbtbabben/  enbece- 
benen  toaecomfpcalté  tóebctom  babben  berlaten/ 
ert  eenföeel.ö  te  betblaten  batfe  op  öaetbJebetHomfte 
bjaten, 

<®it  innemen  ban  bet  €planb  /  ftab  en  fjaben/ 
maefttcn  (uiten  fclpih  en  bccflagcntbeib  in  ̂ pangien 
bat  W  ban  fint  llucas  en  ̂ ibilien  met  menigte 
blucljtcrt/  toant  in  80.  jacen  fobanigen  inbal  tn  <§pan* 
gien  nicttoad  gefcljiet/  en  bpalbienbaecgoebe  0202e 
at  eenb2ac£t  onbet  ̂ c  Cngelfe  geïbeeft  toace  /  en  batfe 
met  titt  berfebet  baeb  Ijact  bictorïe  dabben  bcrbolgt  / 
en  na  fint  2!uca$  in  goebe  0202e  getogen  /  fp  fouben  bet 
(onbet  ttoijffel  geimp02teett  öebben/  maet  be  onecniö- 
(jeib/  ontoilligljeiö/  en  guabc  o?b2c  bebinberbe  fulb^. 

3W$  fp  nu  eenige  bagen  albaet  in  ljet€planb  en  be^tifbeca* 
(lab  gebomineett  Dabben  na  bacen  toille  /  fo  ftèbben  be  Me/  of  mm 

<©enetael/en<0betftc/  Slibmitalen/  ColoneHenenfï^0"^ 
Capitcpnen  beraet-fïaegt  niat  fp  nub02bertetljan^ecnofb?r, öenfóubcntccltncn/  of  fp  be  plaetfcfoube  bcboübatiattn. 
ofbcclatert.  Met  3ijn  bibetfc  opintengeballen  :  <e>c 
<©2abe  ban  cfTetbctblaetbegerefolbeectte^ijnbaec 
teblbben/  met  ben€olonel©eet/  én  p2incipaelflen 

2iöcl/  en^ooo^folbatent  ̂ eggcnbe'tfruïe<eplanb en  ftab  bjel  fjoubelijn  te  toefen  /  mitö  mahenbe  eenige 
jp02ten/  bat  't  felbe  foube  toefen  in  fulbentï!Eïonarcl| niet  alleen  een  boo2n  in  fijn  boet/  maet  felbe  in  fijn 

3ijöe/  baet  boo?  menalb'oo2logeban€utopa  foiibo 
boenbiberteteninbien  betten  boen/  baet  b'€ngelfe 
(jaec  fouben  bonnen  bebelpen  ban  alle  noobfaneïijnljeiö 
uptEebanten/  25atbatijen/  gjtalien/  <engelanbeR 
l^ebetlanb/  enten  albetquaetfien  en  tegen  baet  me- 
ninge  gaenbe  /  fouben  altijb  licfjtelp  bonnen  getabm 
tot  een  eetlp  appometemebt/  en  boo2  toiffelingbe 
ftab  Caliö  in  ©2anbtöb  benomen.  3£en  3Cbmitael 
ban€ngelanb/  metbe  €ngeIfe©ice-2Hbmitael/  cit 
aebtet  ?lbmitael  /  en  al  be  <£ngelfe  ̂ Eee-Capitcpnen 
toaten  biet  tegen/  fufönetcnbe  batfe  geulen  fouben 
beböen  ban  bictualie  /  al  eet  fp  fouben  bonnen  ban  alle 
nobelpOeib  becfïen  toetben  /  toant  fp  niet  genoeg 
boo2fien  toaren  boojttoee  maenben  bictualie/  en  bat 
fp  binnen  fe^maertben  niet  genoeg  bonben  gebictua^ 
lieett  toetben  upt  €ngelanö  /  ̂ebctlanb  /  nocb  23at? 
batijen  /  toant  be  &oninn  ban  .liBatocco  tooonbc  toel 

100»  mijlen  biep  in 't  3lanb/  fonbet  toicnö  confent 
men  upt  barbarijen  niet  fouöe  bonnen  bcbomen.  €n 
op^talicntoaögeeitrcbeningetc  maten/  betofjlcbc 
gtaliaenfe  ̂ incen  met  ben^oninbban^pangiert 
meeft  in  beruonb  toaten/baet  bp  ben  Cngeïfeit  3£bmi^ 
rael  aliegeerbe  /  bat  men  iit  ecre  en  teputatic  ban  gare 
$2intefle  niet  beboo?be  fo  licötdiib  te  abontnten  of  ert* 
gageren,  ̂ 5cn  Colonel  ©eer  fuftineerbe  baer  tcgen^/ 
bat  men  be  feoninginnegeenmeetbetnocDaengena- 
mer  bienft  foube  bonnen  boen/bat  be  plaétfe  ftetli  toatf/ 
enïicïitelpfterbte  maten/  en  toel  gelegen/  on  bat 
meniipt€ngeïanben  i^ebetlanb  baéfï  bictualie  fou- 

be bonnen  bebomen/  ai?s  00b  u\n  barbarijen/  baer  toe 
men  <Don  CÖ2iftoifcï  ban  ̂ 02tugael/be  fone  ban  <^on 
Hintonio/  foube  bonnen  geb2uphen.  ̂ ©e  $3ectc  ban 
3©arntont/3fiömirael  ban  be  3§oilanbfe  febepen/  fu(tts 
neerbe  mebe  feer  ernftelijh  /  bat  be  plactfe  toel  bouöaet 
toaö/en  p2efenteerbe  baer  felbe  te  blijben/en  fo  belc  bic^ 
malie  aen  lanb  te  brengen/  baettnebe  men  boo2  2000. 
mannen  een  maenb  lang  genoeg  foube  bebben/  M 

b'€ngelfe  ban  be  bate  na  abbenant  fo  beel  telanbe 
bjac^ten/  foube  men  toel  boo?  3 .  of  4.  maenben  genoeg 
bebben.  iBibbelernjb  foube  men  genoeg  bonnen  boo2^ 
fien  toetben/  alg  men terftonb baer  0202e ftelöe*  ̂ e 
fcljepen  W  met  be  meeftè  goeberen  bertrebben  fouben/ 
beljoefben  niet  meer  bictualie  ban  tot  baet  toeberom 
rcpfe.,|l)acc  Uct  toasf  al  te  bergeefS/bcn  2ftbmiraei  fèp* 
be  geen  bcbel  ban  be  &oninginnc  baet  toe  te  bebben/en 

bat  't  geb2eb  ban  baer  bebel  alleen  pier  nobig  toaoy  be> 
balben  bat  't  geb^eb  ban  bictualie/  batbenfeterlijb 
ober  bomen  fouae/benlupben  alle  öope  ban  goetfuctesS 
foube  benemen/  niet  tegenftacnbe  alle  toat  öc<02abe 
ban  €ffet/^cancopö  ©caVcrt  iim  ï^ollanbfen  3lbnn- 
caelrbic  ooft  feer  geerne  gefien  babbe/bat  men  ben  Mï< 
ninb  ban  «gpanjen  in  fun  gpgen  lanb  be  oorloge  ïjaöbe 
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leptlj  /  toeöerfp?afeen  öat  monöeltjft  en  fcljnftelp  /  en 
ais  men  b02öer  ging  onöerfoeften  toat  febepen  bc* 
qüaem  en  gocttoiltig  fouten  bcbonöen  tooien  /  fo  Ijc- bonö  men  maer  ccnfcljip  /  öaer  De  <®?acf  ban  €ffer 
optoasy  en  ïjet  fcïüp  bacc  3l02ïx  (Ci)oma.tf  IgouUiect 
in  boei*  /  öat  fulfts  toilben  acnncraen/  met  ©cerS 

ftfttp/  mitfgaöcrs  öe  $eöcrianöers  öte  öaer  geïjele  <Fo1  -W bloot  öaer  tocaenboöen/  t)ct  toelfte  Den  <02abeban 

€fifer  nocö  aengenomen  fouöe  ftebben  /  fo  öen  JHömt- 
rael  öefc  ttoce  boo2f5fcl)cpenbaööentotllenconfcnte* 
een  /  met  acijt  of  tien  €ngcifc  b2pbuptcr  feïjepen  öaer 
bn/  maer  ïjp  toilöc  öeïtouinginncfcftcpcnfolicïjte; 
lijft  niet  abonturen  /  fcggenöe  öat  Ijet  geen  floepen 
toarcn/om'StointctSin  Eeeupt  te  Ulijnen :  Cflfejc 
fjeeft  alle  öefc  opinienbpgcfcft?ifteöocnfMenenon; 
öerteftenen  /  om  ficm  öaer  meöe  in  €ngelanö  ftomem 

öe/  teercufeim  3©ant  fo  fp  na  öc€planöcngeba^ 
een/  of  ten  mtnften  toat  bcrtocftöaööen/  fofouöcn 
fp  öe  ftottelijftc  ̂ nöife  bloot  öiemenfepöemetfeben 
iwllioencn  öucatett  bcrtoacljt  te  too?öen/onnnoct  ïjefr 
btw  1  toant  fp  öaer  na  in  12.  of  14»  öagen  onbcfcJ&aöigt 
in  quanten. 

Slllöus  31J11  öcfe  aenfiagen  te  niet  gegaen  /  0002  men 
öat  öe  ttoeemincipalcljoofïiengcUjltemacljttKbben^ 

öe/  niet  toef ftonöenatcojöcren/  'ttoeiftbcelberBin* 
beringen  in  öen  öienft  en  acnflagen  bcroo2facfttcit  <De  ©t  €n* 

(02abcban  €ffev/  ftaööe  nocljfcer  gecrue  in  eenigee«De, ^paenfe  ftabenen  aengebaren  /  öan  000?  öe  ontoilltg*  BSH 
fteiö  ban  ö'anöere  ftonöe  ftp  niet  uptrecöten.  3©antUpt  «pan* 
öen  Stömiracl  en  ö'anöere  Jjaeiïenöacrtoeöeromnaat™ 

Cngelanö  toe  /  en  namen  Ijaren  loop  ffrafts  öer^ l  m*- toaerts/  betlatenöeöen45?abe/  öetoclfte  eengefjeel 
etmaeï  met  fijn  feïtip  en  öe  ttoee  genomen  ̂ paenfc 

fcljepenofgaltoenen  acuter  blcben/  b'tocift  öen  %& miraci  ban  öe  ̂ ollanöfe  fcljepenmcrftcnöe/  en  toat 
in*     t  m    u     v™  p,t  u  Maf  u  v™  «•-  inconbenienten  öaer  tipt  öaööen  mogen  orttfïaen/ d'Eng^LfChc  bqroVcn  CaLis  MaLis  van  ge-  5eplDc  mct  fijn  bloot  na  öen  €>#be  banger  toe/  en 

bleef  bp  Dem  tot  pepmout  toe/  en  öen  ̂ ömirael  toas 

aengeöaen  /  om  j^eöeclanö  ban  ö'oo?loge  te  ontlaften)« booiftelöen  /  toas  al  te  becgeefiS  /  en  men  bebonö  öaec 
naöatöebicmalicbeel  betfteften  toag/  en  toa^  ooft 

oeeno?ö2cge(ïcltgetoeett/  om  öe  bictualieinöcttaö 
en  ftaiïeel  te  confef  beten  /  toant  öe  €ngelfc  feec  moet- 
toilttg  öen  boo^taeö  banrijö/  olpe/  uogge/  ttoee- 
baft/  en  auöete  eet-toacen  /  öte  men  m  öe  ftaö  en 

tïijepen  bebonö  /  Dalïöen  bemtclt  /  ïïclöei*en  bol  toijnen ftaööen  f^  öe  boöcmen  m  ncflagcn.  %n  boegen  öat  net 
tobeiTc  guam/  ̂ at  öc  ̂ abeban€ffeï  geötoongen 
tea  es  /  Caliö  tegen fnn  öann  te  moeten  beclaten/  toant 
\w  niet  een  ban  öe  föomnaümc  feftepen  toilltgbono 
omöaecteöliiben/  elft  totlöe  na  Ijups?/  öaec  op  ftp 

inCngelanöftomenöc/  ïjem  öaeu  op  ïjeeftontfcDnl* 
öigt/  fwlftööat  ftet  bectceft  geactefïeert  t?S/  en  fteeft 
men  öen  rijften  bupt  t'fcftepc  geöaen  /  öe  ftaö  geplon- 
öert  /  en  alle  öe  Ijupjen  öen  ïuanö  ingefteften.  ̂ De 
amunitte  ban  oo?log/  en  alleö  öat  tot  enuipagteen 
tottocriitringebanfcöepentcrEectoa^  ötenenöe/  m 
't  jjnagafijn  Dup3S(öie  men  niet  meöe  en  moeftt  nemen) 
aljS  menigte  ban  maften  /  öeclen  /  ftabetë  /  cpftcn- 
planlten/  en  bert/  fparren/  ptjp-ttaben  /  en  alles 
anöerg  liebben  ftiberbïanö  /  en  #1  alfo  met  40.  <©|ta* 

dr«W8»anCicr«/  boo:t  beloof  öe  rantfocn  ban  120000.  öntaten 

SSgeir" boortlebenbanöcbozgersmeöe't  feïjeep  nemenöe/ 
tueDttom  fcen  bnfticnöen  Sttlij  alles  t'fcfteep  gegaen  /  en  öen  1 6. 

«plmafecnöo/  3ijntoeöeromta-^ecgefïagen/  met 
meninge  öc  ̂ paenfe  Eee-Oabenen  te  befoeften  en 

acn  te  ta^en  / '  en  öeS  föoninfts  feïjepen  te  beröerbem 

JAER-DICHT, 

Op  het  innemen ,  beroven  en  verbranden  van 
Calis  Malis. 

3Be 
.Spamfe 

nemen  ten 

fChut, 

Van  Veel  goed' ren,  Verbranden  die  reft  dacr 
deVr  Spanglen  blllft  in  dVt. 

Een  ander. 

Spangcrs  fVVaCkheid  V Vert  door  den  fChrICk 
bevonden  geVVls, 

doe  gepLonderc  en  Verbrand  Is  Calis  MaLIs. 

3fên  ftebbctt  gefepö  öat  öe  galepen  geblncftt  na  ̂ itn^ 

f  al  öé  bzuggc  fponte  öe!Zua350/  altoaerö'€ngcl^ „„meenöeiiöatfeiuetöoojmotDtfih/  öaer  0002  geraeftt 

ffalibö "eiiontUomentoai-enacljter  upt in  ̂ ee/  ban  toacr  f? 
a&iie-boót.  ö'acftterfte  ban  ö'€ng?lf?  bioot  in  ï)aer  bertreft  be* 

fp?ongen  /  en  een  I^itónafen  ©lieboot  met  peeröen  en 
bagagie  aclaöen  /  genomen  ijebben. 

m  etmv    ©an  Caltó  afge^plt  3ünöe/  Hebben  ö'Cngeïfe  notlj 
re  beiiateii-  centf  boet  op  't  lanö  oefet  /  öoclj  mce<t  ̂ eöerlanöers  / 

en  Hebben  in  öe  ftaben  ban  faro  alles  bemielt/  en 
meöe  genomen  al  toat  fp  ftouöen/  enberb^anöenöc 
ftaö.  ,  l 

3Mö  fp  nu  quanten  bp  Cabo  fint  Vincent ,  en  alrcöe 
ttoee  grote  fauten  begaen  Ijaööen/  te  toeten :  eerfï 

lauten  bP  öat  fp  niet  öe  ̂ paeiife  feftepen  befp2ongeitï)aööen/ 
öMCuoeire  cerfpberb:anötoeröen.  (€enttoeeöen/  öat  fpöetfaö 

KW  ̂   Calis  ,^alio  berlaten  naboen  /  öie  men  toel  Haö  fton* 
SeSon!  nen  befjouöen  :  &o  berfoebt  öen  <62abe  ban  €ffer 

ftomfïeöanaen  öen  €ngelfett  ̂ ömirael/  enö'anöere/  öatfeöc 
öeröe  niet  toilöen  begaen/  maer  baren  met  öepiinci^ 
paelfte  ff  bepen  na  öe  i^laemfe  €planöett/  om  öe  «Oofl 
en  3Bc!t-%töiftfte  bloten  te  onnnoeten  /  3ijnöc  nu  öen 
ti)ö  ban  Ijaer  aenftom  jie/  en  i^at  ftet  öaer  fefterde  toas/ 
om  ftaer  te  toatijten/  om  öat  geen  aöbjjfen  nor H  toaer^ 
feftoutoingenunt^pangien/  bo?ber  als  tot  öaerge^ 
fonöentoaren :  enöatmenftaeralöaernietbertoacft- 
tenfouöe/  etc.  iiaaer  öittoeröc  ooft  niet  goeögebon* 
öen/  mitsöetoinöcontraietoas:  IBaer  ban  öaer 
boaöerftoinenöc  bp  Etfbona/  fo  pjoponeeröe  <Êffer 
toeöerom/  öat  men  met  een  öeel  ban  öe  befte  feftepen 
na  ö'€planöen  baren  fouöe/  aenbtcöenöe  lietEanö- 
ftrijgs-bolft/  met  fulfte  feftepen  (aisgcbzeftbanbic* 
tualie  of  leftften  ftaööcn  /  met  öe  fieften  na  ftups  toe  te 
fluren.  |Baec  öenaiömiraeïen^ira^altöecïSato; 

JIRalisiy 
en  bet* 
tiehfien 
met  beu 
bupt  na 
fjupsi  toe. 

Cali? 

ilKaUsf. 

nauliiftS  maer  ecnen  öag  boo?  öemalöacraengefto* 
mcn.<£>nöer  l)ct  |5eöerlanöfe  bolft  toeröe  feer  geftlaegt 
ober  ö'€ngelfc/  öie  in  öe  poojten  ban  CaöiS  öe  toacDt 
Ijebbcnöe  /  ftenlupöen  meefl  alle  ftaren  bupt  toeöer  af* 
genomen  fjcbbcit  /  en  ober  fulftS  feer  berongeïijftt» 
i^oetoel  fommige  nocöeenigengoeöen  bupt  öaer  ban 
b2acljten  :  |ï>aeralSfpinlollanö  gttamen/  fofïoe- 
gen  öte  ban  öe  Süömiralitcpt  alles  öat  inöefcftepen 

toas  tctftonö  aen  /  om  't  felbe  bolgcnöe  ftaren o?öi«a- 
risiaftteöoenberftopen/  en  öe  penningen  als  na  gc> 
tooonte  te  öiflribueren.  ©eïe  begonöen  ooft  te  merften 
öat  een  goeö  öeel  ban  öe  fcftaöen  in  ̂ y  angien  geöaen/ 

m  öe  5!5eöcrlanöen  t'ftups  fouöen  ftomen  /  om  öe  traf  - 
fnfte  öiefe  op  ̂ pangicn  öoo^  bare  5pacteurS  öeöcit  /  en 
öat  öie  öaer  berooft  toaren/  befonöer  öebben  öe5Se^ 
öerlanöfe  ftooplupöenban  5£mtleröam  /  i^aerlem  en 
ji^iööelburg  feer  grote  fcftaöe  bp  öit  plonöerenban 
Caöis  /  en  ftet  berb2anöen  öer  feftepen  met  ftoopmam 
feftappen  geleöen  /  en  men  (cp\jt  öat  Det  ïijtoaet/ 
^apetten/  en  anöere  i^cöetlanöfe  toaren  tot  Caöis 
bcbonöcn/  ober  öe  * 00000.  gttïöen  aentoaeröijebe- 
Ö2agenöe  toaren  :  Anöere  lieten  ftacröunftenöatïje 
ïioningtnue  bp  tit  miööcl  gefoeftt  öaööe  öe  ̂ eöer? 
lanöersin^panmenfooöieus  te  maften/  öatfe  ban 

ftettrafigucrenaföacr/  fo  toel  als  ö'€ngelfenfotöen 
moeten  opljouöen  /  en  öat  't  opftouöen  ban  öie  traffy- 
fte  toel  beel  armoeöel)ier  in 't  Eanöntocftte  maften. 
ant  anöeren  berflonö  men  particulierüjft  /  öat  öe 
€ngelfefblöatcn/  oofteenige^cöerlanöfc/  ïjaertot 
CaöiS  al  toat  routo  en  leelijft  ftaööen  aengeftelt  /  met 
moutoen  en  jonge  öotftteren  te  fcöoffieren/  en  him 
lelijft  te  ftanöelen  en  te  trarteren  /  cenige  matronen 
fcftanöelijften  ban  ftaer  ftleöeren  berobenöe  /  en  bp 

naèftnaeftt  laten  lopen/  't  toelft  een  rontoe  fafte  is/ 
ftoetodöc  ̂ uangiaeröen  in  anöere  Eanöen  niet  min 
öoen.  t^e  ̂ eere  ban  3©annont  Hömirael  ban  öe 
Mlanöfefcftepen/  meöe  in  €ngeIanöacngeftomen 
5i)nöc  /  met  öe  5Seöcrlanöfe  fcfjepen  /  en  ban  meningc 
toefenöe/  om  öe  ïSibicrc  ban3Tonö2cSoptebaren/ 
ontfinfi  eenett  fcief  ban  öc  öoningtnnc  ban  öen  14» 
giugufn  /  &w  upt  ftp  fitfj  liet  beöunftcn  öatfe  fij« 
ftomtle  alöaer  niet  feer  focfite  /  refoJbeeröe  öaerom  na 
éolianbte  ftecen/  gelijft  ÖP  öeöe/  mcöe-bjengenöe öe 



S96- Van 't  Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen. 
be  <£ngelfe/  bctoclnc  tic  &oningïnne  upt  bcfc  3£anbeu/ 
boo:  ben  Colonel  Jprancopö  ©eer  ontboben  Dabbe/ 
tot  bit  erploit.  3£enb2iefban  bc  fconingtnne  aen  ben 
l^cre  ban  aöacmont  toa$  lupbenbe  albu^ : 

23?s'efbon  A  >f  Yn  Heere  Duvenvoorde,  het  rapport,  't  welk 
Ö£ÖDh"n  i-Vl  ons  gedaen  hebben ,  de  Generaels  van  onfe  vlote , 
«Engeland  gelnkkiglijk  weder  gekeert  van  de  kafte  van  Spangien , 
aen  öm      van  de  devoiren  der  gene  dewelke  helpers  geweeft  zijn, 
tymt%o*  van  een  fo  vermaerde  victorie,  geeft  daer  van fo een 
©uberv    groot  deel aen  de  dapperheid ,  kloekheid  en  veerdig- 
booiöe  /     heid  ,van  u  en  andere  onfe  vrienden  uyt  de  Nederlanden 
©ene  üan  onder  u  ftaende ,  betoont  door  den  gehelen  cours  van 
mom/  %b>  defen  aenflag ,  dat  vervult  hebbende  ons  gemoed ,  met 
micaei  «5e»  een  fonderlinge  bly  fchap  en  genoegen ,  en  met  een  be- 
neiael       geerte  van  u  eenig  gevoelen  van  dien  mede  te  deylen , 

More  »an   recutevoort  ncn  anders  geen  middel  prefenterende,  dan 
öej^cerw  dien  van  brieven  (eenigfins  verduylterende  het  beeld 
Staten      van  de  conceptien  van  onfen  geeft)  wy  ons  daer  mede 

T^uft'  nekDen  w*llen  behelpen  ,  verwachtende  eenig  ander 
rot  nflï»     van  groter  effect.  Ons  dan  willende  ontladen  door  de- 
ftentieöan  fen,  vinden  wy  ons  confuys,  niet  wetende  waer  van 
öc  (Homn«  beginnen ,  de  grote  van  yeder  deel  overtreffende  de 
«Ingelanö. mer 'te  van  net  ar)dere.  Want  de  wakkerheid  en  veer- 

digheid ,  waer  mede  mijn  Heeren  de  Staten  in  de  actie 
getreden  zijn ,  had  ons  doen  bekennen ,  dat  de  goed- 
gunftigheid  die  wy  altijd  de  Vereenigde  Provintien 

toegedragen  hebben  >  en  het  getuygeniilè  't  welkwy 
daer  van  met  weldaden  gegeven  hebben ,   niet  qualijk 
befteed  was  geweeft.   De  dapperheid ,  gefchiktheid , 
en  goede  geregeltheid ,  die  gy  luyden  gehouden  hebt 
in  defen  aenflag ,  doen  ons  bewijs ,  dat  gy  luyden,  en. 
de  gehele  natie  weerdig  zijn ,  de  gunfte  en  befchuttin- 
ge  der  Princen  tegens  de  gene  die  u  willen  tyrannife- 
ren.   Ma  er  de  eerbaarheid  en  vromigheid  van  u  Heer  */ld- 
mirael ,  betoont  tegens  onfen  Neve  den  Gr  ave  van  EJfek 
in  fijn  wederkeren ,  doe  hy  ftch  door  ongeluk  vond  ajge- 
fcheyden  van  de  vlote ,  en  duf  in  der  nacht  verjleke»  van 
allen  hyftant ,  hem  vcrgefelfchappende ,  engeleyde  doende 
tot  de  haven  van  P'eymout  toe  ,    recommandeert  aen 

d'eene  zijde  uwe  voorfichtigheid ,  voor  komende  door 
uwe  geduldigheid  en  moeyte  alle  ongeval,  't  welk  door 
fuik  een  accident  vallende  op  een  van  de  hoofden  der 
armade ,  de  victorie  verdonkert  foude  hebben ;  en  aen 
de  andere,  de  vurigheid  en  yver  van  de  affectie  j  die 
gyonstoedraegt,  vermeerderende  door  een  dobbelen 

bant  d'obhgatie  die  wy  u  daer  voor  fchuldig  zijn  ,  de- 
welke fo  groot  is  in  ons  herte ,  dat  wy  ons  daer  van 
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genoegen  babbe/  befelbetebetoarcn/  eninSlrcbibté 
te  boen  leggen/  en  öe  ̂ ecce  ban  3Barmom  Klbmi* 
racl/  tot  comemement  te  geneneen  coppe  autentijKe 
ban  befdbe. 

3!tjtai£  ttf  bcfc  bopacrie  afgelopen  /  tot  groot  bcrlieg 
banöen&ontnnbatt  Spangien/  toelft  bcrlieg  nocD 
beel  groter  fonbegetocefoiin/  fo  bc  fautc  met  toare 
gebeurt/  batfeectftbefïab  in  namen/  al  eer  fpöaer 
mectfer  gemaeftt  babben  ban  befcljepen/  baerboo? 
niet  alleen  fo  bele  fcbepenmctforijftcgoeberengela* 
benberfoanbbjerben/  maer  ontquamen  ooft  bega* 
Iepen/  bic  Ijacr  bacr  na  ooft  in 't  bertreftften altoog 
conbopeerben/  en  in  alle  Dabencn  abbertentiebcben 
ban  bare  ftomfte/  bod)  beeft  bit  ben  föoninft  ooft  bit 
nabenften  gemaeftt  /  bat  men  fo  biel  in  fijn  Eanb  fton* 
be  ballen  /  a$  öp  in  anbere  %eren  3lanbe  ftonbe  bal* 
len/  b'toelft  ïjp  te  boren  ficlj  niet  babbe  laten  boo2jtacn/ 
en  in  80.  jaren  te  boren/  nocb  bp 't  leben  ban  befen &oninft  nopt  toa$  gefcöict. 

<©en  9.  ̂eptcmbntf  quanten  in  €eflel  knel  400, 400.  me» 
fcljepen  met  «oren  aen/  toaer  boo2  bet  «oren  nl-omw»  m« 
feer  af-floeg  /  maer  obermits  l)ct  boren  m  <§pan*  &'eJ , gicn  en  ̂ alien  feer  bier  toaov  ftocOtcnbeftooplun*  n.e&ómm. 
ben  in  bet  bacjt  bet  neren  op/  enaleerbenegotiatie 
berbobentoerbe/  toerbe  bet  toeberom  feer  toeg  ge* 
fonbenuptöetEanb/  fulfté  bat  ben  affïag  niet  lange 
bnurbe.  J|oeVoel  be  Staten  ban  =^ollanb  ben  iy.^ep* 
temfoiö  een  piaccaet  lieten  uptgaen/  baer  bp  een 
pegelijft  beruoben  tuerbe  /  gcenberljanbe  booj-ftoop  te  mnboü 
boen  ban  eenige  granen/  ban  openbaer  opbemerfttöanbooj» 
5ijnbe  /  't  felbe  paccaet  in  bato  ben  17*  ̂ eptemb^të hoop* 
1596, ontrent  befen  tube  ftreeg  men  Dier  rtjbinge  bat  be  ©cfran» 
5?rartcopfen  in  't  begin  ban  September  in  airtops  ge*  topfen  uai» 
ballen  toaren/  onber  't  beleib  ban  ben  hertog  ban  ̂ i*  |en  (jiï2tt<' 
ron/  ̂ aerfcbalft  ban  ®  janftrijft  /  met  een  beel  peer*   p3, be-bolft  en  boet-boïft/  en  nam  in  bet  ftallecl  ban  lum* 
biicourt/  en  bebtoanft/  beroof  be  /  en  teanbfeijatte 
eenige  %erlijftl)?ben  en  ̂ ojpen/  Jjtec  tegen  Ijeeftbe 
3iBarqui!Sbana©arrambon/  oöouberneur  ban  ?Cr* 
topg  /  al  W  ben  anberen  geruftt  ban  ruptcren  en  boet- 
ftnecDtenbieljp  ftonbe  benomen/  en  W  ïmnbebben* 
be  be  benben  ban  <®2bonnamien  ban  ben  hertog  ban 
?Hcrfcbot/  ban25offu/  ban  ben  <0?aef  ban^olre/ 
25ucquop/  25aillfeul  en  eenige  anbere :  €n  iö  bert 
boo?f3  cïBarefcljal  tegen  getogen  /  om  Dem  te  flacn  of    . 
te  berb2ijben  /  be  iBaerfcbalft  baer  ban  gebjaerfrljout 
tocfenbe  /  beeft  bent  tuffeben  toegen  een  lage  gelept  / 

eenigfins  hebben  moeten  ontlaften  door  defen  weg  van  j  baer  in  3©arraittU0n  geballett  i$S/  baer  Op  be  -£tm* 
fchrijvens,  't  welk  wy  u  bidden  te  communiceren  het  |  COpfcnbOO^fOfuriCUfelijftgeballen^Ün/  batterniet 
gehele  gefelfchap  van  onfe  vrienden ,  onder  u  comman-  j  alleen  Omtrent  400.  bOOb  gcblebeit  /  maer  be  reftc  ber* 

dement,  hun  daer  benevens  vertonen  ,  datfy  fich  ver-  j  jftOpt/  en  iit  bc  blUCljt  gelagen  3tjn  /  dl  10'  ben  IjTSar* 
fekert  fullen  houden ,  dat  gelijk  als  wy  voor  henen  goe-    quig  felf  gcbaugen  geto0,2bcn  /   COrtte  ̂ aCOlttO  be 
de  getuygeniffen  gegeven  hebben,  van  onfe goetwil- 
ligheid  tot  haer  Vaderland,  alfo  ook  voortaen  (ge- 
prikkelt  door  defe  devoiren  en  merken  van  hun  luy- 

den) bereyt  zijn  onfe  goedheid  en  affectie  uyt  te  ftrek- 
ken  in  alle  voegen ,  dewelke  betamen  eene  Princefle , 

vergeldende  de  deugden  en  dankbaérheid  van  een  na- 
tie, fo  weerdig  als  de  hare.  En  ondertuflehen  fullen 

wy  blyven.  Lager  ftond  gefchreven ,  uwe  wel  geaffe- 
ctioneerde,  EUzabcïhC.  ter  zijden  aen  ftont  gefchre- 

ven den  14.  Augufti  1596.  Het  opfehrift  was,  aen 
mijn  Heer  van  Duvenvoorde,  Admirael  vandeHol- 
landfe  vloot. 

3^en  berben  ̂ eptentbJitf  bebc  be  ̂ eerc  ban  3Bar* 
mottt  3ibmirael  /  rapport  in  bc  ©ergaberingc  ban 

rmmtDoet  oe  peeren  Staten  <6enerael  /  banbegeqelebopagie/ 
po5tcS  Ö^nocO  conform  't  gene  fiegemostig  te  boren  aen  be ^  Dmen  peeren  Staten  <6cnerael  af uefonben  /  babbcgerap* 
^taten    poneert/  en  in  be  ftlacl)tenöberbe€ngclfe/  bieijet 
SnïfS  ̂ ^erlanbfebolftfoqualpnetratteert/  en  belet  bab* 
ireietjopa*  ben  bet  berftrijgen  bangoebenbupt:  ^pcommuni* 
s»e.        ceerbe  ooft  be  peeren  Staten  <0enerael/  benboo^ 

öztcf  tite  be  &oningïnne  aen  bent  gefclpeben  en  ge* 
fonbenbabbe.  3£e  peeren  Staten  bonben  goet/  alfo 
befen  bjief  booj  een  goet  beel  raefttebellanben/  en 
ganfcbelüft  bienbe/  om  in  tijben  en  toijlentebetoij* 
fen/  bat  bc  boo?noembe  Uoninginne  banbei^eber* 
lanbfe  feftepen/  goebe  bienlten  getroftften  /  en  goet 

V-Deel. 

©e  ©ccre 
ban  IBacs 

25elüofa  bleef  onber  anbere  boob/  fo  eenige  fcb?ijben. 
^it  gcfcljicbcn  iitn  bijfben  ,§eptemb2iö  /  Söiron 
toerb  fijn  peerb  onber  bent  boob  gefeboten  /  fonber 
eenig  aitberletfel/  en  ban  een  anfccttoootftcn.  3©ar* 
rambon  i$  gerantfoent/  (fo  men  baer  na  bebonben 
beeft  upt  een  gefrlpifte/  b^  betbobelicljaembanben 
(?32abc  ban  ©arar  fijnen  moebcr  in  be  fïag  ban  (€um* 
bout  gcbleben  /  baer  ban  top  in 't  nabolgenbe  boeft 
fullen fpjcften/)  booj^ooo.ftroneninfpecie»  25iron 
nu  ti^c  bictorie  gebab  ïjebbcnöe/  beeft  boo2tö  ber* 
febepben  <©02pen  afgelopen/  en  të  bOD2tö  boo2fint  (Foi. 57.) 
$ol  geftomen/  altoaer  ijp  bier  ftufiftcn  geff  iwt$  plan* 
tebe/  bet  garnifocnljentcontlerftboclenbe/  3ijnbes2f 
nszl}t$  aeblncöt  /  en  bebben  be  p!aetfe  berlaten  /  baer 
boo2  be  fntooonberss  üt$  anberen  baegö  be  plaetje  ï)tb^ 
benoberaelebert :  ̂ e  boeren  blucljtenal-om/ eenige 
bloben  in  fterften  en  op  be  torend/  baer  \y?  gefebnt 
boo2  b:acbt/  en  btoonftfc  totobergebinge/  rantfoc* 
nerenbe  btfelbc.  H>tn  Carbinael  berftaenbe  bat3©ar* 
rambon  gebangen  toa?  /  fenb  terflont  bertoaertó  ben 
hertog  ban  3ierfcbot  met  beeliKilftö/  ombc3Pran* 
confen  tegen  te  tlaen/  en  bebupt  te  ontjagen:  25iron 
bebe  grote  febabe  in  2tlrtop0/  liep  beel  ̂ ojpenaf/ 
bonbtoepmgtoeberltanttf/  toant  be  boeren  bluebten 
al  in  be  ftebcn.  <©e  o&abe  ban  Ulerfcbot  quant  ben 
10.  ̂ eptemfóiö  in  mtreebt/  en  bergaberbe  albaer  f^ct 
ftrijgg-bolft  bat  boo?  ̂ uljl  gelegen  babbe  /  maer  ben 
jlBacrfcïjalft  25iron  niet  toillenbe  ben  buptberücfen/ 

©4  »« 
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t'tftta^an&rijftgctoc&ett/  en  paffeerbe  be  iffibtere/ baer  bp  öem  ban  ben  bupt  ontlajtc  /  en  t$  baer  na  met 
meer  boiftö  toeberom  in  llirtöopg  genomen  /  en  bielen 
eenigefcfteimitfelingentuiTcbcn  bepben.  botton  liep 
nocö  becfcöcpöen  <©o?pcn  af/  ö'een  plonöecenöe  /  en 
ö'anöcr ï)2anöcnöc /  en  tg  öaer na tocöerom met öen bupt  bectogcn» 

23innen  23crgen  óp  SSoom  lag  onöcr  anöa*e  in  gar* nifoen  een  <£ngel$  Capttcpn  /  genoemt  Capitepn 
&mit  l  öefe  öaööe  cojrcfponöentic  met  öen  Caröinael 
SClbertuov  en  öaööe  met eetttge ban  öen  bpanb/  be* 

.  toelfte  bwptm  Reegen  öepmeltjft  genomen  toaren/ 
fp2aengeuoubett/  en  toajs  toeberom  tn  betfabgeno* 
men  x  <£en<<5ouberneurban  meninge  5tjnbeomter 
3lacDt  te  njben/  öeöe  Capitepn&mü^agenof  fin 
mebe  toilbe  /  ÖP  ftpïft  p  /  en  maeftte  öem  gereet :  <®\v bertuffcöen  quant  bc  ttjbinge  in  be  ftab  /  bat  be  bpanb 
fjem  baer  Ougttcit  öielö  /  toaerom  be  4Bouberneur  een 
öeelrupterenbeöetoapenenenop  fitten/  om  mebe  te 
rtjöen/  <&mit  bit  fienöe  /  tyaegöe  toacr  toe  men  fo  beel 
bolus  meöc  nam/  en  fo  öen  <0ouberneur  fepbe  ber- 
(taenteöebben/  batter  een  beet  bolfttf  ban  ben  bpanb 
gefientoaov  fo  fepbe  ̂ mit  bat  ÖP  bien  morgen  bup; 
ten  toa$  getoeefi  /  en  geen  bpanb  becnomen  te  öebben/ 
enalbufiitfamenboo^t  rtjbenbe/  i$  öen  gemoeb  een 
bjoutoe/  feggenbe  bat  be  bpanb  öen  baer  ontrent  öielt/ 
en  bat  eencr  tipt  bc  (tab  b2oeg  baer  bptoatfgetoeeft/ 
en  met  Ijaer  gcfp20ften  öabbe  /  en  toebet  geneert  toaey 
enopfienbefagCapitepn^mit/  en  fepbe  tegen  ben 
«6oubecneur  /  bat  öaer  bocöte  bat  bat  ben  man  toaoy 
öie  bupten  toag  getoeeft  /  en  bat  ÖP  boe  een  robe  fïupet 
Öabbe  geöab  /  ̂§mit  bit  öorenbe  /  toog  een  robe  ftoper 
npt  ben  moutoe  /  tyagcnbe  of  bat  be  fluper  toa* 1  <©e 
bjoutoe  anttooojbe  ja :  %» fepbe  tot  ben  <éouber* 
neut/  geen  bpanb  gefien  te  öebben :  3&en  <©oubec* 
neut  ontfet  3tjnbe  boo2  bit  feggen  /  fonberlmge  beton- 
Ie  be  b2outoe  fepbt  bat  öp  ban 't  peerttoas  getoeeft/ 
en  tot  ben  bpanb  m  be  l&egge  geftropen  /  en  Bofte  nocö* 
tans  ebentoel  niet  getobertbatfulftstoaeracfjtigtoa; 
te  /  om  bat  öP  een  ganfeö  goet  bertroutoen  ban  .Smit 
öabbe  /  en  baerom  boo2ts  njbcuöe  /  en  eenig  toilb  om 
te  jagen  op  boenbe/  öebben  begonnen  bertoaertgte 

«öpittpM  njben :  3£e  Capitewi  «^mit  toetenbe  fijnepgenge* 
SStiSu  mocJï  /  en  öaec  "^  b Jefenbe  /  bat  fijn  boo2nemen  na; 
gut  bp  öm  öec  onöcrfocöt  foube  mogen  too?ben  /  öeeft  öem  op  bc 
ijpanö     gacöt  berloren  /  en  itf  na  ben  bpanb  gecebcn  /  en  op 
«wc      'x.  I^npö  te  3©oube  genomen  /  en  té  baec  na  gebolgt ban  fijn  öupobzontoe  /  en  ijs  no2t$  baec  na  tot  %i\\$i\ 

gcfien, 3?cttoj       ̂ Den  cïfben  ̂ eptembiiö  befes  Slaetö  fteeft  tót 
IS    ̂ clft ÏIcn  ̂   oclcccben  ̂ eere  3£oct02  gioöan  25a* 
aaèbtian  ftti^/  getoefcn  Kaeb  ban  benb002luc(jtigenB02ften 
Dm|s^n*  ï|eete/  3©üöelminujnlebcn©2inteban^cangien/ 
K  *™f*  «02abc ban  .éaffaü  /  m.  ̂ taböoubcr ban  ̂ ollanb  / «S      ̂ elanb  /  en  ©neflanö  :  öetoelfte  in  alle  getoieötigc 

3£anbö/  en  fijne  €'tccUentie  particuliere  faïten  qua^ Iijften  pet  ter  fjanb  nam/  bupten  beö  boo2f3  25afp  caeb/ 
ententijöebanben^ertogcban  3Clba  regcringe/  en 
beï$  pitteen  ban  <£>tangien  ballinfefdjapuptbeSe; 
berlanben  /  öabbe  §v  be  autoritept  /  om  alle  Capitep* 
nen  fo  te  toatec  al«  te  lanbe  Commiflïe  en  ginftcuctie 
tegeben/  om  ben  hertog  ban  3Clbaafb2eufe  te  boen/ 
fteöencnfïetRtenintenemert/  leggenbe  tot  biencpn* 
be  ban  binnen  €mbbcn  /  ban  in  ben  £anbc  ban  Cleef 
en  clbcrsf  bebeftteïijft  /  en  öeeft  bien  bolgenbe  fijne 
öoog-gemcïöe  €rcellentie  beCommifiienopbeitz^ 
September  1572.  bpfnn  €rcellentie  (mitg  b'abfentie 
ban  be  ̂ eece  ban  3Lumb2eo'  fijnen  Sflömtcael)  W  p?o^ bifie  aen  gonaöeec  3lancelot  ban  252ebenrobe  /  en 
9Hö2iacn  iBenninft  aljS  «©berftcn  /  en  Capitepnen  <0e- necael ober  befcö:pen ban  oorloge/  leggenbe  obec  be 
<Doflecen3Be|tcu^em0/  gegeben/  fpecialijfecn  ge^ 
limiteert  en  gereftcingeett/  met  be  nabolgenbeclati; 

cfulen.  aiBel  berfiaenbe  bat  tongcrattficeectettgeap* 
-     »'  p20bectt  Debben/  ratificeren  en  app20beren  Up  befen  / 

*  <  alle  be  Commifficn  rik  meefler  ̂ oïjan  ̂ afittö  in  on* 
i'fenname/  en  uptftracötebanonfenComrniffiengcï 
<<geben öeeft/  toillcnbe  befelbe  banalfulftetoeeröente 
c  i  3ijn  /  alö  of  bte  b^  ontf  gegeben  en  getenent  toaren  /  be^ 
u  öoubems  bat  be  gene  alfulfte  Commtffie  öebbenbe/ 
«tfcöulbigengeöouben5tjnfuUen/  öen  inallegteregu^ 

leren  na  lupt  ber  felber  //  en  nocö  //  €en  toelnen  epn-  „ 
be  top  ooit  toelfcöerpeïtjft  bebelem  ̂ ntnen  onber  be^}> 
felbe  Woot  toaren/  ofnamaelö  innamen/  egene  be;it 
fiellinge  öebbenbe  ban  m$  /  ben  %erc  ban  ̂ umbze^/  „  • 
of  ban  onfen  Comtmfiari.ö^afto/  batfpbcnfelben,, 
onber  ben  blote  niet  lijnen/  maer  tegen  öen  piocebe-,, 
ren  /  alü$  bat  bcöoren  fal  /  en  até  tegen  openbare  2ee- ,» 
rober^/  etc»  <gn  toag  befe  Commtffie  onberteftent  „ 
Guühelm  de  Naflau ,  en  bc5egeït  met  ben  3egcl  ban  be  „ 
boo2f3  boo2lucötigen  ©02|l  en  ̂ eere  3©ilöelm  pince  „ 
ban  €>rangien/  etc.  €n  öabbe  be  boo2f3  ̂ eccc  ̂ SaftujS  „ 
becfcïjepöen  Commiffien  gegeben/  tot  berfcljepben 
aenfiagen  op  perfonen  bieöpacötebaertoebequaem 
te  3tjn  /  geltjn  ift  berfcöepben  fullte  <£ommifften  en 
gjnflructiengefienöebbe/  öaer  ban  in  ook  in5tbei> Öael  ban  be  boelten  bpttjöe  ban  beregeringebeg  $|et* 
togban^ilba/  befcöJeben/  öier  en  baer  mentie  ban 
gemaelttöebbe/  geltjït  in  ooft  b2iebeng?fcö2eben  bp 
be  öanb  ban  ben  3|eere  5Stcolaeö  252ttpmnn  /  boe  tec 
tijb  ̂ ecretartë  /  en  namaelg  ooft  ïïacb  ban  fijn  boojf 
noembe  €rcellcntie/  en  bp  fijn  <erceüentie  onberte* 
ftent/  gefienöebbe  t  ïDaer  in  fijnboog-gemeltc€r* 
cellentie  /  ben  boo2f5  ̂ eere  ̂ Bafiuö  ban  fijn  goebe  be=j 
boirenfeer  öertelijft  bebanftte/  fclj2ijbenbe  te  beröo^ 
pen  bat  <$ob  snimacötig  nocö  be  genabe  geben  foube  / 
om  alle  't  felbe  tegentf  öem  te  mogen  met  alle  bann* baeröeib  beftennen/  toaer  toe  ÖP  met  alle  gelegene 
l^ii}  berepb  foube  5tjn/  ett. 

JAER-DICHT* 

Op  het  everlijden  van  Dotfor 

JOHANBASIUS.  J 

Iohan  bafIVs  raed  Van  VVILLeM  prins  Van  O- 
rangen 

Was  een  gefWoren  Vlland  van  de  tlrannl  Van fpangen , 

DoCtor  In  de  bèfChreVen  reChten  ,  en  feer  ge-< 

Leert , 

Is  geftorVen ,  en  V  Viert  tot  DeLf  begraVen,  ge- 
aCht,  ge-eert. 

<De  peeren  Staten  <0eneraei  gerefolbecrt  toefen^  ©e  M* 
be  eene  fiatelijlte  Hegatie  te  fenben  na  ̂ enemarften  /  ten  &ene» 
aen  ben  jongen  üoninft  CÖ2tfitnnuö  öen  bierben  /  om  gf!  ̂e" ben  felben  te  begroeten/  en  geluft  tetoenfcöenopfijne5a©jn6, 
Hroninge  /  en  alöaer  te  öanöeien  ban  öe  bemieutoinge  macfiem 
en  confirmatie  ban  be  oubealliantien/  bolgenbe  öet 
affcljept  in  benjare  1594. genomen/  l)?büen gerefu- 
meert  en  gearrefteect  be  boojgaenbe  inflrttctie/  bte 
befelbe  gefanten  in  ben  jace  1 594.mebe  gegeben  toaö/ 
upt  ftcacöte  ban  öetoelfte  fp-lupöen  alö  boenbe  $20* 
pofitie  in  öet  3 1 .  boeft  /  fol.  3  9.  bcröaelt  /  aen  öe  Mo* 
mnltltjfte  ̂ ajefiept  gebaen  ijebben  geöab ,-  <§05ijn 
tot  befelbe  Htegatie  gecommitteert  en  genontmeert  be 
peeren  3Btllem  bansü^belt/  ̂ cereban^eeraérttf- 
bergen/  ̂ >oct02  i^tcoïaeg  ̂ illa  /  $enfionatt$  ber 
fiaö  ban  Sdmfreröam  /  öe  ï|eere  jiBnpltoijft  /  en* <©oct02  J»rancopö  iBaelffcn  tint  ̂ ollanb/  meefler 
1oöanbaüöera©ccften/  ©cnftonariö  ban  üBiööel* 
bttrgupt  ̂ elanö/  en  öe  leere  ban  ̂ toartjenburg 
upt  Bjiefïanö  /  baer  ooft  bn  geboegt  i#  ̂ octoj  ̂ ©irft 
3©ijer  /  2llgent  ban  Hz  öcerett  Staten  <©enerael  m>e 
feefle  ber  ftroninge  ge|cöteöenöenacötflen^eptcm- b2ijS  nicutoen  fttjl  /  tot  Coppenöagen  /  met  groter 
magniftcentic/  (ten  bptoefettbanbele?Smbaffaöeursf 
ban  berfcljepben  ̂ omngen/  ©02(ten/  en  JSepublij- 
ften  /  fo  bat  eenigc  fcö^i jben  öat  öe  ftoften  ban  befe  ftrcu= 
ninge  /  fo  aen  triumpben  /  banketten  ett  gcfcöenftert  / 
toel  geftofl  tjeeft  1 500000.  gulben  /  en  bat  öe  &oninfc 
toel  600.  goube  ftctenen  berfcfjonften  öabbe.  <£>nfö 
3CmbafTabeur0  5tj}t  op  be  feefte  ber  ftroninge  niet  ba& 
getoeefl/  alfo  be  peeren  Staten  niet  goet  bonöen/ 
öatfe  op  öe  feefte  ber  ftroninge  aïbaerfouben  toefen/ 
boo2  bien  men  fefterlijft  totjl  bat  be  bpanb  aïbaerfijn 
gefanten  foube  \)Mm  /  öie  mogeïtjft  fouöen  fien  te 
befoeften/  bat  menfe  niet  boo2  gefanten  ban  een  0e* 
publtjK  fouöen  ontfangen/  maer  fufittteren  öatfe  alief 
rebellen  m  Sjonmgtf  bart&pangienfoubenbeöorett 

geacöt 
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geatDt  te  toefen  /  om  toeïfter  /  en  ante  oo2faften 
menmeenbcbatfemctmcerbetcctcn/  en  fonber  bif 
piiïc  /  Den  &onina  bati  na  foube  congcatuïeccit}  toant 
men  Dab  eenige  abbcrtentie/batbe&oninft  banaan- 
qi:ï\  eenige  jaren  boo?  befcn/berfocljt  Dab  om  be  ̂ont 
boo2  on$  te  flapten  /  en  bat  be  &oninft  gebobcn  Daobe 
300000.  bucaten  jacen^  te  gebenbö02Det  ontbeten 
ban  ben  tol/  't  toelft  be  ïioninft  ban  <©enematften 
afgeflagenDabbe/  fnlït?s  bat  onfe  gefanten  ectft  ben 
15.  ̂cptenuXn.ö  na  €nftDupfen  boeten/  omalbaet 

t'fcDcep te gaen / en mtt$ fp goeben toinb fttcgen /  3ijn ftojttf  ijkt  na  boo2t$  na  «©enematften  gebatcn  /  met 
iaft/  om  Date  b?ieben  ban  cecbentie  met  alle  eetbie; 
binge  aen  ben  fóoninft  te  lebeten/  en  aubientietebct- 
foeften  /  en  baet  na  betDalen  alfo  be  gocbcrtierenDetb 
ban  (jem  en  fijne  boo2fatcn/  tegen  be  ingefetenen  be- 
fet  $cbcrlanben  /  in  be  DanbDabinge  ban  Dare  hoop- 
Danbel  op  fnn  ïanb/  en  be<0ofterfefteben/  eninbe 
conferbatie  ban  Date  oubetoel-Derb2acDteb2penge; 
rccDtigljeben  /  en  goebe  nabuurfcDap  /  fonbecltnge 
gcoot  getoeeft  t$/  bat  be  Staten  baetom  niet  Dab; 
ben  nonnen  laten  fijne  grootDeib/  en  fijner  onbetba- 
nen  getuft  tcc  Detten  te  nemen  atë  Daet  epgen  /  om  bat 
<Ü5ob  Dem  ook  bcgaeft  Dabbe  (boben  anbete  gaben) 
met  be  ftenniffe  ban  fnn  II*  Cbangelie  /  en  CD^ftelijft 
gemoet  /  en  gcnegentDeio  tot  ben  genen  bit  lijf  en  goet 
opfetten/  tot  confetbatic  ban  be  toare  Religie  /  en 
toat  alle  b?ome  betaemt  j  <©acrom  ooft  be  Staten 
aen  befe  gemene  brengt  ban  fijne  fttoningeDaet  ooft 
betblijben/  en  befe  gefanten  aen  Dem  fonben/  met 
P2efentatie  ban  allen  bcmoebigen  bienft  en  goebe  na- 
buutfcDap  /  en  toat  (p  meet  betmocDten :  ̂ ©atfe 
Daer  feer  berDeugben  bat  <töob$lmacDtig  Dem  ober 
fo  bele  Uoninfttijften  geftelt  Dabbe/  en  boenftconen 
Decft :  3£atfe  Dem  boen  congtatuleren/  geluftftige/ 
tooo2fpocbige  /  en  lanftburige  regeringe  toenfcDten/ 
niet  ttoijfelenbe  of  be  eece  <0obe0  en  feerfte  Cïjaifti 
foube  baer  b002geb02bert  en  gefticDt  bwben/  enbe 
gemene  fafte  tot  confufie  ban  be  bpanben  battbien  /  en 
be  glorie  ban  Dembebcftigt.  €n  alfo  be  gemene  &t* 
beclanben/  en  ooft  eenige  $20bintien  en  iteben  bei* 
felbcttn'tparticuliet/  boo?  beneficie  ban  fijne  boo2- 

<rm.  58.;  j-aten  1  jlt ̂ ne  janfc,>n jjan  g^nemacft  en  $oo2toegen  / ban  ober  eenige  Donbcrt  jaren  geDab  en  genoten  Dab; 
ben  eenige  b2pbom  en  p?ibilegien/  na  luub  bei*  bw? 
benenttactaten/  baer  ban  toefenbe/  bic  t'febett  alle 
goebe  nabuucfcDap/  tot  b02betinge  ban  bc  commet; 
tit  l  en  gentenen  toelftanb  fjebben  boen  onbeiljonben  / 
fo  fonben  be  gefanten  bibbm  /  bat  fijn  &oninftlijfte 
3lBa  jeftept  beïieben  fonbe  /  befeibe  $2ibilegien/  (Ccac^ 
taten/  b2pengetecl)tigDcben/  fo  ban  be  Heberiafc 

ben  in 't  gcncrael/  als  ban  bc  #20bintien/  quartie; 
ren/  ftebcn  en  lebenberfclbet  in 't  particulier/  teap; 
proberen  /  confiimeren  /  en  upt  ̂ oninftlijfte  milt- 
tyib  betmeecbecen  /  en  ben  ingefetenen  bec  ̂ ebei^ 
ïanben  altijb  met  genabc  te  bejegenen :  <©aec  tegen 
be  Staten  öaer  alfo  tegen  ïjem  en  fijne  ïanben/  met 
bienHenbJuntfcljapfullen  b?agen/  bat  öP  baec  aen 
fal  Debbcn  goeb  tontentement.    fonben  mebe  bet 
Staten  bienfl  bet  ïiontnginne  moebet  aenbieben  /  en 
betftlaten/  batfe  niet  ïjabben  ftonnen  na-laten  op  (jet 
ftconement  ban  ïjaten  fone  CftJifliaen  ben  bietben/  tot 
betöeuginge  en  congtatnlatie  ban  fijn  inauguratie 
Ijaet  gefanten  te  fenben  /  en  befeibe  belaft  Dabben  fjaet 
Öanbenteftuffen/  en  met  eetbiebinge  tecongtatule- 
ren/  bat  <J9ob  öaer  ïjabbe  laten  beleben  en  affifteren 
Öet  fttonement  ban  öaten  foon/tot  ftaer  contentement/ 
toelft  altijb  toaffen  en  geluftftig  toefen  moge.  fonben 

mebe  ber  Staten  gebicbenifl'e  aen  be  €ï)eur-  en©02- 
(ten/  fonberlinge  be  €uangeïife/  W  op'tftroniffe^ ment  foube  mogen  berfenijnen  (baer  aen  öaer  bJieben 
fouben  too?ben  gegeben)  ten  beften  Ijaet  mogeltjft 
boen/  toefenbe  in  effecte  niet  ban  generale  pointten. 

^«finten     <©e  peeren  Staten  45enetael  ftabben  een  feet 
tieb8^.ta»fcboon/  nieuto/  ftaep^oninftlijftfcöeepftenftonftc' 
S?S  ïlJft  Jïoen  öoutoen  /  groot  ontrent  40.  laften  /  met  nieu 
e  itanöenmetaelgefcöut  baer  toe  boen  gieten/  en  getoapent/ 

sm  fóo<    en  feet  ftaep  bettiett  /  met  ftameten  en  bettteftften  / 
JJJ"  feer  aerbig  en  bequaem  om  be^  Boningö  perfoon  in  te 
ienïeS    boeren/ ««  Öabben  geerne  beiS  feoningöftamermet 
j«en.      nieutoe  taoifferpe/  baer  toe  epgentlijft  gemaeftt/ 
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boen  beDangen :  maer  alfo  iik  fo  ïjaeft  niet  gereet  fton^ 
ben toetben gemaeftt/  fo  beben  fp  bieanbetfintfbet^ 
tieten  /  en  ftocljten  ooft  ft$  upttetmaten  fcDone  appel- 
gtaeumoetofmetrie-paerben/  ban  eenbet  gcoteen 
Ijapre  /  om  in  een  ftoetfe  te  jagen  /  bietgelrjfte  men  in 
gcljecl^ollanb  niet  meet  foube  nebben  ftonnen  befeo^ 
men/  baetboo?fp  opbeni^^eptembJiö  betaelben 
i8co.  gulben/  om  ben  ï^oninft  te  beteeten.  3£efe 
J^ebetlanbfe  gefanten  in  iDenemarften  geftomen  3ijn? 
be/  toetben  albaet  feet  feeftelijft  en  eetlijft  ontïjaelt 
metgrofgefcDutaftefcljieten/  en  b'eerfte  mael  aen 
beg  feoningiS  tafel  te  fetten/en  baer  na  in  be£  &oningg 
falet  aen  een  bpfonbete  tafel  te  ttacteren/  en  bp  tien 
of  ttoaelf  €bel-lupben  met  bebeftte  fcfjoteien  befpijfe 
te  laten  opb?agen  /  tot  groten  fpijte  ban  giotjan  25ap^ 
tifta  €arï£  /  5CmbafTabeur  ban  ben  Carbinael  en 
€ertsf-^ettoglfilbettu0/  betoelfte  Doetoel  ïjp  onge^ 
lijft  ftofteljjftet  p:efenten  albaer  geb2atl)t  öabbe  /  fo 
ban  uptgclef^ne  fcDone  ̂ paenfe  paerben/ban  <§paem 
fe  rappieren  /  met  ebele  oriëntale  gefteenten  befet  /  en 
met  beel  ftolbettf  en  öant-fcljoenen  /  met  betfcl)epben 
ftoftelijfte  teuften  berept  /  betoelfte  fo  goeben  gelaet 
niet  toass  getoont  /  en  betttoft  met  misnoegen  /  onbec 
't  beftfel  bat  ben  &oninft  en  anbete  ©eeten/  met  be 
üancen  fpelenbe  en  toutnetenbe/  fcyampetlijft  bejS 
©au.ö  en  Catbinalen  ftlebeten  Dabben  na  getontet- 
fept :  maet  anbete  meenben  bat  ben  boojfclneben 
2ümbaffabeut  ban  ben  Catbinael  fo  goet  gelaet  albaer 
niet  toetbe  getoont  /  obetmitë  be  ̂ oninft  ban  ̂ pan* 
gien/  afgefïagen  3ijnbe  be  fïuptinge  ban  be  ̂ ont/ 
gabbe  gefocDt  en  gepjactifeett  om  met  lift  in  te  nemen 
een  ban  b^iic  be  jpoiten  aen  betont  gelegen/  baec 
ban  be  feoninft  toaetacötige  abbertentie  en  toaer^ 
fcDoutoingeontfangenDebbenbe/  baer  infulftöboo?- 
fien  Dabbe/  ̂ at  be#  ̂ oningsS  ban^pangien^boo?- 
nemen  bidtt  toa&  5^e  ï^oninft  ban  '©enemarften 
toag  Det  fcDeepften  foaengenaem/  enbeDaegbeDem 
fotoel/  batDpteneetftenbactinging/  enbaetmebe 
een  ftuft  toeegg  in  ̂ ee  paflïetbe  /  en  een  nacDt  in 

ftiep. <©e  Isoninft  ban  ï©enematften  be  booafcD^eben  ge-  &t  ft0!, 
fanten  ban  be  3£eeten  Staten  «©enetael  op  Daet  ber^  nm  ba» 

foeft  aubientiebetïeentDebbenbe  /  Deeft  na  beliberatie/  penemac* 
geapp20beert  en  geconfirmeert  alle  be  alliantien  en  S^S** contracten/  b2pDeben/  tecDten/  en  p2ibilegien/  enronffc* 

ooftinJtbefonbetbep2ibilegien/  b2pDeben/  encon-meKt&e 
ttactenbieban2Cmftetbam  betleent/  en  bp  fyn  ba  X"?Jt 
bet  geapp20beett  en  geconfirmeert.  |Baer  belangen-  tim  m  w 
be  be  b2pDeben  en  contracten  ban  bit  ban  €nftftupfen  mumn 

en  ̂ cDiebam/  obermitö  Dp  bebont  bat  bk  bp  tw  f £,*$:' 
babernopttoarengeapp20beert/  becftlaetbe  Dp/  al-gemaest. 
fo  fonbet  betbet  betaet  boo?  bit  njb  niet  te  ftonnen  ap- 
pobeten  en  confitmeten  :  maet  bat  befeibe  fteben 
fulftjS  aen  Dem  mocljtenboenbetfoeften/  bat  Dp  ban 

baet  in  boen  foube  alle  't  gene  bc  reben  fouben  ftonnen 
lijben  en  toe-laten/  en  Deeftfe  elft£  befcDonftcn  met  een 
gouben  fteten  /  en  3ijn  alfo  toel  betnoegt  bettcpft  /  en 
met  goebe  boo2fpoet  ben  23.  <$obemb2i$  toebetom  in 
^ollanb  geftomen. 

in  't  lefte  ban  be  maenb  ban|Battiotoatenfi'jn©e  mm 
€tcellcntie  en  a3(2aef  a©illem  ban  kaffan  (bit  boe  in  "*m*n  fe 
ben  ̂ age  toasf)  in  be  Betgabcringc  ban  be  peeren  ̂ kmi 
Staten  <©enetael/  feet  beftommettomtemaftenennifiab 
te  02bonneren  be  quote  ban  bit  ban  doeningen  en^wnfo* 
b'(0mlanben/  bitft  boo2taen  foube  Debben  te  blagen  g^e" in  alle  confenten/  fo  02binar$  al?S  erttao2binarijS/  baer  öen  /  no* 
toe  ban  ftab  en  ïanben  fefter  comp2omiö  op  fnn  €rcel-  penbe  ija« 
lentie  en  <£52aef  JBilleitt  boo?noemt  /  gemaeftt  toaö  /  J" JJJ  'J1* 
maer  alfo  bic  ban  be  <©mlanben  ban  Date  fnbe  Detbanfon 
comp2omig  te  feet  Dabben  geclaufuïeett  en  geümi-  Gxttiun* 
teett/toilben  be  Staten  <0enetael  niet  Debben  bat  baet  JJ  *"^*a< 
op  upt-fp2afte  gebaen  toetbe/  maet  fonben  itengensïS^af. 
ten  ̂ elm  na  doeningen/  om 't  comp2omi^teboenfauB«ïKt^ 
betanbeten/  enfimpelijft  opbeftab-Doubet^bitige'11""' 
ten  en  b^effeten  /  't  toelft  bp  bt  «©mlanben  ben  bijf  ben 
ipjiliis  gebaen  toetbe/  en  baet  na  aen  be  l^eeten  Sta- ten <0enetael  obet  gefcuiftt.  <3^an  alfo  <©2aef  3©illem 
ban  l^affau  boen  al  toebct  na  ©2ief(anb  getogen 
toa^/toetbe  mibbelettijb  be  quote  ban  be  ftab  en  <®n\t 
ïanben  genomen  tegen  ttoee  betben  ban  bit  ban  ©2ief= 
ïanb/  baer  fp  niet  toel  mebe  te  biebentoaren/  fuftï* nerenbe 
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tierende  baer  $-obintie  te  fccr  ftlepn  bacrtoetetoe? 
feu  /  ijoetoel  die  ban  ©?téflaitd  ïjtec  tegen  fielden  /  de 
noetïKib  ban  Hare  flad/  en  ban  de  grond  ban  bate 
SCariben/  daer  D?  Bücflanö  (anbets  bol  meuren  en 
toaterav#ndc)gcenfinotcgdnRcui0/ cn  datfeboo? 

ftcgeöaen 

beginnejt/  en  baer  toe  gebiagen  een  tonfent  ban  50000. 
gulden/  't  toeln  twe  ban  £>ber-fffeï  en  andere  $20; bintien  fufpett  toatf/  om  trat  die  ban  B?iefïanb  niet 
getoo'on  toaren  om  fo  grote  confemen/  fonder  Oaer 
appatmboojdeel  en piofut  te  dragen/  en  toerden  in 

bc  rcoubïe's  altoos  fnfëen  quote  betaeït  badden.  ̂ nibefeibefufpitie  te  meergetrijft/  om  bat  bic  ban  3E)2tef* 
de  maenb  ban  JïBep  toas  <S?abc  3©iUcm  ban  kaffan  land  op  baer  Eand  /  b'toein  fp  fuflmercn  <£oebcrbcn 
toedecom  berfermben  in  den  Bage  te  nomen/  om  bej  te  toefen/  foebtente  impieteren/  en  bate  $*obimie 
tiPt-ftMaïtt  te  doen  ban  be  uoojf tlpeben  quote»  .ïBacc  j  te  ber  tycoon  ch  bergroten  /  geïijïi  Ut  ban  <Dber-Hfel 
a!fo  die  ban  ©jicflonb  eenige  gedeputeerde  gefonden  i  fntlincerben  bat  ft»  bo&omeUjb  genierat  Dabben  u*n badden  aen  begeren  Staten <0encrael/  ombefelbe  be  acte  ban  die  ban  liefland/  nopende  be  fafie  ban 
re  bettoitiigen/  batfe  ban  meninge  toaren  cocbec-  ̂ afielt  «$ie  ban  ©?iefland  toildenebentoeïmetbe 

ben  te  foitificeren  /  daer  tegens1  bic  ban  <0ber-ü  ffel  /  j  befettinge  boo^t  gaen  /  en  ftadden  tot  bien  cpnde  cenige 
doeningen  /  €>mlanden  /  en  <£>2entïie  oppofcer^  <©edcpüteerden$acn  de  Staten  (©cnerael  gefonben/ 
ben/  uw  toare-men  genlupbcn  tontentement  bede /om  Ijaer  te  bertoittigen  datfeCoeberden  teilden  fo^ 
nopende  de befettinge banaten/  en  is ïjunietgeftO'  tificeten  ;  <©efe  gedeputeerden  leberden  den  zu 

men/  maeruotbeentotj!etot<0joeningengebïeben/  'Mtp  i\\  be  Bergadeiinge  der  peeren  Staten  <0cnc- to?efenbe  bat  Dte  ban  ©?icfïanb  /  in  fijn  af  toefen  /  op ,  tael  ober  bit  nabolgenbe  gefc&iftc  /  luidende  aldus : 
Daet  epgen  autoritent  met  be  fane  foude  mogen  boon- 

gaen/  Jttoelït  ban  namaetë  meerder mOCptcraufe-   *pDele,  Erentfefte,  vermogende,  wijfe,  yoorfie-  (Fol-59.) 
rehmoeïjte/  fonbedinge  /  betoijle  bic  ban  €>ber-  J-inige,  en  feer  difcrete  Heeren,  Heeren  Staten  Ge-  £'JJg£ 
3ffiTel  toe'  lieten  berlupdcn/  bat  f0  mcit  metbcfaftc  neraelder  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien.    Al-65,ufKtöe 

bpOJÏgtnïffOnlbérlienlteberCOntentemetit/  bat  befO^  hoewel  de  Staten  ,  mitfgaders  de  Gedeputeerde  van  tan  "2-ief* 
tificatiebanöteeencpïaetfe/  tod  belC  grote  ittCOnbe?   den  Landfchappe  van  Vriefland,  met  fodanigen  ernftla"öobet« 

n?:v:Jfcn  fOUde  mogetïberOOJfaftenjKaeralÖ  ben  Car=  en  yver  tot  de  gemene  fake  defcr  Landen,  en  hun  me- g  jgJJ™ 
binaei  bOÖJ  %llft  lag  /  Rebben  jljU  €rfellentte  en  de-bondgenoten ,  verhopen  fich  gedragen  en  betoont  üecineeöec 
<02aef^tikmban^a1Tau/ben93uguflitOtCCUp?  te  hebben,  dat  hun  bondgenoten  geen  oorfake  van  peeren 
ningen  tn  beland  /deupt-fpjaïte  ban  befe  fancgebaen   eenig  quaet  vermoeden,  veel  min  van  eenig  niisver-^JJJJ^ 

trouwen  ,  zy  gegeven ,  niet  te  min  alfo  fy  onlangs  door  nopenöe  be 
twee  Heeren  Gecommitteerde  van  den  Heeren  Raden  beferttnoe 

van  Staten  verftaen  hebben  ,    fv/arigheid  gemaekt  tehnbmCE' 
neffens  de  fortificatie  van  't  vlek  van  Coeverden , 

tnbeferfomte. 

fcon:  De 

flai)  en 
<©mlan» 
ten. 

ALfo  mijn  Heeren  de  Staten  Generael  van  de  Ver- 
eenigde Nederlanden  ter  eenre ,  en  de  Heeren  Sta- 

bp  frjn  <&t*  ten  van  de  ftad  en  Omlanden  van  Groeningen  ter  ande- 
^ja""£  en  re  fijden ,  het  different,  nopende  de  quota  van  de  ftad 
IBiilem  en  Omlanden  voornoemt  ,  en  hoe  vele  defelve  ter 

ban  j^af*  maend  ,  fo  in  't  ordinaris  als  extraordinaris  ,  tegens 

fafte'cri"  **  ̂'an^ere  Provintien  ,  tot  koften  van  de  gemene  oorlo- 
quefu'e  uan  ge  fouden  hebben  te  contribueren ,  geftelt  en  gefub- 
be  quote  mitteert  hebben  aen  de  kennifle  en  uytfprake  van  de 

hoog  en  wel-geboorne  Heeren ,  Heer  Mauritz ,  ge- 
boren Prince  van  Orangien ,  Grave  van  Naiïau ,  Cat- 

zenellebogen ,  &c.  Marquis  van  der  Vere ,  &c.  Gou- 
verneur en  Capiteyn  in  Gelderland ,  Holland ,  Zeland , 

UytrechtenOver-Yflèl,  en  Heer  Willem  Lode  wijk, 
Grave  van  Nafiau ,  Catzenellebogen ,  Stadhouder  en 
Capiteyn  Generael  in  Vriefland  ,  ftad  en  Omlanden  van 

Groeningen.  So  is 't,  dat  defelve  Heeren  geleien  en 
rijpelijk  geëxarhineert  hebbende  de  Schrifturen,  ten 
wederzijden  overgelevert  in  kracht  van  fodanige  fub- 

miilie  ,  Ver'fclaert  en  gekent  hebben  ,  verklaren  ,  en kennen  mits  delen,  fo  dikenmenigmaeldievier  Pro- 

vjntien  Holland  ,  Zeland  ,  Uytrecht  en  Vriefland," 
van  tweemael  hondertduyfent  ponden  van  veertig  gro- 

ten contribueren ,  dat  altoos  de  Provintie  van  ftad  en 
Omlanden  voornoemt  ,  daer  tegens  voor  haer  quote 

opbrengen  ,  furneren  en  tellen'fullen  de  fomme  van fèftien  duyfent  vijf  hondert  gelijke  ponden  ,  fo  in  ordi- 
naris als  extraordinaris  omflagen ,  rekenende  alle  meer- 
dere of  mindere  fommen  na  advenant ,  welke  fomme 

de  voornoemde  Provintie  van  ftad  en  Omlanden  van 

Groeningen  vinden  lullen  uyt  de  generale  middelen  en 
contributien ,  daer  toe  fy  door  het  tra&aet  van  Groe- 

ningen verbonden  zijn.  Aldus  gedaen  en  uytgefpro- 
ken ,  en  in  kennifle  van  die  by  fijne  Excellentie  en  Ge- 

nade ondertekent  tot  Cruningen  den  9.  Augufti ,  Anno 

15-96. 

23cnmert*    Mangeiidcdequejlïe/  nopende  de  fortificatie  ban 
öeöefoj:i<cocber&en/  betfondïiicrtn/  dat  bie  ban  liefland 
S5èittïanianöcn  röö  ged2eben  ï)abbcn  bat  men  Coeberden  fo fcC„,       be^o?öe  te  fojttfiremt  /  bat  men  iooo,  man  daer  in 

te  boet' en  ̂ 00.  paerben  tngarnifoenmoebt leggen/ daer  öoo*  mm  acijte  dat  men  geheel  ©:ief[and  en 
b'ömïanden  ban  de  incurfien  en  roberijen  ban  ben 
bpanb  foude  honneitbeb?i)den/  't  to.ilh  tot  nocD  toe 
meefl  te  ruggc  gebieben  toa^/  fo  om  'tgefoeft  ban 
middelen/  sü$  öm  dat  die  ban  ©bec-^flTeïbacctoc 
mcttoüdenbcrilaen/  om  bat  die  ban  ©Jteflnnb  Oaer 
garnifoen  baer  op  alleen  Dabden  leggende.  ̂ oï)eD^ 
bendieban©aeiïandopüare  aDi-rgaderinge  gerefot- 
beert/  met  ben  eerflen  be  fortificatie  boo^fc^eben  te 

zijn. by  den  Staten  van  Vriefland  voorfz  onlangs  gerefbl- 
veert :  So  heeft  den  voornoemden  Gedeputeerden  goeü 
gedocht  ons  aen  uwe  E.  E.  af  te  fenden. 
Om  dan  uwe  M.  te  verklaren  waer  door  de  Staten 

van  den  Landfchappe  voorfchreven  >   beweegt  ,    en 
mede  gedrongen  zijn  geweeft,  om  fodanige  refolutie 
te  nemen,  daer  door  fy  felfs  befonder  voor  de  hand, 

of  tegenwoordelijken  ten  hoogften  belaftet  fullen  wor- 
den ,  achten  en  vermoeden  fy  uwe  E.  E.  niet  weyniger 

als  hen  felven  bewuft  en  kennelijk  te  wefen ,  dat  na  het 
veroveren  of  innemen  van  Steenwijk  en  Coeverden 

voorfchreven ,  ja  ook  na  de  redu&ie  der  ftad  Groenin- 
gen ,  de  Drenthe ,  met  eenige  omleggende  plaetfen  en 

quartieren  daer  ontrent  ,    onder  contributie  van  den 
vyanden  defer  Provintien  zy  gebleven  :    En  dat  ten 

platten  lande,  als  d'eene  plaetlê  is  onder'  des  vyands 
contributie  ,  en  volgens  ten  minden  eenige  gehoor- 
faemheid ,  qualijken  is  te  verhoeden  en  te  verhinderen, 

dat  de  plaetfe  naeft  daer  aen  fchietende ,  niet  mede  on- 
der contributie  komen  ;  't  Welk  betrachtende  de  voor- 

noemde Staten,  en  dat  door  dit  middel  de  platte  Lan- 
den eerft  op  d'uytterfte  quartieren,  eri  naderhand  door- 

gaens.door  't  geheel  Landfchap  onder  contributie,  feer 
weynig  jaren  geleden  zijn  gebracht :  Bedenkende  daer 
beneffens  ,  dat  mijn  Heeren  Staten  Generael  hen  de 

befettinge  van  't  Fort  van  Coeverden  voorfz  hadden 
toevertrout,  't  welk  by  velen  ,  ook  by  mijne  Heeren 
felfs ,  in  den  jare  1 594.  is  geachtet  principalijken  door 
het  forti ficeren  van  't  vlek  voorfz  na  menfehen  verftan- 
de,  verfekert  te  mogen  worden  ,  fo  anderfins  tebe- 

vrefenftonde,  dat  gelijk 't  voorfchreven  Fort  gewon- 
nen ware,  't  felve  alfo  weder,   't  welk  God  verhoede, 

verloren  foude  mogen  worden.  En  daer  by  medeaen- 
gemerkt,  dat  mijn  Heeren  Staten  Generael ,  door  de 
veelvoudige  occurrentien  der  faken  ,  en  der  vyanden 
tegenwoordige  macht ,  fodanige  fortificatien  nauwe- 

lijks ten  minften  als  nu  gefint  foudenzijn  voor  te  ne- 
men» hebben  befloten  en  gepefcl  vec?t,  te  rupge  ftel- 

lendc  alle  koften  en  laften ,  by  provifie  hier  toe  te  ver- 
fchieten ,  de  fortificatie  voorfz  by  der  hand  te  nemen , 
en  met  Godes  hulpe  te  voltrekken. 

Gemerkt  dan  mijn  Heeren  >  fo  fulks  fijn  voortgang 
niet  bekomt,  en  alfo  datelijke  voorfieninge  na  beho- 

ren*, tot  bevrydinge  van  d'uytterfte  quartieren  van  het 
Landfchap  voorfchreven  niet  gefchied,  fy  in  delefte 

Vergaderinge ,  Staets-wijfe  binnen  korten  dagen  ge- 
houden, tot  hun  feer  grote  bédroeffeniflè,  van  nota- 

ble  en  feer  gequalificeerden  perfonen ,  fauteurs  van  de 

gemene  fake,  en  getrouwe  onderfaten.  van  den  Land- 

fchappe 
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fchappe  zijn  vcimaent ,  dat  binnen  korten  dage  grote 
menigte  van  Dorpen  aldaer  onder  des  vyands  contribu- 
tie  fouden  moeten  vervallen  :  Daer  na  foude  voorts 

met  der  tijt  moeten  volgen  d'ander  platte  Lande/ 1  welk 
God  verhoede,  en  mitsdien  niet  doenlijk  foude  zijn  de 

contributien ,  tot  noch  toe  ten  profijte  van  d'Unie  met 
leer  groten  yver  opgebracht,  langer  voor  den  ingefe- 
tenen  aldus  aen  beyde  fijden  gëparfet  zijnde ,  te  diagen 

oft'hoeden  :  Of  ten  minften  de  vyand  met  de  midde- 
len die  hy  aldus  fal  bekomen ,  dien  van  Vriefland  fal 

willen  onderftaen  fo  veel  te  doen  te  geven ,  dat  het  hen, 
ook  van  mijn  Heeren  geaflifteert  zijnde,  befwaerlijk 
genoeg  fal  vallen  om  hen  felfs  met  het  krijgs-volk, 
t  welk  uy t  hun  repertitie  word  onderhouden ,  te  mo- 

gen defenderen ,  fonder  dat  fy  vermogen  fullen  in  fui- 
ken gevalle  volk  of  geld  uyt  te  fchikken ,  tot  behulp 

van  hun  mede-bondgenoten ,  als  fy  nu  tegenwoordig 
goetwilliglijk  doen ,  en  gefint  zijn  voortaen  te  beto- 

nen. Hierby  gevoegt  :  Dat  der  ingefetenen  harten, 
fiend?  dat  fy  weder  onder  des  vyands  contributie  fullen 
moeten  gaen ,  meer  fullen  werden  vervreemt ,  dan  fy 
door  de  voorfchreven  viófcorien  van  de  voorfz  plaetfen , 
als  niet  (onder  hun  particulier  grote  befwaerniffe  mede 
bekomen ,  zijn  verblijd  geweeft ,  en  doch  geen  min- 

der deugt  is,  jdat  eens  gewonnen  zy  te  bewaren,  als 
het  winnen  l^lver. 

So  is  't  dat  de  voornoemde  Héeren  Gedeputeerden 
in  defen  voor  oogen  hebbende  ,  de  voorfz  refolutie 
van  hun  principalen  verfocht  hebbende  ,  hier  mede 
den  welftand  niet  alleen  van  hun  Provintie ,  dan  mede 

van  d'Omlanden  en  Drenthe  ,  en  infonderheid  den 
dienft  en  eere  van  de  Generaliteyt ,  fonder  nadenken 
van  eenige  feparatie ,  UE.  dienftelijk  verfocht  willen 
hebben ,  om  het  doen  voorfz  van  dien  van  Vriefland , 

als  voorgenomen  tot  hun ,  en  hare  naburen  verfeke- 
ring ,  fampt  fodanige  van  onheyl ,  fonder  meninge  om 
yemand  in  fijn  recht  te  willen  krenken,  of  quetfen, 
voor  goed ,  en  in  fuiken  verftand  te  willen  duyden ,  als 

't  felve  tot  bevrijdinge  en  dienfte  als  voren ,  met  hun 
eygen  felfs  o  vermatige,  en  by  na  on  verdraeglijke  be- 

fwaerniflè ,  van  wegen  het  over  grote  verfchot ,  voor- 
genomen, enonderftandenword,  en  mitfdien  in  het 

felve  doen ,  als  uyt  groten  yver  tot  de  gemene  fake , 

gefchiedende ,  niet  alleen  de  Staten  van 't  voorfchre- 
ven Landfchap  te  houden,  ontfchuldigt  en  geexca- 

feert,  dan  ook  daer  aen  een  goed  gevallen ,  gelijk  fo- 
danig  een  efforeringe  of  uytterfte  verbrekinge  van  een 
gemeente  en  Provintie  wel  meriteert  te  willen  nemen , 

d'we-lk  doende ,  &c  Ondertekent  R.  XJhnborg.  tAdir 
Eyfinga. 

3§icr  tegen  ïjebbenbie  ban  (Ober-ffffel/  <0?oentn* 
gen/  OmUmbenen^entöe/  fitl)  geoppofeert/  ten 
bm^ntcnljenlupbencontentementbebc/  nopence  be 

befettinge  ban't^ojt*  <Die  ban  vDbcr-|*flclfuftnte; renbe  bat  Ijct  beniupben  territorium  toaj&v  bk  ban 
«tEfeocmngcn  en  «Dmlanben  fuftinerenbe  fo  beel  of 
meet  geimereffcert  te  sijn/  alg  bic  ban  ©?tc(ïanb/ 
en  fo  beei  recljts  tot  be  befettinge  ban  bien  te  Deböen  / 
al$oieban©2ieflanb/  bod)  batfe  te  bicbenbjaren/ 
iiet  bifferent  te  remitteren  /  tot  ernentcniffe  ban  be 
fteeren  Staten  generael/  berfoenenbc  bat  bic  ban 
.©neftahb  fo  lange  bte  faae  foube  laten  berufïeu/  en 
.  fo  fp  contrarie  bcben  /  ̂atfz  't  fclbe  öieibcn  boo:  atten* 
taten  en  getoelb  /  en  't  felbe  met  alle  gcboegltjne  mib- 

i  beien  fonben  foenen  te  toeren.  i®k  ban  <©#ntöe  futtt- 
neerbemebe/  bat  ï)ct  bleu  niet  alleen  in  ïjaerterrito; 
xk  lag  /  maer  bat  ïjaren  ̂ tabïjouber  be  bifpofitie 

be^gatnifoeno1  toegüam/  fuftinerenbe  inebe  bat  na 
oubcr  getooonten  Ijet  commanbement  op 't  bup£bp ben  3&oft  ban  S^entlje  foube  tfaen/  dotgfubmte 
teerben  öaec  bc  <0cnerantept  /  berfocljten  aen  fün 
43enabe  ïjaren  «^tab-boubcr  be  Ijanbtebjtllcnïjou* 
^zn  I  bat  fjacr  aan  Sanbfcïjap/  afó  een  geïit  ban 
fnn<^ubernement/  geen  nabcel  in  öaecgccecljttg; 
ïjeib  foube  gcfcïjicöen  /  nocï)  toelaten  bat  fp  fonben 
bertfotentoerben/  maer  becimeerin'tïjaccgcOanö; baeft  foube  blijben.  <0:acf ïMiem  toatf  gcftaöig  met 
befe  falie  bebommert/  en  bojft  op  bebecfcliJijbinge 
niet  irpt  baten/  b?efenbe  bat  in  fijn  abfentie  bte  ban 
©iieflanb  op  Daec  epgen  autoritept  fouben  mogen 

aenbancen/  't  tocln  naöerOanbmeerbermoeptenen inconbementen  foube  mogen  taufeten  /  en  alfo  bic  ban 
©neflanb  op  't  Jpo.n  Dabben/  ttoee  ©Jicfc  baenbc- len/  Dctft  !).p  metccnljabiliteptmibbelgebonbenüie baer  af  te  treb&cn/  en  een  anbee  ï&ieftf)  bacnbel/ 
baer  af  fijn  foocber  <6;>acf  Xobetoiju  ban  aSaflau 
hopman  toaö  /en  een  Inlanbë  bacnbel  baer  bn  pzo^ 
bifie  op  te  leggen/  toaer  booi  Ocm  berfettertljoüben* 
be/  bat  bic  ban  JMeflanb  nu  niet  fouben booztgaen 
ntet  be  boo:f5  ip02tificatie/  boo^  en  al  eet  be  peeren 
Staten  <0enei-ael  op  be  beftoaecnifle  ban  b'avtom P20binticn  fouben  gebifponeert/  of  bpatcoo?t/  in- 
burtic  of  anbcrfmov  partijen  bereenigt  ijebben  /  en 
iöalfobertrounen/  en  beiU7»Siuni)inben^agege^ 
nomen/  fo  om  op  befelbe  beftoaerniftenmebe/  atë 
om  be  fane  ban  be  quote  te  bcfoingeren.  ̂ >enberben 
guli)öebbenbe<0ebeputeerbenban  ©jieflanb/  aen 
be  peeren  Staten  <6enerael  obergegebenbitnabol- 
genbe  gefc&ifte  en  berftlaringe» 

EDdele ,  Erentfefte ,  vermogende  en  feer  vodrfie-  <©efr[#fte 

nige  Heeren  ,  Heeren  Staten  Generael  der  Ver-  £?  ö' 'f'e' eenigde Nederlandfe  Provintien.  Alfo  voor  lange  de bsmSur» 
Fortificatie  des  vleksCoeverden,  met  alleen  by  uM.ianDcenb» 
dan  ook  by  anderen  kennifle  van  faken  hebbende ,  tot^eecen 

behoorlijke  verfekeringe  des  tegenwoordigen  Forts al-  ̂„"c" ej 
daer,  is  nodig  geachtet,  en  niet  te  min  tot  noch  toe  obecG«8«» 
uwe  M.  fodanige  fortificatie  niet  hebben  aengevangen,  *>«n. 
noch  ook  eenige  Provintie  fulks  ten  dienfte  van  de  Unie 
gelieft  heeft  aen  te  nemen ,  daer  door  geen  kleyn  pe- 
rijkel ,  by  fo  verre  de  vyand  mi  ter  tijd  veel  fterker  zijn- 

de ,  en  in  beter  ordre ,  dan  hy  nu  eenigen  tijd  geleden 
geweeft  zy ,  over  Rhijn  geraken ,  mochte  komen  voor 
de  Drenthe ,  ftad  en  Omlanden ,  eenige  quartieren  van 
Over-Yflel,  en  dien  van  Vriefland  tot  groten  achter- 

deel en  onheyl  van  de  gemene  fake  defer  Landen  zy  te 
bevrefën ,  en  doch  fodanig  werk  fonder  exceflive  grote 
verfchot  van  penningen  niet  kan  aengevangen  ,  veel 

min  voltrokken  worden ,  als  vele  wey  niger  't  felve  lan- 
ger te  ruggegeftelt  kan  worden,  fonder  grote  ja  uyt- 

terfte hazard  van  de  voorfz  quartieren.    So  verftaen  die 
van  Vriefland ,  dat  den  genen  die  ten  dienfte  van  de 
Generaliteyt  daer  toe  geraken  fal,  de  koften  toe  ver- 
fchieten ,  en  alle  behoeften  te  verforgen ,  niet  alleen 
infonderheid  fy  gelegen  aen  de  bewaringe  van  dien, 

dan  dat  mede  d'felve  Provintie  de  befettinge  van  garni-  (Fol.  60.J 
foen,  verforginge  van  alderhande  nood  bederven,  en 
krijgs-behoeften ,  nodig  tot  verfekeringe  van  de  felve 
plaetfe  ten  beften  en  dienfte  van  de  Generaliteyt  be- 

hoort toe  vertrouwt  te  worden,  om  dan  niettemin 

weg  te  nemen  alle  oorfake  van  calumnien  en  diffiden- 
tien,  en  te  betonen  den  gedurigenyverengenegent- 
heid ,  tot  het  gemene  welftand  defer  Vereenigde  Pro- 

vintien,en  dat  ook  fy  by  eenigen  onrechtelijk  verdacht, 
of  befchuldiget  worden. 

So  verklaren  die  van  Vriefland  niet  alleen  te  mogen 
lijden,  dan  verfoeken  ook  dat  mijn  Heeren  Staten  Ge- 

nerael ,  ten  aenfien  van  't  voorfz  uytterfte  gevaer ,  en 
om  voor  te  komen  't  verderf  van  de  vooifz  quartieren , 
mitfgaders  't  verlies  van  't  voorfz  Fort ,  of  by  refus  van 
de  Heeren  Staten  Generael ,  eenig  van  de  andere  Pro- 

vintien die  't  felve  fal  worden  toe  vertrouwt ,  gelieven 
wille ,  de  voorfz  fortificatie  van  't  vlek  met  de  behoor- 

lijke beforginge  van  dien ,  ten  beften  en  dienfte  van  de 
Generaliteyt  datelijk  na  behoren  en  eyfch  van  genoeg- 
fame  verfekeringe  voor  te  nemen ,  en  te  effectueren , 

of  anderfins  te  gedogen  dat  die  van  Vriefland,  als  de- 
felve  mitfdefen  prefenteren  de  voorfz  fortificatie  en 
verforginge  van  dien  aen  te  nemen ,  met  den  eerften 
aenvaercien ,  en  met  Godes  hulpe  ten  fpoedelijkfte  als 

't  eenigfins  doenelijken  fal  zijn}  voltrekken,  mits  in 
fuiken  gevalle ,  houdende  de  befettinge  en  bewaringe, 
ten  dienfte  van  de  Generalitey  ten  gemene  fake. 

«De  boo2f5  »0cbcp«tccrbc  ucöben  boben  bicn  aen  be 
boo?f3  peeren  Staten  «3cnerael  obergelebcrt  fenct 
gefdpifte/  tnl)0ubenbcecnïi02t  berljael  ber rebenen/ 
mobercnöc  ük  ban  ©jicfïanb  tot  fo2tificatien  be$ 
bïcniS  €oebcrben  /  't  3P  befelbe  bp  bt  <6eneralttept  of 
eenige  3&obinrie  onber  öen  p2efentatietoerben  beo:- 
genomen '  \jjelfte  rebenen  toaren  lupbenbc  albutf : 

Ter. 
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TEn  eerften,  dat  d'Heeren  Staten  Generael  fulks  tot
 

verfekeringe  van  't  Fort  aldaer  hebben  nodig  ge- 

Rebenen 
bieüaa       acntet 

lïtfJSm.  £n  dat 't  felve  met  den  aldereerften  foude  werden 
ratte  öegt  gedaen  ,  vermogens  de  refolutie  van  den  negenden mehfli  <£oe#^jey  xt^. 

tocrteiu  j. en  anderen )  dat  d'Ingefetenen  van  Vriefland  wo- 

nende ,  ten  naeften  dien  van  Drenthe ,  en  platte  lan- 
den van  Over-Yflèl ,  die  onder  des  vyands  contributie 

zijn  gebleven ,  door  fware  gevangeniflen ,  vermits  de 

vyand  door  de  voorfz  quartieren  vry  acces  tot  hen 
heeft,  ook  onder  ïijn  contributie  met  geweld  weder 
worden  gebracht. 

Tenderden,  dat  fulks  gefchiedende,  niet  wel  mo- 

gelijk fal  zijn  te  verhinderen ,  dat  d'andere  quartieren 
naeft  grenfende  ,  aen  de  voorfz  uytterfte  quartieren 

van  Vriefland  ,  niet  voorts  ook  onder  des  vyands  con- 
tributien  geraken. 

Ten  vierden ,  dat  om  de  meeft  contribuerende  quar- 
tieren van  den  felven  Landfchappe  ,  te  weren  en  te 

vry  en  van  des  vyands  contributie,  die  van  Vriefland 

nodig  fullen  hebben ,  hun  gehele  krijgs-volk. 
Als  moetende  hier  toe  hun  gehele  Land  op  feer  vele 

verfcheydene  plaetfen ,  in  de  brete ,  en  principale  leng- ten doen  befetten. 

Daer  nochtans  de  voorfchreven  acces  wel  gefortifi- 

ceert  zijnde ,  de  vyand  van  allen  quartieren ,  door  een 

goede befettinge  lichtelijken  is  te  keren. 

Ten  vijfden ,  dat  het  krijgs-volk  van  Vriefland  al- 

dus verdeelt  leggende  by  kleyne  hopen ,  de  vyand  ko- 
mende by  droogten  of  vorft  met  eenig geweld,  ook 

uy  t  den  voorfchreven  beften  quartieren  niet  wel  fal  zijn 
te  weren,  befonder  fonder  groter  afliftentie  van  hun 
bondgenoten. 

Tenfeften,  fal  noch  feer  qualijken  zijn  te  verhoe- 
den, dat  defelve  befte  quartieren  door  heymelijke 

brandluchten ,  en  gevankeniflen  by  nachte  en  ander- 

fins ,  niet  mede  onder  de  voorfchreven  contributie  wer- 
den gebracht. 

Ten  fevenden ,  dat  den  voorfz  Ingefetenen  die  mét 

geweld  onder  contributie  weder  werden  gebracht ,  alle 

gunft  tot  de  gemene  fake  defer  Landen  geheel  wijd  af- 

gefneden,  als  fiende  dat  alle  het  extraordinaris  veel 

geven  boven  hun  vermogen,  tot  veroveringe  van  Steen- 
wijk en  Coeverden  ,  hen  niet  profiteert. 

Ten  achtften  ,  dat  dewijle  de  Confenten  alle  tijd 

zijn  Voltwtarïj,  fy  qualijken  fullen  zijn  te  bewegen, 
om  met  wille  aen  defe  zijde,daer  af  fy  geen  bevrydinge 

bekomen ,  langer defeer fware laften t'helpen dragen. 

Ten  negenden ,  dat  fy  nu  weder  van  de  vyanden  ge- 

parft  zijnde ,  met  geweld  mede  niet  fo  veel  fullen  ver- 

mogen te  contribueren ,  gelijk  zy  tot  noch  toe  op  ho- 
pe van  eyndelijke  vry  ding  hebben  gedaen. 
Ten  tienden ,  dat  aldus  die  van  Vriefland  niet  fullen 

mooen  d'andere  Provintien  met  volk  en  geld  afllfteren. 

Cum  Ö>  unufquifque  fibi  ipfi  fit  proximiu  ;  Et  cbaritttf 

incipïat  afemet  ipfo  :  Et  fruftra  tentet  ahumjuvare  qut 

femet  ipfumfervarenon  pottfl'.  (Dat  is  :  Dat  een  yege- 

hjk fijn felfs naeften  is,  en' dat  de  liefde  van  fich  felfs begint  :  En  dat  hy  te  vergeefs  een  ander  wil  helpen , 
die  fijn  felven  niet  helpen  kan. ) 

Ten  elfften  ,  dat  niet  alleen  de  Landfchappe  van 

Vriefland,  zijnde  een  van  de  vier  Provintien  ,  die  alle 

tijd  hen  op  't  uytterfte  met  contribueren  hebben  ge- 
efForceert ,  aldus  word  gelaten  en  gehouden  in  ftadig 

gevaer ,  en  evident  perijkel  by  droogten  en  vorft. 

'  Danookd'Omlanden,  met  eenigfins  deftad  Groe- 
ningea 

Ten  twaelfden ,  dat  de  platte  landen  van  Vriefland, 

door  roof  en  brand  verdorven  en  verwoeft  zijnde ,  dat 

God  verhoede,  een  gehele  contribuerende  Provintie 
foude  verloren  zijn. 

En  mogelijk  noch  eer  de  contributien  van  de  Omlan- 

den,  door  gelijke  verderf  aldaer ,  dat  God  mede  ver- hoeden wil. 

Zijnde  doch  weynig  genoeg,  dat  defelve  Provintie 

de  befettinge  en  bewaringe  toe  vertrouwet  werde ,  die 

om  fijn  groot  particulier  Intereft,  ten  dienfte  van  de 

Generaliteyt ,  fo  exceflive  grote  koften,  tot  uytpar- 

finge  harer  Ingefetenen  in  't  rortificeren ,  en  verforgen 
geraken  fal  te  verfchieten. 

Sonder  dat  gemerkt,  CommUnioparit  difcorliM ,  # 
uia  dum  Roma  olim  fuit  dijputatum ,  Sagunt urn  pent. 

vDatis  :  Gemeenfchap  baert  oneenigheid,  want  doe 

men  te  Romen  difputeerde ,  fo  werd  Saguntum  verlo- 

ren) of.  Der  Rorneynen  lankfaerh  beraet ,  maekt  dat 

Saguntum  onder  gaet.  Sodanige  grote  fake ,  verfchey- 

den  Collegien  van  verfcheydene  Provintien,  daer  on- 

der lichtelijk  difputatie  foude  vallen,  behoort  gecoiri- mitteert  te  werden. 

.596. 

<©e  Staten  <0enetael  Dier  opberfocbtücbbenbe/ 
'tabbijöbanbenSabe  ban  &tate/  gebben  bic  bacc 
op  ben  böfben  <3uüj  becftlaert  /  obermitg  ïne  fafte 
ftoaer  is  /  en  bat  tegeng  be  pobintien  intereft  pjetert* 
berenbe/  gefjeel  nodi  geen  rebenen  ban  inbucttege* 
b?tipKt5ijn/  bat  bic  ban  ben  ftabe  (onberro?rectic) 
bunftt  beft  te  toefen  /  bat  be  fafte  alfnodj  toojbe  gecom/ 
mnniceert  en  gefien  /  of  ty  toegen  ban  alflilfte  mbuctte 
partijen  niet  nabcr  fullen  ftonnen  bergeielien  toojben  / 

en  inbien  be  peeren  Staten  infifleerben  op 't  abbij^/ bat  in  fulftcn  gebaüe  ben  ïlaebgoetbunften/  bat  be 
fortificatie  ban  Coeberbcn  gebaen  foube  tooien/ w 
en  ban  toegen  be  «©eneralitept/  norïjtanö  tnfulftcc 
boegen  bat  mebe  op  anbere  guartieren  niet  toepniger 
bangereur  tegen  ben  bpanb  leggenbe  /  gefien  toerbe  / 
en  bat  fulftg  een  beraminge  foube  gemaeftttoozben/ 
ban  bc  nobigfte  fomficatien  ober  allebefrontieren/ 
en  baer  ban  een  petitie  gebaen  aen  be  ̂ obintien  /  om 

gefumecrttetoo?ben/  opb2te/bier/  en  ooft  meer  ja* 
ren/  na  be  importantie  ban  befomme  en  marot  ban 
öepjobintien*  €n  fo  bic  ban  ©2ieflanb/  of  ftab  en 
«amlanbcn  ban  doeningen  /  of  ooft  eenige  anbere 
$:obintien  te  bjebcn  fouben  jijn  /  tot  berfefterntge 
ban  Hare  naeftc  quartiecen  ben  baer  toe  te  ebertueren/ 

om  bp  anticipatie  tipt  alfulften  confenten  gocbefom? 
me  te  fucneren/  bat  befelbe  baer  toe  foube  mogen  toer- 
benbefteert/  fonber  nocötang  aen  te  taftenbe  anbere 
ertrao2binariö  confenten,  €n  toat  bcbefettingenïjet 
ftcllcn  ban  een  Commanbcur  op  Coebeiben  aenginft  / 
nabemael  be  queftie  W$  aengaenbetufTcïjenbteban 

©ber-ff  ffel/  en  bie  ban  be  <©?entlje  niettoagom  ge* 
bccibeert  te  toerben/  foube  ben  öaeb  bebunftenbat 

bp  pjobifie  en  ftangenbe  befelbe  queftie  ongebectbeert  / 

alfulfte  befettinge  en 't  Hellen  ban  eenCommanbeut 
gebaen  foube  toerben  bp  be  <©eneralitept/  tmmer£ 

bp  fojme  ban  fegueftratie  onbet  beboo?ujfte  acte  /ban 
non  prejuditie  te  lebcren  aen  bc  f&obtnticnbte  befelbe 

fouben  begeren.  ,       ,.     _  .    .      ' . 
<®c  éeeren  Staten  <6enetael  metbenftabe  ban 

Staten/  fijn  €rcellentic  /  en  45?acf  3©ülem  ban 
Safïau  /  met  ben  «Bebeputeeröen  ban  ©rteflanb/ 
#bcc-Wei/  ftab  enCmtlanbenbana&oeningenen 

tD?ente/  etlüfte  bagen  feer  gebcfomgeert  fiebbenbe/ 

om  nenlupben  te  berb?agcn  op  't  (tuft  banbeboo?f3 
fomficatie  en  befettinge  ban  Coeberben  /  en  met  fton* nenbe  befelbe  acco^beren  /  Ijebben  ben  24-  3^3  & 
naboïgenbcberftlaringe  gebaen. 

DE  Staten  Generael  van  de  Vereenigde Nederlan- ©trWatin 

den ,  gehoort  hebbende  de  Propofitie  van  de  Ge-  gJJJJ» committeerde  van  de  Staten  van  Vriefland ,  beroerende  ̂ ,raten 

de  fortificatie  van  het  vlek  Coeverden ,  die  defelve  Sta-  <5enerari 

ten  prefenteren  tot  haren  koften  op  te  maken ,  mits  dat  "gHgg 

fy  fouden  behouden  de  bewaringe  van  de  voorfz  plaet-  ̂ n-tn\a 

fe,  tot  dat  fy  de  penningen  daer  aen  verftrekt,  in  tij-  tfcebtt» 

den  en  wijlen  tegens  de  Generaliteyt  fouden  verrekent  fen. 

en  gerencontreert  hebben,  daer  tegens  dat  van  wegen 
de  Provintie  van  Over-Yflel  gefuftineert  word ,  het 

territorium  van  Coeverden  te  wefen ,  puurlijk  Over- 

YfTels,  en  dat  over  fulks  haren  Stadhouder,  en  de  Ge- 

neraliteyt, de  befettinge  en  bewaringe  daer  van  com- 

peteerde ,  en  ter  contrarien  by  de  Gecommitteerde  van 

de  Drenthe,  dat  fodanige  plaetfe  tot  haren quartiere 

en  Landfchap  behoorde.  Pretenderende ,  ook  de  Staten 

van  ftad  en  Omlanden ,  aen  de  voorfz  pketfe  van  Coe- 

verden, meer  of  immers  niet  weyniger  als  de  voorfz 

Staten  van  Vriefland  geinterefleert  te  zijn,  en  dat  fy 

daerom,  en  ten  refpe&e  dat  door  de  voorfz  fortificatie 

apparentelijk  gecaufeert  foude  worden ,  diverfe  van 

neringe  foudenbehoren  part  en  deel  te  hebben ,  fo  aen  (Fol.  Cu) 

de  voorfz  opbouwinge  als  befettinge  ,   volgende  de 

voor- 
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voorflagen  binnen  Groeningen,  ter  inftantie  van  die  van 
Vriefland  hier  bevorens  gedaen,of  dat  immers  de  Gene- 

raliteyt,en  niemand  in  't  particulier,hen  mette  felve  be- 
fettinge  foude  hebben  te  bemoeyen,daer  op  dat  gedient 
hebben  en  gehouden  zijn  diveriche  communicatien  en 
conferentien ,  met  de  Gedeputeerde  van  Vriefland  en 

Over-Yflel  in  't  particu!ier,londer  datmen  de  felve  nog- 
tans in  vriend fchap  heeft  konnen  vergelijken  en  accor- 

deren. En  al fo  egeenfms  geraden  wort  bevonden  voor 

den  dienft  vanden  Lande  in  'tgemene,noch  vooreenige 
van  de  Provintien  in  't  particuiier,de  voorfz.  fortificatie 
en  bewaringe,tegens  d'ordie,rechten  en  gebruyken  dei- 
landen  ,  te  ftellen  totlaft  van  een  particuliere  Provintie, 
met  miscontentement,  contradictie  en  oppofitie  van  de 
Provintien ,  recht  totte  plaetfe  en  bcwaernifTe  van  dien 
hebbende  of  pretenderende,  noch  van  anderen, de  welke 

■aen  de  bewaerniffe  der  fel  ver  in  't  particulier  is  gelegen. 
So  verklaren  de  voorfz. Staten  Generaehdat  fy  totdien- 
fte  van  de  landen, en  hanthoudinge 

der  de  t'famentlijke  Provintien,  con 

maer  vele  meer  te  voorkomen,om  alle  oneenigheden  en 
ondienften  tot  nadeel  van  den  lande  te  weremGoet  vin- 

dende,dat  nopende  't  ftellen  en  committeren  van  eenen 
Droft  tot  Koeverden  geachtervolgt  fullen  worden  de 
Privilegiën  van  den  lantfehappe  van  Over-Yflèl,en  ook 
van  de  Drenthe  refpedlivelijk.  Aldus  gedaen  en  gerefol- 
veert  ter  Vergaderinge  van  de  voorfz.  Heeren  Staten 

Generael  in  's  Gravenhage,  den  14.  July  Anno  1 596. 
€ttalfo  befe  bcrulartngeban  be  Staten  <0enerael 

ftenlupbcn  niet  öcljaegbe/  en  baet  mebe  geen  contente* 
inent  turnt  :n/  bat  mebe  gclijfee  nuefïie  tufTcDen  be 
felbe  partien  bid/nopenbe  öc  fojttftcarie  ban  be  fcjjan* 
feu  ban  öe  löourtangc  en.  25eUintooibe/en  fefteen  Datje 
on&ev  öenfel  ban  bicn  baer  aen  beie  berfcöoten  Dabben/ 

Date  confentett  opyielbcn/  toaerom  be  peeren  Staten  ®  *  ff s 
<6eneracl  geraben  bouben  eentge  ttptten  fjaren  te  tont-  ca"[  £„ muteren/  entn©2iefianb  tcfenben/  eerft  be  peeren  <©töepu» 
tymzili  ban  Stenen/  ensi^.Hib^aen  ^tiraus  ber'eecöc  «» 

van  d'eemgheyd  on-  fieeïjten  <Docto2  /  <0ebeputeerbe  in  tic  ©ergaberinge  ©IXnh 
ntcnmd'Ume,  voor  i  ber  %eren Staten *0caccaci /  ombcfelbe  op  öarenm  -i  ie(i 

» 

beft  en  geraetfaemfte  vinden,  dat  de  fortificatie  van  i lantbag/ fiiltlten 3lceirtBaetben bergabcrt/Ül COmtlUI* *>*"  Wu* 
t  voorfz.  vlek  en  fort  van  Koeverden, beneffens  de  for-  \  tticatie  en  Conferentie  te  KOmen  en  te  OnöetXitfjtett/  Dat wfl* 

ggenae  quartiei  en,  Duy  ten  de  Frovintien  '  feplenbe/  be  gCÖÜt?te  featlfeet  té  /  tOaer  b002  alle  ïïepu; 
vanHolland, Zeland, utrecnt^neiai.d.StadenOm- j binhen  te  ntete  gegaen  33' jn :  enonsfonbetttoijfel  niet landen  van  Groeningen  gelegen,  geichiede  en  beforgt  fal  beter  gaen  /  ten  5p  bat  men  eens  met  retfjten  pber/ 
worde, van  wegen  en  tot  laft  van  de  Generalitey  t ,  met   etl  ter  goeber  tr0lllöen/b'eenb2acljt  ban  öe^Obtlltten/ fulkeordre  nochtans  dat  van  wegen  de  felve  Generali-  ,  ntet  met  tö002ben  ban  metter  baeb/  0n£  laten  UebOlen 
teyt  voorfieninge  gedaen  fal  worden,  dat  de  voorfz. 
vlecke  van  Koeverden  gefortificeert  zijnde,  daer  in 
egeen  koopmanfehappen  of  eenige  neeringen  fullen 
mogen  werden  opgericht  noch  gedaen ,  daer  by  eenige 

3tjn/'t  toelft  tot  befer  ttjt  te  meer  bercpfcljt  bjo2be/baec 
bei-mits  Dct  obergaen  ber  fiatr  ban  ̂ n!tt  /  ben  bpanb 
boo2  ogen  ftcnöe  't  groot  berlies  ban  bolö  /  en  btff teul* 
teptban  fijn  erplotten  aen  be5ce-ltamen/  foubeber- 

andere  fteden  of  landen  fouden  worden  geprejudicieert,  moebeÜR  ftjnb002ïtcmet1becanberenmogen/  etl  Op  &C 
immers  niet  gedurende  den  tegen  woord  igen  oorlog,en   lattbetl  inballen  baer  't  perijfeel  ett  f02ge  fcfttjttcn  tTOU* tot  dat  daer  na  met  goede  kenmffe  van  laken  by  de  ber/enbettboo2tgangappatenterte3ijn/tetoeten/be 
voorfz.  Staten  Generael  anders  fal  wefen  geordonneert,  lanben  aen  b'^öfóijbe  bet  IBafe  gelegen/töacc  toe  fjet 
welke  kenniffe  en  difpofitie  over  de  voorfz.  koopman-  eïempel  batt  befe  5tj[be  ben  bpanb  fOU  tttO  gen  berblêfc 
fchappen  en  neeringen,  aen  de  voorfz.  Staten  Generael  fcen/Oltt  te  boert  geltjft  topban^imtttegett  naï|ulft/en 
fal  ftaen  en  blijven  gereferveert.  En  fo  vele  aengaet  de  meberbatt^Ulftna^iUtmegeil/  geiUKKtg/  en  in  gtO= 
befettingeenbewaerniflevandevoorfz.piaetfe,datde  ten  ylgegaeti  Rebben/  toaectoe  bea3?aben  ban  ben 
fel  ve  fal  ftaen  tot  difpofitie  van  den  welgeboren  Heere  25erge  Daec bp  fonbetfing  gcinteteffeett/en't  regiment Grave  Willem  Lodowich  van  Nafiau,  Stadhouder,  &c.  tegenbjoo^beujït  Op  be  fianb  ijebbenbe/  niet  onbecïatett 
met  advijs  des  Raeds  van  State ,  by  fpeciale  adte  van  de  fOUben  alle  irtftanbigïjepb  en  bebO?bettnge  te  bOett. 
Generalitey  t,  met  believen  van  fijn  Excellentie  daer  toe  j  Ctt  alfO  ©2tC0anb  ïeggenbe  met  bte  ïanben  in  Ctn 
geauthorifeert.  En  dit  alles  byprovifie,  en  tot  dat  nader  COtttincnt/  baetaen  niet  bJepntgeC  al$f  petttatttgan* 
met  goede  kennifTe  van  faken  fal  wefen  gedifponeert,  betÖ  gelegen  10/  en  bp  JBitltetÖ  tpe/  bte  nu  alle  bage 
op'tgefuftineerdevanden  lantfehap  van  Over- Yffel :  b002  be  bettce  bja!?/p?inctpalp  fOttbett  mogen  leggen/ Wel  verftaende  dat  de  voorfz.  Heere  Grave,  mitsgaders  bat  Ijate  <0ebepttteetbe  be  ̂ tatetl  ban  ©2ief[anb  blij* 
den  Commandeur  en  Capiteynen,  die  van  tijd  tot  tijd  in 
Koeverden  fullen  worden  gelegt ,  aen  den  lantfehap  en 
fteden  van  Over- Yffel,  als  Deventer,  Kampen  en  Swol, 
en  ook  andere  des  gerechtigt  zijnde,fullen  doen  gelijke 
belofte  als  de  Droften  van  Koeverden  voor  den  oorloge 
gewoon  zijn  geweeft  te  doen,  nopende  de  bewaerniffe 
van  de  voorfz  forte,en  belettinge  van  alle  fchade  uyt  of 
door  den  felven.  En  dat  voorts  dit  alles  fal  wefen  fonder 

prejuditie  van  den  lantfehappe  en  fteden  vanOver-  Yffel 
en  Drenthe,  den  welken  daer  toe  behoorlijke  aétefal 
verleent  worden.  En  gemerkt  dat  totte  fortificatie  van 
de  voorfz.  frontier-fteden  en  forten  5  van  wegen  de  Ge- 
neraliteyt,  een  grote  fomme  van  penningen  fal  moeten 
bewilligt  en  geconfenteert  worden.  Verftaen  de  voorfz 
Staten  Generael ,  dat  uyt  het  felve  confent  mede  de 
voorfz.  fortificatie  van  Koeverden  fal  worden  gedaen. 
En  indien  tot  avancement  van  defe  fortificatie  van  Koe- 

verden,de  lantfehappen  van  Vriefland,  ftad  Groeningen, 
Omlanden,  en  Drenthe,  op  hare  quote  daer  toe  een  goe- 

de fomme  van  penningen  fouden  believen  by  anticipatie 
op  te  brengen  en  te  verftrecken,  op  dat  mette  eerfte  be- 
quaemhey  t  de  voorfz.  fortificatie,  van  wegen  de  Gene- 

ralitey t,  op  goede  ord  re,  en  volgende  den  plant  byde 
felve  Generalitey  t  daer  op  te  maken,  mach  worden  aen- 
gevangen.  Confenteren  de  voorfz.  Staten  Generael,  dat 
fuiks  den  voorfz.  Provintien  fal  valideren,  op  de  confen- 
ten  generalijk  gedragen,  en  noch  te  dragen,  totte  forti- 

ficatie» van  de  frontier* fteden  en  forten  ,  fonder  preju- 
ditie nochtans  van  deandete  en  extraordinaris  confen- 

ten  en  contributien,  en  dat  fonder  ordre  van  de  Genera- 
litey t  de  voorfz.  fortificatie  niet  fal  aengevangen  wor- 

den,daer  van  de  voorfz. Heere  Grave  fal  worden  geinfi- 

nueert,  ten  eynde  hy  't  felve  niet  fal  hebben  te  gedogen, V.  Deel. 

tig  becmanen/  en  betfoefeen  fottben/  om  bte  felbe  faen/ 
contmuerenbe  in  be  getoaonltjne  toijööepb/btfccetie  en 
manlpneub  fjacec  Boojbaberö/ter  goebec  ttoutoe  en 
nabetepfeï)  bergebjicljttgöeptte  benectigen  en  na  te 
benïten/en  be^eneraltteptmctbJijfen  manlijBenraeö 
enbaebtefetonbeten/  baer  mebeallc  aenjlaenbe  on* 
ftcpl  ban  tien  bpant  boo2geften  /  en  tot  meejte  becfcfpxs 
ntftg  ban  befc  lanbett  ttjbelp  afgetoeert  mag  toerben. 

JDaer  toe  Dobcn  al  gelt/boln/en  onbetlinge  t'famen- boegtnge  ban  macfjt  en  b2ttnbfcf)ap  ban  nobe  #  /  bat 
baciom  be  peeren  Staten  aBeneiaelbertrottbJen  am 
Öate  goebe25tmtgenoten  ban©2ieflant/  bat  be  felbe 
ntetfuUen  brillen  belette 3ijn/  baec  fp  Dier  beborentf 
metten  eer|len  bcerbtg  gebieeft  3ijn/Daer  gelb  te  fnrne* 
ren/en  Ijaer  hrijgobolït  tegen  ben  bpanb  upt  tefenben/ 
gclijft  men  ooft  niet  tbrijfelt  fyatt  €.  öabben  nocfj  in 
berfefte  gebacötcntst  be  troubjigbept/  ïjitlp/en  bpflanb 
fjttn  bp  be  <©eneralitept  bebjefen/tn  't  rebben  en  beb2ö* ben  ban  fntnnc  guartteren/  met  niet  kleine  noften  /  ge- 
baer  enberlieö  banfobcelb2omefolbaten. 

<®m  inaer  in  te  continueren/en  op  ̂at  niet  boo?  ber- 
fupmenflapptgljept/  of  bpgeö2eneban  góebeco2re* 
fponbentie/  met  onbJeberb2engcltjhe  fc  ftabe  en  fcftanbe 
toeberom  berloren  toerbe/  fo  bner/alö  boo2f5.  gehotfjt 
i$  geh)02ben.^o  fottben  be  boo2f3.ï>.<!£»efartten  ban  be 
i&.  Staten *0cneraetö3tjbe/  allegfoat mogelijke  in 
t  tóerft  (ïellen.  ©erfoeftenbe  op  be  3ijbe  ban  ©2teffanö 
bat  be  Meeren  ©olmatöten  gclieben  nabeKenteniflF* 
tiiz  öaer  €.  tenbctlcnb2agen/  ban  beconfïittttieom 
Darc  qttartieren/  be  mibbden  in  fpecte  te  fuppebiteren 
en  te  ïjelpen  beramen.  JDaer  mebe  ben  befo2gben  on* 
tjepl/  fo  nu  al0  tegen  b'aenftaenbe  bo?(l  fottbe  mogen 
boo:geboubJt  engcDolpentoojben/  enötetopeen  on- 

%  Uw- 
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bettogelyb  en  toebetïatigeanttooo2t  aen  ben  peeren 
aefamen  te  gebcn. 

't  »lft  tnbicn  foube  mogen  ballen/  om  ban  be 
ncfamcn  boo2noemt  te  toeten  baten  boo2flag/  of  bp 
öperunge  ban  ongenoegen  upt  ccnige  tefoluticn  ban  be 
3^etie  ̂ enecale  Staten  miffcbien  genomen/  bun 

fc'bir  bcnbc  na  be  gclcgcmbcpb  beö  anttooo2bo  /  of  ooit bp  gcb2cb  ban  anttooo2b  /  alnjb  bat  ooge  befebenbc  op 
ïict  fuDjcct  /  bat  ficDfal  mogen  p?efenteten/  boo2tsen 
naöcc  bcrtonen/  bat  boo2  ceeft  geen  btnft  meet  ban  no* 
be  io  /  atö  te  letten  op  bc  fo2ttficaticn  en  confenten  bact 
toe  btencnbc/  maet  bat  biet  in  toel  bootficbteltjb  moet 
bettaebt  to02ben/  toat  ben  ti)b/  plaetg  /  en  anbete  om* 
ftanbigbeben  betepfeben  /  en  ben  bpanb  toelaet-  <£n 
tmttoecben/  bat  men  fal  mogen  obettoegen  of  niet 
ben  bpanb  obet  fötjnoy  ten  minften  tot  &epfct.0toeett 
foubc  mogen  gemoetct  bwben. 

^openbebe  fo2tifïcatien  b002bpgaenbc  enb2cem* 
bc  etcntpclen  /  to  be  memorie  beel  betfeb  metten  ixvu 
ganfc  ban  l|uïft/  boe  beel  aen  toel  geo2bonneetbe  Ba* 
taticn  io  gelegen/  toesbalben  men  be#  te  meet  002faeb 
Dtcft  I  om  fo?ge  te  bjagen  bat  ben  teft  bes  oo?to/  in  be* 
fjoodijtte  befentie  mogen  geb2acbt  toojben-,  baet toe 
ban/  uobcn  bc  te  botcnogeconfenteecbe  iooooo  gul- 
bcnö  tot  be  fortificatie/  nocb  onlanbtf  anbete  iooooo 
gulbeno  Op  p2obifie  boo2geflagen  3ijn/bact  in  gelijb  in 
alle  anbete  confenten/  men  niet  ttoijfelt  of  beï^eeten 
Staten  ban  ©2teflanb  fullen  bact  contingent/  neffeno 
öanbctc$20binticn  p2omtclp  toillen  futneten/  en 
baet  op  bact  <0ebeputeetDe  tet^ctgabctingeban  be 
^tatcn  «öenetael  laftcn/  of  anbete  getoiftë  boojfic* ninne  boen* 

3©elbctftaenbe  bat  op  befe  3jjbe  bet  l^afe  be  tonfi* 
betatien  op  be  f02tificatien  niet  beboeten  minbette 
ballen/  gelnbmcnbanalgeteebs  aen  ïtnobfenbutg/ 

<©oesb02g/^utpben  en  <Debentet/in  't  toetn  té/en  te* 
§entooo2beujb  laft  gegeben  beeft/  om  be  beftebinge 
an  be  sèouttange/  en  2&eilingtoolbe  te  bebojbeten  en 

upt  te  boeten/  niettoepnigetgemeent  3ijnbe  te  laten 

gefebicben  /  nopenbe  't  5F02t  ban  föoebecben/  mitss  al* 
feen  battetgefebjebe  by  onbetlinge  genoegen  ban  be 
tefpcctibe  #20bintten/  op  bat  niet  bout  en  tienen/  beel 
min  bc  eenb2atbt  bet  betten/  fonbet  betoelbe  gene 
beften  bonnen  geljouben  to02ben/  betloten  gaen. 

€n  fo  biet  op  be  ï^eeten  Staten  <ü5cnetael  aen  allen 

}i)ben  baet  ogen  flacnbe/  bebben  goeb  gebonben  t'nm* plccteten/  een  banbe  b2te  mibbden  Op  be  ̂ eeten  ̂ ta* 
ten  ban  ©2ieflanb  felfg  boo2gcfïagen/toaet  Op  be  ï|ee* 
ten  <0cfamen  fullen  bctbïatinge  boen/  ban  be  tebcnen 
in  be  acte  bact  af  stjnbe  /  begtcpen* 

tDat  baetom  bc  ïgeetcn  Staten  <©enetael  boo2n. 
toillen  bettoutoen  /  bat  be  l|eeten  Staten  ban  ©2ie.0* 
lanb  baet  epgen  boo2flag  ben  niet  fullen  mioballen  la- 

ten/ om  bat  bc  <0cnetalitcpt  bc  betfebetingbet  plaet* 
fen  boo2  bebouben  ioybie  b^n  met  allen  tegten  toeftaet. 

I^oetocl  baet  op  niet  geinfiftectt  too?b  upt  ecnig 
toanttoutoen  /  bat  be  <0cnctalitept  foube  mogen  b2a* 
gen  op  fo  gocbe  en  boo2name  Eebcmaten  ban  be  tege- 
tinge  ( gclijb  té  ben  ftaet  ban  ©2teflanb)  maet  om  ge^ 
bocgö  toillen  /  en  om  fo  toel  ben  eenen  alö  ben  anberen 
tontentement  te  gebcn  /  tot  betboebinge  ban  alle  uyv 
tciliyhz  en  tntoenbige  febcutinge  bet  bettcn/bp  be  tod* 
httitfc  ̂ 20bintielicï)telijb  foube  mogen  obetbomen 

öat  bp  b'Cfopif^be  ofiïn  boo2gcbeelt  to02t/be  toellte  be 
boö2nen  te  famenboegenbe/  ben  lecutocn  bonben  afhe- 
ten/  maet  tegeuö  malftanbcten  flotenbe/  ben  eenen  na 
ben  anbeten  31)11  betfebcutt  geto02ben/  toaet  boo? 
a3cb  3filmacbtig  onfc  babetlanb  totl  bebocben, 

ijomenbe  boo*2tö  tot  bet  ttoeebe/om  ben  bpanb  obet ffiijnss  te  moeten :  ̂ouben  be  <©efanten  betbalen/  bat 
tnbtenmen  benalbaet  niet  ban  bcetcn/  bet  fal  gtote 
ftoatigbepb  gebcn  in  <0dbctlanb  cn©bet-^ffel/  al* 
toaec  be  p2incipalc  plaetfen  open  leggen/en  confeguen- 
telijK  fouben  bic  ban  lD2ieffanb  aenftacn  /  baetom  ben 
felictjlcn  tocg/  ben  bnanb  aen  ben  fttoom  te  bejegenen. 

^ettodbetot  tófctOtoectt  gcmcentto02t  toel  te 
bonnen  gefcbiebciy  alfo  ttmtctjS  en  bneebten  in  't  leget 
biet  bocmtatftf  geoccupectt  gctoeejl  3ijnbc/  nu  fouben 
lebtg  5ijn  om  üen  fttoom  te  bctoaten/  bebbenbe  tot  ba* 
ten  boo2beel  be  goebe  co2tefponbentie  ban  bc  (iebcn  op 
benfclbcntttoomlcggenbe:  €n  totjteWtoeettof 

baet  boben  obetbomenbe  /  foube  be  bpanb  in  't  paflfc 
ten  ban  be  üoet  en  Sippe/en  tegenö  b'ingefetenen  bet 
lanben  albaet/  W  in  terminis  defenfivis  fouben  toillen 
pogen  bate  lanben  te  beb2i)ben/  infonbet bept  ban  befet 
3tjbcn  beifeucr 1 3tjnbe/fo  beel  te  boen  binben/bat  \p  te* 
benen  fal  beDOen  bem  te  bebenben/  en  te  b2efen  booi  ge* 
bact  en  moepte/  infonbetliept/  fo  b'onfe  op  be  ïïoet  en 
Sippe  boojnocmt/effen  befclbe  tegentoeet  fouben  mo* 
gen  gcb2upben/  W  op  ben  öijn  \}^üz  ballen  mogen, 

<£n  fal  ongettoijfelt  <0ob  ?Clmacbtig/cen  ©abct  besS 
b2ebcn97  en  befeïjetmet  funes  boïbö/  en  ban  toettdijbe 
b2pbept  /  be  genabe  en  3egen  baet  toe  betlenen  /  fo  top 
allen  ontoillen/  bienenbe  netgen??  anbctö  toe  alöten 
ctgftcn  /  en  om  alle  gocbe  faften  op  te  bouben  /  laten 
b2oebctlnb  finben./  baft  aen  malbanbeten  bouben/  ben 
bpanb  opfettta/  cnmbamcnicttooo2bcn  entoetben 
bctltnoopt  bluben/  tcaen^  iim  oubcn  betblocbten  taeb 
ban€fcobebo/  toaet  boo2be  17  Pijlen  op  7  genomen 
3ijn/  toefenbc  <0ob  te  bibbcn  om  licft  7  W  een  tebou* 
ben/en  onö  bett  en  fin  te  geben  om  fijnen  toillc  in  €en* 
b2acbt  te  bolgcn.  ?Clbiiö  gebaen  en  getefolbeett  tet 
©etgabetinge  ban.be  l^eeten  Staten  <0enetael  in 
'0<i52abenbageben  26.  ?üugufli  anno  1596.  gepata* 
pbeett  Heermaievt.  (^et  <Ó2bonnantie  banbeboo?* 
noembe  ̂ ceten  Staten/ en  getebent  c.  AerfTen. 

^en  5.  ̂eptemb2io,  3jjn  btfb002f5.  <0ebepnteetbe  öantwi 
'^abontsftuflTcbcn  10  en  n  utenunt  ben^agegete*Dcc<Bc''an' 
ben/en5ljnben7.^namibbaö9,  tm  zmtn/  to$müt%n*S}bt ^atetbag/ binnen  Eeeutoaetbengeatttbeett/  enbie*  ©emcaie 
fenbe  of  be^ecten  Staten  mogtenfeuepben/  bebben  ̂ ta"" 
bate  bomfle  tettfont  o52abe  Willem  ban  kaffan  JKS 
^tabboubet  laten  toeten/  iik  Dm  ontboob  bat  ben  San 
Sanbbag  tot  ̂ ©ingobag  uptgeflelt  toaö  t  €r\  bebben  ®*tft>. 
ecift  ben  1 3.  aubientie  gebabtn  be  bolle  ©ergabcttnge lanD* bet  ï|eeten  Staten  ban  ©2f eflanb  /  en  bate  P2opofitie 
by  monbe  gebaen/  en  by  gefclmfte  obet  gelebett ,  <©an 
alfo  fplupben  een  bupftete  anttooo2be  btegen/cn  bat  fp 
bact  na  eenttoecbe  p2opofitie  obetlebetben/  en  bet* 
ftaenbe  bat  be  ̂eeten  staten  ban  ©2iefïanb  ban  me* 
ninge  toaten  te  febepben/en  fonbet  anbet  amtooo2be  te 
geben/  betttecben  /  bebben  ip  een  mtje  aubientie  bet* 
foebtengeobtineett/  tnbetoelbe  fpljaet  beftlaegben/ 
batfe  baet  aïtebe  14  bagen  getoeefl  toaten/nict  om  pet 
te  follicitetcn  ofte  betfoeben/  maet  upt  ben  naem  ban 
be  ïfeeten  Staten  <6enetae!  /  om  met  tic  lieten  ban 
©?iet!anb  bctgabet 1 3ijnbe/  te  betaetfïagen  en  te  btca^ 
men  be  mïbbelen  tot  baet  epgen  tonfetbatie/  en  bat  fp 
nocötanö  bact  op  geen  anttuoo2b  babben  beöomai/ 
bat  anttooo2b  Weetij  toatc/  en  bettïacn  ï^bbm^z  batfe 
babben  gebelibcteett  om  tt  betttecben/  toaerom  fu  be 
ftoutigbept  genomen  babben/  om  nocb  eenmaelau* 
bientietebetfocben/  en  te  bibbcn  om  een  b:ucbtbate 
anttooo2be/of  om  te  bomen  in  be  betfoebte  communi* 
catie/baet  met  be  ̂ecten  Staten  cföenetael  foube  con* 
tentement  ban  baet  gebefoingeetbe  mogen  gegeben 
toetben.  ̂ atfe  te  b2eben  toaten/fo  baet  boo2geben  te 
lange  geballcntoate/  'tfclbetebetb02ten/  of  fo  bet  te 
b02t  toate/  't  felbe  b?ebet  te  betblaten/  in  allen  geballe bat  fp  baet  genomen  toaten  om  een  fonbamentacf 
ttubban  bengemeenenflaet/  namentlp:  mfty  bes? 
bpanb^maebt  metonfeenonfet  bzienben  tegenfpoet 
bagclnb0bebonben  toetbe  aentetoaffen/  toaet  boo? 
fijn  inbal  appatentebjb  toa$  te  beb2ucbten  in  be  nuat* 
tieten  bp  ©otlcn  /  en  gebolgïij!t  felfö  op  be  guattietcn 
ban  ©Jiefïanb :  ̂©at  men  baetom  moet  \mtm  of  men 
ben  bttjg  beeft  te  continueten  of  b2cbc  te  maften/  en  fa 
men  eenen  febeten  btijgboo:  eenen  beb2tcglpcn  b?e* 
be  beeft  te  prefeteten/  bat  men  ben  felben  moet  conti* 
nueten  tn  't  genetael/  of  bat  een  pbot  fijnen  engen 
btijg  beeft  te  boeten/  inbien  ïiebet  in  't  genetael/  gelijft be  teben  upttpft\)t/  en  baet  bp  top  ons  tot  nocb  toe  ï)tt 
befte  gebonben  babben/  bat  ban  eenen  gemepnen  btijg 
in  't  genetael  mofl  gebitigeett  too?ben  /  en  fo  baet  toe 
gelb  en  bolb  ban  noben  toate/  bat  bet  bolfe  in  een  ge* 
mepne  02b2e  moft  rrcb2agten  gebouben/  en  tet  <02bon* 
nantie  ban  be  <tf5enetalitept  gecmplopeef  t/  en  't  gelb  in 
't  gemepn  opgeo2acbt  toetben/ fulbs  bat  be  <ö5enetalt* 
teptfampt  ben  ïïabe  ban^tate  en  be  tefpectibe^tab* 
boubeto  moflen  in  't  genetael  getefpecteett/  bate  (02* 
bonnantien  tn'tftub  ban  be  gemene  oorloge  acfjtet* 
bolgt/  enntetm'tpatticuliet  geconttamineetttoo2* 

ben/ 
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Den/  nfeffi; befenfomer tn HMaenbecen  gefien öabbcn/ 
ca  berbae!ocn  boo2ttf  eenige  anöccc  mtéUaipftctt.  €n 
na  Dat  be  gefanten  gdjeteti  Uinrcn  cen  tocpitiq  tt  bec* 
teeftften  en  tocber  ingebojberc/  i$  ïjaet  monbclinge  ter 
anttooo&erjcgcbcn/  hut  alfo  fplupöeninbaerttoebe 
fDöopcfïöc  eenige  potneteu  gebonben  babDen/  toacr 
op  fp  Ijare  <6ecomnuttcerbe  in  ben  t^age  toefenöc  / 
eerft  naber  fpzeften  en  ocfclbc  baerom  berfclpijben 
motten  /  fo  naboen  fp  g:ct  gebonben  De  19crgaöertnge 
baerom  te  fr Oozffen  /  ftdlenbc  mibödcrtijb  in  baer  bc- 
bennen  /  of  fp  öen  fdben  tub  begeerben  af  te  toadjten  / 
oföaerterjen  toebei*  te  nomen/  ten  toarefplupbenge; 
lafl  toaicn  te  rcb2ef?ercn/  bacr  in  Die  ban  ©2teflanb 
berftonben  On  be  <©encraiitcptbernabccltte3ijn/  en 
bat  fp  ban  fo  ftlcpncn  innftel  bacr  nietï)abbentebe^ 
ftoaren  /  om  baer  cpgen  gefanten  te f&eften /  en  f jacr 
njpdijft  te  bejegenen  /  baer  be  gefanten  ban  a^ief- 
lanb  ui  htn  ï^age  fo  lange  toaren  opgdjouben/  om 
Dien  ban  »Ober-f3fTd  en  anbereit  tegen  ben  te  boren/ 
en  of  fcljoon  men  be  gefanten  ban  ©2iefïanb  in  ben 
ï?age  3Jjnoc/  niet  babbc  ie  boren  of  met  befdbeop 
bare  02opofitic  te  communiceren  /  fp  niet  gunlijft  be- 
}too2be  te  nemen  Ijet  boo?f3  nptftcï  /  betoijlc  in  baer 
$20pofitie  begrepen  toaren  eenige  poincten/  aenra- 
ftcnbe  uieutoc  confenten  /  al$  ban  liebten  ban  3©aert- 
gclDerS  /  toacr  ban  fp  beo:  befen  tijD  geen  ftenuiffc  ge- 
Ijao/ nocD eenig fcbinbcn  baDDen  ontfangen /  baevom 
be  gefanten  goet  bonben  /  bet  bacr  bn  te  laten  en  te  ber- 
treftftcn  /  om  rapport  te  bom  ban  bacr  befoinge  tot  bte 
tijt  toe/beb3i)le  fp  merftten  geen  boo2bccl  albaec  te  non? 
nen  meer  boen  /  om  be  partpfc Ijap  biefc  tn  eenige  par? 
titulicre  OebonDen/  Dieooftboo2to02penbanDe  tom* 
intflfc  ban  fijn  <©enabe  <02abe  ïBiUem  ban  kaffan 
Hein  Op  be  Staten  <0cncraeï  gegeben  /  Die  fp  füftincer; 
ben  bat  Ijem  Op  Die  ban  3Ö2tef(auD  0cboo2De  gegeben  te 
toecDen  /  gelijft  alg  bte  ban  ©ollanD  firn  €rcdi*  jföaii; 
titim  ban  $affau  gegeben  öabbc/en  öocteel  be  $cfa\\; 
ttn  bcrftlaerben  bat  fulftö  cen  anDer  gelcgentbeiD 

laas  /  toant  't  f  tuft  ban  be  commifTte  toag  alou£  gele^ gen/  ben  pincc  banörangienl|l.flT2em.geinaeftt 
toefenDe  ̂ tabljoubei*  ban  ©2icflanD/  toao  baet  af  ge? 
befiftcert/om  bat  öP  in  ©2iefïanD  pcrfoonlijft  niet  non-- 
be  toefen/en  boen  toatf  op  't  berfoeft  ban  W  ban  ©2ief 

fieeli jft  ban  ftaec  te  raceten  bcpenbecen/'t  toe'fi  be^ta^ ten  «öenerael  om  be  moepten  hi:fc  baer  npt  Oeb:cefbcn 
met  bic  ban  ïEmeflanD  te  fullen  bebbcn/nobig  arïjtcn  te 
beletten/  tct  toelhen  epnbe  bare  gefanten  &l$  bic  falie 
gebzeben  toerbe  en  te  öo?be  gnam/fepben  en  betoonben 
te  bcflaen  in  miöberttanb/  alfo  fp  albaeronberljem 
Ijacben  tegenVooozbig  tit  cemmime  ban  fijn  €rcdl. 
ban  ?t  <0ouberncmcm  ban  l^ollanb  en  ̂ elanb  /  en  tic 
Ijp  particnüerlnït  Ijabbe  ontfangen  ban  benvè^abe  ban 
3lice|ter/  al0  boen  met  boefenbe  particulier/  maer 
^ouberneur  <ï3enerad  ban  alle  be©cceeragbe^20' 
bintten  /  en  ober  fuiftö  be  peeren  Staten  <0enecaei  re^ 

picfenterenbe  /  mi  berfdjedben  't  bed  bat  tk  ban  $|ol- lanb  civfijn  €rcell»  niet  berfabigt  met  beparticultcr? 
commiffie  ban  Jgotlcmb  /  babben  goct  gebonben  be 
commiffie  banben«6oiiberneura5enerad/  enconfe^ 

qucmdijh  ban  be  *©cneralitept/te  nemen  ober  't  o3ou? bernement  ban  f^llanb/  en  bat  Uk  ban  iMeflanb  niet 
berfabigt  met  be  commiffie  ban  be  <0eneralitept/ 
poogöen  ober  baer  43oubcrncment  /  tmw  43oubcrnetic 
te  conjtringeren  aen  particuliere  commiffie  ban  be 

peeren  ̂ caten  ban  Biicflanb/  't  toelft  metanberö 
ftonbe  fmalien  ban  na  feparatie/  ten  fonbcrlingeacfj^ 
terbele  ban  be  önie  en  ban  be  generale  öegermge, 
<Ü>at  bp  tmi$g  ban  bc  peeren  ban  ©2ie<ïanbboo2ge/ 
bJ02pen  toerbe/  bat  be  folöaten  op  bare  repartitie 

ftaenöe  /  nieutoero  (w'ütn  On  ben  ̂ tabJjouberö  gdetb of  berleib  ix»02ben  /  ïim  Bp  abbijfe  ban  baerlupber  «0e- 
beputeerbe  (berilaenöe  ban  plaetfen  bic  Op  be  <a5enera* 
liteptfijn  <ü5enabe  Oebolentoaren)  baeropijebbenbe 
gefanten  berulaert  bat'ttoaerbuptcnbeflülenreben 
ban  ftegcringc/  bat  in  ̂ obinrien  bk  ftaet  maften  /  be 
folbaten  mt  beöoren  ingdeit  of  bertroftften  te  to02ben/ 
ban  ter  ozbonnantie  ban  be  ̂ taöljoubero/  met  abbijjS 
ban  be  <0cbeputccrben  ban  befeibe  $fcobttttie/maer  in 
plaetfen  gdjorcnbc  onber  ̂ 20bintien  bic  geen  ftaet 
maften(toaer  onber  Coeberben  mebe  foube  mogen  be- 

grepen  5ün/fo  lange  't  reebt  baer  ban  contentieujc  i0)  of ooft  in  anbere  ̂ obintien/baerincngarntfoentelcg^ 
gen  foube  JjcbOen/  ban  be  repartitie  Oupten  befeibe 
ftaenbe/  hot  men  baerom  be  Staten  of  <©ebeputeetbe  (Foi.  6j.) 
ïïabcn/  op  toelftc  repertitte  fulfte  fultfatm  fïaen/  foube 
te  bzagett  Oeböen/  bat  toaö  geen  gebzupfi  bp  geen  JjfcO' 

lanb  fdfö  <©?abe  3©iüem  ban  5^affau  Op  be  Staten  biimen/ ban  alleen  boo?fo  bed  bie  ban  ©2ieflanbfuflP 
<2plcnerad  baer  toe  gecommitteert  /  met  ïik  lafï  ̂dt  lp  j  neren  /  en  be  rebenen  ebinceren  /  bat  Op  fo  berre  be  re- 
't  fruft  ban  be  ̂ ufïitie  foube  sföoubemeren  met  abbijö 
ban  't  =^of/  't  ftuft  ban  bc  politic  met  bet  abbij^  ban 
bea5ebeputeerbe/  cn'tftuftbanbeoo2loge/  met  ab* 
bij^  ban  eenige  <j3eöeputeeröe  of  Staten  ban  't  lanb  / op  toelfte  commiffie  l)n  tot  Uc  tijb  toe  bet  ̂ tabbouber 
amptalbaerbebientbabbc/  ban  om  tiat  inben^larc 
1585:.  fijn  €rcell,  <0:acf  tlKaurit.ö  ban  ̂ Daffau  Op  tic 

partitiefuiftö  foube  cauferen/  baer  tipt  ftabbe  tcbol* 
gen/  bat  be  folbaten  fouben  gdjouben  to02bcn/ten  bicn- 
(Ie  te  jijn  ban  fnme  particuliere  p20bintie  /  op  toelfteïS 
repertitte  fp  fïonocn  /  fonber  tat  be  i0eneralttept  /  ban 
betoelfte  fp  contmifite  ontfangen  Ijabbe  /  en  aen  üeWU 
htfp  met  eebe  berplidjt  jiftV  baer  ober  buptcn  be  ̂ 2.0^ 
bintie  ban  baer  repartitie  fouben  gefagljeOOen/  baec 

ban  $>ollanb  alö  ̂ tabljcubcr  toaö  aengenomai  /  en  1  ober  bet  ban  aen  eenepiobintie  foube  flaen  mogen/om 
fijn  commtfiïc  baer  toe  ban  be  Staten  ban  ï|ollanïr 
ontfangen  Ijaööen/  fo  nebben  bic  ban  be  factie  ban  ito- 
ba  bier  upt  occafie  ncfodjt/  om  <©2aef  3©iUem  een 
Oafte  te  f^lm/  en  fuflineren  bat  bte  ban  JEtöcfïanb  alfo 
fouberepn  r^n  /  alö  Ut  ban  -Jgollanb/  en  baerom  baren 
^tabbouber  fo  tod  beboren  commiffie  te  gebrnafó 

Rolland  /  baer  bp  nu  a'eftftenbe  bat  fijn  commiffie  no-- 
belijftmoftberanberttocrben/  om  bat  men  ftlaerïtjft 
fag/  hot  bp  onber  ütxzl  ban  Utn  /  tot  onbienfl  ban  bacr 

^20btnttc  't  garnifoen  npt  Coeberben  getogen  en  baec 
mebebef02tificatte  belet  ïjabbe/  'ttoelftljplicbtelijft 
babbe  ftonncn  boen/  om  bat  altijD  eenige  ban  be  <è>cbc- 
puteerbe^taten  met  bent  biclöcn/en  niet  babben  fton? 

nen  te  toege  bjeitnen  /  fo  Ijp  abbijss  ban  't  bolle  Collegie baöbe  moeten  nemen  /  en  niet  tegcnftaenbe  fp  tod 
toitfen  bat  fijn  drrcell.nïiauritiuö  ban  i&affau/  ap- 
P20batie  ban  fijne  commiffie/  en  fijne  commiffie  ban 

<<5elba-lanb/  üptreebt  en  €>btz-1$tfd  ban  be  <0enera? 
litept  baöbe/  fo  b?cbenfe  cbentoel  bat  ftttft  feer/  om  aen 

b'eene  3ijbe  aen  baer  tetreUftenbengenenbicbcnna- 
me  ban  fouberaiuiteut  toat  ftetelbe/  en  aen  b'anbere 
3ijbe/  Ut  't  belet  ban  be  foztificatie  ban  Coeberbe  op  be 
hropflali/  baer  boo2  fnnu  bte faïtefo berre gebjaeftt 
ïiabben  /  bat  bc  Staten  ban  3[>2icflanD  begonnen  bab- 

belt bit  poinct  in  Deliberatie  te  leggen/  inepnendeof 
<£5?acf3öillem  baec  mebe  te  berbJijben  (Daer  toe  ap- 
parentie  toaö  /  inbien  De  faftc  boo2t  qttamc  te  gacn)  of 
fnnc  autcritept  te  befnijben  na  öaren  totlle/  om  ban  ge^ 

V.  Deel. 

niet  te  bdbe  te  trdiften  /  ofte  erploictcren  /  baer  aen  in 

't  generad  foube  bebonben  tooien/  'ttodbaertban 
ben  Hanbc  te  bangeiu  Catt  toaer  tn  bei)0O2lijftente 
boo2fien/  Ijet  iötoelgeojbonneert/  bat  becommiflte 
ban  be  <0enera!it?pt  moeten  ontfangen  to02ben/en  bat 
anberö  boenbe  /  Ijet  niet  ftan  ban  een  nabenften  beroo2- 
faften  ban  anbere  &2ac&jften.  öter  op  allegeerben  Ut 

banB2iefTanb'terempdban^'taberen/  bp  bte  ban ^oltanb  met  (nieten  opöaecrepertitieftaenbeingc' 

Ijouben  getoeefi  ̂ ijntt  /  baer  tegen  itf  geftelt  b'crempeï 
ban  gaffelt/  en  berftlaert  bat  'et  öeflonb  tn  iFacto  /  bet 
toelft  hn  allen  51  jben  naber  geeramineert  en  Oebonben 

getoeeft  5ijnbe/  hat'ct  anbersf  beboo2be/  afgefïagen toare/  en  nu  nieutoertf  toebienbeopgebadt/  alöfjet 
geraeftte  bper  aen  te  biafen.  €pnbdtjft  nebben  Ut  ban 
të2tefïanb  berftlaert  batfe  om  ecnmael  af  te  btfputcren 
goet  gebonben  babbcn/  b»nne  <0ebeputeerbe  bic  alle 
faften  ban  ïScgeringc  eentoijïetijb^b^bjaert^bpbe 
banbgdjabbabben/  te  berfebsjben/  en  alfometbe- 
boo2iijfte  ftenteniffe  tot  be  b02ber  communicatie  te 

p>ocebcren/  om  be  Hnie  Dieö  te  meer  te  mjben/  't  toeilt 
be  gefanten  ban  De  generale  Staten  ben  niet  ftonben 
laten  nusbaUen/  betupgenbe  bat  goebeobetlegoinge 
ban  rebenen  tegen  ttn  anöeren/  toaerom  fp  bacr  geno- 

men toacen/  niet  en  ftonbe  ban  goeb  boen  /  ban  bat  an* 
berc  argitatien/contentten  cncontefïatien  geenbJtenb* 
fcljap  ftonben  inüjengen  /  en  bat  in  bope  bat  reben 
foube  «lactfelj ebben/  fp  fouben  Op  be  peeren  «^ta* 

f  z  ten 
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ten  <ü5enetacl  öeboit  Doen  /  om  öe  aengebartgcn  com= 
muracatie  uut  te  boeten. 

©e«fan*  3&ie  boo2f3  cefanten  3ön  öaer na  bertroftften /  ftp 
ten  Doen  öe  Staten  ban  ®2icflanö  geöefropeert  3ijnöe/  ban 
Daec  tap*  auc  jje  tccinoc  /  onftotten  en  toijn  /  öie  fp  binnen  3leeu; 
£am  to^ciïicii  gcïjncn  Dnüüen/  en  3ijn  in  aller  fpoet  in  öen 
%\mn  Haoe  geneert  /  altoacr  fp  ban  alle  Ijaec  befoinge  fclmf* 
4&enKatu  tcüjïï  {\1pp02t  geöaen  ïjebben  /  ennalectucebanbien 

bcrfotfjt/  te' toeten  of  öcboo2f$  ̂ eetcn  Staten  (jaèp 
iicöecbefotnöeaenncnomenijatJben/  en  lieten  gebal- 
len/  toaeropgercfolbeerttocfenöe/  öebbenboojant- 
toooïbe  betftlaert.  Stlfo  ö'intcntie  engoeöcmeningc 
ban  öe  peeren  Staten  42>cneracl  getoeeft  i$  I  om  be 
peeren  Staten  ban  ©.acfïanö  te  mogen  betocgen  tot 
centgljeiö  en  beb02öertngen  ban  öe  gemene  fafte  in  ge* 
iijaöeiö  met  öe  <®cneraUtept  /  nopenbe  be  regering  en 
Öireme  ban  öe  oo2loge  fo  te  toatet  al$s  te  lanöe  /  en  (jet 
fiufe  ban  contributie/  fonber  upt  eenige  particuliere 
cOnfiöccaticn  te  interpreteren  öe  actiën  ban  öe  Staten 
^eaeraeï /  anöers  öanfiare gocöe intentie itreftftcnöe 
$/  tot  conferbatie  ban  öe  gemene  önie/  onöerltngc 
tufllöen  aUe^jobintie/  en  tot  gemene  toclitanö  ban 
öefelbe/  en  öat  öefelbe  <©cöeputeecöe  öaer  toe  fouoen 
gebuipnen/  öe  feetoeegltjUftc  rebenen  en  miööelcn  öaer 

-     toe  öienenöe  /  en  bat  fp  bebiuöen  bat  öe  boo?f3  peeren 
<0ecornniitteetöe  öatcnlajttodöeb&engeboigt/  i}at 

ÖnreC.obctful&0'tboo2f3gebtfoingeeiöe  boor  aen^ 
öcnaemöteiöcn  en  ratificeren/  en  ban  Ijaer  geöaen  öe* 
boir/  moepten  en  arbepö  bcöanfeetv  öefelbe  berfoeften; 
öe  tegen  öe  aenftaenöe  j&etgaöeringe  ban  öc  peeren 
Staten  ban  l&ieflanö  te  berbocgen  /  om  öeje  falie 
i?02öer  boo?  Det  gemene  befte  en  bentoelftanb  ban  öen 
floer,  ban  a&iefïanö  te  becbolgen/en  Ijelpen  uptboeceiv 
MYüz  gaeö  en  ötóiftelijïi  geacljt  /  bat  men  beneffeng  öe 

Iö'oo2f3  peeren  nofü  fouöe  boegen  /  berfoeften  en  com* muteren  öe  peeren  Alleman/  eniPooft/  fiaöen  ban 

'  «^tate/ geöaen  öen  6.  <©ttob2$  1596  <©etoelfteöien- boigenöe  öen  9.  <©ttob2té  npt  öen$tagegetepu7  en 
öen  i2,<0ftob?isf  fmo2gen$  broeg  tot  &eeutoacröen 
geartibcert  3ijn  /  om  Ijet  boo?f5  befoinge  te  berbolgen  / 

/  alöacr  top  öaer  fuif  en  laten  m  Ijaer  befoinge  /  en  nate 
Öciemjöcen  anöcrc  fafte  beröalen. 

^ti  •anignitoöefeas  fïaerg  rjebben  be  <0eöcputeeröe 
9ffdutttfc  Staten  ban  02icfïanö  geacco2öeett/  eert  öifputatie  of 

oe&oubm  tfamen-fpraïie  geljouöcn  te  toojöen  ttt  't  openbaer  /  in 
Jf'ÏÏ/  te  <©alepitrc  fcerfte  binnen  Eccutoacröcn/  tuffcöen 
SS"   RuardumAcfonium  bteuaecöe$Cïoööelijftentooo2t0/ 
jRuatbura  in  Corinum  tCC  eenre  /   t\\  Pictcr  van  Leeuwaerden  Öie- 
atconiom  imt  öcc  ̂ cnnoniflen  of  koperen  ter  anöere  3ijöe/  op 

IffiSl  toerfeljtPbm  art$rolcn  öe£  <0eloofg/  in  berfctjtl  jtaen^ 
Kfoimeec»  öe  tufftljen  öcfeïbc  /  öaer  banöe  uptfclj2nbinge  bpöe 
öe  fieiiflie  jjoo2f5  peeren  43cöeputeeröe  geöaen  10/  met  aenplafc 

JSïJ  Uim  ban  öe  poincten  /  öaer  op  öe  öifputatie  fouöe  ge- Sneeu.  fcljteöen/intoellteuptfcïj2ubJngeberrjaclttoa«/öatDe 
ien/aee*  öifpuwtie  fouöe  beginnen  öen  16,  Sflugujti  binnen 

^ÏSJe  Eeeutoaeröcn/  tm  9.  uren  öeö  morgenjf/tcn  obetflaen  ten  bk  öaer  toacljten  om  na  Cngelanö  te  repfen?  'öen 
St "f   &an  öe  peeren  ©outoa  ban  ̂ itfama/meöe  ^eöepu-  toelften  Op  communiceeröe  öe  fahe  ban  öe  alliantie/  en aaoperjï    teeröe  doctoren/  Scöe  ban  €pfinga/  ̂ embertu^  bat  öefelbe  bp  öen  ïïoninft  en  betoilligtnge  ban  alle  öe 
«e  anöete  ̂ fenburg  ̂ öurgemeefterin  Eeeutoaeröen/  en  doctor  ̂ incen  ban  ben  bloeöe  /  en  alle  öc  parlamenten  toatf 
»oen.      pmc  6janjv  ̂ c^cpcn  /  alöaer  als?  #2efiöe£  /  om  ge-  geapp20bwrt  en  aengenomen  /  felf^s  ooh  met  confent 

öiu-enöe  öefelbe  öifputatie  /  tot  toeringe  aller  confufie/  ban  öe  $unce  ban  öen  @au$  in  ©2anhrijli  toefenöc  / 
goeöeo2ö2etc  öoen  cnöcrljouöen/  öaer  toe  oon  ttoee  't  toelh  oitfe  gcfantcn  boo2f3  terftonö  acn  öe  Staten 
l?eeröigcfcb:ijbcrj5geo?öoiuiecrtto02öcn/omJtgcneöe  <0eneraelfcö2ebcn/  en  bete  öeöebcöcnnenoftoelöen ColloguentenfouöenöicterenoptefcDriJben/entoaren  i$au$  meer  (teunfeïö  alö  op  ̂ oangien  alleen  fouöe 
öc  ttoee  fclj2ijber0  ö'eene  genaemt  <©outoe  ban  ̂ pen?  j  toillen  foenen.  ̂ e  boo2f5  hertog  bertoog  öaer  na  upt 
ÖupW  openbaer  i^otari.ö  en  burger  tot  Eeeutoaeröetv  Eelanö  /  en  quam  ober  öotteröant  na  öen  ̂ age  /  al 

ban  $2ieflanö  /  met  öen  titnl  Prothocol ,  dat  is  de  gan- 
fche  handelinge  des  gefpreks  gehouden  tot  Leeuwaer- 

den in  Vriefland ,  tuflehen  Ruardum  Acronium ,  die- 
naer  des  Godlijken  woords  ter  eenre ,  en  Pieter  van 
Ceulen ,  dienaer  by  de  Menniften  of  Weder- dopers  tec 
andere  zijden ,  &c.  ̂ o  toil  ift  öen  lefer  öie  lu(t  ïjebben 
öefelbe  banöelinge  te  lefen/  öaer  toe  getoefen  ïjebben. 

<E)etoelïie  rjaer  oo?öeel  b?p  gelaten i$  /  bolgenöe  't  fel* 
bc  $20tïjocol  /  om  't  felbe  te  onöerfoeften  /  en  upt  <6o- 
öeé  tooo2ö  te  bep2oeben  /  en  't  goeöe  teberjouöen. 

I^ier  boren  ïjebben  topgefeiööatöenm^umjinfe^cew 

öe  Staten  45cnerael  op  't  berfoea  ban  öen  ïf  eere  4siU  J'a""  , pijngcrefolbeerttoaö/  bat  men  een  flatelpe3lega'|>nj;en 
tic  m  Cngelanö  fenben  fouöe  aen  öe  Ifroninginne  /  op  eenige  Be« 
öe  Ijanödmge  met  öe^ecre25oölep/  ^CmbafTaöeurjf'fnaett 
ban  öe  boorfepöe  ̂ oninginne  /  nopenöe  Ijet  gepreten-  efnnïï«n 
öeeröe  berferjot  bp  tjaer  gebaen/  tot  fecoutg  banöeönfleian&, 
peeren  Staten  «6enerael  /  tot  onöerftouöinge  ban  öe 
oorloge  tegen  öen  &oninl$  ban  ̂ angicn.  (Cotöefe 
Slegatic  toeröe  berfocöt  öe  ̂ eere  3©alraben  ban 
252eöeroöe/  ̂ eere  ban©2eöeroöe/  ©?p-§eet  ban 
©panen/  ttu  .tftëaer  alfo  öe  boo2f5  ̂ eeretjemöaer 
ban  geercufeert  baööe  /  3tjn  bp  öe  boo?f3  peeren  «^ta- 
ten  <Öenerael  öaer  toe  gecommittcert  öen  ouöen  l^cerc 
Cancelaer  orlbertuö  EeoninuiS  /  öe3§eerc  ̂ ebaftiaen 
Eofen/  en  öe  %erc5Frannena/  fp  bertogen  öen  4» 
^cptemb2iöuptöcn^agcnaZelanö/  om  ban  öaer 
meöe  met  öenlupöen  te  nemen  öe^eerelBr.fïacob 
©allt/  (€reforier  ban  Eelanö/  öie  meöe  alöaer  neff  ensf 

rjculupöen  gccominitteerttoa^.  Sn  Eelanöt'fcfjepe 
gegaen  3ijnbc  ontrent  öalf  September/  3tjn  in  ̂ ee  ge- 
lopen  /  öan  bermit0  öc  toinö  contrarie  liep  /  en  öat  feer 
fterït  toacpöe/  5ijn  fugenootfaentgetoeett  met  groot 
peiïjnel  toeöcrom  na  Eelanö  te  neren/  toefenöeöen 

Cancelaer  ̂ comnucs  fo  fieli  op  't  toater  gcto02öen/  öat 
ïjp  liem  acn  öe  peeren  Staten  <6enerael  teritont  wcu* 
fceröc  baa  öeje  bopagie/  en  berfocöt  öat  men  een  anöer. 
in  fijn  plactfe  fouöe  toillen  committeren  /  öaer  ober  öe 
Staten  <0cnerael  noclj  aen  öem  fcD2eben  /  en  berfocè- 

ten  fo  öet  mogelijlt  toare/öat  öp  't  lanö  oefen  öienft  niet 
toilöe  toepgeten/en  aen  öe  anöere^eöeputeeröe  fcfce^ 
ben  öe  boo2f3  peeren  ,$taten<®enerael/  öatfeöocrj 
metöeeerflegelcgcntDeiöfouöenboo2t  baren/  en  öen 
^eere  Cancelaer  meöe  nemen  /  fo  öet  mogclijn  toare/ 

en  öp  mocDte  /  fo  niet  alleen  fonöcr  öem  ■,  öaet-en-tuf^ 
fetjen  arrtbeeröen  öen  hertog  ban  ©ouillionntZe- 
lanö/  öctoelne  in  cngelanö  getoeefttoag  ban  toegen 
öe  ïioninft  ban  ©2annrijn  /  met  öetoelfte  öp  fenere  al? 
Uantiegcmacfttöaööe/  öaer  bantoptjiernafp2enen 
fullen :  l^p  toerö  ban  öe  peeren  ban  Eelanö/  met  alle 
eere  en  goct  ontfiael  getoellenomt  en  ontfangen  /  gelijk 
ooft  b^  öen  2Hömirael  $af|ïui  öie  ban  toegen  fijn  *êï* 
cell.  en  P2incefjfc  toeöutoe  ban  ©rangien/ öem  öaer 
meöe  ontfing/öefgelijliö  öen  SCmbaffaöeut  2öu5anbal 
öie  l)em  alöaer  lag  en  toacljte  /  en  ooft  ban  onfc  gefan* 

aen  be  3ijöe  ban  ̂ croninö  gctfelt/cn  aen  ö'anöere  3ijöe ban  peter  ban  Ceulen  /  3Birft  <©oeöefe  meöe  bo?ger 
alöaer/  en  3?ott02  Carel  Caroli  meöe-fclj2öber  in  ab= 
fentiebatt  ̂ ïrït  ̂ Doeöef5  /  toelfte  öifputatie  geöuuröe 
ban  öen  i6,9CumMttaf/  tot  öen  i7.$obemb2j0öe£ 
felbcn  iaer 97  en  k  bn  öe  <0eöcputeeröe  berfïaen  öat  öe 
CoüoQucmen  in  öe  r  famen-fp2eftinge  öen  jouöe  beöel- 
pen  met  ö  oberfetttnge  öeö  25pbei!S  bp  Ëutljeroge- 
baen/öess  öat  b?P  fouöe  toefen  in  guefrieufe  poincten  tot 
b'ortgtnale  fp?afte  tocblncljt  te  nemen  /  en  aen  bcpöen 
3üöcn  bertoillmi/öat  2.  uren  boo?-miööagö/en  2.uren 
na-mtööacnsfouöe  gcljanöelt  toeröen.  .tBaer  toant 
Jjet  gene  alöaer  bcrljanöeltiö/  bp  confent  en  P2ibtlegie 
ber  peeren  Staten  o3cnerael  geö2uftt  i«/tot  ̂ ranifter 

toaer  öp  met  'tlupöenbanöcftloftftcbpöefcöuttectje 
ingeöaelt  toeröe  /  en  gelogeert  in  't  ftuptf  ban  öe  ̂ in- 

ceffe  ban  (@rangien/en  öeö  felbcn  abonö'tf  ban  öe  ̂ §ta^ ten  ban  ̂ ollanö  collegialitec  bertoellcftomt  /  met  een 
ft02te  ©ratie/  öie  bp  öen  möbocaet  ban  ï^ollanöülo* 
Öan  ban  <®löcnbarnebclö  gep2onuntieert  toeröe.  3£en 
23.3ijn  öe  boo2f5  ̂ mbaffaöeiirs  na  Cngelanö  geöefli^ 
neert/(öebben  gocöe  tuint  geftregen)toeöer  t'fcöepe  ge^ 
gaen/fonöer  öe  ï^eer  Cancelaer/öetoelfte  nocö  niet  toel  ©t  &r*n> 
te  paö  5i)nöe  /  alöacr  nocö  toat  bleef/  en  öaer  na  te  rug  ""  b"JJ öe fee  eröe/  öe  gefanten  boeren  met  goeben  fpoet  /  en  qua-  Xnccaei 
men  öen  z.  (Dctobztö  tot  Eonöen  in  Cngelanö/altoaer  nomen  m 

fp  feer  toel  ontfangen  3ün/  en  öebbcn  etlijfte  malen  in  ewimv 
communicatie  getoeejl  met  öen  ïïaöe  ban  öe  Uönin;  ™Sl ftp  <0iUi $  ban  öen  tfaöe/  ö2uftfter  öer  peeren  Staten  ginne/op  öe  anttooo2öe  öie  öc  1£.  ̂ tatenaenerael  aen  ganMta. 

öe 



59 6. Van 't  Vervolg  der  Nederlandfè  Oorlogen. 
De  leere  ban  25ötlcp  gcgcgcbcn  uaddcn/rcmottftrcer^ 
Den  dat  de  l^ccrc  Staten  «Ü5enerael  /  fym  jiBareitepttf 
fecourg  Doog  tijd  ban  noden  uadden/  en  betfocljtcn 
dat  't felbe fecouttf  met  nare  füajcf  t  cpte?  goede  gelief- 
te  en  fabeur  in  defe  Handen  in  ocljt  gccontinuecrt  toer- 
Den  /  maer  fo  't  fdbe  met  uacr  goede  fabeur  en  gelief? 
te  niet  mocljte  gefcljicden  /  datfe  dan  defe  Handelt  totl* 
De  bergunnen  /  Dat  De  Staten  ban  Ijare  <88beröa* 
nen  ban  De  <£ngelfc  natte/  alluer  teÉm^eindienft 
en  der  «Staten  befoldingc  fonDe  mogen  onderlpuden 
4000.  of  5000,  mannen/  of  fo  bed  min  aio  de  nood 
ban  öen  Éande  foude  bcrcpfdjcn.  €n  indien  nare 

(F0L64.)  iBaieftept  öacr  oofttoilDctonDconDcrljouDingebian 
De  Contpagnicn  ban  Ijctfecouröontlaiten/  totnoclj 
toe  De  3tanDen  geDacn  /  en  Die  te  contrcmanDcren/ 
Dat  ïjaer  Dat  niet  beliefDc  te  Doen  of  laten  effectueren/ 
Don  ttoee  maenDen  na  Dat  bit  accoo2tbefïotcnfouDe 
toefen/  en  De  boo2f3^taicnbcttoittigtfoudcn  toefen 
ban  De  refolutie  en  beliefte  ban  uatejiBajefïept  op  Dit 
fubject :  «&o  ïjace  iBajeftcpt  naer  ooft  rtfeeltj&ss  fou- 
Den  toillen  ontlaften  ban  De  garnifocnen  Die  Darc  B)a- 
jefrept  tot  öace  berfeftcrrïjeid  binnen  Den  ftcdenban 
Bliftïngen/  Den25?iel/  ctulammeftcnöonderuoud/ 
datfulftg  niet fonDe  gefeïjieden  Dan  binnen  De  z*tnaen« 
Den  ais  boben/  en  Datfe  Dan  De  Staten  Defclbe  plaetfen 

toeder  foude  gelicben  ober  te  leberen  /  of  fo  't  uacr  bc- liefDe  Die  nocf)  befet  te  gouden  en  te  betoaren  /  tot  Den 
epndebandecoo2loge/  Datfe 't  felbe  toel modjt doen/ 
mitjS  Dat  't  onderhoud  ban  defelbe  befettingc  niet  fou 
De  gcfcDieDen/ tot  latte  ban  De  Staten :  maer  datfulftg 
fonDe  gefcftiedcnboïgendef)et(€cactaet/  fondecbep 
feo?tingc  der  boo?f5  fleDen  inDarcgeretfjtigljcid/  of 
ban  De  lanDen  in'tgcnccacl/  en  datfe  die  t'êpnde  ban Den  oo2loge  in  niemandg  uanden  al$  ban  De  Staten 

fonDe  mogen  Doen  lebecen/  De$  fonDen  De  Staten  t'öa- ren  lafle  Defelbe  gacnifoenen  berf^gen  ban  ucupt/ioot/ 
lonten  en  logi#-gelD  nolgende  ïjet  tractact  bart  Den  ia- 
re  1 5  8  *.  ©002t$  fonDen  De  Staten  tot  betoon  ban  na- 
re  danftbacrljeid  noeft  ban  Defen  jace  tegen  Den  Dag  ban 
De  geluftftigc  geboomte  ban  ïjarc  ifêjajcfteptccnftate; 
njfte  legatie  affenDen  aen  öace  iBa  jeftept/  Die  Daer  (op 
Dat  alle  potentaten  notoir  toerde  Ijet  fabeur  en  affa 
ftentie  diefe  Defe  Handen  betoefen  fjaDDe/  en  Dat  alle  De 
^Ingefetencn  dcfec  Handen  fulfts  beftenden)  met  bc- 
fjoojliifte  en  ootmoeDige  ïjand-ftufïinge  en  bedanuinge 
te  p2efenteren  20000.  ponden  flccrlingov  en  Die  te  bes- 

talen aen  De  gene  Die  Darc  |E)ajeftept  bn  O^Donnantie 
ban  nare  |Xjajeftept$  ïjandgeteftent/  daer  toe  bdie- 

ben  en  fitifcö  gunnen  fal.  't  3©eï«e  De  Staten  alle  jaertf fulftö  met  geujfte  Hegatic/ootmüedige  danftfegginge/ 
Dand-ftufftnge  en  pjefentotie  ban  recognitie  afó  boren 
op  Daer  naa/eftepté  geboo2te-dag  continueren/  fo  lan* 
ncïiacelBaiefttptlebenfouDe/  mttó  Dat  De  Staten 
fiaet  alleen  toilDen  berbinDen  /  aen  De  perfoon  ban  §& 
rel!iBajefreptenniemanDanDer&  <gn  Daa*opfouDen De  Staten  met  groot  berlangcn  berïjopen  te  bertoaefc 
ten/  De  geluMnge  uptliomlle  ban  De  tegenfruwDiae 

ban  Den  CarDinacl/  en  De  berfterftinge  ban  fnn  macDt/ 
en  Daerom  ten  eerjten  UaDDen  te  biDDenomDcconti^ 
nuatic  ban  Ijare  .f^atefteptö  fecoucö  /  en  fofe  enfceltjft 
Daer  toe  niet  toilDen  berftaen  /  Datfe  Dan  gelaft  toaren 
te  infifteren  op  De  pjefentatieninitèeertgeDaen/  en 
De  feoranginnc  ootmocDelijn  te  biDöen  Defelbe  te  toil- 

len accepteren.  <DaeropDenütaeDrepliceerDen/  Dat 
in  De  anttooo?De  ftonD  Dat  men  De  öoninginne  alle 
inerö  op  paergeboo2tö-DagfouDegeben  20000.  pon- 

den ftecrlirms/  in  bctalinge  ban  gelijhe  fomme  Die 
men  Jjaer  ban  toenen  'tfecoucsf  fcljulDig  toaö  /  Dat  ̂ et felbe  fouDe  continueren  geDurenDeDeoo2loge/  maer 
Daer  na  al$  De  Staten  in  paps$  fonDe  toefen/  fouDe 
men  betalen  80000.  ponDen  fleerlingö/allecn  boo?  Den 
tijd  ban  4.  iaren/  en  tertoijlen  fouDe  totlaflebanDe 
itoninginne  bljjben  De  gamifoenen  ban  ©liffinge  /  en 
ban  üm  252iele/  Die  ten  tijDe  ban  't  contract  jacriijfó 
beliepen  2 1 000.  ponDen  fleerlingö  /  Doen  De  gamifoe- 

nen ban  Dien  niet  meer  toaren  alö  11 50.  man/  Daer 
men  nu  tegentooo2Dig  om  De  openbare  en  (jepmeujfte 
aenfïagen  ban  De  bpanD/  in  Die  plaetfen  toel  1950, 
man/  gefïaDelijft  fouDe  moeten  onDerlpuDen/  beD2a- 
genDe  tod  tot  46000.  ponDen  fteerltngö  of  Daer  om- 

trent/ Die  De  ïaoninginne  jacrlijliö  mofl  betalen  fonDer 
anDcc  ertrao2Dinarij$  onlioflen/  inboegen  Dat  De  gep2e= 
fenteerDe  20000.  ponDen  fteetlingö/  niet  fonDen  non- 

nen fïrefclien  Dan  in  minDetingebanDelopenDejaer- 
lijttfc  ïaflcn  Die  men  öaer  altooö  op  Den  Ijalfe  toilDc  la- 

ten /  groter  als  't  Dubbelt  ban  De  boo2f?  fomme/  toaer- 
om  D'efclbe  in  tenen  banDanlibaerïjeiD/  billponiet 
fionDentjeaccepteert  toerDen/altoaer  't  Datmen  fcljoon 
alfo  De  plaetfen  met  'et  eerftc  befP2onen  gamifoen  ban tttactaetbetoaren  ftonDe/  alö  neen/  om  Datfe  Dan 
nocl)  ebentoel  fo  beel  of  meer  fouDe  uptgeben  Mfa 
ontfangeiï  fouDe/  't  toeln  Daerom  geen reDen  gaf  om 
aeaccepteert  te  toerDen  in  De  gep2efenteerDe  ̂ >2me : 
ÏBat  belangde  \)zt  poinct  ban  DeguijtfcljelDingeban 
alle  (öbiigatien  /  rembourfementen  /  ctediten  /  actiën 
en  intereflen/  etc.  ̂ adde  de  Itoninginne  terftond  op  De 
aennomfte  ban  25oDlep  betnlaert  /  Daer  toe  met  gefint 

te  5ijn/  en  t'feDert  nopt  betoont  Daer  meDe  fatiöfactie  te nemen/  om  de  nlepnigfjeiD  ban  De  gep2efmteerDe  fom^ 
me/  ten  regarDebanDeerceflfibebefpente/  Diefpge* 
Daen  öaDDe  in  elf  jaren  (fonDer  opteenigegratuitept 
genoten  te  Debben)  Die  \y^  eflimatie  toel  monteren  fou- 

De 3.  millioenen  ftronen  /  daer  af  de  Staten  quijtfcljel- 
dinge  begeren  :  en  daerom  toerde  Den  gefanten  ge- 
fept/  dat  de  ïtoninginne  Daerpzefentatienietnonde 
accepteren/  ten toarcfp defelbe bermeerderden/  om 
ooft  bctalinge  te  mogen  ftremtenaen  de  grote  difpence 
die  de  feoninginne  geDaenöadde/  ooft  begeerde  fpfo 
generalen  acqiiijt/  toel  lopende  tot  een  miilioen  pon- 

den fteerlingö  ban  de  ftoflenaen  'tfecouc^geöangen in  elf  jaren  niet  te  geben  /  en  daer  onder  te  begrijpen  / 
't  gene  fp  öaer  in  ïjaer  affairen  in  baren  gelde  öadde geleent :  daer  tegen  de  gefanten  fepden  dat  men  mo- 
geujft  toel  obligatim  ban  geleent  geld foude binden/ 
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oorloge/  en  dat  de©ereenigde^:obintientoederom  maer  niet  dat  die  ban  Rolland  en  beland  daer  boos 
foudengeb2acï)t  toefen/  in  bolftomenberfefterdebjc-  refponfabel  toaren/  boo? een  groot  deel/  daer  op  den 
De  en  rufte/  tn  toelftengeballc  De  Staten/  innlaetfe 
ban  De  20000.  ponden  {teerlingt  die  dan  cefTerenfou^ 
Den  /  met  geüjfte  Danftfegginge  en  oottnoeDige  eerbie- 
Dinge  fouden  p2efenteren  en  betalen  de  fomme  ban 

80000.  ponden  freerlingo'/  en  in  die  bctalinge  te  com tinueren  den  tijd  ban  bier  iaren  /  fo  öarc  jBajeftept  fo 
lange  in 't  leben  blijft/  fo  niet  gedurende  ïjacc  lebcn 
alleen/  en  b02der.ö  op  alle  andere conditien  alö in  de 
anttooo2de  den  ï^eere  23odIep  gegebcn/  b2ederupt- 
gcd2uftti^/  en öier boren foi.  i9.in'tlangeberDadt/ in  date  den  leften  partij  boo2ieden. 

IDaer  de  gefanten  ban  De  staten  ïjebbcn  op  Dit 
berfoeft  (nelijft  fp  geljoopt  ïjaDDén)  «iet  befonDer.«  fton^ 
nenobtinërcn/  Dan  alleen  bete  ftoarigfieiDö  en  een  re- 
fupss/  't  toelft  fp  De  Staten  <JB>cna4ael  in  $obemb2i 
ï)ebben  obergcfcÖ2eben/  Daer  upt  men  fag  Datfe  boo? 
eerft  De  oBedeputeerDcn  geb2aegt  l)adDen/of  fp  niet  ge- 

laft toaren  De  antto0O?Deacn25oDlcpiniï!ïeertboo^ 
ïeDen  gegeben  /  te  bentïeerdcrcn  /  en  te  folberen  eenige 
difficultcptenDaeruntrijfende/  Daer  op  De  gefanten 
anttooo2den  /  dat  de  Nederlanden  feer  toaren  geftoaft t 
ittetDetbcrUesbaniluift/  m  beroert  in  Debictorien 
V.Deel. 

tlaed  toederom  fepden/dat  die  ban  Rolland  en  beland 
Heden  ban  de  ÓBeneralitcpt  toefende  /  ooft  berbon* 
den  toaren  tot  de  boo2f5  geleende  penningen  /  en  indien 
fp  meenden  daer  in  ongeljouden  te  toefen/  fofiadden- 
fe  geen  reden  daer  ban  ontlafüngc  te  berfoeftcn/  maer 
motuten  fulfts  te  rugge  laten  /  mttsf  men  fjaer  daer  op 
niet  bo?der  foude  aennemen/  al£  metrecötbetopbe^ 
toont  foude  toerden  datfe  fcljuldig  toaren/  en  op  ïjet  ge^ 
ne  de  gefanten  difttoilg  fepden  ftaer  niet  te  ftonnen  ber- 
meerderen/nopende  de  20000.  ponden  fteerling#  iaer- 
lijftö  gep2efentecrt  /  maer  de  andere  bctalinge  na  öet 
epndeban  de  oo2logen  /  bermeerderden  op  8000.  pon? 
denfrcerlingöV  toerde  bp  den  ïïaed  geanttooo2tdat 
fulfté  ooft  niet  aenacnomen  ftonde  toerden/  om  dat  den 
tijd  daer  ban  fo  onfefter  toasf  /  datfe  geen  öope  gaf  tot 
befjoo2lijfterefïmttieoffati,3factie.  €n  om  eenepnde 
te  maften  /  toeiUc  de  gefanten  boo2geïjoudcn  of  fp  niet 

redeujft  bonden/  op  defe  anttooo2de  ban  de  liom'n- gtnne  eenige  boden  of  b2ieben  af  te  beerdigen  /  aen 
de  Staten  nare  principalen,  omftaecdietecommi^ 
nicecen  /  en  Ijacr  berfoefte  om  ampclder  maeftte  /  daer 
mede  fp  met  beter  paefentatie  de  3boninginne/  n\Qt& 

%  3  w 
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ten  fatféfacttë  böe«.ïtëcïïtebe  $efanten  acceptcerben/ 
begcreube  aen  ben  aacö  baer  gegebeu  te  mogen  too?* 
öen/  een  mcmoïïc  ban  't  gene  ft  befe  banöelinge gepaf* feert  toiO  baer  op  Imer  net  booif3  gefcinift  bp  ïïobert 
Cetil  gfetóttent  gegeben  toojbe/bat  fp  ter  jtont  ober  fon* 
tien.  <èfl  of  toef  bclemepirten  bat  öe  meefte  tonfibera- 
tien  bp  ben  Uaeb  ban  fee  ütorangtimc  op  be  20000. 
ponben  'oiaerö  met  öe  fpetulatien  ban'tonberboub banbe  tèarmfoencnban  JBltffinocn  en  öert  2B?tcl  tm= 
pertinent  of  qualiju  bcr  jtacn  laar  en/  om  bat  bic  boften 
tot  Iaftc  ban  be  lücöcrlanöcn  niet  rebonberen/  en  bat  fp 
nactgamifoenbacr  uPtnemcnbe/  baer  felbenbaeraf 
t'eencmacl  feoft  ontladen/  fo  acbtcmennotbtanobat 
be  &omnöinne  boojfener  fupponcerbe  bic  ract  te  bcr* 
laten/alle  bit  potntten  m  conftberane  öebe  bjengen/om 

ïiacrganfcbcgencgembcpb  tot'et  rcfujf  te  beter  tcbe* ttleben.  HBaerommen  ooft  te  meer  bertoonberttoao/ 
bat23oblej»  biertoefenbe  tot  befelbe  p2efentatieope* 
range  gebaen  babbe/  cirbcrfcKcrt  bat  bit  be  tkoningtn* 
ncaengenacm  toefen  fonbe.  <©ocl)  om  bat  men  meer 
tracljteombe  ftontngtnnc  iwbt  ronttmtaneban'tfc* 
cours  te  boubcn  /  aio  met  baer  af  te  banbelen  /fonber* 
linge  om  bat  men  fag  batfc  niet  geftnt  toaó  /  ©liffin* 
gen  en  bcn^iel  te  berinten/  Dctft men  be  gefantcn 
acngeftlpebcn  /bat be fract  ban  ben  l.artbe niet  toe  liet 

biebcr  laft  te  geben  /  of  rttrn  fonbe  be  befentie  banbe  ©«  «* 
3Lanben  moeten  berlaten/  en  baerom  opbaerboo^Jjf£"*!?n 
gaenöe  laft  naber  inftfteren  /  en  fo  fp  niet  ftonben  obfi*  Staten 
neren/  toeberom  beten  fonbe»  €nbetotjlcfpbaerbp<©eneraei 

feer  infifteerben  en  gene  naber  anttooo2be  ban  beïjo- JonitRtoc* 
ninginne  notö  Daten  itabe/  bonben  behomen/  aio  fn  te  JS0»!»/ boien  babben  obecgefonben  /  5fjn  toeberom  geheert  en  fonöec  pet 
ben  6 .  december  in  ben  ̂ age  gchomen.  uprcencöt 

<&en  bierben  <0ctob2io  flojf  Capitepn  <0errit  be  SSJ'5 gonge/  geboden  ban  i|aerlem/  <0oubcrneur  ban  gong 
'0  <J5:abentoeert  /  öP  toaö  ten  ban  be  oubfte  Capitep*  <Boui«t* 
nen/  en  babbe  bemin  be  $eberlanbfe  <©02loge  altijb  ̂ "cMb°" feer  fcloefc  en  b20om  geb2agen  /  ten  tijbe  bari  be  belege*  £«? 
ringe  ban^aerlem  toaoö?  Capitepn  ban  eene  <0a*  fïetft. 
lepe  op  't  ̂aerlcmmer-ifêeer  /  ÖP  fjabbe  met  bde  eete ütocbem  en  fènobfenburg  tegen  be  belegerirtge  ban 
ben  bpanbgebcfcnbeert/  en  befelbe  plaetfenbetoacrt/ 
in  fijne  plaetfe  Qitam  tonner  $rent  ban  S^ubcnboo?* 
be/  Cfoubeweur  ban  <0eerttupbenberg  /  commanbe* 
renin,§tf)enltenfcbano7  enfjet  Capitepnfcljaptoerb 
fijn  ̂ >oon  <©icft  begionge  gegeben/  tenrefpecteban 
be£  ©abero  lange  en  getroutoe  biertften.  %nricu^ 
<ö5olttuo  ben  bonftigjren  pactfmjbet  banjijn  tijb/ 
Deeftbem  na'tlcbcngefneben/  onber  3ijnafbce.binge 3jjn  i}tfc  beerfen  gemaecht. 

Des  Lands  welvaert ,  moet  zijn  bewaert,  by  den  getrouwen , 

Die  aen  eiken  kant ,  voor  't  Vaderland ,  haer  trouw  bèwijfen, 
Daer  men  in  't  begin ,  fondcr  gewin  ,op  mochten  bouwen 

Sulk  een  men  plag ,  die  noch  toefag ,  loflijk  te  prijfen. 

gacr-Dicöt  op  fijn  oDerltjtien, 
Gerrlt  de  Iongh  GoVVerneVr  Van  's  GraVenV Veert, 

Die  Van  flln  Ie  VCht  flCh  Voor  't  Landt  tro  V  heeft  gedragen , 
Is  onder  de  VroMe  geteLt  en  geéert, 

En  heeft  flCh  Voor  's  Vlandts  geVVeLt  nolt  Verflagen. 

,Fol  6t  >      ̂ en  24*  ©ttobJté  leeft  53ïjilip.0  Eobetoijh  <©2abe 
butneiöft  ban  ̂ anau/  in  .f  ranhcnlant  gefeten/getroutot  met  be 
öan  <ö?a*e  t$cftt  ̂ otljter  ban  ben  #2ince  ban  <£>2angien  /  gep20- 
f  oSü  £cccrt  ft?  ̂   xclmt  öe  25öurbon/gcnaemt  31off rouïae 
tan  m>   Catljarina  %&m&®z  toelhe  fehere  langen  tiib  bp  be 
«au/met  dc  ̂ jabinne  ban  ̂ toartfenbiirg  getooonten  opgetogen 
SSSi  toas-  ̂ c  boeien  Staten <0eneraelftebben tot fu&ft* 
mnu     bie  ban  bit  niitocüjK  /  be  boo?f3  ̂ ocïjter  bereert  met 
iah  «©jan*  een  fomnie  ban  20000.  gnïbeit.  T©aer  i$  een  magni- 
#tn>       fnfte  b2itplofO-feeft  geljouben  /  baer  bele  grote  ©eecen 

en  ̂ >uptfe  <02aben  befelbe  feefte  met  öaer  tegentooo2- 
bigljepb  bereert  Oebben/  en  3(jngeburenbebefeb2tip' 
lofg-feefialbaer  gefpüft  85o.perfonett/  en  aen  peer* 
öengeboebert  540.  peerben. 

$>Wv$     ̂ bilipo  #2inte  ban  <£>2angien  Uc  fijn  fufter  be  <ü5?a 
«(^jar.gten 
homt  bp 

fijn  fufïec öe  <5i* 
hinne  öan 
ÏSohenla 
en  2Bup< 

f/""?™  btnneban  ̂ oljenlo/tot  ttoee  repfen  toe/barf)  betei'hcnt 
Ijabbe  om  ntalïtanbcrcn  te  fïen  en  te  fp2elten  /  en  nu  ten 
berbemael  nacr  befclncben  fjabbe  /  io  ben  fcfkn  <Dtto- 
b2io  tot  <0ocl)  aengeüomen/  Oebbcnbe  fijnboo2f3  fufter 
ontboben  bp  licm  tot  Cleef  te  (tomen  /  fp  beeft  ftaer 
terftonb  nerecb  gemaeht  om  na  bctn  te  treliften/frbnj- 
benbe  alleen  een  Unef  aen  baer  man/  en  fonber  fijn  €r- 
cellenric  aen  te  fpicben  /  iO  ban  2&upren  baer  fp  toao 
bertogen/  en  bp  Ijem  tot  Cleef  geftomen/  en  betoijle 
fp  ben  anberen  info  lange  jaren  noptgefienbabben/ 
laaren  baer  bepbcnljer  ten  fobefioten/  batfe  geen  ban 
öenben  in  een  lange  toijle  fp2eften  ftonben.  ̂ aetna 
ïjebben  fp  met  ben  anberen  feer  b:ienbelijït  gefp20ben  / 
en  albaer  eenige  bagen  matlianberen  bergefelfcbapt 
met  groter  b20lijft!)cpb  en  Dioebcrlijlte  en  fufreriijfte 
ïtefbe/  fi)n€rfeUentie  berfiaenbe  fijne  fujterobaeitig 
bertreb  na  baren  b2oeber  /  b2efenbe  bat  fp  beei  bcblago 
aen  baren  b2oeberfoubcboen/  nopenbebeïlegtcuige 
banbe  noeberenban  252eba/  beeft  bertoaertogefon- 
ben  ben  ftaebO-%cre  ̂ effeio  om  Ijem  te  congratule* 
ren/  en  bent  met  cenen  te  onberricljten  banbe  gele* 
gentbepb  banbe  negeringcblan252eba. 

s&e  <Ê?at)e  <Den  14.  €ictob2io  'omibbago  gaf  be  <02abe  ban 
tan  90*  ̂ fobenlo  een  beerlijlt  banïtct  aen  ben  l^ertoge  ban 
Si  Sa8"  ïöouillon/  ban  toieno  Itomfte  en  ftanbelinge  foo  in set  aen  tien  €nnelanb  iï$  beu  Ifage  top  Dier  na  fullen  fp2efeen. 

TDaer  bp  Bpmebe  genoot  öabbc  fijn  €rcellentie/  bewcge 
^2iitreffe  ban  banaten/  be  ï|ertoginne  ban  5fiet*;ömaiw 
feïjot/  be<©2abe  ban  ̂ olmo  met  fijn  ̂ upob20ueniHon< meer  anberen/  en  $abbe  baer  bp  ooit  boen  nobenbe 
Staten  <0eneracl/  en  gebaen  betfoelten/  batfc  ten 

"minften  uptelhe$20bintien  een  foube  brillen  fenben/ ban  om  bat  be  «©ebeputcerbe  Deel  ftoaft  toaren/en 
mogeltjlt  om  anbere  tonftberatien/  miam  baer  nie* 
manb  /  ban  alleen  ttoee  ban  ̂ ollanb.  't  ©anltet  met alle  mogelijlte  feeft  gebouben/  en  ben  ̂ ertoge  met 
fijn  €rccllentie  gefebépben  5ijnbe  /  begeerbebe  <©2abe 
ban  ̂ obnilo  /  bat  be  <6?abe  ban  ̂ olmo  /  en  be  tbaee 
<6ebeputecrbe  ban  ̂ olianb  aio  JBillem  be  potige/  en 
gan  gafperf5  ban  4f5oufbelb  /  batfe  be;o  abonbo  notfj 
baer  toilbe  blijben/  en  gebleben  toefenbe/  begon  be 
<©2abe  ban  ̂ obenïo  epnbelijft  tegen  gan  31afperf3  te 
blagen/  oberbe  mbignitepten  bie  men  fjembetoeesS/ 
bat  fijn  €rcellenrie  baergetoeeft  tóaov  en  notbint 
Itomctt/  en  notfj  in  't  gaen  nem  naulblto  aengeflen 
babbe  /  baer  bp  boegenbe  't  ottgelijft  bat  fnn  ̂ rceüen- 
tic  bem  bebc  /  in  b'Sfibminifrratïe  ban  be  goeberen  ban 
be  #2inte  ban  ̂ angicn/  bit  bem  toeguam/  ber^ 
fjadbe  mebe  b'utbignitcpten  ïjem  bp  ben  Staten  <ü5e* nerael  betoefen  /  batfe  niemanb  baer  gefonben  dabben/ 
baer  §p  't  notljtames  fo  Dcrtettjlt  Ö^^be  begeert/  ja 
felfo  batfe  baer  niet  fjabbcn  boen  ertuferen  /  baer  ober 
bp  tot  ober  een  ure  toe  metbe  maemjbopgebottben 
babbe  /  in  bafte  mepmnge  batfe  bomen  fonbe  /  bat  bp 
nu  feer  langen  tijb  fjaer  na  geloopen  babbe/  om  beli* 
quibatie  op  fijn  afreltemngc/  baer  toe  fjp  niet  nomen 
Itonbe/  batfj»»  00b  ben  ?fibbocaet  €>lbenbarnebelbin 
't  particulier  fjabbe  boenbibben/  bit  mebe  niettoas 
geltomen. <©e  <02abe  ban  ,§olm$  beblacgt  bem  mebe  tm 
boogften  ober  be  peeren  ïtaben  ban  ̂ tate  en  Staten 
<6enerael  /  batfe  fo  ganfeö  febenen  ban  bem  afgebeert 
te  toefen  /  't  toelft  \\p  fonberlinge  bemerftt  babbe  /  boen 
bnijiuim  om  benlupben  te  rapporteren  en  berictjten 
't'gene  in  fnn  Regiment  tot  ̂ ulft  afgelopen  toao  /  om bat  boe  ben  raeb  ban  <§tate  nabe  Staten  <©enerael 
gaenbe/öem  boo?bp  fcafferenbe  fonber  eenigfinsf  aen 

te 



59 6. Van 't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
ie  firn/  en  banbe  peeren  Staten  «3cneracl  Dabben 
eenige  tn 't  intomen  ben  ruggc  geneert/  anbcrefjem nanlps  ontfangen  /  bat  men  toel  faaD  bat  bet  quant 
tmt  een  afgeheett  gemoed/  tn  boegen  öat  bclc  ftrb  nau- 
Ujhs  getoeecbigt  babbcn/  acnbacbtelijh  fi)ntapp02t 
ban  fo  totcntlgen  faïtc  te  Ijotett/  als  f)p  genoeg  bemeeh- 
tc  tipt  baer  cpfltot  popooften  bic  fulhstoaren/  bat'et fcOeenbatfe  hem  niet  geljoo2t  babben  /  en  toat  betbolg 
\p  boo#s  öeöe/  bemerhte  öat  men  ïjem  met  fo  toepnig 
cefpecte  na  fijn  gualitept  bcjegenbe/  bat'et  Ijcmfcct 
beeb200t/  met  meet  anbere  hlacl)t-tooo2bcn  bie  bp  be^ 
be/  met  beraebttnge  banbe  peeren  Staten  albaer/ 
toefenbe  noebtans  onber  bcfen  fo  beel  onberfebepbs/ 
batbe  <©2abeban  l$oïjenloacn^ang!afperf3  apart/ 
en  op  een  3ijbe  pin  hlacfjten  ïKtit  i  maer  be  <02abe  ban 
«joints  opentnjhen  metopgereebtenbooft/  fobat'et be  jonneten  en  btenaerS  baec  ftaenbe  aenl)002ben/ 
toacr  boo2  men  hlaerujh  bcmethte/  bat  bepbe  iiefe 
<02abe  bol  jalonfie  en  mifcomcntcmcnt  toaten/  en 
babben  ooh  eenige  op 't  banket  toel  gemerkt  begrote 
hoeligïiepb  ban  fnn  €rcellcwie  /  tegen  ben  a3?abe  ban 
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partintlicrlüh  fp2ah  banbe  equipagtebiebe  itonfnh©e  &o» 
ban  Spangien  ter  Eee  ïic^z  tegen  bcfe  =Hanben :  Ce  &''''**« bieten  ban  64.  febepen/  bacr  onber  toaren  44.<Oofterfe  wutwlt 
en  Beberlanbfe  ff  Ijepen/  notb  ban  24.  ftfjepen/  en  ban  mt  u\$* 
28.  febepen  /  en  nocl)  ban  52.  galenen  /  maer  fijns  002?  p"1  «n 
ba-is  babben  fp  't  ooge  op  't  €planb  ban  JDirïjt.  ̂ e  f(^m peeren  Staten  <©enerael  ïjierban  berftaenbebbenbe  aanbm/ 
ban  bcfen  ̂ dnpper/  Ijcbbcn  bcm  neer  jtelijh  boen  era-  «n  teem 
mineren/  nopenbe  be  nenniffc  W  bp  ban  öefe  fahe  tf "8«lanö* mocht  nebben  /  met  alle  be  omftanbtrjbeben  tyoe  bp  m 
Spangien  eeritgeraeht  is/  en  onber  brienljpgebtent 
Decft/  en  oon  boo2  toten  en  ban  toien  bp  ban  alle  be 
gclcgcntbcpb  ban  be  tocruftinge  ban  befc  ©lote  brille/ 
toclhc  tnjtomatic  ilt  bebbe  goet  gebonben  Ijicr  bpte 
boegen»  «Defen  ̂ clnppcr  toas  genaemt  gjacob  25at^ 
töolomeufs.  ban  aofenbael/  ̂ c  infojmatie  ts  lupbenbe aibu.s: 

INformatie  genomen  van  wegen  mijn  Heeren  degnfe^ma* 
Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlanden ,  op  de  tie  ban  toe* 

toeruftinge  van  Schepen  van  Oorloge ,  die  deKonink^"0*  j^£;e' van  Spangien  in  verfcheyden  Havenen  van  fijn  Rijke  tm  &(rit4 

rnr  l  geno» 
^oftenlo. 

©en  ?tm*      ̂ ^n  1 9.  <S*tOb2iÖ  toefenbe  ̂ atetbagï)  /  bCbe  ben  '  gedae'n  heeft,  en  noch  is  doende 
baiTabcuc  ̂ mbaffabeur  ban^önfenbal  ecn!)cerlijft  bannetaen  menh/hno* 
2Bufanoal  jjcn  ̂ ttOge  ban  3&OUillOn/  baer  fijn€rcellcntieen       JacobBartholomeufz.vanRofendaloudtuirchen  *-9-  tJSSflSn* 
Sm*    b'anbere  peeren  alleö  mebe  toaren/  toefenbe  't  felbe  i  en  30.  jaren ,  fegt  desgevraegt  zijnde,  dat  hy  in  den  Be  ble  be 
tanüetaen  banhet  feer  flimptueu^/  bOtl)geljeel  f0nber02b2ege-  !  jare  1585.  gekomen  zijnde,  in  dienft  van  Jan  Breed  fóoninf» 
bm  $2rrog  öient.  i  Scheeps-Capiteyn  van  Amfterdam ,  omtrent  drie  jaren  toan&patt* 

janiBoitiu     ̂ *m  ̂(,1,^^  pcon  gatltte  nu  etïijfte  malen  boen  !  Quartier-meefter  van  de  felve  geweeft  is,  en  dat  hy  hem  ̂ btin 
kcnflas     DefiCljtigen  begelegentfjepb  Ontrent  bebUbl)Cl-p002te  |  daer  na  begeven  heeft  met  een  Capiteyn  CornelisSy-  utbetfe  t>a* 
ban  be  co*  batt  ̂lllfï/en  bJel  toetenbe  bat  be  gtacljt  Op  bCpüt  3tjbe   monfz  Lonk ,  op  wiens  Schip  hy  infgeli  jks  als  Quartier-  benen  bart 

ïonei  pi*  dn^p  toaïf/fO  bat  men  baer  b002  gaen  ROnbe/  en  fulH.Ö  meefter  gedient,en  over  fulks  met  den  felven  helpen  ne-  *Pg"8'e" 
al  boren  ÖÖ02  ben  Euptettant  ban  ben  <©2abe  ban  j  men  heeft  het  Spaens  groot  Schip  genaemt  Sint  Philip-  flQ8jf 

^0lmo7  en  ben  getoefen  ïDacDt-meefïetban^ultl  Pe  ,  ten  tijde  van  het  over -komen  van  de  Spaenfe 

ton  op 
ït^ulfl  te 
bcröcef.0. 

gebaen  communiceren  /  ïjebbenbe  met  fnn  €rceüentte 
aengegeben  bat  öp'tboln  lanftöbe5upb-3pbcbanbe 
oube^aben  nabe  bobüel-poo2te  foubc  öeen  hengen/ 
en  ban  0002  bc  gearljte  be  toallc  boen  oberballen  /  en  fo 

Vlote. 
Dat  hy  daer  na  hem  begeven  hebbende  op  fekerVIie- 

boot ,  genaemt  Vogel-grijp ,  aenkomende  Dirck  Luck 
Schipper  van  Amfterdam ,  daer  mede  gevaren  is  na  Sint 

tnbejtaö Bomen/  baer  toefeher  bOlK  Ontrent &atÖ-  :  Lucas  inSpangiën,  in  den  jare  1589.  en aldaer  gevan 

ÏJOeh  betgaberbe/  en  togen  belt  22.  <©CtOÖ2$(  toefenbe  êen  geweeft  tezijn,  byde  Inquifitieden  i^.Odober 

ÖetCOahentoCberen  bOtlÖer  ltèaen)naï|Ul1t/0mbe#  l  M91-  na  fijne  wederkomfte  van  fijne  reyfeuytTercera, 
natïjtö  baeC  te  toefen/  en  Opgebaten  toefenbe  alS na  en  van  daer  gebracht  te  zijn  in  Triaria  van  Sivilien, 

2firel/l8aI'tb0lKtn'tbetö20n&en  EanbOpgcfet/  en  daerhy  twee  jaren  gevangen  gelegen  heeft,  endatuyt 

3Ün  alfO  tn  bet  ItacDt  beginnen  te  marcheren  Ober  ftet  oorfake  dat  hy  in  't  fchip  eenige  Pfalmen  gelbngen  had- 
Oljft  en  be  CceeCKen  na  be  ̂ tOppelblJH  en  be  OUbC  $£a-  de ,  waer  over  hy  ook  drie  jaren  op  de  Galeyen  geban- 

ben/  maer  mits  bat'ettoateraen  't  toaffentoas/  3ljn'nen  is  geweeft,  en  vier  jaren  daer  op gefeten  heeft  ge- 
bele  ftecl  nat  gei»02ben  /  en  eenige  te  rugge  geuleben  op  j nacJ- 
't  ffijK/  om  ̂ atfz  niet  nofïen  ober  hamen / b'anbere  5ijn  |    Segf  yoo^ts  dat  hy  met  de  voorfz  Galeyen  gedaen 
b002tS  gcmartÖCert  /  maer  Om  bat  tik  ban  J^lllft  baer  1  hebbende  verfchey de  rey fen  op  Cartagena  ,  Majorque, 
ban  al  teb02en  aöbertentie  ïjabben  ontfangen/  toaren 
fp  alle  in  betoapenen/  en  fiabben  Oupten  be  tlab  een 
ertrao2binariS  C02PS  bu  <©uarbe  gelept/  en  lieten 
baer  ooh  toacht  met  pcetben  ïjouben  /  ̂ifz  't  bolh  ban 
©icon  omöeht  Ijebbenbc/  tjebben  ben  alarm  al-om  ge= 
maeht/  pron  bit  fienbe  cnljoubenbc  bat  alle 't  bolh ban  beflab  in  roere  toas/  en  baerom  niet  toelmoge- 
lp  om  pet  b2ucl«bacrs  upt  teretljten/  maer  bat  fin 
beelboins  gualijh  ten  p^opoofte  om  öals  foubeboeh 
brengen/  is  toebcr  afgetogen  en  aen  't  berb^onhen ^nb/baer  ?)p  be  aebter  gelatene  bonb/  b^  bage  toebet 
t'fcljepe  gegaen  en  alfo  toecï)  gebaren  /  latenbc  be  fahe alfoftiilühgüiTen/  tot  opeenanbergelegenbertijb^ 

^e24.  Oftob2ts  repfbe  fijn  €cccllentie  na  252eba/ 
en  beriep:  JKtBenöel  ban 't  Catteel  inbe^tab/  en 
ïjeeft  toeöer  op 't  boo2f5Ca(teel  gelept  be  Compagnie ban  Capitepn  JJiclaeS bekeur/  enberlepbef)ctban 
benïïDacljtmeettct/  en  ban  peter  ban<©02p  uptbe 
ituti/  om  bat  ben  3©acf)tmceftec  fonbecmacïKföube 
binben/  betoclhc  niet  petee  ban  ̂ F>02p  partijen  ban 
be<0ouberneur toaren/  baer  mebebeouctriecefifeeC' 
be/  en  alfo  is  fijn  Crcelïentie  tocberom  nabcn^age 
bertogen* 

«Die  ban  Edanb  ben  ̂ feabeban^ounsuebanht 

ï)ebbenbe  ban  fijnen  öienft/  "gabenbenColoneipron Ijet  cotumanbemeiit  ban  bare  b?ie  Regimenten/  en 
ben  toft  ban  bet  iDenbel  ban  bc  052abe  ban  joints/ 
aen  beniluptcnantbppjobifie/  metrecommanbatie 
aen  fijn  €rcellentie  om  hem  bet  Capitepnfcbap  te  ge? 
ben  /  boel)  fijn  Crcelletme  Ijteïö  fyt  boo2  befe  tijb  op. 

3£en27.<©ctobet  toas  in  ben  ̂ agceen^cliippcr 
gehomen  /  W  upt  spangien  ontïiomen  toa£  /  en  feer 

V.  Deel. 

Barbari je  en  elders ,  in  denjare  1594.  ter  Ordonnantie 
van  den  Adelantato  heeft  helpen  doen  fekere  reyfe  op 
Blauwet  inBretange,  en  daer  na  inden  jare  1595- den 

3 .  Augufti  met  4.  andere  Galeyen ,  daer  over  comman- 
deerde Carolo  de  Mefcolo  Itahaen,  in  Engeland,alwaer 

zy  aengekomen  zijn,  tufïchën  Lezai-d  enEngelands- 
eynde ,  in  't  Montfleye  of  Muyfhil,  alwaer  zy  drie  kley- 
ne  VifTers  Dorpen  verbranden,  en  dat  fy  van  daer  fchey- 
dende ,  gevallen  zijn  onder  de  Vlote  van  44.  Hollandfê 
Schepen,  daer  van  fyeen  Schip  van  Vullingen  inden 
grond  fchoten. 

Dat  hy  daer  na  winter-lage  gehouden  hebbendein 
Blawet ,  van  daer  met  de  4.  Galeyen ,  of  door  fchrijven 
of  Ordonnantie  van  den  Konink  van  Spangien  (  fo  hy 
doemaels  verftonde)  gereyft  is  na  S.  Andera ,  en  aldaer  (Fol.  6&) 
gelegen  hebbende  tot  den  1  o.  Julij  voorleden ,  om  haer 
Schepen  en  Galeyen  te  calefaten ,  is  ten  felven  dage  uy  t 

de  y  iers  en  ketenen  ontflagen  ,  op  't  toefeggen  en  borg- 
tochte  van  den  voorfz  de  Mefcola ,  dat  by  Jacob  weder 

fouden  komen ,  of  gaen  in  Caftro  Perpetuo  binnen  Se- 
vilien ,  om  aldaer  te  dragen  la  Sint  Bemto. 

Dat  hy  van  S.  Andera  fcheydende  met  de  voorfz 
Mefcolo ,  is  gevaren  na  Paflago  ,  en  aldaer  heeft  helpen 
innemen  4000.  mufquetten ,  en  4000.  fpieflèn ,  ion- 
der  yfer,  en  noch  zoo.  quintalen  buskruyt,  aldaer  ge- 

bracht zijnde  van  Sint  Sebaftiano,  om  voorts  te  bren- 
gen na  de  Caronge,  alwaer  fy  gekomen  zijnde ,  gelaten 

1  hebben  alle  de  mufquetten  en  fpiefen  met  50.  quintalen 

poeder,  zijn  met  de  refte  van  't  voorfz  poeder  de  voorfz 
vier  Galeyen  gevaren  na  Lisbona ,  en  aldaer  gearriveert 

in  't  lefte  van  Augufto ,  alwaer  't  felve  gedeelt  is  onder 
de  Vlote  aldaer  leggende. 

$  4  s^t 
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Segt  vorder  des  gevraegt  zijnde ,  dat  hy  tot  Lisbona 
zijnde,  gelien  heeft  64.  fchepen,  enookinfommige 
van  de  felve  geweeft  is ,  daer  onder  waren  44.  Neder- 
landfe  en  Oofterfe  fchepen ,  eenfdeels  Vlie-boots,  en 
tot  vijf  of  les  grote  fchepen,  houdende  500.  en  2.50. 
laft ,  wefende  elk  groot  fchip  veriien  met  zoo.  folda- 
ten,  en  omtrent  50.  bootfgefellen  en  buftchieters,  en 

iulksi5o.t'famen,endeVliebootsmet6o.  80.  en  100. 
man ,  en  daer  omtrent. 

Dat  de  voorfz  fchepen  ophouden  alle  haer  gefchut , 
elk  tot  omtrent  acht  yfere  ftukken ,  behalven  dat  op  elk 
groot  fchip  daer  by  gebracht  zijn  4.  metalen  ftukken» 
en  op  verfcheyde  Vlie-boots  z.  metale  ftukken. 

Dat  over  alle  de  voorfz  fchepen  is  commanderende 
de  Adelantando ,  en  Don  Diego  Brofchel  fijne  Vice- 
Admirael,  CommendadordeS.  Johan,  die  hy  beyde 
aldaer  gefien  heeft. 

Segt  dat  hy  zijnde  in  Lisbona ,  verftaen  heeft ,  dat 
men  aldaer  noch  was  verwachtende  verfcheyden  ande- 

re grote  fchepen  en  galeyen,  en  namentlijk  noch  16. 

galeyen ,  dieleggende  waren  in  Villa  Nova  achter  Ca- 
po  Vincent ,  daer  van  twee  galeyen  baftaerden  ge- 
naemt,  hielden  over  elke  zijde  19.  riemen ,  en  d'ande- re  14.  elks  23 

gnes  ,  gekomen  uyt  Andoloufia  ,  fulks  hy  verklaert 
geheort  te  hebben ,  uyt  den  monde  van  den  poft  die 
gekomen  was  van  Villa  Nova ,  om  den  Adelantado 
van  de  komfte  der  voorfchreven  galeyen  te  adverte- 

men ,  beeft  hem  eerft  hegeven  na  S.  Jacob ,  aldaer  ver- 
kregen fchelpen ,  ftok  en  anders ,  daer  mede  de  pel- 

groms  aldaer  ge  woon  zijn  te  reyfen ,  en  fulks  eynde- 
lijk  gekomen  op  Bilbau,  om  dat  hy  omtrent  Bourgos 
zijnde ,  verftaen  hadde  dat  aldaer  gereet  lagen  8.  fche- 

pen met  wolle  geladen ,  om  te  gaen  na  Nederland. 
Dat  hy  onder  wege  zijnde ,  omtrent  acht  mijlen  van 

S.  Andera  gekomen  was ,  in  't  gefelfchap  van  een  paep, 
die  hem  feyde  dat  de  1  z.  fchepen  gelegen  tot  S.  Seba- 

ftiaen  >  geladen  waren  met  befoinges  en  andere  folda- 
ten ,  by  haer  hebbende  grote  fomme  van  geld .  om  het 
felve  te  brengen  in  Nederland  aen  den  Cardinael.  Dat 
ook  defelve  Paep  hem  feyde  dat  hy  quam  reyfen ,  ge- 
fonden  van  den  Cardinael  met  brieven  aen  den  Konink» 

en  ook  aen  den  Overften  van  S.  Sebaftiaen ,  dat  hy  ai- 
rede die  aen  den  Overften  gefonden  hadden,  met  inten- 

tie om  de  brieven  felfs  aen  den  Konink  te  gaen  dragen  y 
en  dat  feker  was ,  dat  den  Cardinael  gefcnreven  hadde 
by  defelve  brieven  dat  de  vloot  met  den  eerften  mochte 
worden  overgefchikt. 

Segt  vorder  dat  hy  zijnde  onderwege  tufTchen  Bur- 
gos en  Leon ,  hem  ontmoet  zijn  wel  drie  duyfent  oflen , 

mitfgaders  muylen  en  ezels,  wel  tot  100. 

ren. 

of  joo.  den 
of  24.  wefende  vol  foldaten ,  en  befoi-  j  vijfden  en  feften  O&obris,  geladen  met  rogge  en  tarwe, 

die  hem  Jacob  by  der  oden  en  muyldrijvers  gefeid  wor- 
de te  gaen  na  Ferol ,  om  gefouten  en  in  tonnen  gefla- 

gen  te  worden ,  tot  behoef  van  de  vlote. 
Dat  hy  tot  Lisbona  zijnde  ook  gehoort  hadde,  dat 

aldaer  ook  komen  foude  Don  Andrea  Doria,  met  40. 

galeyen  ,  om  fich  te  voegen  by  de  voorfz  Oorlog- 
fchepen. 

Dat  den  voorfz  Don  Diego  Brofcher  Vice-Admi*- 
rael,  hem  tot  Lisbona  omtrent  den  1 1 .  Septembris  ver- 
focht  heeft  te  willen  dienen  op  fijn  fchip  voor  ftierman , 
hem  afvragende  ofhy  wel  bekent  was  op  Wicht,  alfb 
hy  Brofcher  verklaerde  op  Wicht  te  willen  gaen  met  de 
gehele  vlote.  Nadien  fy  meenden  dat  de  Engelfe  door 
de  vorige  rey  fe  op  Calis  moede  fullen  wefen ,  fulks  haer 
fchepen  opgeleid  hadden ,  en  niet  voor  Martio  fbuden 
konnen  in  Zee  komen ,  daerom  fy  van  meninge  waren, 

't  voorfz  Eyland  aen  te  taften ,  niet  twijfelende  of  fou- 
den  't  felve  (als  fonder  defentie  zijnde)  konnen  empor- 

Seggende  vorder  dat  hy  verftaen  heeft  van  de  voorfz 
poft ,  mitfgaders  van  andere  bootfgefellen  die  gekomen 
waren  van  S.Lucas  na  Bilbau,  dat  tot  S.  Lucas  mede 

gereet  lagen  z8. fchepen,  wefende  meeft  Vlie-boots, 
en  etlijke  fchepen  die  na  Indien  plegen  te  varen ,  die 
alleen  wachtende  na  goeden  wind ,  om  met  den  eerften 
mede  na  Lisbona  te  komen. 

Dat  ook  tot  Andera  leggen  14.  fchepen  onder 't  be- 
leyd  van  Don  Pedro  Baldes ,  daer  onder  fijn  ies  grote , 
houdende 800. tonnen,  genaemt  de  fes  Apoftels ,  die 
hy  verklaert  alle  gefien  te  hebben  in  Paffago,  alshy 
•met  de  voorfz  vier  galeyen  geweeftis,  om  aldaer  de 
mufrjuetten  en  fpiefen  te  brengen 

Dat  defelve  fchepen  alfdoen  op  hadden  befoinges ,  of!  teren ,  als  dan  fterk  maken ,  en  dat  hy  't  felve  fterk  1 
nieuwe  opgenomen  foldaten ,  om  te  brengen  na  Blau 

•wet,  diefè  daer  gebracht  hebbende,  weder  van  daen 
gefcheept  en  gehaelt  hebben  zooo.  oude  foldaten,  en 
defelve  gevoert  in  S.  Andera ,  aldaer  tegenwoordig- 
hjk  de  voorfz  x4-  fchepen  toegemaekt  en  klaer  lagen, 
gelijk  hy  verftaen  heeft ,  uyt  feker  foldaet  die  felfme- 
de  in  de  vlote  was  leggende. 

Segt  mede  des  gevraegt  zijnde ,  dat  tot  S.  Sebaftiaen 
lagen  1  z.  fchepen,  wefende  Vlie-boots  en  Savers,  zijn- 

de vol  befoinges  of  nieuwe  foldaten. 
Dat  den  1  z.  Septembris  leftleden  tot  Lisbona  worde 

by  den  trommel  omgeflagen ,  dat  alle  bootfgefellen  fb 
Duytfê  als  andere ,  nen  fbuden  begeven  in  haer  fche- 

pen. Op  pene  van  fes  jaren  gebannen  te  worden  op  de 

galeyen. Dat  hy  eenige  dagen  te  voren ,  verkregen  hebbende 
pafpoort  tot  Lisbona  van  den  Conde  de  Portalagre 
Gouverneur  van  Portugael ,  om  te  gaen  na  Seville ,  en 
aldaer  te  volbrengen  fijne  penentie ,  hem  by  vonnifle  te 
lafte  geleid ,  hadde  hem  een  koopman  van  Lisbona  het 

felve  pafpoort  verandert ,  en  in  plaetfe  van  't  woord 
Seville,  geftelt  Puerta,  door  middel  van  't  welk  hy 
gekomen  is  uyt  de  ftad  Lisbona  tot  Puerta  Portugael , 
alwaer  hy  fich  voor  bootfgefel  verhuurt  heeft ,  aen 
eenen  Schipper  Pieter  Janfz  van  Amfterdam  ,  voe- 

rende 't  fchip  genaemt  't  Huys van  Weelden,  eenige 
maenden  te  voren  gekomen  met  fuyker  geladen  uyt 
Brafilien. 

Dat  ten  tijde  als  't  voorfz  fchip  gereet  lag ,  met  noch 
een  ander  fchip  om  te  gaen  na  Holland,  aldaer  in  de 
haven  gekomen  zijn  twee  galeyen,  ftaende  onder  ge- 

bied van  Carolo  de  Mefcolo ,  d' welke  beyde  de  voorfz 
fchepen  heeft  genomen ,  de  fuyker  ontladen ,  en  daer 
volk  opgefet ,  ten  oorloge  toegeruft ,  om  mede  te  gaen 
na  Lisbona. 

Dat  hy  't  felve  fiende,  heeft  hem  begeven  uyt  de 
plaetfe  aldaer ,  om  te  gaen  opBayoneofBourdeaux, 
en  voorts  na  Holland ,  maer  om  te  beter  voorts  te  ko- 

maekt  hebbende ,  fouden  mogen  met  de  galeyen  hef 
volk  fetten  aen  het  vafte  land  in  Portsmuyden  of  el- 

ders. 
Dat  de  voorfz  Vice-  Admirael  meeft  al  roor  ftierluy- 

den  hadde  Hollandfe  en  Oofterfe ,  die  hy  meende  feer 
wel  op  Wicht  bekent  te  zijn ,  fulks  hy  Jacob  Bartholo- 
meus  verklaerde  defelve  fchippers  en  ftierluyden  ge- 

fien te  hebben. 

Dat  hy  aldaer  ook  gefien  hadde  verfcheyden  Engelfe 
en  Yerfè  ftierluyden  op  de  voorfz  fchepen. 

Dat  hy  zijnde  tot  Lisbona ,  daegs  voor  fijn  vertrek 
verftaen  hadde,  dat  alle  de  foldaten,  bootfgefellen  en 
ftierluyden  fbuden  ontfangen  vijf  maenden  aen  geld. 

Verklaert  mede  dat  hy  reyfende  van  S.  Jacob ,  in 
verfcheyden  plaetfen  verftaen  lieeft  ,  dat  op  eenige 
plaetfen  den  vijfden  man  was  opgenomen ,  en  op  twee 

of  drie  dorpen  alle  't  man- volk  tufTchen  de  1 8.  en  50.  ja- 
ren out  zijnde ,  om  te  gaen  op  de  vloot  van  Don  Pedro 

Baldes  tot  Andera,  fulks  hy  ook  gefien  heeft ,  dat  by 

gebrek  van  mans-perfonen  eenige  plaetfen  de  vrouwen 

gingen  ploegen. 
Segt  mede  dathy  op  den  8.  Octobris  leftleden  geko- 

men is  tot  Bilbau ,  en  aldaer  gevonden  heeft  acht  kley- 
ne  bootjens  geladen  met  Wolle  ,  Oranje-appelen  en, 
Lemoenen  ,  die  aldaer  mede  waren  gearrefteert  ge- 
weeft,  maer  ey ndeli jk  door  dien  defelve  qualijk  ten  oor- 

loge kondegebruy  kt  worden,  ontflagen,  door  inter- 

celfie  van  Johan  dé  Mendofa,die  met  hem  in  't  fchip  van 
Cornelis  Sinkfteen  fchipper  van  Middelburg  overge- 

komen ,  en  tot  Middelburg  gevangen  gehouden  is. 
Aldus  gedaen  en  verklaert  den  19.  Odobris  1596. 

Onder  ftond  gefchreven  by  my  Jacob  Bartholomeus 
van  Rofendael. 

<©e  «Becommitteertie  ftafcen  ban  öe  ,§tatenban 
Eelanb/  ïjeb&eniie  ban  öe  toetufttnge  en  equtnaate 
ban  öefe  bloot  meöeacfowt/  en  (jenöaecopoctnfo?' 
meert/  öc&bcn  öen  fetfen.ïlQbcmtotë  aen  be^mren 
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Staten  gefcJkeBen  befat  naboïgcnbe  b?tcf  /  Hit  befelbe 
Meeren  Staten  ftebben  ontfangen  ben  9.  üobemö&o  / 
entoaglupbenbealbu.tf: 

jjEflTffe    t->  Dele  Mogende  Hóog-geleerde,  vrome ,  wijfe,  dif- 
baii  be®c<  J2iCrete  fèer  voorfienige  Heeren.  Wy  hebben  by  ette- 
rttcöefia*  h'jke  onfe  voorgaende  V.M.  E.  verad  verteert 't  gene 
een  ban  be  wy  tot  dier  tijd  hadden  verftaen  van  de  equipagie  van 

den  Konink  van  Spangien ,  in  Portugael  en  in  Span- 

gien  tegens  defe  Landen ,  t'federt,  alfowy2ijn  onder- 
richt van  vertrouwde  perfonen  uyt  vyanden  landen , 

lnyden  van  credit ,  en  die  met  fondament  hier  af  fchrij- 
ven,  hetdefleintezijn,  dat  de  vloot  uyt  Lisbona  voor 
feker  moet  vertrekken  herwaerts  aen  den  vierden ,  of 

ten  langften  den  feiten  defer ,  ongelijk  fterker  van  fche- 
penenvolk,  dan  ons  isgerapporteertdoordenbootf- 

gefelle>  als  wefende  fterk  over  de  200.  zey'len,  en  het 
krijgs-volk  't  welk  tot  Lisbona  op  fijn  loop-plaetfe  ge- 

laft: is,  te  zijn  in  't  begin  defer  maend  over  de  30000. 
weerbare  mannen ,  met  alle  gereetfehap  en  proviiïe  tot 
falken  exploid  behoevende.  So  hebben  wy  V.  M.  E. 
daer  af  wel  willen  in  alderhaeft  verftendigen  by  defen 
cxprefTen  bode ,  op  dat  hare  M.  E.  gelieve  terftond  en 
in  alder  ijl  te  doen  beforgen ,  niet  alleen  de  nodige  hae- 
ftige  cauipagie  daer  tegen  gerequireert ,  maer  ook  de 
behoorlijke  voorfieninge  van  krijgs-volk ,  febip-volk 
en  andere  behoeften  van  allen  kanten  by  tijd  Verfame- 
len  ter  bequaemfter  plaetfe ,  om  fo  veel  fortfe  en  ge- 

weld by  den  anderen  te  brengen  des  mogelijk  fal  zijn , 
en  daer  mede  den  vyand  in  fijn  voornemen  te  doen  ftuy- 
ten  ,  daer  toe  ook  verwekkende  de  Koninginne  van 

Engeland  t'onfer  affiftentie,  en  voorts  om  te  verfien 
op  de  advenuen  van  den  Lande ,  daer  en  fo  behoren  (al. 
Wy  hebben  alhier  befchrijvingegedaen  van  Staten,  fo 
ter  voorfz  behoorlijke  equipagie ,  al«  anderfints ,  en 
dunkt  ons  dienftig  de  fchepen  gefohikt  ter  veylinge  van 
der  Zee ,  en  voor  de  vificherye  by  der  hand  te  doen 
houden ,  om  in  defen  nood  te  konnen  dienen ,  fulks  als 
de  gèlegentheid  van  faken  fal  vereyffchen ,  felfs  ook  de 

(tol  67)  vificherye  te  waerfchouwen ,  dat  fy  voor  defe  tijd  be- 
horen te  pacienteren,  tot  dat  defen  nood  voorby  fal 

zijn,  gelijk  airede  hier  gelaft  is,  of  fo  fy  immers  willen 
varen ,  dat  der  Landen  fchuld  niet  fal  zijn  ,  fo  fy  in  fcha- 

de  vallen.   Die  verfamelinge  foude  by  ons  voor  't  ge- 
reetfte  en  befte  dunken  alhier ,  overmits  fo  het  quame 
te  vriefèn ,  men  geen  fchepen  uyt  Holland  foude  kon- 

nen krijgen ,  en  fal  ons  bedunkens  ordre  gegeven  moe- 
ten worden ,  om  de  drie  vierendelen  van  der  voorfz 

equipagie  te  vinden  van  aldaer ,  overmits  d'ander  vie- 
rendeel ons  noch  te  laftig  fal  vallen ,  na  de  menigte  van 

fchepen ,  die  wy  duchten  dat  hier  toe  fal  behoeven. 
Hier  mede  Edele  Mogende ,  &c  Uyt  Middelburg  den 
feften  Novembris  1 5  96.  Was  geparapheert  Meyro*  ut. 
Onder  ttond  gefchreven  V.M. E.  dicnftwillige vrien- 

den de  Gecommitteerde  Raden  van  der  Staten  van  Ze- 

land ,  en  t'hunder  Ordonnantie  by  my  getekent  Roeh. 
t'Sedert  hebben  wy  gekregen  nader  onderrichtinge , 

dat  het  voornemen  van  de  vlote  uyt  Spangien  en  Portu- 
gael gedeftineert  was  op  Walcheren. 

DE  SUPERSCRIPTIE  WAS: 

Edelen ,  &c .  De  Staten  Generael  der  Vereenigde  Ne- 
derlanden. Rt*-  g.  Novetnbrir  i$g6. 

3&en  biereen  32>ecemb2tö  tocebe  eenen  «gpaenfen 
ö2ief  getmecttpieect/  bacr  tnbecfjaeltttonb/  batbe 
ïuftinge  ban  be  «Spaenfc  blote  beftotttüt  1 5.  galjoenen 
ban  Cafftliett/  en  negen  galjoenen  ban$o:tugael/ 
53.  i&ebcrlanbfe  en  ̂ uptfe  Ruitten  /  6.  gjacöten/ 
1 5.  Carbelcn/(baer  onber  2.  of  3. 25efanen)  mogenbe 
t'famen  boeren  28007;.  laften  /  en  ïjabbcn  op  aen 
piobifie  12837.  quintalen  ttoec^baK  /  696.  pijpen 
toijn/ 1498.  quintalen  fpeft/ 10003 1.  quintalen  biftf)/ 
682.hafe/  631.  quintalen  rijov  4728.  fanfcen  fane^ 
gas  (i.maet  ban  100. ponben)  ̂ paenfeertoetten/ 
2850.  amen  olpe/  849.  quintalen  amen  ebiR/  2294. 
pijpen  toaterg  /  1800.  quintalen  bufpocbers*/  700. 
quintalen  lonten/  800.  quintalen  loot/  3000.  «loten 
of  balen  (balas.)  95000.  pferen  Kloten  of  ftfjerpen/ 
50.  Karren  of  toagensv  200.  offen  /  285.  molens*/ 
78.  Compagnien  upt&?engenbe8i28.man/  te  toe- 

■49 

^canflan 
Upt  ijer 
&pam0  / 
ban  bt 
«épatnfe 
fooninhtf 
blote /  te* 
gen  Defe 
ïLanbcn 
tn  <QtiQt* 
iflnö  toe< 
getuft. 

ten  be  föercto  ban  <©on3alo  be  3Luna  17.  Compa* 
gnien /  flecK  1 800.  man  /  be  (Ceccto  ban itébona  1 3. 
Compagnien  /  fier li  1 280.  man  /  be  €ercio  ban  m* 
balouften  16. Compagnien/  1635.  man/  32.  onge* 
oonben  of  b?pe  Compagnien/  ftecK  3410.  mannen/ 
noen  300.  Cafttliancttf  peerbe-bolK/  ioo.Slbontu* 
ciertf  en  onberftoub  Ucbfrenbe  /  en  noeft  2200.  $o?tu-  ■ 
gtfe  folbaten/  bobenbefen/  't  toelKbanïïiobonaaf- uomt  /  fo  Romcnbec  noeïj  ban  ̂ ebtlien  30.  ©lie- 
bootoy  en  in  befclbe  i$  ̂ on  ̂ ancljo  be  Eepbo?  Belb- 
<Obcc(ïe  met  25oo.folbaten/  3tjnbeinbefelbebeg«* 
pen  biec  ban  be  oube  Compagnien/  toelne  upt  en- 

tten genomen  31  jn/  en  bolgen  befelbe  be  acmabebe- 
toelfte  ben  15.  <£>ctou2i£  1596.  aftoog.  <©aec-en-bo^ 
ben  io  ben  Cibei*ttenCubiO2tn©igobi<0allitiamet 
4i.fcïjcpen/  25.  tujTcljen  bei 00. en 400. latten/  en 
16.  #pnaffen/  met  3300.  folbaten/  toelfieöpmebe 
nam  upt  25;ctangien/  en  800.  ban  be  fCeccie  ban 
<©on5pernanbOi0ieou/  en  fullen  mebe  boegen  met 
be  boo?f3  amtabe  /  beb^agenbe  't  boet-bollt  14725. 
folbaten/  enöetpeecbe-bouuöoo.  ©anbefeacma- 
be  toag  generael  abecfle  ̂ ©on  |Bawtn  jpabtlla/ 
^abeban^*«aabea/  opperde  3ibelantanboban 
Cattilien/  enObecftcbanbe  galcpenin  Spangien/ 
met  be  boojf'3  acmabe  quanten  nocö  be  nabolgcnbe partttulierepeifonen.  ?tl.önamentli)h :  «©ejiBacft- 
«0?aef  ban  0)onteg  Claro.ö/  met  een  ban  bc  b?ije 
Compagnien.  ^e<i3?aefban^acmaooh meteene/ 
<©on  ̂ arbinanbobeiColebo/  i^eerc  ban  ̂ fgacefa/ 
abontiaief  /  bc  ©elb-Cibecfle  Kob^igo  be  <©ro|to/ 
ben  Obci-ftcn  ̂ antDo  ̂ arbo/en  ben  Cteften  .ïiBac^ cois  tic  ïïïimiïuta/  ütft  ttoee  (abecflen  3ijn  opbe« 
2§bmicael/  <Don  *Diego  be  25?oKBei:o/  banbefele* 
binge  ban  fint  San  oDpperilc  Wimitatl/  €ijM*fttl 
5Paclon  be  ̂ ofa  ban  be  nlebinge  ban  Cftriflov'  ̂ onu«= gij0  /  W  be  benbc  ban  ©o?tugael  mebe  feengt  /  ̂te^ 
ben  Olifïo  ̂ bmitacl  ban  bebenbebangitalien/  bf 
25ifTcr)Gp  ban  fSetlanb  /  beel  gceflcUjöe  en  b?oertjen]8 
inbe<6oböcib/  beel  nccKen-gebjaetiS  enfcecHen-tte* 
caetje*/  becfcöepben  b?oub)en  tik  fcDeep  gegaen  5ijn 
mctOace  mannen/  fcöin-meeftog/  ofTen-öocbecsf/ 
ttmntei'-lupben  en  (leen-öoutoecjs/  toelfie  om  feftec  . cefpecten  mebe  tcofeKen.apt  be  iBifftbe  becflonb  men 
mebe  bat  Hm  $belantabo  ban  Caittlien  ben  25.  <©cto*= 
bet  upt  be  fiibiere  ban  3LtfTabon  gelopen  teefenbe/ 
om  na  be  Corunga  te  $tplm/  notf)  ten  feïbenbage*p«nre 
met  eenen  flo?m  /  tic  fcïjielnn  opquam  /  fo  tóetbe  bec? tolote  b0°  i 
(Icopt/  bat  belcfcöepen  op  bc  nlippen  bleben/  enan^S^J; 
becetn^ccbefb^onKen/  en  in  ̂ eeberttanen/  fobatmernf» 
befelbe  eouipagie  een  gcoten  ncaR  nceeg  /  baant  foöeewuK» 
men  ban  anbece  plaetfen  berflonb  bat  14.  galjoenen  / nutt* en  biel  4000.  menfefjen  gebleben  toacen  /  en  fo  een 
i^ollanbiS  fcljippei:  bic  luiflenlionbig/  Ht  anbeue  niet 
Detec  geabtoeiTecctfmböe/  bactfoubccmogelpnocft 
beel  meet  gebleben  5ün  gebaeeft. 

€cc  men  be  töbinge  ban  be  bentropinge  befet  ©as*1»»*" 
^paenfe  bloot  Kreeg  /  toacen  be  peeren  «Staten  ban  ï"  *£ 
^ollanbben  i^obemfcig/  eneenigebolgenbeba^Sn^ 
ge  in  ben  Jgagc  befcljjeben  /  en  bp  ben  anbecen  berga^  ianb  op  tx 
bert/  om  te  belibereren  toat  fp  ban  Date 3tjbe tegen t'8ÖE,& berfelberftomftefticr  tegen  boen  fouben/  toant  alfoSpe 
ban  bele  en  berfebepben  plaetfen  abbijfen  quamen/banne 
bat  be  toegerufte  ̂ pacnfe  bloot  al  tn  Eee  gelagen  ̂ "«nre 
toa^  /  fonber  bat  men  epgentltjK  of  feKerlijK  &onbeÖWe* 
toeten  öaerbeffein/  b'eene  fuilinerenbe  batfeop^n? 
gelanb/  of^erlanb/  b'anbere  batfe  op  30alcïteren of  anbere  tëmifc  Cpïanben  fouben  Komen/  batoofe 
berfeïjepben  afgetoojpen  bnebctt  ban  eentge  ̂ pan* 
gtaerté  upt  ̂ upnKerKen  ban  ben2o.(0ctob2tö/  en 
ban  buffel  ban  ben  4.  gjuntj  /  en  5.  J^obcmb&s  ge^ 
febzeben/  ooKbanbeabbijfcnupt©?anKrp/  31ta^ 
Iteri  en  anbere  quartterenbefenaengaenbegefeomen/ 
ennamcnmjK/  bat  be  fcljepen  ban  oorloge  i3eö3^o- 
ninKS  ban  spangien  /  en  ban  be  particuliere  tot 
v^upnfcerfccn/  en  anbece  fjabcnen  ban©laenbecen/ 
bp  laft  ban  bettCacbtnaelopbeo^e  ban  Spangien 
tooibcn  opgebouben  /  om  be  ̂ paenfe  bloot  te  bejegen 
nen  en  gelepben  /  bat  ïïimue*  ̂ 0oubecneucban €a\i$ 
bele  gaften  toass  bectoacïjtenbe  Hit  öem  aengenaem 
fouben  toefen  /  bat  met  ben  eccften  beel  ̂ paenss 
Krijgo-bolK  foube  Komen/  fulfeu  Hat  men  tegenoöe 

%mte 



25° 
Het  drie  en  dertigfte  Boek , 

596. 

£eme  gróte  crptoktcn  ban  O02loge  foude  bpbe  bond 
nemen/  toacru?  genoegt  i$/  dat  De  adbijfcn  acn  öc 
ftooplupden  ban  Bnttoerpen  /  en  ooft  ban  Eupdift  ber* 
meloen/  dat  aldaer  uooï  fefterneboudentoerd/  dat 
feer  bons  tot  Caltéde^naenfc  bloot  aenftomenfal/ 
en  in  deliberatie  gelcp^nndc/  toat  tot  dienft  en  ber* 
fefïcrtïjciö  ban  be  kanoen  in  bit  ftuft  bel)002t  gebaen  te 
toerden  /  is  na  berfebepden  commnnitaticn  eerft  goet 
gebonden/  bat  fijn  €rcdlentie  altfSCdmiracl^enc* 
rad  berfoeïjt  foude  toerden/  te  bebeien  betCollegie 
ban  be  Sföttttraïttept  ban  Èdand/  en  bet  Collcgie  ban 
bc  3!dmirautcpt  tot  tlotterdant/  teit  epnde  elft  een 
toei-bc3cp:öe  ̂ acljt  of  ttoccinaldcr^tacfttoillenaf* 
bcerdigeri  /  en  fenden  tot  boo:  be  engte  ban  be  Ece/  aen 

«engdando" -ctmdc  of  ̂oilinoen  /  of  andere  beauame 
plactfcbacronrtcent/  om  %w  te  bouden/  en  aldaer 
boo:  een  ti)b  lanft  te  blijbcn/  en  letten  opdeftomjte 
fcan bc boo?f3 blote/  en  fo  Saefï  fp  defelbcfullcnbcr* 
nemen/  in  aücr  diïigcnticdc^aclttof25ootupt2;e* 
lanb  tocderom  aldaer  te  boen  inbornen/  om  fijn  €xtcU 

ïerm'e  en  be  peeren  Staten  defefterenjdinge  te  b2en* gen  /  en  be  ̂ acfjt  of  23oot  upt  be  Jlföafe  te  boen  lopen 
na  be  ©tfiïbcrtf  febepen  in  >Eec  toefenbc  /  om  befelbe 

en  ontmoetenbe  Jtoopbaa-dere'  te  toaerftboutoen  ban 
be  fcomtfe  ban  be  boo?f5  ̂ paenfe  bloot  /  ten  epnbe  een 
pegelijft  bem  ups  De  Ece/  ïiï  defe  ïanden  bcgeben  /  en 
fijnfebabe  fcbütte,  ©oo?t6bei3002fclj:cbcn^c0t  of 
23oot  tocber  in  be  jföafc  dacr  na  fal  bomen  /  ont  mebe 

be  abbettentie  te  boen  /  al  't  toelft  fijne  Crccllentic  am? 
gefepd  3tjnbe  /  iö  bp  befeibc  goed  gebonden  en  gceffet* tueert 

<©acr  na  3ijn  nocb  berfebepden  confcrenn'en  en tomtmmicatieu  on  de  boo2f3faftc  gebonden/  eitcpn* 
ddijft  goet  gebonden  /  bat  mits  be  abfentie  ban  eeitigc 
Steden/  en  bat  be  45ecomntittecidcn  uptdeColle* 
men  ban  de  SSdmiraiitcpt  /  fpecialijft  biet  op  mebe  be- 
fdpeben  pijnde/  nocb  niet  al  toaten genomen/  deb02* 
bete  rcfoluaen  opgebouden  fouben  toerden  tot  ben  1 6. 
$öbembn& 

taroiutii     <£>p  ben  17*  ̂ obentintö  jijn  in  de  ©ergaberinge 
5*1 be     ontboden  bc  C5ecommittcerden  tipt  be  Collegien  ban 
Sm *w  te  2Hbmitalitepten/en  toaren  albaec  berfdneben  25al* 
ianb  tegen  tbafat  5Pranf3/  en  <3!oris  |Battenf3  Cop  /  tipt  bet  Col* 
£OT,I^ronegic  tot  Rotterdam/  ̂ nbett  ganfê  Crommcbnft/ 
SSeürc  *n  ̂an  ̂ °°ft  "P*  Öct  Collcgie  ban  Slmftcrbam/  3Cp* 
uc'ot.  pdmm  en  <0atb:anb  5Janf3  upt  bet  Collegie  tot 

pooni  of  Cnbïjupfen/  en  té  benfeIbenopeningege= 
baenbvinallcbeboo2f3abbnfen/  en  bermaenb  batfp 
tijpelüït  op  be  gelcgcntbeib  befet  fahen  brilben  letten  / 
en  bat  3$eei*en  Staten  aöbifetcnbjat  ben  ban  be  gele* 
gentljeib  üoence  apparcntclijb  te  mogen  gefeïricben/ 
en  toat  tot  bienfle  en  bevfcfjetinge  ban  benEanbc/ 
tait  tegenö  foubc  biencn  gebaat  /  en  na  eenirje  confc* 
reittien  en  tommunitatien  /mctljenlupben  in  be  ©et* 
oaberingegeboiiben/  ïjebben  fpbetfocbtnjbommet 
ben  anbeccit  en  met  ben  ̂ cDippeugenEce-botenbe 
lupcen  bic  met  lienlupbentoatengehomentcfpzcften 
cnbaetaöbnsstcfomteren/  't  bjelböenbetgunt5ijn* 
be  /  ïjebben  öder  abbijö  obetgelebctt  /  en  na  betfcljcn* 
tin  confetentïen/  contmumc  atien  en  belibciatien  dacr 
opgebouben/  toerce  goeö  gebonbenbccpttbdijbctc* 

folutie  op  te  bouben  /  tot  in  't  begin  ban  bc  maenb  3De* annbet/  bat  bc  I^eecen  Staten  bon  ̂ ollanbtoeber* 
om beraabetcn foubc/  bat  mibbdertijb  inbienftban 
ben  Sanoe  geboubctt  foube  b)o:bcn/  allebefcnepcn 
ban  oo:ïoge  alf  boe  tenenbJoo?big  in  btenft  loefenbe  /  en 
bat  befeïbe  na  bc  i^ocf  ben  foubc  toojben  gefonben/  om 
aïbaetcpbcnbienftteUüacbtcn/  en  bat  boojtö  bpliz 
refpembe  Collegien  ban  be3ïbnütalitept3cpl-baec* 
big  gentaebt  fouoc  toojben/  alle  befebepeh  ban  002* 
loge  !}ct  lanb  toebebotenbe/  en  in  ben  boo:f3  jatege* 
lnceft  3ijnbe  bp  bc  €ngelfe  etïjibttie/  op  bat  bieDp 
alle  gdegentbcib  in  lucfte  gmtant  en  scbacQivcrt  fou* 
beit  mogen  taozben. 

^aet-cn-tufTtbcn  bat  bit  m'ttoetngcftelttoetbc/ 
Utiam  bc  tijöinge  en  feltccbetb  boo:  een  geintercipiecr- 
bcjt  bncf/  bat  be  &paenfe  bloot  gdijb  boren berfjadt 
ÖJ/  eenfbcdobcrgaenbjaö/  baer  inbebanb<©oöe$ 
temethentoao/  bat  bc  Cngelfc  blote  betgefdfeïjapt 
met  be  $cberianofe  ff  liepen/  in  ben  fomet  fonbee  eenig 
bcrUcov  Dacterpioictbcben/  enbtcbanben^oninb 

ban  «^pangten  op  't  eerfie  nptlcpen  ban  bc  gaten/ met  gtote  tentpeeften  uebocötcn  /  en  tot  fo  groten  be> 
Iie0gcb2adjttoerben. 

JAER-DICHT, 

Op  't  vergden  der  Soacnfe  vlote. 
o  Spaenfch  Conlr.g  feL  „  Weeft  niet  rebeL 
Tegen  God  aLMaChtlg, 
Want  hl  feer  fneL,,  V  neerftorten  feL. 
So  hl  nV  toont  WaeraChtlg. 

%\bu#  3ijn  niet  alleen  bc  ©srecnigde  ̂ cbcrlanben :  (f0i.  et.) 
IBaer  oon  bk  ban  Cngelanb  (alleen  boo?  <0ode$ 
ftraebtige  banb)  befe  repfe  bcrlojt  ban  be  b^efe  ba»t  defe 
^pïtenfe  bloot  bacrfp  mebe  gcb2epgt  toaren/  Ijocbjd 
ben  roep  baer  na  norfj  liep/  bat  bc boontoembe  ito* 
ninh  ban  ̂ §pangien  toeberomebenfïeiïiarmecdïe/ 
om  beobergeblcben  bloot  tocber  te  berfïerncn/  en  op. nieuto  toe  te  ruften. 

©002  en  al  eer  be  flab  banCalidboo2benCardr* 
nael  ?llbertud  ingenomen  toao/  beeft  ben  ̂ ouinli  batt 

©2anbrijb(betoelbe  fag  bat  alle't  getoelb  ban  be  %uv* 
ten-lanbfeoo2logeop  IjoitgebecrttoaiS)  enfobclcfi:c= 
ben  op  be  frontieren  berloren  beDDenbe/  b2eteitbeen 

boo2ficttbc'tberliedbanmeer  anbere/  boo2  bem  ge- 
nomen met  ben  Cngdfcn  en  «Staten  der  Bereemgbe 

iSeberlnttden  een  beci  bafïer  en  jlerber  bcrbonb  te  ma- 
nen/  niet  alleen  om  fijn  fcp  te  befcijermett :  i!9aer 
ooft  om  ben  üoninft  ban  ̂ pangien  O02loge  acn  te 
boen  op  fijïtettöodcm/acïjteiidedatdaerdoojgcfcïnc* 
ben  foube/  bat  bet  (lanb  baer  uptbeboo2f5  ̂ pacnfc 
l^onutlt  fijn  bratljten  berftreeg  /  en  fijn  fromieren  ont* 
ruftcben  bertooefi:3nndc)  be^pangïactdcn  tocderom 
geroepen  fouben  to02ben/  om  baer  felftf  frontieren  te 
befdjerntett  /  bat  Dnn  ooft  be  fame  baer  boo2  dicnnïg 
foude  toefen/  om  andere  potentaten/  die  dacr  te  bo- 
ren  den  aentoas  /  en  matDt  der  ̂ paenfe  fufpect  toaoy 
fouden  genodigt  en  aengdoftt  toerden/  om  bare  ferarbe 
en  racd  bp  een  te  boegen  /  't  toelft  f^  anberfinö  /  fo  lan^ 
ge  fp  fagen  bat  be  iprancopfen  met  beflanb  genoeg 
toar en  /  ntn  fo  ftoaren  la(l  te  blagen  /  niet  fouben  do^ 
bett  uefïaen.  ̂ l*  dit  felbe  baer  te  boren  0002  €öoma$i 
^tdnep  ban  be  &oningimteban€ngdanb/  aen  ben 
iioninft  ban  ©2anftrijft  gefonben  3ijnbe  /  gep2opo* 
neert  en  boo2gc(lelt  getoeett  3ijnbe/  toaé  banttooo2de 
lange  gedilapeert  en  tiptgcjtdt/  ten  laetflen  beeft  de 
booL2f3  fecrangmne  boo?  baren  02binarts  5imbajfa* 
deur  ben  ̂ eere  l^eitrift  #mton  den  föomnft  doen  toe* 
ten  /  dat  baer  üdtefte  toass  botter  tijd  en  plaetfe  aatgc<= 
toefen  foude  to02den/  om  ban  de  (^  te  bandden/ 
alfo  Ijaddc  de  Üoninft  ban  ©2anftrijftoerefolbccrt  in 
€ngelanb  aen  be  Itomnginne  te  fettben  den  19eerc  $U 

colaetï  ̂ arleu9, Igccrc  ban  «ganep  /  om  met  de  &os   - 
ninginnc  ban  bk  fafte  te  bandden  /  den  toc'ften  toepnig 
tijbiS  baer  na  bc  hertog  ban  bouillon  foude  bolgen/ 
met  bolle  macljt/  om  bandje  fafie  een  epnbe  te  ma- 

ften :  .üJöacc  obenmtjs  baer  tcifte  repfe berfcFjepden«anMJ^ 
f  toarigljedcn  ontfionden/  i.o  de  boo?f3  l^eere  ban  ̂ èan*  e«  ruflüwi 

cp  eerfi  den  20.  2(lp2ildc1cfabondïfte3:ondengearrt*öenrftc", 
beert/  ate  de  fame  nualbcrD2CPdtoad/  dat  defïadSS" ban  Calté  berloren  toa£/  maerdatöetftaficdnocljcijh/  «nöe 
b002  ben  &omn&  öidb :  €n  berfoc bt  IjdJöende  au*  sipninom* 
bietttie  /  tnc  bem  bergunt  toerde  /  be  ̂ oninginne  ber*  2"w ftaenbe  bat  ben  ijoniitft  ban  ©2anftrijft  tot^olGtnecmfcnna? 
toaö/  beeft  ben  ï$eere  ̂ idnep  meteen  ïloen-fcljjnftctjec» 
na  ben  èoninft  gefonben  /  ont  bem  boop  te  geben  dat*  b0Iiö  ,c ter  met  den  eerftenbulpe  foude  to02dengefonden/  en 
dat  Caliö  tot  meerder  berfefteringe  in  banden  ban  de 

ïioninginncgegebcn  foude  toerden/  't  toelft  de  Öo* niitft  feer  qualijft  genomen  beeft/  gdijft  top  bier  bo* 
ren  eenf bedö  berfjadt  bebbat/  baer  lmfcg$cndemet 
bittere  tooo2ben/  dat  lip  met  een  beter  gemoed  foude 
lijden  /  dat  f)n  bem  ban  de  bpanden  alö  ban  de  b2icn* 
den  berooft  foude  to02den  /  docb  dacr  na  iö  defe  bitter* 
beidtoatberfaebt/  doo2  de  bnebenbiebpacndc$ïo< 

ninginnefond/  en  aen  d'andcrc3ijde  beeft  de  üonin* 
ginne  boer  ooft  geercufcert/  dat  't  gene  fp  doo2  ̂ idnep acndenïioninftbaddedoett  boo2flaett/  niet  toaö  tot 
bienepndcgefcïjicd/  datfp  bet  jelfdeboo?  baer  toüde 

be- 
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jbcfïotïU^n  /  mïtt  om  bat  fp  toeeöbe  bat  alö  be  ïw* 
ntnti  ooanbere  plactfen  öefigtoatf/  een  fo  bequame 
plaetfe/  cit  toel  gelegen  flerftte  /  niet  foube  nomen  te 
berbalien  in  beïjanben  ban  fjaten  gemeenenbpanïr. 
Utocm  toeberom  tenp^opootfe  te  nomen/  altf  be 
l^eeieban  <&ancp  tot  ̂ tonben  genomen  toatf/  töfjp 
bee  nnbecenbaeg^  tot<©2oentott0  gelept/  altoaetbe 
&oningtnne  te  biet  tybtoaov  en  toegelaten  5ijnöeom 
in  ïjare  (»jeftept0  p^efentie  te  nomen/  fo  geeft  fip 
gcöaen  be  nabolgenbe  p2opofttie : 

©jopofttie tanbe 
©me  »an 
;&antp  ge»  Konink  mijn  meefter  hadde  gedelibereert  my  aen  U 
öaeii  aen  Majefteyt  te  fenden,  en  dat  ten  felveneyndedaertoe 

MEVROUWE. 
Het  is  meer  dan  vier  maenden  geleden ,  dat  den 

ban  De  fóo 
ningumc 
ban  t£n^- 
lanor  om. 
trent  beu 
tijö  ban 
(jti  miu  ■ 
men  oan 
€üi0. 

k  tegenwoordiglijk  ben  gedepefcheert,maer  mijn  rey 
fe  Viert  geinterrumpeert  door  de  wederkomfte  van  den 

:  Secretaris  Lommenie  :  Alfo  den  Konink  daer  na  van 

'felfs  als  ook  door  de  antwoord  ,  die  hare  Majefteyt 
hem  hadde  gegeven ,  dat  het  haer  niet  aengenaem  fou- 
de  zijn ,  te  werden  geinformeert  van  den  ftaet  en  affai- 
ren  des  Koninks,  of  gedrongen  hem  in  fijne  nood  te 

fècoareren,  conform  zijnde  d'antwoorden  daer  te  vo- 
ren gedaen  aen  den  Heere  delaBaranderije,  enden 

Heere  Ridderden  Requeft- meefter ,  welke  den  Ko- 
nink en  die  van  de  Rade  die  fich  tot  Parijs  onthielden , 

aen  u  Majefteyt  hadden  gedepefcheert ,  niet  door  faul- 
te  van  goede  affectie  van  uwe  Majefteyt  tegen  den  Ko- 

nink uwe.i  lieven  broeder ,  maer  overmits  uwe  Maje- 
fteyt niet  raediaem  vond  haer  van  geld  of  kri  jgs-volk  te 

ontbloten ,  alfo  Yerlandgetroubleerten  u  Koninkrijke 

gedreygt  was  met  een  grote  fcheeps-armade ,  die  men 
leyde  in  Spangien  geprepareert  te  werden,  om 't  felve 
teinvaderen,  fo  heeft  den  Konink  mijn  meefter  beflo- 
ten,  liever  allerhande  ongemak  engevaertelijdenen 
uyt  te  ftaen ,  dan  u  Me-  vrouwe  te  mifhagen  en  laftig  te 
vallen ,  om  een  fake  die  uwen  ftaet  mochte  fchadelijk 
zijn ,  en  uwe  Majefteyt  in  moey  te  (teken ,  als  fich  voe- 

lende door  de  vriendfehap  die  hy  fo  voor  als  na  fijn  kro- 
ning? vari  uwe  Majefteyt  heeft  ontfangen  ,  verobli- 

geert  om  u  te  eeren ,  te  dienen  en  te  beminnen ,  en  dien 
volgens  fich  fo  feer  na  uwen  wille  te  accommoderen  , 
als  de  welvaert  van  fijn  Koninkrijke  en  Onderfaten  het 

felve  mag  gehengen-'t  Welk  hy  den  Secretaris  Edmond 
heeft  te  verftaen  gegeven ,  daer  by  voegende  dat  hy 
feer  bedroeft  was ,  dat  uwe  Majefteyt  niet  meer  mid- 

dels hadde  om  hem  tefecoureren ,  en  noch  meer  dat  hy 
niet  iterk  en  machtig  genoeg  was ,  om  tegen  den  Ko- 

nink van  Hifpargien  de  oorloge  te  voeren ,  fonder  uwe 
Majefteyt  laftig  te  vallen ,  en  tot  fijnder  hulpe  aen  te 
foeken.  Maer  nadema^l  den  ftaet  der  affairen  van  uwe 
Majefteyt  niet  toe  liet  y  et  beters  voor  hem  te  doen,  en 
hy  alleen  te  fwak  was  om  hem  te  defenderen ,  dat  hy 
grotelijks  tegen  fijn  dank  foude  genoodfaekt  wefen ,  te 
hen  na  andere  middelen ,  die  hem  fouden  werden  geof- 
fereert ,  om  fijn  Onderfaten  en  Landen  te  bevrijden  van 

'tperijkel  dat  haer  over 't  hooft  hing.  Dat  hy  nochtans 
dit  doende,  niet  foude  laten  te  benouden  in  fijn  ge- 

moed de  dankbaerheid  van  uwe  weldaden;  en  uwe  Ma- 
jefteyt in  der  daed  alle  eere  en  refpect  toe  te  dragen ,  en 

dat  het  altoos  profijtelijker  foude  zijn  voor  hemfelven 
en  voor  u  Mevrou  we ,  dat  hy  fijn  ftaet  door  alle  andere 
middelen  conferveerden ,  dan  defelve  door  onmacht  of 
by  gebreke  van  affiftentie  liet  verloren  gaen ,  gelijk  het 

hem  voor  't  toekomende  liet  aenfien,fo  d'Oorloge  con- 
tinueerden ,  fonder  dat  hy  anders  van  uwe  Majefteyt 

wiert  gefecoureert ,  en  hier  op  refolveerden  hy  my  te 
fenden  aen  mijne  Heeren  de  Staten  Generael  der  Geü- 

nieerde Provintien  des  Nederlands ,  om  defelve  te  ken- 
nen te  geven  den  nood  die  fijn  wille  dwong  tot  raet- 

fluytinge  om  fijn  ftaet  te  conferveren ,  en  fijn  Onderfa- 
ten contertement  te  geven ,  alles  ftrijdende  tegen  fijn 

ingeboren  aert ,  welke  niet  gewoon  is  voor  de  wapenen 
of  ook  voor  het  goede  geluk  van  fijn  vyanden  te  wij- 

ken, om  van  hen  te  verftaen  of  fy  eenigen  middel  had- 
den om  hem  te  fecoureren ,  en  defelve  fijn  voornemen 

te  communiceren. 

Maer  hier  op  depefcheerden  uwe  Majefteyt  na 
Vrankrijk  den  gewefen  Heere  Omton  ,  die  van  fijn 
Majefteyt  feer  wel  gefien  en  ontfangen  wierd,  fo  inu 
regart  Me-vrouwe ,  als  door  de  particuliere  affectie , 

die  den  Konink  hem  toedroeg,gefondeertop  fijn  deug- 
den ,  beproeft  fo  in  fijn  pi  efentie  als  in  meer  andere  oc- 

cafien,  en  om  dat  hy  hem  altoos  heeft  bevonden  feer 
begeerig  te  fijn  ,  om  de  vereeniginge  tufichen  uwe 
Majefteyten  te  conferveren. 
Hebbende  den  Konink  dan  verftaen  uyt  fijne  Propo- 

fitie  dat  hy  eer  gefonden  was  om  het  refuys  gedaen 
door  uwe  Majefteyt  ,  aen  de  gene  welke  herwaerts 
overgekomen  waren  te  juftificeren,  dan  hem  de  hand 
te  reyken,  en  te  trekken  uytdeperplexiteyt,  in  de- 

welke hy  gebracht  was,  fo  vond  hy  niet  geraden  te 
treden  in  het  Tracïaet  dat  den  voornoemden  Omton 
uyt  den  name  van  uwe  Majefteyt  proponeerden ,  als 
achtende  dat  het  meer  op  de  bane  gebracht  was,  om 
ons  in  hoop  te  houden,  en  indeSpangiaertsjaloufiete 
veroorfaken ,  tot  andere  eynden  als  om  den  Konink 
tegen  defelve  te  fterken. 

Maer  hebbende  den  gemelten  Omton  daer  ha  aen 
den  Konink  vertoont  feker  gefchriit ,  ondertekent  met 
de  hand  van  uwe  Majefteyt  van  date  den  9.  Februarij, 
en  hier  op  den  Konink  veriekert  dat  uwe  Majefteyt  het 
voorfeyde  Tra&aet  focht  te  vorderen  ,  om  tufichen 
uwe  Majefteyt  een  goede  Ligue  en  Unie  te  treffen  te- 

gen den  Konink  van  Hifpangien,  en  niet  omhemfle- 
pende  te  houden ,  en  tijd  te  doen  verliefen,  fo  heeft  hy 
de  Vergaderinge  te  ó^Ccn  eynde  voorgeftelt ,  gerefol- 
veert  te  accorderen.en  nergens  meer  na  wachtende,dan 
na  't  ad  vijs  van  fijn  voornaemftedienaers  die  doen  ter 
tijd  niet  by  hem  waren ,  om  opentlijk  lijn  verklaringe 
te  doen ,  fo  wierd  hem  gead  verteert  dat  uwe  Majefteyt 
het  Engelfe  krijgs-volk ,  dat  in  foldije  en  dienft  was 
van  mijne  Heeren  de  Staten  der  Vereenigde  Neder- 

landfè Provintien ,  hadde  te  rugge  ontboden  en  oede- 
libereert ,  d' Armade  die  uwe  Majefteyt  prepareerden, 
in  Spangien  te  employeren ,  felfs  die  te  doen  vertrek- 

ken ,  fonder  te  wachten  na  defe  Vergaderinge ,  daer 
over  den  Konink  feer  verflagen  en  bedroeft  was ,  eer- 
ftelijk  overmits  den  voornoemden  Heere  Omton  zalig, 
memor.  hem  niets  daer  van  hadde  gefeid.  Ten  twee- 

den, dat  hy  hem  fag  berooft  van  de  vrucht  die  hy  van 
het  Traétaet,  eer  het  dan  was  aengevangen  mochte 
verhopen.  Derhalven  hy  fijn  klachten  dede  aen  den  Se- 

cretaris Edmont ,  hem  bevelende  het  felve  uwe  Maje- 
fteyt te  adverteren.  Nochtans  gaf  hy  fo  veel  redenen 

te  verftaen,  en  bracht  fovelebewijs-redenenby,  fo 
omditdefieynteexcuferen,  als  om  defchaduwendie 
defelve  en  fijne  dienaers  daer  van  ontnngen ,  dat  hy  van 
den  Konink  verkreeg;  dat  hy  my  aen  uwe  Majefteyt 
foude  afveerdigen  ,   om  beter  verklaringe  te  hebben     • 
over  de  conferentie,  eer  hy  van  meninge  veranderde, 
en  niet  te  wanhopen  aen  de  alliftentie  van  uwe  Maje- 
fteyt. 

Dit  is  liet  fubjecl:  van  mijn  reyfe  Me-vrouwe,  die  óe;t 
Alder-Chriftelijkften  Konink  my  heeft  doen  aennemen 
ter  bede  en  inftantie  van  den  Secretaris  Eumont. 

En  alhoewel  de  Princen  niet  zijn  gehouden  den  een '• 
den  anderen  hare  fecreteh  te  openbire:i  3  wat  LJniedaer  " 
ook  tufichen  hen  foude  mogen  wefen ,  anders  als  voor  " 

fo  veel  fy  bevinden  t'haren  oorbaer  te  fti  ekken ,  fo  zijn  " 
fy  nochtans  door  de  wetten  van  vriendfehap  en  goede 
gebuurfchap  verbonden  ,    niet  tegen  den  gemenen 
vyand  te  beftaen »  dat  foude  mogen  ftrekken  tot  fcha- 

de  van  den  genen ,  met  den  welken  men  profe'Iie  doet 
van  confederatie ,  gelijk  niet  kan  werden  ontkent,  dat 
defè  entreprinfë  in  Spangien  is  fcrekkende  tot  grote 
fchade  des  Koninks,  als  zijnde  de  oorloge  ontfteken  in 
Picardijen ,  en  fijn  Majefteyt  verlaten  van  alle  fijn  na- 

buren, en  felfs  niet  fterk  genoeg  tegen  alle  de  wapenen , 
die  in  dat  quartier  op  de  been  zijn. 

Daer  op  ik  laft  hadde  my  wijder  te  extenderen:  Maer 
ikdenkenietdathet  tegenwoordiglijk  van  node  is,  in 
defe  gelegentheid  van  Calis,  overmits  uweninterefle, 
Me-vrouwe  u  niet  min  als  den  Konink  verbind  om  alle 

uwe  krachten  daer  heen  te  voeren  om 't  felve  te  ont- 
fetten ,  fo  verre  het  kafteel  van  der  ft  ad  noch  tegen 
houd,  gelijk  ik  verfta  dat  het  noch  tot  dennaeftko- 
menden  Donderdag  fal  tegen  houden.  So  het  verloren  (F0I.69; 

fo  houde  ik  my  verlekert  dat  uwe  Majefteyt  door 

is 

haer  gewoonlijke  wijiheid  wel  fal  weten  te  confidere 
ren }  dat  het  haer  niet  min  als  den  Konink  van  node  is , 

altans  alle  haer  raedflagen  en  krachten  t'famen  te  voe- 

gen, 
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Het  drie  en  dertigfte  Boek, 

gen ,  om  te  opponeren  tegen  een  vyand  die  tegens  bey- 
debereytis,  niet  min  tegen  dit  Koninkrijk  als  tegen 
Vrankrijk. 

Want  alhoewel  hy  tot  noch  toe  fijn  krachten  niet 
heeft  betoont  als  tegen  den  Konink,  fo  houde  ikmy 
verfékert  Mevrouwe ,  dat  uwe  Majefteyt  niet  twijfelt, 

datditgefchiede  door  goede  affe&ie ,  die  hy  uwe  Ma- 

jeftey t'meer  als  fijne Majefteyt  is  toedragende,  maer 
den  middel  om 't  fel  ve  tebeftaen,  heeft  hem  tot  noch 

toe  ontbroken.  Hy  falie  krijgen  door  't  innemen  van 
ddh  plaetfe ,  hy  fai  wel  hacft  fijne  aenflagen  verande- 

ren, en  opentlijk  vertonen  de  propofitien  van  den  Vre- 
de ,  die  hy  tot  noch  toe  op  debane  heeft  doen  werpen, 

door  de  gene  die  met  eeren  hebben  mogen  't  woord voeren  ;  te  weten ,  door  den  Paus  ,  door  den  Hertog 

van  Savoyen ,  en  den  Hertog  de  Mercure ,  die  alle  bey- 

deingeene  fake ambitieufer  zijngeweeft,  als  te  wer- 

den 'gebruy kt  tot  middelaers  van  defen  Vrede ,  gelijk 
uwe'Majeiteyt  in  anderen  voege  genoeg  heeft  konnen weten. 

Men  moet  niet  geloven  dat'er  noch  geen  apparentie 
is  tot  defe  vrede-makinge,  nochteook  dat  de  preten- 
ilen ,  die  den  Konink  heeft  op  het  Koninkrijk  van  Na- 
varren,  of  deinnemingederplaetfen,  die  den  Konink 

van  Hifpangien  in  dit  Koninkrijk  heeft  gedaen ,  't  felve beletten.  Want  behalven  dat  het  den  Konink  feer 

moeyeli jk  valt  fuik  geweld  tegen  te  ftaen ,  fo  moet  men 
confidereren  dat  den  wille  der  Princen  fich  de  nood- 

wendigheyt'  moet  onderwerpen,  meer  als  die  van  ge- 
ringe perfonen,  als  der  gener  Welke  meer  fijn  depende- 

rende  aen  den  publijken  intereft,  alsaen  haer  particu- 
liere genegentheyt.  Den  Konink  van  Hifpangien  heeft 

genoeg  doen  blijken  door  't  antwoord  dathy  heeft  ge- 
geven, op  de  verklaringe  Van  d'oorlog,  welke  fijne  Ma- 

jeftey t  tegens  hem  heeft  doen  verkondigen,  dat  hy  niet 
van  meninge  was  de  fake  onverfoenelijk  te  maken,  als 
hebbende  door  de  felve  geprotefteert ,  dat  hy  niet  ver- 
ftont  hier  door  deTraófcaten  van  vrede  te  breken ,  die 
liy  hadde  met  Vrankrijk ,  met  welkhy  ter  contrarie  in 
vrientfchap  wilde  leven,  en  den  krijg  voeren  tegen  den 
Konink  en  fijne  adherenten. 

Het  is  door  geheel  Chriftenrijk  bekent  dat  fijn  Ko- 
ninklijke Majefteyt  van  fijner  zijde  van  den  Paus  is  aen- 

geport ,  om  tot  defen  Vrede  te  verftaen,  die  hy  prefen- 
teert  te  aenvaerden ,  en  maekt  hem  fterk  dat  hy  die  fal 
verkrijgen ,  en  treffen  tot  contentement  van  partyen, 
niet  anders  verfbekende ,  dan  dat  den  Konink  daer  toe 

wil  verftaen ,  dat  hy  't  gene  aggreëre ,  daer  toe  fijn 
weerdigheyt  hem  verbind ,  als  ook  de  aenneminge  van 
de  wapenen  tegen  den  Turk,  die  dit  jaer  felfs  in  perfoon 
in  Hungaryen  fóude afkomen,  en  met  ijoGaleyende 
kuften  van  Italien  aflopen. 

En  alhoewel  het  fijne  Majeftey  t  niet  is  geraden  hare 
prefentatien  en  voorftellingen  te  verwerpen ,  ter  oor- 

fake van  fijn  fwakhey  t,  en  om  tot  alle  voorvallende  oc- 
cafien  bereyd  te  welen,  fo  kan  ik  u  nochtans  verfekeren 
Mevrouwe,  dathy  noch  daer  aen  niet  is  gebonden,  en 
dat  hy  genen  wille  heeft  om  verder  te  palieren :  ook  is 
daer  niet  anders  als  den  nood,  dat  hem  daer  toe  fal  kon- 

nen dwingen. 

UweMajcfteyt  mach  welvrefen  dat  deSpangiaer- 
den  door  alle  pradtijken  die  fy  mogen  bedenken  den 
Alder-Chriftelijkften  Konink  van  uwe  Majefteyten  de 
Staten  des  Nederlands  foeken  te  fcheyden ,  en  de  Unie 

die  daer  tufTchen  beyden  is ,  wech  te  nemen.  Den  Ko- 
nink gelooft  dat  fy  het  felve  doen  in  regart  van  uwe 

Majeftey  t,  getuyge  is  het  libel  datfy  hebben  verfïert 
en  uytgegeven ,  aengaende  de  conditien  van  de  abfolu- 
tiedieden  Paus  aen  den  Konink  foude  hebben  gege- 

ven ,  fayende  door  defen  middel  wantrouwen  en  jalou- 
iïe  tuflehen  uwe  Majefteyt  en  de  gemel  te  Staten,  de 
welke  fo  fy  niet  fuffifant  zijn ,  om  de  vriendfehap  tuf- 

fchen  uwe  Majeftey  t  wech  te  nemen,  fo  zijn  fy  't  om  te 
beletten  dat  de  felve  hare  wapenen  niet  te  famen-voegt 
met  de  fijne,  gelijk  behoorde  te  gefchieden ,  om  den 
ruft  van  uwe  Staten  fo  door  de  argliftigheden  als  Ava- 
penen  der  voorfeyde  Spangiaerts  getroubleert ,  te  ver- 
fekeren. 

Hebbende  dan  den  Alder-Chriftelijkften  Konink 
geen  luft  om  met  den  Konink  van  Hifpangien  in  ver- 

drag te  treden,  fo  refteertdaer  alleenlijk  den  nood  te 
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remedieren ,  die  hem  daer  toe  foude  mogen  dwingen , 
gelijk  uwe  Majeftey  t  met  de  Staten  fal  doen,  fo  verre 
1  y  hare  krachten  by  des  Koninks  willen  voegen ,  om  te 
gelijker  hand  met  een  gemenenraed  enaccoort  tegen 
de  Konink  van  Hifpangien  in  het  Nederland  de  oor- 

loge-te voeren  >  teneynde  uwe  Majefteyt  van  fijnna- 
buurfchap  en  't  Nederland  van  fijn  tyrannige  heei- 
fchappye  bevrijd  mach  werden. 
■  Hier  toe  hebbe  ik  laft  Mevrouwe ,  om  uwe  Maje- 

fteyt  te  bidden ,  dat  haer  believe  van  defe  kant  haer 
armade  te  employeren ,  fbnder  die  elders  heen  te  doen 
trecken,  daer  toe  den  Konink  van  Hifpangien  uwe 
Majefteyt  tegenwöordiglijk  meer  fchijnt  te  dringen 
dan  oyt  van  te  voren,  als  hebbende  den  Cardinael  van 
Ooftenrijk »  die  wel  onderricht  van  fijn  intentie  uyt 
Spangien  is  gekomen ,  belaft  la  Fere ,  daer  hem  ten 
hoogften  aen  gelegen  was,  en  de  aenflagen  die  hy  in 

't  midden  van  Vrankrijk  foude  mogen  uytvoeren ,  te 
abandonneren  >  oraCaliste  gaen  belegeren.  Maer  in- 

dien het  uwe  Majeftey  t  belieft  den  Konink  veerdiglijk 
met  uwe  armade  te  fecoureren,  fo  fal  hyden  middel 
hebben  te  beletten  dathy  defe  plaetfê  verovere  (fofy 
noch  tegen  houd)  als  ook  fijn  armade  te  verftroyen,  en 
voor  de  reft  defes  jaers  onnut  te  maken. 

En  alfo  uwe  Majefteyt  door  den  Heere  Omton  zalig, 
gedachtenifle ,  den  Konink  heeft  doen  aenfeggen ,  dat 
fy  wel  wilde  dat  de  dienaers  van  uwe  Majefteyten  ver- 

gaderden ,  om  te  famen  op  uwe  afFairen  te  refol  veren , 
en  tuflehen  uwe  Majefteytens  Koninkrijken  en  onder- 

danen te  maken  een  vrientfchap  en  Ligue  ofFenfiveen 
defenfive ,  die  noch  fekerder  en  beter  gefondeert  is , 
dan  de  voorgaende  ,  fo  hebbe  ik  laft  van  den  Konink  te 
accorderen,  aengaende  de  tijd  en  plaetfe  der  voorfeyde 
vergaderinge,  alsook  de  perfonen  die  daer  toe  fullen 

werden  geëmployeert,  en  net  efrëdfc  van  dien  op  't  veer- 
digfte  te  vorderen.  Biddende  feer  demoedefijk ,  dat 
mijn  Heere  den  groten  Threforier  van  uwe  Majefteyts 
zijde  daer  toe  mag  werden  geëmployeert,  om  het  goet 
vertrouwen  dat  uwe  Majefteyt  heeft  op  fijne  expe- 
rientie,  prefenterende  in  defen  gevalle  van  wegen  den» 
Konink  aldaer  te  laten  vinden ,  mijn  Heere  den  Con- 
neftabel ,  ten  eynde  óqCq  Unie  mach  werden  beraemt 
door  de  twee  oudfte  geëxperimenteerfte  en  aenfiener» 
lijkfte  perfonen  vandeftaet  vanbeyde  de  Kronen,  en 
op  de  welke  hare  Majefteyten  het  meefte  betrouwen 
hebben» 

Den  Konink  foude  feer  blijde  wefen ,  fö  mijn  Heere 
den  Grave  van  EfTex  van  defer  zijde  mede  daer  toe 
wiert  geëmployeert :  Maer  hy  acht  dat  uwe  Majefteyt 

hem 't  beleyt  van  de  armade  fal  toe  betrouwen  j  als  die 
hem  airede  daer  van  den  laft  heeft  gegeven ,  en  alfo  fy 
de  felve  niet  kan  ftellen  in  handen  van  een  Hooft ,  die 
hen  aengenamer  zy ,  of  fich  beter  drage  ter  eere  en 
dienfte  van  uwe  Majefteyt. 

<Daer  na  tè  de  $|eere  ban  ̂ ancp  gegaen  naer  3HWI-  ©  e 

lemCicel/  ocootfCrefoitcc  ban€ngeland/die'top;bar}  *■"* pcrfle  betoint  ban  alle  fatten  badde/  ban  öe  toeiïtc  ïjp  S„ö SSül een  ttonfeiacïjttge  anttooo?de  gekregen  Deeft/  booztitamjrirei 
bomende  unt  een  berb?eemt  gemoet/  te  toeten :  <©at  voot  $»« 
de&onittginnedaer  te  boren  uptooafane  bandeïtefe,*8,!' Ugic  met  den  &omnft  bereenigtfjadde  getoeeft/  dat 
nu  Uien  band  lotfgcdaen  ̂ ijnöe/  fp  alleenlijft  bereenigt 
toaren/  doo?  de  oude  beruonden  ban  nauuurfebap  de? 
fee  ttoee  bp  een  gelegen  &oninKiïjKen/  be  toelfte  bp  na 
de&oningcn  en  pinten  getoupfcen  tot  ïjaer  gemaft/ 
boo?deel  en  epgen  profijt  %l$  defecte  ban  &ancp 
öaec  op  ccpïicceiöe  /  bat  bet  profijt  ban  bepde  de&o- 
nmltrijftenDing  aen  de  onderlinge  eemgïjépt  ennau* 
toe  ober-een-fcominge  [jaerder  raedtfïagen :  gaf  Ci? 
cel  daer  op  boo?  anttooo?de/  bat  be  «^pangiaerden 
beel  lof toaerdiger  toaren/  die  dooz  een  fodanigen  Dae^ 
ftigen  ljep2-tocbt/  be  jprancopfen  die  daer;  op  niet  cettë 
becdaebt  toaren/  in  't  bepmeuju  en  feer  fcDielyfc  ued^o* 
gen  en  berfcDalftt  fjadden  /  ïjier  op  repliceerden  ̂ an^ 
cptocderom/  dien  dit  feer  quaujnnam/  datï)P<i5od 
den^eerebad/  dat  defanen  ban€ngeland  daer  toe 
niet  moebten  bomen  /  bat  men  doo?  de  uptbomfte  der 
felber  raedtfïagen  en  daden  foude  geboelen  en  getoaer 
tooiden :  3£at  daer  beel  iitftomften  in  ©zanftrijft  open 

flondcn/  tot  de  toelue  bet  ftoaer  ballen  foude/  t'eeniger työ 
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tijb  cemebic  en  uefc^tinge  teftfjiftften/  nlö  5ijntic  beö 
&omnFtö  uiacDtcn  in  fo  Ucelöerijanöc  plaetfcu  DcftcD 
en  geoceupcect. 

Miact  aio  onbertufiTrijen  bet  Bafteel  ban  Caliö  bec- 
obect  teao  /  to  öet  bolft  ban  &onben  öeb?ccfi  getoceft/ 
om  bat  fp  De  ̂ pangiaecbenfo  na  bp  Dabben/  fobat 
bet  teepnicb  febeelbe  of baec  foube  een  opcoer/  ontftaen 
licüDen/  elft  fcïjelbe  De  Uiptcïjctö  oft  btoetfb2ijbecije 
ban  öc  geene  bic  Op  be  $joningtnnc'tmeefteaenftèn babbcn  /om  öatfc  oojfafte  toacen  /  batmenbe  belegen 
bc  in  tijöss  geen  bpftanb  gcfonben  Dabbe. 

©m  ure*    <Daer-cn-tuffci)cn  io:  be  I^ectoge  ban  bouillon  in 
ioge  ban    engdanb  gcatcibectt  /  be  toelfte  ban  oen  üoninft  ban 
Sm!  i?1  ©^nftrijft  boiftomen  macljtïjabbe/  ommetbe  ïjo* «Engcianu/ ningtnnè  ban  Cttgelanb  een  ©ecbonb  te  manen/  btft 
m  roE&r   fteeft  bm  432abe  ban  €fte*te  <©ouberenaengefp20' 
Smette  «m/  en  öl${  &P  to°°?facÖ  öat a&  oc  ©tot*  tegen  be 
ben  rorSc  ̂ pacngiaetben  afgefonben  foube  toefen/  fce&oran* 
op  &pan*  rtinne  ban  €ngclanö  baec  fonbe  ereufecen  /  atë  ooft  be 
®'i"  aI"h  peeren  ban  bet  parlement  om  in  't©ctbonb  te  tee- }e  het*  öen/  en  in  bec  Ijaefl  öulpe  tefenbenacnbenUomnft 

ban  3D?annröR  /  Ik  befelbe  tcgentooojbclijftfootote; 
lijft  ban  nobe  Qabbc/  fo  Jjeeft  öpbientodjtfobeelöp 
motljtmct  alleccbcncngefoclitteontcaben/  en  bent 
bie  tegen  gemaeftt/  feggenbe  bat  bpbeboojbe  te  letten 
op  ben  bienjt  bic  Ijp  fijn  Babeclanb  fcbulbicö  toao*  /  en bat  0002  ben  lift  ban  fijne  benijbetg/  fijnabfentie  ban 
't  Hof  fo  feec  geb02becttoiecbe/  enbatbefentoebtof 
bopagic  fjoe  be  uptftontfte  ooft  mocl)t  ballen  /  bem  fon- 
bec  ttoijfel  ten  boogden  fcljabelijft  fonbe  toefen  /  toant 
geluftte  tik  toel/  fo  fonben  btft  Ijem  onbec  be  boo2* 
naemfte  ©eeeen  ban  't  ïïijft  cenen  gcoten  mjb  en  jalou- 
fne  becoftftenen  /  en  bat  bet  gcoot  aenfien  baei*  in  bp  bp be  isoninginne  toaö  baet  boo2  al  te  fnfpect  en  betbacDt 
gemaeftt  toecbe/  en  bp  al  bien  bet  anbeto  nuamte 
geballen  /  fonb  't  öem  in  gcoten  baet  bp  Ijet  bolft  fyen- 
gen/  en  fijne  b?ienben/  bit  ÖP  bantegelijftmetöem 
an  Dace  goebecen  foube  ontbloot  öebben/  bat  in  fijn 

aftoefen  beele  bingen  fouben  nonnen  gefcfjieben/  baec 
boo2  fnn  toebetftomfïe  in  't  ©abetlanb  foube  afgefne- ben  toecben/  of  bat  fp  fulng  fonbe  geballen/  batbe 
uptftontfte  baec  ban  bem  getocten  ofte  lafte  foube  ge* 
lept  toeeben/  atë  bie  fijn  eecgiecigbeib  te  beeltoege* 
benbe  /  fijn  25innenlanbfe  fttaebten  al  te  berte  ban  fijn 
©aberïanbgeboectöabbe*  ^oo?  befe  enanbeeeba^ 
maningen/  fjeeft  be^ertog  ban  bouillon  't  gemoeb bcö  *6^abe  ban  €fleï/  bp  na  boen  toaggelenentot 
fjjnen  toille  geftregen/  fo  bat  DP  alleenlijft  begeecbe 
bat  men  foube  belepben  batljemgeeeflitueerttoecbc 
be  öonbect  impfmt  gulben  tk  ftp  ban  fijnepgen  en 
b^unben  gelb  tot  befe  bopagieuptgegeben  /  en  te  ftofïe 
gelept  ftabbe/  macc  be  contcaeie  factie  ïjeeft  b'obcc* Ijanb  beftouben/  en  bemaengetelt  3ijnbeuptfjetgelb 
ban  be  Éoninginne  bier  bupfent  ponben  fteeclingjjo/ 
ïjctft  Dp  lafl  geftcegen  om  t'3epl  te  moeten  gaen. 35e  ̂ eitoge  ban  bouillon  latl)  fieft  aen  bebieiv 
öaecDfe  Coonfe/  berljal^n  f)p  be0  =fóoninftjS  ban 
©2anftrijft5$  25^ieben  obcu  fonb  aen  ben  ̂ eere  ban 
^ancp/  om  hit  obec  telebeeenaenöaceltöajefteit/ 
l\kt  op  i£  ïjem  een  bacï)  aenbeteftentopbetoelfteljp 
tot  «02oentoittf  aubientie  foube  öeöben/  te  toeten  op 
htn  febenben  4iX5ep  /  alö  ttoee  bagen  baec  te  booten  tij- 
bingegeftomen  toa^/  bannetongeluftftigfucceo'ban be  ©loot  hk  onb:c^icg[oljanHauften5$/  enjfcan* 
topö  ̂ jaft  na  giabicn  gefonben  toag  /  toelfte  fafte  aen 
bepbe;  3ijbenuetgeeneboo?genomentoa£7  niet  toep- 
niclifteeftbcïocet 

55 : SoJ8  ̂ ncc  toacert  tegentooo2bidj  upt  ben  name  ban  be 
iiton  /  itoninainnc  be  ̂ eece  3Billem  Cicel  €ccfQ?ter  <©ene- 
tjjtst  au*  cael  ban  €ngelanb/  be  Cameraee  Cobbaen/  25on^ 
«ïï'nni»  ̂ P/ m  5?l02efcu/  alle  ban  be  booaiaemtfe  peeren 
mim  ban  ,f  ftp  /  en  ïïobbeet  Cicel  beo  boo?f5.  (€cefo?ierö 

lanb  bebtent  en  uptgeboect  öabbe/  en  baei*  na  bnn 
ben  ï^ortinft  gemaeftt  tg  tot  €)2bman'0  ceftberenbc ?(mbafTabeuc  bp  be  ©o?flen  be0  öijft^.  <Daee  toicit 
Inngc  gettoifl  eet  men  tot  be  fafte  quant/  booabienbe 
€refo?iec  Cicel  fuflineerbe/  bat  nabemael  beoïio- 
ntnftiS  faften  baec  toegebjaebttoacen/  batDptegem 
tooo?biJg  ban  nobe  ïjabbe  fetoucö  te  ftrijgen  ban  be 
fooninginne/  en  baerom  becfocljt  met  baec  tn©ec- 
bonb  tetceben/  foOel)OO2bemeneen0tefienentetoe^ 
ten  toat  be  ïaoninft  ban  ©lanftcijfttoebecombccept 
foube  5ijn  teboenboo2beëoninginne/entoatp20frjt 
fp  toebecom  upt  bit  ©ecbonb  te  bectoacljten  fonbe 
DeDben,  <©e  ̂ ectog  ban  bouillon  al  te  bozen  genoeclj 
becflaen  fjebftenbe  uptbcn^eeccban^ancp/  batte 
l^eecc  €cef02iec  baii  Cngelanb  bent  feecb2eemtbe* 
jegent  ftabbe  /  aio  fjp  eeiH  bp  Rem  bw  getoeefl  /  beeft 
goct  gebonben  aen  Ijace  jTSajefteit  na  monbelinge 
confecentie/  befe  nabolgenbe  ̂ oyoftrie  fc&ttftcliju obectegeben» 

ME-VROUWE, Den  Konink  mijnen  Meefter  in  fijn  hoogdrin- 

©e'OPOfïtf* 
ban  ïotQtn 

gende  nood  hem  totu  keerende,  als  fijn  voornaemfte  ninft  ban 
Vriendinne  die  hy  heeft ,  heeft  my  belafl:  u  Majefteit  te  ©?anfiijjft 

gelijk  met  fijn  hert,  den  grond  van  fijne  afFairen  tefle^sCn^ 
openbaren.  ^minc 

Aengaende  fijn  herte  Me- Vrouwe,  hy  hout  hem  Dan  J2ngc# 
verfekert ,  dat  u  Majefteit  hem  gelooft  en  erkent  voor  [anö  bP  ̂in 
fodanich  als  hy  is,  t'eenemael  de  uwe  fijn  afFairen ,  ik  banöoaiU achte  dat  ik  uwe  Majefteit  dies  aengaende  niet  veel  kan  Jon, 
onderrichten ,  allo  de  forge  die  uwe  Majefteit  voor  fijn 
welvaert  is  dragende ,  de  felve  genoech  fal  informe- ren. 

Fol/;o.) 

inseianö.  <^oon  /  en  upt  ben  name  ban  ben  ̂ oninft  ban  3©2anft 
rijft/  toacen  baec  beljalben  ben&ectogeban25oufc 
Ion  en  ben  3^eece  ban  ̂ ancp  /  a®iiljelm  ©aciuö  fte- 
quefl-meeflec/  en  onlanft^  becco2en  tot  fecreteföaeb 
beö  ï^oninftö/  betoelfte  alg  ftp  upt  geneuctjte  (fonbec 
erp2eiS  bebel  ontfangen  te  ïjebben )  na  «Engelanb  obec^ 
gefcljcept  toaö/  feet  bcel  goet£  in  befe  fafte  geto20rtjt 
Heeft/  biec  iö  nocï)  toegenomen  be  leece  JBilijcm 
Sintfel/biebccfcbepbe  ̂ mbaffaetfc&appenin  ^uptf- 

V.  Deel. 

Ik  fal  u  nochtan3  feggen  Me- Vrouwe ,  toteenfub- 
jedlder  fake,  daerom  ik  aen  uwe  Majefteit  ben  gefon-< 
den ,  dat  alle  de  Volkeren  van  Vrankrijk  in  fulker  voe- 

gen ,  door  de  oorloge  zijn  vermoeit  en  uytgeput,  dat  fy 
nergens  fo  feer  om  wenfehen ,  als  om  den  vrede,  en  het 
meeftendeel  der  felver  roepen  daerom  feer  onvoorfich- 
tiglijk,  in  wat  manieren  het  ook  foude  mogen  wefen,in- 
föhderheid  de  geene  die  wederfpannig  en  in  't  midden 
onder  de  Spangiaerden  vermengt  zijn  geweeft ,  en  bo- 

ven alle  de  gene  die  na  by  hen  fijn  gelegen  en  gewoon 
zijn  met  hen  te  verkeren. 

Den  Paus  roed  defen  wénfeh ,  prefenterende  fich  to& 
een  intercefleur  van  den  vrede,  en  vermeerdert  defe 

begeerte  in 't  gemoed  der  Catholijken,  door  den  haet 
van  die  vande  Religie ,  die  fy  voor  geven  en  feggen  , 
dele  oorloge  te  onderhouden  tot  haerder  verfekeringe, 
en  niet  noodfhalven,  of  tot  het  gemeene  befte. 

Maer  den  Konink,  hoewel  geperft  door  den  roep 

fijnes  volks,  felfs  op  't  fubjeót  der  laetfte  toevallen,  en 
voorwaer  facieufe  laken ,  diehemonlanks  zijn  weder- 

varen ,  wil  in  geender' manieren  daer  na  horen. 
Hy  weet  wel  om  vryelijk  met  u  te  fpreken,  Me- 

Vrouwe ,  dat  het  hem  niet  eers  genoech  is,  na  fulke  ren- 
contren,  in  handelinge  te  treden. 

Maer  nademal  dit  alles  ftrekt  tegen  de  welvaert  van 
fijn  vrienden  en  Bondgenoten ,  welke  hem  niet  minder 
als  fijn  eygen  ftaet  is  ter  herten  gaende. 

So  confidereert  hy ,  dat  den  Konink  vanHifpanien 
met  hem  vrede  makende,  die  fal  maken  met  intentie, 
om  alle  fijn  krachten  te  wenden  na  de  Staten  des  Ne- derlands. 

Die  fijn  volkeren  die  vermoeyt  zijn,  door  eenlank- 
duiig  oorlog ,  waer  van  fy  noch  geen  eynde  fien.  En 
het  geene  hen  eenigen  middel  heeft  gegeven ,  om  fo 
langen  tijd  te  fubfifteren  en  tegenweer  te  bieden ,  is 
voornamelik  geweeft  de  vervoeringe,  en  volgens  dien 
den  aftrek  der  Spaenfc  macht ,  welke  door  de  Franlc 
oorloge  gefchiet  is. 

Duynkerken  alleen  is  haer  traffijke  feer  inde  weech 
en  hinderlijk  geweeft.  Cales  heeft  hen  diefogevaer- 

lijk  gemaekt,  dat  fy  ftaet  om  t'eenemael  verlaten  te werden.  Gemerkt  den  Konink  van  Hifpanien  willende 
groten  vlijt  aenwenden,  voorwaer  op  dien  voed  hen  al- 
fe  de  traffijke  die  fy  in  Saengien  zijn  dry  vende ,  fal  be- 
letten. 

So  de  noodwendicheid  in  Vrankrijk  doet  vrede  ma- 
ken ,  fo  fal  zy  alle  den  laft  des  oorlogs  op  haren  hals 

werpen. 

13  Die 
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Die  daer  by  voecht  de  grote  vorderlijke  conditien 

van  Vrede  ,  welke  den  Konink  van  Hifpanien  henpre- 

fenteert,  fo  aengande  de  Religie ,  als  hare  verfekerin- 
ge,  kan  niet  in  twijf  Fel  trekken,  dathyfein  korten  tijd 
onder  fijn  gehoorfaemheid  Tal  brengen. 

Ik  fal  hier  nietfeggen  Me- Vrouwe,  't  gene  Enge- 
land van  fijner  zyde  heeft  te  vreefen :  u  Majefteit  is 

voorfichtig  genoech,  om  in  geencn  dele  daer  van  on- 
wetende te  zijn,  en  ik  foude  al  te  groten  onvoorfichtig- 

heid  begaeir,  indien  ik  wilde  fchijnen  meer  wetenfehap 
te  hebben  inde  faken  en  affairen  van  uwe  Majefteit  als 
die  felfs. 

Uwe  Majefteit  merkt  beter  dan  wy-lieden  ,  deaen- 
flagen  die  den  Spangiaert  maekt  op  uwen  ftaet,  gelijk 

fijn  ambitie  hem  net  ongelijk  voorjioud,  welk  hy  pre- 

tendeert van  uwe  Maje~ïceitontfangen  te  hebben ,  hem 
indachtig  makende  de  koften ,  die  hy  onlanks  heeft  ge- 

i  daen ,  als  ook  den  Paus  hem  gagerende  onderden  dek- 
mantel van  de  Cath  olijke  Religie,  daer  in  ik  een  ambi- 

öeufe  protectie  bemerke,  die  hemaenporttotdetoe- 
r uftinge ,  die  hy  onlanks  op  nieuws  heeft  gedaen ,  en  de 

pretenfien  op  Engeland ,  die  hy  heeft  doen  publice- 
ren en  opentlijk  verkondigen,  felfs  onder  uwe  Onder- 

fa  ten,  betonende  wat  hy  met  fijn  nijdige  aenflagen  voor 
heeft. 

Sonder  twijfel  Me- Vrouwe,  fo  hy  tot  fijn  voorne- 
men quam  >  aengaende  het  Nederland ,  na  dat  hy  den 

Konink  foude  hebben  gedwongen  ,  om  met  hem  Vrede 

te  maken ,  fo  foude  u  Majefteit  hoe  machtig  en  voor- 
fichtig  defelve  is ,  genoech  hebben  te  vrefen ,  want  felfs 

behalven  dien  geeft  hem  deconqueftevanCalis,  ve'e 

goede  gelegentheden ,  om  yetwes  op  uwen  ftaet  te  at- tenteren  ,  of  ten  minften  uwe  onderfaten  daer  van  daen 

feer  te  infefteren ,  en  te  befchadigen. 
Als  hare  Majefteit  defe  inconvenienten  confiderere , 

als  het  quaet  van  hare  nabuyren ,  midfgaders  hare  ver- 
bintenifie,  fal  fy  genoech  beweecht  worden,  om  daer  in 
te  voorfien.  En  boven  dien  fal zy  klaerlij koord eelen 
dat  der  felviger  quaet  noch  eens  op  haer  en  haren  ftaet 
fal  redonderen  en  uy  t  berften.  Want  hy  weet  wel  dat 
den  Vrede,  die  hy  met  de  Spangiaerts  foude  mogen  ma- 

ken ,  hen  fo  feer  den  wille  i.iet  fal  benemen ,  om  hem  te 

injuriereh ,  als  wel  het  voordeel  dat  fy  op  fijn  na-buyren 
fullen  mogen  doen,met  gemak  henluyden  fal  geven. 

Om  delen  fchadelijken  Peys  >  en  quaed  dat  hem  met 
fijn  vrienden  gemeen  is,gebruykt  hy  niet  meer  dan  eene 
remedie,  welke  is  hem  fo  fterk  te  maken,  dat  hy  fijn 
vyand  mach  aentaften  en  voordeel  op  hem  doen  :  Ten 
minften  hem  felven  mach  defenderen  en  den  cours  van 

fijne  conqueften  ftaende  houden. 
Want  fo  den  Konink  door  fwakheid  werd  bedwon- 

gen ,  en  de  befte  plaetfen  van  fijn  Rijk  moet  verliefen, 

gelijk  hy  over  eenjaerdede,  fal't moeten gefchieden 
dat  hy  eenigen  nadeligen  Vrede,  hoe  gevaerlijk  die  ook 
foude  mogen  wefen ,  tegen  fijn  dank  fal  moeten  anne- 
tnen. 

Niemand  van  de  genediefijndienftendebehoude- 
niflè  van  Vrankrijk  beminnen,  fal  hem  anders  kunnen 
raden :  want  het  is  beter  een  onfeker  en  toekomende  als 

een  tegenwoordig  en  fekergevaeraen  tegaen,  en  in- 
dien hy  fijn  volk  geen  verlof  wilde  geven ,  fo  fouden  fy 

van  felfs  vertrekken :  En  alfo  foude  het  moeten  gefchie- 
den, dat  den  Konink  of  fich  accommodeerde  of  in  ge- 

vaer  ftelde  van  een  revolte  en  oproer  van  het  meeften- 
deel  fijnes  Rijks ,  en  voor  foo  veel  u  Majefteit  haer  fel- 

ven heeft  om  hem  ten  beften  te  raden  ,  en  de  goede  ge- 
negentheid  die  defelve  tot  hem  is  dragende,  en  om 
haer  particulieren  intereft ,  fal  fy  hem  felfs  fo  raden : 
Want  daer  is  niet  Me- Vrouwe,  dat  fo  feer  u  verderf  kan 
dreygen  als  het  fijne. 

Datmen  uwe  Majefteit  niet  bedriege ,  defelve  diets 
makende  >  dat  den  Konink  van  Vrankrijk,  met  den  Ko- 

nink van  Hifpanien  vrede  noch  treves  kan  maken  ,  ge- 
merkt den  Konink  van  Hifpanien  niet  foqualijk  is  be- 

raden ,  of  hy  weet  wel  dat  hy  beter  fijne  Vyanden  ver- 
deelt als  vereenicht  zynde ,  kan  tot  fijn  voornemen  ko- 
men, dat  hy  voorts  in  de  conquefte  van  Vrankrijk  den 

Paus ,  en  doorgaens  Italien  tegen  heeft ,  welke  hy  met 
hem  fal  hebben  in  de  conquefte  der  Nederlanden ,  als 
lijn  oude  Onderdanen,  ook  mede  tot  de  invafie  van  En- 

geland, ter  caufe  van  de  Religie,  te  meer  alfo  hy  hem 

felven  fiet  oud  werden,  en  hebbcrHe  op  ons  eenige  con- 

queften gedaen ,  kan  hy  t'avond  of  morgen ,  met  meer- 
der eere'  en  voordeel ,  als  hy  tot  noch  toe  heeft  mogen doen,  den  vrede  maken. 

Macr  overleggende  Me -Vrouwe,  gelijk  ik  gefeyd 
hebbe,  hoe  fchadelijk  fuik  een  vrede  voor  ons  en  uwe 

nabuyren  foude  zijn ,  fullen  wy  ons  keeren  totu  Maje- 
fteit, om  te  fien  ofgelijkwy  geloven,  dat  uwe  Maje- 

fteit den  wille  heeft,  defelve  ook  middel  heeft  om  on* 

te  fecoureren ,  en  of  onfe  krachten  t'famen  gevoecht 
zynde,  ons  door  de  wapenen  konnen  befchermen. 

Dit  is  het  gene  wy  voor  ons  eerlij  kfte  en  voor  onfe 

vrienden  profijtelijkft  achten ,  maer  de  middelen  han- 
gen ten  deele  aen  uwe  Majefteit. 

Om  fterke  en  uytftekende  krachten  toe  te  maken, 

met  de  welke  wy  yetwes  op  onfe  Vyanden  fouden  kun- 
nen attenteren,  of  ons  befchermen ,  heeft  uwe  Maje- 
fteit goed  gevonden,  datter  een  Ligue  en  confederatie 

onder  ons  gemaekt  foude  werden,  heeft  het  felve  ook 
door  hare  AmbaiTadeurs  en  Agenten  den  Konink  doen 

aenfeggen ,  met  begeerte  dat  daer  toe  een  conferentie 
gehouden  foude  werden. 

Wy  komen  't  felve  doen  by  uwe  Majefteit ,  maer  in 
een  dringende  ongelegen  tijd ,  ons  aengaende ,  dat  lan- 

ge dilatatien  ons  meer  fchadelijk  als  voorderlijk  fouden 
wefen. 

En  derhalven  Me- Vrouwe  ,  het  eerfte  faveur ,  dat 

wy  van  uwe  Majefteit  verfoeken,  is  dat  de  felve  fo  ras 
het  mogelijk  fal  wefen ,  dies  aengaende  ons  haer  menin- 
ge  doe  weten. 
Wy  verfoeken  dan  op  uwe  Majefteit  defe  Ligue  en 

confederatie ,  welke  fo  vorderlijk  en  noodwendig  is 
voor  het  welvaren  defer  twee  Staten ,  welke  na  ons  ge- 

voelen niet  anders  als  door  ons  gemeen  ongeluk  (het 
welk  God  verhoede)  belet  kan  worden. 

En  alwaert  fchoon  dat  geen  andere  fake  uwe  Maje- 
fteit verwekte  om  die  te  omhel  fen,  fo  foude  nochtans 

ons  gevaer  en  periculofen  ftaet  defelve  daer  toe  ver- 

wekken. U  Majefteit  fal  hier  in  volgen  't  exempel  van 
de  wijfte  Princen  des  werelds  die  altoos  de  verdrukkin- 
ge  van  haer  naburen  hebben  belet ,  als  die  de  hare  mede 
was  dreygende  :  En  volgens  dien  behoort  u  Majefteit  (Fol,  71.) 
noch  meer  te  doen ,  nademael  de  gene  die  dit  vervor- 

dert te  doen ,  alreets  u  Vyand  is,  en  fo  machtig,  dat  hy 
verfchrikkelijk  is  voor  alle  de  wereld- 

U  Majefteit  is  bekent ,  hoe  deffelfs  Vader  hem  hielt, 
na  de  gevankenifle  des  Franfen  Koninks,  en  hoeden 
tegenfpoet  van  Vrankrijk  hem  tot  een  vriend  maek- 

ten. U  Majefteit  heeft  voor  defen  al  een  onverfbenlijk 
oorlog  gevoert  met  den  Konink  van  Hifpanien,  der- 

halven wat  kunt  gy  beter  wenfehen  Me- Vrouwe,  als 
dat  de  felve  oorlog  gevoert  werde  op  den  bodem  van 
uwe  naburen ,  fonder  eenich  gevaer  aan  uwe  Majefteit, 

als  de  welke  van  de  felve  gediverteert  zijnde ,  alle  't  pe- 
rij kei  op  ons  fal  doen  vallen. 

By  aldien  u  Majefteit  haer  mogelij  ken  vlijt  aenwent, 

fo  fullen  wy  met  d'felve  op  den  vyand  groot  voordeel 
konnen  doen,  en  in  defen  gevalle  gelijk  wy  bekennen, 
feer  in  u  Majefteit  voor  het  voorgaende  gehouden  te 
zijn,  fo  verfoeken  wy  mede  dat  defelve  in  de  conque- 

ften die  daer  fouden  mogen  werden  gedaen ,  fodanigen 
gedeelte  na  haer  neme ,  dat  fy  in  alles  contentement 
hebbe  met  getekende  obligatien  van  onfe  erkentenifle 
in  haer  regart. 

Als  de  Hoogduytfe  Vorften  fullen  fien ,  dat  wy  door 

defe  Ligue  en  t'famen  gevoechde  krachten  van  den  Ko- 
nink ,  van  uwe  Majefteit ,  en  van  de  Nederlanden , 

voortaen  machtig  en  fuffifant  genoech  fullen  zijn,  om 
onfe  vyanden  te  attakeren ,  fo  fullen  fy  gewillichlijk  de 
hare  daer  by  voegen  ,  als  wefende  airede  daer  by  ge- 

voecht door  haer  goede  genegentheid ,  en  voor  fo  veel 

fy  daer  by  zijn  geinterefleert. 
De  Princen  van  Italien  fullen 't  felve  na  volgen,  de- 

welke ter  contrarie,  alfo  fy  hen  niet  anders  als  met  de 
Fortuyne  bewegen,  fiende  ons  machteloos  en  oneenich 

te  wefen ,  en  verliefende  eens  het  fteunfel  't  welk  fy  van 
Vrankrijk  verwachten,  fullen  fich  willen  reconcilieren 
met  den  Konink  van  Hifpanien,  en  om  dat  te  doen  tot 
onfe  koften ,  fo  fullen  fy  hem  gelegentheid  en  middelen 
geven,  tegen  ons  en  tegen  u  Majefteit. 

Zijn- 
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Zijnde  defen  raedfo  eerlijk,  fo  profijtelijk  en  noot- 
wendig  voor  het  gcrncene  befte  van  defe  twee  Staten, 

fo  bid^e  ik  en  befweere  u  in  den  name  Godes  Me- Vrou- 
we, dat^eène  confideratien  van  particuliere  fchade  t'ef- 

feót  van  dien  beletten ,  en  ons  iniulker  voegen  verblin- 

den, dat  om  ons  niet  te  willen  behouden  in 't  gemeen, 
wy  ons  fel  ven  bederven  in'tbefonder :  Laet  ons  niet 
flapen  op  't  gene  voor  oogen  en- meelt  drukkende  is  ,  en inplaetle  van  den  tijd  onnuttelijk  door  te  brengen  met 

klachten  over  't  vooi  ledene,  hëylfamelijk  vooriien  te- 
gen 't  toekomende. 

Maer  Me-Vrouwe  vergevet  my ,  fo'tuweMaje- 
fteit  belieft ,  het  fchijnt  door  een  ditcours  dat  in  plaetfc 

van  ons  quaetaen  te  nemen,  als  het  uwe  >-u  Majefteit 
materie  foekt  inde  overdenkinge  van  't  voorlede ,  om 
uwc  goede  genegentheid  t'ons-waerts  te  veranderen, 
en  (vergevet  my  Me-Vrouwe,  dat  ik  fo  fpreke )  u  Ma- 

jefteit volcht  daer  in  de  quade  Medecijn-meefters ,  de- 

welke in  plaetfe  van  het  quade  teremediéren>hem  't  ex- 
ces dat  hy  gedaen  heeft  verwijten. 

*Uwe  Majefteit  ftelt  ons  voor  oogen ,  dat  wy  om 

't  voorledene  feer  in  defelve  zijn  gehouden,  datwyde 
goede  vrier.dfchap  en  bewefen  weldaden  qualijk heb- 

ben erkent ,  qualijk  gehouden  de  beloften  die  wy  uwe 
Majefteit  hebben  gedaen.  Wie  iflèr  Me-Vrouwe,  die 
niet  zy  bekent  de  tegenheden  ,  ellenden  en  benauthe- 
den  daer  in  wy  hebben  geleeft  ?  wie  ifler  die  met  waer- 
heid  fal  konnen  feggen  dat  wy  meer  hebben  vermogen 
te  doen  als  wy  gedaen  hebben. 

Indien  God  uwe  Majefteit  alfo  gefegent  heeft ,  dat 
defelve  ons  een  weynich  meer  heeft  verobligeert,  als 
wy  tot  noch  toe  hebben  konnen  erkennen ,  het  gedijt  u 
Majefteit  tot  glorie ,  welke  defelve  niet  behoort  te  ver- 

minderen ,  betonende  daer  over  leetwefen  te  hebben  of 
vermoeit  te  werden ,  in  ons  te  helpen  en  te  fecoureren, 

Felfs'  nademael  wy  ftaen  op  het  poindt  om  de  middelen 
te  ontdekken,  welke  zijn  ftrekkende  ten  dienfte  van  on- 

fe  vrienden,  en  om  te  erkennen 't  gene  wyhenfchul- dichzijn. 
Uwe  Majefteit  ley t  ons  voor  oogen ,  dat  wy  defelve 

i  belooft  hebben,  dat  wy  met  den  Konink  van  Hifpa- 
nien  in  geen  accoort  fullen  treden ,  en  dat  uwe  Maje- 

fteit ons  geen  heel  grote  byftand  fal  doen,  dat  hy  onder- 

houdende eenich  fecours  wy  't  felve  niet  mogen  doen. 
Me-Vrouwe  defe  belofte  ons  verbindende  aen  d'eene 

Zijde,  verbind  dié  uwe  Majefteit  ook  niet  aen  d'andere? 
en  impliceert  die  defe  conditie  niet  onder  trouwe ,  dat 
defelve  ons  fal  fecoureren ,  en  middel  geven  om  tegen 

onfen  viand  te  fubfifteren,en  d 'oorloge  te  onderhouden. 
Eyntelijk  de  ftrikfte  verbintenifle  die  óeCc  belofte 

foude  mogen  inbrengen ,  fal  wefen  om  ons  te  contrahe- 
ren van  niet  te  handelen  fonder  uwe  Majefteit ,  wy  ko- 

men hier  om  ons  devoir  aen  defelve  te  betrachten,  en  te 
kennen  te  geven  den  nood  ,  daer  toe  wy  zijn  gebracht 
of  om  u  fecours  te  ontfangentotonferbefcherminge, 
of  den  Pays  van  onfen  vyand  totonfer  behoudemflè. 
Me-Vrouwe  hebt  gy  nu  wel  verftaen  dat  wy  door 

He(è  belofte  fullen  verbonden  zijn  t'onfen  verderve. Voorts  ifler  wel  een  Prince  die  door  eenich  verdrach 

Jt  welk  hy  mach  maken ,  diefijn  perfoon,  fijn  ftaet ,  of 
fijn  Onderfaten  kan  verbinden ,  en  al  wilden  wy  ons 
fchoon  plotfelijk  daer  toe  begeven ,  foude  u  Majefteit 

't  felve,  ik  fwijge  raden,  wel  toelaten  ?  foude  het  u  Ma- 
jefteit profijtelijker  zijn ,  dat  wy  defelve  meer  verloren 

als  behouden  fouden  dienen?  uwe  Majefteit  vraecht, 
welke  grotere  beloften  wy  defelve  konnen  doen ,  welke 
andere  verfekeringen  wy  defelve  konnen  geven ,  als  de 
voorledene.  Ik  achte  dat  ik  uwe  Majefteit  genoech 

voor  ogen  hebbe  geftelt,  't  goede  dat  uyt  dit  fecours  en 
Ligue  kan  voort  fpruyten.  Maer  al  waer  't  fchoon  fake 
dat  uwe  Majefteit  geen  ander  voordeel  daer  uyt  trok, 
als  dat  defelve,  diegene  conferveert,  welke  fy  aireede 
heeft  verobligeert ,  indien  fy  anders  eenich  werk  maekt 
van  dat  fo  vele  goede  weldaden ,  die  uwe  Majeft.  hen 
heeft  bewefen,  niet  te  gelijk  met  hen  vergaen. 

God  geve  Me-Vrouwe  dat  de  voorzichtigheid  die 
uWe  Majefteit  in  alle  hare  andere  aótien  heeft  gepleeg, 
haer  in  defe  niet  en  verlate,  opdatdenwijfenRaeddie 
defelve  fal  nemen  ,  haer  belette  in  fodanigen  accident  of 
nood  te  vervallen  ,  welke  haer  foude  konnen  doen  ons 

fecours  en  dienft  gebrek  hebben,  als  wy  daer  toe  geen 
V.  Deel. 

middel  fullen  hebben,  gelijk  wy  niettemin  altoos  den   . 
wille  fullen  behouden. 
Uwe  Majefteit  mach  haer  felven  vryelijk  verfekerC 

houden,  dat  den  Konink  mijn  Meefternoyt  fal  verge- 
ten het  faveur  en  de  goede  weldaden  hem  bewefen, 

noch  ook  den  wille  om  die  te  erkennen ,  en  u  Majeft.  te 
dienen.  Maer  confidereert  Me-Vrouwe ,  dat  hy  een 
Prince  is  van  God  geoi  donneert ,  tot  welvaert  van  fijn 
Volk,  en  dat  hy  gehouden  is  hem  te  conferveren  ,  of 
door  u  fecours,  of  door  alle  andere  doenlijke  middelen. 
Hy  heeft  fo  veel ,  dat  hy  niet  ib  feer  en  heeft  te  vlieden, 
als  "t  verderf  van  fijnen  [tact. 

<Daeu  3ijnnotI)  berfcuepben  anbere  bertogen  en  ïïe* 
monfteantien  gebacn  Op  bc  SCmbaffabeurtf  ban  tien 
ïïoninft  ban  ©janftrijft  /  Docïj  bctotjle  ben  tijb  met  bo 
Ie  bifpuptcn  en  ttoift-reben  öoo?  gebracDt  toette/  fon- 
bcr  beel  ten  principale  te  bo?beren/  tjeb  ift  ormobig 
geacht  öcfeïuc  Ijict  al  te  laten  nolgen  /  baer  boo2  epnte* 
Inu  be  3ümfcifrat»ircö  ban©2anftrüftnicttocltcb2e= 
ben  5ün  getoeefï  /  en  aerfocfit  batfe  ftaer  leftc  miDtentie 
bp  be  Jkoninginnc  moctjten  berlirngen/geltjlt  off?  met 
een  ongedane  fane  fouben  benreftften  moeten/  3ijn* 
bc  mi  alijaer  bagagte  gepaftt  /  cnatófpmifjaecaf* 
fcljcub  genomen  ljaM.cn/  jijn  %cre%nnjl.23?ucfj 
^orie  ban  |Dtlo?t€obam/  en;pontanu0$2ebi&ant 
ban  be  tfcanfe  gemeente  binnen  Honben/  en  baer  na 
ooit  Robben:  €üel/  beöboo2f5  €eefo2ier$  ̂ onebp 
ïjenlupbcn  genomen  /  en  geercufeert  öebbenbe  be  iao= 
ninginne/  bic  ben  fóomnn  een  feer  goebe  en  genegen 
toille  en  affectie  toao  bmaenbe  /  üetnpcljben  bat  Ijace 
IBajcftept  met  toel  te  toeben  toaov  bat  fpljaecfelben 
met  anbere  ongelegentljeben  bekommert  en  tjaerbe* 
ftoaert  bonb/  baer  boo?  fy  fijn  begeren  niet  Mtoment? 
lijft  ftonbe  genoecu  boen/  bat  fp  baerom  nictgeerne 

fonbe  fien/bat  fp  Imbaft'abeurö  alfo  onbernoccöt  ber* treftftcn  fouben/  bat  fp  bcrljalben  toaö  begeerenbe/  bat 
fp  met  \)oxt  <0econmritteerbc  boo?  öaerlupbcn  bec* 
treft  nocl)  een  rfamen-fpjahetoilbenöouben/  biegc- 
feftieben  foube  ben  berben  bag  baer  na  binnen  Éonben/ 
altoaer  fp  belaft  ïjabbe  Uare  <0ecommittecebe  te  treft* 
hen  /  en  ï)et  berbonb  met  Ijenlnpben  te  boltreftften/  op- 
fcï)02tenbe  bc  reft  tot  be  cpntchjfte  approbatie  besf  Ma- 
ronfig  ten  bele  /  op  bat  be  <0efanten  oor  fouben  mogen 
befien  toat  berber  laftban  ben  ïioninft  te  berftrijgen/ 
ten  bele  ooft  bat  beboo2gefïagcn$rticulenbe$  ©et* 
bonbö  bat  aenfien  Ijabben/  bat  fp  niet  nut  fouben  fcDü* 
nen  te  toefen  /  fonber  beo  ïioninftö  approbatie. 

3£a  bat  fy  ban  negen  berfcljepben  repfen  öp  ben  an* 
beren  bernabert  toaren  getoeeft/  ̂ ijneintelijftnabe* 
lettoittingenopben  26.  jjl>epbefearticulenbefTotcn/ 
bat  be  ouöe  berbonben  inljaerftracljtblijbenbe/  een 
nieuto  foube  gemaeftt  toerben  tuffcOcn  ben  ïtoninft 
ban  ©ranftrijft/  en  Dt  ïjoninginnc  ban  €ngelanb/ 
om  Oarc  ïanb- palen  te  befcljermen/  en  be  ooiloge  $tt\tz» 
te  boeren  tegen  ben  ïioninu  ban^pangien/  tot  Bet  Jonö  «»r# 
toelfte  ban  gelijften  fouben  genobtget  toerben  alle  an*  j&fimf» 
bere  ©ozfïcn/  finten  en  ït:publij?ien/  üie  bit  eenicD-  m  eiioe- 
fin$  fouben  mogen  aengaen/  om Ijcn in tljbg te mo* inteert» 
gen  toacl)ten  boo2  be  ambiticufe  aenfïagen  en  lifligOc-  ̂ otttu 
ben  bit  be  tkoninft  ̂ öilippuo  tegen  fijn  naburige  lan* 
ben  I1002  ï)tcft/  en  tot  be  felbe  $;tnccn  Ijoc  beel  en  toaec 

ftet  ïjun  belieben  fal  oibinarife  ?Jmbaft'abeurötefen? ben/en  bat  met  bc  eer  jïe  gelegcntljeib/  en  fo  Daeft  alö 
Oet  bequamelijftft  foube  nonnen  gefeïneben/  en  boo? 
Oeibe  beö  ItoninftO  en  ïioninginneoijanbel/  foubet 
geoo2loft  fijn  Ocpjftracliten  toe  te  ruften  met  gemeene 
maenten/  fo  tocl  ban  Inmluibcn/  alö  ban  anbere  §B^m- 

een  en  föcpu&ujuen  bic  in 't  berbonb  fouben  begrepen 
3ijn/om  beö  ̂ oninftö  ban  ̂ paugiens  ïanben  te  ober* 
ballen/  en  in  te  nemen»  <£5ecn  ban  beïbm  fo  be  honing 
alö  befeoninginnc  fullen  met  ben  honing  ban  ̂ pan^ 
gienboojnoemt/  füne  ©elb-^ceren  offtrijgf-oberttert 
ban  cenige  bicbe  of  beitanb  mogen  ftanbelen/  fonbec 
beö  anberö  toille  en  confent/  aUeenlijft  falöetbeftanö 
maer  berlcngt  mogen  toerben  in  ïiet  l^ertogbom  ban 

3520tangtcn :  't  toelft  fo't  gefcljiet /  fméc  be  ïtoninn  f^ 
beel  in  Oein  toaö  /  gcïiouben  3ijn  te  bcf02gen  /  bat  fp  en 
Öarelanbenbaer  in  bcrl]ticbri»erben.€nfobeiinjgf- 
(©berften  beö  fèoninftö  ban  3D2anlinjft  gebtoongen 
fouben  to02ben  /  met  be  ̂ pangtaertsi  cenige  tftlflanb 
ban  toapenen  te  mal.cn/en  fouiin felbe  binnen  ben  tnö 

f  *  ban 
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te  Uoct  öoen  aenncmen  /  öie  t«n  ttoninïi  fuïïen  öienen 
alle  jaren  fetf  maenöcn  m  $icaröijen/cn  fo  lange  in 

jbmtanöijërt  en  öe  omleggenüe  plaetfen/  tocüjct* 
ftaenöe  öat  fu  niet  beroer  ban  23o!ongie  leggen  atë 

injfticu  mijlen/  'ttoclltplactfcfal  Ijebüen/  foöegele; 
gcmOeiö  öc$  ïioningmncS  tiat  faJ  mogen  iijöen/  bjaer 
In  men  Ijaer  erniïelijïi  Ocbeftinge  gelote  fal  geben :  j&a 
bat  öe  beroerten  in  gerlana  getuit  fouöcn  5ün/fo  foube 
beïjiomngmnc  naren  toijentoilleljebüen  ben  bpftanb 
ban  40  oo.man  te  boet  te  bemieeröeren:  <De  folöpe  fou* 
öe  beje  ftrijnoluiben  betaelt  tooien  tipt  öe  ff  (jat-lütf  en 
öe$  tfcomnlwf/  ban  bicnöarö  af  öat  fpmfêjanfcnjh 
aengeftomen  fonben  5ijn :  €n  fal  öc  motyteringc  baer 
üan  jwecijtf  alle  maenö  moeten  gefcljieben/  baer toe 
cenige  perfonen  getommitteert  fullcn  tooien:  <©e 
gene  öie  baer  moeïjten  ontboenen/  fouöen  binnen  een 

fFoi;7ao  maenö  na  öe  moniterMgebanöe&oninginncbcrbult 
tooien/  fo  fp  in  tijto  baer  ban  b:raobertecrtb)02b/ 
ban  öet  geit  be$  &ontngtnne.0  fal  Ijet  boo2f5  ferijgf- 
bolft  cerft  een  ïjalf  jaec  folöie  aengetelt  teöen/  't  toeiït öen  ïioninfe  gcljouben  foube  3ün  binnen  feömacnöen 
toebcrom  te  rettitueren/  en  baer  boo:  fu  jfifante  bojg:  te 
fielten/  mitg  leberenbeinljarcfjanbattotberfelterin; 
*Kban  bicn4.<*3ijfelaeröbanebeleitamme/  ïjetfoti; 
tic  öen  &oninh  ook  gcoortoft  31  jn  /  Dp  al  öien  öen  fiant 

fe$  *M)k$  't  felbe  lijben  mad)  /  beï)alben  öe  4000.  Op; 
tfanberoy  noeïj  fo  beel  boUiS  in  €ngelanö  op  fijn  epgen 
ftoften  aen  te  nemen:  3Be  €ngelfeftrijgf-lupben  öie 
öen  ïiomnn  ban©2anfmjftfoubenbiehen/  fullen  ge* 
nouben  5ijn  nare  fcplen  en  miobaben/ baer  ban  fpbe; 
fcijulöigt  mochten  tooien/  boo?bcnftnjgfraebbe$ 
ïioiwnjc  te  beranttooojben  /  op  öie  maniere  nochtans/ 

öat  öe  €ngeïfe  ürijgf- <£>berften  en  Colonetten  aio1 
tan  inöen  luïjgf-rneö  tegenbjooztag  fullen  toefen: 
&o  öet  guamê  tcrrefcötcöenöatinöclanöenöetf  öo* 
rtinmnneö  eenigen  ïnbal  moent  geöaen  tooien/  en  fu 

ban"  öen  &amrift  upt  teacfyt  öcs  berbonöö/  bpftarï; öer  3  en  fceourS  berfcefet  /  fö  foube  öen  ïioninft  binnen 

ben  tnö  ban  t'aicc  naaenöcn  /  möe  bttüt  t  berfoefc  ge- 
öaen  fal  tooften/  4000.  ,ffl»an  te  boet  öocn  aenne; 
men  op  öe  tellen  öctf&onmgumeg/  enöiena€nge; 
lanö  fcnöen  /  öie  maer  fcö  macnöenuocöte  meer  /  öan 
fo  lange  ïjaec  öe  toeacfeiöc  folöpe  betaelt  too?ö/  öe 
3aomngtnm  tienen  (uilen/  öaer  bpoofc  geöaen  snnöe 
öictonöme  /  üatfz  niet  fullen  geöiongm  toefen  beroer 

tn  't  £planö  te  n*enltcn  öan  bijftig  mijlen:  ̂ >e  bpjtan- 
ï>cï$  fttHen  ooft  onöetbjomen  3[j"n  net  oojöeetbanöe ïirijgf-vacö  öcïJ  aoninginneö/  in  öier  boegen  nocfc 
tano/  öat  öe  5fcanfe  Colonellen  en  ̂ tijgf-öbecflen 
in  ben  fcuijgfcaeö  fullen  tegcnbJOo:öig  3tjn/  ooft  fal  öen 
3*ontnft  geijonöen  3ijn  /  bp  alöien  öacc  eenige  perfonen 
ontbzeften/  fo  bele  te  fenöen  tot  öcbenöelcnencom- 
pagiucn  berbult  en  compleet  fnllen  toefen.  Cenlact^ 

ftenio  bani.cpöe3tjöeobei'ftomen/  öattoiebanbep^ 
öen  bjapenen/  ©ttfecupt  en  fectjgf-g^eetfcliapban 
boen  fonöe  mogen  ftebben/  öefelbefonöeeecnigebei** 
ïlinöeringe  in  fijn  ftüft  feil  mogen  berboecen/  fonet 
fonbec  fcftaöc  ban  pcmanbban  bepöen  ftan  gefcljicöen/ 
in  toelften  geballe  men  beo  anöece  ecnfttge  bebejliitge 
fal  gelobe  geben ;  öaer  toetö  ooft  toegelaten  b2ije  com* 
merci  en  traffijfte/  en  öe  ftooplieöen  ban  bepöe  öe 
Bi)\\m  fullen  in  malftanöerö  lanöen  alö  epgen  onöer- 
faten/  fonöer  ecnige  berljinöevinge  öen  ftoopöanöeï 
mogen  tuïjten/  met  ̂ obpanöe  en  anöere  öingen/  no- 
big  3ijnöc  cm  een  !fccp>legcr  te  boeöen  /  öaer  meöe  fal 
men  fo  beel  al0  fonöer  petnanööfcOaöeftangefcliie- 
öen/  malftanöeren  gerijben.  «©en  l^oninft  of  fijne 
&ucceflTeuré/  fullen  niet  toelaten  öat  pcmanö  ban  öe 

€ngelfc  natie  Ö002  ö'9'ngnifitie  of  in  eentge  anöere manieren/  om  öe  ftcfigie  öie  nu  in  aJngelanögeap- 
probeert  of  boo2  goeö  geftentb)02ö/  falgemoléfteert 
of  geguelt  luojöen/  fopemanö  0002  P2ibate  aut02i? 

/    tept  /  pemant  öer  felbiger  cenige  moemen  focln  aen  te 
öoen/  en  liet  félföe  in  't  Vneift  ttelt/  fo  foiiöc  öen  &ontnft bat  beletten  enöegeöane  fcïjaöcberïjoeöcn. 

£>:  €nge!f:  ̂ eöcputeeröe  tuilöen  öe  Staten  öer 
rvercctticïjbe  P-'obintien  in  öit  ©erbonö  niet  begrij- 

pen /  fcggenöe  billijft  te  toefen  /  öat  öe  geene  öie  in  P20; 
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öigen  om'tberbonö  ntebe  aen  te  nemen entefeenen/ 
maer  geen  anöere  Staten  nocD^epubliiften/  op  öat 
ttiet  fouöe  becftaeritoosöcn/  öat  öe  Staten  öer  ©er* 
ecnicpöe  p20btnrien  onöer  öien  name  ooft  berbat  toa* 
ren  /  maer  emuelijft  Heeft  öe  tounginne  toegelaten  / 
öamien  bn  öe  finten  flecljto  öen  ̂ eneralen  name 

ban  öe  Staten  fouöe  ftcllcn  /  toant  nt  't  öerbonö  in  t 
toerft  te  ftclleit  /  fouöe  men  Ijaefl  in  öat  berfcljü  acco?* 

öeren  /  öocl)  öe  meefte  f  toariaöett  ontftont  in  ö^cnöec? tefteninge  /  toani  öe  ̂ ngelfe  peeren  Dabben  öare  0:^ 
bertefteninge  geöaen  inl)etgefcï)2iftbatfpbejpranfe 

Hmfcafifabeurö  oberleberben/  op  be  to:erbicl)(le  plaet* 
fe/  baer  tegen  oppofeetöenbcjpranfe/  enfepbenbat 
net  altooö  anöere  geobferbeertbiao/felf^nocD  in  Ijet 
berbonb  gemaeht  metten  ïjoninft  Carel  ben  negen* 
ben/  b'toeift  nocljboos  Danöcn  toasf/  enfpalöaer  bp 
ïjaer  Ijaööen/en  üstoefen  öat  Ïjetb002öeel  of  p2erogatt* 
be  öeö  ftiyM  aen  ïiaer  3üöe  toaief  /  alö  in  tnelfte  faeft  be 
feoningeiïban  ©lanftrijft  nopt  eenige  tegcnfpwefe  ge* 
fcl)iettoaö/  cna[fomngöitalftilfbJijgenöcboo2t/  en 
öen  %rtofjc  ban  bouillon  /  en  öen  t^eerc  ban  ̂ ancp 
repföên  öaer  ober  naösanftrijft/  omöeföoniitónet 
bdo2f3.  ©erbonö  te  öoen  onöerteftenen  en  app^söe* 
ren/ö'toelft  nog  al  lange  aenliep/  alcec&en&öranft 
ftilcftd  aenginft  en  befïoot/  öog  ten  lefteit  tycft  W  't  fel* be  aengegaen/  en  boen  appiouerenbpöe  Varianten* 
ten/  en  cpnteliift  öen  l^eitoge  ban  'Bouillon  met  feec groten  flaet  teebec^itt  m  Cngelanö  gefonben./  öaer 
Dp  öen  2<r.  Jtlugufti  gearribeew  i$  /  cm  öie  öc  &ottin* 
ginnc  te  ikn  aengaen  en  beftocren. 

«©e  folemnifatie  öeo'berbonbööiein^ngclaiibcp 
't  beftoeren  ban  öien  /  genouöen  en  geöaen  3i)n  /  Occft 
öe  ̂ecre  ban  ̂ clpnetoal  l^oel  öe  Caron/  aigcnt 
ban  be  peeren  Staten  <<3enerael  fepöeïjoninginne 
ban  €ngelanb/  aen  öe  ï^eere  ban  <®Ii)enbarnebelb 
obergefcfoeben  /  aïö  bp  Coppe  ban  öen  felben  3&#ef  te 
fien  i?  /  lupbenöc  alsS  bolcöt : 

MYnHeere,u  e.fal  ficn  by  den  genen  die  ik  op  eergi-  J^5bS' 
fteren  hebbe  gefchreven^en  mijn  HeerendeGeoe-caron/ 

rale  Staten ,  hier  by  gevoegt,  watter  gepafleert  is  fcdert  «n  t>(H)tf 

mijn  lefte  fchrijven.  Gifteren  wierden  de  folemniteyten  5* *?"  ®** van  den  eed  gedaen ,  en  hadder  een  expres  om  te  Hove  öï[t,  /  ̂  
gefonden,  om  alles  wel  te  merken  en  te  deur  fien.  Want  roeren!» 

{bikker  niet  geroepen  noch  ontboden  was,  fo vonde "* roleinnf* 
ik  't  ook  niet  goed  my  daer  te  vinden ,  niet  tegenflaende  {^^j,  S 
dat  my  den  Hertog  van  Bouillon  daer  toe  hadde  ver-  öe  öown» 
maent,  en  wel  geerne  hadde  gefien,  dat  ik  my  ézci  had-  etnne ge* 

de  gevonden:  doch  my  dunkt  dat  het  met  geen  repu-  öaenop'f. tatie  kan  gefchieden,  dat  eenige  publijke  perfonen  in  j^/oonlr» 
fulke  feelten  hen  fouden  vinden  of  komen  ongeroepen» 
of  fy  fouden  hen  als  particuliere  moeten  dragen ,  fo  ook 

de  Hertoge  in  'teynde  wel  confidereerde.  Ilcwilue. 
daerom  een  weynig  verhalen ,  wat  mijnen  dienaermy 
gerapporteert  heeft.  Eerft  fo  wierden  van  het  Hof  ge- 

fonden ten  huyfe  van  den  Hertoge  dry  Barons ,  waer 
van  den  eenen  was  Milord  Norrey s  met  1 6. of  1 7-Coet- 
fen>  die  den  voorfchreven  Hertog  brechten  voorden 

Tour,  alwaer  hy  met  7.  Bargen  na  Groenwits gecon- 
voyeert  wiert.  Daer  wiert  ook  tegens  hem  gefonden 
uyt  het  Hof  tot  de  brugge  daer  hydefembarqueerde, 

't  welk  was  recht  over  het  Hof,  den  Grave  van  Derby 
met  grote  fuyte  van  Barons,  Ridders,  en  Edelluyden, 
die  den  voofz  Hertog  convoyeerden  tot  in  de  Raed  ka- 

mer, alwaer  hem  ook  quamen  vinden  den  Grave  van  Ef> 
fex  metten  groten  Kamerling,  en  andere,  die  hem  op  de 
prefentie  kamer  brochten ;  alwaer  hare  Majefteyt  ook 
korts  daer  na  quam ,  en  zijn  t/famen  alfo  tot  inde  Capel- 

le  van  't  Palays  gegaen, alwaer  mede  aen  de  rechterhant 
een  Statue  (in  forme  van  Pavilloen )  met  rode  zijde  gor- 

dijnen rontfom  gefloten  gereet  gemaekt  was,  daer  hare 

Majefteyt  in  gink.  Aen  d'andere  zijde  was  een  fit-plaet- 
fevoor  den  Hertog  toe  bereytongeHoten,  metTapijt- 
kleeden  onder  de  voeten,  en  een  goude  Laken  (of  met 
goud  geborduert)  ftoel,  daer  ook  den  Hertog  gink  in 
fitten.  Daer  wiert  alfdoen  een  Pfalm  gefongen,  met 
eenige  Gebeden ,  en  daer  na  zijn  twee  Bifichoppen 
tot  in  den  middel  van  de  Capelle  gekomen,  en  fo 

i« 



$96. Van 't  Vervolg  der  Nederlandle  Oorlogen. 
is  de  Koning'mfiê  uyt  haer  gefloten  Pa  vil  loengebrocht 
by  den  Grave  van  Eflex  en  den  groten  Admirael.  De 

Hertog  van  Bouillon  is  haer  ook.  gevolcht ;  enfot'fa- 
mentuflchen  beydedeBifichoppenftaende,  is  den  Se- 

cretaris Cecil  voor  henluyden  gekomen,  enfommige 
faken  geleien,  die  ik  meene  datd'Articulen  van  de  Con- 

ventie en  Alliantie  mochten  wefen  :  en  die  gelefen  zijn- 
de ,  io  lieeft  de  Koninginne  haer  hand  op  haer  borft  ge- 

flagen  ,  en  die  aen  den  Hertoge  gegeven ,  die  den  Her- 
tog tuflèhen  beyde  fijne  handen  nam,  en  is  daer  na  de 

Koninginne  een  luttel  vorder  gegaen  na  een  Tafel ,  en 
defelve  Articalén  getekent.    Daer  na  zijn  wederom 
eenige  gebeden  gedaen.en  Pfalmgefongen,  en  zijn  al- 

fo t'iamen  uy  t  de  capelle  gegaen  ter  plaetfe  daer  't  Ban 

bedrijvende,  bleven.  God  geve  dat  dat  alles  na  den 
wenfch  en  den  roep  van  de  Gemeente  mag  uytvallen, 
daerwy  God  Almachtig  moeten  om  bidden.  Hierme- 

de mijn  Heere,  &c.  Wt  Londen  den  30.  Augufti  1 5  96. 
ouden Üijl.  Ondertekent,  NoeldeCaron. 
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'tjDccbottb  fn€naclantïfc0otcncnbcctiïfDf^ntic/3öe  <^ tn  boegen  berDadt  itf  /  beeft  De  hertoge  niet  lange  &  gÜ 
Daer  bertoeft/  ent  fijne  repfe  booste  te  brrlioigcn  üp  becu-eftt 
De  peeren  Staten  <0enerael  ban  De  ©crecntcljDc  Mi*  w  «smet 
DerlanDen/  bclgcnöe  Den  erpjeffen  faft  ban  Dcnfco^'f  "a trinft  ban  Jdjan&rijtt.  ̂   i$  omtrent  Den  ttointigtfen  Èojti  nï 
September  tn  2?elanb  acarnbeert  /  albraet  Dr»  bp  Den  i?oiian& 

Staten  met  allecereontfangenis"/  oohbanDen^D'8'"^^4* 
ket  en  noenmael  gêdaeiTwïeit ,  alwaer  alles  fo  uyter  jmirad  ̂ [UftnUtë  ban  kaffan  /  ett  Ollfe  -öcfailten  Die  Seiwcail!' 
maten  rijkelijker  bereytVas ,  fo  van  behangfel  van  Ta-  j  ïta  <£ltgdanD  tepfDen/  gelt)h  b?P  berïjaelt  ïjebten/  ban 
piflerije,  als  van  twee  Buffetten ,  het  eene  van  der  aerde  |  Datr  ïjeeft  l)P  bOJDei'jS  fijn  repfc  genomen  na  IlOttet* 

Dam/  alujaec  !jp  Den  1$.  ̂ eptcm^igf  '£  mojgentf omtrent  17.  uren  geatribcert  i#/  fijn  €rcdlentic  De 
ï>2tnce  Ulanritiuo  ban  kaffan  /  toa#  met  fijn  25?oe* 
Der^mce  jpteDeriu  %nD2thban$afTau/  <6;aben 
ban  Cgmont/^olmtf  en  €mft  ban  ,$afTau/  metbe* 

komende  traps-gewijs  tot  de  hoogte  van  25.  trappen, 
Vol  van  vergulde  vaflèllen ;  het  ander  meerovael,  en 
rontfom  belchermt,  datter  niemand  ontrent  mochte 
komen,  alwaer  alle  de  goude  ftukken  ftonden  met  rij- 

kelijke Peerlen  en  koftelijke  fteenen  geadieceert.   So 

dat  mijn  dienaer  legt  dat  hy  aldaer  verltond,  datter  on-  I ÏC  peeren  Cïl  Cbelett  /  'g  ttögttfi  tt  b02eil  tOt  ÜOttCr- 
der  anderen  een  gouden  bekken  en  water- pot  was,  met  Dam  geftomeil  /  Ottt  DenbOOMOemben  %1'tOg  te  ber* 
Diamanten  en  fteenen  georneert,  't  welk  fy  feyden  jbJaCïjtencnlUeUJOmert.'^iCbiïn^O^D^etjJtDiemepn' weerdig  te  wefen  vijftig  duyfent  ponden  fteerlings.  De  Den  Dat  ÖP  Daer  Ober  geïlOmcn  fOUDe  fycbïkn  /  ftaDDert 
fpijfe  wierde  ter  tafel  gebracht  by  alle  de  Ridders  en  E- !  te  bergeefg  een  goeDc  gereetfdjap  gemaent  /  ombem 
delluyden  van  den  Hove,eerft  voorgaendeMilordNort,  |  Daer  te  ttattereit  /  Op  bleef  Deg  miDDaeCiJS  te  ïtOttet* 

die  dien  dag  Threforier  Generael  van  's  Koninginnes   Dameeten/  en  bierDe  alDacr  met  alle  De  bOO^fCljttbett 
Hofenhuysgemaektwas,  ook  Ie  Bafton  Blancq,  (dat  i  peeren  mei  getracteert/  en  pafferenbe  bnptcn  3£cift 

ïs ,  den  witten  ftok )  gegeven ,  't  welk  een  teken  is ,  dat :  Om/guam  nog  D^Ö  '£  abOttb.Ö  ten  bijf  tipten  tn  Den  ̂ 3- 
by  vanden  Raed  fal  wefen,  in  plaetfe  vanden  Heere  101  met  fijn  bOO?fCÖ?eben  Crcellentte/ ett  alle  De  peeren 
Francoys  Knollis  korts  overleden.  Na  hem  volgde  de  Die  f)em  tOt  fóOttetbam  tOC  tegen  getogen  toaten^n't 
outfte  Soon  van  den  felven  Francoys  Knollis,  die  fo   gefetfCljap  ban  Den  bOQtfCffêeben  %rtOge  Ittaten  /  bö- 
uwer  E.  indachtig  mag  wefen,  Gouverneur  in  den  be-  Iben  berfebepben  jpranfe  peeren  en€befen/  etutoee 
gïnne  van  Ooftende  is  geweeft.  Defelve  was  ook  dien  \  ï^aetf-^eeren/tbjce^onen  ban  Deii(©?abe  ban<£mb« 

dag  Contrerolleur  Generael  van  het  Hof  en  huys  ge-  Dctt/  <J5?aef  EoDeb3i)ft  ban  $afl"atl/  en  De  %ere  Ö0&* 
maekt,  als  eertijds  een  genaemt  Geems  a  Croft  is  ge-  I  Öert  «^tDnep:  ̂ e  I|ert0ge  töerDem  Den^ageDpDe 
weeft ,  die  een  van  de  Gelanten  van  de  vrede  t'Ooftende  !  <^tfjUttetije  en  't  ÏUpDen  bart  De  ClOBRe  ingeljaelt  /  m 
en  teBourburg  had  ge  weeft,doe  fy  aldaer  met  denPrin-  gelogeert  tn  't  %t)Qi)#  batt  De  ©2tncefle  battv©2angïett/ 
ce  van  Parma  traceerden ,  welke  officie  ook  federt  ge-  j  DaetDc^OlDaten  ban  DeguarDe/enbanDeCompa^ 
noeg  altijd  vacant  heeft  geweeft.  Denfelveawiertook 
«Ie  witte  ftok  inde  hand  gegeven;fö  dat  wy  twee  nieuwe 

gnie  banCapitepn  Celftïjout  Dem  bertoacf)ten  en  met 
eerftïjeute  ontfingen.  (cerjlonD  Dier  na  gingen  De  ̂ee* 

van  den  Raed  fullen  hebben.  Eyndelijk  de  Koninginne ,  ren  ̂ taten  ban  ̂ OllanD  tjem  Collegialtter  berbJdle 
ïs  ter  tafele  gefeten  op  het  opper-eynde :  De  Hertoge !  uomen/  met  een  R02te  reben/  gep^onuncieert  bp Den 
van  Bouillon  is  ook  aen  defelve  tafel  gefet  wat  lager,  I  I^eere  #lDenbarnebelD  2fiDbotaet  ban  ̂ ollanD/ Daec 

blijvende  tuflehen  hem  en  de  Koninginne  de  fpatie,  i  Op  f)Ptn'tR02te  ÖaetDanufeggenDe/  Op  antttJOOjDe» daer  twee  of  dry  perfonën  fouden  mogen  fitten,  en  j  ^e0  anDerenDaegö  omtrent  n.uren/  gingen  De  éee? 

wierden  alfo  al  in  goud  en  verguit  elk  met  fijne  fdiotel  ren  Staten  <0enerael  Collegialiter  in't  logement  ban 
fpijfe  apart  gedient,  met  grote  melodye  van  alderhan- 1  Den  %ttOge  ban  250Uill0n/  ïjietenDe  ïjcm  bJeHenom 
delnftrumentenen  Mufijke.   In  defelve  Zale  was  nog  j  met  ftOtfe  b)002ben/  Die  Den  b002ff D?eben  ̂ DbOtaet 
een  andere  kleynder  Tafel ,  aen  dewelke  gefet  wiert 
eene  Marquife ,  en  vier  Gravinnen ;  en  waren  nog  vor- 

der twee  Tafels  inde  Raed-kamer  gedekt,  daer  de  Gra- 
ve  van  Eflex  trafteerde  en  onderhielt  eenige  principale 
Edelluyden  5  met  den  Hertoge  gekomen,als  de  Gouver- 

neur van  Dieppe  >  de  Heere  van  Reau ,  die  hier  Ambaf- 
fadeur  blijft,  &c.  Ook  Grave  Lodowijk  van  Nafiau, 
met  de  twee  Jonge  Graven  van  Embden,  en  andere.  De 
Koninginne  is  met  den  voorfchreven  Hertog  na  de 
maeltijd  in  hare  prefentie-kamer  vertrokken ,  alwaer  fy 
hem  wat  tijds  onderhielt,  en  is  van  daer  alleen  voor  een 
tijd  in  haer  Secreet-kamer  gegaen;  fodatdaer-en-tuf- 
fchen  den  dans  van  alle  de  Heeren ,  Edelluyden ,  en 
Jonkvrouwen  van  den  Hove  begonnen  wiert,-  die  ook 
wederom  gecontinueert  wiert ,  doe  de  Koninginne  al- 

daer ontrent  te  vier  uren  weder  quam,  en  duurde  tot 
ontrent  den  feven  uren  in  den  avond ,  als  wanneer  den 
Hertoge  oorlof  nam ,  en  wiert  alfo  weder  te  water  met 
een  groot  getal  van  Heeren  en  Edelluyden  te  Londen 
geconvoyeert  ,  en  alfoo  my  felfs  den  Hertog  delen 
morgenftond  gefeyt  heeft ,  fo  is  hy  te  Londen  met  fulke 
exclamatie  en  toejuyehen  van  de  Gemeente  ontfangen 
geworden ,  met  roepen  van  Vive  Ie  Roy ,  en  van  de 
Koninginne ,  &c.    Dat  defe  Alliantie  gebenedijt  van 
God  foude  mogen  wefen,  en  feyde  my,  dat  het  niet  mo- 

gelijk en  ware  om  te  verhalen.  Alle  de  klokken  van 
Londen  hebben  geluyt ,  het  gefchut  is  atgefchoten , 
envuurenen  andere  triumphen  gemaekt.  Ja  feyd  dat- 

ter wel  twee  ofte  drie  duyfent  menfehen  ontrent ,  en  in 
fijn  Logijs  en  Hof,  met  grote  blyfehap  en  genoeciate 

V.  Deel. 

ban  l^ollanD/ Doen  p2efiDercnDe/  toeDerom  p^onun^ 
tieetDe.  «Dc$  nanoentf  ontboot  Den  bootftfjjeben  ̂ er^ 
toge  Den  booatocmbcn  ^eeté  ban  <#>lbenoarncbeIö 
Op  öem/  en  IcberDe  t)em  een  Ho:te  |ï>ififibebanDen 
&oninft  ban  ©jannrijn/  tnefenDe  een  creDentieaen 
bent  fpecialijRgefc^eben/  ban  Den  nabolgenDen  tn* 

DouD. 
MYn  Heere  Barneveld,  ghy  betoont  in  allen  din- JlRifTt'b» 

gen  lbo  grote  genegentheid  tot  het  welvaren  enj'an  öra vorderinge  van  den  gemeenen  handel  tuflehen  mijn^, 
Koninklijke  en  de  Heeren  Staten  ,  dat  ik  niet  ge- ©jan&cijfc 
noeg  volprijfen  kan  uwe  Proceduren ,  daer  in  u  be-  ae»  öcn 
tuygende  de  goede  genegentheid  die  ik  u  toe drage,  Jwii ̂an 
en  het  begeeren'twelk  ikhebbe,  om'tfelveteerken-nebtlö. 
nen,  ook  heb  ik  fuiken  betrouwen  genomen  op  uwen 
goeden  wille,  dat  ik  mijnen   Neve  den  Hertog  van 
Bouillon  fende5  om  u  te  openen  mijn  herteen  mijne 
meeninge  ,  daerom  bidde  hem  te  willen  geloven  als 
my  felven ,  en  u  te  verfekeren  van  de  goede  en  vofc- 
komene  genegentheid  die  ik  u  drage.   Biddende  God 
dat  hy  u  mijn  Heere  Barneveld  wil  nemen  in  fijn  Hey- 
ligc  en   weerde  befcherminge-   Gefchreven  den  16. 
dag  van  Auguftus  M96.  En  was  ondertekent,  Henry  • 

en  lager  de  Neufvii/c,  d'Opfchrift  was  aen  mijn  Heere van  Barneveld. 

BojDerö  beeft  De  bootfs.  hertoge  aen  Den  boo^ 
noemDen  3CDbotaet  be  rbaeltz  Dat  bem  tn  OcngclanD  te 
bennen  gcgebenbja.ö  DelanHfaemDeiDbanDe  refofctv 

&  ;  tien 
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tienötc  men  \)itt  te  lanöe  toaö"  nemenbe/  mttö  batfe  op: elheftoaengijeiö  rapport  aen  f  jaer  principalen  nemen/ 
toacrom  ï)p  Op  na  ban  meeninge  toare  nctoecuV! 
I jetfnaerté  ober  met  te  tomen.  «Dan  om  bat  w  itym 

bebclïjaöbe  banben&onïnfc/  toa$  ebcntoeïfelfo'ge-1 uomen/  berïjopenbe  öat  men  Jjcm  biet  ïjaejtigec  fouDc 
af  beerbigen  /  ais  men  bem  ïjaööc  brillen  toijtf  manen/ 
m  om  öat  öpgcfinttoa$opobenito?genOjnp?opofi> 
tie  te  boen  /  begeeube  fjn  op  Den  mbbocaet  boojnoemt/ 
bebiijle  ïjp  öaerin  beeï  bermoebt/  en  be  Honinn  op 
ïjem  bafielp  bettconöe/  bat  ïjp  be  banb  baec  aen  ïjou- 
ben  toilöe/  batmen  ïjem  ïjiec  niet  lang  op  Ijielt/ met 
lanoc  beitoietige  tiptftellen/  maer  fo  no?te  cefoliitie 
natie  alö  be  fanebjajefbecepfcöenöe/  en  alg  mogelijk 
toefen  foute,  «©ctotjle  &p  om  be  affaiïen  ban  ben  &o* 
ninfe  niette  cetacbecen/  en  ooft  om  fijn  Ptfbateaffai^ 
ïen  brille  (nee  niet  lange  foube  mogen  blijben  /  cecom* 

manbeeebe  ftem  Uoo?t0  befane  ten  principale  op't  al* öecDoogjïeïjp  moefjte,  *©aecopben^eete5Höbocaet 
beloofbe  fjjniiptecfle  beboittefullenboen/omöem  fo 
öaeftige  cefolütie  te  futten  boen  Debben  alft  mogelijk 
toefen  fonbe.  «©eg  anöeuen  baetD$  Dieft  Ijem  be^ertog 
ganfen  in  fijn  logiment/  befoingecenbe  meeft  met  2&u* 
sanbal/  en  gimsen  be  peeren  ïïaöenban  «^tateljem 
collegialitcc  toellenomen. 

<&en  28.  ̂ eptembritf  toaren  be  ̂ eecen  Staten 
<£5enerael  /  ïtaöcn  ban  ̂ tate/ en  meelt  alle  be^ta^ 
ten  ban  I^ollanö  in  be  ftamec  ban  be<8eneralitept  bet* 
gaöcct  /  baei*  omtrent  1 1.  neen  bc  hertog  ban  25oui!* 
Ion  UD  berfcbeiöen  peeren  ban  be  Staten  <6enecael 
gebaelt  toeröe/  met  berfcftepbenRoetfen/eningeftO' 
men  $\  jnbe  met  fijn  €,tcellentie  <6?aef  ̂ enb?in  /  25u* 
«mbal  en  een&anfclier/lebecbe  eecjl  obec  fnnecce* 
bentie  /  ï^nbenbe  albu$ : 

S&ïfef  ban  Q  Eer  lieve  en  goede  vrunden ,  wy  hebben  al  lange 
Dcri  fto*    ̂   grote  begeerte  gehad  aen  u  1.  yemant  te  lenden 

ï^anfurift  °P  ̂en  we^cn  WY  v''^  betrouwen  hadden ,  fo  om  u  1. aen  öcl^ee*  te  betuigen ,  hoe  feer  wy  ter  herten  nemen  u.  1.  goede 
teir^taitnofficien,  entewenfehen  na  de  continuatie  van  ui.  goe- 
©tnetatl.  ̂ e  Wjj }  a]s  om  u  ]  te  vertonen  den  ftand  onfer  faken,  en 

den  luft  die  wy  hebben  om  ons  meer  en  meer  met  ui. 
te  voegen  of  vereenigen ,  tot  onfe  onderlinge  befcher- 
minge  tegen  onfengemeenen  viand.  En  hebbende  tot 
defen  eynde  verkoren  den  perfoon  van  onfeh  feer  lieven 
Nevè  den  Hertoge   van   Bouillon,   Marefchal  van 
Vrankrijk  ende  eerlte  Edelman  van  onfer  kamer.  So 

hebben  wy  hem  bevolen  na  u-lieden  toe  te  trekken ,  en 
u  1.  van  onièn  wegen  eenige  faken  voor  te  houden,  waer 
in  wy  u  1 .  bidden  hem  te  geloven  als  ons  felfs ,   en  u-lie- 

den te  veriekeren,  dat,  alfo  wyd'onderhoudinge  van 
onfe  gemeene  vriendfehap  in  {onderlinge  recomman- 

datie hebben  ,  wy  te  liever  omhelfen  alle  redelijke  ope- 
ningen die  ons  gedaen  worden ,  om  die  meer  en  te  vefti- 

gen  en  verfterken ,  gelijk  als  onfen  voorfz  Neve  den 
Hertog  van  Bouillon  u-lieden  breder  fal  te  verftaen  ge- 

ven ,  tot  den  welken  ons  gedragende ,  fullen  wy  God 
bidden. 

Seer  lieve  en  goede vrunden,  dat  hy  u-lieden  neme 
jn  fijne  alderheyligfte  en  weerdige  hoede.  Gefchreven 
den  xvj.  Augufti  1596.  en  was  ondertekent.  Henry. 

En  leger  ftond ,  De  Neufvilk.  d'Opfchrift  was  aen  onfe 
feer  lieve  en  goede  vrunden,  Mijn  Heeren  de  Staten 
Generael  der  Vereenichde  Nederlandfe  Provintien. 

<$aer  na  rjeeft  öe  toootfs  ̂ ertoge  fijne  propofiti 
fdfó  bp  tttanbe  gebacn  /  en  baec  na  in  gefr fmfte  obece- 

gelebeit  inbe  ̂ ranfc  tale  /  't  tod»  top  in  ojfijfe  gemeene ^nptfefpjahe  öier  bp  geboecDtöebbenbe/  lupbenbe albuö : 

Jpjopofitic ban  öeii 

tanïBouf!' 

baiTafienc 
ü£,a  Cio» 
ninhg  ban 
©lan&rfjfi 
acuötttU'C* 
ten  £>ta< 
tui  ̂ cnes 
tael. 

\X Yne  Heeren ,  ik  fal  mijn  difcours  beginnen  met 
**■*•  termen ,  die  gemeenfte  en  familiaerfte  zijn  des  Al- 
der-Chriftelijkften  Koninks  dienaers,  welke  gewoon 
zijn  te  defer  plaetfe  te  fpreken ,  te  weten :  Met  de  dank- 
feggingen  van  fo  vele  goede  en  continuele  weldaden, 
daer  door  u  e.  e.  Vrankrijk  hebben  verobligeert ,  en 
van.de  welke  de  gedachteniüè  van  fijne  Majeft.fovol 
is  ,  en  leffs  door  de  continuatie  en  vermeerderinge  van 
dien  iï>  dikinaels  wert  vernieuwt,  dat  het  eene  van  de 
eerfte  en  laetite  bevelen  is,  die  hy  doet  aen  degene 

welke  hy  herwaerts  over  fent ,  dat  fy  u  e.  e.  van  fijnen 

't  wegen  dankfeggingen  doen,  die  weerdig  zijn  uwe 
meriten  ,  en  de  grootachtingè  daer  inne  hy  defelve 

heeft.  Sijne  Majefteyt  heeft  my  wel  expieflelijk belaft,  CFol.  74.) 
op  nieuws  ue.  e.  te  bedanken  en  aen  te  leggen  dat  hy 
noch  in  goeder  gedachtenifle  heeft,  dateen weynich 

voor  mijn  eerfte  komfte  in  dit  land,  en  doen  ik  arriveer- 
de u  e.  e.  contribueerden ,  tot  folaes  vanfijpeaffairen, 

daer  na  van  het  goede  en  treffelijke  fecours  dat  u  e.  e. 

hem  deden ,  doen  hy  Roaen  belegerde :  welke  de  voor- 
naemfte  ooi  faken  waren ,  die  daer  na  het  herte  van  fij- 

ne Majefleyt  bewogen ,  om  niet  achter  te  laten  dat 
mochte  ftrecken  tot  vryheyd  en  beveftinge  van  uwen 
ftaet,  verdrijvende  het  onrechtveerdich  geweld,  dat 

de  Spanjaerden  onder  de  hant  en  als  indiredelijk  bedre- 
ven tegen  fijn  ftaet  en  perfone. 

En  alhoewel  daer  grote  apparentie  was,  dat  den 

Konink  van  Hifpanien  de  dek-mantels  hem  ontbreken- 
de van  het  Oorlog ,  welk  hy  den  Alder-Chriftelijkften 

Konink  aendede  ter  oorfake  vande  vereeniginge  der 
Catholijken  met  fijne  Majefteyt ,  foudefoeken  metde 
fel  ve  vrede  te  maken ,  daer  toe  het  tuffchen-fpreken  des 
Paus  veel  konde  helpen  :  So  ift  nochtans  dat  fijne  Ma- 

jefteyt feer  ftantvaftelijk  refolveerde,  tot  verklaringe 
van  dit  Oorlog,  beweecht  door  particuliere  confidera- 
tien  van  fijn  ftaet,  maer  de  welke  voornamelijk  wier- 

den gedreven  door  den  nood  en  begeerten  die  hy  wel 
Avifte  dat  de  Vereenigde  Provintien  daer  toe  hadden : 
Als  ook  de  verbinteniffe ,  daer  mede  hy  hem  vont  ver- 

obligeert door  hare  weldaden  yet  te  doen ,  dat  mochte 
ftrecken  tot  verquickinge  van  fo  veele  affliétien  die  fy 
door  fo  lange  en  bange  oorlogen  hadden  geleden. 

Een  yder  heeft  kennelijk  mogen  zijn  wat  al  contra- 
di&ien  en  tegenmorringen  daer  doen  ter  tijd  voor  vie- 

len tegen  de  refolutic  van  fijn  Majeft.  en  den  Raed  der 
gener  die  de  felve  voededen.  En  ik  mach  u  e.  e.  wel 
met  waerheid  feggen  ,  dat  die  fodanig  en  fo  groot  wa- 

ren van  de  zijde  der  quaetwilligen,  ja  felfs  van  veele  der 
gener  die  geacht  wierden  den  wel  vaei  t  van  de  Krone  te 
beminnen  en  te  betrachten,  dat  ten  ware  geweeft  de 

ftandtvaftigheid  van't  gemoed  des  Alder-Chriftelijk- 
ften Koninks,  defen  Raed  foude  verworpen  zijn  ge- 

worden ,  als  een  fodanige  die  ons  betrachte  in  een  Zee 
des  oorlogs ,  waer  van  men  noch  midden  noch  eynde 
fach.  Maer  gelijk  ik  airede  gefêyt  hebbe ,  het  wacker 
gemoed  desKoninks  verwon  alleen  alle  dees  ydel  hope, 

en  hadde  liever  in  's  levens  perijkel  fijn  lichaem  te  wer- 
pen in  't  midden  van  de  golven  en  tempeeften ,  die  hem 

fonder  ophouden  dreygden ,  en  fchenen  te  overweldi- 
gen, als  eenige  hope  te  laten  van  fijn  behoudeniflè  in 

die  alleen  te  foeken,  en  fonder  regart  te  nemen  op  de 
gene  welke  hem  in  fo  grote  miferien  en  geleden  affe- 
ctien  fo  getrouwen  gefellchap  hadden  gehouden . 

Dit  was  voor  u  e.  e.  mijne  Heeren ,  die  feer  wijfelijk 
oordeelden  dat  het  behoorlijk  was  ten  goede,  welke 

uwen  ftaet  door  defen  oorlogs-declarant  was  genieten- 
de, als  voor  den  nood,  daer  mede  Vrankrijk  wiert 

geperft,  fijn  Majeft.  te  allifteren  met  een  fecours 
van  dry  duyfend  man  te  voet ,  en  vyf  honderd  paerden, 
tot  continuatie  van  dien  oorlog. 

Ik  fal  my  niet  befich  houden  met  het  verhael  van  alle 

't  gene  dien  tijd  gedurende  is  gepafieert ,  nochte  ook van  de  vruchten  of  fchade  die  uwe  en  onfen  ftaet  federt 
hebben  ontfangen.  Het  is  wel  waer  dat  den  vyand  na 
defe  verklaringe ,  Vrankrijk  wat  nader  heeft  befocht 
dan  te  voren ,  plegende  daer  in  veel  wieeder  en  veel 

groter  geweld ,  het  welke  d'oorfaek  is  geweeft ,  dat  de 
Spangiaerden  rencontrerende  de  fwakheid,  welke  de 
voorledene  miferien  daer  hadden  ingevoert ,  en  de  ver- 
deylinge  diefe  voetfel  gaf,  dagelijks  dede  continueren, 

feer  veele  op  ons  hebben  gewonnen  :  Maer  in't  midden 
van  de  verfcheydenheid  van  fo  veele  diverfe  accidenten, 
dragen  u  e.  e.  dek  glorie,  dat  fy  door  het  toefenden  van 
hare  heyr-fcharen ,  en  na  den  ey  fch  der  faken  eerft  onfe 
periculcn  hebben  helpen  proeven,  gelijk  mede  in  de 
taetfte afliftentie  van  Camerijk,  weikeu  e.  e.  totdever- 
overinge  van  La  Fere  aen  fijne  Majeft.  hebben  gecon- tinueert. 

Hebbende  dan  den  Alder-Chriftelijkften  Konink  al 
van  over  langen  tijd  geoordeelt ,  hoe  nodig  het  is  fo 

voor  fijn  ftaet  in  't  by  fonder ,  als  in  't  gemeen  voor  ge- 

keel 
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heel  Chriftenrijk ,  dat  hoe  langer  hoe  meer  met  de  am- 
bitieufe  aenflagen  des  Koninx  van  Spangien  gedreigt 
word  j  goede  en  wel  vereenigde  kragten  daer  tegen  te 
itellen ,  fo  heeft  hy  de  Chriftelijke  Princen ,  die  hier  by 
zijn  geinteiefTeert ,  al  van  langer  hand  aengefocht  om 
hen  te  doen  treden  ineengoedeoffenfiveendefenfive 
Ligue  tegen  den  voorfeyden  Konink.  En  fijne  Majeft. 

daer  na  den  nood  veel  meer  gevoelende ,  door  't  verlies 
van  Calis  ende  Ardres ,  en  fiende  dat  fijne  naburen  door 

de  naderinge  en  fucces  van  defen  geweldenaer ,  ver- 
ftaende  daer-en- boven  de  nutticheden  van  dien,  daer 
toe  geerne  (ouden  bewilligen  ,  fo  (y  daer  toe  ernftelijk 

wierden  aengefocht ,  (o  fond  hy  my  na  't  over  gaen  van 
Caüs  na  Engeland,  om  op  de  Doorl.  Koninginne  te  ver- 
foeken  dat  fy  haer  genereufë  gedachten  wilde  (tieren 
tot  een  fake  die  fo  profijtelijk  en  nootwendig  was  voor 
hare  Staten  en  heel  Chriftenrijk,  als  daer  was  hetbe- 
fluyt  van  een  bondige  Ligue  tegen  den  Konink  van  Hi- 
fpangien,  en  tue  te  laten  dat  de  fondamenten  van  dien 
datelijk  in  haer  Rijke  tuflehen  beide  de  Cronen  moch- 

ten werden  geleyt,  op  welk  grondboufel  men  daer  na 
(oude  timmeren  de  confederatie  van  andere  Princen, 

welke  aen  óefe  fake? gelegen  is,  die  men  fo  van  d'eene 
als  van  d'anderC  zijde  foude  noden  om  daer  in  te  tre- 

den.  'tWelk  de  hoog  gemelte  Koninginne  volgens 

afFe&ien,  believe  te  treden  in't  vertrouwen  van  fijn  vol- 
ftandige  refolutie,  tot  vervolg  van  't  oorlog  tegen  den 
Spangiaert,  fonder  oyt  tot  uwer  fchade  daer  uy  t  te  wil- 

len fcheyden,  maer  die  by  lijn  eygene  te  voegen.  Sijn 
Majeft.  noot  ue.  e.  te  beraetflagen  op  decouciitieu, 
welke  u  e.  e.  de  bequaemfte  lullen  vinden,  fo  om  verfe- 
keringe  te  nemen  van  hem  en  fijnen  fraet,  als  op  de 
middelen  die  u  e.  e.  fullen  achten  te  moeten  werden  ge- 

houden, om  het  meefte  profijt  te  trekken  uyt  het  oor- 
log welk  tegen  den  Spangiaert  gevoeit  fal  werden, 

u  e.  e.  verfekerende  dat  iijne  Majeft.  hem  fo  (eer  na 
uwen  wille  en  profijt  fal  voegen ,  ais  de  gelegentheid 
van  fijnen  ftaet  fal  konnen  lijden ,  ja  felfs  noch  meer  in- 

dient mogelijk  is. 

U  E.  E,  is  bekent  hoedanige,  hoe  lang,  hoe  bang,  en 
hoe  geftadig  zijn  geweeft  de  affliclien  en  ellenden  van 
fijn  Koninkrijk,  dat  federt  acht  jaren  herwaerte van 
binnen  en  vanbuyten  meer  is  geoeffent,  dan  men  had- 
de  gehoopt  dat  het  foude  konnen  verdragen ,  u  e.  e.  fien 
uyt  wat  afgronden  en  ruinen  wy  beginnen  te  ontko- 

men, en  weten  wel  dat  het  vertrek  der  grote  (lekten, 
gemeenelijk  niet  is  vergefelfchapt  met  fogrotepijne, 
verfwakkinge  en  gevoelen ,  als  de  aenkomfte  en  bewe- 
ginge  van  de  fiekte  felfs :  Als  ook  hoe  nau  men  een  lic» 
aem  dat  nog  bleek  en  uytgemeigelti3,  alshetonfe, 

haer  gewoonlijke  forg ,  die  fy  altijd  voorde  affairen  en  j  moet  gade  fiaen 
welvaert  van  Chriftennjk  heeft  gedragen,  goet  vinden-  Want  u  e.  e.  is  niet  onbekent  hoedanig  de  overblijf- 
de,  dede  terftont  de  Articulendie  u  e.  e  hebben  mo-  (èlen  zijn  van  devoarfeide  fiekte,  en  dat  het  faed  van 
gen  fien,  op  de  ofFenfive  en  defenfive  Ligue  tegen  den  ,  diennogisingeworteltin  verfcheyden  deelen  des  Rijx: 

Konink  van  Hifpanien ,  ontwerpen  en  befluy  ten  ,  om  I  't  welk  veele  Steden  qualijkverfekert,  eneenige  volke- 
inde welke  te  treden  de  geinterefleerde  Princen  en  Sta-  ren  qualijk  genegen  hout,  in  voegen  dat  fy  hierdoor 

ten  fullen  werden  aengeiocht.  gereder  zijn  om  te  contribueren  tot  verderf,  als  tot  her- 
My  fullen,  mijne  Heeren ,  alle  de  gene  die  my  in  defe  ftellinge  van  den  ftaet  van  dien.  U  e.  e.  is  bekent ,  dat  in 

handelinge  hebben  hy  geweeft ,  getuygenifle  konnen  !  Bretanie  daer  den  Spanjaert  al  wat  een  vallen  voet 

geven,  van  het  devoir  dat  ik  aen  defen  ftaet  hebbe  be-  [heeft,  nog  opentlijk  is  ontfteken-v  de  wonden  van  Pro- 
toont,  om  hare  hoog  gemelte  Majeft.  den  vuyrigen  |  vence  zijn  nog  niet  heel  toegetrokken ,  en  die  van  Pi- 

wille  des  Alder-Chriftelijkften  Konink,  die  hier  op  een  '  cardijen  en  Campaigne  bly ven  nog  finertelijk  open.  Al- 
bylbnder  regart  hadde,  tedoenapproberen.  Ooktwij-   Ie  het  platte  Landin'tvoorfeideKoninkrijke»  is  door 
fel  ik  niet  of  den  Heere  Calvart  uwen  Gedeputeerden,   de  geftadige  plonderingen  der  voorledene  oorlogen  fo 
welke  fijne  Majeft.  wilde  dat  hy  met  my  foude  trek-  defolaet ,  .bloot  en  verarmt,  dat  het  onmogelijk  is  daer 
ken,  om  ue.  e.  alles  datter  gepafleert  was ,  te  rappor-   uyt  te  trekken  de  fchattingen  en  gewoonelijke  fubfi- 

teren ,  heeft  u  e.  e.  't  felve  wel  getrouwelijk  te  kennen  dien ,  of  ook  de  ordinarife  quoten  der  Steden ,  die  haer 
gegeven.  Eyndelyk  de  hoog  gemelte  Koninginne  meer  I  aenwas  en  afwas  nemen ,  na  de  weelicheid  of  arrnoed» 

beweecht  door  een  ingeboren  goetheid,  en  (onderlinge  ̂ cs  Velds ,  hier  nog  by  gevoecht  d'ellende  en  verwoe- 
affectie ,  die  fy  draecht  tot  defe  Vereenichde  Provin-  J  ftinge ,  welke  de  Pefte ,  die  by  na  al  gemeen  is ,  en  alles 
tien ,  als  door  eenige  andere  nood ,  die  fy  foude  mogen  ,  verdelcht ,  dat  van  de  Krijgfluy  is  overgelaten,  veroor- 
hebben  ,  om  met  u  e.  e.  in  een  nieuw  Verbond  te  tre-  !  feekt. 
den,  gelijk  fymydede  verftaen,  liet  haer  goedtwillich-  |     Dit  is  de  oorfake  daerom  fijne  Majeft.  u  e.  e.  bid  dat 
lijk  perfuadei  en  tot  de  nodinge  van  uwen  ftaet  tot  dek  j  haer  volgens  hare  gewoonelijke  goetaerdicheid  believe 
Ligue ,  volgens  de  eere  en  weerdicheid  die  hare  Ko 
ninkl.  Majeft.  is  toekomende.  Nochtans  defelve  faken 
tuflehen  hare  Majefteyten  beraemt  en  befloten  zijnde, 
fo  keerde  ik  met  den  Heere  de  Sanfi,  die  het  gene  bo- 

ven verhaelt  is ,  te  famen  met  my  hadde  verhandelt, 
wederom  na  Vrankrijk  om  de  noot  wendige  ratificatien 
te  halen,  welke  geëxpedieert ,  en  voorts  afles  dat  in  de- 
fe  fake  gehandelt  was ,  door  den  Raed  van  fijne  Majeft. 
ïeapprobeert  zijnde,  fo  wilde  defelve  dat  ik  na  Enge- 

land foude  keeren,  om  volgens  de  gewoonelijke  folem- 
niteytenenformenden  eed  van  de  Doorl.  Koninginne 
te  ontfangen;  en  daer  na  dat  ik  na  defe  Vereenigde  Pro- 
vintien  foude  trekken ,  om  met  u  e.  e.  defelve  Ligue  te 
verhandelen  en  te  befluy  ten  :  Door  de  welke  den  Al- 
der-Chriftelijken  Konink  met  defen  ftaet  wil  treden  in 
een  eeuwig  Verbond  en  aüantie  tegen  deSpaenie  Ty- 
raririje,  met  eenfolemneleenvafteverbintenifle}  van 
hanthavinge  van  uwen  ftaet,  en  van  de  Vryheid  deflelfs 
tegen  den  voorfeyden  Konink,  genietende  een  recipro- 
cale  van  u  e.  e.  tot  ièkerheid  van  Vrankrijk.  Ik  bidde 
ue.  e-  mijne  Heeren  defe  waerheid  van  my  te  ontfan- 

gen ,  die  boven  veele  andere  Francoyfen ,  eenige  parti- 
culiere verbinteniflen  hebbe  tot  behoudenifle  van  uwen 

ftaet.  De  oorfake  dat  fijne  Koninkl.  Majeft.  het  ver- 
volg en  fluytinge  van  defe  Ligue ,  fo  feer  heeft  betragt 

en  voortgeftout ,  is ,  dat  hy  oordeelde,dat  door  middel 
van  dien  uwen  ftaet  in  vaftichcid  foude  toenemen,  door 

den  band  die  hy  foude  (luyten  met  andere  Staten  van 
Chriftenrijk ,  welke  inde  felve  fouden  treden.  Het  is 
dan  den  wenfeh  en  intentie  van  fijne  Majeft.  dat  u  e.  e. 

door  de  openinge ,  die  hy  u  e.  e.  tot  dit  Verbond  no- 
dende ,  doet  gelijk  uyt  het  binnenfte  ingewand  van  fijn 

V.  Deel. 

te  confidereren,  den  nood  die  fijnen  ftaet  is  hebbende» 
om  nog  voor  een  tijd  van  fodanige  vrienden  als  u  e.  e. 
zijn,  geaffifteert  te  werden,  op  dat  de  krachten  die  hem 
wederom  beginnen  by  te  komen  ,  door  de  uwe  onder- 
(tut  en  vermeerdeert  zijnde » mogen  beftaen ,  om  fig  te 
ftellen  tegen  den  gemeenen  Vyand :  dat  voorts  fijne 
hoog  gemelte  Majeft.  mag  maken  een  fterk  en  wel ge- 
ftelt  lichaem  van  een  goede  Armade »  die  geftadig  te 
Velde  fal  leggen ,  om  den  hoogmoed  van  den  gemee- 

nen Vyand  te  dempen.  Sijne  Majeft.  heeft  al  eenige 
maenden  geleden ,  door  den  Heere  de  Buzanval  fijn  or- 
dinaris  Ambafladeur  >  u  e.  e.  doen  te  kennen  geven,  het 

gene  hy  op  ue.  e.  verfochte.  Hier  toe  hebbe  ik  mede 
laft,  om  't  lelve  van  u  e.  e.  te  verfoeken,  alleenelijk  daer 
by  voegende  het  verfoek  van  vier  honderd  paerden. 
So  ue.  e.  overleggen,  hoe  grotelijx  fy  door  defe  hare 
mildicheid  en  byftant  den  Konink  en  geheel  Vrankrijk 

fullen  fteken  in 't  vervolg  defesoorlochsj  hoe  grotelijx 
verlichten  de  aenflagen  die  den  Konink  heeft ,  om  wra- 

ke te  nemen,  over  die  fo  menich vuldigen  overlaft ,  wel- 
ke Vrankrijk  en  uwen  ftaet  van  de  Spaenfe  Tyrannije 

hebben  geleden,  hoe  billijke  redenen  geven  ,  om  fijne 
Onderfaten  defe  Ligue  en  de  lankduuricheid  des  oor- 

logs  ontwijfelijk  daer  aen  gehecht ,  hen  't  folaes  dat u  e.  e.  fijne  affairen  geven ,  voor  ogen  (tellende  te  doen 
goet  vinden,  en  hoe  grotelijks  met  defe  noodwendiche* 

den  te  belaften.  Aen  d'andere  zijde,fo  u  e.  e.  overleggen 
hoe  grotelijx  fy  haer  felven  uyt  haer  binnenfte  inge- 

wand,  van  de  dingen  die  haer  anderfints  toeftaen ,  lul- 
len ontlaften:  So  den  Spangiaert  alle  fijne  krachten  te- 
gen u  e.  e.  wendeden,  gy  fout  bevinden ,  mijne  Heeren,  (Fol.  7j.) 

dat  defconkoften,  hoewel  groot  zijnde ,  u  e.  e.  nergens 

f4  "» 
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na  fo  fchadelijk  (uilen  weïèn ,  als  wel  eenige  de  felve 'in 
den  beginne  fouden  mogen  achten ,  denkende  dat  de 

hope  der  vruchten,  welke  daer  van  ftaen  te  verwach- 

ten ,  niet  foo  groot  kan  wefen  ,  datfé  alle  defe  appara- 
ten foude  verfóeten,  en  dat  het  profijt ,  welk  daer  van 

ftaet  te  komen,  niet  fo  groot  fal  wefen  dat  het  de  te- 
genwoordige onkoften  verre  te  boven  foude  gaen : 

Maer  gy  meugt  u  verfekeren  ,  mijne  Heeren,  dat  fijn 
Majefteyts  intentie  is,  u  fecours  met  het  gene  dat  hy 

daer  van 't  fijne  fal  byvoegen  totbeleytdefesoorlogs, 
in  fulker  voegen  te  menageren  en  aenleggen,  dat  uwen 
en  onfen  ftaet,  met  Godes  hulpe,  in  korter  tijd  daer 

door  verquikt  fal  werden,  en  dat  de  felve  fijne  hoog-ge- 
melte  Majefteyt  u  e.  e.  niet  alleen  fal  ontlaften :  maer 

ook  fo'tvan  node  is  ,  van  fijn  overfchot  mede-deelen, 
fo  haeft  de  middelen  van  Vrankrijk  wat  meer  in  haer 

geheel  fullen  gebracht  zijn  ,  en  fijn  felfftandigheid  en 

bloed,  dat  tegenwoordiglijk  met  genoegfaem  is  om  het 

hert  te  onderhouden ,  fijn  eerfte  kracht  en  hoedanig- 

heid weder  gekregen  hebbende ,  fig  gevoeglijk  tot  in- 
de uytterfte  delen  des  lichaems  fal  konnen  verfprey- 

den* Wat  my  belangt ,  alfo  den  AHer-Chriftelijkften  Ko- 
Tiink  my  een  beqnaem  inftrument  heeft  geacht,  om 

u  e.  e.  te  doen  verftaen  fijne  rechte  en  gunftige  intentie', ten  aenfienvjn  defen  ftaet,  fomake  ik  my  fterk,  dat 

n  e.  e.  niet  bedrogen  fullen  werden  in'tgelove  dat  fy 
fullen  geven  aen  't  gene  ik  de  felve  van  fijnent  wegen  fal 
hebben  belooft,  vertonende  fo  getrouwelijk  en  forg- 
vuldelijk  aen  fijne  Majefteyt  uwe  liberale  afredtien  tot 
fijn  kjoneen  perfone,  dat  hy  fonder  twijfel  geen  fake 

fwaer  fal  achten ,  om  uyt  te  voeren  t'uwen  goede  en 
profijte,  als  mede  totvorderingevandegemeenefake 
van  Chriftenrijk. 

Gedaen  in  s' Graven  Hage  den  28.  Septembris  1 596. 
En  was  ondertekent  Heury  de  h  Tour. 

<Defe  boo2fcf)2cben  $2opofttie  mft  bp  monbe  g^ 
baen  3ijnbe/  looèröe  m  't  {?02te  oefetb  /  öat  a!ö  tie  felbe tn  ocfcïï2tftc  fouöe  celcbect  3ijn  /  batmenbanmetben 
ttrjbn  imee  op  foube  beginnen  te  befoingeren ;  €n  na 
be  gebatte  i-ebetentien  toerbe  beboo2f5  ï$ertogetoe? 
bet  On  be  felbe  peeren  öie  £em  geljaeft  Dabben  aen  fijn 
logement  gefnacïjt. 

stutp&e*  <®mrent  ttfm  tip  boae1  men  baft  boenbe  om  Eut* 
J' ,?°'r'  puenen<&0es1iuigte  #o?ttficeecen/  baeibetoernen 
fengefo?  balt  flappcl^ft  boo?t  gingen/  om  battei*  altoog  eenig 
nfifmt.  getoen  of  aen  't  gdb  ofte  aen  beatbepbeirtftoaiai.  <Den tfttabe  Reuman  ban  ben  ̂ ergtoao^t^ufTel  baft 

acnöoubenbe  om  eenig  boln  in 't  guarriei:  ban  Ent- pijen  te  Ijcbben/  en  eenige  ban  öie  ̂ teben  te  mogen 
toinncn/  aleerfe  meec.gefo^tificecrt/  enbeConijuefte 
ban  oien  btffinjlbec  gemaeftt  toecöe.  ©oötoectoni 
trent  oefen  tijb  cenen  25?ief  geinterripieect  ban<©?aef 
5Preöevift  /  aen  fijn  2&2oeber  <tf52aef  leeman  b002* 
ftïpeben  /  Ipnbenbe:  ̂ atmen  boeïj  'tfenben  ban 
'tbolft  bertoaertë  brilbe  bevOaeften/  om  bat  ÖP  niet ttoijfelbe  of  ïjn  foube  met  nlepn  boüVtgeïjeefe  ianb 
aibaet  in  gebaer  teengen:  8pt  toelse  2©2ieben  fijn 
Crceilentic  oo2fanenam/  om  beatificatie  ban bie 
placrfcn  Op  be  Staten  toat  öeftigec  te  boen  berbol- 

gen. 1t)kt  en  tufTcuen/  en  batmentoacfjtenabe  252ie? 
ben  ban  be  &oningmiie  ban  €ngelanb/  beroecenbe 

•  befi  alliantie  /  fo  fjielt  bc  «pteabe  ban  ̂ oljenlo  /  en  ben 
SSmbaffabcuc  öe  l^eece  25ufanbalbatt2&anquetten 
tot  eete  ban  ben  ̂ ertoge  ban  bouillon/  gelijft  top 
ïjicr  b02en  becöaelt  ïjebben.  3&en  leften  September 
facft  be  ï)ccte  <©eo2ge<8ilpnneen2&2icfbanbe&0' 
ninginnc  ban  €naelanb  aenbe  peeren  Staten  <©e; 
necaei  ontfangen/  betoelfee  f)p  terfiont  oberleberbe/ 
en  toa«  ban  bate  beneifben^eptemb&o/  Uipbenbe alsbolgïjt: 

2&jt«fber 

ftontogin*  TlyJ  Y  N  HEEREN, 
CiiBcSnö  -  Decon]nn^ie  die  van  fo  langen  tijd  her  geweeft 
aen  bc  » tuflehen  ons  en  de  Vereenigde  Provintien,  en  de  nau- 
^>tntcn  we  verbinteniffe  onfer  faken ,  doet  ons  redelijk  vinden 
Si'-llf»?? ;  u  '• te  communiceren  alle  't  gene  't  welke  fich  toedraegt 
bctfciöe  van  on,ent  wegen,  belangende  onfe  gemeene  intere- 

ucibonb.    ften.  Hierom  is  't  dat  aengenaem  gevonden  hebben  ui. 

te  doen  weten,  dat  zijnde  eenige  Maenden geleden , 

feer  vuuriglijk  aengefocht  van  den  Alder-Chriftelijk- 
ften  Konink,  om  met  hem  te  treden  in  particulieider  en 
nader  verbond,tot  onderlinge  defenfie  en  ofFenfie  tegen 
den  gemeenen  vyand  den  Konink  van  Spangien ,  hoe 
wel  dat  de  handelingen  en  aenflagen ,  die  wy  van  vel« 

Jaren  herwaerts  tfamenderhand  uyt  gericht  hebben  te- 
gen den  voorfchreven  vyand  ,  en  de  fecourfen  van  volk 

en  Penningen,  die  wy  fo  den  voorfchreven  Konink  als 
u  h  gedaen  hebben ,  hem  hadde  behoort  te  doen  gelo- 

ven ,  dat  geen  accidentael  verbond  onfen  wille  vafter 
aen  hem  koft  verbinden,  dan  de  refolutie  die  wy  al  over 

lang  genomen  hebben  ( op  de  overweginge  ,  of  reden, 
of  rekeninge  van  onfen  ftaet)  en  vervolgt  met  effedten 
alle  de  Wereld  kennelijk,  van  ons  voor  de  bofe  ambitie 
onfer  vyanden  te  ontbloten  (of  bloot  te  geven. )  So  ift 
nochtans,  dat  om  te  opentlijker  te  doen  blijken  de  vafti- 
gheid  onfer  refolutie ,  wy  hebben  willen  condefcende- 
ren  tot  het  voor-geftelde  tra&aet.  En  zijnde  eyntlijk 
tot  ons  gekomen ,  van  wegen  den  Konink  onfen  Neve, 
den  Hertog  van  Bouillon  ,  met  ample  commiflne  van  de- 

fe fake  te  verhandelen  en  befluyten,  opgerechtis  een 
forme  van  verbond ,  welke  by  gefchrift  geftelt ,  en  ten 
wederfyden  geappróbeert  zijnde,alreede  van  onfe  fyde 
is  geratificeevt  en  beveftigt ,  met  alledefolemniteyten 

daer  toe  behorende.    Nu  alfo  een  Artijkel  van 't  ver- 
bond mede  brengt,  dat  de  principale  contractanten  by 

onderlinge  occurrentie  fich  employeren  fullen  den  an- 
deren Prineen  en  Staten,  die  intereft  hebben  fich  te  hoe- 

den van  de  Spaenfe  ambitie,  tenodignomtètredenin 
defe  Ligue :  En  te  defen  ey  nde  na  u  1.  getrokken  zijnde, 
van  wegen  den  gemelten  Alder  -  Chriftelijkften  Ko- 

nink ,  den  voorfchreven  Hertog  van  Bouillon ,  doe  hy    - 
van  hier  fcheyde ,  die  u  1.  den  inhout  en  articulen  van  de 
voorfz.  Ligue  fo  wel  openen  fal ,  dat  het  niet  nodig  is 
hier  breder  daer  van  te  fpreken,  enu.  1.  verfoeken  fal 
u  1.  daer  by  te  voegen  :  So  hebben  wy  ook ,  om  te  vol- 

doen fo  veel  ons  aengaet ,  de  verbinteniffe  daer  in  wy 
gehouden  zijn  door  de  voorfchreven  Ligue ,  en  om  de 
nauwe  conjun&ie  die  tuffchen  ons  is ,  daer  op  wel  wil- 

len feggen  't  gene  wy  meenen  ten  propooft  te  komen  : 
Dat  is,  dat  hoewel  om  de  verfëkertheid  die  wy  foveel 
ons  aengaet ,  hebben  op  uwe  vrientfehap,  en  die  gyluy- 
den  met  reden  van  de  onfe  behoort  te  hebben,  gemerkt 
de  effecten  die  gyluyden  daer  van  genoten  hebt ,  hes 
niet  van  node  is  dat  ons  verbond  op  een  ander  fonda- 

ment geveftigt  worde,  dan  op'tgenedatteris:  Soift nochtans  dat  ons  dunkt  datter  wel  reden  is  om  u  1.  te 

noden  in  dit  verbond  te  treden ,  fonderling  om  de  re- 
putatie die  gyluyden  uwen  faken  daer  mede  verkrijgen 

fultby  de  vo'  keren  die  onder  u  ftaen ,  u  1.  fiende  onder- 
ftut  (boven  de  verfëkertheid  die  gyluyden  hebt  van  onfe 
gunfte)  met  de  vrientfehap  en  fteunfel  van  andere  ge- 

confereerde Prineen ,  en  namelijk  met  die  van  den  Al- 
der-Chriftelijkften  Konink.  Want  hoe  wel.denftant 
der  faken  des  voorfchreven  Konings  rechtevoort  foda- 
nig  is ,  dat  de  weldaed  defes  verbonds  aen  hem  alder- 
eerft  ftaet  te  bekly  ven ,  fo  ift  nochtans  dat  recht  op  uwe 
faken  lettende,  gyluyden  niet  en  kont onbewuft zijn» 
hoe  den  Konink  meer  middels  en  machts  verkrygen  fal, 
om  fich  weder  te  brengen  in  den  ftaet  van  het  veld  te 
mogen  behouden,  en  het  land  des  vyand  te  mogen  aen- 
taften ,  dit  fo  veel  lafts  en  moeyte  van  u  1.  halfen  gekeert 
is,  alfo  gyluydlen  de  eerfte  aenhoudet  inde  aenflagen  des 

Spangiaerts.  Derhalven  fal  't  niet  nodig  zijn  u  I.  met  een 
lang  difcours  aen  te  porren,  om  acht  te  fïaen  op 't  gene 
dat  den  Hertog  van  Bouillon  u  1.  van  wegen  den  Alder- 
Chriftelijkften  Konink  komt  bidden.   Want  u  1.  ge- 

woonlijke wijfheid  en  voorfichtigheid  op  u  1.  faken, 
leert  ui.  genoeg  wat  ui.  in  defèn  te  doen  fal  ftaen:  En 
hierom  fullen  wy  u.  1.  anders  niet  hier  op  feggen ,  dan 

dat  alle  't  gene  't  welk  gyluyden  doen  fult  in  gunfte  en 
voldoeninge  van  den  Konink  onfen  Broeder ,  onsfèer 
aengenaem  fal  zijn.  Voorts  hebbende  den  Heere  Gil- 
pijn,  onfen  Raed  in  den  Raed  van  State  derwaerts  over, 
den  laft  gegeven  om  ui.  defe  tegeven,endehandelin- 
ge  daer  van  te  vervolgen,  fal  den  creancier  by  u  1.  ander» 

geengelove  van  node  hebben ,  dan  het  gene 't  welk  hy airede  verkregen  fal  hebben  uyt  de  lange  proeve,  die 

gyluyden  hebt  van  fijn  verftand  en  kloekheid :  Weten- 

de niet  minder,fo  wy  ons  verfekeren, dan  't  gene  't  welk 
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hebbende ,  na  fijne  Majefteit  te  eer  mach  wederkeeren, 
en  aldaer  na  fijne  gewoonlijke  wijflieid  en  gunfte  de  fa- 

ken helpen  vorders  dirigeren  en  beleyden  tot  glorie  des 
Almachtigen,  en  welvaren  van  de  algemene  faken. 
En  alfo  het  hare  Majefteit  belieft  heeft ,  volgens  't  be- fluyten  van  haren  Brief,  my  te  committeren  defe  han- 
delinge  te  helpen  bevorderen,  fullen  u  e.  bevinden  dat  ik 
(na  dat  mynen  laft  en  devoir  (lillen  vereyfchen )  niet  na- 

laten fal  my  te  voegen  en  te  gebruyken  fo  dat  behoort , 
én  was  ondei  tekent  Geor.  Giipyn. 

<Dcn  eerften  €>ttob:>itftoa.6,menbaftboenbebPb!e ban  $ollanb  om  be  ̂ opofitic  ban  ben  l$ertoge  ban 
23ouiiion  upt  te  beplen/fonberirag  om  bat  eenige  && 
ben/  atë  bcc  45oube  en  anbere/  fciinen  niet  al  te 
toel  tot  be  fane  gefmt  te  toefen  /  öoe  toel  fp  nabecljanb 
mebe  betoilligben  om  op  't  fhtfe  ban  befe  alliantie  te 
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hy  by  ons  heeft ,  &c  Onderftont  u  1.  feer  toegedane,  en 
was  ondertekent, 

Elifabetb.  C 

Den  xj.  Septembris  1596.  't  Opfchrift  was,  *Aen 
tnijn  Heeren  de  Staten  Gtncrael  der  Verecnigde  Neder- 
landfe  Provintten. 

<©efcn  25rief  bp  ben  booifcOieben  ?§eerc  <ö5ilpijn 

t'nbe  ©ergaberinge  ban  be  Meeren  Staten  «föencrael obergelebcrt  en  gelefen  3pnbe/  ljecftbebo02fc!)2ebcn 
&cere  <6tlpijn  bootfö  aenbeboo?f5.  %cren  Staten 
<0enerael  gefepten  gep2oponccrt  W.  nabolgcnbr, 

?;opofïtUT^|YN  HEEREN, 
Baér*-  ^  k-  hebben  genoegfaem }  fo  by  den  Brief  van 

ymt<&iuhare  Majefteit  nu  gèlcfen,  als  't  gene  by  den  Heere  'ïjanbelen.  <Den  o?binaritf  simbaifabeur  23u3anbaï 
jpljn  «en  te  Hertog  van  Bouillon  Saterdag  leftleden  verklaert,  kon- )  UerfOCÏJt  00H  ÖCfcil  baa  inbe  Staten  <0eneraeJ/  bat 
£neraei/nen  verftaen>  'cgene  gepafleert  en  gefloten  is  tuflehen  men  boel)  Commiffanfivn  fotibc  toillen  bepttteren/ se&am       de  Koninklijke  Majefteiten  van  Vrankrijk  en  Enge-  j  Om  met  ben  ï^ettoge  in  naitbelittge  ban  be  Conbttiett 
ban  tergen  'and,  d'oorfaken  van  dien ,  en  't  gene  men  daer  van  ftaet ;  te  trcben  /  baer  Op  men  be  üüujue  fonbe  toillen  aen* 
SéffbarT  te  verwachten' w,ks  dat  het  onnodig  is  u  e.  daer  van  na- ;  gaen  /  om  bat  ben  l^crtoge  bier  niet  lange  fonbe  non- 
Snaciant».  der  verhael  te  doen  :  Sal  alleen  defelve  de  memorie  ver-  !  I1C11  binben  /  en  Cf  l)p  foei  bafrclüti  berttOUOe  bat  be  fa 

'  verfchen,  en  verklaren  dat  ue.  daeruyt  kan  fpeuren  ■  feeebetttocl  fOUbeK3nncngebaentoö2ben/  altoaretjp de  fonderlinge  affe&ie  en  forge  die  hare  Majefteit  van   ffï)00n  beitogen/  fo  foubc  IjP  nocijtang  liebcr  be  fahe 
en  tot  de  fel  ve  altijd  heeft  gedragen,  en  noch  is  dragen-  j  mi  flf  boen/  Op  bat  ïtiet  fOUbe  fxi)iJ!1CU  bat  i)P  te  bei> 
de,  fulks  nu  confirmerende,  in  datfe  niet  alleen  te  vreden  |  QCtfg  ÜU$  berre  gcliOmen  toa£ :  T&ÜZl)  Om  bat  be  <0e^ 
isengoet  vint,  dat  ue.  in 't  verbond  en  de  Ligue ,  be-  j  bcpiiteerbc  ban  Süclanb  nortj  niet  gekomen  toaren/ goft  tuflehen  hare  Majefteit  en  den  Konink  van  Vrank-  ;  en  OOK  eenige  anbere  (©CbeputCCtbe  Ülbe  Staten  he- 

rijk ,  fouden  komen ,  maer  ook  daer  toe  is  inviterende,  nerael  ttocï)  geen  laft  ban  ijarc  principalen  öabben  ont* 
Wat  hare  Majefteit  tot  vordennge  van  de  gemene  fa-  fangen/  boft  men  niet  bccl  met  l)cm  beginnen  /  onber- 
ke ,  en  wederftant  van  de  Spaenfc  ambitieufe  tyrannie,  tllfftfjen  ÏJlclt  ben  %lt0ge  mcefï  fijt!  Camel'/  om  bat 
altoos  heeft  gedaen,  is  niet  alleen  de  fel  ve ,  maer  ook   f)p  fjem  met  ecn^p002in'tbcmgcguctftil)eübenbe/ 
u  e.  't  ganfche  Land,  en  alle  de  Wereld  kenlijk :  hebben-  en  't  felbe  gchlout /  ben  Ijap2to02m  baer  in  geöregen de  van  de  aenvang  defer  oorlog  niet  gefpaert,  maer  u  e.    Itfbbe/  fo  battet  nOClj  al  eelt  tojjle  aenliep  al  eer  ttiett 
met  hare  autoritey t ,  volk ,  geld,  en  anderfms  fo  geaffi-  met  öem  in  öanbelinge  ftonbe  tteben  /  Doetoel  be  <ëe- 
fteert,  dat  van  eendefenfivegekomenistotd'ofrenfive  beputecebe  ban^otlanben  eenige  anbece/  met  ben oorlog,  dewelke  door  de  genade  des  Almachtigen  fo  %itog  al  begonnen  öabbcntelianbelenopbefoamas 

éoeden  fucces  heeft  gehad,  als  u  e.  en  een  yeder  genoeg  litept  en  't  aemjactl  ban  be  alliantie  /  en  preparatie  te 
Bekent  is.  Wat  vruchten  mede  gevolgt  zijn  door  hare  maften  tot  !)et  boo2(ïellen  ban  be  Conbitien/  foDaeft 

Wajefteits  afliftentie  in  Vrankrijk,  is  ook  notoir  :  En  de  b'anbece  <0ebepilteetbe  inbe  Staten  <5enetael  bp 
verfcheyden  entreprinfen ,  fchaden ,  en  af  breuken  den  Ö^l*^  ̂ imipalen  fouben  gelaft  toefen. 
Konink  van  Hifpanjen  gedaen  in  fijn  eygenEy landen,  |  <©en  bietbeil  <0CtObet  fmo^gen^  toOeg  fjabbe  be^^panö 
is  fulks  geweeft,  en  van  fo  groten  vrucht,  dat  daer  door  bpanb  een  €mbuftabe  U002  ̂ toOl  gemae&t/  en  beO^ïbV"™ 

niet  allen  anderen  om  delgelijkentedoendenwegge-  nacDtÖ  boen  ftalen  eenige  heeften  lipt  iBaftenb^OeÜ/be'boïj* wefen  is,  maer  oorfake  zijn  fal,  dat  hy  (boven  het  groot  baet  af  ben  ïOep  inbe  ̂ tab  KOlttenbe  /  togen  6o*  ̂§ol-'  «éffloi  / 
geleden  verlies)  niet  fonder  grote  koften  defelve  Lan-  baten  te  boetuptombteterccoub?eten/  ban  ballertbe !)ael'  eenU 
den  en  Koninkrijken  fal  moeten  doen  befettcnen  be-  inbe  Cmbllfcabe/  tobben  meeft  alle  Omringt  en  ge?  %n  ,\ '^ waren,   door  vrefe  dat  gefocht  hebbende  andere  te  bangeil  genomen.  <ï>e  0Uptecen  ban<£5?abe5pcebe;fïai>r  eni(0 

quellen,  hy  mede  niet  in  ruft  in  fijn  eygen  Hof foude  \  X\}\\  ̂ ent'ill  ban  ̂ af^tïtl  i\\ÜZ  <§tab  leggenbe  /  IttOC^ ti0f tï10il> 
mogen  blyven.  Van  de  voorgaende  en  tegenwoordige  i  ften  bent  impomuntept  ban  be25lU'gemeeftcre? mebe ™n®mt* 

(Fol.76.) 

gefteltenifle ,  en  de  heroijkerefolutiedesKonings  van 
Vrankrijk,om  te  continueren  en  voort  te  gaen  tegen  Jen 
Konink  van  Spangien ,  is  u  e  genoegfaem  vertoont  ge- 
weeft  by  den  voorfz.  Hertog ,  wiens  wijftieid  en  fon- 

derlinge genegentheid  tot  bevorderinge  van  de  fake 
heeft  gebleken.  En  hoe  uc  eygen  ftaet ,  en  den  ftant 
van  den  lande  ftaet,  wat  mcdetotdemeeftewelvaert 

en  verfekeringe  van  de  felve  van  node  mach  zijn ,  is  nie- 
mant  beter  bewuft  alsu  e  hebbende  noch  onlanghs  be- 

vonden door  des  vyands  beleggen  en  het  overgaen  van 
Huift,  wat  defelve  foude konnen doen, indien hydefe 
landen  met  fijn  ganfche  geweld  foude  aenvallen ,  en  dat 
by  de  diverfie  hy  belet  word  van  fijn  voornemen  (fo 
binnen  etlijke  Jaren  d'expenentie  noch  getoont heeft.) 
Den  inval  des  Konings  van  Vrankrijk  nu  onlangs  in  Ar- 
toys  gedaen ,  heeft  den  vy  and  genootfaekt  fijn  volk  na 
de  Frontieren  te  fenden  om  verderen  inbreuk  te  belet- 

ten, waer  door  hy  fijn  andere  defleins  heeft  moeten  ach- 
ter laten,  daer  anderfins  ( indien  hy  fijn  vi&orie  hadde 

vervolgt)  defe  landen  grote  inconvenienten  hadden 

mogen  toekomen ;  Waer  af  en  't  gene  voorfz.  maer 
foude  konnen  gefeyd  worden ,  dan  alle  't  felve  u  e.  beft 
bekend  zijnde,  refteert,  dat  u  e.  gelieve  op  alles  be- 

hoorlijk te  letten,  enalfulkerefolutieopdelaketene- 
men ,  als  tot  contentement  van  de  Majefteyten  van 

Vrankrijk  en  Engeland ,  't  goed  en  voordeel  van  ckk 
landen,  welvaren  en  bevorderinge  van  de  gentene  fake 
fal  dienen,  en  u  e.  fullen  raetfaem  vinden;  op  dat  den 
Hertog  alhier  fijne  aftairen  uytgericht  en  afgedaen 

'  ren 

vm  ryöcn  /  't  toelu  be  bpanb  betnernenbe/  (Toegen  * eerft  boob  aUcbcgebaiigen^olbatenteboet/enbei^ 
toacïïten  baer  na  be  Huptecen/  btefc  mcbeomting* 
ben  /  eitbeel  Qnbangen  teegen  oft  boob  floegen/  fo  bat? 
tec  ontrent  Ueecttg  peerben  bcrlo?entoerben/  en  baer 
mebe  be  bane  genoeg  gebemontcert. 

(ontrent  befe  tijb  toaren  mebe  npt  getc-aen  be  ftup-  ®tmptt* 
teren  ban  23ieba  en  ©ergen  op  ben  ̂ oom/met  bijf^,"  Ja" (jonberb  ittanncn  te  boet  /  en  ingenomen  ijc&Denbe  óp  SSmta 
be  «©cmer't  ̂ 3m(m  ijnpö/  lieten  fjet  bcet-bolfe  al--  Zoom 
baer/en  reben  met  be  öupteren  in  blepn  23?abanb/om  lflien  »« hc  boeren  ban  bien  onber  Contributie  te  bjengen/Kant/ 
Hncr  fcO?pbenbe  i\\  ttueetcoupen/  banombatfeont-banmij. 
moeten  eenige  perfonenopbe^acftt5ünbc/  en  bie  na ten  top* 
reben/  toccöcn bc ulo&Hen  alom  geflagen/  baerboo.2nl9upu 
be  poeren  43etoaerfclioüt  toefenbe/  meeft  op  Iftupf; 
k£i\$  of  Caftecifcf  n$  toeken  /  in  boegen  t}atfc  nicmant 
Kregen  ban  ben  ï^eere  ban  Cberberg/  <*3:anb  ©enenr 
be  23?abanb  /  en  dia  ̂ oon/  iiic  in  een  ©ofcïj  op  bc 
<3!acl)t  toaren  /  en  kregen  noen  een  ̂ bbohaet  tk  bnp* 
ten  ©HifTci  tea«  %atn  toanöelen/  fp  bzanben  eeni^ 
ne  Doeben  ontrent  t%ipo  te  <ürp/  om  bat  bic  ban 

i'tyvp$  na  lïaerfröoten/  en  Qiiamcn  alfotoeberom/ ben  alarm  tot  binnen  buffel  toe  gemaft  nebbenbe. 
<De  peeren  Staten  ban  ï^ollanb/  omöareguote^en  %m* 

ban  contributie  ïun  be  gemene  mtbbelen  te  morenJ°'lop1J,eIJ 
binben  /  ïntium  een  ̂ mpoft  geftclt  op  bet  blagen  ban  èou  "e  / 
oSoube  /  ̂iibere/  r^ijbc  /  en  Jlutodc  Hccoufrremen-  &nwv 
ten/  btefc  al  Ijaööen  boen  bcrpatlivfninberfc0epbenm  ^uö« 

^te^ 



^5  n  Het  drie  en  dertigfte  Boek  ;  i 

Vtttmttv  «tctKtt !  WA  001  m  *Wn  f#  .ïKaenïien  /  tltgaettöe  1  den  Heere  Buzanval ,  ordinaris  Edelman  van  de  kamer 

inenten/    Sctl  CCVftClI  (O^olrtö  1596.  at  ÏJOe  toel  öaer  ntetttant    des  Hoog  gemelten  Konmks,eniijn  ordinaris  Ambaila- 

"  meer  ItW  Dcf&PCrt  toa<*  Öan  tic  gene  0icb002taeit    deur  inde  voorfeyde  Vereemchde  Provintien.  En
wy 

toÜ^n^ngraccntgcOCfJcele^OUtie/^ÜlJCre/^^    George  Gilpijn  Raedt  geintroduceert  
van  wegen  de 

öe/  Of  ̂ÏHtÖC'C  38ffOlt(lreinentcn:  atë  iBaateicn/    Doorluchtigfte Koninginne van  Engelan
d,  inden Raed 

596. 

etc.  tn  ftau 
nier  in 
rtepn  Qe» 
fararüt 
ÏUCÏÜM. 

tCao&aetoen/  Cafannen/  23oren/  3©ambaifat/»u 
toen/  éoeöttt/  nonetten/  ©ïiegeroy  ïieurfen/  ̂ cljo?^ 
ten/£cisfen/  of  anöere  habijten/  fouöentenbelioebe 
ban  öeit  lartöc  banlollanöen»^Ö2ieflanöbeta=: 
lat  boos  öe  bOQ2fcD2eben  fejes  iBaenöen  ren  gulöen/ 
ï3ïcö  fouöett  ©aöct  at  l&oeöer/  of  eenbanbepöen/ 
boÖ2  Ciace  &inöeren  (met  geïput  toefenöe)  mogen 
bolftacn  met  alleenlnn  betalenöeö2ie  gulöen»  ̂ tcm/ 
Die  fonöen  toiüenö2agenceMge2$tcoutrtementenge; 
Doo2£  of  beraert  met  <6ouöe  of  «gilbere  noojöen/  ban? 
oen/  «nopen/  oft  met  meet  alleen  fijöe  of  futtoele 
ronöe  Doo2t  of  K002t  /  at  een  platte  fnöe  of  flutoeele  ty 
tic/  fouöen  ten  bci)oebeatëb02en  geïtouöen  toefen  te 
betalen  tien  maners  boo2eln  «ooft/  OiegfouöenlBa; 
oer  en  ïfêoeöct  mogen  bolfiaên/  mitsbetalenöeboo? 
fcen  en  Oare  ongeïjouöe  «inöercnöertiglïupnetg/  en 
Ipe  toe!  De  moepte  en  outoüliaïteiö  meeft  geöaen  too^ 
be  /  üp  öe  gecne  öie  öaer  tn  niet  of  feec  toepnitfj  fouöen 
betalen  /  fo  fê  nocljtano  öe  moepten  en  mocttoiliitfjciö 
öact  tn  fo  groot  getoojöen/  öatmen  Oefen  gmpofl  niet 

van  Stare  der  voorfeyde  Vereenichde  Provintien,  geaü- 
thorifeert  van  wegen  haer  Hoog  gemelte  Majefl.  door 

brieven  van  credentie ,  geinfereert ,  op  't  eynde  van  het 
tegenwoordig  Tractaet  ter  eenre :  En  wy  de  Staten  Ge- 
nerael  van  de  voorfeyde  Vereenichde  Nederlandfe 
Provintien  ter  andere  zijden,hebben  gemaekt  en  maken 
onder  ons  uy  t  de  voorfeyde  namen  de  accoorden  ,  Tra- 

daten en  con ventien  hier  na  volgende.  Als  te  weten,  wy 
Hertoge  van  Bouillon  geaififteei t  van  den  gemelten 
Heere  de  Buzanval, uyt  krachte  van  de  macht,  ons  door 

den  Hoog  gemelten  Konink  gegeven ,  die  mede  op  'c 
eynde  van  't  tegenwoordig  Tradtaet  geinfereert  fal  we- 
fen.En  wy  Georg  Gilpijn  geauthorifeert  als  boven,  heb- 

ben ontfangen  en  geaffocieert ,  ontfangenenaflbeieren 
mids  defen,  in  den  name  en  van  wegen  den  Hoog  gemel- 

ten Konink  van  Vrankrijk ,  en  de  Doorluchtightte  Ko- 
ninginne van  Engeland ,  en  hare  Succeflèurs  de  Staten 

Generael  der  voorfeyde  Vereenichde  Nederlandfe  Pro- 
vintien ,  te  weten :  Gelderland  en  Zutphen ,  Holland 

en  Weft-Vriefland,  Zeland,  Wtrecht,  Vriefland,  Over- 

Üt  tteptt  fconöe  t)2atgett/  geUenOe  geen  ftlepne  ftralt  Yflèl,  Groeningen  en  Omlanden,  met  alle  de  Leden, 
aett  öe  autl)02ttept  Oet  Staten/  ten  aenften  ban  f0  !  Steden ,  en  Inwoonders  der  felviger.  Mitfgaders  de 

Klepnen  fahe.  't3èellï  fommtge  ttteenOen  P2tnctpael ,  Edelen,  Steden,  en  Fortreflèn van Braband  en  Vlaen- 
tOe  geliOttten  te^tjn/  ter 002faKe Oatmen  Öemeentnge  \  deren,  die  tegenwoordiglijk  met  de  Hoog  gemelte 
bet  Zeerot  ̂ tatat  ntet  toel  betflonO/  ettomöatöe  j  Heeren  Staten  Generael  Vereenicht  zijn.  insgelijks 

ge«e  ilie  tnOe  ̂tatett  CCmpareerOen  Oaet  batt  ejCattpt  { den  lande  van  Drent,  met  de  Provintien,  Edelen ,  Leden 
Cnb2t*gefteittocrOCtt.  en  Steden  van  Braband ,  Luxemburg,  Vlaenderen ,  Ar- 

<3Ntt  M-i  <öft0b2i^0p  Oen  abOtlb  gttattten  tn  öett !  thoys,  Henegouwen,  en  andere  Provintien  van 't  voor- 

lage Oe  <«5e0epntcerÖe  ban^elanO/  Oaet  ÖQÖ2  men  '  feyde  Nederland,  die  haer  lullen  voegen  en  wederom meende  ttat  öeit  tjanÖCl  tttet  Oen  hertog  ban  2$0UÜl0n  ,  begeven  tot  het  lichaem  van  de  Hooggemelte  Heeren 
ïjaejï  fOUÏJC  begonnen  toO?0eit.  <èn  Oen  17-  <^Ct0b2iiS  i  Staten  Generael,  binnen  den  tijd  van  twee  Jaren ,  te  re- 
biTftl  ?eröett  alle  öe  <235CÜeputeetOe  ittOe  Staten  <©ene^  kenen  van  den  dach  en  date  defes,  inde  voorfeyde  Ligue 
taeï  ia jt  te  ïjebben  OJtt  met  Oen  ̂ettog  b002f5-in  lianOe^  ofFenfive  en  defcnfi  ve ,  tegen  den  gemelten  Konink  van 
ünge  te  treOenenOietcbefïuptên»  <©ienbolgenöebe' 
goflmen  Oen  zxi  <©ctob2tö  met  Oen  hertoge  ban 

Hifpangien,  een  gemeene  Vyand  van  hare  Perfonen , 
Koninkrijken ,  Staten ,  landen  en  Onderfaten :  Midfga- 

f!50UiUon te befOingn crett /OiCöe peeren ^tatett (0e- iders  alle  haer  fouverainheden ,  Rechten,  Privilegiën 
tierael  p^efentceröen  tOtfce  ligue  te  fumcren  Uier  ï)0tts  en  Vry  heden,  en  dat  onder  de  claufulen  enconditien 

Oeit  en  b?fttg  bupfenO  gulOett  Oeö  Q$axt$/  baet  tn  van  't  voorfeyde  Tra&aet,  gemaekt  tuffchen  den  Hoog ïjet  onOcrïJOUObahöe  <0af£OeniSalóacrtoefcnOe:  Cn  ;  gemelten  Koning  en  Koninginne,  welkers  inhoud  hier 
öat  ̂ ertoge  tnrifleerOe  feec  om  bobenOien  te  ïjebben  navolcht. 
400.  paeröen.  <©e  Staten  bcrfOtïJten  ttOCÏJ  bat  tlt  Voor  eerft  fullen  de  vorige  confederatien  en  TracT:a- 
Dealiantte  nOCÏt  ntOCljten  begrepen  toOïOai/  alle  Oe  !  ten,  die  nu  ter  tijd  tuffchen  de  Hoog  gemelte  Konink 
lanOen  at  ̂ teöett  OiC  binnen  ttoec  blaren  ïjaeronöer  en  Koninginne  in  vigeur  zijn,  bevelticht  werden,  en 
Oe  oBencialttept  fouöen  bcgeben  /  öaer  tn  oen  ̂ ertoge 
ttiet  beel  ftonritïjepOg  maente» 

Cpnteïnït  na  bcelbefoingerenö  f03ijnopOenleflen 

<?ttob2iö  met  Oen  ̂ ertogc  ban  bouillon  /  en  öe  %'e- re  (0eo2ae  gilpijn  beftoten  oetonöitten/  öaer  op  öe 
peeren  Staten  inöe  alliantie  met  Oen  ̂ ontttïi  ban 
3d2anlirüH  en  €ngclanO  fouöen  nomen/  enöaer-en- 
bobcn  notï)  eenig?  particuliere  pointen  tttffeïjen  öe 
peeren  Staten  <0enerael  /  en  Oen  hertog  ban  23ouil; 
ion  alleen,  ̂ etonöitien  ban  Dct  (Ccaetaet  tuffetjen 
3©2anKrijït/  Cngelanö  en$eerlanö/  toa.ölupöenöc 
alöuö : 

ALfo  om  te  refifteren  de  entreprjnfen  en  ambitieufe 
defleyns  des  Koninks  van  Hifpangien ,  tegen  alle 

IHanteHh' gemer  fcen 

tnrjpautio  (^e  P"ncen  en  Potentaten  van  Chriftenrijk ,  den  Alder- 

ïon  en  De'  Chtiftelijkicen  Konink  van  Vrankrijk,  en  de  Doorluch- 
iBmt ©i(* tigfte  Koninginne  van  Engeland,  onder  hentefamen 
E"" '  °j?,?re  hebben  befloten,  oeaccordeert  en  befworen ,  een  Ligue 
fcen  ̂ acedeten^ljt  enoftenlijt,  tot  conlervatie  van  nare  Konink- 
ftoninhi.    rijken,  Landen  en  Onderdanen,  tegen  de  invallen  des 

Jsan**^'    voor fey den  Koninks  van  Hifpanien, haren gemeynen 
ilD^anhtijri  Vyand ,  en  indien  gevalle  hare  Majefteiten  hier  boven 
in<£t\Qt*  gemelt,  hebben  geadvifeert  en  gerefolveert,  in  defe 

ïa-.^  met  confederatie  haer  lieve  en  goede  vrienden  mijn  Heeren 
eraren*11  ̂ e  Staten  Generael  der  Vereenichde  Nederlanden  te 
Gtiuwl.  aflbcieren,  als  de  gene  die  de  meefte  fchade  daer  door 

geleden  hebben ,  ja  meerder  dan  alle  de  Princen  en  fou- 
veraine  Staten:  Derhalven  zy ,  als  hier  mede  gemeen- 
fctiap  hebbende ,  haer  Gedeputeerde  herwaerts  over 
hebben  gefonden  aen  de  felvige,  om  defer  oorfake  heb- 

ben wy  Henrik  de  la  Tour  Hertoge  van  Bouillon ,  Vi- 
conte  de  Tirene,  Marefchal  de  Franche,  geaflifteert  van 

blyven  in  haer  oude  kracht  en  fleur,  Ook falmcn niet (Fol-  fj\ 
meynen  dat  in  eenigen  poindte  daer  van  afgeweken  is, 

dan  fo  verre  als  het  Tractaet  tegenwoordichlijk  in  't  fel- 
vige  yetwes  is  gederogeert  of  gerenoveert.  Defe  con- 

federatie fal  zijn  offenfijf  en  defenfijf ,  tuffchen  den 
hoog  gemelten  Konink  en  Koninginne :  Mitfgaders 
hare  Rijken,  Staten  en  Dominien,  tegen  den  Konink 
van  Hifpanien  mitfgaders  fijne  Rijken  en  landen.  Ook 
fullen  tot  dit  verbond  van  de  gemelte  Princen  contra- 
henten  genodicht  werden ,  «n  fich  tot  het  felve  mogen 
begeven  alle  andere  Princen  en  Staten.  Welke  lullen 
goed  vinden  fich  te  wachten  voor  de  ambitieufe  machi- 
natien  en  invafien,  die  den  Konink  van  Hifpanien  re- 

gens alle  fijn  naburen  foekt  in  't  werkteftellen,entè 
dien  eynde  fullen  der  Gefanten  van  den  hoog  gemelten 
Konink  en  Koninginne  werden  afgeveerdicht  aen  fb 
veele  Princen  en  Staten,  als  de  voorfeyde  geconfede- 
reerde  fullen  bequaem  vinden ,  om  te  vermanen  tot  in- 
tredinge  inde  felve  confederatie ,  fo  haeft  het  met  ordre 
fal  konnen  gefchieden ,  en  de  faken  des  hoog  gemelten 

Koninks  en  Koninginnes  't  felve  toelaten ,  fafdaereen 
heyr-leger  geformeert  werden,  van  het  gemeene  krijgfV 
volk,  fo  des  hoog  gemelten  Koninks  en  Koninginnes 
als  der  andere  Princen  en  Staten, die  hen  in  dit  Verbond 
begeven  hebben,  om  daer  mede  den  Konink  van  Hi- 

fpanien en  fijne  landen,  hoedanich  die  ook  fouden  mo- 
gen zijn,  daer  mede  te  invaderen.  Ook  fal  den  hoog  ge- 

melten Konink ,  noch  ook  de  Doorluchtichfte  Konin- 
ginne ,  van  eenige  Vrede  of  Treves  mogen  handelen 

met  den  Konink  van  Hifpanien  ,fijn  Krijgf-Overften  of 
Vice-Roys,  fonder  des  anders  confent,  welk  verklaert 
fal  werden  door  milTiven,getekentmetde  ey  gen  hand 

Koninginnes ,  doch 

©ver-     - 

des  hoog  gemelten  Koninks  en 



X 59 è. Van  't  Vervolg  der  Nederlandie  Oorlogen 
overmits  den  Konink  nu  alrcede  in 'c  Hertogdom  van 
Brittanien  een  treves  heeft  toegelaten ,  fo  beloven  de 
Gefanten ,  dat  fo  haeft  de  voorfeyde  treves  fal  cefleren 
en  vernieuwt  werden,  den  Konink  alfdanfb  vele  hem 

mogelijk  is  fal  forge  dragen,  datfoweldeSpanjaerts 

als  de  Eri'.toenen  verbonden  werden,  niet  tegens  het 
Kijk  van  Engeland  ,  of  de  Onderfaten  des  Koninginnes 

van  Engeland  haer  E.  E.  furnere  en  over  fende  haer 
Brieven  van  confirmatie ,  ook  in  goede  behoorlijke  for- 

me s  en  dat  binnen  de  voorfeyde  tijd  van  fes  Maenden, 

of  veel  eer  indien 't  mogelijk  is.  Welke  tijd  geduren- 
de ,  fal  nochtans  het  felve  Tradtaet  in  't  werk  geftelt  en 

vervult  werden ,  door  den  hoog  gemelten  Konink  en 
Koninginne ,  mitfgaders  de  hoog  gemelte  Heeren  Sta- 

••^ö^ 

te  attenteren,  te  water  of  te  lande ,  gedurende  den  tijd   ten  Generael,  in  alle  fijne  poinéten  en  Articulen  ,  vol- 
van de  voorfeide  treves :  En  voorts  dat  den  Konink 

geen  generael  beftand  fal  maken  met  de  Pro  vintien ,  of 

Steden ,  ftaende  onder  't  gebied  des  Vyands ,  fonder 
confent  des  hoog  gemelten  Koninginnes:  Doch  fo 't  de nootwendicheid  vereifcht,  die  inder  haeft  te  maken 

met  de  Gouverneurs  van  de  plaetfen ,  ftaende  onder 't 
gebied  des  Koninks  van  Hifpanien,  fal't  felve beftand 
fonder  expres  confent  der  hoog  gemelte  Princen  buy- 
ten  de  twee  Maenden  niet  uytgeftrekt  werden.  Belo- 

ven mede  de  hoog  gemelte  Konink  en  Koninginne  re- 
ciproce,  dat  wie  van  beyden  wapenen ,  Boskruit,  of  an- 

dere Krijgs-inftrumenten  van  node  fal  hebben ,  de  felve 

en  des  fèlfs  Commiflarifen  fal 't  geoorloft  zijn,  die  te 
kopen  en  in  fijn  Rijk  te  tranfporteren ,  fonder eenich 
beletfel,  by  aldien  het  felve  kan  gefchieden  fonder  quet- 
fè  en  prejüditie  van  el ks  fijnen  ftaet,  in  welken  gevalle 
men  fich  gedragen  fal  aen  de  verklaringe  en  confeientie, 
fo  van  den  hoog  gemelten  Konink  als  van  de  Koningin- 

ne. Sy  fullen  reciproce  defenderen  de  kooplieden  ,  On- 
derdanen van  bèyde  de  Princen ,  fo  dat  fy  veyligh  en 

vryelijk  inde  Rijken  en  landen  van  weder  zijden  de 
traffijke  fullen  mogen  dry  ven ,  in  fulker  voegen  als  hare 
naturele  Ingefetenen ,  en  niet  toe  laten  dat  hen  eenich 

beletfel  of'  ongemak  werde  aengedaen.  Ook  fullen  fy 
reciproce  toelaten ,  lichtinge  van  Krijgf-volk,  en  dat  de 
Heyr-legers  van  weder  zijden  voorfien  werden  van 
victualie  en  notelijke  provifie,  fo  verre  dat  bequamelijk 
by  hen  kan  gefchieden.  Den  Alder-Chriftelijkften  Ko- 

nink fal  niet  toelaten  dat  yemand  van  de  Onderfaten  des 
Koninginnes  van  Engeland ,  om  de  Religie  (die  nu  ter 
tijd  in  Engeland  voor  goed  gehouden  en  geoefFent 
weit)  door  Inquifiteurs  of  op  eenige  andere  maniere, 
aen  lichaem  of  goederen  gequelt  werde.  Maer  by  al- 

dien yemand  door  wat  autoriteit  het  mochte  wefen , 

't  felve  fochte  te  doen ,  fo  fal  den  hoog  gemelten  Ko- 
nink 't  felve  door  fijn  Koninklijke  autoriteit  beletten  en 

maken  ,  dat  de  gedane  fchadé  wederom  volkomentlijk 
werde  gere,ftitueert.  Welke  Ligue  wy  gemelte  Staten 
Generael  vande  VereenichdeNederlandfe  Provintien, 

hier  boven  genoemt,  na  rijpe  deliberatie  in  onfe  Ver- 
gaderinge  daer  op  gehouden ,  met  den  hoog  geboren 
en  feer  Doorluchtigfte  Heere  Maurits,  geboren  Prince 
van  Orangien,  Grave  van  Naflau ,  Marquis  vander  Vee- 

re en  Vullingen,  Gouverneur  en  Capitey n  Generael  van 
Gelderland  en  Zutphen ,  Holland  en  Weft-Vriefiand , 
Zeland,  Wtrecht,  Over  YfTel,  met  de  Steden  en  For- 
treflen  van  Braband  en  Vlaenderen,  Admirael  Generael, 
te  gelijk  met  den  Raed  van  State  der  voornoemde  Ver 

gens  lijn  forme  en  inhoud ,  tot  confervatie  van  haer 
voorfeyde  Koninkrijken ,  Landen  en  Staten ,  infgelijks 
van  de  Staten  ,  Landen  en  onderfaten  van  alle  Konin- 

gen en  Koninkrijken,  Princen ,  en  Cheur-Vorften  des 
H.  Rijks,  Seigneurijen  en  Republijken»  dewelke  hen 
fullen  begeven  en  ontfangen  worden  in  de  felve  Ligue, 
volgende  den  inhoud  van  de  Credentie-brief  des  hoog 
gemelten  Alder-Chriftelijkften  Koninks. 

eenichde  Provintien ,  en  bevindende  't  felve  verbond  en 
confederatie  te  wefen  feer  honorabel,  profijtabel  en  no- 

dig voor  de  confervatie  der  voornoemde  Provintien, 
tegen  de  ambitie  van  den  gemelten  Konink  van  Hif- 

panien. So  ift  dat  wy  de  felve  Ligue  met  alleen  yege- 
lijken  Artijkel  en  conventie  daer  in  begrepen,  aengeno- 
men  hebben,  ende  aennemen  mids  delen ,  door  de  wel- 

ke haer  hoog  gemelte  Majefteyten  hare  Succefleurs  in- 
de voornoemde  Rijken ,  en  de  hoog  gemelte  Heeren 

Staten  Generael  der  voornoemde  Vereenichde  Provin- 
tien fullen  zijn  en  blijven  refpectivelijk  verbondenen 

geobligeert  tot  onderhoudinge  en  obfervatie  van  alle 

de  poinclren  en.  Articulen  ,  begrepen  in  't  voorfeyde 
Traétaet  óqs  Verbonds ;  Belovende  wy  Hertoge  van 

Bouillon ,  geaiMeert  van  den  gemelten  Heere  van  Bu- 
zanval ,  en  dat  uyt  kracht  van  onfe  macht  voornoemt , 
van  te  fiimeren  en  leveren  binnen  den  tijd  van  fes  naeft 

Volgende  Maenden,  fo  haeft  het  ons  mogelijk  fal  we- 
fen ,  in  handen  der  hoochgemeke  Heeren  Staten  Gene- 
rael ,  brieven  van  ratificatie  des  felvigen  Verbonds,  hier 

boven  verhaelt  van  den  hoog  gemelten  Konink  van 
Vrankrijk,  voor  hem  en  fijne  Succefleurs  in  goede  en 
behoorlijke  forme.  Gelijk  medewyGeorgGilpijnge- 
authonfeert  als  boven ,  hebben  belooft  en  beloven  mids 
defen,  te  procureren  dat  de  hoog  gemelte  Koninginne 

SEer  lieve  en  goede  vrienden.  Wy  zijn  al  over  Ian-  tTnfettfe 

gen  tijd  van  meyningegeweeft ,  yemand  aen  u-luy-  <£,?eföe"an 
den  te  fenden,  daer  op  wy  ons  vertrouwen,  fo  om  ui.  oTceöcime 
te  verklaren  hoe  feer  wy  uwe  goede  Officien  ter  herten  &an  öc  fte« 

nemen ,  en  wenfehen  na  de  continuatie  van  uwen  !^nft  "art 
goeden  wille ,  als  om  u  1.  te  vertonen  den  ftaet  van  onfe  x^ 
affaire n ,  en  de  begeerte  die  wy  hebben ,  om  ons  nader 
met  u  1.  te  voegen  of  vereenigen ,  tot  onderlinge  deten- 

tie tegen  onfen  gemenen  vyand.  En  hebbende  daer  toe 
verkoren  onfen  feer  lieven  Coufijn  den  Hertog  van 
Bouillon ,  Marefchal  van  Vrankrijk,  en  eerfte  Edelman 
van  oniè  kamer ,  fo  hebben  wy  hem  bevolen  na  u  1.  te 

trekken ,  en  u  1.  eenige  faken  van  onfen  't  wegen  te  pro- 
poneren.  Derhalven  wy  ui.  bidden  hem  gelove  te  ge- 

ven als  ons  felfs ,  en  u  1.  te  verf  ekeren ,  dat  alfo  wy  de 
onderhoudinge  van  onfe  gemeene  vriendfehap  voor 
feer  gerecommandeert  houden ,  wy  infgelijks  feer  wil- 
liglijk  omhelfen,  alle  de  openingen  die  ons  zijn  gedaen, 
om  die  meer  en  meer  te  verfterken  en  uyt  te  breiden, 
gelijk  onfen  gemelten  Neve  den  Hertoge  van  Bouillon, 
u-luyden  veel  klaerder  fal  geven  te  verftaen ,  op  den 

welken  wy  ons  t'eenemael  verlatende ,  God  biddende 
feer  lieve  en  goede  vrienden,  dat  hy  ui.  wil  nemen  in 
fijn  Goddelijke  hoede  en  Vaderlijke  befcherminge.  Ge- 
fchreven  den  16.  Augufti  1596.  Ondertekent  Hdnryy 

wat  lager  ftond  getekent  de  Neuf-ville.  De  fuperfcri- 
ptie  was :  Aen  onfe  feer  lieve  en  goede  vrienden ,  Mijn 
Heeren  de  Staten  Generael  der  Vereenichde  Neder- 
landfe  Provintien. 

MYn  Heeren,  de  vereeniginge  die  daer  langen  tijd  3Utftrtfe 
is  geweeft  tuflehen  ons  en  de  Vereenichde  Provin-  ̂ "e/"  a« tien,  en  devafteverbindingeonfer  faken,  hebben  onscreüenue 

goed  doen  vinden,  u-luyden  te  communiceren  alle  't  ban  öc  ftip 
gene  fich  by  ons  heeft  toegedragen ,  belangende  onfe  "I"0]!1112 
gemeene  interene.  So  is  het  dan  dat  wy  hebben  geoor-  janD  /  aett 
deelt  een  aengename  fake  te  wefen  ,  u-luyden  te  doen  te  ftztitti 

weten,  dat  wy,  zijnde  eenige  Maenden  geleden,  een-  J?ratEnrf 
famentlijk  aengefocht  van  den  Alder-Chriftelijkften       É 
Konink  van  Vrankrijk,  Om  met  hem  in  handelinge  te 
treden ,  van  een  veel  particulierder  en  vafter  Verbond 
tot  onderlinge  defentie  en  ofFentie  tegen  den  gemeenen 

Vyand  den  Konink  van  Hifpanien,-  hoe  wel  de  adien 
en  entreprinfen ,  die  wy  veele  Jaren  vervolgens  hebben 

geexpJoióteert  tegen  den  voorfeyden  Vyand,  en  het  fe- 
cours  van  Krijgf-volk ,  en  verfcheyden  Garnifoenen  ge- 
fonden ,  fo  aen  den  hoog  gemelten  Konink ,  als  aen  u- 
luydëri  en  andere,  hem  wel  behoorden  te  doen  gelo- 

ven, dat  geen  accidentael  Verbond  hem  onfen  goeden 
wille  meer  konde  gemeen  maken,  als  derefolutiedie 
wy  al  over  langen  tijd  hebben  genomen  (naer  eyfch  van 
onfen  ftaet)  om  daer  in  te  volharden,  door  alle  de  we- 

reld blijkende  daden,  om  ons  te  opponeren  tegen  de 
fchandelijke  ambitie  onfer  Vyanden.  So  ift,  dat  wy 
om  des  te  klaerlijker  te  doen  blijken  de  vafticheid  van 
onfe  refolutie,  ons  hebben  willen  begeven  tot  het  voor- 
geftelde  Tradtaet.  En  zijnde  ons  eyntlijk  komen  be- 
foeken  van  wegen  den  Konink ,  onfen  Neve  den  Her- 

toge van  Bouillon ,  met  volle  Commiflïe  van  te  hande- 
len en  contracteren  over  defe  fake ,  fo  is  daer  een  formè 

van  Ligue  beraemt,  dewelke  in  gefchrifte  geftelt  zijnde, 
en  geapprobeert  van  de  andere  zijde ,  is  daer  na  mede 
van  onfer  zijde  geratificeertengeconfirmeertmetalle 

de  folemniteyten  daer  toe  behorende.  Nu  alfo  een  Ar- 

tijkel 
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tijkcl  van  de  Ligue  mede  brengt ,  dat  de  principale  con- 
trahentcn ,  fïch  lullen  employeren  door  oaderlinge  con- 

currentie en  aenfoeken,  om  fich  in  dit  verbond  te  bege- 
ven, andere  Princen  en  Staten,  die  daeraen  gelegen  is, 

dat  fy  hen  wachten  voor  de  Spaenfe  ambitie.  En  zijnde 

te  defen  eynde  ,  van  wegen  den  Alder-Chriftelijkften 
Konink  van  Vrankrijk,den  gemelten  Hertog  van  Bouil- 

lon na  u-luyden  vertrokken,  op  fijn  affcheyden  van 

hier ,  fal  de  felve  den  inhoud  en  Articulen  van  de  voor- 
feyde Ligue,  fo  wel  aen  ui.  openen,  dat  het  niet  van 

node  fal  wefen  hier  van  breder  te  fpreken ,  en  fal  op  ui. 
verfoeken,  dat  fy  mede  hier  toe  fich  willen  begeven.  So 
mede  wy,  om  te  voldoen  de  verbintenifTe ,  aen  de  welke 
wy  door  de  voorfeyde  Ligue  verbonden  zijn ,  en  om  de 
vafte  vereeniginge,  die  daer  is  tuflehen  ons ,  hebben  wy 
u  1.  't  voorverhaelde  willen  te  kennen  geven ,  metby- 

voeginge  van 't  gene  ons  heeft  gedocht  ten  propoofte 
te  komen.  So  ilt  dat  hoewel ,  (om  de  verfekeringe  die 

wy  fo  veel  ons  aengaet ,  hebben  van  uwe  vriendfehap, 

,,'Fol.  78.)  en  die  gy  luyden  met  reden  van  de  onfe  behoort  te  heb- 

ben,aengefien  d'effe&en  of  het  voordeel,  't  welk  gy  luy- 
den daer  door  hebt  genoten  ( het  niet  van  node  is ,  dat 

uwe  alliantie  fich  grontvefte  op  een  ander  fondament, 

als  't  gene  geley  t  is ,  het  ons  nochtans  redelijk  fchijnt  te 
wefen  ui.  te  nodigen  tot  aenneminge  van  defe  Ligue, 
voornamelijk  om  de  reputatie  of  grootachtbaerheid , 
die  gyluyden  daer  door  in  uwe  afFairen  fult  verkrijgen 

by  de  Ingefetenen  van  uwen  lande,  fiende  u-luyden  on- 
derftut  (  behalven  de  verfekeringe  van  ons  faveur )  van 
de  vriendfehap  van  andere  geconfedereerde  Princen, 
en  namentlijk  van  den  Alder-Chriftelijkften  Konink 
van  Vrankrijk :  Want  hoe  wel  den  ftant  der  afFairen  des 

hoog-gemelten  Konings ,  voor  het  tegenwoordige  fo- 
danig  is ,  dat  het  goede  of  profijt  defer  Ligue  eerft  aen 
hem 1  ftaet  te  redonderen ,  fo  ift  nochtans ,  dat  gyluyden 
recht  oordelende  van  uwe  afFairen ,  niet  kont  onweten- 

de zijn ,  dat  den  Konink  fo  veel  meer  geweld  en  midde- 
len hier  door  fal  verkrygen ,  om  fich  in  fodanigen  ftaet 

te  herftellen ,  waer  door  hy  de  confederatie  fal  konnen 
onderhouden ,  en  ook  yetwes  attenteren  op  de  landen 
des  Vyands  ,  fo  is  dan  fo  veel  laft  en  moeytens  van  uwe 
fchouderen  af  gewent ,  die  de  eerfte  zijt  daer  op  de 
Spanjaert  fijn  oog  heeft.  Derhalven  fal  het  onnodig 
wefen  u-luyden  door  een  lang  difcours  aen  te  porren, 
om  te  horen  na  't  gene  dat  den  Hertoge  van  Bouillon, 
van  wegen  den  Alder  -  Chriftelijkften  Konink  van 
Vrankrijk,  op  u-luyden  komt  verfoeken,  want  uwe  ge- 

woonlijke wijftieid  en  voorfienigheid ,  in  't  ftuk  van 
uwe  afFairen,  u-luyden  klaerlijk  genoeg  vertoont  wat 
u-luyden  in  defen  fal  ftaen  te  doen ,  derhalven  fullen  wy 

u-luyden  niet  meer  feggen  ,  dan 't  gene  boven  verhaelt 
is,  alleenlijk  uy  tgenomen,  dat  alle  't  gene  gyluyden  fult doen  in  faveur  en  fatisfa&ie  van  den  Konink  onfen 

Broeder,  ons  feer  aengenaem  fal  wefen.  Eyndelijk  heb- 
bende laft  gegeven  aen  den  HeereGüpijn,  onfen  Raed 

inden  Rade  van  State,  u-luyden  defen  te  behandigen, 
en  de  handelinge  te  vervolgen ,  fo  fal  hetonnodigh  zijn 

hem  te  autoriferen  met  een  ander  gelove ,  als  't  gene  hy 
aireede  door  een  langdurige  proeve  van  fijnverftant, 
trouwe ,  en  oprechtigheid  (  ons  niet  min  geprobeert) 
verkregen  fal  hebben,  u-luyden verfekerende,  datgy 
u-luyden  op  hem  mogt  vertrouwen  als  op  ons  felfs. 
Was  ondertekent,  u  e.  e.  welgeafte&ioneerde 

Elizabetb  Cott. 

Opdekantftont,denxj.  Septemb.  1596.  Defuper- 
fcriptie  was :  Aen  myne  Heeren  de  Staten  Generael  der 
Vereenigde  Nederlandfe  Provintien. 

infectie  TT  E  N  R I K  by  der  Gratie  Gods,  Konink  van  Vrank- 
tonn  bc  au--  XTi  rijk  en  Navarre ,  Aen  onfen  feer  lieven  en  bemin- 
boimS/denNeve'  den  Hertog  van  Bouillon,  ViconteduTu- 
fcp  bm  tio» '  ene>  Marefchalk  van  Vrankrijk,  en  eerfte  Edelman  van 
m  i  an  onfe  Camer,  Saluit.  Alfo  wy  tot  beter  refiftentie  te- 

oc :  'ütn f<  ̂en  t,C  entrePrin^cn  des  Konings  van  Hifpanien ,  onfen 
•en  r4n  vvar|d,  die  niet  alleen  dit  Koninkrijkewilinvaderen, 
i.iutog  en  de  trouwe  der  Francoy fen  buygen ,  maer  ook  meeft 
fwnaaou«*alIe  de  Princen  en  Potentaten  van  Chriftenrijk ,  door fijne  ambitieufe  deflèins  troubleert  en  ontroert ,  hebben 

*oor  genomen  de  genegentheden  der  Princen ,  onfe 

goede  naburen  en  vrienden  te  vereenigen  \  om  met  t'fa- menvoeginge  van  onfe  krachten ,  ons  tegen  hem  te  op- 
poferen,  en  met  de  wapenen  te  bedwingen.  Daer  toe 
wy  airede  goet  avancement  hebben  gegeven ,  door  hec 
Tra&aet  van  de  Ligue  oftenfiveendefenfijf,  onlangs 

gemaekt  tufTchen  ons  en  de  Hooggeboren ,  Doorluch- 
tige, en  Grootmogende  Koninginne  van  Engeland,  on- 

fe feer  lieve  fufter  en  nichte,  tot  confervatievahonfè 

perfonen ,  Koninkrijken ,  landen  en  Onderfaten ,  tegen 
de  invafien  des  voorfeyden  Konings  van  Hifpanien,  en 
het  alfo  zy,  dat  onder  de  Princen,  die  wy  wenfehen 
met  ons  in  defe  onderlinge  defenfie  te  vereenigen ,  wy 
van  langer  hand  grote  en  merkelijke  tekenen  hebben 
gefien,  van  alle  vriendfehap  en  goede  genegentheid  van 
onfe  feer  lieve  en  goede  Vrienden ,  de  Heeren  Staten 
Generael  der  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien :  En 
door  defe  confideratie  hebben  wy  goet  gevonden  hen 
eerft  aen  te  foeken ,  om  fich  veel  vafter  met  ons  in  defe 
Ligue  en  confederatie  te  verbinden  en  te  vereenigen,  als 
de  gene  die  daer  fo  veel  of  meer  aen  gelegen  is ,  als  ye- 
mand  van  de  naburige ,  en  zijnde  ver focht  om  met  de 
felve  te  handelen  van  een  fo  ernftige  en  hoögwichtige 
fake ,  en  den  laft  daer  van  te  geven  aen  eenige  grote  en 
geëxperimenteerde  perfonagie ,  en  Officier  van  onfe 
Krone,  om  door  de  qualiteyt  van  de  verkiefingé ,  met 

eenen  te  vertonenjjd'importantie  der  fake :  En  erken- 
nende dat  wy  in  defen  gevalle  niemant  konden  em- 

ployeren die  daer  toe  weerdiger  is ,  dan  gy ,  fo  om  uwe 
goedeen  deugdelijke  qualitey  ten,  als  overmits  gy  felfs 
in  perfone  van  onfen 't  wegen  de  voorfeyde  Ligue  en 
confederatie  hebt  getraéteert  met  de  hoog-gemelte 
Vrouwe  Koninginne ,  en  het  volkomen  vertrouwen  dat 
wy  op  u  hebben.  Om  defe  oorfaken,  als  ook  de  fuffifan- 
te  verfekeringe  van  u  verftant ,  vromigheid ,  en  goede 
neerftigheid ,  hebben  wy  u  gecommitteert ,  geordon- 
neert ,  en  gedeputeert ,  committeren,  ordonneren, en 
deputeren  mids  defen,  om  u  te  tranfporteren  na  de  Pro- 

vintien van  Holland  en  Zeland ,  indien  't  nodig  is ,  na  de 
voorfchreven  Heeren  Staten  Generael :  En  geaflifteere 
zynde  van  den  Heere  van  Buzanval ,  ordinaris  Edelman 
van  onfe  Camer,en  AmbafTadeur  in  Nederland,  de  felve 
aen  te  foeken  om  fich  te  begeven  inde  voorfeyde  Ligue 
en  confederatie ,  met  ons  en  de  hoog  gemelte  Vrouwe 
Koninginne ,  en  te  traéteren ,  tranfigeren ,  accorderen, 
en  concluderen  met  hen ,  of  de  gene  die  infgelijks  van 
harent  wegen  fullen  gedeputeert  zijn,  de  nootwendige 
articulen  :  volgende  de  memorien  en  inftru&ien  die  wy 
u  fullen  doen  ter  handen  ftellen ,  en  dat  op  de  voorder- 

lijkfte  conditien  die  gy  t'onfen  dienfte  fult  konnen  ver- 
krijgen ,  en  van  alles  welk  befloten  fal  wefen ,  te  geven 

ofte  pafleren  fodanig  of  fodanige  inftrumenten ,  tranfa- 
ttien»  contracten  en  beloften,  in  goede  en  autentique 
forme,  als  de  nood  vereyflehen  fal ,  en  te  verbinden  ons 
en  de  Koningen  onfe  nafaten  of  Succefleurs ,  infgelijx 
de  Inkomften ,  Domainen ,  en  Patrimonie  van  defe 
Kroomin  fulke  termen  als  gy  fult  vinden  te  behoren ,  en 
generalijk  te  doen  als  boven,  met  alle  circumftantien 
en  dependentien ,  in  Voegen ,  als  wy  fouden  doen ,  of 
doen  mogen ,  fo  wy  daer  felfs  in  Perfone  tegenwoor- 

dig waren.  En  hoe  wel  de  fake  een  veel  fpeciaelder  laft 
is  vereyfïchende  dan  hier  in  begrepen  is,  foo  beloven 
wy  onder  Koninklijke  trouwe  en  woord,  infgelijks  on- 

der verbintenifTe  en  Hypotheke  van  alle  onfe  goederen, 
tegenwoordige  en  toekomende,  en  die  van  onfe  Succef- 
feurs  defer  Krone ,  en  recht  daer  toe  hebbende  >  om  al- 

toos voor  aengenaem ,  vaft  en  bondig  te  houden ,  alle 

het  gene  't  welk  by  u  in  defen  dele  falgedaen ,  gepro- 
cureert,  belooft,  befloten ,  en  geaccordeert  wefen :  En 
alles  te  confirmeren ,  approberen  en  ratificeren ,  fo  dik 

en  menigmael  wy  daer  toe  fullen  verfocht  wefen,  't  fel- 
ve te  obferveren,  vervullen,  en  onderhouden  van  poindl 

tot  poincl,  volgens  fijn  forme  en  inhout,  dat  ongefchent 
tedoenbeveftigen,  volbrengen,  en  onderhouden ,  on- 

verbrekelijk fbnder  oyt  yetwes  daer  van  te  veranderen, 
of  te  doen  dat  daer  tegen  mogte  ftryden ,  dire&elijk  of 
indire&elijk ,  in  wat  voegen  of  manieren  het  ook  foude 
mogen  wefen.  Om  dit  te  doen  hebben  wy  u  gegeven> 
en  geven  mits  defen  volkomen  macht,  authoriteyt, 
commiflle ,  en  fpeciale  laft.  Gegeven  tot  Amiens  den  9. 
Julij,  inden  Jareonfes  Heeren  1 596.  en  van  onfen  Rijke 
hetfevende.  Ondertekent  Hmry.  Lager  ftont,  byaen 



5?6      '  Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
l{pnink-  Ondertekent  de  'Neufville.  En  was  gezegelt 
met  een  zegel  in  roden  waflche.  t'Oirconde  hebben  wy 
gemelte  Hertoge  van  Bouillon  ,  van  Buzanval  en  ge- 
melte  Georg  Gilpijn,  geautorifeert  als  boven,  dit  jegen- 
Woordig  Tra&aet  met  onfe  eygen  handen  ondertekent, 
en  het  zegel  onfer  wapenen  daer  aen  gehangen.  En  wy 
gemelte  Staten  Generael  der  voorfeyde  Vereenigde 
Nederlandfe  Provintien ,  hebben  hier  onder  aen  doen 
hangen  het  groote  zegel  der  voorfchreven  Staten ,  en 

en geaccordeert ,  inden  name  des  Alder-Chriftelijk-^ 
ften  Koninks  van  Vrankrijk,  foo  voor  hem,  als  fijne 
Succeflèurs  in  't  voornoemde  Koninkrijk :  En  de  voor- 

feyde Vereenigde  Nederlandfe  Provintien  ,  buyten 
en  boven  de  Articulen  van  het  voorfeyde  generale 
Tradtaet,  deCapkulatien ,  Conventien,  Voorwaer- 
den,  en  Articulen,  hiernavolgende. 

Voor  eerft  is  beraemt  en  geaccordeert ,  dat  de  Ko- 
ningen van  Schotland  en  Denemarken  ,   de  Cheur- 
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tekenen  door  onfen  Griffier.  Aldus  gedaen  in  den  Hage  Vorften ,  en  andere  Princen  des  H.  Rijks ,  mitsga- 
in  Holland  in  den  Jare  onfes  Heeren  1596.  den  jr.  en  ders  alle  andere  Koningen ,  Princen,  Heeren,  Sta- 
laetften  dag  Odobris.  En  wasgetekent  Henry  de  /«ten,  en  Republijken,  die  eenigfints  naogten  gelegen 
Tour,  Paulo  de  Cboart,  Buzanval,  Georg  Gilpijn,  en  ge-  zijn  aen  de  invafien ,  entreprinlen ,  en  ambitieufe  defc 
cachetteert  met  hare  wapenen,  aenhangende  't  wapen  feins  des  Konings  van  Hifpanien,  foohaeft  het  mo- van  de  voornoemde  Staten  in  roden  waffe,en  getekent  |  gelijk  is ,  fullen  genodigt  en  verfogt  werden  om  fig  te 

$actitus> nee 
Slrrootf 
tuffttjm 
ttn  foo. 
nintft  oan 

rijft  cu  De 
Staren 
«Sencrael 

<Fol.  79.) 

U".  tAerfiens. 

Volgen  de  particuliere  poinclcn  die  den  Hertog 
van  Bouillon  boven  de  voorfchreven  genera- 

le alliantie,  uyt  den  naem  van  den  Konink 
metten  voorfchreven  Staten  Generael  heeft  bc- 
floten. 

ALfo  op  den  huydigen  ji.  en  laetften  dag  defer 
maend  O&obris  des  Jaers  1596.  den  Alder  Chrifte- 

likften  Konink  van  Vrankrijk  en  de  Doorluchtige  Ko- 
ninginne  van  Engeland,  hebben  ontfangenen  geaffo- 
cieert  door  den  Hooggeboren  en  Doorluchtigen  Hee- 
re,  mijn  Heere  Henrikde  la  Tour ,  Hertog  van  Bouil- 

lon, "Viconte  van  Turéine,  Marefchal  van  Vrankrijk, 

tec"©eree* en  eei '^e  Edelman  van  dê  kamer  des  Hoog^gemelten 
ntgöe  jfie*  Konings, en  den  Heere  Georg  Gilpijn,  Raed,geintrodu- 
fcetlanötn.  ceert  van  Wegen  hare  Hoog -gemelte  Majefteyt  van 

Engeland  in  den  Rade  van  State  der  Vereenigde  Ne- 
derlandfe Provintien ,  haer  Gedeputeerde  en  Ambaiïa- 

deurs ,  mijne  Heeren  de  Staten  Generael  der  Vereenig- 
de Nederlanfe  Provintien  in  de  Ligue  en  confederatie 

offenfiveen  defenfive,  nieuliksgemaekt ,  gearrefteert 
en  befworen,  tuflehen  de  Hoog-gemelte  Majefteyt  en 
hare  Koninkrijken  ,  Staten ,  Landen ,  en  Onderfaten, 
tegen  de  invafien  en  defleins  des  Konings  van  Hifpan- 
jen  haren  gemeenen  vyand ,  fijn  Koninkrijken ,  Staten, 

Landen  en  Onderfaten,  om  't  voorfey  deTractaet  van  de 
Ligue  en  confederatie ,  te  brengen  tot  perfectie  en  aen- 
neminge  of  affociatie  in  de  fel ve,  van  de  voorfeyde  Ver- 

eenigde Provintien ,  en  tot  vervullingeen  executie  des 
felfs ,  ten  eynde  de  voorfeyde  Ligue  en  aflbeiatie  in  de 
felve  mach  ftreckentot  eere  Godes,  ten  gemeenen  wel- 
ftand  van  Chriftenrijk,    en  totverfekeringe,  dcfenfie, 
protectie,  en  onderlinge confervatie  van  haer  voor- 

fchreven Majefteyten,  hare  Koninkrijken,  Landen, 
én  Onderfaten  van  de  voorfeyde  Vereenigde  Neder- 

landfe Provintien,  en  van  alle-Princen ,  Seigneuryen  en 
Republijken ,   die  hen  namaels  fullen  begeven  in  de 
voorfeyde  Ligue  en  confederatie  ;  So  hebben  den  ge- 
melten  Hertoge  van  Bouillon ,  uyt  kragte  van  de  voor- 

feyde macht  ,  hem  verleent  door  den  voornoemden 
Konink ,  en  geaftifteert  van  den  Heere  Buzanval,  ordi- 
naris  Edelman  van  de  kamer  des  voorfchreven  Konings, 
en  fijn  AmbafTadeur  in  de  voorfeyde  Vereenigde  Ne-- 

derlandfe Provintien,  voor,  en  inden  name,  en  van  we- 
gen den  voorfchreven  Alder-Chriftelijkften  Konink, ter 

eenre :    en  de  Heeren  Staten  Generael  der  voorfey- 
de Vereenigde  Nederlandfe  Provintien  ,  namentlijk  : 

Gelderland  en  Zutphen ,  Holland  en  Weft- Vriefland, 
Zeland,  Uytrecht ,  Vriefiand,Over-  Yffel,  Groeningen, 
en  Ommelanden  ,  met  alle  Leden  ,  Steden ,  en  Ingefe- 
tenen  der  felver ,  en  de  Edelen ,  Steden ,  en  Fortreflèn 
van  Braband,die  jegenwoordiglik  met  de  voorfchreven 
Heeren  Staten  Generael  zijn  vereenigt,  mitsgaders  den 
Lande  van  Drent  :  Na  rype  deliberatie  en  neerftigon- 
derfoek,  daer  op  in  hare  Vergaderinge  genomen,  met 
den   Hoog-geboren  en  feer  Doorluchtigen   Heere 
Maurits,  geboren  Prince  van  Orangien,  Grave  van 
Naffau  ,  Marquis  van  der  Veie  en  Vullingen,  Gou- 

verneur en  Capiteyn  Generael  van  Gelderland  en  Zut- 
phen ,  Holland  en  Weft- Vriefland ,  Zeeland ,  Uyt- 

tregt ,  Over- Yffel ,  de  Steden  en  Fortreffen  van  Bra- 
band ,  Vlaenderen ,  Admirael  Generael ,  &c.  te  gelijk 
met  den  Rade  van  State  der  Vereenigde  Provintien 
ter  andere  zijden ,  gemaekt  >  getroffen ,  gecontraheert 
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begeven  in  de  voorfeyde  Ligue ,  en  fullen  fig  daer  in 
mogen  begeven ,  en  dat  te  defen  eynde  de  voorfchre- 

ven Heeren  Staten  hare  Gedeputeerden  en  Ambafïa* 
deurs  mede  fullen  mogen  fenden  aen  de  Hoog-gemelte 
Koningen  en  Princen,  op  fuiken  maniere  entyde,  als 

den  voorfchreven  Konink  van  Vrankrijk  't  felve  be- 
quaem  oordeelen  fal. 

Dat  fo  haeft  het  gevoeglijk  fal  konnen  gefchieden , 
en  dat  binnen  het  toekomende  Jaer  1597.  eengenerale 

Vergaderinge  t'famen  geroepen  en  gehouden  fal  wer- 
den oy  de  Gedeputeerden  der  voorfeyde  geconfede- 

reerden  >  en  andere  Koningen ,  Princen  ,  Heeren ,  en 
Staten  ,  die  hun  in  de  voorfeyde  Ligue  fullen  begeven  , 
op  fuik  een  dag ,  tijd  en  plaetfe ,  als  den  voorfchreven 
Konink  van  Vrankrijk ,  en  de  voornoemde  Vrouwe 
Koninginne  van  Engeland,  bequaem  fullen  vinden, 
om  te  delibereren  en  refolveren  op  de  middelen  die 
men  fal  moeten  gebruyken  om  den  voorfèyden  Ko- 

nink van  Hifpanien,  fijn  Rijken  en  Landen  te  invade- 
ren  op  gemeene  koften ,  laften ,  krachten ,  en  midde- 

len van  de  voorfeyde  geconfedereerden.  Insgelijks 
om  te  adviferen  op  de  executie  envervullingevande 
voorfeyde  Ligue  en  confederatie,  met  het  gene  daer 
aen  is  dependerende. 

Is  ook  van  beyde  tijden  befloten  en  belooft ,  dat 
binnen  de  tijd  van  de  toekomende  Maend  van  Maert 

d'Armeye  of  Heyr-leger  des  Alder  -  Chriftelijkften 
Koninks ,  fig  fal  vervoegen  op  de  Frontieren  van  Pi- 
cardien  en  Artois,  en  dat  insgelijks  het  Heyr-leger 
der  Heeren  Staten ,  welk  geformeert  fal  wefen  tuf- 
fchenfevenen  acht  duyfentman  te  voet,  en  vijftien 
hondert  Paerden ,  met  fulke  toeruftinge  van  Artille- 
rije  als  daer  toe  fal  behooren ,  fig  vervoegen  fal  op  de 
voorfeyde  tijd ,  ter  plaetfe  die  beftemt  is  tuflehen  den 
voorfchreven  Heere  Hertog  van  Bouillon  en  Prince 

Maurits.  En  dat  daer  na  van  d'eene  en  d'andere  zijde 
gegeven  en  genomen  fal  werden  advijs  en  refolutic , 

op  't  gene  beyde  de  voorfz.  Heyr-legers  refpedivelijk 
fullen  moeten  attenteren ,  om  den  gemeenen  vyand 
te  offenferen  en  te  befchadigen  ,  en  dat,  in  gevalle 
den  voorfz.  vyand  ondertuflchen  niet  en  doe  eenige 
entreprinfe  te  Water  ofte  Lande,  die  oorfaek  en  oc- 
cafie  foude  mogen  geven  om  de  voorfchreven  Heyr- 
legers  te  diverteren  op  andere  plaetfen ,  als  de  gene, 
van  de  welke  over  een  gekomen  was ,  en  van  de  welke 

van  d'eene  en  d'andere  zijde ,  en  dat  in  tijds ,  advijs 
gegeven  fal  werden  van  de  gelegentheyd  der  verande- 
ringe  die  daer  voor  gevallen  fal  wefen. 

De  voorfz.  Heeren  Staten  der  voorfeyde  Vereenig-    4, 
de  Provintien ,  confidererende  de  groote  en  continue- 
leonkoften,   die  den  Alder-Chriftelijkften  Konink 
heeft  gedaen  en  gedragen ,  in  het  tegenftaen  van  het 
groofte  geweld  des  Oorlogs,    dat  den  gemeenen 
Vyand  heeft  gevoert,  en  gecontinueert  te  voeren ,  te- 

gen den  voorfz.  Konink  en  fijn  Rijke ,  en  hier-en-bo- 
ven  de  vermeerderinge  en  toeneminge  der  felviger 
laften  en  onkoften ,  die  hy  heeft  moeten  doen  en  dra- 

gen t'federt  de  laetfte  verklaringe  des  Oorlogs,  die 
fijne  Majefteyt  heeft  gedaen  tegen  den  voornoemden 

Konink  van  Spangien.fbom  de  continuatie  van  't  voor- 
feyde Oorlog ,  als  om  dat  eendrachtig  te  voeren  in 

de  Provintien  des  Nederlands  ,   die  jegenwoordig- 
lijk  gehouden  en  befeten  werden  vanden  voorfchreven 
Konink  van  Hifpanien.  Infgelijks  om  de  verfterkin- 

ge  van  fijn  Heyr-leger  te  doen  in  't  aenftaende  Jaer 
1597.  en  d'onderhoudinge  van  4000.  man  te  voet,  te 

«£  we- 
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weten  i  van  andere  iooo.  Gafcons ,  boven  en  benef- 

fens  de  twee  Regimenten ,  gecommandeert  door  de 
Heere  de  la  Noue  enRignae,  die  jegenwoordiglijk 
onderhouden  werden  door  de  voorfz.  Heeren  Staten , 

hebben  belooft  op  te  brengen  de fomme  van  450000- 

guldens ,  voor  het  voorfchreven  Jaer  1597.  welke  fom- 
me  by  elke  Maend  van  den  voorfchreven  Jarei597. 
betaelt  en  gefurneert  fal  werden  door  de  Commies 

van  de  felve  Heeren  Staten,  in  dier  voegen ,  en  vol- 

gende daer  in  het  gene  fijn  hoog-gemelte  Majefteyt  fal 
believen  dies  aengaende  te  ordonneren ,  ten  eynde  het 

felvejaer  gedurende,  't  voorfz.  krijgs-volk  mogen  wer- 

den onderhouden  en  gefoldoyeert,en  fal  't  felve  Krijgs- 
volk gehouden  wefen ,  den  Luytenant  Velt-Marefchal, 

en  andere  Generale  Officiers  des  voorfz.  Konings,  o  ver 

't  Heyrleger  geftelt  zijnde,  te  gehoorfamen. 
Den  voorfchreven  Heere  Hertog  van  Bouillon  heeft 

belooft,  en  belooft  mitsdefen,  in  den  name  des  voor- 
fchreven Konings  van  Vrankrijk,  datbyaldien,  ge- 

durende den  voorfz  Jare  1597-  den  gemeenen  vyand 

het  grootfte  of  blijkeli  jkfte  deel  van  fijn  krachten ,  die 
hy  in  de  Nederlanden  by  een  fal  houden ,  quame  te 
vervoeren  en  employeren  tegen  de  voorfz.  Vereenigde 
Provintien,  om  de  felve  te  invaderen  ten  geheeleof 

ten  deele ,  of  ook  om  eenige  Stad  of  plaetfe  >  ftaen- 
de  onder  haer  gebiedt,  te  belegeren,  in  fuiken  gevalle 

fijne  Majefteyt  fonder  eenige  fwarigheyd  op  aenma- 
ninge ,  die  de  voorfz  Heeren  Staten  hem  fullen  doen , 

de  voorfeyde  4000.  man  te  voet ,  by  hen  luyden  gefol- 
doyeert  en  onderhouden ,  wederom  te  rugge  fal  fturen. 

Heeft  van  gelijken  belooft ,  en  belooft  mitfdefen , 

uytden  voorfeyden  name,idat  fijne  Majeft.  den  voorfz. 
tijd  gedurende,  de  Oorloge  fal  voeren,  en  met  allen 

vlijt  en  ftrengigheyt  continueren  tegen  de  voorfz.  Pro- 
vintien van  Artoys  5  Henegouwen ,  en  andere  Provin- 

tien des  Nederlands ,  gehouden  en  befeten  door  den 
Konink  van  Hifpanien ,  met  alle  foorten  van  invafien , 
excurfien ,  verwoeftingen,  en  andere  vyandlijke  a&ien: 
En  hier-en-boven ,  dat  in  den  voorfz.  gevalle,  den 
voorfz.  Konink  de  Heeren  Staten ,  zijnde  daer  toe  van 

hen  gebeden  en  verfocht ,  en  na  dat  den  nood  van  fijne 
afFairen  fal  konnen  toe-laten ,  fal  fecoureren  en  byftaen 
met  1000.  paerden,  en  4000.  man  te  voet,  onder  het 

beleyt  van  eenigen  Heere  van  qualiteyt,  om 't  felve 
Krijgs-volk,  te  famen  met  deHeyr-krachtenderge- 
melte  Heeren  Staten ,  tegen  den  Spanjaert  te  employe- 

ren ,  op  de  Landen  ,  Grond  en  Domeynen  der  voorfz 

"Vereenigde  Provintien»  onder  het  commandement 
van  den  Generael  en  Marefchal  duCamp  van  haer  heyr- 
leoer ,  en  dat  fy  ook  door  den  voorfz.  Heere  Konink 
betaelt  en  gefoldoyeert  fullen  werden,  gedurende 

twee,  drie,  ofviermaenden,  die  fy  de  voorfz.  Hee- 
ren, Staten  fullen  hebben  te  dienen. 
Om  te  mainteneren  >  conferveren ,  augmenteren , 

en  te  doen  toenemen  de  vriendfchap  tuffchen  den 
voorfz-  Konink  van  Vrankrijk ,  en  de  Heeren  Staten 
Generael  der  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien ,  en 
om  te  verfekeren  de  Commercie  en  de  Trarfijke ,  tuf- 

fchen de  Kooplieden  des  voornoemden  Koninkrijks 
van  Vrankrijk,  en  de  Vereenigde  Nederlandfe  Pro- 

vintien ,  is  geaccordeert ,  dat  de  oude  Contracten , 
Traclnten  5  en  Privilegiën ,  gemaekt  en  geoétroyeert , 

fo  in  't  generael,  als  mede  in 't  particulier ,  en  van  de 
welcke  niet  en  is  gederogeert  door  andere  expreffe  en 

navolgende  Contracten,  Traétaten,  en  Ordonnan- 
tien ,  refpeclivelijk  fullen  werden  onderhouden  en  na 

gekomen. Den  Alder-Chriftelijkften  Konink  van  Vrankrijk  en 
fi  jne  Succefteurs ,  fullen  tot  de  voorfz.  Vereenigde  Pro- 

vintien ,  Steden  ,  en  Ingefetenen  van  dien  ,  fo  in  't  ge- 
nerael ,  als  mede  in  't  particulier  continueren  haer  goe- 

de gratie ,  faveur ,  afliftentie ,  en  recommandatien ,  te- 
gen alle  geweld  en  ongelijk  datmen  hen  foude  mogen 

aèndoen ,  ten  eynde  de  voorfz.  Provintien  ,  en  de  In- 
gefetenen van  dien ,  mogen  varen  5  negotieren  >  en  traf- 

Êqueren  in  alle  de  Koninkrijken  en  Landen ,  met  gelij- 
ke Vryheyd ,  Immunitey  ten  en  Privilegiën ,  als  de  On- 

derdanen van  fijne  Majefteyt. 
En  alfo  wijlen  den  Heere  Prince  van  Orangien  hoog- 

lofF.  mem.  de  eerfte  is  die  de  fondamenten  heeft  geley  t 

Het  ckie-en-dertigfte  Boek  - 
befcherminge  der  Vryheyd  >  Rechten  en  Privilegiën 
van  Nederland ,  en  de  gemeene  fake  gehanthaeft  met 
alle  fijn  vermogen  tot  fijn  overlijden  toe ,  met  vela 
moeyten ,  arbeyd ,  fwarigheyd  ,en  verlies  van  goed  en 

bloed ,  waer  door  deh  gemeenen  vyand  heeft  overval- 
len en  ingenomen,  belit,  en  heeft  noch  in  vele  groote 

Landen  en  Heerlijkheden ,  die  hem  toebehooren,  waer 

door  fijn  Weduwe  en  Kinderen  feer  belaft  zijn  geble- 
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ven ,  en  dat  te  dien  aenfien  de  Staten  van  Braband  en 
Vlaenderen ,  om  den  voorfz.  Prince  eenigfins  van  de 

voorfz.  laften  te  verlichten ,  met  hem  eenige  Accoor- 
den  en  Voorwaerden  hebben  gemaeckt :  Soo  fullen  fij- 

ne voorfz. Majefteyt,  en  fijne  Succcfleurs,  hethuys 
van  den  voorfz.  Heere  Prince ,  fijne  Weduwe,  Kinde- 

ren ,  en  Nafaten ,  altijds  gunftig  zijn  en  blijven ,  en  de 
felve  aflifteren  en  byftaen  tot  het  wederkrijgen  van 

hare  goederen ,  reparatie  van  haer  verlies  5  en  tot  hand- 
havinge  enmaintenue  van  hare  aótien  en  gerechtighe- 

den ,  hen  toebehorende. 

De  Onderdanen  des  Alder-Chriftelijkften  Konings  10. 

van  Vrankrijk  fullen  vryelijk  en  veyliglijk  mogen  fre-(Fol.  8e.) 
quenteren ,  kopen ,  verkopen ,  mangelen ,  lichten  »  en 
tranfporteren ,  alle  foorten  van  waeren  en  koopman- 
fchappen ,  buyten  en  in  alle  de  Vereenigde  Provintien» 

Steden ,  en  Landen  van  dien ,  gelijk  mede  d'Inwoon- ders  en  Onderfaten  der  voorfz.  Vereenigde  Provintien , 

vryelijk  en  veyliglijk  fullen  mogen  frequenteren ,  ko* 
pen ,  verkopen  ,  mangelen ,  lichten ,  en  tranfporteren , 
uy  t  en  in  alle  de  Trovintien ,  Landen ,  Steden ,  en  plaet- 
fen  van  Vrankrijk,  alle  foorten  van  waren  en  koop* 

manfehappen ,  fonder  dat  d'eene  of  d'andere  fullen  ge- houden wefen ,  van  haer  voorfz.  koopmanfehappen  of 
waren ,  te  betalen  andere  Gerechtigheden ,  Tollen ,  en 
Impoften ,  als  de  naturele  Ingefetenen  der  Provintien  , 
Steden,  en  Landen,  daer  den  handel,  Traffijk,  of 

Koophandel  gedreven  wort. 
Daer  fal  ook  tegen  de  Ingefetenen  der  voorfz.  Ver-  I  \l 

eenigde  Provintien  in  genige  Steden  en  Contreyen  van 

Vrankrijk  werden  in  't  werk  geftelt  het  recht  van  d'au- 
beyne ,  maer  fal  't  felve  t'eenemael  ophouden,  en  voor- 
taen  geen  plaetfe  hebben ,  en  infgelijks  fal  het  recht 

d'aubeyne  in  de  voorfz.  Vereenigde  Provintien  niet 
mogen  werden  in 't  werk  geftelt  tegen  de  Onderfaten 
van  den  voornoemden  Konink  van  Vrankrijk. 

Om  de  Zee  te  be vry den  van  alle  Rovers ,  en  befcha- 1 2. 
dinge  van  de  gene  die  ter  Zee  zijn  en  komen  fullen,met 
Commiffie  des  Konings  van  Hifpanien  ,  of  van  fijnent 
wegen ,  fullen  de  Oorlog-fchepen ,  fo  van  fijne  Maje- 

fteyt, als  van  de  Vereenigde  Provintien  de  Schepen  des- 
gemelten  Konings  van  Hifpanien ,  haren  gemeenen 
vyant ,  mogen  vervolgen  :  op  conditie,  dat  de  pryfe 
den  genen  toe  behoren  fal ,  diefe  eerft  fal  hebben  geab- 
bordeert  en  aengeklampt. 

En  ten  eynde  de  voofz.  Vereenigde  Provintien  ook  i*.w 
op  alle  plaetfe  mogen  continueren  en  verfekeren  haer 
navigatie ,  commercie,  en  traflfijk ,  en  fich  hoeden  voor 

alle  Zeerovers ,  fo  fal  't  hen  vry  ftaen  en  geoorloft  we- 
fen te  handelen,tranfigeren,en  accorderen  te  delen  eyn- 

de in  alle  plaetfen,  Provintien,  en  Landen,  en  infonder- 
heyt  met  de  Wefterfe  contreyen ,  en  Steden  der  felvi- 
ger ,  gelijk  alsfy  fullen  vinden  te  behoren. 

Alle  Brieven  van  Reprefalie,  Marque,  Arreften,  14. 
en  andere  diergelijke,  die  hier  vorens  gegeven  zijn» 

fullen  noch  aen  d'eene  noch  aen  d'andere  iijde  plaetfe 
hebben,  maer  fullen  zijn  en  blijven  nul  en  van  geender 
weerden,  en  om  geene  voorvallende  faken  aen  yemane 
werden  vergunt ,  maer  een  yeder  fal  recht  gedaen  en 
geadminiftreert  werden,  alsdat  behoort,  wel  verftaende 
dat  de  particuliere  Ingefetenen  der  voorfz.  Vereenigde 
Provintien  niet  fullen  mogen  werden  geinquieteert  of 
gemolefteert ,  het  zy  aen  haer  perfonen  of  goederen  , 
ter  oorfake  van  de  fchulden ,  gemaekt  door  de  voorfz. 
Provintien  tot  voeringe  des  Oorlogs. 

De  Franfe  Schepen  die  haer  reyfen  fullen  gaen  doen  \*9 
om  Greynen  en  alle  andere  foorten  van  waren  en 
Koopmanfehappen  te  laden  na  Ooftland ,  en  elders  in 
de  Nöorderfe  Landen ,  fullen  haer  cours  mogen  hou- 

den fo  in 't  gaen  als  in  't  komen,  fonder  gehouden  te 
wefen  in  de  Landen  der  roorfz.  Heeren  Staten  aen  te 

leggen ,  of  door  hen  te  werden  gedwongen  of  gecon- 
van  den  wederftant  tegen  de Spacnfe ambitie,  tot  de  ftringeert,  hare  Koopmanfehappen  te  ontladen ,  ver- 

kopen, 



i$$6.  Van  't  Vervolg  der  Nederlandfè  Oorlogen. 
kopen ,  of  vermangelen ,  en  fo  de  voorfz  Schepen  door 

2 

&7 

témpeeft ,  onweder  ,  of  anderil ns  ,  gedwongen  Tul- 
len zijn  aen  te  leggen  inde  havens  der  voorfz  Veree- 

nighde  Provintien ,  fullen  infgelijks  niet  mogen  wer- 
den gearrefteert  of  gecontraheert  ,  haer  Koopman- 

fchappente  ontladen,  te  verkopen,  ofte  vermange- 
len ,  gelijk  het  felve  mede  geobferveert  fal  werden 

voor  de  Schepen  der  voorfz  Vereenigde Provintien, 
pafïerende  en  repaflèrende  van  Ooft  en  Wed ,  langs  de 
kutten  van  't  Koninkrijk  van  Vrankrijk. 

Welke  Conventien,  Gedingen,  en  Articulen  hier 
boven  verhaelt ,  verhandelt ,  geaccordeert ,  gepafleert, 
en  geftipuleert  zijn  tuiTchen  onsbovengenoemtinde 

voorfz  namen.  In  'sGravenhage  in  Holland  den  31. 
en  laetften  dag  O&obris  1  j  96 .  Van  welk  Tra&aet  wy 
Hertoge  van  Bouillon,  AmbaiTadeur  des  Alder-Krifte- 
likften  Konings  van  Vrankrijk,  belooft  hebben  te  be- 
handigen ,  ofte  doen  behandigen ,  binnen  den  tijd  van 

fes  naeft-komende  Maenden,  of  eer  fo't  doenlijk  is, 
aen  de  hoög-gemeke  Heren  Staten  Gencrael  der  Ver- 

eenigde Nederlandfè  Provintien ,  Brieven  van  ratifica- 
tie van  den  voorfz.  HeereKonink,  in  fuffifante  en 

deugdelijke  forme. 

t'Oorconde  en  in  getuygeniiTe  van  alle  welke  condi- 
tien  en  Articulen ,  hebben  wy  gemelte  Hertoge  van 
Bouillon  en  Buzanval ,  dit  jegenwoordige  traclraet  met 
onfeeygen  handen  ondertekent,  en  ons  pitfier  daer  op 
gedrukt,  en  wy  de  voorfz.  Staten  Generael  der  Ver- 

eenigde Nederlandfè  Provintien,  hebben  het  grote  Ze- 
gel der  voorfz.  Staten daér aen  doen  hangen,  endoor 

onien  Griffier  doen  ondertekenen.  Aldus  gedaen  in 

's  Gravenhage  in  Holland ,  in  den  jare  onfes  Heeren 
ï  5" 96.  den  31.  en  laetften  dag  O&obris ,  en  was  onder- 

tekent Henry  da  la  Tour, Paul  ds  Cboart  Buzanval.  On- 
der ftont  gefehreven,  Ter  Ordonnantie  van  de  voorfey- 

de  Heeren  Staten  Generael',  en  ondertekent  C.  *Aer- 
fens ,  en  gefègelt  met  het  grote  Zegel  der  voorfz.  Sta- 

ten in  roden  waiTe,  hangende  aen  een  dubbelen  fteerte. 
35e  peeren  Staten  <0cneracï  Dabben  tod  gcernc 

eenige  poinctcn  banbe  alliantie  toat  ftlaerber  geer* 
pzeffeert  toiïlen  Debben  /  en  fonberlinge  /  bat  men  ooft 
fonber  confent  banbe  Staten  geen  ̂ eps  of  generael 
25c|tanb  foube  mogen  maften  /  om  bat  in  öe  lignc  ban 
€ngelanb  baer  toe  alleen  gerequireert  toerbe/  't  cott* 
fent  ban  ben  Boning  en  ïjoninginne/maer  om  bat  ben 
hertoge  en  <0ilpijn  uptb2ttcftelift  berftlaerbcn/nict  ge- 
lafï  te  51)11  ecnen  tüttel  tmiten  be  felbe  alliantie  te  gaen/ 
en  bet  niet  gcraben  toa£  be  faften  bacrom  te  cugge  te 
flellen  /  fjeeftmen  moeten  te  bzebcn  toefen  met  't  gene 
men  fjeeft  ftonnen  ftrijgen/  fonber  anber$  ban  bat 
poinct/en  eenige  anberen/berftlaert  te  ftonnen  to02ben. 

<E>ertfe,ften  ̂ ^emüz^  toerbe  bpbeïfecren  <6ta* 
upert  i  tên  «SBcncfcad  een  ïjeerïift  25anguet  aen  ben  j^artoge 

tn  mum*  ban  bouillon  gebacn/baer  fijn  €rceHcntie/fijn  25?oe* 
m  be&^cbec/  berfeïjepben  452abcn/ be  peeren  Staten  <J3ene- 
m'       rael/be  peeren  en  ïïabcn  ban  4>tate  mebe  toaren  /  be 

ftlocften  toerben  gelupt/  pen-tomten  /  en  bzeugbe-bpc; 
ren  geb2ant/batement-fpelen  gefpeelt/  bpcr-nijïen  ge? 
ftfjoten/  enallejs  acngcrecDt  bat  tot  berblijbingc  en 
berljcuginge  ber  menfeben  mocDt  bicnen  /  om  te  beto- 

nen  be  tJïytfcïjap  biztz  peeren  Staten  Dabben  in 't aengaen  banbe  boo2f5.alliantie/Doe  toel  beien  fulr  niet 
toel  ter  Derten  en  ging/  om  batfe  altoos*  een  ruiaetna 
benften  ban  be  5fcanfe  faften  beDiclbcn. 

3£>c  hertoge  ban  bouillon  ïjabbe  nti  eenige  tijb  bv 
be  Staten  en  fijn  €rceHcntic  aengebouben  /  ten  epnbe 
be  felbe  nocD  pettoeg  toilben  booznemen  om'tboïft ban  ben  bpanbna  ©2anftrptebibcrteren/maerbe 
felbe  niet  toetenbe  toat  aen  te  regten  buö  ïact  in  't  iaer/ 

Htnaaa   öiefenbe  al  beel  nat  en  bupl  toeber/  noefttans  fo  toerbe 
faoo?  geuo.  beraemt/  toaer  't  mogelijft/  een  inbal  te  boen  in  ifóïepn 
wen  om    252abanb  ober  be  penter/  fo  om  bat  bïngcfetenen  zb 
!n  fóÏÏn  öaec  Ö^n  contributie  aen  bcfe  fijbe  gabcn  norfj  betacb 
2B?abana  oen :  al$  ooft  om  ben  ftreet  fo  groot  ontrent  buffel  te 
tt  öoen.    maften/  bat  be  bpanb  notelnft  bolft  ban  be  J^ontieren 

te  rugge  foube  moeten  ontüieben  /  toaerome  fijjt  €r* 
ceïlcntie  berfeïjepben  patenten  uptfonb/  om  ben  fel; 
ben  inbal  te  boen  met  50.  benbelen  ©oct-ftnecDten/  en 
1 3  benbelen  ftupteren/fo  tipt  25ergcn  op  §£oom/2S?c* 
ba/alö  anbere  <éarnifocnen/  W  alle^  Daec  renbebouö 

Sanquet 
Stflcben / 

^oomboo2ffïj2cben/  baentatocfjetbafï  ftljcepte/en 
bevgabecbe  bcon^ooft  albaer.  *Dcn  <0ouberneuc 
IDautoelö  25ar  bertoittiat  3ijnbe  bat  fijn  €rcell.  ban 
meningc  toaief/'t  bolft  obec  tmx  ïDcmec  in  ï^lepn  352a* bant»  te  getoupften/  en  mits  ben  geftabigen  regen/ 
met  alleen  be%pbe  bol  a^aterö  toaö/maer  hat  alk 
be  ̂ebieren  fo  feec  oberbloepben/  battet  niet  mogelijft 
toas  baer  oberteftomen/  cnbaevom  bebufïjtebatfe 
niet  fonben  ftonnen  boo2-ftomen/  ïjeeft  lp  ben  acntfien 
,j12Obemö2i0fijn€rceüentie  gefdj2cben/  enftemban 
be  gclegetuljept  beitoittiat/  ombaeropbecbacïjtte 
toefen.  ̂ >e  ̂ ecrcban^iöencoftp/  bie  op  befcntocljt 
foube  tommanberen  /  ouam  ben  tienben  tot  55ergen/ 
en  ̂ijt  terfiont  im  benactte  t^02pen  eenige  3©agen;S 
uefcOiijben/ bie  bp  ben  <©ouberneuc  ban  te  boren  be^ 
fcl)2eben  toaren/en  quanten  ben  felben  bage  ooft  albaer 
b2ic  ©anen  ïïupteren  upt  $immcgen  /  bieeenen 
nacftt  tot  ïïofenöael  /  en  ecnen  nacftt  tot  3Boutoe  gele* 
genljabben.  vDenelfbenontfing^ibcncgiftpeenb^ef 
ban  fijn  €rcellentie/  boubenbe:  t©at  Dï»  nocD  baer 
foube  biijben  op  toijber  befeftepb» 

3B>en  14.  |SobcmD?i0  toerben  bc  ruptereu  en  folba- 
ten/  boojberffljepbenCommiflarifTen  ban  bcmon- 
ttcringe  /  gemonjlert  /  en  toerben  albaer  noeft  bebon^ 
wn  acljt  banen  rupteren/  fierft  840  paerben/  banbere 
toaren  op  'tfdj?ijben  ban  fijn  €rcellentie  notbniet geftomen/  en  baer  toerben  bebouben  67  Compagnien 
boet  bolftov  toelfte67Compagnien  t'famen  gemon^ 
fiert/  en  fierft  bcbonben  toaren  8185  man. 

^venbpanb  berfiaenbe  tjeft  bergaberinge/  enon^,  ̂ ^ 
berricöt  3ünbe  Doe  fierftfp  toaren/  b2eeöbenb002eenStS 
mbal/  toaer  0002  fp  tot  €fteren  fonben  z  ïlegimehten tot  «Eeftc^ 
boctftneeftten/  en  5  banen  rupteren/  't3P  om  te  berne^""' men  toat  men  ijz^/  of  ben  geb:epgben  inbal  te  biber* 
teren/  baer  mebe  ten  beelcbolbaen  toerbe  be  begeerte 
beö  hertogen  ban  bouillon/  toefenbe  om  ten  minfien 
een  beel  ban  be  bpanben  ban  ©2anftrüft  af  te  biberte* 
ren.  '©en  hertoge  ban  bouillon  toa^  ben  14.  && 
bemö2iö  tipt  ben  ï|age  naerben252ieï  gerepfï/  baer 
3  oo2log-fcDepen  lagen  op  Dem  toacDtenbe  f  om  Dem 
na  ©2anftr jjft  te  b2cngen :  maer  om  bat  Det  bum  en 
regenaebtig  toeoer  toaö/  en  bat  be  toinb  contrarie 
liep/  foo  ftonbe  Dp  niet  af  ftomen/  toaerom  Dn  ben  18. 
toebcrom  na  ben  ©age  repöbe/  iatenbe  't  meefienbeel ban  fiiit  trepn  in  ben  252iel :  bocD  alfo  Dn  b2iebcn  ban 
ben  ïüoninft  ontfing/  batDp  Dem  foube  Dacfienom©eö«to^ 
toebcrom  te  ïtomcn/alfo  Dp  fijne  p2efcntie  fecr  ban  no-  ef  *»«i 
be  Dab/  i0  Dn  ben  25.  ̂ cbembcr  tipt  ben  ï$age  na  ben  S°fui [ïon 
252iel  getogen/  baer  Dp  '$  namibbagé  te  4  uren  t'3cpl  SSSm 
gegacn  i^/met  een  Eupb-oofien  toinb/na  ©2anftryft.  na  ©?anfi* 

3Dcn  26.  ̂ obcnumo1  cjuamen  isc  patenten  ban  fijn x^  w- 
€rcel(entie  tot  25crgen  op  ben  Eoont/  om  't  bolft  toe;  _.     „  , beromteboenfcDepben/  alfo  fp  niet  ftonben  uptrecD^öfcSrm 
ten/  baer  toe  terfiont  02b2e  gcfieit  to02be  /  en  alfo  bleef  ̂ raTcn 
befen  tocDt  ar Dtcr/en  toerben  al  't  bolft  toeber  na  Daer  6,öft 
<6uarnifcen  gefonben  ■,  ben  bpanb  toao  ooft  al  toeber  mttt' ban€fterenbertrofeften  naUerfcftot  enben<©emer/ 
met  een  femift/  fonber  batfe  toiften  toaerom.  ̂ en  ®* 
berden  ̂ ubenboo2bc  toerbe  een  acte  gefonben  om  te 
bertreftften  na  'ö  <02abentoeert  nïet  f\jn  Compagnie/ en  bat  Dp  albaer  tommanberen  foube  in  plactfe  ban 
<0crrit  be  Slonge/  lik  oberleben  toa^. 

<ün't)aeri596-  toaö'teen  ober  groot  mup5$-jaer/tó}flöf besigelt)ft^  in  bele  /aren  niet  toao  aetoeefi/  beben  grote  SupV 
fc Dabe  op  't  %anty  bpfonber  in  be  ftlcp-lanben/  fo  bat  3!<w- boo2  gcb2eft  ban  gras  be  becficn  in  ̂obembcr  op  fial 
mocftcit/cn  beel  lanben  bleben  ongcploegt.  ̂ B  aar  toa^ 
ren  eenige  Dupolieben  bie  toel  1000  raupfen/  en  meer/ 
in  potten  Dalf  bol  toater  /  rontom  Daer  bergen  inge^ 
graben/  bingen/  eenige  p2ar  tifeerben/batfe  Daer  fclfeU 
ben  of  narben  booren^  bïijenbe/  tuffcDcn  elfte  lage  faut 
firopben/  in  't  teeiftc  ïjc  mupfen  geen  nefien  maeftten. <©e  peeren  <0ecommitteerbe  ban  be  Staten  <èe^ 
nerael/  namentïijii :  5!onftf)ecr  ï^enrift  ban  dienen 
tD'altïe/  en  |Br.  anb2iaen  gjuniiiöVbacr  ba  nu  geboegt toaren  be  peeren  Alleman  at  fooft/itabcn  ban  ̂ ta;  rFoi.  st.) 
te  /  toaren  geconmtmeert  om  ut  iXncfianb  tot  ieeu; 
toaerben/  opbenlanb-bag/  Daer  boo2gaenbe  befoi^ 
gneteberbolgen/  enDclpenuptboeren,-  fpDebbenbcn 
13.  cöctober/  ett  na  bolgcnbe  bagen  /  aubicmic  geliab  / 

0^(1<?U  toerben  tegen  ben  8.  ̂obembiisi  tot  bergen  op  enfeer  aengeDouben  om  gelijftijcpb/  fo  ban  be  'ton- °Z  2  trtDu 
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tributen/  alSbegemcencïïegiermge/  en öc titcccttc 
ban  Öcn  vDojIogc  te  gcb2iipRcn/  bolgcnbe  tic  goebe  me- 
ninge  bauöc  peeren  Staten  <0enerael/  berftlarenbc 
bat.  fa.  tien  niet  bonben  befinnen  toaer  in  be  peeren 
gttatzn  <ü5cncuaeï  bicntïjalben  ergens  ftonben  gefu; 
fpecteert  toerben  /  bctoijle  niet  om  pemant  te  berfcljo- 

bmibeVc*  ncn/  of  ober  pcmanben  pet  te  ufurpecen/  fp  lupben  nu 
rf n  &t*<  ten  ttoccoemael  bertoaerts  aen  gecommitteert  toaren/ 

tommit' 
tmüe 

ten  ̂ cne,  om  öc  aeiucn^c  ecnigDcpb  /  't  fóhbament  befcS  Itacts/ 
in  gelijVtljcpt  te  belpcn  bebeftigen  /  fo  als  in  b'anbere  / 

rad  bomen , 

nantbag  ooli  iw  öe  $2obimie  ban  jD2ieftanb/  ïjie  men  nopt  geen 
tot  £ee*ongeüjn!)eiJtljaDDebOD2 gelept/  noebbegcerbeboorte 

mSm  Jeggen/  maer  fobiutoiiscntotbertmetcnstocgebc* boo:0aen*  ben/omben  anberen  teber|taen/be  nabuurujuc  banb  te 
bt  befotgne  bieben/en  ben  aenb2ingenben  bpanb/bie  men  infonber* 
« :  f  ommu»  f)Cpö  m  ïjetcontinent  /  en  op  be  ̂ onticren  ban  ®}it& 

ïanb  foube  mogen  te  bertoaebten  Debben/  met  een* 
b2acbttger  macljt  af  te  toeeren/en  niet  ban  beu  naburen 
Calamiteit  fijn  boojbeel  te  foefeen/of  gclijWjept  in  on* 
gelijn/t  tócIR  gelijïifp  toel  Doopten/  batbegemeene 
Staten  ban  ©aiejïanb  fo  toepmg  foubenboornemen/ 
als  fu  fiijf  Doubcn  op  begclijbbept/  foberfefterenfp 
Daer  €.  |i)og.  't  felbe  fo  Rlaerbju  fouben  boen  blijben/ boben  batalreets  bertoont  toas  /  bat  niemanb/  fonber 
merbelijRe  poftefTie  oorbelenbe/  baer  aen  foube  mogen 

**  ̂   r    ttoüfelen. 

untnn'    ̂ 0CÖ  f?  toerbenbreemt/  en  met  allcrlep  ftoarig* ümö?«m*«eben  bejegent/  cntenectföen  tocrbeDen  aengefept/ 
beünH/  m  bat  Det  toel  te  merken  toacre  bptoicnbe  particuliere 

E"rn2Sfl'  wenecs  geboert  to02be  /  bctoijle  fp  i\\  't  particulier  be* 
ipbbefe*  «cOt  toaren  ban  bare  gjnftructie/  ïïtc  bp  be  par; 
s«nr.       ticuliere  $20bintietoas  gegeben:  3>atbaer  geljeele 

6efoignc  niet  ban  upt  particulier  brijben  in  confibera* 
tic  ban  p20fyt  gehomen  toare  /  en  niet  ban  be  Staten 
4l5cneraeï  bprcceffetoettelijRopbe  poinctenban  be* 
flrtpijbinge  befoignerenbc :  vatbare  Sflnftructte  er- 

gens in  een  befonber  uamer  moejte  gcforgeectof  ge* 

fmeet  jijn/  bp  be  toclfte  fp  gelafl  toaren  Den  t'abbretTe* ren  aen  ben  ̂ tabbouber  alleen/toefenbe  een  ̂ tenaer 
banbe  $robintie/fonber  be  <©ebeputeerbe/reprefente* 
renbe  be  $robintie  t'erftennen :  ©at  Det  toare  fonber 
erempel'tgene  bp  baer  eerfte  ̂ nflructie  gebonben toetbe/  om  be  gemoêben  te  prepareren/  fmaftenbe  met 
anbers  ban  nieutoigDeben/  tn  epntelp/  bat  Det  etlijfte 
ban  öenlupber  epgen  toerft  toas/  ató  oor  upt  be  ftijl  te 
fpeuren  mas. 

t$mtm*    ̂ jer op  fepben  be  <6ebeputeerben ten  eerfïen/bat (p 
Sfewefi  b'^nfiructie  ban  bare  <0cbeputeerbe/  baer  upt  fp  fta* jeoenitt»    re  becRlaringebeben/nergens  anberö  ban  betjoefben  te 
gm.        ïjebben  /  g1ö  upt  be  B2iefcl)e  <6ebeputeerbe  felfs  /  bte 

baer  ban  in  be  Oergabcringe  banbe  Staten  <öene- 
rael  /  in  benlupber  €>ecommitteerbe  bp-toefen  /  ope- 
ninge  gebaen  babben/  en  bat  fp-lupben  in  fanenfo 
toepnigbniet  geberfeertentoaren/batftun  onbesent 
foube  3tjn/bat  toatboo2Snjlructie  gegeben  too2b/niet 
lupfl  te  bienen  beeft  boo2ecn  gearrefieerbi?  refolutie/ 

ban  conbitionaliter  bp  fo  berre  men  't  felbe  foube  mo* 
gen  te  toege  brengen  /  en  of 't  fo  toaer  batfe  eenige  co2* refponbentiemette^libmaten  ban  ben  Hlanbealbaer 
Dabben/tot  beboubcniffe  ban  ben  gemeenen  „^taet/bat 

't  felbe  benlupben/toefcnbe  in  ben  bienfl  ban  be  <6ene* 
ralitept/  beel  beter  boegbe  alg  anberen  bk  be  <©enera* 
ïiteptnaber  berplicbt  fouben  mogen  $tjn/  ̂ er  felber 
acïjtinge  en  erijlimatie  tegen  te  fpjeuen/  of  Daer  actie 
te  berfteeren. 

€en  ttöeeben/  bat  fptnbefe  CommifTiebannie? 

ntant  in  't  particulier  guamen/bicxnbetegenmoo2bi* 
ge  gualitept  fobaöniet  gebomen  maren/  batfp  op 
particuliere latf  ficb fouben  toillengeb2ttpben  laten/ 
ban  en  milten  ban  geen  particulier  gefoeu  ban  profijt/ 
baer  ban  fp  baer  benben  alfoo  b2p  te  3i)it  /  als  pemant 
bk  baer  ban  fp2abc  /  fp  nuamen  als  <6ecommitteerbe 
ban  bc  peeren  Staten  «6eneraeï  /  niet  ban  ftaetf-ge- 
toijfeberfoeïjt/enniet  ban  bp  grote  injïantie  betoilligt 

©at  be<0ebeputeerbe  bomen  bp<$:ommiiTie  ter  ©ec^ 
gaöcringe  ban  be  Staten  «6encrael/  en  be  felbe  rcp2e; 
(cntcrenbe  /  fo  lange  fpban  Daar  principalen  niet  tóe* 
beccocpen/  of  op  Daar  lafi  anbers  gerefolbeert  toorbe/ 
nietmiii  prefenteerben  be^taten  in't  <6eneraeï/als  be bolmacijten  ban  ©riefïanb  reprefenteerben  be  Staten 
besfelben  %am/  gelijb  in  reben  bes  niet-te-minte 
acljtenis/  om  batfe  upt  beenbele  elementen  ban  tjet 
3Ct25aS  beftaenbe:  <©atfoberbannieutoigbebenof 
gemoeberen  aen  fig  te  trecben  foube  gefproben  toorbe/ 
bit  bc  reclite  nieutoigbeben  toaren/toaer  upt  be  brucD* 
ten  gefproten  toaren/toaer  banbe  bitterbeben  nocö 
bagelijhs  tot  Daten  leettoefen  gefmaebt  toorben, 

(€en  bierben  /  bat  (p  Daer  met  geen  bpfonber  bame^ 
ren  of  babincttcn  toijten  te  bel)clpcn:3&at  (p  geen  an*. 
bere  lallen  Dabben  ban  refpectibe  te  befoigneren  inbe 
berfamelinge  ban  Staten/  en  Collegie  ban  be  öaben 

bet  felber/  bic  tot  geenentijben  gefufpecteert  3bnge5.' toee|t  ban  be  fecretc  meneeoybie  beel  licDt  anbere/oofi 
in't tegentooorbigefubiect/ mogen  gcpleegt  ïjebben/ 
<£n  bat  Dare  Commiffie  en  <3jn(ttuctie  opentlijb  in  be 
bergabcringe  banbe  Staten <0enerael gegeben /  ge- 
eramineert/ên  gcarrejtéert  toare/fonber  onber  't  Doet? 
gentefpelen. 

€en  bijfben  /  batfp  te  regt  geabb2efTeert  maren  aen 
ben  ̂ tabljouber/  3ünbc  een  boornaem  bienaer  ban  be 
<0eneralitept/en  b'eerfle  perfoon  in  be  $robintie/baec 
fpbantocgenbe  <6eneraliteptgefonbentoierben/  en 
baer  fp  geen  anber  Kentenifie  Dabben  /  baer  op  fp  Daer 
in  fo  toicDtigen  faftc  feberber  in  ben  naem  ban  be  «5e* 
neralitept  te  berlaten  Dabben/als  op  beö  felben  abbres 
bit  bcr  <J5cncralitept  meer  als  anberen  berpligt  toas/ 
nict-te-min  bat  Det  Dooft  ban  be  #robinttc  /  baer  aen 
fpgefcDmt  toaren/  niet  inbergect  geftelttoag/  na* 
mentliö  be  Staten  ban  $2icflanb/  betoijle  Dare  com* 
miflïe/  31n(lructieen  crebentietoaSDoubenbeaenbe 
felbe  Staten :  2Cen  be  toelbe  fp  niet  boor  Dun  felfs  /  en 
immers  fo  toepnig  boor  bit  Dim  reprefentereh  mocD- 
ten/aen  Dunfelfs  bcrflaen  toorben  te  beDoren  geab* 
breffeert  en  geinfrrueert  te  toorben  Den  breemt  gebocDt 
Debbenbe/  battctDen  bertoötelib toare/  toaerom  fa, 
niet  toaren  gelailDente  abbrefTetenaenbe  <öebepu^ 
teetben  /  baer  fp  gebacDten  bat  Det  nocD  geen  giaer  ge^ 
leben  toas/batmen  be  <*3ebcputecrbe  niet  Dabben  toil* 
len  tefpectecen/fo  lange  be^olmacbtcn  flaetf-getoöfe 
tegentoobrbigb  toaren  /  Doe  toel  fp  in  Dare  eerfte  %u 
gatie  binnen  Eeeutoaerben  niet  Dabben  berbp  gegacn 
ais  fp  oob  nietbocDten  inbefe  ttoccbe^legatie/be  l|ee* 
ren  <©ebeputeerbe  bcDoo2lib  te  fafueren  /  en  te  berfoe* 
ben  Det  gene  bat  fp  totjteri  tot  Dare  bifpofitie  te  ftacn. 

3©at  ten  feiten gefept  toas  banbe  breembigbepb 
Daetber  ̂ n|tructie/om  be  gemoeberen  te  prepareren/ 
baer  op  Debben  fp  geanttooorb/bat  geen  binft  meer  ge? 
requireert  en  meer  tn  gebrupb  toas  bp  allen  <ü5efanten 
en  anberen/  bit  pemant  tot  reben  te  betoegen  Dabben/ 
ban  be  gon|t  en  benebolentie  ban  ben  geenen  baer  met 
fp  te  boen  Dabben  /  boor  alle  (aften  te  fien  te  getoinnen/ 

en  bat  fonber  bit  funbament  te  leggen  /  't  gtDeele  ge* bouto  foube  ballen  en  ruineren  moeten/  bat  Det  niet 
nieutoStoas/  maet  bat  fp  felbe  goebe  geDeucDniije 
Dabben/bat  anberen  gelgbepotnct  bp  31n|tructïeniet 
gegeben  toace/en  bat  nocD  feer  onlanfts  gefebict  toare 
bat  2fimbaflTabeuren  ban  grote  gualitept  ficD  bp  eent* 

ge  ban  Daer  in  gelijuer  gc|talt/en  ten  felbe  fine  in't  par* 
ticulier  gcabbrciTeert  Dabben/bolgenbe  Dunnen  erpref* 
feu  lait/'ttoclb  in't  genetaeï/en  fo  routoelijft  ais  fp  fep* 
ben/niet  bonbe  met  b2ugt  gebaen  toorben/bat  Dun  nie* 
manb  bonbe  beBeercn/batfp  bpbe  ginftructie  geer* 

prefiTeert  Dabben  /  'ttoelft  bocD  jure  legatorum ,  Dun  te 
boen  niet  anbets  geboecDt  Dabbe/en  bat  fp  nict-te-min 
toel  begeert  Dabben  /  gecrp2ibeert  te  toorben  /  om  ban 
alle  na-fp2acb  en  acDterbenhen  te  broer  te  3ijn  /  en  bp 
gefeïnifte  te  Debben  /  toaer  met  Dun  te  berbebigen  /  te? 
genful&Sen  biergelijftc  bat  Dun  foube  mogen  bejiege* 
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niet  om  cenig  particulier  profijt  te  boen  /  maer  om  ter !  nen  /  geujb  Det  pleecbt  te  toefen  in  gcIDUc  faben  /  bacc 
eeren  ban  be  <5cncralitept  befen  btenft  /  Doe  toel  met 
feer  grootc  moepte  /  niet  te  toepgeren. 

(£en  berben/  Det  toare  een  ftluppel  onber  be  ï|oenbe* 

ren  geto02pen/  om  b'aenficnlibDept  ban  be  <6eneralt* 
tept  als  in  fumee(of  fiooR)te  brengen/be  felbe  binben* 
be  aen  reccffenen  op  precife  lalt  ban  alle  befoignen: 

ftclj  b'een  of  b'anber  Dacit  binb  geirriteert  te  3ün/en  in 
allen  gebatte/  bat  Dun  beter  bocgben  be  Derten  en  ge* 
moebeten  berlanbfaten  te  prepareren  en  te  fcDicben 
totecnigDcpt/  en  bafl  te  bouten  bpi?eünie/  toaer  in 
bcitaetDet  Deplbanbe&anben/  als  Det  anberen  boet 
om  feparatien  en  partüe  te  maben  /  om  bpfonber  ge* 

bolg 
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bolcb  te  bebben  bpaberftebanbe  <0eneraütept/  bat 
nergens  anbersJtocRanftreöRen/  alö  totupterbjben 
onberganb/  en  acnlobningebanbenbpanb/  biemen 
toect  fjoe  grotelijlrê  Dat  ban  gelijbe  fjanbelingenfijn 
profijt  macht/ toefenbeepnteUjbbenieutoigbeib/  bic 
nimmermeer  anber£  ban  aflopen/  banmctbpfonbe* 
re  guetfwge  ban  Den  ftaet  banbenlanbe/  gclijb  bet 
öient  tot  conferbatic/  toat  on  ttcn  ouben  boet  en  tot 
bantboubinge  ban  ben  oubcn  ftaet/  fo  men  bietoel 
binb  /  met  reben  boo2genomen  to02b. 

«gpnteiijb  ten  fébenben/  bat  \)ct  berre  ban  bacr 
toaov  batfe  bacr  cpgen^nftructie  tot  baren  appetijt 
fonben  ingeftelt  beuben/  of  bp  baer  befc  legatie  ge- 
p2actifeett  /  en  Daer  epgen  toerb  5ijn  /  geujb  Daer  ber* 
toeten  toiett/  ban  bat  fjet  bpbc  peeren  staten  <föe* 
neracl  Collegialiter  gcp20poncert/  gebelibereert  en 
gcconclubeett  toas/  toefenbe  b'inftructie  niet  bppc- mant  ban  ben  baten/  bie  inbe  tegentooojbigc  legatie 
getouput  toerbe/  ban  bp  eenen  ban  öptrecüt  boe- 
maeltf  pjefiberenbe/  gcparapDeert:  Rebben  be^ce* 
ren  ̂ taten  <©enerael  goeb  gebonben/  omalleftoa* 
rigbetb  in  abfentie  ban  fïjn  €rceilenttc/  met  mijn 
i^eere  ben  ̂ tabbouber  ban  ©?iefïanb/  boe  ter  tijb 
in  ben  i^age  op  be  quote  ban  ,§tab  en  «©mlanben  ban 
«doeningen  berfcljjeben  5ijnbc/  atëbienbefabcban 
toegen  fijnst  oBonbernementss  P2incipaelmeberaeb* 
te/  en  bien  bcgelegentbeibbeftbehenttoaöV  tecom* 
mnniceren/  om  te  berfraenofenboebenbpanbinge* 
balie  ban  noob/  foube  ober  ftroomögctoeert  mogen 
tooien  /  tot  toelhen  epnbe  fp  2&2ienen  en  ̂ tmiusf  <©c* 
committeert  toaren  getoeett/  om  met  fyn  genabe  ( on- 
beranbere  fahen)  baerbantefp2eben/  enbemmebe 
te  bennen  te  geben  /  bat  alfo  inbc  boo2geballen  ïürijgf- 
ftoaricDcib  in  ©laenberen/  en  in'tfurneren  ban  be tonfenten/  bic  ban  ©2icflanbp2incipalijfeto02benin 
gebefte  gebonben  /  toaer  ober  ban  ben  noob  oofttoaert 
aenbomenbe/  't  geb?eb  be.tf  futniffementöbangelbe 
foube  boo2namelijfc  3ijn  te  bebuebten.  3£e  peeren 
Staten  «PJenerael  toaren  beraben  om  be  Staten  ban 
3©2iefïanb  bergabert  $ijnbe  te  befenben  /  om  alle  onef* 
fenbeib  te  beffiebten/  en  met  Dun  tebelibererentoat 

Itot  Date  en  Date  nageburen/ 
 in  een  continent  gele* 

gen3ijnbe/  beboubentffe  foube  te  bienen  bebben /bet 
toelb  ben  boo?f3.  Jgeere^taböouberfig  beeft  toel  ge* 
ballen  laten/  berbopenbe  't  felbe  fonber  biucïjt  niet foube  aflopen  /  en  i$  baec  op  bp  gemcenen  abbijfe 
goeb  gebonben  be  beraembe  legatie  te  boen  foeteren  cf* 
fect  /  baer  toe  fplupben  <0ecommitteerbe  berfoebt 

toacentjeto02bcn  /  't  toelb  fplupben  epntclijb/  boe  toel ongeerne  gcacco2bcect  Dabben  /  niet  goeb  btnbenbe 

tegen 't  goeb  bunben  ban  foeerlijbcnbergaberingcte
 

trol.  82.)  oppoferen  /  fo  berre  toaft  bat  fp  baer  in  pet  fouben  ge* 
foeftt  of  gep?actifeert  bebben/  toantfo  beel  ban  ben 
ftijl  gefept  to02bc/  baer  en  toiften  fp  niet  bat  be<©e* 
nctalitept  gebonben  toare/  baec  in  niet  min  »0elbet* 
jen  en  S&iefen/  alö  2ö2abanbetö  en  =l$ollanber0gc* 

bonben  too?ben/  en  een  pegebjh  't  fijne  op  fijne  fp2abe 
bp  brengt/  boe  toel  bet  niet bjeemttoatf  bat pemanb 
op  be  puntten  ban  fijne  inltructie  foube  mogen  bpfon* 

ber  foage  b?agen  /  en  baer  ober  arbepben  bat  ben  't  ge* ne  foube  mogen  te  lafte  gelept  toojben/  batbpbonbe 
begrijpen  meteeren/  en  bsucDten  te  fullcn  mogen  tipt 
reebten» 

Bomte  <ü)hö  beel  Debuen  fp  wfcpii  op  be  bertoijteujue  booj* 
f£Cb°"J"llfstoerpinge  ban  baercommiffiecninflructie

/  
en  fobie 

WtaöW  ban  ©?ieflanboobboo2tb2acbt
en/  buptenpjopootle/ 

ter*  bnn  nopenbe  bc  commiffie  ban  fijn  genabe  als^taöbou* 
i^ufianö.  fo>c/  gig  jjie  alleen  foube  bienen  op  commiffie  ban  be 

<©eneralitept  /  baec  fijn  €ccelU  aen  be  ̂ obintien  ban 

fnn  €ccell»  <0oubcrnementen  in'tperticulier  toare/ toaerom  25?ienen  gebjaeebt  3ijnbe/  of  niet  fijn  €ccell» 
ató  ̂ tabbouber  ban  <6efbertanb  /  babbe  ban  be  felbe 
oiitfangen  commiffie  en  infïructie  ban  bie  ban  <0el* 
berlanb /baer  op bp ben felben 252ienen toerbe geant* 
tooo?b/  bat  ïjp  fijn  commiffie  babbe  ban  be  Staten 
<0enecacl/  en  bat  met  goebe  rebene  /  betoijle  be  ̂tab* 
bouberö  inbe  tegentooo2bige  oojloge  generalijft  en 
boo?namelijb  babbcntöelept  ban  be  oorloge/  enató 
Capitepitö  <0enerael^moften  gerefpecteert  toerben/ 
ban  bet  <0O2logf-bolb  banbe<6eneraliteptinbare

rc* 

fpettibe  <0oubernementen/  fo  en  bonbet  niet  anber^ 
\\  Deel* 

ballen/  ban  bat  beCapitepms  ̂ eneradö'  fo  tocïalö beCapitepnen/  moften  be  <0eneraliteM  berülicbten 
ban  be  felbe  gecommitteerttoojben/  ïnaerfobcel  bc 
infïructie  aen  pinft  /  betoijle  bie  alleen  bic  perticnlierc 
politie  en  gjuftitic  banbetirurftenbomacnginli/  en 
m  't  minfle  niet  rabenbc  b;  vöencralitept  /  fo  babbe  lp be  gnflructie  ban  Ijet  furftenbem  /  maer  fo  beel  ï$ol* 
lanben  ̂ elanb  aen  ginb/  bat  alljoctocl  bie  ban  l^ol* 
ianb  en  ̂ elanb/  fijn  <CrcelIentie  eerfl  babbengege* 
ben  pcrticuliere  commiffie/  maer  toas*  befelbe  baec 
na  fijne  commiffie  gegebcn  bp  ben  «52abevjan  Sire* 
fier/  upt  bennaem  erp2effclijft ban  bc<öeneralitept/ 
gelijb  beblare  tooo2ben  ban  befelbe  commiffie  met 
b20tfjte/  l)iz  gegeben  toa^in'sf<0?abcn-l|age/  ben 
eerfïcn  .ïföeert  in  't  jacr  1586.  en  bat  niet  in  't  Cabincr/ maer  i\\  ben  ïïabc  ban  «State/  gclnbfe  b|« bengel 
berfen  gepnrapbeert  tó:  baer  op  bic  ban  ©2ieflanb 
toeberom  fuftineerben  tuit  bpopcnbaerplaccaetaüe 
bic  aen  ben  <©2abe  ban  3ticeflcc  berplirljt  moebten 
3ijn/  ban  ben  felben  plicbt  ontflagcn  toaren/  fobat 
fijn  <Êrcellentie  bicribc  op  particuliere  commiffie  ban 
bit  ban  i^ollanb/bie  bk  ban  ̂ ollanb  boo2  't  aenbomen ban  ben  <02abe  ban  3liceflerfijn  <Êrccllcntic  Dabben 
gegeben/  al$  00b  batnatbertrebbanEitefter/  bic 
ban  ï^ollanb  acte  babben  boen  pafferen  ban  bpfonbere 
autb02ifatic  op  fijncrcellcn.  bani^affau;  ̂ ©aerte^ 
gen  bcrblaerben  be  <£5ec05iimitteerbe  ban  be  peeren 
Staten  »0enerael  /  bat  bc  omfïagïngc  bcjef  plitfjttf  ban 
ilitefïer  niet  berber  ftrebte  afó  boo2bcnperfoonban 
ben  <02abe  ban  3licefler  /  al^  jlQanbatarié/  macc 
niet  boo?  fo  beel  alë  bepïicïjt  aen  fijne  p2infipalen  en 
jlSanbatoircn  foube  mogen  aeiigaen/  gelbb  bp  tijben 
ban  ben  ïiepfcc  en  &oninh  bcplicïjtaenbenpince 
bleef  in  toeerben/  of  toelbpberanbcringeenfucceffie 
ber<6oubcrneuren/  be  plicötingc  ban  ben  plicbt  bc$ 
afgaenbe  <©ouberneurö  ontflagcn  toaov  fonber  bat 
^ct  nobig  getoceft  toajs/  toeberom  aen  ben  t&ince 
nieutoen  ceb  te  boen:  en  bat  bit  niet  anbecö  inbe  tegen* 
tooo?bige  fabe  teberftaentoaö/  beeft  beöeere5Klc* 
man  geaïlegeert  feber  placcaetban  ben  felben  inbou*= 
ben/  upt  toelben  ban  ten  ttoeeben  bolcbbe/  bat  be 

commiffie  boo?  b'aenbomfle  bp  bc  Staten  ban  ̂ol*= lanb  fijn  €ccelfentie  gegeben /en  baer  na  öp^icefter: 
t'fünbec  aenbomfte  geconfirmeert  3ijnbe/  niet  bleef 
in'tgebeel  perticulierlijft/  maer  bp  nobatie  genera* lijbniet  inbenpecfoonbanSlicefïcr/  biebeïanbenaf- 
gebanïit  bebben :  maer  in  ben  naem  ban  be  «0enerali* 
tept  /  bp  bic  ban  3ticefter  geb^uplit/  en  blnbenbc  in  een 
felf  toefen  en  toaerben  bp  afganb  ban  ben  bebelljebbcr/ 
atö  fp  toajS  burenbc  bc  öegeringe  ban  ben  felben  bc* 
bdbebber/  in  alle 't  gene  bat  fulïtbcbclbebbernietin 
fijnen/  maer  in  baren  naem  toettelijb  gebaen  babbe: 
op  beactc  na'tbertrebbanben^abcbaniliccfter/ 
bp  bic  ban  ï^ollanb  aen  fijn  €rcellenrie  gegeben/  toer* 
be  bp  ben  l^cere  gjuniuö  /  alö  bacr  ban  bc  befte  bennif* 
fe  bebbenbe/  gefepb  bat  bc  felbe  me  gegeben  toa$/ 
obermit^  een  perticulier  biffcrent  gcrefen/  ober  fa* 
ben  't  <ü5oubernementban  ï|ollanb  particulierlijft  /  en l}ct  geben  ber  patenten  binnen  ber  felber^obintie 
aengaenbe/  't  toelb  men  lieber  babbe  met  ftil-ftoij* gentbcib  boo2bp  tegaen/  alötcbcrtocbbenbatbien^ 
be  te  flapen  /  maer  bat  baer  met  in  't  minfre  bc  <0cne^ raïiteptnieten  toare  geintereffeert/  noebbecommif* 
fic  ban  bc  «Beneralitept  gcinnobeert/  gelijb  fclf$b& 
letter  ban  fulbe  acte  ftïaer  genocclj  mcbebiocbt/  en 
bacrom  alleen  be  berblaringe  ban  ̂ ollanb/  fonber 
eeniclj  anber  betoijoy  fuff ifant  genoeeb  3tjn  mofte,  Qui 
non  prafumuntur  innovaflè  inquotetianturfenonha- 
buifle  animum  vocandi. 

€h  boo?toaet  fepben  p/  top  babben  om  onsf  te  te* 
toeembcn  bat  upt  bet  crémpcl  banbicbani^ollanb/ 
bic  niet  bernoeebt  5ijnbc/  bacr  mebe  bat  fp  aen  fijn 
<Êjccellentie  ban  ̂ affau  gegeben  babben  /  pacticulie* 
re  commiffie  ban  tocgen  bc$  45oubecnementöobcc 
^ollanb/Eelanb/  ena©cft-©2ieflanb/  babben  goet 
gebonben  bat  bc  felbe  fijn  <£ccellentic  foube  bp  nieutoe 
commiffie  /  conficmerenbe  be  particuliere/  mogen 
berber  berplicbt  to02ben  /  en  blijben  aen  bc  <0cnerali* 
tept/  of  in  ben  naem  ber  felbcr  aen  ben  43oubcrttcuc 
<8encracl*  ïDicban  ©2iefïanb  fouben  toillenonbcr* 

ftaen  teinferecen/  bat  Dunne  <*3oubecneur  foube  in  't "  i  par; 
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pacticuUcc  ban  bk  ban  Bïicflanb  commiflïe  obec  fijn 

<0oubccnement  moeten  ontfangen  /  na  Dat  On  on  't 
becfoeb  ban  bk  ban  332icfïanb  felf*  op  ben  1 6,  «öttob. 
1*84.  ftaetf-gemij*  binnen  5Fcamjftcc  gebaen /ten 
epnïB  bat  be  peeren  Staten  <6enecnel  /  of  bicn  fuift* 
bcboo2bc  eecjt-  bacg*  ban  't  boo2fepbc<*5oubecnemcnt 
fouben  commiflïe  in  fomta  millèn  boen  bepcfcliecen  op 
den  boo?nöemben  ̂ tabboubcc/gclijft  bcepgcntlijfte 
wwben  ban  be  boo2f5  acte  bp  bic  ban  ©2icfïanbuut- 
gegeben  mebe  béngen  /  en  bic  bp  bicnbolgenbe  ban  bc 
45cnecnlitcnt  beb302iijft  babbe  ontfangen/  bocbalfo 
't  gene  een*  bp  bc  ?t!tngcS:anbfcl)ipban©2!ef[anb 
fo  f  olcmneüjft  ingctoillligt  ma*  /en  ftonbe  niet  Ocrbacn 
of  in  tmijfel  getogen  mo2ben/  bpcenigclcbenbecfcï- 
bec.  <©act  om  fp  bat  baec  bp  lieten  /  onnobicb  atljten- 
be  baec  on  becbee  te  infiiteren. 

Somcnbe  ban  op  't  eeefte  poinct  ban  be  bupftccnifle 
bn  benluuben  gemeeftt  inbe  boo2fcpbe  bccftlaringe  ban 
Óoftecgo  en  3Beftergo/  nopenbe  betpetfutecenbp 
ïjare  boo2gacnbc  ccfolutten/  maec  ban  fp  bpcet02fie 
bec  mcbec-fp2cftec*  bu*beccc  omgelept  toacen :  ̂ep; 
ben  bat  fpböo2gacnbegefepb  babben/  bar  fp  niet  'mU (ten  ban  ecnigc  ccfolutten  /  macc  tocl  ban  abbijfen  op 

Ijare  Sinftcuctic/  bp  be^cbepmeerben*  xom  ©2ief; 
fanb  tee  becgabecinge  ban  beï^?ecen -Staten  <0ene- 
vaeï  ingc'tnacöt/betoelfte  be  fclbe  Staten  03enerael 
becoö2faeftt  babben/  om  aen  be  t'famcnlpe  Eanfr 
fcljan  ban  ©itelTanb  te  boen  fuift  een  nabecbecitïjt/ 
al*  fr»  lupben  eenfbeetë  gebaen  babben  en  nocb  b02bcc/ 
üp  bate  ban  öneflanb*  confent  boen  fouben.  tykt 
na  beeft  ftcïjüe  i^cece  ̂ ottinga  aengenomen  netareect 
te$rjn/  en  nietmelteb?ebc»tgeftelt/  al*  of  bp  pet  am 
bec*  tec  Becgabecinge  ban  be  Staten  ingcDzacDt 
babbe  /  ban  ï)P  toace  gelalt  getoeeft  /  en  een  <Êbelman 
met  cecen  en  ban  gualiteit  (baec  boo>  ïjp  ficDÖielt) 
roei  aen  ftonbe/  'tm;lKbPtotlbcbecbebigen/  op  le- 
fenbe  tot  bien  epnbefeftecpoint  urn:  baec  tmeebe  $:o-' 
ytfitk/  bp  baec  in  gefcb2ifte  op  öaccütpbec  eeefte  Ie* 

„  gatie  obeegclcbect  /  lupbenbe  albu* :  3Bant  top  hon- 
den ben  peeren  pliebt*  balben  met  beef  roggen/  bat 

„(boben  alle  pecticulaciteptcn  bit  een  gocbetnb*bec- 
, ,  roaect*  gef peurt  /  en  noebtan*  met  beftent  sijn  roaccfe 
„epnteüjft  fdjuplen)  in  bit  lopenbe  jacc  (b^efeecooft 
„ben  noob  ft:t  felfbe  bere^fcDte/  en  boegcmillicbficb 
„b:  anbece  *32obinticn  baec  in  betoefen  babben  (men 
„  babbe  qnaïnïï  een  enkel  erteao2binanö  confent  npt  be- 
„ft  pjobintie  (ban  ©2ieflanb)  teehhen  mogen.  €n 

l)icc  op  contmueeenbe  (jjn  ̂ opooft  /  bat  Dn  niet  ge- 
iïa:\\  Oiööe/  ban  batmorutetteeMtentenbienfleban 
fijne  tD-obintie/  bacr  ncn  npbcrnlicljt  toasf/  en  tiiz 
men  roei  gefp:nrtuabbe/  boe  batfebpfommige  ma- 

ren gctcactcert  gca«02ben/  om  upt  be  cefolutie  ban 
erecutte  onlatftf  genomen/  om  be  Rebenen  ban 
©>ief[anb  te  ijouben  in  t  ©ïie/ban  mcgenpeiticu-' 
liecc  moberatie  banö2ief[anb/  iirtfltihbanbecon^ 
bopen  enl.i:enten  gemaelitopboteccnftacö/niette' 
genftaenbe  bat  bet  felbe  niet  anbecö  gefebiet  macc/ 
ijan  bp  gelijlibeib  en  boo2gaenbc  ercmpelen  ban  anbe- 

ce $20br.men/  treefthenbe  alfnlhen  boo2nemen  tot 

bateujfte  infractie  ban  b'lïnie/  gelijlt  bp  baninbien 
Ö?m  baec  toe  oo2faltc  gegeben  toace/  fottbeopenöa- 
een  alle  b02bece  confuficn  bieinben^taetgenecalijK 
gcballen  maren. 

wcibn        <De  03ebeputeccbe  ban  be  ̂ cecen  Staten  45cr\c- 

fecöaeï     rael/  nebben  l)icr  tegensS  betiip'cbt/  bat  funtcmanb 
fóiaile"  an m  'l  P'ftttttrtKc  boo2  iiocïj  na  getaceect  babben/  en tie  hebt*  mei  iiptb2nhftelijïi  bi^  ïjace  tmeebe  boo?  gcallegeecbe 
pmtetbe   ü)20pofmcn  fc^tftdiift  gepiefcriDcect/  bat  baec  niet 
£J    öebent  macc/  macc  be  fmar  igbcib  foube  mogen  febnp- 
üaten    Ien/  bat  mijn  i^cecen  be  Staten  (melKecömecfibit 
<0ciieraei  mass/  en  W  bace  boo2gacnbc  befoigne  bp  folemnele 

w>   cefolutie  geangecect  en  boo?  aengenaem  geljouben  / 
en  baec  baec  óp  mebcc  afgebeecbiebt  babben)  met  an- 

bece unt  becbaeb  bonben  oo2beelen/  ban  bat 'et  ec* 
geno  ( inbiffinitibe  gefp20ben/  bat  ririjniemanbbie 
ficb  b2p  benbe/  bnbbe  aen  te  tcehben)  moften  mif* 
becjtanben  of  pecticuliece  meneeö  ftcebbenbe  tot  nicu- 
toifbeben  3ün/  bie  bat  gemeenenftaet  niet  ten  beften 
moebten  Uebomen  /  en  baecom  alle  mifbecftanb  mecb 
tettemen/  fp  biltmilüSbecbaelt  babben  op  öaecbec  af- 
mm/  D^nlupben  bp  bie  ban  ©2icflanb  gegeben  me- 

lanD. 

j  bec  geïjeect  te  5[jn  /  ten  epnbe  bat  reben  fouben  mogen 
plaetsf  Debben/  en  bec  Oecten  ecracöeibmeec  en  meec 
aengcoepen/  en  niet  op  pemants  KöcUrjÖetti  (bier 
\biwm  P20P00?  bomenbc)  oftanbccöincontcftatie 
te  gecaben/  bat  fp  ban  ̂ cn  laft  bec  <0cbeputeecben  ban 
iÖ2iefTanb  of  ban  anbece  ïfcobintien/  nietanbecöen 
I  tniften  ban  ïjun  fclfö  of  bteban  baccf320bintiefjaec 
!  foube  mogen  gelieft  bcOüen/ofgcliebcn  te  commune 
teren  of  beelacOtig  temahen.  ̂ obeelebaecaenfa- 
jlenbe/  bat  fnlupben  ben  Êiottinga  fouben  bebbenbril^ 
len  tacecen/  alé  of  lp  fijn  abbüfen  boben  laft  inbe 
i  Staten  gegeben  babben/  baec  ban  niet  fp/  macc  bp 
be  befte  metenfebap  babbe  /  macc  bat  fn  alleen  albaec 
booj  be  3Clinge  Hlanbfcbap  ban  ©2iefïanb/  upt  laft 
ban  be  <0enecale  Staten  /  baec  gep2cfentcect  babben/ 

om  (alfo  b'abbiifen  bec  o5ebeputeecben  gegeben  mo2- 
ben/  bp  gcnecale  of  pecticultece  ̂ nftcuctie/  en  niet 
bp  atceft  ban  bace  cefpectibc  p2incipaïen )  bec  Eanfc 
febap  ban  B2ieflanb  ftaetf  gemijfe  becgabect  pectinen^ 
teliibtebectonen  becfabengelegentbeib/  met  be  befte 
ccben  te  bemegen/  en  tebibbenbatljace  €.obccme^ 
genbe  b'een  tegen  b'anbec/  en  bcmecbenbe  betgoeb booJnemen  ban  mijn  l|ceccn  be  Staten  <0enecael/ 
foube  gelieben  bace  laften/  mbien  fp  fulhc  ecmge  gege- 
ben  babben  /  tk  fo  notoo2lijft  ftcehben  tegen  be  bcbou^ 
benifie  ban  bc  gemeenefafte/  alöio^tacbtecbouben 
ban  confenten  (maecinbctmeccbbanbetlepublijbe 
gelegen  iö )  -gunftelijft  te  ntilbecen  en  teeflacaecen/ 
of  anbecfin^  tot  beb02bccinge  ban  bt  <0cnci'dliu  te 
boen  na  bebinbcn/mclbetftaenbe  bat  bet  geen  libma- 
ten  ban  een  gemeen  licbaem  ban  toe!  gaen  met  bet  ge- 

ne bat  een  beebcanninge  beögebeelenlicbaemö  foube 
moeten  becoo2faben. 

ïtomenbe  tot  bc  tmeebe  bupftecnifTe  inbe  becblacin-  (Foi.  8j.) 
ge  ban  <0oftecgo  en  3©eftecgo  gecemacqueect/  no- 

penbe be  peeftftentie  bp  boo:gaenbe  ̂ 20teftatien: 

g>n  iö  't  bat  be  ttoec^20teftatien  bp  öcnluubcn  aengc- 
coect  alö  boben  bctbaelt  i.ö/bp  niemant  3üit  bebent  ge^ 
meent  te  jijn  in  be  boo2f5.  pecfiftentie  /  maec  mei  bab 
^ottinga  becblaect/  batbeeene^20teftatie/  nopen^ 
be 't  confent  opbeConbopenenHlicenten/  niet  fijn*/ 
maec  fijn*  Collegen  rocen  ma*/  bat  bp  noebtan* 
geabboueect  (jabbe  na  tyt  geb2eflreect  ma*  getoeeft/ 
en  aengaenbe  be  tmeebe  $20teftatie  op  ijet  becfeïjii 
banbe  loggere  ban  ?£ufburg/  bat  bie  niet  bictiac  ter 
tegenmoo?>?igec  materije/  toaec  bp  fp  bet  ooft  geecne 
gelaten  bobben/  bk  alleen  in  boo2ftaenben  troijfel/ 
ban  mat  ̂ oteftatien  ban  bie  ban  vDoftccgo  en  Wt- 
ftecgo  foube  gefp20ben  mogen  getoeeft  jijn/  ïjabbm 
bp  fulbe  occafie  btcc  ban  becmaen  gebaen/  baec  aen 
genoeeb  bebbenbe  /  bat  fulbe  $20teftatien  bp  bec 
llanbfcbap  niet  aengenomen  toacen getoeeft/  gelijft 
baec  ban  bp  eenige  uptec  Eanbfcbap  boo2geftelt  toa*/ 

bat  fp  b?aecïjben  na 't  gene  bat  Daecgenoegfaembe' bent  ma*/  innuecenbe  be  ̂ 20teftatie  gebaen  op  bet 
gebefoingeeebe  ban  bc  fpeaale  b2ic  <0ebeputcecben/ 
tipt  j©2ieflanb  inben  ̂ agegefebibt  op  bej202tificatie 
ban  Cocbctben/  en  fjtcc  op  babben fpbecblaect/  bat 
fp  niet  fo  gualtjb  getogen  toacen/  bat  fpfoeeclijften 
becgabecinge  al*  bk  banbc?Clinge1lanbfcbap  ban 
©2icfïanb/  fouben  toillen  abufecen/  in  't  geene  bp baec  anbec*  bcfeent  toace  /  bat  baec  niet  becgeten  toa* 
bet  gebefoingeeebe  ban  be  ifomfïcatic  banCoebec- 
ben/  al*  gcballen  $ijnbe  in  be  cefpectibc  $2efibent^ 
febappenban  252icnencnipoob/  maec  bat  bèl^eecen 
bk  upt  ©?iefïanb  in  ben  3$age  getoeeft  toacen  /  albaec 
in  be  ©eegabeemge  tcgentooojbicb  al*  ( bcbalben 
Jrobben*)  be  ̂ eecen  €pfinga  en  ölenb02g  /  ficï)  gun- 
ftelijftcn  miften  te  beciebten  /  bat  op  baec  febepben  tmt 
ben  ̂ age/  mijn  l^eccen  Staten  <ü5enecael  baec  c  m 
be  becgabecinge  geb02bcct  bebbenbe/  becrjaclt  bab* 
ben  be  ecbenen  ban  fjace cefolutie/  genoegfaemcon- 

ficmatoice  ban  't  gep2efemeecbe  felf*  bp  bit  banB2ief- lanb/  en  baec  op  becfodjt  batbeboo2fepbe<0ebepiu 
teecbe  in  ©2iefïanb  toebec  beecenbc/  milbenfo  fabo:a^ 
beien  rapport  boen  al*  be  fafte  meciteecbe  /  en  baec  in 
bit  ban  ©2ieflanb  ïjabben  niet  anbec*  te  bebinben/ 
ban  gefecohbeect  te  5tjn  m  bacegoebemeeninge/  en 
mant  fp  baec  bettouroenbe  op  be  fuffifamie  ban  be 
boo:f5.  <0cbeputeecbe/  en  baec  op  gebient  bebbenbe 
ban  alfulfte  eebenen  al*  bp  ben  felbenc>ebeputcecben 

fOUï 
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foube  ntogen  ober  acfïrracn  5ijn  /  en  baer  of  beter  te  l  befettinge  beeft  bcgecren  upt  te  Hupten/  bic  ban  toe* 
Ijooföc  /  of  beter  aengctïaenbaböcn  te  berbalcn/  ber*  gen  Der  gclegcntbeiö/ en  bp  toebocn/entenoberfïaen 
mite?  bare  b2picbcib  ban  be  pcrticiilicce  pïtdjt  ban  Jöec  <$eoeputeertienban  öe  J&obitttiebaerbngeintc; 
©rieflanb.'  Dat  fpbaer  op  niet  Dabben  mogen  geben*  ixffecrt^ijnbc/ toel  toeten  met  beicbepbenbeib  te  002- ficn/tvattictfeilie  a(  niet  tegenftaenbebie  ban  £>oftccgo  beelen/  bat  cenpebccfuttcnacfte<tö2cnfealbcrbenua* 
cn3öe?tergoföitDen/toillenbnbeb302geimbe$20te~'  |  melijlift  Itait  betoarcit/  fo  toanneer  bc  fahcnDacr  toe 

gebifpoucert  3ijn/  enobcrfulböbe3ö2icfcbc€ompa* 

gra'en  in  (uitten  getfalt  fullcn  boos  anberen  in  baer  na* burigc  befettinge  licberalö  beircbanbcrbanbtoillen 
empiopcren/  fo  imponeert  Ijet  niet  Dat  Die  ban  ©2ief- 

(latte/  op  Ijet  tfub  ban  <J^ocbetacnperfiflercn/bael, 
alle  rebenen  ban  biencejfcren/  cnmetanaetöftonöcn 
berftaento02bcn/  ale?  een  ̂ oteftatietegeno  baer  en* 
gen  p:efentatie  /  Dat  tö  tegen  bun  fclfov  en  bact  fp  bier 
ingebetfitueert  bebonben  toierbatbanb'anberettoee gelcöercn  ban  De  2anbfcDap. 

3©at  De  berbe  bupflerbetb  in  De  bcrblaringe  ban 
Die  ban  Ooftcrgo  en  3Be(lergoacnginn/  nopenbe't 
leggen  en  berleggaiberoDarmfoencn/  cnfonöerlinge 
be  befettngen  Der  (terltten  Coebcrben  /  25ourtangc 
en25ellingtoolber  9EP/  Die  fv  berfoeftteninbozigen 
(late  toeberom  geflelt  te  bebben/  baei*  op  Dabben  fn (<0ebeputeerbc )  berfodjt  bcrlicDttngc/  fo  omrcbc= 
nen/  ïiter  boben  in  't  fc02tc  bermelbct  /  ale?  baerom  Dat 
fp  niet  toitfat  bat  in 't  leggen  of  berleggcn  ber  <0arni; 
foenen/  of  in  be  befettinge  ber  boo^.ftcrHtencenicb 
anber  gebnipn  foube  gebouben  3ijn  gctocefl  of  gcto02? 
Den  /  ban  in  anbere  $:obtntien  gebacn  to02b. 

€ot  naber  beriebt  ban'ttoelfte  fp  Dabben  toel  be* ftent  tebcboicn/  bat  gene  <ü5acnifoencn  of  bcfettingen 
bel)002bcn  gclegt/  berlegt  of  gebloot  tetoQ20eninbe 
3&obintte/  en  binnen  öe  ïnlenban©2iefïana/bup- 
ten  aöbijö  ban  De  &tatcn  of  <ü5ecommirtcerbe  iiaben 
üc$  felben  lanbtf/  in  effener  gcflalt  ale?  fulbsinallc 
anbere  $2obintictt  geobferbcertenboojrecötgeöon- 
Dcntoecb. 

.ffëaer  alfo  bier  geen  gueflie  bleef  ban 't  gunt  bat tcöoen  (tonb  binnen  maerbuptenaD2tefïana/  öaerin 
fp  niet  te  min  toilben  baer  fcggencnabbijoDebben/ 

jure  fuo  en  na  retOten/  'ttoeln  bp  gene  anbere  $20* bentie  gefuflincerttoo?b/  bat  ober  fulnc  bier  geen  ge* 
lijnbeib/  maer  ongcuju/  met  boo2bccl  boos  anberen 
gcfotbttoiecbe. 

JDant  of  toel  bit  ban  ©neflanb  aenaeboo2fenbe 
plaetfen  meer  al0  anberen  nelegen  toare  /  ale?  't  niet  en 
ttf  /  baer  rcfpcctibelijït  ben  $20binticn  ban  ©ber-fff; 
fel/  en  ban  <§tab  en  3£anbot  bankleningen/  ale? 
ooli  ber  Eanbfcban  <D2ente/  aen  bc  beboubenifVc  ber 
boo2f>  plaetfen  /  niet  toepnigcr  als?  bic  ban  ©2icflanb 
gelegen  te?  /  baer  upt  foube  niet  bolgen  bat  fp  tot  be  be- 

toaringe bcr  felber  plaetfen  meerrecfttöljebbenfeii; 
ben/  ban  anbere  $20btntien  boen  ober  pl.ietfen  bnp- 
ten  Hare  palen  gelegen  /  baer  aen  Uc  felbe  ̂ obintién 
nietminber  al^  ©2icffanb  aen  be  boö2f5*  perstenen 
beften  gelegen  is  /  neliin  bp  maniere  ban  fp2euen  3|ol 
lanb  aen  25*e&a/  ̂ elanb  aen  bergen  on  ̂ oom/  en 
anberen  ban  gelpen /bie  noebtarief  ongelijl»  meer 

aen  be  felbe  plaetfen  alü$  ©2icfïanbt  aen  be  boo2f'5. flerftten  te  «ofte  gelept  bebberi. 
^etfonbe  Vt»eï  fijne  reben  nebben /bpfoberre  <Dber- 

f3ffcl  en  3>2cntl)e  liet  felbe  fonben  toillenbetoaren/ 
baer  toe  fp  mogelijfe  moebten  berjtaen  bJ02bcn  te 
ftoacfi/  en  inbe  tegenbJ002bigc  gelegentbeib  onber- 
mogen  te  3ijn.  €n  bat  in  fnlliengeballc  bet  beter  Soa* 
re  bp  iik  ban  ©2ief[anb  alfulïie  flerïtten  toel  betoa  :rt/ 
aio  bp  anberen  aiialijïïberl02cn.  '©an  alfo  Dier  te  ba* 
lanceren  iö  be  betoaringe  ber  <ü5encralitept  tegen  be 
perticnltere  bcfettingeban©2ief[anb/  nietnptbjan- 
tronlnen  bat  be  <0eneralitept  fonbebebbenopï),2icf= 
ïant/  baer  banfobifttoilögcp20te|leerti!S/maerom 
bat  eenigc  ̂ 2obintien  upt  ber  baeb  ftcu  behlagen  / 
gefpenrt  te  bebben  /  bat  be  pcrticnUerc  befettingeïjaer 
fonbe  p2eiiibiciabel  ballen  mogen/  feheröet  foube  be 
<©eneraïitept  tot  beel  onliibelijRer  guetfinge  gebijen 
inbare  reputatie/  alö  of  fn  min  te  bertroutoen  bla- 

ren alöeenige  perttculicre^20bintien/  inbebefettm- 
ge  ban  be  boo2fcu2eben  Herbten/  (bicbunmetreeftt 
en  fonber  lefie/  en  offenctc  ban  partijen  toe  ftomt/  en 
baer  aen  ben  fo  beel  gelegen  i$  /  alö  bet  licbaem  aen  be 
gefonbbeib  /  en  bet  toelbaren  ban  alle  fijne  gcleberen) 
ban  Die  ban  B2ieflanb  ficï)  te  behlagen  bebben/  ban 
tn  bare  reputatie  gequetfttebjctjben/obcrmibö  bat 
Bun  niet  fcan  gegebentoojben/  toatljunmetgecmn 
retbtanoebomt. 

€n  alfo  be  <6eneralitept  nopt  ©jiejïanb  inbe  boo?f5 
V»  Deel. 

lanb  cauferen/  als?  foube  lum  inbe  boo?fenöebefettin' 
ge  meer  al0  anbere  gelegen  #1/  baer  bier  begueftie 
té  mebe/  of  fp  be  felbe  plaetfen  met  en  fulcn  mogen  be- 
feiten/  ban  upt  bjicnönaem&quaautoritate,  fpiju 
fullen  Dabben  te  befetten/  DeVöijle  fpjureproprio,  en 
recïjtö  toegen  berttaen  tebcbben/entebeöoubenbat 
ben  pcrticuuerlijli  niet  aen  gaet/  maer  bat  fnfelfsfal= 
legeren  bernregen  te  Ijebben/  jure  alia?no&mandato 
univerfitatis,  tiit  baerincpncntlijftljebbentebifpone* 
ren/  gclijbbet  bunepgentlijn  recijtftoegen  toe  bomt/ 
en  baer  ban  be  perticularitept  tn  befen  geeugent  io  /  te 
moeten  Depenberen. 

£>P  bebben  bjel  moeten  Ipim  btit  bp  bie  ban  1^01- 
lanb  niet  toepniger/  en  infonberbeib  in  's?  <02aben* ^eert  gefcöieben  foube/  en  bp  tic  ban  ̂ elanb  tot 
25ergen  op  ̂ ooin  /  ai  eltoaerts  in  252abanb  en 
©laenberen/  baer  ooh  nocb  befen  Corner  be  paten- 

ten bp  bc  45erommitteerbeftabenban2cl:tnbgcgC' 
ben  biaren  /  ban  Ijebben  alle  't  felbe  niet  onbcant»ioo2t 
gelaten  /  en  in  't  generacl/  bat  top  niet  toiften  fulfo  ge- b^upbt  of  gep2etenbeert  te  to02ben  /  en  in  t  particulier 
ban  3|oUanb/  ̂ at  top  nont  geboo2t  Dabben  bp  bun 
gep2aenbeert  te  to02ben/  bat  be  patenten  ban  bet 
örijgf-bolb  op  Daer  repartitie  ftaenbe  /  fouben  bu  ncn 
Daerpobintien  bpbe  Staten  ban  l^ollanb/  ofbpbe 
»0ecommitteerbe  Saben  /  of  bp  ber  felber  a&bijjen  ge* 
geben  to02ben/  ban  toel  batfulftc  j)atent?ngegeben 
to02ben  bp  fnn  €rcellentie/  aïö  ̂ itaböouber  téé  plaet- 

fen ban  be  <©aniifoenen  bupten  ̂ ollanbgiegen /bp 
fijn  €rcellentte  feggenfp/  of  alleen/  betoijleljet  felbe 
nietgebifficulteert  to02bof  bpöcliberatiebanbe  ïta* 
be  ban  ̂ tate/  gelijït  men  toel  gelooft  bat  b'02b2e/ 
baer  (UUtë  be  gelegentbeib  Ujbenban/  mebebiengt/ 
immerö  alfobe  mec|le45arnifoeneiibau<i5eIDcrlanb 
ftaen  op  be  repartitie  ban  l^ollanb  en  be  mee«te  beflin* 
gen  ban  be  penningen  upt  ttollanbnomcnbe/  befto- 
flicnt to02ben.  ,-$0  beeft  252ienai  bernlaert  batfp  (be 
v0elberfe )  ük$  bit  ban  T^ollanb  niet  Oebben  onbanb  / 
te  toeten :  maer  in  bare  geleacntbeiD  't  felbe  nor ïj  booj eengclun  te aepten/ batfp  ̂ onbgenotcnDebfjen/  bik 
baer  banupterlp  berberfftonnenDelpcnbefcfiuttcn/ 
maer  bp  albien  fp  fpcurben  batbanljarccalnmitent 
bic  ban  ̂ ollanb  focljten  baer  p20fijt  te  boen  /  en  bat  fp 
ftare  patenten  toilben  in  be  ï^ecbeib  ban  opelberlanö 
berleenen  /  of  particulier  recöt  tot  be  betoaringe  of  be- 
fetting  Dacrberflerfetenpietenberen/  batOaecbctfel* 
be  ten  minflen  foube  leet  3ijn/  bctoijl  fpbetoapenen 
IttCtadcaptivandam  Libertatem ,  aengenomen  babbcn/ 
fo  berre  toaer  bet  ban  baer  bat  fp  fulbö  ban  ̂ ollanbö 
boo2iiemen  fouben  toilïen  belpen 'guflificcren.  'ö^a- 
bentoeert  aengaenbe/  batfp  't  felbe  upt  baftejponoa* menten  ban  aütaitijbe  reguleren/  en  anbere? /aebten 
te  b02en  onber  be  Hanb-JFurdelijcbe  aberigbeib  ban 
<Öelberlanb/  en  baer  ober  niet  gaernfouDcnfienbat 
bic  ban  ©ollanb  of  anbere  ̂ ^obintien  baer  ober  net 
fouben  Ijebben  te  ufutperen/  bat  fpln  *gcöoo2tnaD- bai/  bat  De  ̂ ollanbfe  nominatie  ban  Sen  3Dacbt= 
meefler  albaer  toare  boo:  anberen  gep2efereertto02^ 
ben/  maer  bat  bet  felbe moebtbn genomen $nn/ ban 
toegen  ber  ï^ollanbfe  repertttie/  toaer  op  alfulnai 
313acbnnec|ler  flcnbe/  maer  noebtanö  niet  totengen 
belieben  ban  bic  ban  l|ollanb/  betoijle  De  electie  en 
commiffie  gebaat  en  gegeben  toare  bp  ben  ïtabe  ban 
.State/  bat  bele  berfebilbe  ban  bactkn  ban  ©2tetTanb/ 
gerefolbcert  Ijebbenbe/  oongeeneCapitepnentcbeb^ 
ben  /  ban  ingeboren  ban  ©2ieffanb/  en  ban  aai  en  ban 
nicmant  anbere?  fouben  berplicbt  3ijn/of  commtftie 
ontfangen  ban  ban  be  <0ecommittecrbe  of  ̂ tatai 
bee?  felben  %anb$/  en  met  fulbenöun  in  't  particulier beebigben  bolb  op  patenten  bp  bun  of  bp  bunnen  ab* 
bijfe  gecjebctt/  toilben  belet  ijebben/  be  plaetfen  leg* 

Z  4  Gat* 
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gcnde  buuten  bare  $20bintte/  tic  toeiue  feber  niet 
bonben  bèfcluildiat  tooien/  fofp  bacr  in  geen  fmaeh 

,  Dabben:  3öa«  Eelanb  beeft  ffllemon  öeftent  dat  fict 
tod  mogelub  toarc  /  bat  öp  ttoobs  tijden  /  of  in  anbere 
gelcgcntbcden  /  de  gecommitteerde  föaden  ban  2k; 
land  mogten  bupten  Dare  $20bintie  toeleenige$a; 
tenten  negenen  bobben/  macr  Dat  fp  nopt  gep2cten* 
deert  Dabden /nocl)  pretendeerden' tfelbe  alfo  recDtS toegcri  te  belden/  en  badden  alrtjds  fijn  €rcell,  als 
43oubcrnciir  alleen/  immers  met  abbijfe  ban  Den 
föaoe  ban  ̂ tate/  gaernbacr  met  ucgacn  laten,  €n 
alfo  niet  niet  gecontteberteert  toiecoe/  Quidfuadeat 

(fol.840   necellitas,  qua;  non  habetlegem  ,  maer  toat  Op  02b2C 

beDoo?be  te  gefcljieden/  en  dat  bet  fclföc  ocfcOtcöcn- 
De/  niemand  berongelpt  to02de.  ̂ §0  Debben  fpgc* 
concludeert  bat  fulbeerempclenrtictbienen  tot  bebe^ 
ftinge  nan  't  boo2fepbe  boo2nemcn  nan  3d?ieflano. ^uftinetenbe  Dat  bet  toarc  bupten  alle  Analogie 
ban  Degcmeene  regeringe/  Dat  upt  Dien  Dat  eenigc 

l&ouintien  fonöen  mogen  in  't  berfcDot3ijn/  toteeni^ gcr  tijö  #o?ttficnttcn  Dnpten  Dare  palen/  of  Dnpten 
Defelbe 't  &cugf-bolb  op  Dare  repertitie  ftaenDe  /  laten 
gcD2upbctt/  fp  fouDen  ecnicD  pettic ulier  gefatlj  p?e* 
tenDeccn  toillcn/  ais  ober 't  gene  Dat  ban  ben  bunnen toarc  /  toant  alfo  fulhe  penningen  De  <0eneralitept  in 
rebeninge  gcb2acDt/  en  geimputcert  toö2ben/  gelijli 
00b  De  folbije  banDet&cijgf-noUV  opeenpeberSre; 
partitie  ttaertbc/  tot  affïag  en  bolbocrtinge  ban  eens 
peberS  refpectibe  quote  /  Die  mits  De  confenten  Die  in- 
fce©ergabcringe  Der  peeren  Staten  <öenerael  t'elbe repfc  geD:agen/  to02bcrt  upt  De  Danb  engetoaltban 
De  particuliere  $20bïnticn  /  alfulne  confenten  D:agen^ 
De/  getrartfp02tccrt  in  Danben /gctoalt  en  ter  bifpofi- 
tte  Der  <0encralitept  boo2f5.bG02bdfciuben  alleen  bet 
reent  Dat  egaltjben  bp  gemeene  bctoilliginge  gcDouben 
toojb  binnen  De  palen  nan  een  pbetc$20binrtc/  Daer 
nan  tegentooo2big  geen  nerfcljil  toare. 

eber  fulbs  Deu?age  geDecl  impertinent  3tjnbe  Die 
fooojcjeftelt  is  getoeeft/  om  te  toeten  bp  toat  refolutic 
tfaetf-getoijfe  genomen  /  foube  te  binDen  mogen  3ijn  / 
iiat  De  garnifoenen  binnen  Den  $20bintien  (berftaendc 
toan  Die  ftaet  manen)  niet  fouben  gclecDt  of  berlccDt 
to02bcn  bp  Den  <0ouberneuren/  Dan  bn  abbijs  ban 
ben<0ebcputcetbcn  Der  felber  #20binticn/  banbup? 
ten  befclbe  f&obimien/  Dat  Det  &tijgf-bolöopDarc 
repartitie  ftaenbe/  fouDe  bcDojen  gelecDten  berïecïjt 
te  bwben/  W  ben  43ouuerneur  alfulber  plaetfen/ 
mitfgaders  Den  föabe  ban  ̂ tate/  toant  bonen  bien 
fcatbefc  Di(linctie  alleen  gemaebt  too?b/  tot  berlicD; 
tinge  Der  faben  om  te  beter  te  berftaen  Dat  Ijet  beelc  en 
anber  gtfcgentbeib  Ijceft/  met  bet  leggen  enberïeg* 
gen  Der  <0arnifocnen  bupten  algf  binnen  De  ̂obintie/ 
foiote  toeten  Datter  geert  refolutie  ban  noDeioVtottet 
gunt  Dat  De  nature/  bonte/  en  reben  DeSBerbonDS 
felfs  mebc  b?cngt/  namentlijb  batbe«6ebeputeerbe 
Der  refpectibe  #:obintien  alleen  't  gefacl)  DebbenDe binrtett  bare  ̂ obintie/  Daer  banfp3ijn/  en  ober  bc 
toclbe  fp  alleen  ge(ïelt3tjn/  niet  mogen  Daer  amlmU 
tepten  ccDonnaiitien  uptltrebften  bupten  Defelbe  3p:o= 
bintien  Die  met  Dun  niet  te  Doen  Debben/  Daer  niet 
Jjebben  aengenomen/  of  ober  Dun  fonDer  baren  coit; 
fente  «iet  bonnen  geftelt  toó?ben ,  ̂etoijle  D'anie ïjoub  een  pebcr  bp  ben  fijnen/  fonber  ben  eenen  ben  an^ 
beren  te  onbertoerpen/  ban  fo  nele  met  gemeene  bc- 
toilliginge  be  generale  Segeeringe  in  fanen  be<ëene; 
raliteptaengacnbe  /  foube  mogen  betreffen, 

üpt  toeluc  ban  ontoeberfp?eebelnbenbolcDt  bat  bp 
€>oftergo  en  ï^eflergo  /  met  onberflanb  boo2  gegeben 
Inert/  bat  be  boo?fepde  fterbten  en  beflingenfouben 
in  Darert  bowigen  flaet  moeten  toeberom  geftelt  too?- 
Den/  en  bat  Den  befclbe  foube  afgenomen  3tjn:  taant 
ombe  toaerljepb  te  feggen/  teiflenfp  niet  bat  alfulne 
flerhten  in  dnberen  ftaet  opt  geflaen  Dabben/  banfp 
Doctegentooo2bigftonben/  bat  i$  onber'tgebiebban 
be  <©eneralitept/  en  in  Daten  naem  ban  ben^tab- 
Douber  bp  be  <0cneralitept  geftelt  3ijnbe:  ̂ 0  nu  bic 
ban  ©zieflanb  bebemten  alfulbe  fterfttennietanber0, 
öaninbennacm  ban  be<0eneraliteptbetoaertteDcb^ 
ben:  ̂ Dien  bolgens  boet  be  <©cneraliteptrccDtenin 
confonnite  ban  't  berfoen  ban  W  ban©2iefïanb/mitf; men  bat  fp  befelbeflcrfttenDoubcninfulbeafiaet  als 

fpbicn binben:  3&amcmuju  onbcr'tgebiebbanDaren naem/  bacr  onber  fp  propria  confeilïone,  amjbber- 
toaerts  gcDoojt  Debben :  fonber  batfp  of  be  vaouber- 
neur  bn  ijcn  geftelt  /  berplicDt3ijn  bc  ©ncfcljcCom^ 
pagniehbaer  langer  op  te  laten/  ban  een3lartb-^eec 
berbonben  is/  fijnen  ̂ acDter  be  Dure  te  continue^ 
ren/  mibS  bat DP tot  nocDtoe  inDureigetoeefliS/  of 
Mandator  Mandatoriuin  te  laten  til  fubje&o  lui  man- 
dati.  usaer  bp  alDien  tik  ban  ©?iefianb  berf  tae»  /  Dat 
fpDe  bOO?fcD?CbCrt  befïingen  jure  proprio,  vel  detenfio- 
nis,  vel  PofiTeflionis  talis  qualis,  Of  DOC  men 't  anDersS 
fouDe  mogen  namegeben/  inbetoarirtgegeDaDDeb' 
ben  /  en  Dat  fp  particulietlijn  en  ̂ obintialtjh  ( gelijB 
Det  Dan  mofle  bolgen/  fo  Dare$?obintiale<!3ebepH= 
teerDen  Daer  in  extra  Provintiam ,  (na  Dare  gefufii? 
ncerbe  foüöctt  te  feggen  ert  te  gebieben  /  ofte  berbiebcn 
Debben)  in  fulne  bctoaringe  foube  beDoren  gelaten  te 
too?ben :  ̂0  foubcn  be  peeren  Staten  «töenerael  baer 
met  billinr  te  meer  bertocht  too^ben/  om  bolgenbe 
Dun  ampt  /  baer  toe  fp  bp  be  èïme  ficD  erp^cfTelijn  bin- 
ben  berbonben  te  3ijn  /  toe  te  fien  /  en  baer  ober  te  Dou* 
ben/  bat  niemant  infonberDeib  W  Daer  offitie  env 
plopeerbe/  fouben  ban  anbcrenbcrnabeelt/  fonber- 
geb^acljt/  of  in  onbcDooJlnneBoocbbije  tegen  Daren 
toille  geftelt/  en  in  alle» geballe Det recDt ban be<©e^ 
iteralitcpt  gebinbiceert  too?bcn/  en  berfebert  binben 
föubc  mogen. 

3Bclb?eemt  lupbenbc/  batbi'eban  <Doftergo  tn 
3Beftergo  ficD  bcblagen  ober  't  afnemen  ban  be  bootfj befïingen  /  be  betoaringe  ban  toeluc  beftingen  /  fo  iiii 
ban  l^ieffanb  befclbe  nopt  geljab  Debben/  baninben 
naem  ban  bea5eneralitcpt/  bunnen  Den  niet  bcrflacn 
tooibert/  genomen  te  3ün/  mitfbien  bat  Die  ban  be 
<föertera!itcpt  beDoubcn/  bat  fp  alnjb/  oohfelfsboo? 
tik  ban  ©aeflanb  geDab  pebben.  iDaer  inbien  bte 
ban  ©2iefïanb  fouben  mogen  fuftineren  be  betoaringe 
geDab  te  Debben/  jure  proprio  ProvintiaU,  als  boo?^ 
fept  is/  baer  tegen  be  getntereffeerbe  ̂ obintienen 
3lanbfcDappen/  en  confecjuentciöb  be  <0eneralitcpt 
neen  toe  feggen/  fo  Debben  bie  ban  ©^iefïanbficD  niet 
te  behlagen  Den  afgenomen  te  to02ben/  bat  (p  nopt 
geDab  Debben/  bat  Dun  particulierlijbnietaengaet/ 
en  baer  toe  be  <©eneralitept  anber  en  tn  Daren  naem  tu^. 
^tabDouber  recDt  Debben  Det  Dunne  te  beDouben. 
gi>efep20pooften  Debben  fommigeupt  be©ergabei' 

ringe  ban  ©2tenranb  feer  geoffenfeert  /  lik  Doe  brtttoiltf Det  feïbc  geitereert  en  gecrpliceert  toiert  /  niet  nonbeh 
berboutoen  /  Dat  gcfept  toiert  ban  ̂ offefTie  /  Detentie/ 
en  ban  Dat  Det  Dun  niet  aenginh/  caufcrenbe  bat  fp  ban 
geene  ̂ offefTie  of  bctcnfïo  gefp20ben Dabben/  en  bp 
fo  berre  Dun  be  fane  niet  acn  ginb/  fpoob  baer  ban 
niet  te  boen  en  Dabben  /  en  toilben  fcljepbeii ;  <5&  <©e^ 
be{jutecrbe  baer  tegens  Debben  berfocDtbamten  Dare 
tooo2ben  toilbefaneberftaen/  ennictberaceren/  bat 
fpbetupcDbcn  niet  anbcrsgefp2ohen  te  Debben  banbe 
mecninge  toas  /  en  Dare  tooo2ben  uptbjubhclijb  mebe 
b20tDten/  bic  Daer  geimputeert  toierben:  ,^ament^ 
lijn  bat  Dun  bebefettingen  bupten  Dare  ̂ obintte/  tn 
Dare  particuliere  ̂ obtntienietaenginb/  nocDDuiv 
ne  ̂ 20binciale  <0ebcputcccben  flonbe  te  bericDten. 
tïBacc  bat  tik  ban  ©2iefïanb  baer  aen  gclijK  en  neben.$ 
anbere  ̂ 20binticn  ban  be  <0eneralitept/  onber  betotrit 
ber  felber  tod  grotelijbs  gelegen  is/  biemenoonban 
tocgen  Dunnes  particulieren  interefïs  ban toègen  ber 
<02enfen  in  alle  manieren  foube  toeten  te  accommobe* 
ren/  gcltjb  men  alle  anbere  ̂ obintien  te  boen  ge? 
tooonlp  i^/  alleen  bat  Det  moge  gefcDiebcnbp02b^e 
en  in  geregeltDcib.  3Bat  ben  naem  ban  iDofTeffieof 
bcteittie  foube  mogen  raben/  fp  Debben  beralacrt  niet 
curieuste  51J11  ban  tooo2ben/  tik  fv  geb2UPhten  tot 
blaerber  cbibentie  ban  be  fabe/  ban  iiat  Daer  inben 
naem  ais  fp  baer  berfebeenen  billiBS  te  berb?ieten 
Dabbe/  bat  fp  fonict  bonben  fp2eben/  of  Daercpgen 
tooo2ben  repeteren/  bat  Det  Dun  toelfmacbte/  baet 
infii  ficD  felfScontrarierenbe/  focDten  bc  fabe  te  ber* 
bupjlerert/  en  niet  bonben  lijben  bc  tooo2bcn  Die  boo? 
ben  omflanb  tkuiim  tot  bcrlicïjtinge/  toant  te  ber* 
foeben  bat  befïcrhtcn  mogen  toeber  geftelt  to02ben  in 
b02igc«  ftaet/  en  te  boleren  ober  be  afneminge  ber 
felber/  toat  ban  bacr  ur»t  anbers  berftaen  tobben/ 
ban  bat  be  fterbten  fouben  mogen  geftelt  too?ben/  in vcterï 
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veteri  fiatu  vel  Domini ,  vel  Pofteflïonis ,  illegitime  fal- 
tem,en  bat  Den  afgenomen  toace/bat  fp  jure  ifto  gebab 
Dabben/  Dominium  fonbec  ttoijjfel  p?etenbecen  fp  niet/ 
fO  öail  OOft  0CCnc  Pofl^flio  qua:  vel  in  faéto  confiftit , 
toat  foube  ïjet  öan  mogen  3ijn  /  bat  Dun  afgenomen  en 
bat  fp  begeecen  Dun  toebcc  gcrcflttuceirt  te  tooien. 
5^amentlij6  qüod  maneat  in  mcnte  retentum  &  «gre 
ferant  expofitum ,  en  bat  fp  baecom  ban  Ijaec  met  \\zb> 
öen Bunnen  Doren/  offp  mollen  ficD  binben  baec  in 
geoffenfcecttejtjn. 
€n  alfo  nu  meet  ntet  cefteect  ban  be  geccmacgueec* 

bebtoMtecljepb/  inbe  betupgcniffe  ban  <©oftecgoen 
aèeftecgo  gegeben  binnen  Seeutoaecben  ben  n.<Bv 
tob2io7  ban  bat  fp  geinfifteect  Debben  op  be  bccftlaein; 
gebanbettoee  letten  atëbebietbe  en  be  bijfbe  poinc= 
ten/  om  te  toeten  toaec  in  be  peeren  Staten  «0enecael 
öengemeenen  man  oojfafte  gegeben  Dabben/  om  tik 
ban  ©:iefïanb  ban  tcoutolofigDepb  tebebenften/  en 
toie  ban  eenigen  in  be  generale  Staten  befelbe  moei); 
ten  3ön  /  bp  ben  toelften  bie  ban  ©?ieflanb  fcljanbeltjft 
bebacDt  toaeemfo  totlben  fp  befe  actie  ïjiec  met  conclu; 
beten/  na  bat  fp  alleen  fullen  becDaelt  Debben/  bat  Daec 
Diec  op  geen  anbec  anttooo2b  té  getoo?ben/  al$  bat  Det 
fclfite  bepenbeecbe  ban  be  fafte  ban  fèoebecben/baec  bp 
fp  (jet ooft  alfo  Debben  gelaten/  betoijle  Daec  genoecD 
toasomte  p^fentecentotbecanttooo2binge/  engee* 
nen^étanbec  te  binben. 

(gen  anbece  in-faefttëDaec  boo2getoo?pert/ bie  fp| 
btütftS  nabec  Debben  tec  fjecten  genomen  /  afê  bat  alle 
b'anbcceèjobintienfp  toeten  bp  Date  bede  gefjeuge; 
niiTe  niet  oftcc  gefepttëonbee'tjocft/  of  ffecbteUjcft onbec  Igollanb  gebjacftt  toacen  /  befjalben  fp  ban 
©2ieflanb  bie  ficD  baecom  ceben  Dabben  te  nautoec 

bob:  te  ften/  ban  alfo  baec  bit  in  't  af  gaen  boo?  guam/ 
Debben  fp  baec  op  gcftoegert/  enbolgen*  fcD?ifteïyft 
anttooojb  gegeben/  atë  toefenbe  een  faeft  bie  nocDbie 
ban  l^ollanb  nocDte  anbece  ̂ obintientec  eecenna 
gefjouben  mogen  too?ben  /  bien  ban  ̂ ollanb  niet  als 
bie  Prajtextu  Libertatis ,  fouben  foeften  Dace  2Sonbge- 
noten/bie  fo  toel  atë  tik  ban  lollanb  Dace  epgene  %U 
bertcpc  Dabben  Delpen  boo?-becDten  fonbec  te  b?en^ 
gen/  in  focietate  vere  Leonina3ben  anbecen  J^obintien 

CbenfOtoepnig :  Quidum  Potentioristirannidifefub- 
ftraxefTent ,  fubiiflent  jugum  asqualium,  non  fine  extre- 
ma  ignaviaj  nota ,  en  fp  Hebben  bit  te  toepnigec  nonnen 
becftaen  bat  bie/ bie  fpfpeucben  te  tcacDtenom  baec 
gefag  extia  Hmites  fus  provincie  te  ectenbecen/focD- 
ten  anbece  ban  't  felbe  fept  te  befcDulbigen. 

3fllbu$  fullen  fp  balen  totte  actie  ban  ben  14.  <©cto* 

fei$  op  ben  na-mibbaglj/  aio5  fp  toebec  in  be  Becgabe- 
tingebanbeaUinge  Staten  ban  ©?ieflanb  befcDep; 
ben/  enbe  ï|cecï$ottinga  beeft  aengcbangenteboen 
een  ecnjtDafttge  en  formele  <a?atie/in  toelftecsr  inganft 
Dp  gep^eoccupeect  Deeft/bat  Dem  leet  toace/  te  moeten 
nomen  totbe  ̂ jopooflen  bie  Dp  boo?  Dabbe  te  Dou- 
ben  /  totte  betonïnge  ban  be  confufie  ban  be  ftaet  ban 
ben  ïanbe/  nk  Dp  liebec  toilbe  becfcDonen/  ban  toiec- 
be  gebtoongen/baec  ban  openinge  te  boen/tot  falbecin^ 
ge  flinec  eecen/  en  uptbe  plicgt  baec  metDp  fünec 
SanbfcDap  banB?ieffanb  toace  becbonben/Deeft  baec 
na  aengebangenbit  fonbament  te  leggen/  batallebe 
beceenigbe  ̂ obintien  flaet  maftenbe/  foubecain  toa; 
een/  obecbemibbelen  tik  niemanb  anbecö  Dabbe  te 

eommanbecen/  of  pet  te  impetecen/  bat  baec  upt  cefttl- 
teecbeDet  oncecDtbienban  ©?ie(ïanb  be/egent/  inbe 
becnieutoinge  tik  boo2genomen  toace  /  in  Det  bccleg- 
gen  Dace0  ftcijgf-bolfté  /  bupten  toeten  ban  be^taten 

ï^ollanb  gebaen  te  too:ben  /baec  upt  ffuptenbc  een  in^ 
conbenientbanmeecbcc  tot  minbeb  ̂ amentlijft  alfo 
ük  baniüollanb  geoo2löft  toace  getoeejl/  obecljauc 
ftctjgf-bolfe  te  bifponecen  /  en  baec  Danben  te  flaen  aen 
anbecö  ̂ obintien  penningen/  en  bie  ftaet  maften  a& 
Bneflanb  en  (Dbec-f  flel/toat  ceben  battet  ban  toace/ 
batmen  tik  ban  ©Jtejianb  foube  toillen  omleggen  Ijct 
gefag  obec  Daac  ftctjgf-bolft  bupten  Dace  ̂ obintte/ 
maec  in  fulften  plaetfen  hk  geen  ftaet  maften  /  bat  Det 
b?eemt  toace  /  bat  fonbec  ï^ollanb  in  'ö  <©2abentoeect ntet  gefcDf cben  maclj  /  altoaec  be  <£5oubecneuc  i.o  ban 
ïlollanb/engeen^ecgeant  ittajozmacDooft  bPben 
ïïaeb  gcftelt  too?ben  /  ban  bien  't  belieft  bk  ban  =^ol> lanb,:  en  bat  baec  tegen  bie  ban  ©?ieflanbobec  Det 
©olftDacec  cepactitienïct  fouben  bupten  Dace  Pjo- 
bintietefegöenbebuen/  en  obec  flaenbe  be  befettinge 
ban  Reegen  op  ben  ̂ oom/  alöfDn  €ccellentie  int 
pacticuliec  aengaenbe.  Stem  in  be  4p02ten  ban  3lillo 
en  tec  &mft  /  baec  met  ficD  tik  ̂ elanb  bemoepben  / 
Deeft  baec  mebe  geconclubeect  Det  eec(te  poinct  ban 
Det  leggen  en  becleggenbec<0acnifoenen/  ftaenbeop 
be  cefpectibe  cepactitien  /  en  iö  genomen  op  Det  ttoee- 
be  poinct  ban  be  5Fo?tificatien/  ftcD  baec  op  geb2agen* 
be  tot  Det  cappo2tbanbe  ©2iefe  <©ebeputeecbe/  tot 
bien  einbe  ecp?e(felnft  getoeeft  3rjnbe  in  ben^age.©ec- 
melbenbe  alleen  be  oo2fafte  toaec  upt  alfulfte  beputatie 
gefp?oten  toace :  jaameUjft  upt  feftee  cefolutie  ftaetf- 
getoijfe  genomen  in  ©2ief(anb/  bat  Daac  contingent 
tot  be  becfogte  3fo?tificatie  penningen  foube  geemplo^ 
peect  mogen  too?ben/met  Det  geene  fo  bk$  toegen  ban 
b'^mmelanben  mocDte  ftomen  totte  5p02tificatie  ban fëoebecben  /  maec  baec  tegen  conclubecehbe  /  batmen 
tiefc  fortificatie  (om  bie  ban  ©jiefïanb  baec  upt  te 
fïupten)  Ijabbe  geacbept  tegen  te  Douben/  en  bat  uptbe 
bolgenbe  cebenen. 

€ec(telijft  batmen  gep?actifeect  Dabbe  een  Wiegen* 
be  Slegec  te  Douben, 

3£at  be  Jojtificatie  penningen  fouben  geemplo* 
peect  en  gebiftcibueect  too2bcn/baec  en  alfo  't  ben  föa* 
be  ban  ̂ tate  Dabbe  te  o?bonnecen. 

<©atmen  becfocDt  en  geobtineect  Deeft  /  om  Det 
ftcööf-bolftban  ©?ief(anb  upttetcceften. 

€nalfo  ©2iefïanbban  ©olftte  bloten/  fonbec  be 
toelfteonmogeujBtoaabatbe  fortificatie  ban  &oc* 
becben  boortganft  foube  mogen  getoinnen. 

^at  op  b'  Unftantie  ban  be  boo?f5.  fortificatie  bp 
be  Staten  <0enecael/  bie  ban  (©bec-Jflfel  etctoa- 
een  becfcï)2eben/  om  alfo  be  jpo?tificatiete  beletten/ onbectuffcDen 

(Ce  ucgecen  fnbmifTie  tuffcDen  pactijen  obec  be 
boo2f3  f  02.  tificatien  contenbecenbe. 

(€e  beiegenen/  bie  ban  ©?iefïanbfo  fpottelnftmet 
Det  cefcontcecen  Dacesf  becfcDotö  in  't  liguibecen  tegen anbece  ̂ obintien/  bie  men  niettoift  toat  tp  bat  te 
becteaeftten  toace/  aljSDetbpbe  anbece  ̂ ?óbintien 
fpottelijft  toaö  genomen/  bat  bptjt  <tf5ebèputeecben 
ban Zelanb inbe  ©ecgabccingebanbe  Staten <©e* 
necael/  geltjfte  prefentatie  gebaen  toasS  aen  anbece 
^obintien/Daacbecfcftotte  cefcontcecen  inbeiro?ti* 
ficatk  ban  ©laenbecen. 

€n  tenacDtften/  enten  lefteninbennaem  banbe 
<ï3enecaliteptbe  boo?fcD2eben  5?02tificatie  aen  tene^ 
men  /  onbec  fulfte  conbitien  tik  men  ban  te  bocen  toifi 
niet  aennemelijcft  te  3tjn. 

ÖPt  allen  toelftenbe  boó2f5.  ̂ ottinga  geinfeceect 
Deeft  be  gcote  ongeïijftftept  tik  baec  gepleegt  toace/  en 
niet  geconclubeect  fonbec  op  anbece  pjopoofïen  te  fto- 

r, 

6. 

8. 

ban  ©jieflanb  of  Dunne  <0ecommitteecbe  ïlaben  /men/ bie  Dpfepbe  fonbec  fïot  te  3tjn. 
niet  toetenbe  upt  toat  oojfafte  be  ̂ tabboubec  baec  toe 
betoeget  toace/  tik  fp  niet  beeftonben  Det  felfbete 
competecen/  bocfjbatfp  ban  benjbbee  aennemtnge 
beö  getogen  ban  2Hïcn3on/  met  Det  föenbecfacl 
ban  i|ollanbttoelgelcecttoacen/  Doecoutoelijcftbat 
met  be  $2obinticn  geDanbelt  toiecbe  /  en  bat  Dun  ban 
©?ieflanb  geinbecteect  toecbete  boen/  toat  bie  ban 
Utollanbt  in  dadingen  /  ̂tabecen  /  en  25loft3iel/  ooft 
felfë  ten  cefpecte  ban  '^EanbsS  mibbelen  gebaen  toace 
op-lefenbebaec  toe  eenen  25?ief  ban  ujne  <©enabe/aen 

fnn  <eccellentie  gefcïj?ebenin't  g|aec7o.  ban  'tcup^ 
men  m  ft2tjgf-bolftö  upt©loft3iel/  't  toelft  bp  ben  fel 

3Biti0in  effect  batfp  uptbe  boo?p2eben  Pratte 
DebbennaDaec  beltebecftahb  ftonnenbegcijpen/  on- 

bec Det  fp2eften/  notecen/  en  bp  Dace  befte  gefteugeniflTe 
ontljouben  mogen/  toaec  op  fp  in  een  bp-ftameeftun 
bectcoeften  /  in  communicatie  begeben  /  en  na  eenïgc 
bcltbecatiegoetgebonbenDebben/  fonbec  bectoog  te 
anttooo2ben/a$  fp  toebeeftecenbe  gebaen  Debbem^a- 
mentlijft. 

^atfp  niettoemiigec  bectoacljt  Dabben  alö  teDo- 
een  fulften  apologie  en  ecp20batie  ban  faften  /  bie  tot 
bec  mateencnietbienbert/  bic  Daecbetoogen  Dabben 
albaec  te  ftomen  /  om  bat  men  ben  anbecen  foube  met 

ben  2&ief  betupgt  toiect/  niet  te  mogen  fonbec  tik  ban  cebenen  Debben  te  bejegenen/  be  felbe  te  obectoegen/  en 

be 



274 

be  getoiebtigfte  plaettf  te  gcbcn/gelijft  feifss  lip  bie  ban 
a&tsffanb  Inui  toaöin  ïjareeerftc  Segatie  gegeben 
boe?  affebenb/  bacr  op  fp  boor  bcfettocebc  repfetoe* 
bcrom  imcnbcfcbepöengctoorben/batfpnict  toiflen 
tot  fuïfec  uropooften  gegeben  te  Ijebben  eenige  oorfafte/ 
miieüienöatfpbantijb  tot  tijb  bctupgt  en  gep20tc* 
(leert  babben  /  öat  fp  niet  gemeent  nodj  beïaft  toaren  / 
pin  te  Bomen  in  eenige  tonteftatie  /  maer  in  alle 
brunbfefjap  (gelijft  Det  betacmtonber  $2Qbintien/  bie 

fonaiiatë&efe  onöec  ben  anberen  betbonbcn3ijn)  t'o* berlcggcn/en  te  beflupten/toat  reben  en  billiftbept  fou- 
te bercpfeöen  /  niettemin  bat  fp  bun  niet  en  fcij2cum* 

hen  te  tomen  tot  bcrantto002bingc :  <ga  ooft  fonber 
langer  bebenlten  en  flacnö-boctov  of  toel  op  een  reben 
bie  ban  bier  $i)be  metboo2ract  in  geftelt  toao\ 
Om  toaertoe  te  temen/  fpbcrftlaerben  batfpbe 

böQüiïcIUnge  acngaenbe  toaet  bp  gefepttoorb/  bat  alle 
f&obintten  bicficïj  in  ©2pljepbgcbinbiceerttjebben 
en  baer  ober  berbonben  fijn/moeten  gebouben  to02ben 
boor  foubcrain/  cnbatbeberbonbene  $20binticnin 

geenber  manieren  bcljoo2benb'ecnobcr  ben  anberen te  ufurperen  /  of  boo2bceï  te  foeften  /  macr  bat  fp  niet 
berftonben  bat  Det  fclbe  alleen  plaetfe  Dabbe  bp  be 
$):obinticn  bie  fïact  manen/  maer  ooft  bp  be  gene 
Üicn  (jet  ongeïuft  getroffen  babbe  /  batfe  in  beft  con  jee* 
turen  ban  on$  berbreemt  toaten/en  geen  ftaet  «onben 
maliën/  betoclfte  baetom  be  <ü5encraütept  alö  troutoe 
25ontgcnotcn  tocfiaet/ gebouben  toaren  boo?  te  ban* 
gen  en  te  befeïjutten  /  bacr  met  fp  in  bacr  ïjoog  en  ge* 
recOtigbebenniet  fouben  ban  pemant  mogen  betftö2t 
jdoojben/bort)  bat  ïjet  tegentooorbige  gcfcljil  principa* 
lijft  toatf  gelegen  inbeelatie/  toaec  bp  gefuftineert 

toiccöe/  bat  gene  bemietoinge  ban  't  leggen  en  berieg* gen  ber  <0anrifocnen  buptcn  bepobintic/op  toeifterg 
repartitie  fouben  fuïfte<©amifocn  -noubeiiö  flaen  mo* 
ncn/beljoorbe  te  gefcljtebenv  ban  bpabbijfe  berfelber 
jfcobimie/toacr  op  fp  neen  fepben/atë  niet  refuïteren* 
be  upt  be  boo2f3.  boo2fteilinge  /  betoijle  titltltxittö  ber* 
fjaelt  toaovbe  J>olbaten  en  mibbelen  ftacnbe  ten  bien* 
ftc  ban  be  «Bcneralitcpt  /  en  ingebraebt  /  en  gefamen* 
beröanb  getontribueert  ten  beboebe  banbe  <*5eneraü* 
tept  niet  honben  ban  natuurt  tocgen  te  gelijft  berflaen 
toorben/  onber'tgefagcnterbifpofitieban  bepattt* 
tuliere  $20bintien/  en  getranfporteertte3ijn  aenbe 
«Bcneralitept  ban  elite  $?obintie/  baet  met  niet  toarc 
beftlamt/ten  aenfien  bat  fulfte  fouberainitept  niet  toij* 
ber  ftreft  te  /  ban  binnen  be  palen  ban  fulfte  $2obintie  / 
en  niet  ober 't  gene  bat  tuffrtjen  allen  $20bintienge* meen  toaö/en  bat  beftont  in  fotietate/eii  boortoaer  al* 
fo  een  $jomnft  ban  $2anftrijft  fo  fouberain  alö  Op  iö  / 
jïrtjmct  gcftbacmtljeeft  te  ftomen  met  befe  $20bin* 
tieninbereeninge/  om  fijnen  iirijg  metten  feiben  ge* 
ineen  te  maften/  fulr  bat  tfeene  fonber  ben  anberen 
baer  op  niet  en  fal  mogen  guiteren.  «^o  en  tó  bet  ooft 
niet  tegen  be  fouberainitept  ban  be  fclbe  $20bintien  / 
batfe  onberlinge  metten  anberen  geftomen  fijn  in  önie 
om  tegen  ecnen  fo  macljtigen  Bpanb  /  bien  fp  in  'tb& 
fenber  te  f  toaft  5i)b  /  tegenkant  te  boen  /  bare  ©2pbV 
ben/gerecbtigbcben/enfelf$  bare  fouberainiteit  (taen* 
be  te  boubcn/en  tot  fulften  cvM  baer  maebt  en  mibbe* 
fóh  in  be  gemeenc  faftc  t'famen  te  b?engen  /  toaec  ober fo  elft  fijne  fouberainiteit  foube  roillen  uptfïrecften/bie 
moet  bepaelt  blijben  binnen  be  tteeften  ban  fijne  epgen 
p20bintie  /  foube  baer  tipt  te  bolgen  nebben  /  niet  ban 
een  umetiijfte  confufïe :  toat  aenginft  b'erempelen  ban £?ollanD/  en^elanb  gcallegectttenepnbe  banobge* 
lijftljeit  tik  bun  banïD2ieflant  in  'tleggcn  en  berleggen 
beö  ï$2iigö-boI]c  op  bare  repartitie  ilacnbe  /  gebobcn 
b)ierb?/bebben  fp  berftlaert  nergens  toe  te  bienen/ban 

Hét  drie-en-dertigfte  Bock  ]  \  r59^ 
ne  inconbenient  toilbe  ballen  in  't  anber  /  en  epmelijft 
bebben  een^anb  fonbec  3©et  en  alle  o?b2e/bocb  fo  be* 
lebe  ï^ollanbfe  befettingeban  ̂ taberenen  ̂ arlin* 
gen  belangbe/  bat  't  felbe  boo2  bp  toate/en  bat  tik  ban tóollanb  be  reben  plaeto  gebenbe/  baer  ingebefitieert 
naboen/  gelijft  ooft  bk  banB2ieflanb  be  befettinge  ban 
ï|a(Telt/aïfo  bat  fulfte  erempelen  toel  moebten  getom* 
penfeer-  toözben/  en  beboo?ben  gebolgt  te  to02ben  in  't 
öcfitfeten/  en  niet  in  't  continueren  ban  't  gene  bat* men  felfg  beftenbe  boo?  ongelijft/  bat  ban25loft5iel  ber* 
maent  luaö/baer  op  ié  gefept/  bat  fp  berflaen  babben 
't  felbe  in  berb:acb  te  flaen  /  en  bat  baer  gebackt  in  be 
©ergaberinge  ban  bc  Staten  <0enerael  upt  be  monb 
banbe  «aebeputeerbe  ban  €>ber-f|0'el  geljoo2t  te  neb* ben/  bat  fv  ban  €>ber-ff ffd  alfulfte  f todngljcpb  bup* 
ten  bie  ban  ïBnefïanb  toel  fouben  neerleggen,  ©an 
Eelanb  bebben  ft*  bobenbermaent/  nietgefebiette 
3ijn/  upt  eenig  pjetenö  teebt/  maer  om  be  fafte  te 
beter  t'accommoberen/  baer  anbergs  bie  ban  Eelanö 
altijb  metter  baeb  toel  betoont  [jabben  /  batfe  fijn  €r* 
cell.  afó  <©ouberneur  gaeme  begaen  lieten/  bet  toelfte 
feer  beel  berfebeeïbe  ban  fjet  gene  bp  W  ban  ©2ie$* 
lanb  gefuftineert  too?be/  aljS  of  be  ̂tabboubcr  bup* 
ten  bc  ̂obintie  ban  $2ieflanb  nietfeube  'tïi2ijg0* bolft  ban  ©2icfïanb  mogen  leggen  of  berleggen/  ban 
bp  abbyft  ban  be  <öetommittecrbe  Staten  ban 
j©2ief!anb/  bien  fp  gefegt  't  fclbe  $2obinciaiijft  niet tè  raften  /  maer  genetalijft  ben  öabe  ban  «&tate/ 
baer  in  bie  ban  ©2iefïanb  ooft  beftarc  babben/  gelijk 
Ijicrboben  metbe  conteflatien  enberftlaringen  baec 
op  gcballenb2eeber  berftlaert  t0 

3©at  ban  ïjet  poinct  met  Ijet  ̂ olïanbfe  ïjenbcrfael 
in  be  fafte  ban  be  ̂ ertoge  ban  ̂ llcn3on  opgebaelt 
toaö/  't  felbe  nebben  fp  niet  ftunnen  berflaen  /  toacc 
toe  ÖCt  bienbe  /  anbCt?S  ban  ad  quarendum  occafiones , 
bk  botlj  bagehjïys  fo  beel  otcurreren/  bat  öet  niet 
bannobe  toarc  bicrgeUjfte  oube  floten  optegcabcrr/ 
en  f)iet  met  iss  ongebaeclijft  beanttooo2bt  gctoeefl/ 
Det  eerfte  beel  ban  be  boo2fc[)2eben  <©2atiê, 
^u  ttoeebe  beel  raente  be  fortificatie  ban  Uoe* 

berden/  beftaenbenabHngoebbunften/  eenöbeclöm 
contrarictepten  /  anbetbeelg  in  berfteringe  ban  be 
goebe  intentie  ban  be  peeren  Staten  oBeneraeï. 
€n  ten  betben  in  berbael  ban  't  gene  tn  bet  baeb 
alfoo  niet  gefeniet  toaö  /  baerom  fp  ban  ter  ton* 
trarie  gefept  in  ben  eerflen:  t©at  bet  guaïijftmet*rFoi.86.j 
ten  anberen  acco2beerbe/  bat  men  om  be  fortificatie 
tebeftinberen/  foube  ter  eenre  3ij»ïe  een  blicgent&e* 
ger  gep2actifeert/  enter  anber  3ijbe/  Detftrijgo'- 
bolft  ban  baer  bertogen  öebben  /  toant  in  bien  bt  1*02* 
tificatie  baer  met  foube  op  geljoubcn  3ijn/  bat  bet 
©2ieftfje  bolft  in  ber  noob  getogen  i£  na  Mambt* 
ten/  fo  babbe  be  f02tificatie  fonberlinge  moeten 
geb02bert3ijn/  boo2  l)et  bliegenbc  Seger/  bat  men 
in  aber^#jfel  te  (jouben  boo?-ncmenö  foube  mo^ 
gen  getoceft  3ijn  /  alfo  men  toel  toect/  bat  fonbec 
alfulften  bliegenöenSeger  bc  fortificatie  niet  bien* 
be  aengeroert/  toel  berftaenbe  ter  anber  3ijbe/  bat 
atëben  noob  in  aDlaenberen  fo  groot  toa#/  bat  baer 
ban  bepenbeerbe  bc  reputatie  en  merftelijftc  berftoac* 
ftinge  ban  ben  ftaet  beö  %ax\b$  1  öet  boen  ter  tijb 
niet  toasf  gcraben  tot  eenige  fortificatie  in  ftrieffanb 
(bie  uptflel  nonbe  ïijbeii)  t'emploperen  ftet  bolft  ban oorloge/  en  ben  bpanb  fonber  tocbcrflanb  te  laten 
betreeften  en  boo2tgacninöet  fpoet  fijner  ©ictorien/ 
baer  upt  ten  anberen  bolgb/  bat  ben  peeren  Sta- 

ten <0enerael  Qualijfttclafle  gelept  tooro/  alöof  fpf 
ïjet  bolft  upt  a^rieftanb  getogen/  enBrieffanb  bïab* 
ben  onberflaen  ban  ïjare  penningen  gebcftineert  tot 

ombeftoarigbebentebermeerberen/  enbeberboofbes  be  f  02tificatie/  met  be  refolutie  in  be  toelfte  fp  be 
toonbe  toebet  rau  te  maliën  /  om  be  toelfte  te  berfacf)*  j  biflributie  alfulfter  penningen  geftelt  Debben  acn  bm 
ten/cn  met  goebe  rebenen  toert)  te  nemen/  fp  in  ©2ief* 
lanb  geftomen  /  en  felfjs  ban  bk  ban  ©ricflanb  tocber 
befrbepben  toaren  /  bat  bp  foo  berre  gelijft  bet  bejï  toe* 
tclös  loop  i^  /  bat  alle  fafte  in  materie  ban  ftaet  onber 

ütabeban  ̂ tatc/  te  bloten/  om  bacr  met  be  for- 
tificatie ban  ïjoeberbente  beragteren/  toan  fobcef 

bet  upt  treeften  ban 't  Ijrijgo'-bolft  aen  gaet/  f)ett# 
gefepb/  bat  b'upterflc  noob  baer  toe  beeft  gegeben 

berffbepben  3lanbfcbappenniet  altijt  gelijft  en  effen  j  O02fafte/  nu  toijft  be  reben  upt/  bat  noob  berre  i$ 
nonnen  toe  gacn/  bet  foube  nonnen  gefebieben  bat  pe*  berfcljepben  bah  b2ptoilligïjepb/  alfo  bat  bet  niet 
toerö  b'eene  of  ben  anber  toat  meer  ficb  foube  mogen  aen  ben  toille  of  boo2raeb  aen  be  Staten  gebangen aannemen/  ban  bemreefttö  tocgen  toe  guamc/  ïjet  Dczft/  om  ï}tt  ©2icfclje  3^rijg0-bolft  te  ontbieben/ 
fclbe  foube  te  btenen  bebben  boorcrcmpel/  niet  om  te!  maer  ban  ben  toille  ban  ben  bpanb  bk  ontf  benboor^ 
bolgen/maeromtebermijben/fomennietbanöetee*!fcD2eben  noob  aen  b?ogt»  €n  'ti.ö  betre  ban  b'in* 1  ten^ 
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tcntic  ban  be  Staten  gctoectt  /  om  bic  ban  ©2icffanb 
ban  bare  penningen  t'ontbloten/  bic  ober  niemanbs penningen  begecren  tiifpofttie  te  Debben/  macr  ficlj 
gaerne  laten  contenteren  met  be  penningen  bic  in  bc 
«Ï5cnecalitept  bp  geiijhDepb  ban  Contcibuticn  ge- 
&2agt  to02ben/  ban  be  refpectibe  pobintien/  bic 
ficb  felfs  bloten  ban  alfuiïte  penningen  als  fp  ter 
<©eneralitept  inbjengen/  toaer  ober  be  <6encra; 
litept/  fo  fp  niet  toilben  beö  gemeen  Hianbs  recDt 

geballe  niet  bonbc  afgcfïagen  toö2ben/  öeboubenbe 
Unit/  baer  ooh  bet  felbcboben  alle  reben  niet  toilbe 
ballen  (bp  getecu  infonberbepb  ban  bic  banB2ieS- 
Janb  /  fo  Ijet  fcljeen  bat  bic  ban  <Obcr-$  ffci  ficD  fouben 
Debben  obec-reben  laten.)  ̂ o  Ijebben  bc  Staten  <0e- 
ncracï  niet  nabcr  bonnen  bonten/  ais  ban  be  b^ie 
mibbelen  bo  ben  peeren  ban  ©2icf!anb  gep^efenteert  / 
om  tot  bc  5pb2tific atie  ban  ïiocberben  te  ftomen  /  ïjet 
fclbemibbelaentc  nemen/  'ttoelfte  bic  ban  2D2ieS- 
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tc  bupten  gaen/  niet  ban  pcmanbS  in  't pactïcnlict*  lanbbiebetfelbc  mibbel  boojgeflagen  Dabben/  niet «enig  betoint  acco2beecen/  anbers  ban  bp  getnc; 
iten  confente/  't3P  bp  repartitie  of  anbers/  of  bp autboritept  ban  ben  tfabe  ban^tatc  toerbgocbgc- 
bonben/  boo2t  ober  flaenbe  bat  ban  be  fpottelijue 
p?efentatie  gcfept  tocrb  in 't  lirjuiberen  bes  ober- 
fcDots  ban  be  boo2fcD2ebcn  fortificatie  als  tot  bc 
tegentooojbigefahetoepnig  bienenbe/  baer 't  bier  op tegentooo?big  niet  aen  bomt.  ̂ o  istenberbeninber 
toacrOepb  berrc  ban  bacr/  bat  om  bc  5p02tificatie 
tc  beletten :  <©e  Staten  <0encrael  fouben  bic  ban 

4Dber-2f flfel  befcb2eben  Debben  omficlj  t'oppoferen/ en mibbelertijb  bpbc  bo02gc|ïelbc  fubmifiïc  be  fabe 
te  bilaperen  /  en  cpnbelijh  bc  fortificatie  felfs  aen 
tc  nemen/  onber  fulhe  conbitien  bic  ogenfcbijnlijb 
niet  fouben  te  p2actiferen  jijn/  toant  Det  isfo  ben- 
nelijcb  /  bat  bet  niet  ban  /  (baer  be  bacb  felfs  fp2celtt) 
tegen  gefp20ben  to02ben.  3Sat  bic  ban  sOber-ff flel 
bp  folemnelc  3£egatien  al  eer  bet  5p02tban  föoeber; 
ben  gerecoub2eert  is  getoeeft  /  Debben  in  't  lange  boen bertonen  bet  reebt  fo  fp  p2etenbercn  op  en  tot  Ijet  5p02t 
en©lecneban  föocbecben/  ooft  in  fpecie  met  befet- 
tinge  ban  önjgö-bolh  /  en  bat  bp  bcugöclijucn  tijtel  / 
fofpallegcerben/  toaer  ober  bc  peeren  Staten  toa^ 
ren  betocegt  getoeeft/  fulhen  0202c  tcftcllen/  en  aen 
fijn«crcellcntietefcD2ijbcn.  <&atbp  gebatte  ban  ber; 
oberingc  beö  felbcn  5f02ts/  fijn  €rcellentie  be  aen? 
02beningc  foubcteboen  Debben/  bat  niemaubinfijn 
recDt  berb02t  toierbe/  en  bat  bacrom  ecnig  jleu; 
trael  <0armfoen  onber  't  commanbement  ban  <è20c= 
nebelb/  bacr  op  foubc  gelept  mogen  tooien/  toaer 
met  bk  ban  <®ber-f3flcl  berftaen  tooien/  content 
tement  te  fullen  Debben/  en  baer  ober  bic  ban  B2ieS; 
ïanb  fkl)  niet  Dabben  te  beblagcn/  fimbc  bat  Det 
felbe  jpo2t  met  ijet  ©olb  ban  ijt  <ï3cneralitcpt  tucl 
befettoaov  op  Det  Mlw  fp  geen  anberrccDt  p2eten^ 
beren/  banDetïntercjtbangocberbebjaiinge:  ^ict- 
te-min  bat  men  baer  in  omficD  te  boegen  met  ben 
%erenban  ©2iefTanbgecibilifeertDccft  gebab/  tot 
bat  bic  ban  «£>ber-HJTel/  merbenbc  bat  bic  ban 
B2iefïanb  particulier  recïjttotbe  bebïaringcban  Det 
contentieufc  #o?t  p2ctcnbccrbcn/  opgetoacebt  Deb- 
ben,  <0elij«  ban  ban  eerflenaen  is  tc  fpeuren/  tipt 
bc  252ieben  ban  ben  ̂ eerc  ̂ amminga  en  Hoo2ba  rael/  bantoienfpgela}ltoaren. 
gefclpc^n:  batb'intcnticnetoeefliö/  bc  toclbe  fijne <Êmlleutie  berïilaert  Dceftbp  fijne  252ieben/  foaen 
bc  boo?fcD2eben 't  fampt  ben  %'crc  üDonïageöebcn/ 
bat  Dp  geen  oo2baer  en  ban 't  bacr  ban  aen  bc  <£5ene? 
ralitept  tc  boen  openinge/  Dceftoofc  bp  anbere  Mif; 
fibc  aen  ben  ̂ tabljouber  ban  3©2ieflanb  ban  Dcm  bc- 
geert  berfcltêrtDepb/  bat  niemanb  in  fip  recljtfoti; 
tic  berït02t  koo2ben/  bacr  op  fijn  03enabe  berftlaert 
fijntooo2b/  monblijb  ban  Dem  gegeben  tc  Debben/ 
baer  nu  bc  fabe  in  fiilben  terminiöttonbc/  en  bic  ban 
<Dber-|3 (Tcluptboo^-berDaelbc  rebenen  oo2fabc  bc; 
toogen  3ijn  op  bc  tnftantic  en  conbitien  /  bic  baer 
beraemt  en  gebaen  toaren  op  bc  5p02tificatic  ban 
feoeberben/  bupten  bic  ban  €>ber-f  |Tel  bicijier  in 
obergeftagen  en  niet  gchent  en  toaren/  Debben  aen 
be  Staten  <«3enerael  Daerc  toeblticbt genomen/  om 
bolgenbc  bc  önie/  bobcn  Daer  reebt  niet  bcb2oeftte 
toojben/  ,en  bat  baer  in  bpben  Staten  baerinfoube 
mogen  gep20cebeert  to02bên  /  gcluh  in  contraberfiam 
tuffcDen  -SanbfcDappen  bc  reben  upt  toijfen  /  en 
bebecbintentffen  mebcb2engen.  ̂ §ó  Debben  bc  ̂ ta^ 
ten  <6enerael  toepniger  niet  mogen  boen/  als  par 

honbe  fcljijnen  tegen  te  3ijn  /  en  toas  fonber  offenfic 
cnleficban  bic  ban  <Qbti-j$ftcl/  niet  mogenbcber= 
flaen  to02ben/  cenige  conbitic  (nbicu  tc  3ijn/  bk 
niet  ban  tc  bo?en  bp  ben  p2cfentcrenben  ban  ©2ieffanb 
Debben  moeten  ober-legt  5ijn/  bictoel  toeten  batbe 
Staten  <ü5cneracl  niet  bonnen  cenige  5F02tificatic 
aeimcmen/  fonber  mibbelen/  en  bat  be  feibe  mib- 

belen niet  bonnen  bomen/  ban  ban  bc  confentcn  ban 
bc  particuliere  $2obinticn/  bic  baerom  moeten  ber>- 
foebt  too?ben/  gclyb  biesijalben  al-bereets  cenige 
rebeningc  gebaen  toas/  ban  6000  «©ulben  /  bc 
toelbe  ramingc  flonbe  aen  ben  peeren  ban  ©2iefïanö 
tc  abbanceren/  betoijle  men  niet  ttoijfeibe  of  b'an^ bere  P20bintien  fouben  tc  betoegen  3ijn/  mitsfien^ 
be  bc  goebtoiiligbcpb  ban  mijn  peeren  ban  B2icov 
lanb/  fulbsbat  men  ben  peeren  Staten  <6cnerael 
niet  Deeft  tc  bertoijten  cenige  conbitien  bic  ftacn/ 
boo2nantentlijli  te  p2ctferen  aen  mijn  peeren  ban 
©2ie(Tanb/  en  fonber  toelbcbe  P2efcntatie  aen  mijn 
tieren  be  Staten  <a3cnerael  gebaen  mojlc  iilufoir 
ballcn:  ban  Det  is  meer  tc  p2efumeren/  bat  men 
ben  %}ectm  Staten  (6eneracl  fulbcn  mibbel  gep2e^ 
fentcert  Deeft  /  bat  men  toas  acDtcnbc  /  bat  fp  niet 
fouben  aengenomen  Debben/  en  bat  Dun  ober  fulfcs 
lect  is  tegen  Dunne  meeningc  aengenomen  tc  3ijn/  in 
alle  geballe/  batfp  niet  bonben  begrijpen/  toaton* 
gelijbDcpb  Dier  upt  bonbe  gcconclubeertto02bcn/  bat 
be  peeren  Staten  begeerben  tot  onberDoubingcban 
alle  gelpbcpb/  bat  bc  peeren  ban  ©2iefïanb  ficf? 
fouben toilïen contenteren  met  Det  gene  bat  Dun  is/ 
en  fïclj  tc  bcDelpen  binnen  be  bepalingc  ban  Dunne 
fouberanitept/  en  bc  fclbe  niet  tipt  tc  ftrebben  ober 
anberen/  bic  ficD  met  reben  baer  in  oppoferen/  ge- 
bjbmen  berftact  bat  alle  anbere  $20bintien  tcbocn 
fcïmlbig  3ijn/  fo  men  niet  foubc  toillcn/  ais  b02en 
berDacltts/  focltcn  gclijbDepb  inongelijb/  bcrftoo2^ 
ber  ban  alle  toettclijbe  focietepten/  of  nu  befe  cnan^ 
bere  Darc  boo2gacnbe  rebenen/  of  bic  gene  bic  fp 
bomen  tc  beanttooo2ben/  meer  ffots  Dabben/  bat 
Debben  fp  ben  onpartijbigen  omftanbclijn  tc  bcben- 
ben  gelaten  /  en  Dun  nocDtans  betupgt  tc  fubnm 
teren  onber 't  oo2becï  ban  be  peeren  Staten  <0enc- 

Mm  alfo  bc  l^cerc  =^ottinga  ontbenben  alfo  ge- 
fp20bentc  Debben/  ais  bp  Dun  toas  upt  fijnen  monb 
aengetchent/  ban'tepnbcber^bcr-HTclfc  befcD2ij- 
bingcop't  tfuh  ban  ï^oeberben/  Doetoel  nocljtans 
fijn  gebeeïe  berbolg  ban  fijne  rebenen  baer  op  gebi- 
rigeert  toas  /  en  fp  nu  in  berfebepben  anbere  puntten 
geleert toaren/  Doe  tocpnig  bat  ecnige  Dunne  cpgen 
^2opooflenfmachtcn/  toaer  na  Den  bic  bp  repetitie 
uaebtehjbboo2  oogen  getfclt  toierben.  ̂ 0  Debben  fp 
berfocDt  bat  om  bolgenbc  Dnn  cpgen  berftlaringe/ 
en  uptlegginge  ban  Dun  cpgen  tooo?ben  tc  pertinenter 
folutic  op  alles  tegeben/  en  in  Dun  rappo2t  te  feber- 
beren  onbebaelt tc  gaen/  batfp  gelieben toilbcn aen 
Dunbp  gcfcl)2ift  ober  tc  aeben/  )3iCit  en  Doe  beele  fp 
toilben  jlaenbe  Doubcn  /  ban  't  gunt  bat  nu  befe  naeflc ttoee  bagen  toas  op  bier  3ijben  gefepb  geto02ben, 
^acropfp  p2efenteerbenoobDnnboo2-gcben  bpge- 
fcD2ifte  ober  te  ïcberen. 

jiDaeralfó  fp  baer  toe  geen  anparentic  fagen/  büt 
bc  boo:fcD2cben  monbelijbc  bifcourfen  Dun  fouben 
bp  gcfcb2iftc  obergegeben  too:bcn  /  fo  Debben  fp 

<£>P  ben  15.  ̂ ctob?iS  ingefïelt  (bic  fn  ̂atec- 
tpenfolemnelijb  en  ten  ober  toefen  ban  ben  ̂ tabbou-ibaegs  ben  16.  aen  be  «föebeputeerbcn  ban  bebicr 
ber/  mitsgabersben  Kabeban  ̂ tatc  Dier  op  in 't  Uamcrcn  obcrgelebert  Debben)  febcre  fcD2iftebj^ 
lange  tc  Do2en/ be  reben  aen  tocber3ijbentcbebat'(ftc  memo2ie/  tenberenbe  ten  fijne  boo2fcD2eben: 
teren  mibbelen  ten  accoo2be  bicnenbe  booste  flaen/j^amcntliib  toat  be  peeren  ban  #2ief[anb  fou- 
en  baer  befeïbenict  toilben  treden/ aen  te  Douben  op  I  ben  fcD2ifteïijft  toillcn  lïacnbe  Douben/  ban  bc 
be  fubmiffic  bic  bc  Staten  bcrfïonben/  bat  in  allen  $2opootfen  bic  m  bc  boo2gacnbc  Conferentie 1  toa : 
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toaren  geballen  /  baer  op  fp  ban  ooft  onbebangen 

Dunne  m'cninge  fou^c  mogen  b'n  gcfclmfte  inbicncn. €n  toant  fn  Imit  gtfftnne  met  anocro  bonben  ma 
hen  /  aio  hM  bk  üan  bcr  lUmb-fcbappc  ban  ©Jteö* 
lanb  fouben  toefen  ban  berfebepben  bebenben/  gclijb 
fpbaer  ban  bc  teltenen  totnocï)  toe  genoegfaem  ge- 
meest  Dabben.  &a  bebben  fp  op  ben  boo2fcl)2eben 
fefticnöen  aen  bé  peeren  Staten  <0encracl  gefclj2e* 
ben  /  om  te  toeten  ber  felbcr  gocber  meentnge  /  tóacr 
na  fpbaer  in  gcballc  ban  ttoecftallige  opinien  fouben 
Debben te  reguleren.  <£n  miöbelcrtijb 

<Opben  febentienben  geabberteert  3ijnbe/  bat  bet 
goebtoareopal  fulKengeftfmft  aen  te  Douben/  Deb* 
cnfp't  felbe  ooft  beo  te  caebfamee  gebonbenomtijb 

te  getoinncn/  toaer-en-tuffeben  fp  bcr  felber  am* 
tooo2b  fouben  mogen  bertoaebten. 

«Den  negentienben  en  ttointigften  3i)n  fp  beeftenbigt 
getoo?ben  /  bat  bit  ban  be  Jtëolbcn  en  <§teben  in 
mecnige  toarente  berfoeften  Dare  berftlaringe/  Doe 
bat  Der  bp  be  <0enetaIitept  gebouben  toiert  met  be 
commifften  en  Det  leggen  en  berleggen  ber  <0arnifoc* 
nen/  toaertoe  fpbaerberept  bebben.  <Dan3ijn 

(Op  ben  een-en-ttointigjtcn  /  be  <*5ebeputeerbc 
ban  be  HBolben  en  ban  be  ̂ teben  bier  in  't  getal  /  aio 
namentlijft  Cetmano/  Heffe  tfbbeffë.  <3[tcm  be 
25urgemccftcrban  gadingen/  en  ben  ftemmcefter 
ban  «Docbum  jfcano  ̂ 2anf5.  boo?  ben  miobag  bp 
bungeftomen/  en  betfogten  alleen  berftlaringe  bah 

( Foii.  17. )  jjet  leggen  en  berleggen  bcr  45arnf  (oenen  /  fonber  ban 
bc  commiffïe  in 't  mtnfte  te  fp2eften/  be  toelbe  fp  ge* 
acco2beert/  baer  bp  Dun  ten  eetengelaben/  en  onber* 
tufftbenbat  be  tafel  gereet  gemaeftt  toierb/  Debben 
bc  berftlaringe  ingefïelt/  in  bate  boo2fcl)2eben  be 
jDolUiagttgen  mDanöen  ge|lelt/  en  toiert  befe  ber* 
ftlaringc  fo  men  ijun  berigte  /  berfogt  tot  bien  cpnbe  / 
om  hm  anberen  ban  £>oftergo  en  f&eftergo  te  ber* 
toonen  ïjun  ongclijft/  fo  fp  met  fcfjerpcr  antto002b 
boo2genomen  Dabben/  Dun  te  bejegenen/  om  Det 
toclfte  boo2  te  «omen/  fp  nocD  Debben  bien  epgen 

abonb  tegen  'O  anberen  bacgo  boen  berfoeben  aubien* 
tie/  en  loten  felben  bagc:  ̂ amcntlijB 

«Den  ttoee-en-ttoingftcn'0  mo?geno  ter  goeber  tijb 
ontrent  acDt  uren  bp  Duninbare=Èerberge  bcrfcDee* 
nenben^eece^ottinga/  met  bier  anbere  ©olmag* 
ten  ban  <£>ofiergo  en  JBejtergo  /  fo  tipt  ben  €belen  aio 
epgen-erf ben  /  en  Debben  Dun  obergelebert  feftcre  Da* 
vc  fcF)2ifteltjfte  üericDt  /  in  bato  ban  ben  2 1 .  boo2fcb2C* 
ben  /  't  toclft  boo2  en  al  eer  te  openen  /  fp  Debben  gein* 
fijtcert  op  bic  ban  'o  abonbo  te  boren  berfoebte  au* 
öientie/  bic  bien  mo2gen  foubc  te  bienen  bebben. 
Mast  geurgceit  3ijnbe  om  ïjet  obergegeben  fdpift 
eerft  te  lefen/  bebben  fp'tfclbe  niet  Bonnen  toepge* 
ren/  en  geperfittcert  opbe  becfodjte  attbientie/  bt* 
toclltcljun  nocljbien  mo2gcnio  fonber  bertooggeac* 
codeert  gctoecfl/  fulBO  bat  fp  Debben  bp  atticulen 
ge|lclt  allebe  poincten  ban  bare  ginftructien  en  me 
moricn  /  en  3(jn  bacr  mebe  gegaen  in  be  ©ergaberin* 
ge  ban  be  peeren  Staten  ban  ©2ieflanb/  ïjeubenal* 
baer  een  nientoc  en  alOöunbocljt  onbertoact)te^20* 
pofitie  gebaen/  in'tft02te  bermanenbe  ban  batfmn 
tnbe  boo2gacnbe  eonferentio/  niet  met  bc  befte  gra- 

tie aio  fp  öun  lieten  bcbunuen  bejegent  \na$/  en  in 
fpecicbeanttooo2benbe/  bat  infjaer  beriebt  ban  ben 
een-en-ttointigilen  gejlclttoaO/  of  opbunnc  gemo* 
beerbe  ftoarigfjeben  en  bupflerniffen  genoeg  gebaen 
foube  3ijn/  en  op  be  reftitutie  ber  ̂ 02ten/  tik  fp 
nopt  jure  proprio,  ban  in  bc  nacm  ban  be  ̂ cnerali* 
tept  in  gcljab  Dabben :  hc  toelbe  <0eneralitept 
baerom  bupten  alle  tegen  -fp2acft  recljt  (jabbe/  be 
felbe  baere  ̂ offcffie  ban  bctoaringe  te  continue* 

Het  drie-en-dertigfte  Boek ,  i 
Dun  bocljt  be  felbe  cenige  cabilatie  fubim  te  $tjn/ 
mitöbien  fp  niet  in  en  bielt  continuatie  ban  fjun  be* 
foigne/  foiiarc  3^oon.  Jftog,  intentie  toao:  iBaer 
liu»t  aio  of  fp  in  een  rautoc  befoigne  gehomen  toaren  / 
en  bier  met  ober  flaenbc  toatban  ̂ 20tcftatien/  re* 
folutien/  en  anberfinto  gerepeteert  toao/  aio  niet 
nieutoö3ijnbc/  Ijebbcn  fp  ten  leftcnbermclbet/  alle 
be  poincten  bic  fp  babben  in  öare  commiffie/  bacr  op 
fp  begeerbenbat  foube  gcrcfolbcert  to02ben/  bienen* 
be  baer  bp  ban  alfulbe  rebenen  aio  bun  be  memorie 
fuppebiteerbe/toat  aenginh  ht  gebifficultcerbe  qualifi^ 
catie/  bebben  bic  ban  vöoftergo  en  3©eflergo  fonber  ee* 
mg  fonbcrling  bebenben  berblaert  /  gefeïnet  te  3ijn  upt 
bergctcUjepb/  ban  upt  gecne  guaettoiïligbepb  /  om 
'ttoelBtebetoonen/  fpberfoebtenban  Dun  bat  fpbun 
toilben  Daer  obergelcberbe  fcb2iftclijh  becieftt  toebec 
geben/  en  bat  fp  Det  ban  |!onben  aen  fouben  boen 
bufferen/  enaengaenbe  beb02bere  principale poinc- 
ten  ban  Dare  ̂ opofitic/  betoijle  biz  beel  toaren/ 
fouben  toillenflellen  en  ober  geben  bpgefclnifte/  Det 
toelbe  fpgacmaengenomen  bebuen/  aio  bit  anberO 
niet  fogten/  macr  Debüen  baer  toe  tijb  begeert/  in 
boope  bat  bacr  binenDare  OE.IBog.  antl^002b  Dun 
foube  mogen  toe  bomen/  enberfocljt  batfp  Dêubjil* 
ben  bp  ben  anberen  Douben/  fonber  te  bertrecben/ 
of  immero  toilben  tóeber  bomen  /  om  alle  fancn  i\\ 
be(ler  b2icnbfcDap  te  bcflicbtcn/  en  af  te  Danbelen/ 
en  fo  bed  be  gualificatie  aen  ginb/  Dcbbcn  fp  Dare 

<£.  niet  toillen  ontbaren  in  't  toeber  leberen  ban 
Daer  fcD2iftelijlt  bericDt/  macr  niet-te-min  bctupgt 
batfp  aen  bare  bcrblaringe  goeb  contentemem  Dab* 
ben/ niet  anberO  focDten  ban  baer  €.getroutoelnbin 
Dare  gemeene  alliantie  te  bienen  in  alle  mogelijbfjepb 
tebeliebcn/  en  3ijn  alfogeltjb  Det  niet  anberO  febeen/ 
met  gonften  contentementaen  toeber  3tjben  ban  ben 
anberen  gefebenben» 

<Dber  tafel  'OmibbagO  iO  Dun  te  bennen  gege 
ben  bat  Dunne  bcrblaringe  gebaen  op  beb?age  ban  bc 

3©olbencn  «^tebcn/  nopenbe 't  leggen  en  berleggen 
ber  <0armfocnen/  ban  bato  ben  een-ert-ttointigjtc 
fommigen  niet  ten  beften  geballen  Dab/  mitöbien 
bat  fp  bepofeerben  niet  toöbeco  aio  ban  Daer  berftanb/ 
en  niet  ban  't  gene  bat  foube  mogen  beboren  of  gene- 
geert  to02ben  /  toaer  op  fp  niet  anbero  Debben  bonnen 
feggen/  ban  batfp  niet  meer  bermocDteit 

<Dp  ben  boo2fcD2cben  ttoee-en-ttointigften  'O  a* bonbö ten feo uren/  i$  Dun  boo?  ernft  ban  SClutoa/ 
^irma  /  en  ttoce  €pgen-erfben  alle  bier  xmt  <®v 
ftergocn  3©eftergo/  toeber  ter  Danben  gefteït  Daer 
boo2fepbc  fcD2tfteïüft  bericDt/  toaer  in  fp  bertoaebt 
babben  eenigc  beranberinge/  ban  bebonben  bic  niet 
anberO  geballen  te  3ijn/  aio  in  be  gualificatie/  en 
Debben  bunbe  boo2noembe  ©olmagten  bp  be  ober^ 
iebcringc  b^  beriebto  bermclbet  /  bat  fp  niet  toijberO 
babben  te  bertoaebten/  fp  baer  tegen  Debben  Dun 
b2ienbelijbbebanbtber  moepten/  en  niet-te-min  ge* 
lieben  te  bearbepben/  baer  met  fp  in  gualitept  ban 
Dare  €.  lBog.  niet  fo  toepnig  fouben  mogen  gere* 
fpecteert  tooien/  aio  om  met  Dunte  fpcelen/  met 
begeeren  ban  Date  fcD2iftelnbe  p2opofitie/  en  baec- 
cn-boben  te  bertrecben. 

't  3Belb  Dun  ten  boogftenbeftommercnbe/  Debben 
fp  nocb  bien  abonb  bp  ben  genen  bit  fp  meenben  baer 
ih  maebt  te  Debben/  aengcljouben/  om  alfulben 
onraetaf  te  toenben/  en  Debben  ban  ben  felben  ber* 
ftaen/  bat  in  «Ooftergoen  JBeftergo  febere  actetoa* 

regeconcipieert/  ombp  eenpeber  in'tbpfonbcr  ge* tebent  te  to02ben/  ten  epnbe  bat  fo  toel  op  Dare  na 
berboo2gaenbc  aengeben  niet  foube  gebaen  to02ben/ 
tentoare^  batbie  ban  ©2iefïanb  eerft  fouben  gerefti- 
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ren/  fptcffeno  ftoarigbepb  mabenbc  op  bare  gcam*  tueert  3ijn  mogen  in  Daer  geljeel  op^oeberben/  en 
puteerbe gualificatie/  infonberbepbfo  bc  ttoee^ee*  anbere  gep2etenbeerbe  5^02ten/  bocb  bat  befe  acte 
ren  ban  ben  ftabe  baer  in  bergeten  toaren/  niette*|toare  bplupbcn  ban  qualitept/  ooft  bp  bm  of  bier 
genttaenbe  bat  Dare  onbertcbeninge  onber  bc  memorie  <J52ictemjeh  in  be  boo2fcb2eben  ttoee  <0oon  getoepgect 
ban  ben  bijftienben  toao  geftelt/  na  be  tooojbe  bic  getoceft  te  tebenen/  anberO  ban  onber  $2oteftatie. 

fp  in  bun  epgen  beticïjt  ban  ben  een-en-ttointigften  «Ben  b2ie-en-ttointigfte  sDctob2iO  Debben  fp  'o  mo2* 
upt  gefcb2cbcn  Dabben/  en  onaengefien  baren  laft  geno  ter  goeber  tijb  berftaen  bat  bit  ban  <©oftergo 

bic  fp  ban  bc  Staten  <0eneraelt'famcn  babben/  om  en  H©eftcrgo  fouben  met  confufic  gefcDepbenjijn/ be  toelbe  te  toonen/  fp  Debben  boo2gclcfen  bet  Dooft  ban  reebtna  Det  noenmaeliODuit  bpgetoiffe  co2rep 
nifiotban  bareginitructie/  enaebterboubenbebare  ponbentie  aengebomen  /  bat  fp  toaren  gerefolbeert 
crebentie/  bie  fp  bp  befen  toeber  ober  geben/  alfo,  toeber  te  hceren/  enbe  fabeafte  boen. 

»cr 



3$aec  toe  fonbeclinge  febeen  te  biencn  bat  boo: 
ttocebagenDantfïuptinge  op  benontfanftbecgemec; 
ne  penningen  aen  toebec  fijbengefebiet  too$. 

<&m  criiij.bebben  fp  'ö  mibbags?  bn  Dun  ten  eten  ge* 
fjab  be  ttoceSSucgecmeeftecen  ban  gteeutoaerbe  in  bei 
tijb  /  met  namen  Co?nelt£  &pmonf3.  <Ö5ebepu- teecbe  banbe  Staten  ban  ©2ieflanb/  cnülenbucg/ 
metbec  <§tab  «^ettretaris  ï^illcma/  en  baec  bene- 
ben  1flcent$tacbenbucg/  en  <3facobbe  Bain  /  jfl&een* 
ffupben/  betoelftenagcDoubene  maeltijb/  boo?  ben 
tnonbban^.  aienbucg  Debben  geb2aegt/  oftecpet 
toace  bat  fp  ban  Dun  begeecben  /  baec  op  fp  naeft  be- 
8oo2lijfte  bannfegginge/  geanttooo2t  Debben/  niet 
anbece  te  becfoeften  ais?  Dunne  affectie  en  fabeuc  /  tot 
&eb02becinge  ban  be  gemeene  fafte/  gelijft  fp  Oen 
toectcouben/  en  beeftaen  Dabben  ban  't  beboic  ge- fcacn  bp  be  goebe  ̂ tab  3teeutoaecben/  en  baec 
in  fp  bccDoopten  bat  Dace  €.  foube  gelieben  te  con- 
tinuecen. 

"®mi5.  Debben  fp  ontfangenbec  l^eecen  Staten <Benecaelö  anttooo2b/  inboubenbe/  Doe  fp  Dun  te 
tyagen  Dabben  in  geballe  ban  ttoeeftallige  optnien/ 
mits  be  #20teftatïe  bie  fp  t'  Daecbec  bifecetie  fou* ben  mogen  obecgeben  /  gepacapDeect  en  bp  ben 
«©jiffiecgete&ent/  inbato  ban  ben  eeeften  j&obem 
ffctëftilonobo. 

<©encrbj.  <©ctob?t$  tëDace  $jopofme  bie  fp  ben 
*rbij.  monbelijft  gebaen  Dabben/  fcD2iftelijft  ttoee* 
tnaelafgefclpeben  3ijnbe  /  obecgelebect. 

IBacc  alfö  fp  beeftonben  bat  ooft  be  anbere  ttoee 
Hameren  begeecben  geiijfte  affüpiftm/  fo  Debben 
fp  be  feibe  boen  beecbigen/  en  te  famen  in  be  ©eega? 
becinge  ban  be  Staten  ccfcljijnenbe/  enbeninDouben 
iBannieubJ^  cecommanbecenbe/  obecgegeben. 

<&pbencrbiij.  altfbpoccafio/  batbcnlfcectogban 
3&cuiIlon  fijnen  Mefaenbe  Staten  ban  ©2iefïanb 
GefcDieben  in  bate  ban  ben  iiij.  ̂ obentotë  /  fitlo  no* 
Éo  (na  upttoijfen  ban  be  Copie  Denlupben  teffeitö  ober 
Gefonben.)  <€en  epnbe  bat  Dace€.ficD  toilbenboo? 
«I  laten  bebolen  3ijn  be  eenigDepb  /  bit  Dp  Dun  bp  tv 
nen  anbece  ftjnen  25?ief  Dabbe  gececommanbeect/baec 
metfpbienfelfë  fouben  toillen  p?efentecen/  fp  Dabben 
gun  fonbec'tboo2fcD?ebente  binben  in  be  ©ecgabe- 
ringe  gelijft  fp  gebaen  Debben/  en  Debben  mit$  ober- 
ïebecinge  beo1  2S2tefS  ban  ̂ oog-gebacDte  fnne  €rcel- i entie  ban  bouillon  bectoont  /  toaecom  fp  actjten  bat 
DP  fijnen  2&2ief  toel  te  letten  ftonbe  /  al$  genomen  3ijn 
iieuptboo2-fo2ge/  batnietbenbpanb/  becmitjSDun 
«e  oneenigDepb  /  meec  foube  mogen  gefteeftt  toecben  / 
atë  boo?  bc  alliantie  met  öptDeemfc  $?incen.  ̂ at 
ten  ttoeeben/  be  finten  toepnigftaetjs  banljunfou 
iien  toillen  manen/  op  toelftecs?  maeftt  fefteclijft  te 
fcoutoen/  baec  fp  boo?  Dace  onbeclinge  oneenigDepb 
feïfSbefelbe  macljtbiffipecen/  ntettoefenbetep2efiiï 
mecen/  bat  top  baflee  aeneenen  b2eemben  ̂ 2ince/ 
olö  onbeclinge  aen  ben  anbecen  ( toefenbe  bechriupt  aio 
^uftecg  en  552oebecs$  ban  eenen  bloebe/  en  fubject 

«eneclep  pect'culen)  fouben  gebennen  te  Douben  /  en  ten 
clbecbeften  nomenbe/  battoptoel  Dabben  t'obecleg^ 
gen  /  of  Det  niet  foube  mogen  gefcDieben  /  bat  ban  onfe 
oneenigDepb  be  geallteecbe  ffeitteen  fouben  mogen 
gaecp20fijt  maften/  en  ben  b2ebetu|TcDenbepbenne' 
men/  baec  ban  exempelen  fo  niaec  3ijn. 

^en  trr.  toefenbe  «^atecbagsf/  3P  opbenabonb 
ftpDun  genomen  ölbe  ban  Sïlutoa/  <©|mga/  fttU 
ntga/  en  gjan  C02nelif3.  alle  biec  ban  «öofïecgo 
ttt  3©e(tecgo/  en  Debben  Dun  obec  geb?acDt  Dace 
finale  anttooojb/  toaec  op  fo  fp  onbecfïonben  Daec 
te  inbucecen/  om  be  fane  te  Decbatten/  nabec  be* 
bennen/  en  te  nomen  in  eenigDepb  met  be  anbece 
Bamecen/  en  tonfenuentelijn  met  be  gemeene  föe- 
geemge/  Debben  fp  Dun  geanttooo2b/  niet  gelafl  te 
3ijn  om  ficD  met  Dun  in  te  laten  in  eentge  topbece 
confecentie/  baec  op  fp  gecepliceect  Debben/  tot  fp 
baec  toacen/  en  be  cepfe  bectoaect£  aen  genomen 
dabben  al^  b2tenben/  ombe  impebimenten  banialle 
bade  bjientfcDap  toeg  te  nemen/  en  be  goebe  co^ 
refponbentie  en  eenigDepb  te  flecnen/  en  bat  fp  Dun 
baecom  niet  Dabben  te  becmijben/  aliS  fulfte  anbece 
bie  guamen  ban  «©Ibe^eel  of  anbece  plaetfen  /  bic 
Jouben  pactije  ban  ben  bpanb.  Iföaec  fo  fp  Daeclupben 
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nieutoecjS  anöecö  toe  Debben  nonnen  Dctoegcn  /  i$ 
DcnbecWaect/  batfp  ontfangen  Dabben  fencre  p:o- 
teftatiebanbe  «?.|fêog.  ̂ eecen  Staten  <5cneincl/ 
mefUijt  ombefelbe  obec  te  geben:  €n  becfocljtbat 
fp  be  feibe  fouben  toillen  aennemen/  of  bp  Dacccn  p2in* 
cipalenbeb02becen/  batfebaecop  nocöcenmaeltoi^ 
bent3 famen ftomen/  maecfofp  pecfiaeecben  ooö Dtec  toe  niet  gelafl  te5ijn/  en  bat  Dace  $2incipaïen 
boo2  ben  meeftenbeel  bectogen  toacen:  fo  Debben  fp 
moeten  patientic nemen/  Doetoelfpfe  genobigtljeb^ 
ben  om  Dun  be  maeltijb  te  Delpen  Douben/  batfp  ook 
gecefufeect  Debben. 

<©p  begebacDte  p?oteflatie  bartbe  ©eecen  Staten 
<6enecaef  lietmen  ficD  becnemen/  bat  men  be  feibe  (FoL  8^0 nonbe  ftellenin  Danben  banbe  «0ebeputeecben/  bat 
te  ooft  ban  te  bocen  toel  atfo  begcepen  Dabben  /  maec 
befafte  gelept  in  cijpec  beiibecatie/  Debben  betecge^ 
bonben  niet  te  p2ccipitecen/  en  Dace  €.  tfl9og.  in 
DaecgeDeelte  laten/  om  op  Dun  befoigneecbe  toel  te 
letten/  alles?  t'obectoegen  en  te  concluberen/  of  met ful&e  p?oteftatie  befafte  foube  te  Deipen  3ün  mogen/ 
baecom  fpbe  feibe  $2oteftatie  Debben  acDtec  geDou^ 
ben/  entoebecomgeb2agt* 

l^a  bat  be  boo2noembe  bolmacbten  ban  (öófïec^ 
go  en  3Bcflecgo  gegaen  toacen/  5jjnop  be  maeltnb 
gabonbo'  ben  boo2fcl)2ebenccc»genomen  anbece  biec bolmacbten  banbe  3Bolbenen  ̂ teben/  en  met  na- 
men28effe  <©bbeis?/  en  (Ciufte  <öenema/  Rietman 
in  be  aBolben  /  gjtem  cene  ban  be  bolmacDten  bec 
^§tab  ïeeutoaecben/  en  pietec  <0ecritf3<  25ucgec^ 
meeflee  ban  25oIe?toaect  /  en  Debben  Dun  gep2efenteect 
befcD2iftelij&e  becftlacinge  bp  Dunne  P2incipaie  ge* 
bacnopDaceboo?gaenbe  ^opofttie.»  betoelfte  fp  tec loop  /  en  onbectuffcDen  bat  be  tCafel  geftoffeect  toiect  / 
obeclefenbe  en  ecamjnecenbe/  bebonben  Debben  in  btp; 
bebe Dooft-flucften banbe  fiegeeïngeen  Contcibutie te  manguecen  /  contcacf  e  be  toefage  ban  contentement 
Dun  gebaen;  onbec  conbitie:  bat  fp  fttyiftelQk  be- 
fcDept  fouben  geben/  batnopenbebe  gemeene ïlege? 
cinge/  bie  ban  ©jiefïanb  niet  minale?  anbece  ̂ 20= 
binticn  gefcDieben  foube/  en  Debben  ha  geDoubenec 
maeltijb  ben  boo2noemben  bolmacDtigen  alfulften 
ftoacigDeben  becmelt/  metbectoningeban  b'onbol? ftomentDept  Dacec  cefoïutie/  en  inftanbig  becfoeft/ 
bat  Daec  toilbe  gelieben  te  beacbepben  bat  Dace  ©2ïn* 
cipalen  bp  een  geDouben  tooien  /  toebec tfatuert 
ftomen/  en  alleg  beDoo2lpft  tec  Dacten  nemen/  en 
Dun  te  boen  Debben  pa  feftecjtf  baec  op  te  fleunen/ 
Doe  toel  nu  be  boo2fepbe  bolmacDten  ficD  beftlaeg- 
ben/  bat  Det  qualijft  foube  nonnen  ballen/  betoijle 
Durnie  ©2incipaleneen^beel!S  bectogen  toacen/  enbe 
cefle  fïont  op  Daec  bectceft  /  bit  bes?  boigenben  baeg$  / 
toefenbe  «^onbag/  Qualijft  fouben  op  te  Douben/  en 
bpeen  teftcijgen  3ijn:  &o  Debben  fp  nocDtang  Dun^ 
lupben  fo  goetgefp2often/  batfe  geacco^beect  Deb^ 
ben  om  be  Dacen  bp  een  te  Douben  /  en  t'fampt ben  felben  met  Dunte  ftomen  in  nabec  communica^ 

tic- 

betoelfte  op  benleften  <$ctob2té  geDouben  töop 
Det  3lanb-Dup0/  tuffepen  be  bolmacDten  ban  be  a©oi- 
ben  en  <§teben/  bitfp  nocD  in  competenten  getalle 
bp  een  gebonben Debben/  teceence/  en  öunt'fament^ lijft  tec  anbece  fijbe/  alje?  fp  Debben  gecemonflceect 
begeb?eften  in  be  jflegecinge/  niet  alleen  in'tbijfbe actijftelban  Dace  $2opofitie  gecemacgueect/  ban 
ooft  nopenbebebefettinge  met  <0acnifocnen/  ftaenbe 
opbe  cepactitie  ban  anbece  P20bintien/  alöbaecb* 
befettingebalt/  toaecinfpfcDeenente  p2etenbecen  be 
feibe/  bpfonbecDepbbie  ben  anbecen  ïiamecert  bec- 
002faeftt  Dabben  tot  be  tegentooozbige  ftoarigljepb  / 
gelnft  ooft  op  Det  (tuft  ban  be  SCbmicaliteptert  /  't  fock öe  bp  ben  3©oIben  en  «$teben  obec  geffagen  toaö/ 
en  in  fonbect  ban  toegen  bec  Confenten/  baec  in 
ficD  bit  ban  (©offecgo  en  3©eftecgo  cefeceecben  op 
feftcce  cefoïutie  ban  oen  bij/ben  Sunij/  bit  fp  toel 
beeftaen  Dabben  niet  tecDtigD  te  3ijn/  en  bie  bp  be 
3Bolben  en  <$teben  tacite  boo2-b?  gegaen /  en  baec 
op  niet  gefept  toa$  /  met  meec  anbece  28ctitu* 
ïen/  bit  fpbolgene?  pectinentelijft  gefpecificeect  / 
en  aimfma  in  gefcD?ifte  tec  Danben  gefteit  Dcb^ 
ben :  üfóaec  ftonben  fulftö  niet  eec  in  fiellen  en 
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ban  öe  $?iefcDc  Compaguien/  op  be  boo2-geroer; 
bc  5f02ten/  als  gcbaenof  boo2jjenomengetoee|t3ijn 
mogen/  ban  öe  ftucuen  befen  acngacnbe  Decft  fijn 
<*5cnabe  tocber  gcb02öcri/  fulho  iiat  fp  ötc  tegcn« 
tooojbtg  niet  en  nonnen  cjcOiöctcn :  jjèaes  fijn  05c- 
nabe  ïjceft  baer-en-ücben  uöcIj  boo2  öe  feibe  ̂ ta- 
ten  Scores  geboect  tegens  öen  peeren  tloo^öa/  tot 
bcnlttpüueinniups/  op  alfulnen  H&pje  aio  öc 
boo2noembe  Ïtoo2öa  gcfc&eben  öeeft  aen  öcn  <j$c* 
cretario  ban  €ntfmpfen  giacob  gfooftcn  /  in  öato 
npt  2tecutoaerben  ban  ben  9.  «^eptcmöno  /  toaer 
ban  Dun  Copiemct  gegebentoaov  en  toaer  bptoet- 
geöacïne.  3tjn  «öenabe  berftonbe  gelcöeert  te  3Ü11: 
©it  #?oceS  i#  in  ijunnen  Danöen  geftelt/  en  bp 
Dun  ober  gtbjacïjt/  maer  alfo  Det  niet  is  Dunne* 
toerns/  Debben  fp 't  felbe  niet  gcDab  ober  te  leggen/ 
met  p?efcntatie  noebtans  ban  't  felbe  terDibercn  / 
als  't  Daer  C  jjllcg.  bejieben  fal  Dun  te  belatten» 

3^iet-te-min  eer  fp  bo:öev  nomen  /  Dient  infonber* 
Dcpbtot  b2ucDtbarcti  effect  ban  Dun  gebefoigneerbe/ 

t^rö',n/enanbece5Fo?tcnbupten©?ief[nnö;^oöeb' ;  baer  op  gelet/  bat  fpfo  in  familiare  conbecfatienais 
ben ifp  ijtm  in  Detecrfïe  moeten  te  bjeben  ftellen/  en  in  't  j  anberfins/  toel  Debben  nonnen  fpeuren/  bat'befane Mc  niet  anöers  toeten  te  b2efiferen  ban  bpberanberim i  foube  mogen  geraken  tot  meerber  bertoilberinge/ 
nc^anttoeetooo2benin'tfclmftbanbenrrr,  Wttm  \  en  bat  om  öe  felbe  te  pjebenieren/  fijn<8cuabcm't 
eerfïcii/  fcattn  plaetSban  fcettoee  Icftetooo2benban  fcljepöen  boo?  geflagen  beeft  feueren  miöbelen/  bic 
öeccrffcSijöe/  lupbenbe/  verftaenenberfocnen/  fon>  foube  mogen  bienen  om  be  fafte  bp  geboegt/  fon- 
ö1»  alleen  gepelt  to02ben/beffoenenj  Cntenttoeeben:  ber  p2ejubicie  ban  be  <0eneralitept/  en  tot  conten* 
b?t in öeanbei-efijbe/ in öenegerttienöe tegel /ïjetöet'  tement  ban  öie  ban  3&icflanö  te  binben/  tot  toel- 
betooo2b/namcntlijh /behoren,  foube  mogen  npt  gc^  j  hen  epnbe  fijn  <0enabebun  na  gefcDifct  Deeftfenecen 
laten  to02bcn.  i^ier  toe  Debben  Dun  bc  Rietman  ae-  Sdrtij&clen  /  öie  in  öen  ï|age  op  öen  rnj.  J&obemb2iS  / 
nrma  / :  en  öen  23urgcmcctler  $ictcr  <6crritf5.  bolgenöe  öen  #uöen  ftnï  (toaer  op  fp  öoo?gacns  in 
(Cemmifficaen- genomen  Ijcbbenöe  ban  Darc#2inci;  oefen  Daren  giournael  geftelt  Debben)  ontfangen 
palen/  om  te  bebÓ2bcren  Dun  atteftatieop  öcgettjfe;  ( Debben. 

otuwben/  ban  bc  naöcr  interpretatie  ban  öcatëol* 
ben  en  ̂ tcöeit  genomen  toaS/  bp  öetoclne  uptbnp 
ucliih  onzent  to02bt  bc  rcfolutic  tan  ben  b;)fbcn31u^ 
nij/  baer  op  fid)  öie  ban  eoftecgo  en  Söeftecgo  bc; 
roepen  /  ban  toö2ö  geperfifteert  bp  een  anbec  itcfolu- 
tic  ban  Den  bijf  ben  JiEjartn/  fïacts-getoijfe  op  bc  €on* 
fcttteS :  gnomen  /  en  bc  <aebeptucerben  om  te  ereaitc- 
ren  in fjanben gctlelt/gelijlj m  Ü. €.  5^og. fullenge^ 
liflm  tz  berftaen  iipt  be  ï©olben  en  ̂ tebcn  naöev  ber- 
Itlarinnc  /  en  unt  be  autentpe  Coitfenteiv  bp  3rjpoflillc 
üp^:nct!ane  #2opofitic  geb2agen/  ftact^-getojjfcop 
ben  bhföen  iKtórtü  boo:fcl);eben/  toaertocbenaDcr 
bernlarnifffi  boo?f5.  ficlj refereert/  en  nun  aenüjbmge 

gcbaihtöcêfi:'/  en  bic  fii  bolgen.^  geautentifcert  beao- mcnijcöbcn.  ,   tt       -il^'i 
j  naci-  alfo  öe  rcfle  ban  't  öefect  W  Dun  gemobccit  / 

ccn0beelsb!ïöcboo2fcD2cbcn  bernlaringc  gebilapeert 
toad/  enanberbeelobp  p2ejubicie  bleef  geertenbeert 
;nöebcrhUi5:in0e  banbe  »lbencn^tcöcn/  tnbatc 
ban  ben  rrr.  en  namcmlijn  /  in  be  befettmge  Mm  fttx* 

lÏ9é. 

f  )cpö  in  't  (iuh  ban  öe  ftegertnge)  gocöc  Doop  gegtben/ 
en  fo  beeï  te  tocgc  geb2atöt  /  bat  Dun  berfoeü  foube  ge^ 
gcarco2beert  getoecfoijn/  fonictöe  bolmacDtcnban 

toepnig  ̂ tcöentoarenbertogen  getoeefl/  öieö'aen- tocfenöe  niet  öo? (leri  berbangen :  Rebben  Dun  ntet-te- 
min  berfeftert/  öat  öe  meeninge  ban  öe  ̂ teöencn 
3©olöen  niet  anöerss  toags  /  öan  in  confo?mite  ban  Dun 
ber  jlanö  /  fonöer  öat  öe  tooo2öen  bp  Dun  aengeteftent  / 
baerinfouöente  öerogeren  Debben/  begeerenöeober 
fuïn^  /  en  ban  öag  tot  öag  feer  necrftelijK  infifterenöe  / 
öat  fp  toilöen  pijleren  Dunne  beloften/  ten  regaröe 
banbeboo2f3.  atteltatie/  'ttoemfpna  menigbulöige tonfnltruJen/  en  bp  boluomcn  beliberatie/  epnöeiijn 
öiöamtiebben/  aifonocDtansv  bat  Det  gene  toass  Dun 
acn  cc  ̂ eben  aBolbenen  ̂ teben  8cb2aït/  nopenöe 
Det  gep:etenbeeröe  bertfanö/  en  beDoo2lijliDcpb  ban 
be  bcfettingen  ber  5ro?ten  bupten  ©2ieflanb  gele- 
gen :  &»  \vMm  b»  Dunne  berhlaringe  gep2ecabeert  / 
infiüner  boegen/  bat  met  öe  felbe  Dunne  berhla^ 
rinse  men  ficDncrgenjS  foube  Debben  te  bcïjelpen/  of 
ficlj  gelul*  gebangen  te  geben  in  Daren  berflanb 
en  benoo:!nïtDeflt  /  nopenbc  aïfulnen  befettingc :  lï>c 
boütclneben  3Scte  ban  atteftatie  ïsè  ̂ cbafeert/ 
en  bv  Dun  aen  ben  ©urgemcefïcrban  ^3otötoecrt 
boo2fcij?ebcrt/  in  abfentic  ban  <Dencma/  oberge; n^b^n 

*öp  ben  3.  ̂ obemb2i?s  Deeft  ben  berfoefteriS  fuh 
ne  Dunne  betimgcniffc  niet  ten  bclïen  gefmaent  / 
nietten  acnfien  banbe  gep?ecabccrbc  p2etcnfietotbe 
befettinae  ban  be  5f02ten:  maer  bat  fp  fimpel  be- 
tnpatD^n  banïjunbentanö/  baerfp  ban  begeert 
Dabben  bafeheringe  ban 't  geufeerbe/  toaer  tegenö 

«en  ter  anöa*e  fjjbe  upt  ben  ysikf  ban  be  ̂ taö 25ol^toaert/  DunopbcnacDtften  ^©ecemb2iö  inben 
J^age  toe  genomen  te  fpeuren  3Dn  öe  gebaerlpe  p?ac^ 
tijhcn  öie  ober  al  niet  min  aio  te  25ol£toacrt  om  gaen/ 
toaer  ban  of  toel  Dun  cenige  blocljmarcn  ter  ooren  ge- 

nomen toaren/  fo  Debben  fp  nocDtansf  öen  boo2fep- 
öen  252ief  /  na  öat  fp  25?ienen  en  giumuo1  öen  inbouw öen  gecommuniceert  Daööen/  met  fijn  excellentie 
goet  gebonöen/  tot  op  beter  gelegentïjept  Onöer  Dun 
te  Douöen.  i^öaer  alfo  fp  Dier  gebonöen  Debben  be 
geDcclefcD?ifteIijcuc  negotiatie  banbe  meneetf  binnen 
25olotoacrt  /  W  Daer  bocDten  toat  berre  te  ficn  /  Deb- 

ben fp  pliebtg  Dalben  niet  mogen  laten  ben  boo2noem- 
ben  2$2ief  ober  te  leberen/  baer  met  b'oo2fanen  en mafim  met  foubcn  mogen  bectoaerlooft  to02ben/ 
om  in  tijö$  met  allen  ernft  te  öelibereren  /  Doe  öatmen 
fouöe  mogen  b2ucDtbaerlnn  contramineren/  öaer 
tocallejs  fcDijntte  inclineren  (gelün  ooh  berfcDepöen 
co2refponöcntien  aentoijfen)  om  öen  gcDeelen  (iact 
ban  ©?icflanö  te  reöuceren  tot  Daer  eerfïe  con- 
(litutie  /fonöer  öe  «©cneralitept  /  upt  nracDte  ban 
öe  mie/  ergens  in  te  Hennen/  bo?öer  DantotDaer 
epgen  en  particuliere  bcfcDuttinge  fouöe  mogen  öie- 
ncn. 

^aer  met  öan  oon  tegen  öat  ö'aenjtaenöe  Con- fentengeö2agen  fuiïcn  mogen  to02Öen/  niet  gefupmt 
to02öe/  toat  tot  af-toenöinge  ban  öiergelijfee  p^ac= 
ti)hen/bp  bc  toelfee  al  te  Daeft  gefcDien  Iiau  bat  be  Con* 
fentenbelemt  too?ben/  fouben  mogen  mctallegoeöe 
manieren  ge|luptet/  en  toat  tot  beb02beringe  ber  fel* 
ber  Confenten  fal  mogen  öiencn/  gefaciiiteerttoo?^ 
ben:  3©ant  of  toel  fp  ten  nae|le  bpbe  Confenten  ban 

fu  anöctts  niet  Debben  geDab  om  te  feggen/  öan  bit  giaerberDopcnb^ucDtbaergemaeltt  te  Debben  /  fo 
boojgaenöe  öpgelijhc  bcrïilaringe  gefept  toaov  bat  mogen  fp  nocljtan^  nietberltojjcen/  toeïfobeelbec^ 
fp  niet  anbeïé  bermogten/  bat  oon  met  anberé  te  nomente  Debben /bat  tegen  Det  toeftomenbegjaer  alle 
boen  D'in  neen  öicnft  gefcDien  nonbc:  maer  toel  bat  toegen  fullen  gefocDt  to02ben  omöe  Confenten  fo  te 
D?.::  c«  Qog.  baer  ban  feïfé  fouben  mogen  boen  benmjpen  /  bat  be  b?ucljten  foubcn  fober  inhomen 
ber.         :/  bic  fn  Doopten  bat  tegen  ben  naetf-  mogen. 
acnftacnöcn  Sant-b?g  niet  foube  getoepgert  to02?j  ©an  alle  't  toeïft  boo2fcD2ebcn  io1/  entoatfpnocö 
ben.  j  b02ber  ter  exemtic  ban  't  gepafleerbe  met  Det  tand* 

i^icrbn  is 't  gelaten/  en  tcffcnö  geepntiigt  alle  fcDap/  enbpfonöerin'tduKbanöefinamie/fla^nbe Dunne  bcfomr.c  met  bic  ban  bc  Staten  ban  ®2icp  oon ecnfbeel^ ter bifpofitie banbe  <6eöeputeerbe  b^n 
ïanb/  toaer  toe  in 't  boo2- bp  gaen  öient  bermaent/;  ©2iefïant/fpboo2be(^tabt-Douberenöe<j3ebeputeei^ biit  geburenbe  be  boo2fcD2cben  Daer  befoignc/  mijn  tjC  gcDanbelt  Debben/  fp  na  Daretoeberhomfle  acn  bc 
i^cere  be  ̂ tabipubcr  ban  Bjieffanb  Dceft  ooïi  ec-  peeren  Staten  <0enerael  bp  gefcD2ifte  rappo:t  ge^ 
nigbertoogg^öacnacnbe  Staten  beëfelbenSanbO/  baen  Debben  :  aio  oon  ban  't  fïitft  ban  bc  Coiv= teaec  Dpiunc<0cnabe  bercbaiberDaelt  Deeft  /  biejbopen  en  ICicenten/  en  Det  oprecDten  ban  cm 
Dcm  betoogen  ïjebbcn  tot  foöanigc  becanöertnge|CóUcgietec^ömiralitept/ ban  alfo 'tYelbeColiegie 1  öaei* 
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baer  m  bj*  be  (öenccalitcpt  ttf  toe  getfaen  /  fo  mauen 
tou  baer:  ban  alljter  geen  bo?ber  berïjael. 

J<0cburenbe  be  fjanbeltnge  bat  befe  <0ebcputeerbe 
bei*  peeren  Staten  <6encraei  in  ©2tefïanb  toacen/ 
Ijeeft  mijn%eecebe^tab!jouber.  ban©2ie(Ianb  <62abe 
3©iüemban  J^afTau/  eentcObertoocl)  gebacnaenbc 
Staten  beg  felben  3£anbo7  toaer  bpftjn  «Bcnabebe 
rebenen  bernaeltïjeeft/  bte  ïjem  Dabben  bctoogentot 
beberanbertngebanbe  ©nefclje  Compagnienopbe 
boo2geroerbe  $02ten.  &\ji\  «Senabe  ïjeeft  baer-en- 
boben  p20ces  geboert  tegen  ben  ï^eece  ütoo2ba  /  tot 

f«u  M«e'&e  ïteplijcouc  mnlupsv  op  alfulne  fftjifftbe  al$  be 
teect  te-    boo?noembe  föoo2ba  gefcfaeben  fiabbe/  aenbe^ 
82£cel  attactëban  «Ên&öupfcn  §acob  §oo|ïen  ban  ben  9. 

September  1596.  fiilo  ant:  onberteïtent  /  Carei 
Roorda. 

I|et  *B2tef«en  ban  Careï  ï!oo2ba  aen  ben  boo2tioem= 
be  &ccctuxi&  3Iacoö  3]oofïen  /  toa£  lupbenbe  albitf. 

WiUen 
ban^af' 

Iftoo'Da. 

GOedgunftige  Heer  en  vriend  ,  U  E.  gefondheyd 
is  my  lief  om  te  hooren ,  gelijk  U  E.  fonder  twij- 

fel de  mijne  is.  Ik  twijfel  niet  of  men  roept  daer  on- 
der den  gemeenen  man  j  dat  die  van  Vriefland  wil- 
len malcontent  werden  ,  door  eenigen  twift  die  fy  I  noch  den  anderen  onrecht  geven  kan  ,  prefenteren- 

emut 
upt  feftec 

Btffittcben 
upt  %it\v> 
ÊftttÉcten 
ben  9&tp>  met  haren  Stadhouder  hebben  ,  die  foekt  fo  fy  hen 
tem.  1596.  dunken  laten,  te  reguleren  boven  fijn  commiffie ,  en 

ouöecre"1"  buyten  net  gebruyk,  dat  u-luyden  konnen  fieninde 
feentCawl  Kuynder  ,  Blokzijl  en  andere  naeft  leggende  plaet- 
ffioo^öa.     fen :  Ja  dat  hy  fchijnt  hier  metter  tijd  te  willen  domi- 

neren ,  gelijk  hy  in  de  Ommelanden  en  Groeningen 
uytdruckelijk ,  en  nietgeveynft  vertoonende  is.  Daer 
hy  wil  de  befchrijvinge  van  de  Staten  hebben  ,  daer 
hy  wil  de  derde  (tem  in  de  Staten  hebben ,  daer  hy 
wil  de  Garnifoenen  leggen ,  verleggen  en  gebruyken 

tegen  den  Vyand ,  daer  't  hen  belieft  ,  met  dierge- 
Jijke  claufulen  meer ,  hoe  dit  ftemt  met  onfe  Vryheyd, 
waerom  wy  met  den  Konink  van  Spangien  Krijg  voe- 

ren ,  geef  ik  U  E.   en  alle  vrome  Lier-hebberen  van 

de  Nederlandfche  Vryheyd  te  bedenken :  Dit  is  d'oor- 
fake  van  't  gefchil ,  en  anders  geen ,  &c 

Gefuperfcribeert  aen  Jacob  Jooften  ,  Secretaris  tot 
Enkhuyfen. 

ïE^dcB  fnne  <ü5enabe  merftenbe  bat  boo?  befen  ttotft 
ttè  fanenta  meerber  berloop  quanten/  en  be  partij- 
fcöappen  becmeerberben/  enbatboo2f5  ïioojbabeel 
aenfjana$  ïjabbe/  en  batmen  onber  berel  ban  befen 
ttoiH  focDt  fijne  autorttept  te  bermtnberen/  en  Roe 
toel  Op  biel  mtbbel  facf)  om  ober  fijne  partijen  meejtec 
tetoerben/  fo  toasffjp  nochtans  meer  gefintomtot 
eemgfjepb  enrufteteraben/  enten  leftenfelfg  eenige 
mtobelenban  3flccoo2t  aen  be  <ü5ecommitteerbeban 
be  3tanbfcïiap  ter  Danben  te  (tellen/  tot  befltcBttnge 
ban'tgefcDütuiTcOenöemcn  föoo2ba/  toaer  op  fijn <6enabe  feer  nobitB  acfjte  om  gerefolbeert  te  tooien/ 
omgebucigeruftmbefe  ^obtntte  te  planten/  enbe 
apparente  toojteïen  bannteutoeof  argeren  mttfber^ 
flanbenaf  te  fnijben/  bantoelfee  5Ccttcnlenfijn  45c- 
nabe  be  peeren  <ö5efanten  banbe  Staten  <r0eneraeï 
op  ben  26.  <#ctob2js  I59.6»  ftiioantiquo,  ofbenbijf^ 
ben  ,$obemb2të  na  ben  nteubjen  (tijle  een  bubbel  obec- 
leberbe/  baer  ban  ben  tngoub  toaiS  lupbenbe  alö 
bolcDt. 

rughs  heeft  lijden  moeten )  die  felve  fijn  Genade  by 

gelijke  autoriteyt  in 't  verleggen  van  de  Garniibenen 
gehandhavet  blijve,  als  fijn  Excellentie  Gouverneur 

over  alle  d'andere  Provintién  wettelijk  is  gebruyken- 
de ,  met  welken  gebruyk  de  claufule  van  fijn  Gena- 

de commillie  over  een  komt,  en  overfulksopeener- 
leye  wijfe  behoort  verftanden  ,  en  fijn  Genade  niet 
verkleynert  worden,  ftaende  in  den  felven  tijtel  en 

graed. 

Dat  het  Collegie  van  de  Heeren  Gedeputeerde 
Staten  geautorifeert  worden ,  om  het  different  over 
die  verichotene  Krijghs-koMen  tuflehen  defeProvin- 
tie  en  Ommelanden  hangende ,  ten  fpoedigffen  by  de 
hand  te  nemen  en  af  te  doen ,  tot  hun  nemende  fo- 
danige  perfonen  uyt  defeProvintie,  alsfybequaemff 

achten  lullen,  't  fy  dat  het  gefchiedenkonneby  min- 
nelijk Accoort  tuflehen  de  Provintién ,  of  met  ovèr- 

ftaen  van  de  Heeren  Generale  Staten.  Op  dat  niet 
gelijk  te  vorens  gebeurt  is,  fijne  Genade  deur  defen 
twift  gedenigreert  worde,  als  of  de  felve  meerden 
Ommelanders  als  de  Vriefen  voor  (tonde  ,  fo  doch 
fijn  Genade  Stadhouder  wefende,  van  beyden  hem 
Neutrael  dragen  moet ,  en  den  eenen  geen   recht 

DAt  fijn  Genade  commiffie  op  voorgaende  refolu- 
tie  van  defe  Landfchap  by  de  Heeren  Staten  Ge- 

nerael  verleent  gemainteneert  mogen  blijven,  opdat 
niet  hier  namaels  van  nieuws  gearbeyt  worde  ,    om 

beflufltfn*  *^n  ̂ena(^c  met  veranderinge  van  commiffie  tebefwa- 
gelijk  op  voorgaende  Lands-dagen  in  de  pen  ge- 

Xrtitulen 
fap  >6cabe 
H0iiiem 
ban  Jftaf* 
f«u  be* 

gt  »an  't 
ren, 

BtUhii  tuf*  weeft  is  ,  konnende  fbdanige  veranderinge  geenfints 

t^toQ  ̂Cm  Se^cn'e^en  >  fonder  hoogft  verkleninge  van  fijn  Ge 
fioojDa 
ontftaen. 

nade,  hebbende  op  defen  voet  van  commiffie  nu 
twaelf  Jaren  met  groote  trouwigheyd ,  en  met  fuiken 
voordcel  en  verbeteringe  van  den  ftaet  des  La n ds  ge- 
dient  ,  dat  fijn  Genade  eerder  ampliatie  van  autho- 
riteyt  als  reftri&ie  meriteert ,  wefende  mede  fijn  Ge- 

nade geheel  en  al  ongeraden  en  ongelegen ,  op  ver- 
anderde commiffie  te  dienen. 

Dat  dien  volgens  (om   materien  van  calumnien 
wech  te  nemen  ,  die  fijn  Genade  hier  over  achter 

V.  Deel. 

de  niet-te-min  de  Provincie  van  Vriefland  te  fullen 
handthaven  in  de  Schanflen  Delfzijl  en  Soltcamp  , 
hen  ter  tijd  de  felvige  fal  wefen  neder  gelecht ,  by  mid- 

delen als  voren. 

En  alfo  het  gepaneerde  mifverftand  ecnes  groten 
deel  daer  door  veroorfaekt  is ,  dat  by  eenige  de  Li- 
miten  van  hare  beroepinge  fint  onderfcheyden  wor- 

den. Gelijk  Roorda  in  de  Generale  Staten  fittende , 
mede  gepoogt  heeft,  in  de  Regeringe  binnen  Lands 
hem  te  mengen  ,  en  fijn  Genade  met  den  Collegio 
dien  de  Regeeringe  van  Vriefland  toebetrouwt  is  , 
in  haer  ampt  toe  taften  :   Gelijk  mede  M.  Eko  If- 
brandi  te  buyten  gaende  fijnen  beroep  van  Secreta- 
rifchap  ,  de  rcfolutie  van  den  Collegio  na  den  Hage 

heeft  overgefchreven  ,  en  Roorda  aengeritfet ,   o'm die  faute  (  na  fijnen  fin  )  by  den  Collegio  begaen  al- 
daer  te  repareren ,  wefende  voorts  den  Heeren  Vol- 

machten bekans  elk  in  't  particulier  bekant,  hoe  diep en  verre  hy  hem  in  vele  faken  buyten  fijnen  beroep 
is  mengende  ,  is  nodig  dat  foodanigc  ordre  by  de 
Landfchappe  geftelt  werde ,  ten  eynde  elck  een  bin- 

nen fijn  Limitenblyve.  En  dat  den  Secretario  belaft 
worde ,  en  hy  onder  eede  aenneme  fich  hen  vorders 
te  dragen,  als  eenen  getrouwen  Secretaris betaemt, 
fich  alleen  te  bekommeren  in  't  fchrijven  en  tekenen 
van  't  geene  hem  by  de  meefte  ftemmen  van  fijne meefters  belaft  wort,  de  befoignen  van  den  Colie- 
gio  niemants  daer  buyten  fonder  bevel  te  communi- 
ceeren ,  veel  weyniger  defelve  te  beftrijden ,  by  namen 
deadvifènfecreet  te  houden. 

En  want  de  voornoemde  Secretaris  etlijkmael  ge- 
weygert  heeft,  eenige  faken  by  den  Collegio  gere- 
folvcert  te  depefcheren  ,  en  't  felve  hier  namaels 
wederom  kan  gebeuren ,  fo  kan  de  faek  niet  recht  ge- 
remedieert  worden ,  fo  lange  niet  eenen  tweeden  Se- 

cretaris word  geftelt,  waer  mede  't  Collegie  te  be- 
ter gerijft  fal  wefen  ,  en  fonder  dat  ook  der  Land- 

fchap te  raden  is  ,  noch  eenen  Secretaris  om  leven 
en  fterven ,  ook  fiekte  en  andere  accidenten  willen  by 
tijds  te  doen  aenvoeren. 

In  defe  voornoemde  poincten  behoorlijke  ordre 
geftelt  zijnde,  fal  fijn  Genade  den  Heeren  Volmach- 

ten tereeren?  en  ter  liefde  van  de  gemeene  ruftde- 
fer  Provincie  te  vreden  wefen ,  den  particulieren  twift 
met  Roorda  op  foodanige  form  reconcilieren  te  Ia- 
ten  ,  als  by  de  Heeren  Gecommitteerde  Pacifïca- 
teurs  fal  getroffen  worden.  Welverftaende  dat  het 
den  Heeren  Volmachten  voor  het  eerfte  gelieven  fal 
eene  Schriftelijcke  verklaringe  te  verleenen,  dat  fijn 

Gen.  in  't  redres  van  Haflelt ,  en  deurgaens  in  fijn 

Gouvernement  fich  gedragen  heeft,  als 'een getrouw 
Stadhouder,  tot  meefte  ruften  dienft  van 't  Land  be- 

hoort heeft,  en  fchuldig  is  ge  weeft  te  doen,  fodat 
de  Heeren  Volmachten  voornoemt  ,  volkomen  ge- 

noegen daer  aen  hebben,  op  dat  fijne  Genade  by  fij- 
ne verwanten,  Heeren  en  vrunden,.  binnen  en  buy- 

ten Lands,  daer  die  atrocc  befchulding-ndeur'tee- 
?ïa  z  mencf 
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Het  drie-en-derti 
meene  gerucht  gefpreyt  zij»  worden,  yetwes  toonenge 
konne,  wanneer  fijn  Genade  huyden  of  morgen  «n^JjJJJf^ 

fcilien  daer  na  mochte  gevraecht  worden 

Boek 
feggende  fier.  ,  daer  van  ik  u  eergifleren 

nvende ,  is  nu  voorhanden,  en  nu  zijn  fy- 

luyden  aireede  ter  voorfchreven  plaetfe  in  't  heyme- :n  mede  inden  Raeddie 

En  alfo  wy  dien  avonden 
'en  befpoort,  wy  fulke  hey- 

■  voor  wy  bevreeft  waren)  en 

toitilooaametfrtn  wam  müm&&m<sét> \V.  "^«endaegstwee  uyt  tm.ddenvanons  naden 
596- 

tJcn0oo2t»amctfiin  epoen  üanöaen  turnde 
man  €etman$  cefcïjsctocn  ooften/en  ontjee  mp  rjeb&e  / 
lupbenöcban  bJoo?öe  te  tooo?ös  alötig. 

H 

«ZBette 
nicccDe 

tien. 

Eer  Grietman ,  volgende  U  E.  aengeven ,  ben  ik 
te  vreden  met  fijn  Genade  te  vereenigen 

houden  Godes  eere ,  de  Welftant  van  't  Vaderland  , 

en  mijne  goede  naem  ,  't  welck  ik  altijd  verklaert 
heb  ,  en  noch  doende  ben  by  defen  ,  tot  Leeu- 
waerden  den  2i.  Oótobris  1596-  ftilo  ant.  en  was 
ondertekent  aldus  Carel  fyorda.  Het  opfehrift  was  : 
Aen  mijn  Heere  Tetmans. 

<©c  mifftbe  bet  £tab  Mfhjattbaet:  Ijtec  bocen  in 
't  cappo2t  ban  fcé  <0efanten  bet  ̂ ccccn  Staten 
<0enei\icl  mmttcocmaeftttocuöc/  toa$  lupbenöeal; 
bug: 

(Foi.90.)  w-*Dele,   Geftrenge,  Erentfefte  ,  Hooggeleerden, 
jffitjTibe  J2,  Hoog-vermogende  ,   gebiedende    Heeren  ,    wy 

«ëurje*      mogen  Ü  E.  G-  klagelijker  in  aller  onderdanigheyd 
niKficcen/  onvermeldet  niet  laten  ,  hoe  dat  by  ons  alhier  naeft 

«érfjepenen  eenjge  tijden  herwaerts  in  't  heymelijk  is  gepradti- 

öcc°ittïe reei t  geweeft  van  onfen  Borgeren ,  om  binnen  onfe 
2dolfwart/  Stede  in  te  voeren  novam  formam  Reipubl.    en  al- 
nmbe^ce*fo  een  vreemde  maniere  van  Magiftraten  te  kiefen, 

"n  %mt* dewelke  *"oucIe  fti'ecken  tot  oproerte  en  diffidentie 
raeUnèa'«tufichen  onfe  Ingefetenen,  berovinge  van  onfe  Stads öe  ban     oude  Privilegiën  ,  kleynachtingen  van  onfen  tegen- 
fx*Hnbw  woord  igen  Heere  den  Stadhouder ,  en  krenkingevan 

de  hooge  Juftitie,  en  ('t welck feer beklaechJijk fou- 
de  zijn )  dat  alfulke  maniere  van  doen  ,  alhier  Ton- 

der twijfel  fal  cauferen  een  ftadigen ,  onuytblulïche- 
lijken  en  altijds  gedurige  jaloufie ,  oneenigheyd ,  wan- 
vertrouwen  ,  haet  en  nijd  onder  onfen  Burgeren ,  die 

alfo  lange  foude  geduren  als  de  Stad  in  't  wefen  fal 
xijn,  en  dat  meer  is,  en  op  welken  wy  t'allen  tijden 
onfen  oogemerk  behoren  te  houden  ,    dat  fulkes  een 

oorfake  foude  zijn  van  beroerte  onder  den  Lidma- 
ten der  Gereformeerde  gemeynte  Chrifti ,  en  verfto- 

ringe  van  de  Kerken-tucht  ,  en  daer  door  ook  ten 
laetften  foude  influypen ,  als  dat  de  groote  Gemeyn- 

te foo  wel  £apiflen  als  andere  fouden  mogen  kiefen 
Predicanteri  y*na  de  welke  henluyden  de  ooren  alfdan 

ibuden  jeuken'.   En  alfo  wy  de  voorfz.  nieuwigheyd en  vreemde  attentaten ,  cerft  wel  infiende ,  befpoort 
hebben  dat  uyt  fulks  alhier  fouden  volgen  veele  in- 
convenientien ,  waer  af  wy  U  E.  G.  als  reprefentee- 
rende  de  fouverainité  van  de  Geünieerde  Provintien, 
hier  voren  onder  andere  in  't  korte  eenich   verhael 
hebben  gedaen.   Soo  hebben  wy  U  E.  G.  als  onfen 
gebiedende  en  regerende  Heeren  ,  daer  af  in  alder- 
onderdanigheyd  wel    willen  en  moeten  advertee- 
ren  ,  hoe  fulks  alhier  onderlecht  is  geworden  ,  en 
fullen  U  E.  G.  alfo  in  den  eerften  gelieven  te  weten, 
dat   op  ten  dertienden  dage  des  Maends   Novem- 
bris  leftleden  een  notabel  perfoon  ons  gewaerfchout 
heeft  ,  dat  etlijke  van  de  gefworen  Gemeente  ge- 
concipieert  engemaekt  haddfen  (juyft  als  fijn  G.  uyt 
f\ek  Landen  na  Hoogduytfland   getrocken  waren  ) 
fellere  concept  en  Articulen  ,  waar  op  men  den  Ra- 

de foude  veranderen,  en  dat  fulcks  des  Maendaeghs 
daer  na  op  den  xv.  der  felver  voor  genomen  foude 
worden ,  en  alfo  nu  de  felve  perfoon  den  voorfchre- 

ven xv.  Novembris  by  dage  vernomen  hadde ,  dat  't 
voorfchreven  Concept  al  eenige  te  voren  ware  gele- 

ien ,  en  dat  onfen  Stad-bode  (  die  ons  getrouw  be- 
hoorde te  wefen  )  fonder  wete  en  confent  van  ons, 

den  gcheelen  gefworen  gemeente ,  zijnde  24  in  het 
getal ,  by  den  Keerfe  gekettet  hadde  te  komen  ten 
iiuyfe  van  eenen  Syvert  Janfz.  Procureur  op  de  nieu- 

we merkt  by  nacbte  te  fes  uren,  foo  heeft  die  nota- 
bel perfoon  ,  zijnde  mede  een  gefworen  gemeens- 

man  ,  fulcks  ons  omtrent  fes  uren  weder  te  kennen 

Hove  afgeveerdiget ,  en  hun  van  alles  geadverteert , 
en  alfoo  de  voorfchreve  Syvert  Janfz.   die  het  felve 
concept  met  fijn  Complicen  gemaekt  ,  en  noch  in 
fijn  huys  hadde  ,  ter  felver  tijd  om  fijne  faken  tot 

y0Qj 'be_  I  Leeuwacrden  ware,  en  by  den  Hove  ontboden  zijn- de ,  plotfelijk  ontkende  eenig  Concept  gemaekt  te 
hebben,  heeft  het  Hof  onfen  Gecommitteerde  bevo- 

len, directelijk  te  rugge  te  trecken,  en  van  alles  in- 
formatie te  nemen ,  en  defelve  by  gefchrifte   in  der 

yle  over  fenden ,   uyt  welke  wy  verltaen  dat  fy  do- 
lofelijk  pretexeerden  aldaer  te  willen  doen  een  rap- 

port van  fekere  rekeninge,  en  het  Hof  d'informatie 
gefien  hebbende ,  hebben  metter  daed  geciteert ,  en 
op  den   19.  Novemb.  voor  den  Hove  te  compare- 

ren ,   Haring  Jongerfz.   onfen  mit-Burger  ,  Joharï- 
nes  Egbertfz.  onfen  Stad-bode,  Syvert  Janfz.  die  het 
Concept  gedigt  en  verlochent  hadde,en  Tyebe  Emeiz. 
die  den  Bode  hadde  acngefecht  dat  hy  den  gefworen 
Gemeente  folde  koken ,  diens  Broeder  Sybelt  Attema 
genaemt ,  onlanks  by  den  Hove  uytgebannen  zijnde , 
nu  te  BrufTel  is.  De  voorfz.  vier  perfoonen  geciteert 
zijnde ,  nu  coniiderende  dat  fy  hadden  mifdaen ,  heb- 

ben Rommert  Thomafz.  Tyaert  Ly  uves,  en  de  voorfz. 

Tiebbe  als  gefworen  gemeens-luyden  metter  daedt 
verfocht  dat  de  gefworen  Gemeente  ( of  de  fes-en-der- 
tig )  nu  by  dage  gaer  gelecht  mochte  worden ,  om 
(quafi)  het  rapport  te  doen  van  de  voorfz.  rekenirge. 
En  alfo  de  prefiderende   Burgemeefter   antwooide  , 
dat  de  Rade  ook  mede  onder  die  fes-en-dertich  v/are, 
fo  wilde  hy  den  geheelen  Rade  gaer  leggen ,  om  het 
voorfz.  rapport  mede  te  aenhoren.  De  geheele  Rade 
( uitgefondert  de  voorfz.  Haring  Jongerfz.  hoe  wel 

mede  verbodiget  zijnde )  en  de  voorfz  fes-en-dertig 
op 't  Raed-huys  by  eenverfamelt  wefende,  hebber» 
de  voorfz.  drie  perfonen  verfocht  datmen  't  voorfz. 
rapport  in  den  gefworen  gemeente  of  fes-en-dertich 
alleen  mochte  doen,  waer  op  fy-luyden  in  een  Ka- 

mer alleen  zjn  geweken ,  alwaer  bekans  anderhalve 
ure  alleen  wefende ,  heeft  de  voorfz.  Syvert  (  niet  te- 
genftaende  hy  geciteert  ware )  aldaer  henluyden  twee 
manieren  van  kiefinge  te  voren  gelefen  ,  en  na  lan- 

ge communicatie ,  is  d'eene  by  hem  en  by  noch  acht 
uyt  de  fes-en-dertigh  perfonen  doen  getekerit ,  en 
de  refte  zijnde  de  notabelfte,  eenige  wech  gaende, 
en  eenige  fulks  tegen  fprekende  ,  hebben  fulks  mee 

willen  doen  :  allen  't  welken  alfo  in 't  werkgegaeni» 
fonder  onfen  weten.  En  de  fes-en-dertigh  ftraks  we- 

der by  ons  komende  ,  heeft  de  voorfchreve  Tyaert 
Lyuves  in  prefentie  van  ons ,  en  van  den  geenen  die 
daer   noch   gebleven  waren  ,  rapporteert  ,  dat  de 
boven  gemelte  rekeninge  wel  en  oprecht  gedaen ,  en 
daer  in  geen  faulte  bevonden    ware.  Is   vorder  den 
voorfchreven  Syvert  ftoutelik  voort  getreden  en  ge- 

vraecht of  de  Magiftraet  geliefde  te  confenteren ,  dat 
de  boven  gemelte  maniere  van  kiefinge  fijn  voort- 
gankname,  of  niet,  waer  op  wy  henluiden  voor  ant- 
woorde  gaven ,  dat  wy  fulks  niet  konnen  doen  fonder 
advijs  van  fijn  Genade,en  de  Heeren  van  den  Hove,  om 
niemand  van  fijn  authoriteit  te  beroven.  En  alfo  onder 

't  difputeren  Rommert  Thomafz.  onfen  Rentmeelter 
gevraecht  worde ,  waer  om  men  nu  fulks  voort  name , 
heeft  Koninklijker  wijfe  geantwoord  ,  dat  het  hen- 

luyden alfo  geliefde  &c.  Waer  na  die  fes-en-dertig 
verfcheyden  is  ,  fonder  dat  ons  doenmael  kunt  ge- 

daen worde ,  dat  de  voorfz.  fubferiptie  by  de  voorfz, 

negen  perfonen  in  't  heimelik  waregedacn.En  gemerkt 
wy  wel  weten,  quod  omnis  mutatïo  Rjipublic*  (ut  Xeno— 
pbonfcribit)fitnoxia,  en  infonderheyd  die  by  een  klein 

getal ,  by  nacht  in  't  heymelik  gepra&ifeert  word ,  en 
die  fonder  weten  van  een  Magiftraet  fubitelijken  foude 
gefchien  ,  te  meer  dat  alfo  daer  mede  allengskens 
en  metter  tijd  gepra&ifeert  foude  mogen  worden ,  dat 

de 
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de  Steden  met  den  Landen  in  dien  deele  toevallende, 

iich  foüden  fepareren  van  onfen  nabuurfe  en  getrou- 
fte  lidmaten  ,  als  Holland  ,    Zeeland  &c    £n  allo 

volgens  van  de  befworene  nadere  Unie ,  gelijk  Op  vee- 
Ie  plaetfen  by  den  Laritluyden  ook  wel  wordt  voor- 

gegeven ,  dat  wy  ons  (elft  wel  folden  regeeren,  en  met 
ons  eygen    gelde   Soldaten   betalen.    Item   dat  de 
Stadhouder  niet  meer  als  een  dienaer  ware ,  met  meer 

veimetelijke  redenen  hier  te  lange  te  verhalen  :  al- 
len 't  welken  tenderen  foïde  tot  een  fchoeringe  en 

kleynachtinge  van  de  hooge  Regeringe  der  Gene- 
rale Staten.    Soo  hebben  wy  önfen  toevlucht  willen  en 

moeten  nemen  tot  U  E.  G.  als  onfe  fouveraine  en  re- 

geerende  Heeren ,  temeer  dat  foo  verre  en  indien  fo- 
üanigen foïrtia  li/ipub.  als eenige pretenderen,  alfou- 
de  worden  voorgenomen  ,   fo  foude  fulkes  in  geen 
Stad  min  pra&icabel  noch  raedfaem  zijn, dan  binr.en  on- 

fe Stede  (al  wacr  de  eene  Burgerden  anderen  niet  four 
de  gehoorfamen  )  doordemenichteder  Mennoniten, 
en  der  Papiften  ,  daer  afonfen  Stad  meer  dan  andere 
Steden  (Godt  betert)  altijd  vermaertis,  en  dat  daer 
door  fekerder  dan  feker  alhier  in  der  Regeringe  metter 
tijd  fouden  3n  fluypen ,  Libertinen  en  Papiften ,  welke 
Papiflen  aireede  mede  prijfenfodanige  forma  van  Re- 
geeringe,  en  dat  meer,  ja  bedroeflijken  is ,  hebben  fy- 

luyden  in  't  heymelijk  al  eenige  van  onfe  Onderfaten , 
daer  toe  ook  al  geinftigeert  en  vermaent :  verhopende 
dat  daer  door  een  verwerringe.twift  en  oneenigheit  al- 

hier al-te-met  (gelijk  ook  airede  gefebiet)  foude  rijfen 
en  ontftaen.  Bidden  en  begeeren  daer  om  aen  U.  E.  G. 
feer onderdaniglijk  met  alder  ootmoet,  dat  U.  E.  G.  als 
wijfe  en  voorfichtige  Heeren  gelieve  de  voorfz.  on- 

fe fake  te  behertigen ,  en  in  de  mutatie ,  forma  en  ma- 
niere van  onfe  Republijke  tegen  onfe  Stads  Privile- 

giën niet  te  laten  gefchien  ,  noch  de  voorfz.  onfe  On- 

derfaten feer  weynich  in  't  getal  zijnde,  hare  petitie 
laten  erlangen ,  voor  en  al  eer  U.  E.  en  G.  daer  van  met 
den  wel  geboren  Heeren,  Heere  Willem  Ludwig  Gra- 
ve  van  Nalfau ,  onfen  G.  Heet  e  den  Stadhouder  (wiens 
vertrek  uyt  deft  Landen  ,  de  confederanten  voorfz. 
waer  genomen-hebben)  fampt  ook  met  den  Hogen  Ra- 

de deler  Provintie,  enonsalsMagiftraten ,  devoor- 
fchreven  fake,  en  de  fwarigheyd  van  dien  fullen  hebben 
gecommuniceert  ,    en  dat  om  boven  gewichtige  en 

bewegende  redenen  5  eenfdeelsgededuceert,  en 'noch (  des  nood  zijnde  )  meerder  en  nader  te  deduce- 

ren,   't  Welk  wy  met  alle  fchuldige  plicht  en  ge- 
trouwigheyd  tegen  U.  E.  G.  en  de  Geünieerde  Pro- 
vintien  gehoorfamelijk  ( fo  veele  mogelijk  fal  zijn ) 

t'allen   tijden   willen   verfchuldigen  :    En  hier  me- de 

F.dele,Geftrenge,Erentfefte,  Hoog-geleerde,  Hoog- 
vermogende  Regeerende  Heeren  U.  E.  G.  in  de  hoede 
des  Almachtigen  bevelende,  die  U.  E.  G.  in  gelukfalige 
Regeeringe,  en  welvarende  gefondheyd  lange  moet 
fparen.  Gegeven  uyt  Bolfwafü  den  eerlten  December 
Anno  1596. 

U.  E.  G.  feer  dienftwillige  Onderdanen, 
Burgemeefteren ,  Schepenen  Ra- 

de der  Stede  Bolfwaert,  en  was  on- 
dertekent T.  Stccan ,  met  veele  fijn 

gewoonlijke  ftreken. 

Het  opfehrift  was.  Den  Edelen,  Geftrengen,  Erent- 
veften,  H  oog-geleerden ,  Hooch- vermogenden  ,  ge- 

biedenden Heeren,  mijn  Heeren  den  Generale  Staten , 
en  den  Raden  van  Staten  geordonneert  in  de  Neder- 
lantfen  Geünieerde  Provintien,onfen  gebiedende  Hee- 

ren, t'famen  en  elks  befondere  onderdanichlijken. 

i&V  ttcfen  ïSiteftommtl]  rjetiocrijt  liet  Concept  of 
öcJUïttaiïcn/öiefp-ütpiïcnDaööcrt  oïtttoojpen  /  cm 
totljen-Utp&tt  öoo,2ticmen  te  homen/  öaeroba-fptn 
ïïcfe  lEtffita  te  rDacl  ntaficn/  Uipfccnöc  atë  tiolcljt. 

«Conttpt    \  Lfo  voortijden  door  de  heerfchingeenTyrannie 

ip  tmiqt   Zlvan  denKonink  vanSpangien  'en 't  Hof  van  Bur- <i>Ol* 

gundien  binnen  Bolfwaert  mede  in  gekropen  is ,  feker 
»no^  qefltit  f°rme  yan  verkiefinge  en  veranderinge  des  Magiftraets, 

»m  tucmi*  ftrijdende  tegens  denolden  plebifcitenen'Vryheyden V.  Deel. 

Ötfüg?  f.! 
tnaktnin 
öc    bKUt* 

fv.ir.e  ;-jn bt  Jfóisi» fnarcij  ui* 
öner. 

der  felver  Stede  ,  welke  forme  als  noch  foo  hetfehijm 
geobfervcert  word.  Eu  ra  dien  wy  door  Godes  mach- 

tige hand  en  fegeninge  van  de  Tyrarïnije  en  heerfchiij- 
ge  des  Hofs  en  Koninks  voorfz.  gercil Jet  enverJofl«jt 
zijn.  So  behoort  defelve  ingekropeBe  forme  ook  gei  e- 
formeert  te  worden.  Nu  ift  dat  volgende  den  Plebifci- 
ten  Anno  1455.  by  gemeyne  confent  en  verwilli, 
van  de  hoofden  en  Burgerije  defei  Stede  concipiee;  t  en 
aengénomen  (  de  Nominatie  )  uytftellinge,  en  veran- 

deringe van  de  Magiftraet  VQorfz.effe&uelik  bdïaet  by 
de  Burgerije ,  gelijk  fulks  ook  in  de  Heylige  Schrifcu- 

re  gegrondet  is ,  Deut.  in  't  1.  Cap.  verf  1  f.  Actor.  in 
't  6.  verf.  2.  En  daer  boven  opentlijken  afgenomen  en verftanden  kan  worden  uyt  den  annotatien  Marloratif  FoI.gt.) 
over  het  18.  Cap.  Exodi  gedaen ,  en  gemerkt  na  uyt- 
wijfen  van  oude  Hiftoiien  eene  vrije  Relpublica,by  alle 
verftandigeen  Rechtgeiinde  perfonen ,  wefende  Lief- 

hebbers van  't  gemeene befte,  hooglijken  gelaudeert, 
en  t'allen  tijden   met  behoorlijke  middelen  gefochc 
en  geexopteert  is  geworden  ,  immers  d'experientie 
wel  getuycht  dat  fodanige  Republijken    gemeen- 
lijk  boven  andere  floreren,  So  ift  dat  wy  Edelluy- 
den  ,  gefworen  Meyntf- mannen  ,  Hopluyden  ,   Be- 
ve'-hebberen,  en  gemeyne  Borger  der  Stede  Bol- 

fwaert ,  aengemerkt  't  geene  voorïchreven  is ,  en  me- 
de in  confideratie  genomen^le  abuyfen  en  exceffive  on- 

koften  naeft  eenige  Jaren  herwaerts  over  voorg.jende 
forme  Van  veranderinge  gevallen,  fampt  den  droeviger! 
ftand  der  Regeeringe  en  Policije  defer  Stede ,  na'oe- hoorlijke  communicatien  en  rijpe  deliberatien  van 
Statswegen ,  eenfameüjken  en eendrachtelijken gerc* 
folveert  hebben,  om  met  alle  gevoechlijkc  middelen 
den  ftand  der  Polici  jen  defer  Stede,  na  onfen  vermo- 

gen met  Godes  hulpe  te  reformeren  en  te  beteren  « 
daer  toe  wy  van  natuuren  en  Ampts-  wegen  ons  bevin- 

den verplicht  te  zijn.  Ten  welken  fijne  wygoed  en 
raedfaem  achten,  dat  van  nu  voortaen  de  uytftellinpej 
eledtie ,  en  veranderinge  des  Magiftraets ,  gefchiedc 
en  gedaen  worde  by  onfen  Burgeren,  na  Teneur  van 
de  Inftru&ie  en  Articulen  hier  over  by  onsberaemt. 
En  hier  navérklaert  onder  expreflè  Proteftatie  noch*- 
tans ,  dat  wy  door  defen  nochtans  geenilms gedenken  » 
fijn  Genade  den  Stadhouder  ,  en^de  Heeren  van  den Hove  defer  Provintie,  neffenshun  refpediivc  amoten 
en  commiflien  te  prejudiceren ,  noch  den  felven  êeniL 
ger  maten  te  rebelleren ,  dan  in  alles  hun  na  behoren 
te  willen  gehoorfamen ,  en  dat  wy  defen  tol  genen  an- 

deren fine  onder  ftaente  doen ,  dan  van  onfe  Stads  Ple- 
befciten  en  Vryheyden  te  reintegreren,  ieüaureren,re- 
formeren,  en  te  beteren. 
Om  dan  te  komen  tot  de  Inftru&ie  en  forme 

van  verkiefinge.  So  ift  dat  wy  goet  en  raedtfaem 
holden  of  achten  ,  dat  van  nu  voort 's  Jaers  twee 
van  de  outfte  of  lankft  gewefen  Burgemeefteren  en 
Schepenen  met  eyndinge  des  ouden  Jaers  fullen 
afgaen  en  verwandelen  ,  gelijk  d'eene  Raedtsman langlt  in  Officio  geweeft  zijnde  ,  en  in  plaetfe  van 
dien,  fullen  drie  nieuwe  verkoren  worden  :  weiver- 
ftaende  dat  d'algaende  Raedts-man  als  dan  mede  tot 
Schepen  genomineert  en  elegieert  fal  mo^en  wor- 

den. Dat  ook  van  nu  voorts  Jaerlijks  d'eej-fte  Dingf- dach  nae  Carftijt ,  precijfe  de  Magiftraet  gehouden  fa! 
welen,  voor  noen  te  convoceren  de  fworen  gemeente 
op  den  Raed-huyfe ,  en  dat  alfdan  beyds  Magiftraet eij 
gefworen  gemeente  door  demeeöè  fterameo  «y t  dea 
groten  gemeente  defer  Burgerije ,  uytgsfték  en  nomi- 

neert fullen  worden ,  acht  perfonen ,  wefende  na  ge- 
meene naem  en  faem  goede  Patrioten ,  Lref-iiebber^en 

Faatots  vin  de  ware  Reformeerde  ReligieVen  Vyar.den 
van  deSpangiaerden  met  hun  adhetenten. 

Dat  fulks  gedaen  wefende,  voorts  ten  (elven  tijde 
uyt  den  Magiftraet  fes-en-dertig,  en  de  voorfz. acht 

van  de  grote  gemeente  door  "t  Lor,  na  overroepin- ge  van  Godes  narne ,  verkoren  fullen  worden  acht  per  * 

ionen. De  welke  acht  perfonen  ten  felven  dage  na  noen  o;i 
den  Raed-huyfe  vergaderen  ,'  en  voorts  uytftelïinge  en nominatie  doen  fullen,  van  fes  perfonen  of  een  dubbelt 

getal. 

Dat  de  yoorfz.  Electeurs  's  daechs  daer  na  ten  over» 

Aa  3  ft;-. 
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flaen  van  de  geheele  Magiftraet  uyt  't  voorfchreven 
dubbel  getal  door  Lötinge  ,  na  gedanen  gebede  ver- 

kleien lullen,  den  helft,  die  in  plaets  van  de  drie  afgaen- 
de  Magiftraets  perfonen  fulien  fuccedieren. 

De  Gecommitteerden  of  Elecleurs  Tullen  gehou- 
den wefen  ,  met  goede  difcrelie  in  de  vreefe  des  Hee- 
haren  devoir  te  doen  ,  en  over  fulks  te  nomine- 
tijd  te  (lellen  en  elegieren  uyt  onfen  Burgerije 

ren 
ren 

fodanige  perfonen ,  die  geacht  worden,  wijle,  ver- re 

Het  drie-en-dertigfte  Boek,  J?9^ sömtrent  oefen  tijb  toag  tot  Sflmtoerpen  onber  mmm 
ben  ïtooplisbcn  een  groot  rumoer  /  om  bat  (p  tij  tor  *«* 
öinae  babben  bat  be  üsuinch  ban&pangienijabbeS11 gecefufeert  te  betalen  be  gniffelen  ban  tyk  en  een  IjaltWm 
Miliwn/  bie  men  boojbcrfcbertbielt/  en  buide  re--»™  «*»«. 
boteren  alle  fnne  3ltfïgnarten  /  en  (luxeren  be  betalüv  Söf bec 
ge  ban  alle  fnne  fcljnlben/  Diecboo?toatf  orootcoivS"SSl rufte  /  en  be  ïiooplieben  bebcn  tctftonb  alle  Ijace  Wit  i««te  *™ 
felen  piotefiecen.  3£e€acbinael  3Clbectu^bzeerenbe^anö'fn. boo?  meecdece  inconbenienten  /  debe  alle  $jotefïen  en 
pjofecutien  becbieben  /  baer  upt  men  meenbe  bat  toef 
cenig  groot  befo?tee  foube  mogen  ontftaen :  3Dant  al- 
Doe-toel  men  genoeg  acfjte  bat  be  Boninh  ban  «gpan* 
gten  fijne  $edcrlanben  tn  geen  gebaer  foube  laten  bal* 

(tandige,  ervarene  en  redelijke  luyden  te  zijn.  Item 
die  God  vreefe n  ,  waerachtig  ,  en  der  gierigheyd 

Vyand  zijn ,  fampt  den  ware  Reformeerde  Religie 
profiteren  of  beminnen»  en  defenderen.  En  ter  con- 

trarie den  voorfchreven  Konink  met  den  Spangiaer- 

den  en  hun  Adherenten,  mitfgaders  den  Paulelijken|len  Ollt  eenige  SBiflllen  ~  f0  f)telt  mc'tt  ï)?t  nOCfjtaTtSÈ 
fuperftitien  haten  ,  en  defelve  abjureert  hebben,  of  baerbOO?/  bat  be  Cai'btnael  be  JBtfifelen  fo  abunbant met  foube  krijgen/  en  tjat  oofe  be  Écopliebeninïjet 

fcljieten  ban  be  penningen  beel  meerder  ftoarigljepos 
fouben  maften  al0  ban  tenten/  'ttoelft  Wenen  foube 

«e  willis  zijn  te  abjureren,  bypene  fo  verre  de  voor 
lêhreven  Ele&eurs  hier  tegens  doen  ,  geacht  fulien 
worden  als  trouwlofe ,  en  inhabil  tot  eenige  dignitey- 
ten.  En  dat  indien  gevalle  de  voorfchreven  Electie  van 
geender  weerden  gehouden.en  datelij  ken  by  de  Magi- 

ftraet en  fworen  gemeente  tot  nieuwe  nominatie  en  e- 
lecïie  geprocedeert  fal  worden. 

So  wie  by  voorfz.  eleétie  tot  Burgemeefter  of  Sche- 
pen, in  plaetfe  van  de  afgaende  gekorenword,  fal 

daer  in  drie  Jaren  b!yven«,  doch  die  tot  Raeds-man 
elegiert  wort ,  fal  twee  Jaren  continueren ,  tenware 
fake  dat  fy  fulks  verbeurden ,  en  affet  worden ,  na  den 
rechten,  en  fulien  de  felve  in  hunrefpeótiveampten 
niet  langer  als  voorfz.  aen  een  continueert  mogen 
worden. 

Dat  over  den  nieuwe  te  doene  verkiefinge ,  noch  ten 
refpe&e  van  dien,geen  verbeteringe  gedaen  lullen  wor- 

den by  den  Magiftraet ,  fworen  gemeente  of  Eledteurs 
voorfz.  tot  lafte  van  de  Stad. 

In  't  Recht  fal  wefen  geen  Vaderen  Kind  te  ga 
der ,  geen  twee  Broeders,  noch  tweeSwagers  die  twee 
Sufters  hebben ,  noch  geen  Man  beneden  de  24.  Jaren 
oud. 

Daer  moet  geen  man  Burgemeefter  noch  Schepen 
Worden  binnen  defe  Stede ,  die  in  onecht  geboren  is , 
noch  (elven  geen  huys  binnen  onfe  Stad  heeft ,  en  daer 
te  boven  rijk  is  hondert  guldens. 
Ook  fo  moeten  voorfz.  Ele&eurs  hun  felver ,  noch 

elks  anderentot  Burgemeefter,  Schepen  of  Raeds-man 
nomineren  noch  uy  tftellen. 

Den  nieuwe  gekoren  Magiftraets  perfonen  fulien 
des  Sondaechs  na  de  Electie  over  de  Kerke ,  én  Maen- 
daechs  daer  na  van  den  Raeds-  huy fe  afgekundigt  wor- 

den ,  en  fo  geen  wettelijke  oppofitie  gedaen  ,  noch 
in  gebrocht  wordt  ,  binnen  acht  dagen  na  de  Pu- 

blicatie en  voorftellingen ,  fulien  fy  voorts  ten  rechte 
fweeren,  en  hun  behoorlijke  eed  doen,  in  handen  van 
den  Magiftraet ,  die  de  nieuwe  gekorene  fulien  confir- 
meren. 

En  alfo  de  voorgaende  Articulen  in  de  voorfz.  Ple- 
befciten ,  als  mede  in  Godes  Heylige  woord  gefon- 
deert  zijn  ,  en  wy  vaftelijken  vertrouwen  ,  dat  de  fel 

om  ben  Cacdinael  ban  gclb  te  benautoen/  en  om  min* 
bec  o?b?e  op  fijn  faïten  te  fulien  nonnen  {tellen,  ̂ cm* 
mige  meenden  bat  bit  gefoefe  tocl  mocljte  bp  gene* 
men  toefen  /  om  be  grote  ftfjabe  bic  bc  «cngelfe 
Idiote  in  be  Corner  tot  Cabté  ̂ ali$  gebaet  t  öabbe  / 
en  (onberlinge  aen  't  bcrïteg  ban  bc  ttoee  Miliot* 
tten  Wte  Uomnfeban^pangien  tn't  <&cötp$Dt* 
iippo  gelcben  fjabbe.  %ntett  bocebben  baer  bp  / 
bat  men  bier  upt  toel  ftonde  merncn  /  bat  ben  ïtoninn 
ban  ̂ pangien/  ük  lange  tijb  gebeelhcanb  gelegen 
badbe/  moftdood  toefen,  gin 't  naetbolgende  <3aec 
nceeg  men  bubbelt  ban  't  paccaet  en  betreet  gepublt* ceert  in  ̂pangien  doo?  ben  &oninb$btïtpo7  aen* 
gaenbe  fijnen  3Biffel  en  bet  opnemen  ban  gelde, 
£>acc  ban  top  tn'tnabolgenbe  s&oenbccöacl  manen 
fulien. 

3Bat  boo?  befen  tijb  toasS  binnen  bec  ©eer  een  J$mt>tum 
^töotö  €belman  /  genaemt  gamess  3Bim$out8tl?an3ja' omtrent  27.  ̂ aren  /  outfle  ̂ §oon  ban  ben25aronSSfmö/ 
5?n3iogpe/^e  toeïfec  upt  ̂ cljotlanb  berb:ebcn  AfOoJ«g# 
toajeï/  om  tet  ïjp  ftcmmebe  tegen  ben  föoninftöab'00'"1*"0"» 
be  gcfïelt  ̂ efe  naberfianb  tn  25?abanb  gebangenS^Lf 
toefenbe  op  (bfpitie  ban  feneren  25?fef  ïik  ï)P  aen  ben  mSttn 
<©:abe  ban  €ffex  Dabbe  totilen  fcDjnbcn  /  om  Dem  te  seaiaiu» 
berfoecnen  bat  Ijp  be  l^oninginne  foube  toillcrt  ber  ̂ ?jnC">* manen/  hatfe  be  Danb  baer  aen  totlbcfjouben/  öatSïS 
ben  ̂ Dotfen  WW  alfo  niet  berjaecïit  toerbe  /  tgfteö^nsfn. 
epnbeliju  bp  eenige  gfefupten  /  en  onder  bien  eenen 
^amelton  betoillicöt  /  en  met  fdjone  tooojöenbaer 
toe  gcbiacljt  /  bat  f)p  mofle  beloben  ben  ̂ oninn 
ban  ̂ pangien  eenigen  fignalen  bienfl  te  boen/  tn* 
bien  öp  tn  be  gebanfteniffe  niet  toilbe  bergaen  /  en 
na  eenige  Danbeltnge  baer  ban/  Dabben  bem  boo?* 
gcljoubcn  om  bp  eenige  mibbelen  be  ,§tab  ban 
©UfTingen/  25crgen  op  ben  Eoom  /  ber  Beer  / 
of  ben  2&tele  aen  ben  ïjoninfc  boo?fcD:eben  te  bren- 

gen/ tot  erecutie  bantoelcfte  f)P  f^^  mogen  belo* 
ben  ftonbert  bupfent  kronen  /  baer  boren  fp  bom 
blcben  /  en  alö  \\p  baer  toe  eenigen  beguamen  tijb 

ve  met  Godes  hulpe  en  fegeninge fulien  ftrecken  tot  jfOUOc  nemen  /  foube  meïl  fo  beele  ©0ltt0  en  fUÏHC 
welftand  defer  Stede  ,  fampt  tot  reftauratie  en  ver-  i  berfcfteringen  ban  be  beloften  fcnbèn  /  bat  bt$  ge* 
beteringe  der  Privilegiën  en  Policien  van  dien.  So  ift ;  rtOeCf)  toefen  foube  /  bat  ÏJP  baerom  in  be  felbe  met 

dat  wy  t'famen  en  elks  befonder  verfoeken  en  be-  b'CCU  Of  b'anber  f00  DCCl  berflanb^maKen  fOUbe  / geeren,  dat  onfe  G.  Heer  den  Stadhouder,  en  Raden 
defer  Provincie,  defe  onfeberaminge  voor  goed  wil- 

len aenfien ;  Dat  ook  onfen  tegenwoordigen  Magi- 
ftraet geheven  wil  defen  mede  te  aggreren  ,  en  hand- 
haven ,  gelijk  wy  door  reden  voorfchreven  van  herten 

geneycht  zijn  na  te  komen  fonder  conventie ,  voor  be- 
houden nochtans ,  dat  wy  en  onfe  SuccefTeurs ,  met 

advijs  des  Magiftraets  defen  fulien  mogen  corrigeren , 

batöpmocöt  bermeefïeren  eenige  $oo?te/  om  baec 
boo?  bp  nacDt  ban  m  te  laten  't  ©olft/  't  toelft  hm Carbinael  baer  toe  ban  ̂ upïtnerften  of  (Caleöfou* 
be  fenben.  Ifêet  toelfee  bilfiftm  f)p  tipt  be  geban* 
licnifTe  gehomen  toefenbe  /  ïjabde  bem  berboeebt  na 
ïillo  /  enbealbaer  «enniffe  gemaefct  met  ben  §op^ 
man  molle/  bic  boe  baer  in  «Bamtfocn  larf)/  bien 
\)p  tegafte  nopbe  en  goebecbicre  aen  bebe;  en  toas 

verminderen  of  vermeerderen,  fo,  en  als  na  gelegent- f  baer  na  geftomen  ter  ©eere/  baer  ÖPÖem  eenigen 
beyt  der  faken,  tot  dienft  en  welftand,  fampt  tot  ver- 1  tjjb  OntÖOttben  l)e&&enbe/  ett  Opallebegclegentfjepb 
beteringe  der  Privilegiën  en  Policie  der  Stede ,  en  Bur-  ber  <^>tab  gelet  /  Ijeeft  Öem  tCU  IcfleU  geabbJCflccit 
gerije  bevonden  fal  worden, nodich  en  profijtelijken  te  aen  be  b002frÖ?eben  llloUe  /  btC  ban  %iUü  ntl  al* 

wefen.  t'Oorconde  hebben  wy  ten  refpecie  als  voren  Jbacr  itt  (©amifOttt  gcfeomen  toaiS  /  en  alle  Öögen 
defe  elks  met  onfe  plegende  of  gewoonlijke  hand-  fjcm  gefjantecrt/  en  baer  na  beginnen  te  toutfen  en 
fchriften  bevefticht.  Onderftond. 

Accordeert  met  gelijke  onbeveftigde  Con- 
cept of  Articulen,  in  kennifle  van  my £.  ïelttnga. 

berbaien  ban  bc  quabe  gelegcntb?pb  hk  bacz  toasf 
bp  be  Staten  te  btcnen/  en  boe  tóeunieft  abbance* 
ment  bp  te  fclbe  toatf  te  bcrtoatljten/  en  mftsf  bat 
öolle  ijem  baec  tn  toat  bolcbbe/  beeft  bem  begin* 
nen  te  ontbecnen  be  grote  ntacü;  ban  ten  &oni«fi 



5?6. Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
fFoi.91)  ban  ̂ pangien/  en  be  recompenfe  bie  Dp  bebe  aen 

ben  genen  Die  Dan  cenigen  ftgnalen  bieitft  tetoe* 
fat.  €n  aïfo  bao2t$  bomenbe  Dabbe  Dem  epntelijb 
boo2-geDoubai/  om  ben  felben  Éoninb  eatigebienfi 
te  boen/  cninfpecie  om  bc  <§tab  ban  ba  Beer  aai 
Dan  ober  te  leberen  /  baer  fijn  föolleg  ©aber  tod 
eer  <£5ouberneuc  toa$  gctocejl:  ïlolle  Ijem  fiou^ 
benbe  of  befat  boo2(ïag  bent  gcbicl/  fnect  bie  #^o- 
pootfen  af/  om  batfe  baer  niet  fo  b:p  bonben  fw- 
ben  boo?  bie  tijb/  of  fonber  eeltige  fufpitie/  beften!- 
be  bacrom  een  feber  ure  tegen  bc#  anberen  baegs 
na  noen  Op  bent  te  bomen/  en  met  Dem  alleen  te 
fp2eben;  en  baer  mebeban  Dan  gcfcDepben  5ijnbe/ 
Deeft  bitbenBucgcrmeeftcrtöepgcr^bergen  atete 
bennen  gegeben  en  geopenbaert/  om  fijn  geboe^ 
lenen  nteenmgete  beritaen/  biegoet  bonbbat  ïïol- 
Ie  booste?  Danbelen  foube/  en  ooft  toarc  Det  nut  fijn 
Danb  geben/  en  beö  g>t\M#  €belmans  ïjanb  ne- 
men  foube/  om  alfo  bte  fabe  geDeel  te  ontbecben/ 
baec  op  bat  ftollenocD  ftoarigbcpb  maebte/  ten 
toace  Dem  een  2Ccte  ban  befebarge  ban  be  Staten 
gegeben  toerbe/  en  Deeft  Dan  Kepgatfbcrge  be$ 
anberen  baecDö  '$  mo:genö  bloedt  een  5icte  ban 
befcDarge  batt  be  Staten  boen  Dabben/  baer  op  Dp 
toebcrom  met  ben  &cDot$man  in  communicatie 
gebomenisv  bie  Dem  boo?geDouben  Dceftte  faiferen 
öe  poo?te  aen  't  J^ooft/  bat  men  op  be  nacDt  alg 
men  "t  felbe  te  toerb  foube  (tellen/  baer  foube  boen bomen  600.  jjftannen  te  ̂ cDepe  ban  «©upnberben 
at  Caletf/  om  be  &tab  in  te  «rijgen/  enfo  öet 
peluhte  /  beloof  be  Datt  tot  recompenfe  een  Co- 
fonneffcDap/  meteen  ©aen  ïïupteren/  enboben 
bien  aen  gelbe  40000.  Cronen/  en  te  toefen  <©ou* 
berneur  ban  ber  plaetfen.  €n  om  bat  men  tracDte 
befen  man  te  acDtecDalen/  en  men  beftoaerïib  bont 
futb^  met  bet  feggen  ban  fiolle  alleen  te  boen/  Deeft 
men  een  fllctc  ban  belofte  boo*  be  recompenfe  onttoo^ 
pen/  bie  nolle  felfSDerfcD^ebenDecft/  atin'tboo^tö Danbelen  ben  ̂ tljotöman  boen  tebenen/mitö  Dn  Dem 
biettf  maebte  bat  Dpbc  gecne  bieDp  totbiterploict 
fcetoillicDt  Dabbe/  cenigen  fcDijn  of  betond  ban  be 
beloften  Dem  gebaen/  totlben  Debben.  3£aec  te^ 
getto  nam  ben  ̂ cljotsman  toebecom  be  Danb  ban 
Kolle/  't  felbe  erploict  te  fullen  effectueren/  en  be^ 

2Ö2 

ïoofbe  ben  ̂ cbotoïttan  aen  föolle/  Dort  be  epgen  genegen  te  maften/  beu  &onmEt$  ban  ̂ pangiens 

lebemacljt  banbe  kanoen  baer  boo?  Ijebben  moeten 
emploperen  /  en  miübelcrtnb  nteeft  alle  be  tfcriu 
tieten  ben  JDpanbabanbonneren.  ^acrcin  <<3vb  ?l!- 
ntadjtigte  meer  te  baubert  ttf/  batip  niet  ejefjengt 
beeft/  bat  bit  aen  pemanö  (f  bcifocljt/  bte  batt 
na  gehipfïevt  Dabbe  /  of  niet  jp  tungeboert/  en 
mmm  Dier  boo?  nu  ïtlaeciijlt  ftan  behennen/  met 
toat  bebnecDIijlte  pwctyhen  ben  Cntimael  ca  be 
geftiijten/  na  befe  &anben  tracljten/  be  fclbe  lee* 
cenbe  batfe  bmnen  niet  moeten  al  te  foigelooo  lm; 
feu.  ̂ ptorcbe  ben  8.  gjanuarij  2Cnno  1597.  binnen  «.„.,- 
bec  JDeer  ontljooft/  en  baec  na  öcouartiert:  ijpwHS 
toaö  fo  lange opgeDoubcn/  om  ttbmi  hennifte bah  ̂ ntbm* 
be  falie  te  natten,  ̂ e  fententie  iU  getoefen  bp  be  ito  Sfn  bu 
giflraet  ban  be  &m/  met  abbij^  ban  be  Staten  5/ï 
banEeïanb.  bulnav* 

v©e  gelegentDeben  ber  falten  in  befen  (late  (ïaeit;  "ïUd«lï»» be/  fo  D^ft  men  boo?  berfcDepben  afgetoo^pene  at 
geintercipteerbe  25neben/  tic  fobe  %ecen  Staten 
<0enerael  Dabben  beltomen:  al£  bie  bc  Éoninlt  ban 
©^anftiïjH  ben  peeren  Staten  05enerael  bec  ©ec= 
eenicDbe  ,p?obinttat  Dabbe  toe  gcfonben/  berflaen 
be  liflige  fjanbeiinge  en  p^actyhen  bk  be  ̂ paenfe 
tegen  befe  Sanben/  en  tegen  be  Sanben  ban  bat 
ï^ectog  ban  ̂ lebe/  ©ojflenbom  ban  eulifc/  %m 
ge  etc*  boo^  Dabben.  3£e  ̂ oninh  ban  «^pangicn  ©««Wa* Dieltbooj  21mba(Tabeufbpben  ^epfer  öoboipDuö/KS 
eenen  genacmt  ̂ ©on  <©uillaem  be  &  Clement/  SSSS 
een  feer  loos*  en  boo^-trapt  perfoon  in  alle  toerdbfe  «icmenr  / 
faftcn  en  banbelinge  ban  ̂ incen  en  grote  éotetv  ̂ "•""ira» 
tatett.    m(c  mm  W  ben  öepfet:  groot  cVebit/Smi? 
en  be  öontnït  ban  ̂ pangien  bectroubtbe  Dem  *™&w» 
Ojn  albergrootfte  en  fecreetfle  fahen/  aen  befen  lo- 0Un/  ̂  
fen  bo^  fcD?eef  ben  ̂ oninh  bilttoil^/  niet  alleen  Sl£prcÊ 
ban  be  ̂ cberlanbfe/  ifcanfe  en  €ngelfe  fahmimz' IBaer  ooit  ban  't  gene  Dp  boo?  Dabbe  om  be  ko- ningen ban  ̂ toeben/  T©enemarften  /   ̂olen  en 
lBofcobien/  ban  met  Doope/  ban  met  bjeefete 
belepben/  baer  tipt  Dp  ban  fijn  boo2beïe  hjift  te  tree- 
ben.  (öofiDio'tbefeibegrootc  co2refponbentiemetbe ^untiuö  ban  ben  $a«ov  bte  Dp  fo  totfl  te  belefcn 
en  met  grote  beloften  ban  recompenfen  ban  ben$$o* 
ntnfe  ban  ̂ pangien  te  belepben/  bat  Dp  booi  ben 
felben  ben  föcpfec  en  ben  #anö  ban  itbmen  toift 

Danb  ban  ben  Carbinael  binnen  ïto?ten  bagenteful^ 
ïen  boen  D^ben/  en  beflemben  ben  20.  <©ecemb2isf 
boo?  ben  bacD  ban  't  erpïott.  <©tt  albug  gefcDiet 3ünbeben  acDtften  <Decemb2i0/  Dceft  ben  <§cDotu^ 
man  fijne  getenenbe  3Ccte  in  ben  boefem  ban  ïtoile 
gefteben/  feggenbe  bat  DP  baer  mebe  fijn  ieben  en 
Dooft  in  fijnen  Danben  ftelbe/  en  Deeft  bp  föolfe  be 
cottire-^cte  in  fijnen  boefem  boen  fteben.  Anaer  ïïol^ 
ïeterjtonb  baec  na  be  3flcte  aen  ̂ epgeröbergen  ge- 
ïebertDcbbenbe/  Deeft  be  USagiflraet  banbecfëeere 
nocDbienabonb  ben  felben  ̂ cDotömanbp  benDalö 
boen  batten/  bieeerflbe  ganfcDe  fabe  ontbenbe/  eit 

oob't  gefclj2iftbat  DP  aen  nolle  gegeben  Dabbe/ 
feggenbe  't  felbe  niet  gefcïj2eben  nocfj  getebent  te Debben/  nocljte  00b  be  ipcanfe  (Cale  (baer  in  Det 
fcfjjift  gemaebt  toajs )  niet  te  bonnen  nocD  te  ber- 
flaen:  jTtoaer  naberDanb  geb?acDt  3ünbe  boo2  be 
©tjnbanb/  en  geb2CPcDt  met  be  t02ture/  beben* 

be't  felbe  toaecaefttig  te  3ijn:  en  bat  DP  bp  be  ̂  fuijten  atë  boren  baer  toe  geb?acDt/  en  crpjeffelnb 
tot  birectie  ban  bien  binnen  bec  ©eere  gebomen 
bias/  enoat  Dpmet  niemanb  anberu  al$  met  nol- 
ïebaer  ban  gefp?oben  Dabbe/  enbe  bat  in  252a? 
banb  niemant  alöben  ̂ cDotfcn  giefuijtJ|amelton/ 
en  ttoee  ̂ paenfe  gicfuijten  met  Dem  Dier  ban  Dabben 

gefp2obenin  boegen  altf  boren.  "®it  erploit/  toan^ 
nea*  D;t  Dabbe  bonnen  geeffecttteert  toerben/  foube 
booïbefe  llanbenfo  gebaerüjb  getoeeft  3tjn/  bat  na 
apparentie  ben  onberganb  ban  ten  miniïcn  een 
beel  ban  bien/  baer  na  gebolcDt  foube  Debben/  en 
fObequaet^illigeil  ban beOOren  Dabben Opgefïeben/  j  rendiegy  by  den  Keyier  mijnen  Nevegedaen  hebt  m  SS 
mogelijb  ban  alle  be  Sanbcit:  <®m  bat  baer  mebe 
ï^ollanb  ban  ̂ elanb  gefcDepben  foube  3ijtt  ge- 
bjceft/  enbe  ©o2logemet  opbe  5?contieren/  maer 
mibben  in  be  £anben  geflelt/  en  alö  elbtf  Dem 
al  (lille  Dabbe  geDouben/  foube  men  eben  toel  al- 

V.  Deel. 

faben  te  faboriferen  /  al  toas  't  fo  bat  Det  al- te- 
met fcDeen  bat  fp  -  ïupben  be  faben  ban  ben  fèo- ninb  ban  iSabarre/  bie  bp  be  ̂ pacnfcDe  alleen 

njerbe  genoemt  ben  $2inceban25earn/  en  baer  na 
gebio?ben  is  =öoninb  ban  ©2anbrijb/  ̂ enrib  be bierbe/  gelnbberDaeltiüJ/  geDeeltoegebaentoaren/ 
en  op  bat  ben  curieufen  lefer  foube  mogen  fien  be 
lifïigDepb  en  piactijben  be$  ïjoninbu  ban  ̂ pan- 
gien/  en  Doe  Dp  Dem  toa$  gebjagenbe  in  alle  fijne 
Danbeltnge/  Dem  bemoepenbe  met  alle  anbere  #o^ 
tentaten  faben/  om  baer  fijn  epgene  faben  na  te 
fcDicben/  en  fijnen  boo?bele  tmt  te  trecben/  fo  ful= 
lat  top  Dier  eenige  Sfoieben  ban  ben  ïioninb  ban 
^pangien  aen  ben  felben  fijnen  acmbafl'abair/  en banbenboo2ttoemben  acmbaffabeuraen  ben  ïjontnb 
ban  ̂ pangten  en  anbere  berDalen/  en  ecift  een 
25?ief  be0  ̂ oninbo'  ban  ̂ pangien/  aen  ben boo2fcD?cben  fijnen  ̂ mbaffabeur  /  ïupbenbe  al* 
bolcDt. 

DEKonink.  Don  Guillaem  de  Sint  Clement ,  van  23?(£f  bsw 
r 

van 
onfen  Rade  en  onfen  Ambafladeur ,  uwe  Brieven  i)en  &0' 

den  feftienden    Maert  zijn  ontfangen  gewor-  %nh  baa 
den ,  op  welke  Brieven  hier  geantwoord  fal  werden ,  ̂St'1 
beginnende  van  de  approbatie   van  uwe  grote  forg-  ©uiiiacm 

vuldigheyd  van  ons  te  verwittigen  van  alle  't  gene  dat-  öc  ̂-5le* 
ter  voor  valt ,  continueert  fo ,  na  dien  gy  Het  hoe  veel  bSat?' daer  aen  gelegen  is,  datmen  verfta  watter  in  delen  öe?  tio 
paflèert.  ntnt  ban 

Het  fal  feer  goed  zijn  dat  gy  continueert  dedevoi-  bvS™ 

faveur  van  de  Katholijken  van  Vrankrijk ,  op  dat  de 
wervinge  en  gelt-hulpen  ,  die  de  Proteftanten  fullen 
willen  doen  voor  den  Princevan  Bearn  ,  belet  of  ver- 
achtert  werden ,  en  datmen  in  geender  voegen  denke 
een  Ambafladeur  van  lij nent  wegen  in  dat  Hof  toe  te 

^34 laten , 
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1596. laten ,  met  den  tijtel  dien  hy  pretendeert ,  en  ten  is 

piet  billijk  dat  men  om  het  tegendeel  te  doen ,  exem- 
pel neemt  van  des  Paus  Procedure;  maerde  Keyfer 

moet  eer  fijn  fekeninge  maken  van  anderen  exempel 

te  geven,  fu'ks  als  men  dat  van  fijnen  perfoon,  en 
van  de  Profellie>  diehy  altijts  gedaen  heeft  behoort 

te  verwachten,  't  welk  gy  hem  leggen  fult  van  mij- 
nen 't  wegen ,  met  het  gene  dat  gy  meer  weet ,  en 

iüit  met  alle  r.ootwendige  middelen  de  hand  houden, 

dat  men  in  geenderley  wijle  ter  wereld  anders  doe  op 

dele  materie.  En  na  dien  u  dunkt  dat  fich  de  Nun- 

tius wel  en  met  goeden  yver  dragen  fal,  fo  beltiert 

hem ,  op  dat  hy  aen  lijn  fyde  by  den  Paus  'en  den 
Keyfer  behoorlijke  devoiren  doe,  hem  van  mij" 

rent  wegen  leggende 't  gene  noodich  fal  zijn,  om 
hem  te  bewegen  en  moed  te  geven. 

Daer  is  apparentie  dat  de  prafti  jke  die  de  Swede  ge- 
opent  heeft,  om  den.  Eerts-Hertoge  Erneft  aen  lich 
te  doen  re  men  ,  de  pretentie  van  Polen  ,  een  trek  is  , 
vandenCanceliervan  dérwerts  over,  gelijk  gy  legt, 

om  tweedracht  te  ftroyen  tufifchende  Broeders»  Maer 

fter.de  andere  zijde  is'  t  niet  buyten  Propooft,  dat  de 
Swede,  indien  hymiftróut  daer  te  blijven,  liever  be- 

geert dat  een  ander  in  dat  Koninkrijk  gebracht  werde , 

de  gêne  die  hy  gevangen  genad  heeft j  van 
welken  hy    denkt    iieets  in    meerder   naden- 

clan 
den 

ken  te  blijven.  En  het  is  i.odich  hier  in  met  feer 

groofe  dilcretie  te  werk  te  garn,  en  in  fulker  voe- 
gen dat  men  door  defen  vond  ( indien  het  miflehien 

èerien  vond  is )  niet  en  miflè  te  verkrijgen  't  gene 
men  verhopen  mach,  den  Swede  wech  gaende,  en 
de  Broeders  cendrachtich  zijnde,  en  malkanderen 
helpende  als  Broeders,  het  welke  gy  hem  en  den 
Keyfer  van  mijnent  wegen  feggen  fult,  en  fulter 
alle  behoorlijke  devoiren  in,doen,  op  dat  men  niet 
in  eenige  dwalinge  valle,  ter  oorfake  van  de  ver- 
fcheyden  praótijken  uyt  Polen  gebracht  op  defe 
faken  ,  maer  dat  men  uyt  alle  vrucht  trecke,  op 
dat  de  gene  de  welke  ichijnen  fal  waerfchijnlijks 
tot  het  Koninkrijk  te  mogen  komen  ,  van  de  andere 
daer  toe  geholpen  worde,  na  dien  de  fubftantie  daer 

inbeftaet,  dat 'et  van  een  van  hun  ingenomen  worde 
met  fodanigen  verfekerhey  t  als  daer  in  mogelik  fal  zijn. 
Gy  fult  alles  fo  belijden  als  gy  hen  fult  nodig  te  zijn. 

Aengaende 't  Hertogdom  van  Cleve,  na  dien 't  in 
deftaetis  alsgy  fchrijft,  fo  fal 't  niet  cjuaetzijn  daer 
op  te  denken,  e?r  dat  de  faken  in  meerder  fwarig- 
heyd  komen,  om  te  beletten  dat  de  Ketters  fich 

daer  geen  meefters  van  maken,  gemerkt  d'occafie 
die  den  voorfchreven  Hertog  daer  toe  gegeven 

heeft  i  fo  goed  is,  behalven  noch 't  gene  "hy  den 
Keyfer  ontboden  heeft,  nopende 't  welke  gy  my 
verwittigen  fult  van 't  gene  daer  beiloten  is  ,  en 
voor  wien  van  de  Broedeis,  zijnde  bequaem  dat 'et 
voor  eenen  van  hun  zy  :  Maer  indien  't  door  Hu- 
welik  wefen  fal ,  fo  fal  't  van  node  zijn  voor  alle  din- 

gen, dat  men  fich  verfekeredatde  Vrouwe  Catholijk 
zy,  want  anders  moet  men  daer  niet  eens  op  denken. 

Na  dien  gy  het  dat  de  fake  van  Mofcovie  der- 

werts  over  in  't  vergeet  geflelt  word ,  niet  tegen- 
ftaende  dat'erfo  veel  aen  gelegen  is,  voor 't  gemeen 
befte,  gelijk  gy  legt ,  fo  onderhoud  dien  Hertogin 
goede genégentheyd  en  wille,  het  fal  goed  zijn  dat 
gy  den  Keyfer  daer  van  fpreekt,  hem  vertonende 

de  vrucht  die  uyt  fijne  vriend fch'ap  verhoopt  kan 
werden  in  alle  dingen ,  op  dat  hy  ordre  geve ,  dat  men 
den  goeden  wille  die  den  voorfchreven  Hertog  heeft 

doen  blijken,  bejegent  gelijk  het  betaemt,  'en  fult 
my  verwittigen  van  't  gene  in  defe  en  alle  andere  faken 
gedaen  fal  wefen. 

Uyt  Aran  Xuez  den  16.  Mey  1596.  ondertekent 
lódRay,  dat  is,  ik  de  Konink.  En  lager  Don  Mar- 

tin d'ldiaqucs. 

bruy kt  heeft,  om  den  aenflachvan  Huift  uyt  tevoe-cenbt 

ren,  welke  fodanich  is,  dat  ik  hope  dat  wy  met  den  P"*fb|Y 

eerlien  tijdinge  lullen  hebben  van  de  veroveringeder  ̂ rrmne.* voorfchreven  Stad ,  en  dat  dagelijks  onder  iïek  grote 

dapperheyd  en  vromigheyd  van  lijn  Hoogheyd,  an- 
dere goede  fuccellèn  iullen  volgen,  tot  de  ganfche- 

lijke  verftoringe  van  de  V  vanden,   en  Rebellen  vaii 
derwerts-over.  Onciertuflcheti  fullenwy  verwachten 
wat  de  Engelfemethaer  Vlote  denkt  te  doen  ;  ik  late 
my  voorftaen  datfe  fo  bejegent  fal  worden ,  dat  wy 
eerft-daegs  tijdinge  ontfangén  fullen  datfe  wel  Le- 
fchaemt  vanhaar  reyfe  weder  gekeert  fal  zijn  .  fon- 
der  yet  verrecht  te  hebben ,  ten  zy  daer  in  datfe  lufiig 

Hagen  gekregen  heeft. 
Ik  wete  noch  niets  van  't  gene  dat  'er  gefchiet  is , 

inde  vernieuwinge  van  de  Magiftraet  van  Befancon  : 
Niet- te-min  feyt  men  dat  den  Erts-Biflchop  en  den 
Grave  van  Champhte  daer  van  aen  de  Keyfer  ge fch re- 

ven hebben,  doende  hem  breed  verhael  van  alles; 

ik  fal  onder-vragen  wat 'er  van  is,  en  dat  wetende 
fal  't  U  E.  mede  deelen. 

Ikveifta  dat  men  van  derwaerts  gefchreven  heeft 
op  de  aenflagen  en  pradlijken ,  die  eenige  qualijk  gein- 
ter.tioneerde  Vaflallen ,  verwanten  en  geallieerde  van 
de  Hertog  van  Cleve  hebben ,  en  houden  met  de  Re- 
belle  Staten  van  derwerts  over ,  en  de  Proteftantfe 
Vorften  van  Duytfland ,  om  fich  meefter  te  maken 
van  de  Staten  van  de  voorfchreven  Hertog  van  Gulik. 
Maer  ik  ben  wel  verwondert  dat  men  my  daer  ook 
niets  van  gefchreven  heeft ,  nochte  laft  gegeven  om 
eenige  inftantie  of  devoir  te  doen  by  fijne  Keyferl. 
Majeiley  t ,  van  hem  aen  te  porren  van  wegen  den  Ko- 

nink onfen  Heere,  als  een  van  de  meeftgeintereflèer- 
de,  om  hun  van  een  te  fcheyden  en  te  breken ;  ge- 

lijk ik  niet  te-min  uyt  my  felven  gedaen  hebbe ,  geficn 
de  merkelijke  en  blijkelijke  inconvenienten ,  die  met- 

ter  tijd  daer  uyt  fouden  mogen  fpruyten,  hoewel 't 
met  meerder  fondament  en  aenfien  geweeft  foude  zijn, 
indien  ik  het  met  uytdruckelijke  ordre  gedaen  hadde, 
waer  van  ik  U  E.  wel  hebbe  willen  verwittigen ,  ge- 

lijk ik  ook  fijn  Hoogheyd  gedaen  hebbe,  opdat  een 
ander  tijd  daer  fuik  inlicht  op  genomen  mach  werden , 
als  den  dienft  van  de  meefter  fal  fchijnen  te  vereyfehen; 
en  met  eenen  te  feggen,    dst  fijne  Keyferl.  Majefteyt 
aireede  alle  de  geinterefTeerde  Princen  >  en  die  fich  met 

die  praclijken  l)emoeyt  hebben ,  verfogt  en  wel  ex- 
preffelijk  belaft  heeft  daer  van  afftand  te  doen,  of  dat'er 
anders  in  verfien  fal  werden,  't  Selve  heeft  hy  ook  ont- 

boden aen  de  voorfchreven  Rebelle  Staten. 

't  Gene  dat  regtevoort  hier  is,  is  dat  de  Turk  met 
grote  forcen  van  Conftantinopolen  vertrocken  is  na  de- 

i's  quartieren  toe ,  maer  men  weet  noch  niet  waer  den 
fiag  vallen  fal,  te  weten  op  ons,  of  den  Prince  van 

Tranfilvanien.  De  gemene  opinie  is,  dat 'et  op  hem 
zijn  fal.  En  te  dien  eynde  feyt  men  dat  de  Polen, 
niet  tegenftaende  datfy  in  handelinge  fiaen  van  Ver- 

bond te  maken,  met  het  Huys  van  .Ooftenrijk  >  de 

Tarters  in  't  getal  van  ioooco.door  Moldavien  heb- 
ben laten  palieren  na  fijn  Land  toe:  Ondertuffchen  is  hy 

op  fijn  hoede ,  en  verfterkt  fig  't  befte  dat  hy  kan.'  De Keyfer  heeft  hem  3000.  Paerden  gefonden>  en  3000. 
man  te  voet,  welk  volkvoor  6.  Maenden  betaelt  is. 
Enalsmenfekere  tijdinge  fal  hebben  waer  hy  fal  wil- 

len aenvallen,  fo  fal  het  Leger  van  Hongarijen,  't 
welk  men  (èyd  regtevoort  van  60000.  man  te  zijn ,  fig 
by  het  fijne  voegen ,  of  het  fijne  wederom  by  dat  van 
Hongarijen.  Het  gerugt  gaet  dat  de  grote  Turk  in 
perfoon  te  Adrianopoli  blijven  fal,  maer  dat  fijn  Le- 

ger voort  fal  trecken,  om  uyt  te  voeren  den  aenflag 
dien  hy  voorgenomen  heeft.  Hy  heeft  ook  een  Vlote 
doen  uyt  varen ,  dewelke  van  100.  Schepen  foude  zijn , 
maer  niet  wel  toegeruft  nochte  in  ordre,  tegens  dewel- 

ke fich  ftellen  fal  de  gene  die  fijn  Majefteyt  in  Italien 
gereet  heeft.de  wel  ke  beloopt  tot  ontrent  80.  Galeyen; 
en  daer  is  Generael  vanden  Prince  Doria,  met  fijnen 

hierna  fcoïentem  iBifTüUc  Umi  ben  bootfefjjeben 
HnVteftateiu:  u»t  £>!agaUnii  öm6.  HugiifH  «596. , , 
aen  fctt  ftéets-ézttt  öwonttüie  ban  öm  nahoï^  Sone    on  9'    ,  Pona"  Pe  K^\^^h^m& 
fjcnlie  mï}C!ium  tegenwoordig  in  t  Leger ,  t  welke  fich  by  Breft  vint , 

1  heübende  de  Vyand'  verlaten  de  Stad  en  fterkte  van 
hMö'  *]*"  ]Vf  ̂n  ̂ eere'  ̂ c  ben  feer  blijde  uyt  u  fchrijvens  Watze.  Liet  fchijnt  dat  men  van  meningeis,  devoor- 
Ia;ne  öe  $.  •*■  van  ̂ e  ' 1 '  c'er  voorfchreven  Maend ,  verftaen  te  fchreven  Stad  van  Breft  of  Buda  te  belegeren.  Den  Ai- 
Cttment    hebben  den  Krijgs-lift,  welke  fijn  Hoogheyt  ge-  i  machtigen  beitiere  het  gelijk  het  van  node  is ,   en verleen» 



*5^9-  Van 't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
verleene  ons  aen  allen  zijden  goede  fucceflèn,  en 
hand-have  U  E.  altijd  onder  fijne  heylige  befchuttin- 
ge.  UytPrageden6.  Augufti  1596.  Ondertekent  Don 
Guillame  de  Sint  Clement. 

Opfchrift  *.  Aen  Monfieur  Daflbnville. 

ook  uwe  Majefteyt  te  verwittigen  van  't  gene  daer  in 

paf]  eren  fal. 
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Uyt  Prageden  n. 

felben25?t'ef. 

Oftober.  1596.  ©OlCÏJt  Ut  tótl 

Wp  fïilïenïnct  nocf)  eentae  anbere  «fcitcbcn  laten 
boïnen  ban  öctt  boojfcfacben  aimbaflabeui'  45utl- 
laem  Clement/  aen  ben  ̂ onmft  ban  ̂ panaien/ 

bacruptmen  ft'en  nanbe  Uf)tgïje>ib  ban  ben  felbcn  / entoatboa?  aenffagen  be  üiomnft  ban  ̂ pangtcnal 

IK  heb  den  Keyfer  gefeyd  alle 't  gene  uwe  Ma- jefteyt my  belaft  heeft  by  fijnen  Brief  van  den  26. 
Julij ,   nopende  de  Propofitie  van  Juda  Ifcarif  He- 
breer;  en  hy  heeft  tegens  my  gefeyt ,  dathy  aireede 
verftaen  hadde,  dat  dien  man  na  Spangien  getroc- 

b002  ffiÜto/  m'bat  fip  ÖCnt  Ittet  be~faftén  bah  alle  I  ken  Was;  en  dat  hy  aen  fijnen  Ambaffadeur  gefchre- anbere  potentaten  toa$  moepenbe/  om  baec  fijn  ven  hadde  op  dat  fubje<a;  enprijft,  gelijk  hyfeyd, 
boo^tieeï  upt  te  teeeïten  /  totacDtecbeel  enfeïjabeban 
b'anbece. 

^"•e"eüanT7  0Igende'tgene  uwe  Majefteyt  my  belaft  byfij- 
©011  V  nen  Brief  van  den  15.  July »  heb  ik  met  den  Key- 

f*aj}l^lf  fergehandelt  de  fake  van  Finale,  en  hebbe  noch  een 

ment'  aen  andeIe  reden  genad ,  te  voegen  by  het  feer  voorfich- 

«fepan* 
flirn 

tan  fóo*  tige  fchryvens  van  uwe  Majefteyt ,  op  defe  materie  , 
njn&JMi  waervanu  Majefteyt  mygeen  bevelen  dede  mydaer 

mede  te  behelpen ,  alfo  hyfe  noch  niet  wifte  doe  hy  fij- 
nen Brief  fchreef ,  't  welk  is  de  dood  van  den  Marquis 

Alexander.  Want  hoe  wel  een  yder  befluyt  dat  Andries 

Carretti ,  't  welk  de  gene  is  die  fich  herwaerts  over  on- 
hout,  nogtans  fo  zijnder  andere, de  welke  hem  in  de  fan- 
tafie  brengen  fijnen  outften  Broeder,  dewelke  is  van  de 
ordre  van  Sint  Jan  van  Jerufalem ,  en  fot,  hoe  wel 

met  blijkelijke  bewijfen ,  dat  fy  foude  mogen  fucce- 
deren,zijnde  de  oüdfte,hoe  Wel  hy  gerenoncieert  heeft. 
Et) hoe  wei  dat  defe  prétenfie  voor  feer  goed  gehou- 

den word ,  nochtans  heb  ikfe  geappliceert  met  de  an- 
dere ,  om  te  doen  opfehorten  de  refblutie  van  den 

Key Ter ,  dewelke  my  antwoorde ,  dat  hy  aireede  uyt 

het  fchrijvens  van  fijnen  Ambafladeur,   wift't  gene 

en  dat  hy  dier  op  letten  foude,  tot  contement  van 
uwe  Majefteyts  rufte  van  Italien ,  en  van  de  Staten 
die  hy  daer  in  heeft ,  en  dat  hy  ook  inficht  nemen  fou- 

de op  de  nieuwigheyd ,  die  de  dood  van  den  voor- 
fchreven  Marquis  Alexander  in  de  voorfchreven  fake 
veroorfaekte  ,   gelijk  hy  van  gelijken  begeerde  dat 
uwe  Majefteyt  dede  aen  fijn  zyde ,  waer  in  eynde- 
lijk  hy  niet  minder  doen  konde  in  confeientie ,  dan  de 
■nhuldinge  te  geven  den  genen  diefe  toe  quam.  Het 
ïs  wel  te  pas  gekomen ,  dat  ik  den  Brief  van  uwe  Ma- 

jefteyt (waer  op  ik  rechtevoort  antwoorde)  een 
ïtfaend  te  voren  ontfangen  heb,  door  dien  dat  ik  mif- 
fchien  in  kracht  van  de  commiffie ,  de  welke  uwe  Ma- 

jefteyt my  gegeven  heeft  ,    Andries  Caretti  hadde 
mogen  fchade  doen ,   dewelke  rechtevoort ,  nu  hy 
fich  Marquis  fiet  >  gemutineertis,  fo  dathy  uyt  alles 
achterdenken  neemt ,  overmits  hy  een  feer  licht  ver- 

moedende man  is  van  weynich  verftants,  enfokleyn- 
jnoedich,  dat  hy  fich  felven  wijs  gemaekt  heeft,  dat 

de  Keyfer  hem  't  hooft  fal  doen  afllaen ,  fo  hy  ver- 
neemt dat  hy  yetwes  met  my  gerefolveert  heeft,  aen- 

gaende  de  fake  van  Finael ,  door  dien  dat  hy  denkt  dat 
de  Keyfer  ftaet  na  de  fucceflie  van  defen  ftaet,  en  om 
fich  te  verfekeren  van  defe  beduchttegen,  heeft  hy 

rhti<Cfii    ̂ em  klooft* xxv  -   -   -    fo  hy  hem  d'inhuldinge 
ttomb«*  £ee^ '  en         ̂ e  P^aet^en  doet  weder  geven  :  En  van 
fien.         te  voren  was  hy  vol  achterdenkens  en  qualijk  vol  daen 

van  eenen  Antonio  Cornazaro ,   dewelke  hier  wel 

twintich  Jaren  geweeft  is  om  defe  faeke,  en  rech- 
tevoort  heeft  hy  fich  in  fijne  armen   geworpen, 

als  van  een  man,   die  de  faken  veel  beter  verftaet 
dan  de  Marquis  doet ,  maer  hy  is  een  feer  oprecht 
en  obftinaet  man ,    dewelke  fich  noyt  heeft  willen 
laten    gewinnen ,     wat    neerftigheyd    ik    daer  in 
ook  hebbe  weten  te  doen.  Nochtans  feyd  den  Mar- 

quis Andries  tegens  my ,   dat  fo  haeft  als  hy  te  Mi- 
lanen  fal  zyn ,  of  uyt  dit  Hof,   ( alwaer  hy  fterft 
van  vreefe)  hy  vryelijk  handelen  fal  met  de  dienaers 
van  uwe  Majefteyt ,  en  dat  hyhun  altijds  fal  doen  be- 

kennen ,   hoe  feer  hy  geaffe&ioneert  is  tot  fijnen 
dienfte.    Ick  hebbe   aen  den  Gouverneur  van   Mi- 
lanen   gefchreven  ,     om  hem    al  door   gaende  te 
houden  tegens  dat  het  tijd  fal  zyn,   en  wat  my 
aengaet }   ik  fal  dek  fake  niet  vergeten  ,    nochte 

dat  uwe  Majefteyt  defe  faken  fo  feer  acht,-   en  be- 
laftende  myte  handelen  met  Rouffien  Tranfet,  no- 

pende dit  poincl:,  het  welke  ik  hun  vertoonde ,  met 
allede  eonfideratien  die  uwe  Majefteyt  my  bevolen 
heeft  ,en  fy  letteden  feer  aendachtelijk  op  den  voet ,  den 
welken  die  man  my  gaf,  dien  fy  wiften  dat  uwe  Maje- 

fteyt bevolen  hadde  in  een  Dorp  te  bly  ven.en  tot  op  fijn 
wederkomfte  toe  niet  gehandelt  kan  worden  van  't  gene 
hyvoorftelt,  het  welke  my  dunkt,  en  dat  fy  feer  blij- 

de fouden  zyn  fich  te  fien  uyt  het  gevaer ,  en  uyt  de 
moeyte,  waer  in  defe  Oorloge  hun  houd,  en  hoewel 
dat  uyt  eenen  Chaons,  dewelke  gekomen  is  by  den 
Prince  van  Tranfilvanien ,  gelijk  ik  al  aireede  gefchre- 

ven hebbe  aen  uwe  Majefteyt,    verftaen  wort,    dat 
den  Turk  beftand  begeert :  nochtans  wat  my  aengaet , 
dat  dnt  met  feer  harde  conditien  fal  zijn,  fo  hy  die 
niffchien  niet  veranderen  fal  om  de  begeerte,   om 
fich  door  dien  wech  te  verfekeren  van  de  forcen  van 
uwe  Majefteyt*  Ik  gelove  dat  de  Jode  fo  haeft  niet 
komen  fal ,  over  mits  ik  tijdinge  hebbe  van  Barcelone  3 
dat  hy  daer  was  wachtende  na  bequaemheyd  om  over 
te  varen  j  en  ik  vrefe,  dat  hy  een  lichtveerdich  man 
zy,   door  dien  dat  hy  wetende  dat  den  Grave  van 

j  (F0I.94.; 

uwe  Majefteyt  hem  geordineert  hadde  in  defe  fake;  j  Quiora  mijnen  outften  Broeder  was,    hy  een  Brief 
van  hem  geeyfcht  hadde ,  tegens  hem  feggende,  dat 
hy  met  my  hadde  te  handelen  een  fake  van  importan- 

tie ;  hoewel  hy  hem  niet  en  feyde  wat.  Ik  fal  uwe 
Majefteyt  overfchrijven  alle 't  gene  op  dit  fubje&paf- feren  fal  als  het  tijd  fal  zijn. 

Uyt  Prage  den  2 1 .  Oftober  1  j  96. 

Boïgen  nocFj  eem'ge  anbeee  Sfofeben  ban  ben  boo^ fCDjebm^on  (fömllaem  be&arit  Clement/  aen  ben 
ffcomnft  ban  Spangien  /  upt  $2aga  2Simo  1 596.  ban bett2i.enöe25.  €>ctobet\ 

IK  hebbe  ontfangen  de  Brieven  van  u  Majefteyt  van  b^icben 
den  vijftienden  en  negen-en-twintigften  Julij ,   deöan  ®°" 

welke  tra&eren  van  de  pacificatie ,  waer  op  ik  ant-  j?  *"5n' 
woorden  fal ,  na  dat  ik  gefeyd  fal  hebben ,  dat  den  Ad-  ment'  aen 
mirant  d'Arragon  gearriveert  is  in  dit  Hof  den  vier-en-  ö*»  &o« 
twintigften  Augufti ,  en  al-hoe-wel  fijn  commiffie  hielt  %nh  ban dat  hy  den  Keyfer  en  fijn  Broeders  foude  befoeken ,  gSJ^an 
nochtans  fo  handelde  hy  van  poindten  die  u  Majefteyt  öen  21.  en 
fien  fal  in  de  memoden,  dewelke  zijn  by  den  Briefin  't  M  •  ®tt0' 
Francois,  dewelke  houd  aen  den  Secretaris  de  Laloo,  Co        * S9<3' dat  den  Doorluchtigften  Cardinael  my  liet  weten .  dat 
den  voornoemden  Admirael  van  alles  handelen  foude , 
daer  van  ik  met  hem  adviferen  foude :  Wy  advifeerden 
t'famen  dat  het  welgelegen  foude  komen  te  handelen van  de  fake,vervattet  in  de  voornoemde  memorien,  om 
de  affairen  van  Befanfonte  referveren  tot  fijne  weder- 
komft ,  en  boven  dien  belangende  de  Pacificatie ,  en  de 
faken  van  Nederland,  hy  verhandelde  ook  eenige  parti- 

culiere affairen  van  den  Doorluchtigften  Cardinael,  ge- 
lijk u  Majefteyt  verftaen  fult,  uyt  de  voornoemde  me- 

morien ,  ook  uyt  de  antwoorde  hem  daer  op  gegeven. 
In  de  fake  van  Befanfon  is  alles  gedaen  dat  mogelijk 

geweeft  is,  en  men  heeft  daer  uyt  niet  konncn  eenige 
fubftantie  trecken ,  dat  het  gene  dat  uwe  Majefteyt ,  en 
na  dat  wy  gerepliceert  hadden  al  wat  wy  konden,  heb- 

ben wygeoordeelt  datwy  ons  moften  te  vreden  hou- 
den ,  datwy  verlicht  waren  ,  dat  wy  niet  fouden  in  defe 

fake  yet  doen  achtende  dat  het  beter  was  defe  fake 
onder  weech  te  laten ,  dan  om  te  ftoten. 

Wy  hebben  ook  geen  groter  inftantie  willen  doen 
belangende  het  faid  van  de  lichtingen ,  door  dien 

dat 



s86 Het  drie-en-dertigfte  Boek  > 
dat  fy  ons  dit  woord  Legioen  uytgeleyt  hebben  van 
twee  Regimenten»  en  de  dienaers  hebben  ons gefeyt 
dat  men  met  aller  vlijt,  als  den  nood  dat  vereyfehen 
foude,  middel  foude  ibeken  om  defetroupuyt  te  ma- 

ken» De  vreefe  is  hier  fo  groot ,  dat  fy  denken  en  haer 

voor  laten  flaen ,  dat  al  't  gene  dat  fy  doen  niet  fal  we- 
i  als  kollen  Tonder  profijt. 
Ik  ben  wel  blijde  geweeft,  dat  ik  fuik  een  goeden 
tuyg  hadde»  als  den  voornoemden  Admirant  is  , 

van  fw'aïighedefi  diefich  in  dit  Hof  laten  vindeninde 
faken,  daer  u  Majefteyt  na  verlangt,  door  dien  men 

het  naulijks  geloven  foude,  u  Majelteyt  niet  verfoeken- 
<.le  dan  feer  rechtveerdige  faken. 

So  veel  de  pacificatie  aengaét,  behalven  het  gene  dat 

u  Majefteyt  in  het  gefchrift  fien  fal ,  fo  heb  ik  monde- 
ling verklaert  al  't  gene,dat  in  defe  faek  geproponeert  is» 

Na  het  vertrek  van  den  Admirant ,  zijn  hier  Brie- 
ven gekomen  van  de  Staten  des  Rijks ,  genomineert 

tot  dele  faek,  volgende  de  r'efolutie,  genomen  in  een 
Vergaderinge  gehouden  te  Frankfoort  ,  en  adver- 

teren den  Keyfer  al-te-faem  met  eene  felve  meenin- 
ge ,  dat  hy  een  Ambafiade  preparatoir  behoort  te  fen- 
den ,  niet  tegenftaende  dat  de  Hollanders  die   door 
haer  Brieven  verwerpen ,  daer  ik  wel  blijde  om  was , 
al-hoe-wel  ik  twi  jfele  dat  haer  verfchil  meer  beftaet  in 

't  handelen  van  de  reftitutie  der  Rijksplaetfen  ,  dan  in 
eenige  andere  fake ,  het  welke  voor  aen  te  ftellen  qua- 
lijk  foude  pallen}  en  in  confideratie ,  maer  is  correla- 
tijf  en  acceftbir  ,  fo  hoop  ik  nochtans  fo  op  de  be- 
weginge  of  werkinge  die  defe  Ambafiade  veroorfa- 
ken  fal  in  de  vrome  mannen  (  of  gemoederen  )  als 

ik  grotelijks  verlang  die  te  fien ,  aireede  begoft ,  ge- 
lijk ik  mijn  beft  daer  in  doen  fal  in  allevlijd.en  al- 

hoe-wel  daer  anders  geen  eftedluytontftont,  als  het 
Rijk  te  verbitteren  ,  en  oorfaek  te  wefendat  het  de 
caufe  van  u  Majefteyt  meerder  toegedaen  wiert ,  dat 
felve  foude  van  groter  importantie  wefen ;  felfs  fo  der 
een  Rijks-dag  gehouden  werd ,  om  te  handelen  van  de 
faken  van  Hongarijen ,  gelijk  het  den  ibmmigen  nodig 
fchijnt  daer  van  te  handelen  dcfen  naeft- komenden 
Lenten  :  Het  geene  in  defe  affaire  gedacn  fal  werden, 

fal  u  Majefteyt  in  't  particulier  gead verteert  worden. 
Eer  ik  defen  Brief  befioot ,  heb  ik  van  den  Vice- 

Cancelier  verftaen,  dat  den  Keyfer  een  relaesgedaen 
had  van  de  veradverteringe  die  hem  gedaen  hadden  de 
Gedeputeerde  van  de  Staten  des  Rijks,  genomineert 
op  den  Rijks-dagteRegensberg»  tot  pacificatie  van 
de  Nederlanden  ,  dewelke  defe  voorleden  dagen  te 
Frankfoort  vergaderden ,  om  te  confulteren  over  de 
antwoorden  gegeven  fo  van  wegen  u  Majefteyt,  van 
den  Doorluchtigften  Cardinael ,  als  van  wegen  de  Re- 
belle  Nederlanden  ,  belangende  de  fendingen  van  de 
Ambafiade  preparatoir  en  requifitoir ,  in  den  naem  van 

't  Rijk ,  om  te  vorderen  de  handelinge  van  de  Pais.  De- 
welke (Keyfer)  haer  verklaert  heeft,  dat  hy  voor 

goed  hielt  de  meyning  van  de  gemelte  Gedeputeerde, 
en  dat  hy  fich  geheelijk  daer  na  wilde  conformeren ,  en 
ook  fchrijven  in  de  felve  forme,  diefy  geconcipieert 
hebben :  dat  de  antwoord  te  prijfen  is ,  die  van  wegen 
u  Majefteyt  gegeven  is,  en  te  mifprijfen  deinfolente 
en  indecente  van  de  voornoemde  Rebellen ,  door  dien 

fy  leggen  dat  het  nietbetaemt  voor  de  reputatie  en  au- 
thoriteyt  van  het  Rijk  om  defe  negotiatien  te  niet  te 
doen ,  maer  veel  eer  te  continueren,  en  noch  eens  haer 
te  fchnjven  van  wegen  den  Keyfer  en  des  Rijks  ften- 
den,  op  haer  verfoekende  met  groter  inftantie  dat  fy 
den  voornoemden  Ambafladeur  preparatoir  toelaten 
niet  gelijke  verfekertheyd  en  faufconduït ,  als  den 
Doorluchtigften  Cardinael  in  den  naem  van  u  Maje- 

fteyt, die  geprefenteert  heeft  van  fijn  zyde  te  ontfan- 
gen ,  dan  fal  men  handelen  niet  alleenlijk  van  den  Pays, 
maer  ook  van  de  reftitutie  der  Rijks-plaetfen  diefy  in 
hebben,  en  andere  faken ,  concernerende  hetgemeene 
befte,  haerdreygende,  indien  fy  continueren  in  het 
afilaen ,  en  niet  achten  defe  nieuwe  inftantie ,  aengaen- 
de  de  Ambafiade,  dat  het  Rijk  niet  fal  konnen  laten 
fijn  reputatie  te  bewaren ,  en  het  geene  tegen  haer  op !  hy  gefeyt  heeft  dat  riy  fou  komen  doen.  Ik  fal  ook  een 

596- 

Het  had  beter  geweeft,  dat  de  Rijks  Ambafiade 
plaets  gehad  had  fonder  defe  nieuwe  Replijc,  gelijk 
ik  verftaen  heb  dat  gefchieden  foude ,  doen  ik  my  be- 

geven hadde  om  te  fchrij  ven  den  voorgaenden  inhoud, 
belangende  defe  affaire ;  en  ik  verwonderde  my ,  dat 
fy  aireed  (overlieten  haren  ordinarifen  train  ,  met  de 
welke  men  noyt  tot  de  perfectie  van  eenige  faek  komt: 
Ik  fal  van  alles  den  DoorluchtigftenCardinael  reden  ge- 

ven ,  (  of  rekening  doen,  ) 
Uy  t  Praeg  den  z  i  dach  van  O&ober ,  Anno  1 j  96. 

DEn  Keyfer  is  feer  wel  vergenoecht,  foovan  het 
fecours  van  penningen  dat  u  Majefteyt  hem  ge- 

daen heeft  tot  de  Oorloge  van  Hungarijen ,  als  van 
de  Armade  die  hy  belaft  heeft  uy  t  de  Middellantfe  Zee 
te  gaen.  Soo  is  hy  ook  van  het  geene  dat  u  Majefteyt 
met  den  Tranfilvaengehandelthebt,  en  van  het  gee- 

ne dat  u  Majefteyt  heeft  laten  fchrij  ven  aen  den  Legaet 
van  Polen  ,  en  befonderlik  is  hy  daer  van  vernoecht 
geweeft ,  dat  u  Majefteyt  bevolen  heeft ,  datmen  den 
Paus  foude  antwoorden ,  van  perfoonlik  in  den  Oorlog 
te  gaen,  om  de  Religie  te  hulp  te  komen. 

Ik  heb  al  mijn  beft  gedaen  fo  veel  mogelijk  geweeft 
is,  om  alle  gefchillen  van  de  Bearnois  te  (lichten,  en 
die  te  weerleggen ,  die  hem  Konink  van  Vrankrijk 
nomineret,  enhebbefo  veelte  vlijtiger  de  hand  daer 
aen  gehouden,  als  ik  het  te  riteer  fiegenegligeert,  en 
fal.  voortaen  dek  felve  neerftigheyd  continueren  , 
door  dien  men  begint  te  feggen  dat  defe  Lente  een 
Rijx-dag  en  vergaderinge  gehouden  fal  werden. 

Den  Brief  voor  den  Legaet  is  hem  gefonden ,  maer 
defe  faek  is  by  na  geheelijk  omgeftoten ,  door  dien  de 
Polacken  noyt  in  de  fin  gehad  hebben  defe  Li<*uete 

beduyten,  gelijk  dat  blijkt  door  de  fwarigheden3,  die fy  voorgeftelt  hebben ,  en  haer  intentie  is  altijd  ge- 
weeft fich  met  defe  faek  niet  te  mengen ,  gevende  den 

Keyfer  ongelijk.  Maer  de  Paus  isfo  bedrogen,  dat 
hy  altijd  anders  gemeynt  heeft.  Soden  Legaet  weder 
na  Romen  kerende ,  door  dit  Hof  pafleert,  gelijk 
ik  geloof  dat  hy  doen  fal,  fofal  ik  hem  defen  dienft 
doen,  van  hem  te  verftaen  te  geven  de  eftime,  daer 
in  u  Majefteyt  fijnperfoon  hebt.  Ik  denke  niet  dat  de 
Propofitie  van  Mofcovien  niet  zy. 

Aen  de  fake  van  de  Vryheyd  des  Graven  van  Franc- 
kabourg  fal  ik  neerftelijke  de  hand  houden,  maer  ik 
denke  niet  dat  fy  daer  in  confenteren  fullen  ,  al-hoe- 
wel  ik  haer  alledaeg  aen  ga  met  redenen  en  exempe- 

len, doordien  dat  ik  my  houde  binnen  de  Limitcn, 
die  u  Majefteyt  my  geprefcribeert  heeft. 

Ik  heb  u  Majefteyt  gefchreven  onlanksgeleden.over 
Vrankrijk ,  hoe  dat  de  Koninginhe  van  Engeland  haer 
Ambafladeurs  gehouden  had  ten  huyfe  vanden  Lant- 
Graef  van  Heflcn,met  feer  veel  prefenten,  om  van  hem 
*-«.--  het  welke  waer  was ,  maer  niet  het  gene  dat  ik  «Jto  om* 
ook  fchreef ,  dat  de  voornoemde  Ambafladeuren  daer  faJaft  &**• 
na  voort  na  den  Palts-Graef  toe  trokken.  Want  uyt  des 
Land-graefshuis  zijn  fy  weder  naEngeland  vertrocken. 

Den  Vader  Carillo ,  al-hoe-wel  hy  hier  komt  on- 
der pretext  van  te  handelen  van  de  affairen  defe  Oor- 
loge concernerende,  fo  geloof  ik  nochtans  dat  het 

principaelijk  is  om  den  Keyfer  reden  of  te  verftaen  te 
geven  van  de  natuurlijke  impotentie,  die  hem  in  de 
Tranfilvaen  ontdekt  heeft,  en  hoe  daer  feer  vecle 
merkelijke  tekenen  zyn,  dat  het  door  toveryen  zy,  de- 

welke hem  niet  alleen  veroorfaekt  defe  inpotencie  en 
fwakheyd,maer  ook  fiekten  aen  het  Iichaem,  en  krank- 
heyd  aen  het  verftand ,  dewelke  haer  aen  alle  Propoo- 
ften  openbaert.  Ik  geloof  dat  den  voornoemden  Padre 

Carillo  u  Majefteyt  't  felve  verad verteert  heeft ;  want 
fo  feyt  hy  my. 

Uyt  Prageden  ij.Odtober  1596. 

IK  fal  Don  Miguel  Lopez  gade  flaen  ,  volgende 
den    laft  van  uwe    Majefteyt ,  anderfins  dient 

hy  in  Hongarije,  en  met  fatisfa&ie ,  gelijk  men  feyd, 
fonder  te  geven  eenige  fufpitie  contrarie  het  gene  dat 

een  ander  manier  terefolveren,  dat  tot  noch  toe  niet 
gedaen  is,  en  dat  dit  conform  is  met  het  gene  dat  op 
i\ci)  voornoemden  Rijks-dag  te  Regensburg  gercfol- veert  is. 

/ 

oog  nemen  op  den  Graefvan  Crios;  nochtans  dunkt 
my ,  datter  geen  fondament  is ,  van  den  dek-mantel 
in  de  faken  van  Befanfon ,  door  dien  hy  dood  Vyand 
is  van  het  Gouvernement  of  Overheyd  van  defe  Stad, 

tegen 
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tegen  dewelke  hy  fijn  klachten  aen  den  Key  fer  is  ko- 
men doen ,  van  dat  fy  hem  tot  prejudice  van  de  Key- 

ferlijke  Privilegiën,  die  hem  geaccordeertzyn»  het 
$fet  i0  voorleden  Jaer  condemneerden  te  betalen  *  -  -  -  -  - 

toatupr.  duyfentenfo  veel  Cronen,  om  de  contributie  diefy 
op  haer  geburen  lichteden  ,  tot  het  prefent  dat  fy  die 
van  Bearn  gaven. 

UytPrageden  n.vanO&ober  1 596.  Ondertekent 

Don  Guillame  de  Sint  Clement, 
■ 

«©eiaemorieban  be  fianbeltnge  beg^lbmicantö 
ban  5Crcaqon  met  ben  ïiepfec  /  bact  ban  <©on  <0utl* 
ïame  be  ̂ tnt  Clement  betïjaelt  /  in  fijnen  25iief  ban 
betur.  <$ctob.  1596.  toacen  begrepen  m 't  bcrjoocl) 
en  berfocfe  gebaen  aen  ben  föepfec  bp  ben  botafo  3fib- 
rmeaeï  ban  Sficcason/  baet  ban  Det  eccfïe  potnet 
toa& 

/Foi.950 

©ertoort) 
tn  öecfoefc 

ficoj  ben 
3Cöinuaf[ 
ban  2)r.ca« 
gon  wegen 
Den  Clo* 
mnft  Dan 
#i>angun. 

r.  |""V  Athetden  Keyfer  believen  foude  om  rede- 
JL/  nen  fijne  Keyferl.  Majefteyt  voor  gehouden, 

öc  CKpfec"  ̂en  K-onink  van  Spangiente  voorfien  met  het  Vica- riaet  van  Befanfon. 
1.  Dat  den  Keyfer  hem  opentlijk  rerklare,  tegens 

de  gene  die  daer  beletten  den  Vrede-handel  met  de 
Staten  van  Nederland. 

2.  Dat  de  Keyferlijke  Majefteyt  een  Gouverneur  en 
'  Raed  committere  over  den  Landen  van  Cleve  enGulik. 

4.  Dat  de  fententie  gegeven  tegen  die  van  Aken 
ter  executie  werde  geftelt,  fonder  eenich  vorder 

uytftel. 
j .  Dat  de  Keyferlijke  Majefteyt  belie ve  die  Steden 

van  Hanfe  te  voorfien  van  eenige  gerede  remedie  om  te 
verhinderen  en  wederftaen  de  ftoutheyd  en  moet  wille 

van  de  Engelfe  Zee-rovers. 
6.  Alfode  Konink  van  Spangien  geen  ander  mid- 

del fiet  om  fijne  Rebelle  Onderfaten  tot  gehoorfaera- 
heyd  te  brengen  >  als  door  geweld >  dat  de  Keyfer- 

lijke Majefteyt  foude  gelieven  te  gedogen ,  dat  op 
des  Ri]ks  bodem  gelicht  mochte  worden ,  ten  minften 

fes  of  feven  Regimenten  Krijgs-volk  op  verfcheyden 
ftonden ,  en  wanneer  fulks  van  node  wefen  fal. 

<®pbefe  $2opofttten  ïmben  ̂ bmtcael  ban  tl cta- 
non  ban  toegen  ben  &omnn  ban  Spangien  gebaen/ 
beeft  &epfecalbu.#  geanttooo?b  op'teecjïeamcuï. 
I»  T\  En  Keyfer  is  niet  onbekent  hoe  veel  daer  is  aen 
U  gelegen  voor  de  naeft  gelegen  Landen  van  de 

be  Denmei»* 
feest  op  0$ 
»oo?fj.       voorfchreven  Stad  Bezancon  wefende  onder  de  ge- 
jPjWofutó»  hoorfaemheyt  van  de  Konink  van  Spangien ,  en  van 

den  huyfe  van  Ooftenrijk ,  dat  de  felve  Stad  gehouden 

werde  in  Vrede  ,  en  ter  devotie  van  't  Keyferrijk ,  en 
daerom  fal  fijne  Koninkl.  Majefteyt  bedenken  by  wat 
middel  men 't  voorfchreven  Vicariaet  metten  aller 
eerftenfal  mogen  toelaten  en  beveiligen. 

2.  Op  dit  artijkel  word  verwacht 't  rapport  van  de 
gene  die  van  't  Rijks  wegen  gedeputeert  zijn  geweeft. 
En  middelertijd  fal  de  Koninklijke  Majefteyt  niet  na- 

laten van  allen  occurentien  den  Konink  van  Spangien 
kcnlijk  te  maken.  Hoe  groteliks  fijne  Majefteyt  ver- 

langt ,  en  gaerne  fage  dat  de  voorfz.  Nederlanden  tot 
vrede  mogen  gebracht  worden. 

3.  Belangende  Gulik  en  Cleve  de  Koninkl.  Majeft. 
isgerefolveertuerwaerts  tefenden  een  of  twee  Perfo- 
nagien  oprecht  Catholijken ,  om  meerder  quaet  voor 
te  komen.  Daer-en-tufTchen  verfoeken  dat  den  Ko- 

nink van  Spangien  van  fi  jnent  wege  goede  wacht  hou- 
de,  en  veerdichhebbefecoursdatvan  noden  werd  , 

't  welk  nochtans  feer  behendichlijk  moet  beleyt  wor 

5.  Den  Keyfer  heeft  op  den  lefien  Rijks-dag  tot 
Regenborg  der  Rijks  Staten  doen  voordragen  de  me- 
nichvuldige  klachten  van  verfcheyden  Rijks  Hanze 
Steden,  en  met  der  felver  advijs  dien aengaend/e ge- 
fchreven  aen  de  Koninginne  van  Engeland ,  welke  ant- 

woord fo  inpértinent  en  onbillik  is  geweeft  ,  dat  beter 
is  defelve  te  verfwijgen ,  als  openbaer  te  maken ,  Waer 
door  fijne  Koninkl.  Majeft.  goed  gevonden  heeft,  té 
wachten  op  eenige  vorder  en  fwaerder  diergelijke 
klachten  om  daer  in  voorfien  te  worden,  door  fijne  au- 
toriteyt.  En  is  fijne  Majefteyt  gerefolveert  defel\e 
fulks  te  gebruyken  ,  dat  men  wel  fal  konnen  vermer- 
ken,,  dat  men  niet  na  gelaten  noch  verfuymt  heeft  , 

van  't  gene  de  fchuldige  plicht  van  den  Keyfer  en  de Juftitie  toe  behoort. 

6.  Men  moet  verwachten "t  rapport  van  degene  die 
Gedeputeert  zijn  tot  de  Vrede-handel ,  al  voor  èeiiigè 
beftellinge  uyt  te  laten  gaen ,  om  Volk  van  Oorloge 
aen  te  nemen.  En  fo  verre  de  Staten  hen  geenfins  wil- 

len voegen  tot  't  gene  dat  1  edelik  is ,  fal  men  mogelijk 
vernootfaekt  worden  eenige  ftrengen  middel  te  ge- 

bruyken. Ook  fo  kan  den  Catholijken  Konink  geen- 
fins  twijfelen  van  des  Key fers  goeden  wille  ,  door  dien 
hy  hem  over  veel  Jaren  door  middel  van  fïjr.é  Patenten 
toegelaten  heeft  diergelijke  bevelen  te  doen  ,  de  welk 

I  noyt  geconfenteert  is  geweeft,  fijne  wederpartije  die 
nochtans  wel  eenich  volk  opgenomen  hebben,  maer 

is  gefchietbuyten fijns  MajetWyts  weten,  en  't  welk 
hy  niet  en  heeft  konnen  beletten ,  hoe  wel  hy  wel  gaer- 

ne fulks  gedaenhadde.  Maer  dat  fijne  Majefteyt  den 
Konink  van  Spangien  fulks  foude  toelaten  by  Patente  , 
by  opene  letteren  van  commiffie ,  en  is  niet  wel  doen- 
lik,  dewijl  men  genootfaekt  is  veel  Krijgs-volk  aen 
te  nemen  ,  en  te  lichten  tegen  den  Turk  ,  vrefende 

daer  door  de  opfprake  van  't  ganfche  Rijk :  Nochtans 
fo  is  den  Keyfer  willig  hem  daer  in  onder  den  duym  té 
accommoderen  voor  fo  veel  doenlik  word  tot  dat  den 

ftand  en  gelegentheyd  der  faken  van  Hongerijen  fullen 
mogen  lijden ,  hem  opentlij  ken  te  gelieven. 

Tot  Prage  denx*.  September , 
CknnoiSyó. 

Ifieroprjeeftb'^bttutaelban  ^tcagon  toebccom 
get:epltceettalbu£. 

1.  "l^TAdien  hyden  Keyfer  heeft  bedankt  en  met  ee- 
iN  nen  verthoont ,  dat  hy  hem  van  de  voorfz.  ant- 

woord niet  is  genoegende. 
Verfoekt  het  Vicariaet  van  Befanzon  ,  cm  gecon- 

fenteert te  worden,  na  fo  veel  verfoeksen.vervolch 

daerom  gedaen  ,  fonder  regard  te  nemen  op  de  voor- 
gewende excufe,  als  dat  felve  den  fommigen  qualijk 

tot  het  Kijk  geaffeétioneert  zijnde ,  oorfake  foude  mo- 
gen geven,  tot  eenige  alteratie  3  ter  contrarien  fo  ver- 

toont deAdmirael  door  defelve  redenen  dat  het  fo  veel 
te  meer  behoorde  te  gefchieden  >  om  des  te  beter  te  la- 

ten blijken  de  autoritey t  van  den  Keyfer ,  en  te  gevoe- 

lijker  mogen  'tquaedj  't  welk  hem  van  alle  zijden  is 
prefenterende ,  voorkomen.  En  gelijk  alle  faken  meelt 
beftaen  in  hun  beginfels,  de  welke  eenmael  wel  aenge- 

vangen  en  in  't  werk  geftelt  zijnde ,  het  uytvocren  van 
dien  des  te  lichter  valt,  alfoook  by  aldien  den  Keyfer 
't  voorfz.  Vicariaet 't  welk  al  niet  geoélrojeert  om  te 
beveiligen, lichtelijk  dé  middelen  gevonden  fullen  wor- 

den ,  om  't  felve  tot  executie  te  ftellen. 
2»  Verfoekt  dat  den  Keyfer  de  Vrede-handel  van 

't  Nederland  fal  behertigen,  dat  het  niet  tevergeefs 
en  zy  ,  dat  men  daer  in  heeft  begonnen  te  arbeyden  : 
En  na  dat  hy  fal  hebben  verftaen,  hoe  des  Rijks- Vor- 
ften  die  daer  van  den  laft  gehad  hebben,    gefint  zijn 

den ,  op  dat  den  genen  die  recht  pretenderen  in  de ;  dat  hem  gelieve  te  onderfcheyden ,  de  faken  van  Ca- 

voorfz. "Landen  ,  geen  oorfake  gegeven  wert  tot  eenig nadenken,  wefende  den  Keyfer  genootfaekt  de  fel- 
ve te  onderhouden  ,  overmits  des  tijds  ongelegent- 

"eyd« 
4.  Men  moet  verwachten  dat  den  tijd  die  van  A- 

ken  geprefigieert  geexpireert  zy ,  en  fo  fy  als  dan  niet 
obedieren,  fijne  Koninkl.  M.  fal  daer  in  verfien  5  fulks 
des  Rijks  weerdigheyd  verey  fcht ,  en  van  node  wefen 
fal  voor  de  gemeene  rulle. 

tholijke  Majefteyt  ,  van  de  gene  van  fijne  Rebelle' 
Onderfaten  ,  en  alle  de  wereld  kennelijk  make  by  Wien 
dat  het  ftaet,  dat  de  Vrede  geen  voortgank  hebbe ,  mits 
ftrafFende  de  fchuldige  metter  penen, getlatueert  by  des 
Rijks  Ordonnantien  ,  te  meer  alib  aie  conr.iventie  ofte 

geveynftheyt  't  quaet  is  voedende. 5 .  Verfoekt  dat  de  K.  M.  op  het  fpoedichfien  fijne 
meyninge  verklare ,  aengaende Gulik  en  Cleve,  en  fal 
de  Catholijke  Konink  daer-  en-tuilchen  fijne fortew daer 
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Begeert  ook  dat  de  K.M.  del  contributien  daer  door  komen  te  krenke
n  entemm- 

SBublpe 
ban  De 
deplec/cp 
hi  Bcplijae 
ban  ben 
?CDmicael. 

(•Vol,  96. ; 

DE  Keyfer  om  merkelijke  confideratie  ,  moet  het voorlchreven  Vicariaet  communiceren  met  den 

Rijks-Vorften ,  en  op  dat  het  gefchiede  met  meer- 
der authoriteyt  en  verfekeringe  ,  fal  hen-lieden  ern- 

ftig  vermanen  daer  aen  de  góéde  hand  te  houden ,  daer 
tuflchen  vetfoekt  dat  den  Konink  van  Spangien  het 

voorfz.  ay  tftel  in  't  goede  neme. 
i.  Den  Keyfer  heeft  tot  noch  toe  fijnen  goeden 

yver  bewefen  tot  de  vrede  van  het  Nederland  ,  en 

na  dien  hy  't  rapport  van  de  Gedeputeerde  gehoort 
fal  hebben  j  fal  daer  op  voorder  vervolch  doen ,  voor 

fo  veel  hy  door  fijn  autoriteyt  fal  mogen  te  wege  bren- 
gen*  ± 

3.  Aengaende  de  faken  vari  Gulik  en  Cleve  >  de 
Keyfer  fafde  Princen  daer  aen  recht  pretenderende 
ontbieden  dat  fy  hen  daer  mede  geenfins  bemoeyen , 
noch  hen  vervorderen  eenige  nieuwigheyd  aen  te  rich- 

ten, gemerkt  fijne  Majefteyt  alleen  toe  ftaet  daer  van 
te  difponeren ,  en  niet  henlieden ,  hy  verhoopt  dat  fy 
't  felve  fullen  na  komen. 

4.  De  Keyfer  kan  voor  als  noch  by  voegen  tot  't  ant- 
woord die  hy  heeft  gegeven,  aengaende  de  Stad  Aken, 

en  de  faken  van  den  Hanfe. 

5.  De  Keyfer  vermaGh  niet  den  Konink  van  Span- 
gien te  geven  eene  generale  Patente  of  confent  op  des 

Rijks-bodem  fo  veel  Regimenten  Kri jgs-volk  telich- 
ten  als  hem  gelieft,  dewijle  in  voorleden  tijden  fulks 
noyt  is  gepleecht  geweeft  ,  maer  wel  mach  hy  hem 
voor  alfo  toelaten  de  Regimenten  op  te  nemen  ter 
olaetfen  voorfz.  van  de  Donau  en  den  Turken  naeft  ge- 

legen. Rn  foude  hem  gcern  wijders  gelieven  waer 't 
mogelijk,  maer  aengefien  fijne  Majefteyt  niet  mach- 

tig genoech  is  om  defe  Oorloge  te  voeren  fonder 
hulpe  van  de  Rijks-Vorften  ,  is  niet  te  twijfelen  of 
fulks  fbude  hem  ter  eerfter  occafie  tegen  geworpen 
worden,  en  tot  laft  geleyt,  en  foude  fijne  beden  en 

daet  op  veerdig  houden 

Princen  die  recht  pretenderen  in  de  fucceffie  van  den 

Lande ,  ontbiede  dat  fy  voortaen  niet  nieuws  beftaen 

aen  te  rechten  of  aen  te  roeren  5  't  welk  fou  mogen 

ftrecken  tot  verminderinge  van  des  Keyfers  authori- 
teyt, of  nadeel  van  de  Majefteyt  Catholijk,  jafelfs 

dat  fijne  K.  Majeft.  weder-biede  de  Commifla- 
rifen  die  tot  Dufleldorp  zijn ,  als  autheurs  van  de  quade 

pra&ijken ,  op  dat  fijne  Majeft.  Catholijk  niet  genoot- 
iaekt  werde  fijn  toevlucht  te  nemen ,  en  hem  te  behel- 

pen met  andere  middelen.  En  hoe  wel  billik  is  dat 

men  achtinge  hebbe  op  Princen  en  Vorften ,  fo  moet 
men  nochtans  fo  onachtfaem  niet  wefen  dat  men :  mits 

werende  het  quaed  Van  buyten  ,  daer-en- tuflchen 

niet  lette  op  het  gene  dat  van  binnen  foude  mogen  ont- ftaen. 

4.  Men  moet  den  ordinariswechoftrapvanjufti- 

tie  te  begaen  in  't  regard  van  die  van  Aken ,  als  des  on- 
weerdig  zijnde  ,  en  datelijk  met  de  executie  van  de 
fententien  voorts  varen ,  te  meer  gemerkt  degeprefi- 

geerde  tijd  alle  dage  ftaet  te  expireren,  en  geenappa- 
rent  en  is  dat  den  tijd  haer  tot  gehoorfaeraheyd  fal 

brengen ,  maer  wel  meer  tot  meerder  moetwille.  An- 
derfins fo  fal  de  Catholijk  genootfaekt  worden  daer  in 

te  voorfien ,  met  al  fulke  middelen  als  hy  fal  bevinden 
dienlijk  te  wefen. 

5.  Het  is  meer  dan  tijd  voortaen  dat  den  Keyfer  fij- 
nen wille  verklare ,  aengaende  van  de  Hanfe-Steden, 

en  henlieden  voorfie  van  prompte  remedie  fonder  lan- 
ge te  lijden  fodanige  moetwille  van  de  Engelfche 

die  daer  des  Rijks  binnenfte  of  Ingewant  doorkna- 

gen. 

6.  Verfoekt  dat  de  Patententen  gedepefcheert 
worden,  inhoudende commiflTie van  Volck  te  mogen 

lichten  op  des  Ri  jks-bodem ,  niet  fcegenftaende  de  re- 
denen daer  tegen  gealligeert ,  dewelke  conferveren  het 

rapport  van  de  Rijks- Vorften  en  den  Hongerfchen 

Krijg,  daer  op  als  nu  geen  confideratien  vallen,  ge- 
merkt den  Keyfer  wel  toegelaten  word  gelijke  weer 

te  doen  in  Nederland ,  om  tegen  den  Turk  tegebruy- 
ken  ,  en  de  conniventie  die  den  Keyfer  belooft  is 
nietgenoechfaem,  dewijle  niemand  fodanige  bevelen 
mach  doen ,  fonder  expres  confent  en  beftellinge. 

deren.  In  ibmma  den  Keyfer  bid  dat  den  Konink  vao 

Spangien  fo  wel  in  defe  als  in  alle  andere  faken  hen  ver- 
fekert  houdc  van  fijne  Majeftey ts  goede  wille ,  en  hoc 
grotelijk  hem  defe  folemneleAmbaffade  zy  aengenaem 

geweeft. 

* 

Hot  Prage  den  1 8  September  , Anno  1596* 

©olcïjt  nocï)  een  anöec  25nef  ban  3&on  <ö5uiUaeme 
öe  Clement/  aen  tien  Caeötnael  WKctuü/  tn&ou* öettöeatëbolcDt. 

M YN  HEERE. 
Ik  verfta  dat  men  van  daer  aen  de  Keyferlijke  Jpl'tf1»» 

Majefteyt  gefchreven  heeftopdeaenflagen  ende  pra-  ̂  ;;^# 

ftijeken ,  die  eenige  qualijck  geintentioneerde  Vaflal-  ment* aen 
len ,  Verwanten  en  Geallieerde  van  den  Hertog  van  &*  4EocW* 

Gulik  hebben,  en  houden  met  de  Rebelle  Staten  van  g"1**** derwaerts  over,  en  met  de  Proteftantfe  Vorften  van 
Duytsland ,  om  fich  meefter  te  maken  van  de  Staten 
van  den  voorfchreven  Hertog  van  Gulik.  En  hoe  wel 
ik  van  uwe  Hoogheyd  gene  waerfchouwinge  nochte 
ordre  gekregen  hebbe,  om  by  de Keyferlijke Maje- 

fteyt eenige  inftantie  of  devoir  te  doen  >  om  hem  aen 
te  porren  van  wegen  fijn  Majefteyt,  alseenenvande 
meeft  geintercfleerde ,  om  hun  van  een  te  fcheyden  en 
te  breeken.  Nochtans  gcficn  de  merkelijke  en  blijke- 
lijke  gevaren  en  inconvenienten  ,  die  metter  tijd  daer 
uyt  fouden  mogen  fpruyten  ,  tot  nadeel  en  ondienft 
van  fijn  voorfz.  Majefteyt.  So  heb  ik  niet  konnen  laten 
van  in  defen  deele  my  te  quijten  in  mijn  feer  ootmoe- 

dig devoir  ,  en  daer  op  by  de  voorfz.  Keyferlijke  Ma- 
jefteyt fulke  inftantie  te  doen,  als  de  moejelijkheyd 

van  de  fake  fcheen  te  verey  fchen :  waer  van  ik  u  Hoog- 
heyd hier  by  met  een  woordjen  of  twee  wel  hebbe 

willen  verwittigen ,  en  met  eenen  feggen  dat  fijne 
Keyferl.  Majefteyt  federt  alle  de  geintercfleerde  Prin- 

cen, endieiichmet  defe  praftijken  bemoeit  hebben  , 
verfocht  en  wel  uytdrukkelijk  belaft  heeft,  daer  va» 
af  te  ftaen ,  of  datter  anders  in  verfien  fal  worden ,  hee 
felve  heeft  hyook  aen  de  voorfz.  Rebelle  Staten  ge- 

fchreven, gelijk  't  u  Hoogheyd  believen  fal  uyt  het 
extraft  hier  by  gevoecht ,  van  den  fel  ven  Brief  dien  hy 

aen  hun  heeft  doen  fchicken ,  op  dat  indien  't  van  node 
is  daer  noch  anderen  vlijt  en  devoiren  in  te  doen,  dat 
het  defelve  believe  my  die  te  ordonneren ,  fich  voorts 
verfekerende  dat  ik  altijds  feer  veerdigh  fal  zijn  om  fij- 

ne bevelen  te  gehoorfamen  ,  en  na  te  komen.  Hier 
mede  na  mijne  leer  ootmoedige  recommandatien  in  fij- 

ne goede  gratiën  fal  ik  den  Schepper  bidden, 
Mijn  Heere ,  uwe  Hoogheyd  te  verleenen  feer 

goede  en  feer  geluckige  fucceflen  in  fijne  feer  hooge 
aenflagen.  Uit  Praeg  den  6.  Augufti  1596.  On- 
derftont  uwe  Hoogheyds  feer  gehoorfame  en  oot- 

moedige dienaer.  Ondertekent  Dm  GuMaume  de  Sint 
Clement. 

Opfchrift. 
Aen  mijn  Heere,  mijn  Heere  de  Cardinael  Albertus, 

Eertf-Biflchop  van  Toledo ,  en  Ertf-Hertog  van  Oo- 
ftenrijk,  LieutenantGenerael  en  Gouverneur  voor  fijn 
Majefteyt  in  Nederland. 

I$et  «Crtraetban  't  fcepfertüfc  fcïmjtoeng/  öaer  batt 
in  befèn  2f5?tef tetfjael  semaefet  toect  /  toag  lup&enfce 
a&boltfjt. 

DAer  op  nochmaels  ernftelijke  begerende  en  beve-  tt«pf«l#fr 
lende  gy-luyden  wollet  niet  alleene  tot  gevaer  ̂ 5*5' 

en  nadeel  dier  voorfz.  onfer  ,  over  den  Hertogen  tot  *™&uam 
Gulik  Landdragende  Adminiftration  ,  Regeringe  enb«nfl£tf» 

voortredinge  in  't  geringfte  niet ,  noch  heymelich  noch  ï*nfc 
opentlich  (liften ,  beginnen  of  voornemen.  Maer  ook 
allen  Krijgs-gewald ,  of  befwaerniflen ,  van  daer  en  ia 
het  gemeyn  onfenen  de  des  H.  Rijks  aengehorigen  , 
af  en  te  rugge  houden ,  welk  wy  niet  weyniger  on- 
fen  vruntlichen  en  gelieften  Broeder  Albertum  Cardi- 
nalen  en  Eertf-Hertogen  zu  Ooftenricli  ,  by  fijne» 
L.  Guvernement  en  Krijgf-volk  te  vervoegen  ,  ver- 

mae«t 

L 



i96. Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen, 

IBÜ&el* 
mujotSCn* 
telinujö 
teect  Dan 
oenfóo 

maent  hebben  ,  en  gelijk  wy  ons  van  dier  zijde  alle 
gebuerlijk  volgen,  en  welvaringe  ganfelijk  rerfien  > 
alfo  wanneer  hier  en  tegen  by  u  onfe  Keyferlijke 

authoriteyt ,  ook  dermaten  meer  gemelte  beweeg- 
lijk ,  billich  vermaningen  en  erfoekingen  ,  immer 

daer  in  den  wind  flaen  wolden,  en  u-luyder  noch 

yet  haefügerenbefwaerlijkeralsgymeynt,  dat  gee- 
niger  wat  tot  onfer,  en  desH.  Rijks  mede-litmatcn 
derention  veelmaels  voor  defên  ,  fo  wel  noch  on- 
lanks  beraetflaget  en  conni  veert  werden ,  en  daer  toe 

noch  vermits  Godlichen  verlieninge  en  onfer  toe- 

doeninge  middel  niet  mangelen  worden  ,  te  huys  qua- 
me,  fo  haddet  gy  die  veroorfakinge  deffelven  u-luyden 
toe  te  meten,  en  tegens  aller  wereld  te  verantwoorden. 
Datum Prage den  23.  Julij  1  $96. 

Wp  Bebben  Biec  boo2  becfjaelt  bat  in  't  ©ec- ftonö  gemaent  tuffegen  be  &oninfc  ban  ©2anncijn 
en  <£ngelanD  /  onDec  anDece  ooft  geconbitioneect 
toa$  /  oat  öc  2&onb  -  genoten  ban  gelijftcn  fouten 
tot  Dit  Becbonb  nobigen  /  alle  anbece  koningen  / 
3£o?ften/  $2incen  en  ïlepublijnen  /  Die  Dit  eenicB; 
fina  fouben  mogen  aengaen  /  om  Bun  in  tijDtf  te 
mogen  toaeïnen  boo?  De  ambitieufe  aenfïagen  en 
liftigljcben  Die  Den  &oninn  pjilippug  ban  <&pan- 
rjien  boo?  ftabbe  /  tegen  fnne  nabuurige  ïanDen/ 
en  tot  De  felbe  Boe  beel  en  toaec  net  Bun  bcliebcn 
fonDe  StmbafTabeucg  tefenDen/  en  batmetbeeecfïe 
gelegentljepb  /  en  fo  Daeft  Bet  beguamelijft  fouDe 
nonnen  gefeftteben/  alfo  Bebben  fp  boo?  eerftbe^ta- 
ten  ban  De  ©eceenicBbe  ̂ ebeclanbcnonbecBenlup- 
Den  ©ecbonb  mebe  genomen/  gelp  bo?en  b?eeber  bec- 
Daeltta. 

<©en  Uom'ttK  ban  &?anncp  Beeft  omDitpoinct te  bolDoen  na  <©upt$anb  in  Stmbafifabegefonben/ 
3©iIBelmug  Incellinuö  een  pecfoon  bangcootbec* 
fïanb  en  002beel/  Die  fnn  tooo2b  toel  uonbe  Doen  / 

K??nK  om  De  ©ö?flen  meDe  tot  bit  ©ecbonbt  te  caben 
Sc       w  noDigen  /  en  Dat  fo  ftil  BP  fouDe  nonnen  /   om 
a©uprflanöniet  benent  te  toecben  /  Bp  Babbe  eenige  becfiinDe- 
icfonöen.  nnge/  fobatBptnBetlaetfteban'tlaeceecfïtot hamburg  aen  quant  /  ban  toaec  BP  in  bec  fïilte 

boo?t£  cepotienaec  $o?enbecg  /  al  toaec  Bern  ooft 
binDen  liet  eenen  anbecenbeg  35oninKa  ban  ©2anft; 
rijfto  SUmbaffabeuc  /  Die  al  langetebo?enbeg&o* 
riinng  fanen  bp  De  3&uptfe  ©o?fien  bo?becbe/  en 
toa$  feec  geleect  /  nloeu/  ecbacen  en  becfïanbig  / 
0I0  fp  -  lupben  nu  De  fanen  met  Den  anbecen  Dab- 
Den  öbectoegen  en  gecommuniceect  /  acco2beecben 
fp  baec  in  Datfe  befefane  albec-eecft  metbeCBeuc- 
SDalts  -  <üfcabe  jpcebecineen  begin  toilben  manen/ 
fo  om  fijn  gcoot  aenfien  Dat  Bp  Babbe  onbec  alle  De 
©o?ften  ban  ̂ uptaianD  /  m  ooft  om  Datfe  toiften 

fcat  typ  De  fane  Des  UoninltiS  ban  ®?anni*ijn  toe* geDaen  toa$  :    <©an  alfo  BP  te  befec  tijD  niet  bp 
tjiips  toao  /  maec  gecepft  bp  ben  |Bacn-«5caef 
<0co2gen  jpcebeciu  ban  25?anbenbucg  te  befoeften  / 
en  met  Den  felben  öem  eenige  Dagen  op  Degiacötte 
beclHfligen/  fo  bonDen  (p  uaeDfaem  Defe  5pucflen 
öepDe  gelijh  ban  Defe  fanen  te  fp?enen/  en  meDe  te 
öanöelen  /  DetDalben  fp  t'famen  na  <©nf  bacö  bp  De  fel* becepfDe. 

«jabefta*    x^t  CaKDinael  »ertus  ïiaDbe  op  befeïbe  ttib 
„n£e"f*oon  tn  ̂ nptölanD  gefonDen  <S?abe  Catel  ban  3B- tan  Dm    ccnberg  /  Defe  DeDc  ftjtt  befl  om  alDaec  bollt  aen 
cacDinaei  te  mogen  nemen  /  Daec  toe  8mt  De  gun|lebanDen 
taSL^Pfcc  &#  CacDinaela  2520eDec  feec  beljnlpig 
ïonDoe»    toaa.  <^en  hertog  ban  g>wn  ïautoenbucg  nam 
fonöen  om  alDaec  ̂ eecDe-boIft  /  Den  tijb  toacc  nemenDe  Dat 
mESÖet   >öo:loga-boin  in  l^onganjen  toerDc  afge. 
nrthaeii  tt&anfct/  ̂ nnDeDetafgeDanhte^rijgö-boin  feec  bege^ 
nemen,     cig  om  toeDec  folDije  te  becDicnen  /  bpfonDec  D002 

Dien  \p  De  ftelft  Daec  ban  upt  fi)n  epgen  naem  be^ 
loofDe  /  toant  anDecfina  obecmita  De  toegefepDe 
penfioenen  in  ̂ pangien  bn  paccate  toeDcccoepen 
biacen/  fo  begon  'tbectcoutoenenbegcootacDtinge 
baccKibcmiöm  getoeeflljaDDe/  te  becflappenenaf te  nemen. 

^la  nu  ©iïDdmus?  aincelinuö  tot  <öfnobatïj 
toaa  geïiomen/  en  Dat  t)cm  auDientie  bp  Den  $al$- 
<©2abe  en  noacauij*  bccleent  en  becgunt  bjaa  / V.  Deel. 

tjeeft  öp  Defelbe  na  beele  complimenten  tnbeferma* 
niece  acngefpionen  :  ̂ at  Ijet  ftem  lm  toaö  Dat 
typ  niet  eec  bp  Daec  Cfj*uc-3©02ftclijl«  (öcnaDcn 
IjaöDe  nonnen  nomen  /  gelijft  Dem  ̂ an  Den  öo- 
ninn  bebolen  b?aa  /  om  Ijen-lupDen  te  openbacen 
De  öanDelinge  Die  onlanlvö  in  ̂ ngclanD  tuflïïjen 
ben  öoninfi  ban  ©2anUcün  en  l^oninginne  ban 
€ngelanb  bcffoten  toaö  /  en  Daec  na  ooh  met  De 
Staten  Dec  ©eceenicöbe  l^ebeclanbfe  f&obintien 
in  Den  J|age  /  om  fiet  cecfjt  Desf  b2ienbfcf)apss 
en  De  oubc  becbonben  baflee  te  bebefligen :  jiKaec 
bat  typ  Doo?  De  gcoottoicDtigDepb  bec  fane  en 
beefc^epben  moepelijöljeben  becDinbect  Dabbe 
getoeeft.  ©00?  eecfl  ban  /  fepbe  typ  /  moeten  top 
be  oo2fanen  ban  alle  Mt  ftoacigöeben  boo?  ben 
bag  fjalen/  betoelöe  gefp20ten  jijn  uptibebloebtgie^ 
cige  aentïagen  bes?  feoninfejei  #Dinppt  /  betoelne 
ban  obec  fesS-en-Dectig  Sacen  /  Dat  typ  upt  M- 
Dcclanb  toebecom  na  ̂ pangien  tcoft  /  niet  an- 
beca  in  fnn  gemoeb  öeeft  obeclept  ban  Doe  typ  befl 
boo?  lofe  en  bcb2ieglijne  mibbelen  foube  nonnen  te 
toege  b2engen  /  't  gene  bat  fijnen  Jjoog-mocbigen 
en  mactjtigen  ©abec  /  alle  ben  tijb  ftjnö  lebena  te 
becgeefö  met  be  toapenen  gefocDt  DabDe  in  't  toeeït 
te  (lellen  /  en  alle  anbece  koningen  en  3Do?ften  onbec 
Det  onbecb2acglijhe  Solt  gtocïjt  ïjcbbenbe  /  be 
cf|Bonaccöic  ban  be  geljeele  CD2ÏflenDepb  b002  Dem 
alleene  te  beeftcijgen  /  bat  Ijp  aen  ©2anftcijlï  eecfl 
begonnen  Dabbe  /  Det  toelne  Ijp  ben  tijb  toaec  nemen- 
be/  in  be  toelhe  typ  na  be  böobban&oninh^encin 
be  ttoeebe  /  alle  net  betoinb  en  ben  lafl  bec  fahen 
genomen  te  op  koningen  W  alle  jonge  ban  «ja* 
een  getoeeft  stjn/  boo?  be  Dulpebecgeenbecbieom- 
tcent  be  felbe  toacen  /  te  becgeefg  op  fo  beelbecfjanbe 
mameeen  fo  feec  geguelt  en  gefact  fjeeft.  ̂ »at  typ 
ooft  fnn  tcoutoe  en  belofte  nietop^etötelijngeDouben 
Dceft  aen  be  &oninginne  ban€ngelanb.  #ocft  ook 
eenige  bannbaeeftepb  betoont  aen  be  ̂ ebetlanb* 
fe  bolfeecen  /  W  ïjem  fo  beele  bienflen  en  toelba* 
ben  gebaen  Dabben  /  De  toeluen  typ  ( een  bectoe  of 
Decel  ban  föeligie  gefocDt  gebbenDe )  met  onmens 
fcljelijfte  to?eetDepD  ïjeeft  gequelt  /  en  epnDelijn 
nocD  tot  bifpetatie  gefcacDt  fjeeft  /  taant  toat  Beeft 
typ  niet  D02ben  befïaen/  ja  itoat  Beeft  öpacDtec  ge- 

laten bat  Bern  mocBt  bienen  /  ommetgelb/  belof^ 
ten  /  b2epgementen  en  bzijm  be  tcoutoigBcpb  beg 
boina  om  te  ftoopen  :  <©e  fcBaemte  beo  9{belö  en 
^eecen  bcö  3lanbO  te  beftomten  /  en  be  ctiHe  Dec 
<ü5eefteujnDept  tn  een  bectoacDen  ijrijgtetoentelen: 
Sa  tm  laetften  i#  De  fane  fo  becce  genomen  /  bat 
Bp  Bern  niet  fcBaembe  boo?  fnne  3Cmbairabeuca  / 
bieBpplepnlijnbaectoe  gefonbenBabbe/  nabe  boob 
ban  fèoninn  ̂ encift  ben  becben/  opentlijlï  boo2f]jn 
onlijbelijhe  ambitie  na  't  iPcanfcBeföijn  te  flaen/  in 
't  toelne  (<©ob  ben  l|eece  onfe  fanen  fegenenbe)  Bp nimmecmeec  in  eenige  befittinge  Romen  fal  /  Doo? 
befclbe  ftoutigBepb  Beeft  BP  Bern  niet  ontfienbe  3^0- 
ninginne  ban  €ngelanb  met  een  getoelbige  ©lote 
aen  te  ballen/  tcoulofelijö  beccaet  geflicBt  Bebben^ 
be  tegen  Bet  ïeben  ban  benöoninïi^oogBloffeltjnec 
iBem.  tegen  ben  Uoninn  W  nu  gelucnelp  BeecfcBt  / 
en  oofe  tegen  be  &oninginneban€ngelanb:  J|oo 
menifBmaeï Beeft  ben  felben  ben  pjince banaan* 
gien  foenen  om  't  leben  te  b2engenv  en  ten  lactden 
toat  Beeft  Bpnietbojbenin'ttoecnftellen/  metftna^ 
ginge  Dec  confeientie  /  Die  Daec  autBeuc  ban  io  / 
en  gemeene  quetfe  ban  alle  bolftecen  /  uitgenomen 
alleenlijfi  be  «^pangiaecta  /  fticBteco1  ban  alfulne 
gcoutoehjïte  fcBelm-ffucften/  bat  be  fjecten  ban  alle 
Bo2flen  en  potentaten  een  fcb2iït  ftcegen  in  't  obec* bennen  ban  lik  onbecfabelyhe  eecgiecigBepb  /  ja 
bat  bc0  ̂ au.0  gunfie  felfa/  Die  Bern  tot  DefenDagc 
toe  gunftigec  Imft  getoont  /  aia  toel  beBoo2lijït 
toao  /  nu  felfa  tegena  ïjem  begint  te  beclioelen. 
Zètt  Bp  ebentoel  ban  een  fo  opentlijne  ontoeecDig- 
BepD  niet  becfcïj2int  io/  nocB  boo?  fcöaemte/  nocB 
boo?  confeientie  opBoub  banftjninjucieufecnbloebi* 
ge  aenfïagen  /  bie  Bp  tegen  fijne  naburige  ïanben 
boo?  Beeft/  hat  B>*  in  fnn Becte boo? beblinbeeecgie* 
ctgBepb  fuift  een  opgcblafentBcpb/  en  foeenonlcflë* 
li)Ue  begeerte  Beeft/  om  b2ccnibe  goeberen  te  bec^ 

25  b"  urijgen 
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39° 
Het  dric-en-dertigfte  Bock3 

Btjtótft  en  aen  te  taffen  /  bat  öp  boo?  ö«  bctttou* 
toen  op  fijne  macljt  baet  W  nem  meet  op  beclaet 
als  op  fijn  beugln  en  b?omtgtjepb  /  btcept  fcijnnt 
te  toefen  /  om  al  te  teen  en  beftaen  bat  bem  boo2 
Itonu  /  öat  ben  Sülbec-Cïmfteiöktfen  feoninft  ban 
©?anftrtjïi  ban  öefe  peftemecftaengebocutcntoetb/ 
ja  fclbet  ban  pcmant  anbers  /  boo2ttamelijft  na 
hut  Ijp  be  «^pangiaetts  upt  fijn  «tjfte  berb?cben 
beeft/  toant  fi>  gare  fetacïjten  bte  te  bo?en  bet* 
beelt  naboen  gétocefi  /  ais  boen  bp  een  boegenbe/ 
alle  bare  Reenten  toenbeben  na  be  ̂ tontteien  bejf 
ïïtjfts/  bte  fa  toiftenbat  mbeboo?gaenbe<©o?logen 
meeft  geftoaïn  toacen  /  en  be  gelegennjepb  toaet 
nemenbe/  ais  ben  Coninft  in  ̂ oog   Sdoutgon* 

öien  /  of  f  rance-comte  toas  ( toiens  ̂ ooft-flab  %v 
fan3on  is )  be  £tab  ïjamerift  boo?  bercaeb  en  af- 
bal  bec  ̂ o?gerS  ingenomen  /  bte  nu  ober  ym 
troutoloosbepb  onber  be  laflige  Heecfcbappöeber 
^pangtaeuben  ten  bollen  geitcaft  too?ben/  enbaer 
na  ais  ben  &ontnft  be  ,§tab  Safere  ̂ legert  bafc 
be  /  fjeböen  fp  bem  Cales  en  %tw#  afgenomen  / 

bat  f)p  nu  te  toater  en  te  Hlanbe  getoelbige  &ep?- 
«racbten  toeruftet  /  om  fiet  toeftomenbe  Sflaer  ban 
b'eene  3ijbe©?anfenjft/  en  ban  be  anbete  3pbe  €n= 
jelanb  aen  te  ballen/  en  hit  bepbeblocpenbefttj- 
ften  t'onber  geb?acbt  ïjebbenbe/  be  anbece  boo?  een 
bertoaenbe  opgeblafentbepb  beraebtenbe/  alfoinbe 
Cb?iften  Sanben  alleen  te  beecfeben.    ̂ *er  en  bo- 
ben  noen  te  boogbmoebiger  getoojben  sijnbe  /  om 
te  boen  bat  bem  in  benftnftomt/  boo?  bien  ÖP  on- 
lanfts  lm  üontnftrtjft  ban  #o?tugael  /  liet  reebt 
baec  ban/  ais  ban  anbece «tJftenbemtocfcn?tjben> 
be/  enbe  ceebte  of  toettclpfte  erfgenamen  baec  ban 
berobenbe  /    nocb  aen  fijne  ïanben  geftnoopt 
ïjeeft  /  baer  bn  geboerfjt  3tjnbe  be  maebten  ban  <©oft- 
gtibten:  tegen  be  toelfte/  na  bien  ben  &ontnfeban 
©?anftcij&  fijn  fögft  uptgemecgelt  5tjnbe  /  boo?  be 
bitmen-lanbfcbe  <©o?loge  hit  be  «SpangiaectS  met 
baec  upteefte  befte  foo  lange  gaten  geboert  bebben/ 
geen  fötjftbom  of  ©olfte  genoecb  öeeft  /  om  tegen 
befelbe  te  ftellen  :   en  met  cetbte  ftaet  te  b?ee* 
fen  en  te  beogen  /  op  bat  ÖP  niet  alleen  in  foteebt- 
beeebtge  fafte  /  niet  alleen  met  fijn  becbetf  /  maet 

ben  be  onbecfabelijfte  .gpangiaects  geftabelöft  toe 
ren/  niet  onber  bomt  te  leggen/  bat  bet  berbalben 
teeïjt  en  billtft  i$/  bat  ft»  ooft  boo?  fjaet  epgen  pe- 
rtjftel  aengeb?ongen  5|jnbe  /  bat  fp  öaet  betmogen/ 
taeb  en  beacöten  te  famenbetbinben/  toant  battet 
tnb  en  lanbbuutige  tu^e  ban  noben  i$  boo?  tjet 
Ktjft  /  om  fnn  ouben  glans  en  fttacfjten  toebetom 
te  fttijgen/  toaet  boo2  rjet  alle  anbete  ftulpe  aen  be 
eene  3ijbe  gefet/  bp  ftcb  felben  fuffifant  enmacljttg 
genoecb  ijj/  om  aï^  biet  boo?  tijbjöbeaenfïagenban 
fo  een  macfjtig  ©panbtebetftotenenteniet  te  ma- 

ften /  maet  bat  onbettuffcöen  gentene  Öulpe  bet- 
epfebt  too:t  /  om  fjet  gemeene  petpel  af  te  fcöut- 
ten  /  bat  be  ̂ pangiaectiss  betnuftige  menfcljen  3ün  / 

hit  öaet  Hpterfte  beft  boen/  om  fulbe  t'famen  bet- btntentffe  té  beletten/  getucötenfp2epbenbe/  batftet 
baet  op  ftaet  /  bat  fp  eet  langs  met  ben  Jfconina 
beteenigen  fullen  /  ban  ben  fóepfet  en  beö  ̂ tjfts 
©o?ften  betfttegen  ïjebbenbe  /  battet  een  tteffelrjfte 

afimbaft'abe  na  be  Staten  bet  ©eteenieftbe  5^ebetlan= ben  gefonben  is/  Ijoe  toel  fp  onbettuffeben  geentijb 
boo2-bp  laten  gacn  /  om  fjare  btaeftten  te  betfame-- 
!en  /  en  baet  meöe  be  ̂ tancopfen/  «Sngelfen/  en 
ooft  felfS  be  Staten  onbooifiens  te  obetballenente 
onbetb?ttcben/  bat  bc  Üjontnb  ban  ©2anbttjft  bet- 
fjaïben  fo  b2oeg  ïjcm  mogeltjb  toas  /  met  bc  &onin; 
§inne  ban  <SngeIanb/  en  be  Staten  bet  ©eteenicö- 
e  ̂eöeclanbfcfie  ̂ jobtntien  een  nabetberbonbge^ 

maeht  Ijeeft/  ett  ooft  betfo?gbt  bat  be  ̂ oogbuptfe 
3©02ften  ooft  met  een  gemeene  ffimbaffabe  fottben  bet- 
foeïjt  to02ben  /  om  Ijet  f eïbe  betbonb  mebe  te  onbette- 
feenen.  t^at  fto  betfjalben  tot  baet  gefonben  toatf/ 
om  fjun  ban  tongen  ben  feoninft  en  be  feontngin 
ne  en  be  Staten  ( bte  ooft  öaet  <5cfanten  fenben  fullen; 
te  bi^tw  bat  fp  bet  gemeene  pettjftel  bocD  niet  toillen 
beronaebtfamen  nocb  in  ben  toinb  fïaen- 

iïïDant  al-^oe-toel  ben  l^oninft  ban  .Spangten 

een  $|ep?  -  leget  bp  ttt\  betgabett  fiebbenbel/  te- 
gcntooo?bigö  niet  febtjnt  tegen  ̂ oogbuptsianb 
te  toillen  aenbailen  /  en  ben  &oninft  ̂ ijtlippus 
ïjem  in  öet  ïlijfte  geinen  ftlepnen  aenbanft  toas 
maftenbe/  be  ©o?ften  bes  feïfs  alle  b?eefe  öictaft: 
leggen/  bat  bet  be  topfe  en  boo?ftenige  menfcöente 
teebte  baet  boo?  öouben/  batfönonbetfabelijftegie^ 
ttgüepb  binnen  be  uptetfte  palen  ban  ben  ngtjn 
niet  Wt^  bepaelt/  en  bat  alle  begeenebpötmboo2 
©panbengeboubentoetben/  hit  bem  eenige  betbin* 
bettnge  oft  beletfel  in  be  toege  b?engen  /  toaet  boo?  be 
IBonatcfjte/  baet  ban  fijn  D«te  nu  fo  lange  ttjb  op  ö?c 
uptetfte  f  toanget  beeft  gegaen  /  en  Hit  öp  obet  be  gan^ 
febe  €b?iftenbepb  meent  upt  te  fp?epben  /  te  min  foube ftonnen  bo?beten. 

«So  bat  öp  niet  onbetfoebt  liet/  bat bem  moei- 
te bienen  om  be  bienaets  bet  boo?noembe  ©o?ften/ 

met  giften  en  gaben  /  ja  ooft  bifttoils  met  b?epge* 
menten  om  te  ftoopen  /  en  boo?  fjuttne  bulpè  bate 
^eeten  in  fnne  maebt  te  fttögen/  enonbetbenbeft- 
mantel  ban  p?otectie/  bie  ban  alleftantenbefetöeb* 

benbe/  na  fijn  goebtbunften  te  betlepben.  "®t  et- empelen  baet  ban  toaten  in  gtalien  allemenfcben 
boo?  oogen  geftelt  /  altoaet  bupbeftSbaegs  toepnt^ 
ge  ïanbfcbappen  3jjn  /  hit  onbet  bien  beftman- 
tcl  niet  ban  't  %,  ftyht  afgeftbeutt  3ön/  nocb  bet* b2uftt  3(jnbe  /  fttebten  onbet  bet  to?eebe  5Boft  bet 
^pangiaetben  /  his  ban  l^oogbuptslanb  bebben  ooft 
niet  btttt$  te  bettoacöten/  in  't  toelftenualceebebe 
^tab  Jlbönbetft  /  boben  alle  teebt  en  teben  met  bup* 
tenlanbfe  <*3atnifoen  beftoaect  too?t  /  fo  «oft  bet 
j?o?t  ban  ̂ teeftenbutg  in  3©eftpbalen  /  betoelft 
baet-en-boben  nocb  feet  geftetftt  too?b/  toaet  mebe 
fp  fttt  tas  boo?tgaen  /  in  't  3lanb  ban  ̂ effen  3tjn 
nocb  beftent  be  obetlaften  en  inbal  htt  <§pangiaettS  / 
hit  fp  in  boo?gaenbe  ̂ laceti  bebjeben  bebben/  toat 
fullen  fp  ban  boo?  befe  fo  fcaepe  beginfelen  niet  bet* 
ben  beftaen  en  in  't  toetft  ftellen  i  bie  felle  enbe  to?ebe 
baeb/  bie  be  &pangiaetts  tegen  be  &tab  ̂ ften  in 
't\3itïh  geftelt  bebben/  laet  geen  002faeft  aebtet  om 
te  ttotjfelen  /  en  bat  be  &o?ften  ban  be^faltsen 
25?anbenbutg  gebeel  uptgeftoten  3tjn  /  upt  be  %h* 
minifttatie bes ^ettogbomS ban Clebe/  en  betiep; 
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ooft  ban  alle  benabucigc^incen/  optoelftecSïan-  fer  fyttft  boo?  't  aenftoften  beSÖoninftSban^§pan* gien  /  fijn  p?etentien  baet  ooft  tuffeben  geftelt  /   bie 
blinb  en  fonbet  geboelen  3gn/  ftonnen  upt  foo  een 
bljjftelpfte  enbe  maniféfte  fafte  toel  metften  toaet 
benen  bat  bate  eetfucbtig  of  ambitieufe  taebfta* 
gen  beenen  ftreeften  t   toant  toat  totl  batboobaec* 

btge  ©laccaetanbecsfeggen/  'ttoelftobetfebenga* ten  ben  acbtften  KKeett  tot  IBab?ib  boo?geftelt is/ 
toaet  in  ben  ftoninft  ̂ btltppus  ban  ̂ pangien 
betftlaetbe  /  bat  ais  B?anftttjft  gefupbett  foube 
3tjn/  bpaisbanbe  ̂ o?loge  foube  boeten/  op  alle  be 
Üanben  ̂ te  met  be  Öettetfe^ectenbefmct  toaten  / 
bat  baet  been  ftteeftten  be  menigbulbige  en  fome^ 
ntgmael  boo?ge|)aelbe  follicttatien  of  betfoeftenom 
een   öoomfeben   Bontnft   te  betftiefen  /  en  ben 
Mtpftt  fijnEanbSmaneetbPbenfttomffapen/  ban 
fijn  feepfetlbfte  toaetbigöepb  /  ais  ban  fijn  ftleette 
betoben  /  en  eenen  anbeten  hit  Öp  na  fijn  öanb  macb 
fetten/  in  be  plaetfe  bes  geenen  bie  nocb  leeft  j^aet 
bien  boo?  htft  atgumentenen  betotjs-tebenen/  bltj- 
ftenbe  ia  toaet  be  injutieufe  aenfïagen  bet  ̂ §pan* 
gtaetts  beenen  ftteeften  /  toat  oo?fafte  iffec  ban  om 
langet  te  toeben  i  als  bat  Bp  be  ©o?ften  hit  t&  fo 
feet  geoffenbeett  ütcftf  b?eefenbe  bat  fpto?afte  fullen 
nemen  /  tet  geïegenbet  tijb  obetbailen  fal/  en  ban 
fullen  fp  te  betgeefs  bpbe^tancopfenombulpecoe* 
pen/  ais  hit  be  5ptancopfen  tet  tecötec  ttjb  in  een 
gemeene  fafte  betlaten  bebben/  toant  bp  al  bten  men 
onbettufltben  bat  men  langen  ttjb  betaetffaegt  / 
be  5ptancopfen  obetbailen  en  onbetb?uöt  toetben/ 
en  bet  bloepcnbe  fitjfte  /  toeïfte  alleen  /  fo  men  ge* 
meenlijft  ftpt/  beftoftin'ttoieltoccpt/  toaet  boo?  be 
Ifêonaccbie  htt  eSpangtaettS  fijn  boo?tganft  niet 
ftan  bebben/  eens  in  't  boetganft  getaeftt3tjnbe/  fa 
fal  nootfaftcltjft  al  be  tefte  onbet  't  tptanniae  goft htt  <§pangiaetts  moeten  bueften.   ̂ atbeÈoninft 
ban   ©?anftttjft  becbalben  niet  ttoijftlt  of    be 
©o?ften  bes  i^öfts/  hit  bet  gemeene  perjj&el  meeft 

aen* 



Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
acngact  /  fullcn  een  bequame  ccmebie  foeften  tot 
fulfte  acnjtaenbe  nuabcn  /  en  öet  felbe  Oun  boo2ge* 
öiagcrt  jijnöc  /  omDelfen :  SïlSgcen  fteadjtigcrfoe 

be  gemcenen  b2pftept  boo2gc{tclt  is/  met  ben  certfcn 
gefloten  toert  /  en  ïjoe  fcer  ï^oogbuptflanb  geftou* 
ben  is  aen  be  gene  bie  Octfonbament  of  bc  qronb* 

fenöe  om  in  berOaejt  teremebieren/  baninOetbec*;boutfclcn  bes  öcrBonös  eer  ft  gelept  ïjebben.  "j.Bacc bonb/  fo  toe!  laan  be  $02!oge  aen  te  boen/  aïsaftcjeenigc  fnllcn  miffcOien  een  anbere  betani 
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feftutten/  't  toelft  foo  maefttige  en  bc  boo2nacmfte 
£>o?ftenban  europa  onbetteftent  Öebbcn.  <©enoot* 
toenöicTiePö  ban  b'£>02loge  te  boeren  in  L^ongarijcn/ t5  ooft  boa:  geen  creufc  acntencmeh/  toant  bic  öet 

©aaerlana  een  reeftte  liefbe  toeb?agen/  fullcn  om 't feibc  te  reeïjt  aüe  anbere  aengename  faften  te  ruggc 
(tellen/  toant  ben  ̂ ougcrfcDen  ïtttjg  een  fo  grote 
ftoartgöcpb  m  Oem  ïjeeft  /  en  be  maeftt  ber  (€nr* 
ftcn  fo  berfeïmeueuju  të  /  bat  alle  te  ftracötcnban 
alle  bc  ©o?ftcn  bp  een  geboeeïjt  jijnbc  /  qualijft 
bacr  bp  5i)n  te  bergeiken,  jget  toeiftc  bp  al  bien  öet 
fo  iss/  fo  toont  ebentoel  bc  ̂oninh  bSn  ̂ pangien 
genoedj  metter  bacb  /  bat  Op  bc  Curftenfoonieten 
acOt/  oft  bat  l)i*  tegen  ̂ untflanb  /  toaer  ban  Op 
Oem  een  boo?hcmeftjft  lebemact  roemt  te  toefen  / 
fo  toel  niet  gemoeb  #/  als  bk öetgcmccnepcrijftcl 
(gelijft  men  ftlacrlijft  fienltan)  inbetombflaet  /  en 
eeit  fo  bcrfcö?icfteiüften  ©panb  niet  feftijnt  te  acö* 
ten/  na  bien  ijp  ben  féevfee  en  fijne  3lanbsltcbenfo 
foberen  bpftant  boet.  <E)at  öpDemupt^oogbnptiS' 
ïanb  fept  afftomfiigö  en  alfo  mebe  een  ZDtiptfcc  te 
hytfcn/  maer  al?  men  öanbelt  batöpberöalbenge* 
öonben  is  aen  bc?  ftijfts-Conftituticn/  en  $cber* 
lanb  ban  bes  &nfts-fcöattingcntebcb2ijen/  fo  geeft 
ÖP  ïjem  tipt  boo?  ren  bupten-lanber  en  b2eembe* Unft.   ((Een  lef  ooft  niet  te  bertoonberen  /  bat  Op 
upt  be  bcrtticlingebcs^ranfcöennaemsgrootsöeptj 
toiï  berftrijgett.    ̂ a  bien  Ijp  boo?  ht  uptropïngc 
ban  fijn  gealliecrbe  gefïaröt  in  3Duptslanb  /  tot 
ben  onberganft  ban  't  fpe  bat  Oet  fclbe  is  /  fijn  ïSijfte 
foeftt  te  bermeerberen  /  en  bat  ljp  bacr  te  boren  Op !  toert/  batöctgtuiebboo?beaItegro6telybfaemö'cp& 

betanberinge 

eggen  op  bc  conftitutie  besf  liijfts  /  bie  berbie* 
ben  cenig  berbonb  te  maften  /  met  be  bupten* 
lanbfc  of  b2eembelingcn  :  «föuanfups  of  W  gene 
bie  bit  boo2fnllen  toerpen  /  en  ooft  aen  bieconfrïtu* 
tien  geljonbcn  $nn  /  als  be  anbere  ftiinö-;Oo?tlen/ 
bagelijlts  niet  te  oupxen  gingen  /  als  fp  boo?  Ijnre  %m* 
bafifabeurs  hk  fp  ftier  en  bacr  Oenen  fenben  /  met 
ben  gemcenen  Bpanb  beö  tfijftö  falicn  oanbelen  /  en 
alfo  in  beel  getoicljriger  faften  /  ban  toeifte  nten 
in  I^oogbnptölanb  en  onber  beti  tgoogbtiptfcn  öc^ 
0oo2t  te  beractflagen  /  en  002becJ  te  fïrijften  /  foo 
fcl)2öft  men  na  Jit)ab2il  aen  ben  &onmft  ̂ Oilip* 
ptis  /  en  bertoactjt  fijn  anttooo2b  /  om  te  toeten 
toat  ïjem  en  fijnen  itabe  belieft  /  toaer  na  men 
Oem  reguleert.  2Bitefint$  bp  al  bien  be  generen* 
fegemoeberen  ban  ftare  Cöntr-föozfteujtien  ̂ >002= 
luctjtigljeben  ban  tc(z  fcrnpuleu^Oept  geracet  toer* 
ben  /  fo  fal  ï^oogbuptolanb  tot  een  btmlc  ftfjanbe- 
lijfte  flabetnp  gcftelt  toerben  /  en  be  Boilien  öi:o* 
ber  al  tien  name  boeren  ban  befff)crm-%eren  becs  • 
gemcenen  BjpDepb?  /  geen  fefcöermerö  ban  n^ec 
felben  toefen.  tDat  i|ertogc  jBauritin?  ban  £$* 
ren  ̂ oocöloffelijftcn  |Bemo2ic  /  toienö  fame  on* 
tterffelijft  ter/  alfo  niet  gebaen  ïjeeft  alö  een  auteur 
\j^(mtc  ban  Oet  berbonb  /  't  toelft  gemaeftt  toiert  met 
öoninft  ̂ entift  öc  ttoeebe/  iik  ̂ öogöiiptslanb  tjare 
3D?pöcpb/  bctoclftc  boen  ban  be&paugtacrtë  onber 
be  boet  bertreben  toaö/  toeberom  berftreaenenop* 
gerecöt  ïjeeft/  't  toelft  nu  toeberom  in  geen  ftlcin  ge* baer  ttaet  lip  albien  bacr  niet  bp  njbtf  in  boo^fien 

't  leben  ban  fijn  $abec  en  ©abers^oeberte  ber* 
Oeefrf  in 't  toerft  Decftfoeften  te  (tellen)  tcjüoeienom 
bc  ïteerftljappije  beiS  Ücpfernjft?  tot  ben  &pah* 
Siaerts  ober  te  boeren/  be  aanlagen  bie  nu  fo  lange 
ergeten  nebben  gelegen  /  brengt  fip  toeberom.  te 

fcoozfcljijn.  ̂ a  bien  fp  ban  ttoee  fomacljtigebpan* 
ten  Oebben  fiangen  ober  ben  ïjals?  ban  ï|oogb* 
buptiïtanb  /  ben  eenen  met  opentlijft  getoelt  tooe* 
benbe/  onberfabeljjfe/  fctjjicftclüften  onbertoinlijft/ 
ten  anbcrcnbcrrabelnft/  en  boo?  ben  onberganft  ban 
foobanige  ̂ k  fnn  Wocb  magen  3tjn  /  Oem  ben 
toctb  malienbe  tot  öct  föijftc/  fo  moeten  fp  ban  boo?- 
fictjtcUjft  oberlcggcn/  toie  fp  berfctj2Cftelper  aclj*  |  te  ballen/  op  Ijarenöals  te  toerpen/  bat  l>  niet  ber 
tm/  bergcHjftcnbe  ben  ̂ Icoracn  bpbe^pacnfegin*|focl)t  iratfpbetoapcnen  foubenaentreeften  /  boo?  en 

ber  ©02|ten  en  ̂ tcben  bcjs  itijft?  toegenomen  fieeft/ 
en  noeïj  bagelijft$  berergert  /  bat  mm  nu  al  ober 
een  tijb  ijab  beftooren  te  berbiijben  /  fo  ben  goeben 
ïiaeb  en  bermaningen  beö  3i]lber-Clj2iftelüft«tcn 
^oninft?/  totuacrbcDóubenifTe  ftrecftcnbe/  plaetfc 
geftabt  öabben  /  batter  nu  be  baeb  berepfdjt  toiert» 
^flt  ben  3^oninft  bat  berfoeftt  en  but}/  niet  fo  feer 
om  fnnen  't  tóille/  alsf  toel  om  be  gemeene  B2p* tjepb  en  beïjoubenitTe  ber  €D2iften  5lanben/  iik 
%P  ooft  bacr  op  niet  upt  i$i  om  fo  ftaeft  ï)ct©er* 
bonb  gemaeftt  fal  toefen  /  iitn  latt  bie  nu  op  Oemiö 
leggenbe/  en  ïjac(t  op  be  fóijfts-Etoften  fal  ftomen 

cjuifitie/  en  of  fp  liebcr  met  ben  Oofterfen  of  met 
ben  «aofterfen  €iirft  te  boen  toilïen  öebbcn  /  en  irt 
U:n  be  fakz  na  fijn  toeerlie/  en  alle  p2ibate  gunste 
aen  h'm\  3ijbe  gciteït  3ijnbe/  obertoogen  toictt/  fp  fou* 
benfonaer  ttoijfelbefteurc  gegeben$ijnbe  /  bcncöo* 
(ïerfen  berfticfen.  %l$  bctoclftc  gelijft  Op  macDti* 
ger  is/  ben  obertoonnenooft  bcrb?accljlijftcr  ballen 
fouöe  /  en  bat  men  ïjcm  te  bergcefs  bcnftt  te  ober* 
toinnen  /  fo  lange  iikn  onberb?aecïiïijften  noop  of 
natie  ben  toom  niet  in  be  monb  gelept/  nocljtcboo? 
bat  mibbeï/  boo?  ben  30?ebe  obcrbcgantfcDc<Cfj2i* 
ftenïjepb  /  toeberom  op  ben  recyten  trepn  gebjacln 
toert/  en  baer  boo?  ooft  be  gemecne  b?pDcpb  /  bte 
be  ̂ nangiaerts  boo?  't  ?aeb  ber  oneenicnepb  /  't  toelft fp  ober  al  5aepen/  onber  be  boet  foeftcnteb?cngen  / 
niet  toeberom  aen  alle  ftanten  too?b  ingeboert.  3©ant 
alfoc  foube  get  gefetjieben  bat  öet  tfmnftlie  föijft  / 
toelftcrs  ftulpe  tiz  nabuurige  ̂ ?inccn  en  ©olfte* 
ren  /  altoos  öebbcn  bebonben  te  ttreeften  tot  Ijare  be* 
noubeniffc/  fjcm  eens  toeberom  berycffenbe/  beop; 
geblafcn  tt'otficftepb  /  ban  alle  ftoobaerbigc  i^atie 
boo?  fijn  grote  maeftt  foube  obertoiefttigen/  en  als 
ban  fo  toannccr  ben  binnenïanbfcfteniDpanbecnstc 
rujte  geb?acljt  toas/  fo  fouben  fp  alle  banbieb2efc 
ontffagen  5ijnbc  /  met  tfamen  geboetftbe  Ijcrtcn  / 
ftracïjfen  en  toapcn?n/  be  Oo?loge  boeren  op  ben 
berren  buptenlanbfen  ©panb  /  Ijct  toclftc  ̂ t  net  niet 
te  berDoopcn  ftaet/  bp  albien  bat  ben  f  ranfen  name 
6omt  te  berballen  /  bat  blijftt  aenoecftfacm  baer 
upt/  fioe  toel  pet  Ucpfccrijftc  boó?fien  Is  tegen  al- 

le inballen  bejs  (Curfts  /  fo  öct  bevbont  't  toelft  om 

al  eer  fp  baer  toe  geb2ongen  $ijn  /  en  tiic  oo2beclt  noob* 
toenbictj  te  5ijn  tot  ftaerber  beftoubeni(Te  /  bat   Ijp 
uaer  niet  tot  ben  arbept  ongemaft  en  moeielihOebeh 
ber  ̂ o?logen  toas  berocpenbe  /  om  felfs  fijn  eer 
eit  ampt  bergetenbe  /  ais  be  trage  in  bc  fcyabutoe 
te  fitten  /  toant  lp  nu  onlanfts  ben  aenaebobcn 
^tbe  afgeflagen  tjeeft  /  en  altijb  lieber  geljab  een 
loflijften  ̂ rijgrj  /    als  een  fcDanbelijften  B-2cbc  / 
na  iet  crempcl  ban  3Scftilles  /   hk  ftoe  tod  ïjem 
fijn  lBoeber  (CftetiS/  ben  toille  ber^o^enocouen* 
bacrt  tjabbe/  en  boo2fept  bat  fjp  eer  latige  (lecben 
foube  /  bp  al  bien  Ijp  tenen  tit  tCrojanen  ten  fïrijöe 
boer/  lieber  getoilt  ineft/  fpnlcben/  't  toelft  in  feec 
ft02te  of  toepnige  <3iaren  beffoten  toas  /  onber  bc 
Ccompetten  enitrijgSliebenloflijfttcciubioen/  ais 
in  ïeebigftepb  onber  be©20uftcnS/  tot  tjoncn  onber* 
bom  te  b?engen.    «©at  ben  ijoninft  ïjoe  toel  r>ent 
ban  ben  ̂ panniaert  fecr  fjooge  conöitien  toerben 
acngsboben  /  bh  al  bien  ïjp  ban  ben  ©rijg  totl  op* 
ïioubcn  /  ooft  alfo  lieber  getoilt  tjeeft  f  fijnen  perij* 
ftel  be  <ö02logc  berbolgcn  /  tm  cen  falie  te  beaaen 
toaer  boo2  Op  fou^t  fdjijnen  meer  befojcftt  te  toe* 
ftn  boo?  fijncpgenrutïe/  aïSDebeOoubenrffebanfij* 
en  b2icnben/  25ontgenoten  en  naburige  öolfteren/ 
en  bat  ÖPftet  ooft  niet  gebaen  l)eeftoröoo2l)aertotbc 
^pangiaerts/  of  boo2  licOtbccrbiglient./  of  boo? 
begeerte  ban  betoapencn  te  Onntcren/  in  't  todfte  Op ban  jonfts  aen  opaeboct  iS-    3Dat  Op  gcnoecOA:^ 
me  bolboenitmc  Ijceft/  aennacnbe  be ̂ panaiaerr 
bic  Op  nu  uptOetnnnfcïic  ïtijfte/  't  toelft  fpnotöon* 
lanft.S  met  Ijoope  en  toapenen  bcfet  Ditlbett  /  üw 

-    ■  25  *•  ■'  jaccDt  / 
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iM\t  1 en  ooft  lang  genoccl)  geleeft  /  fo  beel M 

mvwt  fijn  tof  en  glorie/  tomn  toat  baec  nocijbp 
ftr^tramacD/faleccDetboo&acnbebctbonftecen/ban 

toccltcBten/  ««e  begaeft  ajnbc  metbicboojftemg; 

fiept  gelijk  cen  pebec  beftentiov  uceft  Op 't  baec  boo? 
ncïiouöcn/  gelift.  Op  nocD  boet/  bat  Op  al  btenben 
afcomnït  ban  ̂ pangien  /  betoijl  öe  tfcancopfen  te 

Öi^^öajbmattfittcn/fönOepi-totDtennainatoenfnj 
tóen  te  gdueften  /  fo  fal  Ij?  toelbooKcn  njbmet 

fiasc  bepnfen  /  maec  nimmemteec  fijn  opgenomen 

öaet  afleggen  /  en  bpalbienDembe  f  omumfcfjier 

ifmaim  toebecöm  toelacljt/  fofal  Dpfceoubeaen; 
finnen  toebecöm  te  bootfcljtjn  hengen  /  om  tot  bt 
IfeoitflK&b  te  nomen  /  bit  Op  acn  fijn  ocfjacüte 

m;entte  bjengen  /  en  ten  lactftenfijn  tmwpDeln&e 

toapenen  toebecöm  naec  j&anftnjft  toeiibctu  <S>at 
ban  ban  cen  pegeïöft  betlatcn  fal  39a/  ™  nu  alteen 

boo?  lm  RloeMjcpb  fijn  Ifcft  fo  be  tocoegnu  j©« 
ben  üonina  be  fclfbe  boomeatgbcpb  ook  toenfcljt 

te  m  tn  be  netten  bec  Utoogbuptfc  ©02ftcn  /en 

bat  OPfe  Dooglijft  bab  bp  be  oube  bncntfcljap  /  bat 
fp  Oaec  een  foo  bcquamen  gelegcntljepb  bocD  met 
tipt  be  Danben  laten  tucften:  maecfo  bjoeclj  alft 
•mogelijft  i&  Det  aenftaenbe  pccijftcl  boo?  nomen  / 
en  bat  fp  Daec  mogen  becfeftect  Ijouben  /  bat  fp 
ben  bpftanb  bit  fp  ben  feoninft  nu  fullen  boen  in 

cen  nemeene  fahe  /  be  felbe  toebecöm  t'anbeten  tijben 
ba  ben  &oninft/  btebeceptfal5ijn/  omïjaect'alïen 
tij&e  atë  Det  ban  nobc  fal  toefen/  baec  mebe  onbeeftanb 

■  Wt  np  Daec  fo  beel  cefpijtö  gaf  aïfo  Daec  bc* 
ïiefbe/  om  te  belibececen  op  beconöitienbiefpnocD 

Date  CDeutbojjtelijfte  3&Q02lucDtig0cpt  bicben  ïio= 
ninft  eeeft  fijaegSaebgljabbe  beelacDtigtoilleama* 
hen  /  ooft  eecfi  Ijate  auto?itept  toilben  mtecponeten  en 

te  toeeft  (tellen  /  en  boo?  Daec  ercmpel  be  anbece  boo2* 
gaen  om  Ijettëetbonbteonbetteftenen.  <©e  ©02|tcn 
nebben  Oaec  geejtcufeect  /  en  gefepb  bat  net  feftee* 
bet  cnecclö&ee  foube  toefen/  batDetBetbonbgcfi> 
ten  toictt  met  Det  gemeen  confent  en  ïïaeb  ban  Dun  al* 
len/  en  batmenatë  banopbe  betfocDte  Ijulpe  02b;c 
fouben  (tellen. 

<£en  <3Jaec  baec  te  bo?en  eet  baec  cenige  mentie 
ban  'tBecbonb  toa£  gemaeftt/  ïjabbcn  be  $alf- 
gtabe  /  be  fBacft-gcabe  /  en  Igcctoge  jptebertö 
ban  3©ictcnbctg/  tipt  Oaec  feifg  beflotcn  bat  fp  ben 
fóoninft  ban  B2anftcaft  c!l#  300.  <Du?tfc  boet- 
fenecDten  te  Ijulpe  fenoen  fouben  /  en  cen  gantfclj 
<3!aec  t'ljaten  ftoften  onbetijouben,  2Cncel  aio  Ijp 
niet  anbecö  becmocDt  /  twft  cpnbelijft  bcifocljt 
bat  fp  boben  bit  toe  gefepbe  nocf)  foo  beel  3öolïus 
toilben  fenben.  |Baet  alö  fp  tot  anttoooibcgabcn/ 
bat  fp  ïjun  in  't  gemeen  op btefafeebctabcn fouben/ 
fo  geeft  5ïncel  bcfloten  /  om  geen  tijb  te  bctliefen  /  na  ( Foi.  &.. ) 
be  anbece  ©o?fïentettecften/  en  bit  ooft  na  't  geboe* len  bet  boo?noembe  aen  te  fo?eften  /  onbcttuffcljen 
boo?  fijne  b2ienbenonbevta(ti)ebbenbe/  toat  be©02- 
(ten  toebecöm  ban  ben  &oninft  fouben  begecten/  fo 
bebonbt  \}p  bat  ben  CDeu?-b02(telijften  #alf-gra- 
bc  fcec  toenfcDte  bat  ben  öoninft  ban  Bïanfttijft 
in  be  fianbelinge  ban  ̂ ttac^bucg  fijn  autojitept 
toilbe  tntctponetcn  /  bat  ï)p  ooft  benHettoge  ban 
Xottljetingen/  booz  fijn  autö02ttept  en  etnflelift 
betfoeft  toilbe  acnpöjten  /  om  bc  conbttien  te  aen- 

neftclt  toilben  ftebben/  tn 't  maften  ban 't  ©etbonb  /  baetben/  toant  baettoieibenbeleftlacfjtengel)oo2t/ 

en  on  toat  mantec  fp  ban  ben  Boninft  betfeftect  :bat  Dp  niet  bolb?acljt  't  gene  bat  ftpban  beneetilen 
toilbeit  «tin.  Matt  bat  lip  betfocljt  eet  menbo2bec  laen  fjabbe  belooft.  <©en  iKatft-grabe  berfocfjt 

on  be  faht  belibeteetben  /  bat  fn  boo?  al  ben  toeg  ban  §em  tn  't  p2iba?t/  bat  gelöft  bc  Igettogc^el? 

gefloten  toilben  nouben  /  noo2*alle  Ijct  &pacnfe   b2ecl)t  ban  252anbenbutg  eettijb.ö  banbejs^oninftöi en  qitaliaenfe  Wgö-bolft/  batbaec  befconttecen 

batf^oogljöuptflanbfoubctoillen  paffetcn/  't  toelft \jp  niet  fonöcc  gcotc  blijfcljap  netftaen  Dabbe  /  bat 

©oo?fatcn/  en  onlanltf  ̂ ertoge  ̂ anSDtUem  ban 
^axen  met  tceffelijftc  penfiocnen  begiftêt  toatcn 
getoeeft  /  ftp  ooft  met  fuift  cen  fetjenftame  mocfnc 

alboÓ2genomen  toaöbpben€neut-©02(l  $atfgra*  bcteett  toetben  /  en  in 't  gemepn  betfoeft  Op/  bat 
be/  om'bp  openbace  piaccatc  te  boen  publiceten,  3£at ben  ïtoninft  f)tcc  bcneffentf  nocl)  betfocljt  bat  op  be 

gemcenc  beuefe  tices  aijft0-©o?(fen  4000.  man  te 
boeten  1000.  ftuptecsv  ttoeejaten lange onbetbou- 

ben  feoninftfijn  beft  toilbe  boen  /  battcc  eenbecl-ia* 
EicD  beflant  tuffcDen  ben  öepfet  en  ben  (€utft  mocDtc 
gemaeftt  too?ben.  W$  in  toclfte  <©o?logen  be  macljt 
en  öijftbommen  ban  ̂ oogbuptfianb  onnuttelncft 

b^n/  tn  D  «utflanb  aengenomen  /  en  na  B2anfttij6  betgutft  to02ben/  ïjet  toelfte  ban  Incel  uptbenna 
aefonben  mwJjtcn  toojben  /  baet  bp  ben  ïioninft  me  ban  ben  &oninft  beloof  iö  /  en  te  meet  notfj 
noen  acnt  öupfent  man  te  boet  /  f  tancopfen  /  en  baetom/  obctmit^  pemant  bec  felbecbopegegebcn 
2000.  éuptctd  /  en  6000.  &tottfcr*  bp  boegen  i  nabbe/  bat  ató  ben  &njg  tn  ̂ ongatüen  op  Ijtelt/ 

fal/  fnönbtfoieconsme/  batbuaïbienbat^epfec  ^oogbuptfïanb  be  betfoeljte  penningen  totljet  toe* 

en  bén  ïWü'uft  ban  ̂ pangien  gctoapenbecljanb  iftomenbe  ©ecbonbupt  be  gemeenebeucfebeauame* lijftec  fouben  ftonnen  opb2engen,    ffl ant  in  ben  eet* 
cenen  iubzl  bcben  in  't  l^ectogbom  ban  <0ulift  / 
of  tn  bc  iauöcn  ban  pemanbjs  anbecö  ban  bc 
Jöonbgcnoten/  fofal  ben  ïxoninftgcl)ouben3ün  /  öet 
geleentie  ©olft  aendonts  toebecöm  te  fenben/  en  baec- 
«t-bobcn  noclj  fo  beel  ban  bt  gene  bicbes&oninftg 
folbie  beebtchen/  öacc  bp  te  boegen/om  be  55onbgeno? 
ten  in  ben  ünjg  te  bienen. 

èac  bat  HitccUinuo'  fijn  <0?atie  geepnbicbt  Dabbe  / 
ficOfen  bt  ̂alfgcabe  en  ben  Hdacauiö  benöoninft 
fecc  ücbaiiftt  bat  Op  eene  fo  tceffelijftc  3HnbafTabe 
tot  fjitu  gefonben  nabbe  /  feggenbe :  batmen  baec 
na  op  beöï*oninïiö  becfoen  nabec  anttooo?ben  fou- 
bt. 

3^eg  anbecen  bam$  ïjebbcn  be  3B02flen  cenige 

peiimicnoecommitteect/  metbetoelcfte  'JdnccUtnusS Uaiüden  foube  /  bctoelfte  alö  fp  Coppe  betfocljt 
Ijabben  upt  Het  ©ccbonb/  bat  met  be  ïioninginnc 
ban  <engclanb  becfoebt  toaö/  té  uimbatgelebett/ 
en  na  bat  fn  bte  obecgegeben  Oabben  /  nebben  bt 
©02fïcn  tuiec  bagen  baec  na  geartttooo?t  :  ̂ at 
ben  tlaeb  beö  ïioninft^  Dun  feec  toel  aenflont  /  en 
bat  fp  bic  feec  loftoeecbig  acljteben :  02aec  bat  be 

JSBtbt  faliC  fö  gelegen  toaö/  bat  fp  niet  fonbecling^  ftonn- en 3&{an»  ben  beflupten/  boo:  en  al  cec  fp  met  be  koningen 
tie nbiKB  op  uan  <©mcmacften  en  ̂ cöotlanb  /  bit  mebe  in  't  ©cc- 
■SSSSb  öonbbencepcntoaccn/  en  met  be  anbece  beceeniebbe 

'  of  geconfebeceecbe  ftijtrë-bojften  baec  ban  geDanbelt 
Dabben. 3flncel  baec  obec  feec  tnflanteUjft  aenftouben- 
be/  bat  Det  beflnpt  niet  uptgeftelt  foube  top?bcn/  en 

?ïmtaooj 
oeüan  oc 

tfïöeuc- 

fteattoijfelbe  men  niet  acn 't  maften  bejeffelfsJ  /  maec atë  baec  na  toonbeclijfte  gecucDten  liepen/  en  Det 
©ecbonb  bec  ̂ 20tcftanten  feec  fufpect  toajS  /  Deb* 
ben  ben  öepfet  en  ben  ̂ oninft  ban^pangten/  en 
ben  3Bo2flban  ̂ ebenbecgen/  onbec  benbeftmantcl 
bat  ben  ̂ attó  baec  tuflïben  bepben  geftomen  toajS/  tn 
becDaefl  te famen een becbonb gemaeftt:  toaecbooi 
befelbe  niet  toepnicD  toegenomen  Debben :  1ï)ant 
obecmttö  baec  gefept  toiect  /  gelijft  ben  gemecnen 
coep  toa.tf  /  bat  Det  niet  ecp2e$f  tegen  be  (€ucften  / 
maec  gcnecalijft  tegen  bt  ohtcoutoe  en  ongelobige 
gemaeftt  toaiS  /  fo  büpbtw  fp  bat  Det  alfo  lofelijft 
gebaen  toaö  ban  ben  $au$s  /  om  baec  na  als  bc 
<Oo2loge  in  ̂ ongacijen  foube  opljouben  /  bt  felf* 
be  te  boecen  op  bc<3|ngefetene  begf  %anb$  /  en  Daec  ep- 

geniebematen. ^ctotjle  bat  3fincclboo2  ben  =feoninftban©2anft'  ^an«f» 
ciift  in  ̂ oogbuptfianb  acbepbe  en  fijn  befte  öebc/J"frfgf" 
fo  ïjeeft  f  cantifctüS  be  nBenboffa  /  Hbrntrael  banTtJn  ' 
-Hlcragon  /  met  ïjepmelijfte  laft  be?s  Itoninfto  ban  ©uptf* 

^pangien  en  bc?s  Cacbinaelö  mbtvti/  bt  &tt;lanü{m ben  bec  ©o?ften  en  25iffcDoppen  be^  ftym  metJSt/  e,i 
een  ,§paenfe  p?acDt  boo2toanbelt/  cecfielijft  bann)wen/wi 

upt  S-Ucenbutg  fijït  cepfe  nemenbe  boo2  föcfec/tonjwn&fl 

.ïlöentö  en  ̂ ojenoecgl)  /  i$  cpnbelijft  geftomen  tnlin8ï- 
't  ̂of  beöéepfec.o'/  albaec  Dp  met  ben  &epfcc  gc« 
Ijanbclt  Deeft  /  't  gene  top  Ijiec  b02cn  upt  bt  geintetct* 
pieecbe  252teben  ban  <£>on  oBuillaem  be  Clement/ 
m  b?  memo?ic  baec  bp  geboet^/  beeftacn  Debben  / 

ban 
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ban  baec  itf  On  gctcocften  tot  ben  €ectf-t§ectogc 
jfcrbinanb  ban  <©oftenti)ft  /  boo:tö  t$  OP  gerepft 

na  ̂ alttföuro  /  altóaer'ljn  ̂ atuüal  ftotcnau  tipt ben  nacmbctf  ütomn&tfuan  ,§pangienbereertöceft 
niet  be  0202e  betf  ïlibberfcliapë  ban  Calattabe  /  ban 

baec  nam  Op  fim  ecpfe  op  "3Juöbiicg  /  baec  Op  ooft  ge* Oanoclt  beeft  met  ben  ï*ectogc  jilDattjta$  /  en  baec  na 
met  fijn  2Ö2oebec  ben  «Bectf  -  %ctoge  Itëarimt* 
ftaen/  ban  baec  tëÖP  na^olen  gecepft/  gelij&öem 
tufiïöcn  Voegen  boo?  fcö2ijben  ban  ben  Uomnft 
ban  ̂ nanjen  belaft  toa$  /  en  genomen  3ünbe  te 
Craccou  /  ten  tijde  ben  Honinft  ̂ tgifmunbug  te 
jDaifan  op  ben  Hijfttf-bag  toaov  Utec  öeeft  Op  met 
ben  Cacöinael  Sfintaeag  ïtatjtbtlt  /  25iffc0op  bec 

boamoemdc  <§tab  Ccaccou  /  en  ben  Cacöinael  j$en* 
ricutf  Cajctanuov  bic  ban  ben  $au$  Clement  bes. 
nlbaec  gefonben  toa$  om  fiet  ©eebonb  tuffcöen  ben 
Üepfec  en  ben  tüoninft  ban  $olen  te  maften/  fijn  3ünv 
baffabe  albaec  ftceftte  baec  toe/  bat  na  fnlfte  bacbe 
gefrljtllen  atë  tuffcöen  be  «©oftenrtjftfe  en  $oolfclje 
getoeefttoaov  om  öet  &oninftrijft  /  enbatbeb2imb* 
fcfjap  bte  nu  ten  beele  al  gemaeftt  toatfmetöet^u* 
toclift  ban  ben  &oninft  en  $nna  be  ̂ ocljter 
beö  €ertf-%rtogen  Caroli  ban  ̂ Doftenrijft  /  boo? 
autï)02ttept  bes  Ikomnftsban&pangten/  biebacr 
tufTcljcn  quam/  baftecenmeccbec  bebcjtieOt  mocb* 
te  to02bcn  /  en  fo  Ijct  mogelijft  toace  /  battec  ooft 
een  nieuto  ©ecbonb  mocljte  to02ben  gemaeftt  /  te* 
gen  ben  algemeenen  $panb  ben  €ucft/  ooft  bat  Op 
ben  föoninft  foube  openbacen  /  bat  be  $eöeclan* 
ben  fouben  gegeben  toecben  acn  be  Sifante  %fc 
bella  Claca  Cugenia/  ten^utoelijfte  metbenCac* 
öinael  Hlbectug/  en  ooft  op  ben  Éoninft  te  bcefoe* 
ften  bat  OP  niet  foube  pet  toillenöanbclcn/  bat  foube 
mogen  ffreeften  tot  bienfte  en  boo?beel  banbe©ec* 
eenicöbe  $20bintien  /  Ut  tegen  öacen  tocttelijfte 
I^eece  toacen  cebellecenbe  /  OP  Ö<*ft  ooft  baec  en 
bp  ben  ïlepfec  geftlaecOt  obec  be  Cngelfcöe  Zee- 
cobecss  /  en  bit  en  meet  anbecg  bat  fecceet  bleef 
beccirïjt  Oebbenbe/  të  ÖP  infijntoebecomcepfetoe* 
bet  op  $?aga  bp  tien  ftépfec  genomen  /  en  ban 

»tcatt.t>  &en  feiten  fü«  affeïjept  genomen  öebbenbe  /  të  öP 
tiaeraibci^  op  $ocenbuccö  en  ban  baec  op  5fcanftfoó2t  /  ifóencsy 
tupmaest  colen/  elften/  ïupft/  karnen  en  $ibcïo/  boo2t0 

"tot  buffel  bp  ben  Cacbtnael  SMbemtf  geftomen  / betoelftcOemincecompenfe  ban  fijne  moepteenbien* 
jte  /  beceect  Oceft  met  ftet  Ctenecaelfcöap  ban  be  Hup* 
tecije/  'ttoelft  CamtUu$Cacacciola#?inceban3ï* 
beluno  genoecöfaem  toegefept  toas  /  tik  becOalben  een 

gcoot  mifnoegen  öabbe  /  op  't  toelfte  be  Italianen  en 
öan^pan.  belcanbeccniettoepnicOöpcntlijftgefmact  engefp20* 
StSf   ftenöebben. 
©üöanbe  3£en  13.  5^ecemb?i0  Oebbert  be  <©mmelanben 
©mmeian^jeefenbe  boo?bo?(l/  enbooKenigentnbalban  ben 
Kif"'  bpanb  in  Oaec  Canb  /  aen  be  ̂ eecen  Staten  ge* 
Ziïtm  \n*  fcözeben  om  een  bupfent  man  in  Oaec  «juactiec  te  Ocb* 
nai  Dan  öe  ben/  baec  op  be  Staten  «6enecael  ben  tik&th  ban  ̂ tate 
•panötwc»  öeia^cnmetftjn^ccellentietefpjeften/  enbectoaectö 
SSointefenbenfulftenenfobele©olftöal0befelbefoubegoeb 
©«ui.  en  caetfaem  binben/  tot  becfcftectOepbbanöet  felbe 

duacttec. 
T&t  CommtfTacifcn  bie  oBecommitteect  toacen 

tot  be  tecmtnatie  ban  öet  ̂ oces  tuffcöenbe  ,§tad 
ban  <0?oeningen  en  be  «©mlanben  /  O^bben  in  be 
Staten  45enccaelbecfocöt/  bat  be  pactijen  eens  bp  ben 
anbecen  foube  6omen/om  te  fien  off ec  eenige  Oope  ban 
accoojt  bias/  maec  alfo  bcptK  pactijen becftlaecben 
battec  gantfcO  geen  Oope  en  toaS/iS  in  gianuacio  baec 
na  fententie  uptgefpzoften. 

jjonhtc      g^cn  I4.  z©ccemb2iö  toecbe  gionftOeec   

!aSnn<  ̂ n  3©ijngaecbenCapitepn/  ban  be  Staten  ban  J$ol* ftrööttom.lanb/  een  acte  ban  commiffie  gefonben/  om  tecom* 
miiTeomte  manbecen  tot<6:ectcuPbenbecg  in  plaetfe  ban^onftec 
SrThUT  ̂ ™t  ban  <©ubenboo2be/  W  nu  Oet  commanbement 

mn  <Sec'.  Oabbe  op  3t  5foit  ban  'üS<©2abcnb)cect/  anbecs  ge* ttupten^  naemt^cOcnftcnfcftanö. 
bK*         ̂ Den  i k.  <©ecemb2iö  toocO  be  I|eecc  gacob  |K>al< 

bece  na  Êclanb  mettec  tooon/  altoaec  Opgeinltal* 
leect  toas  /  om  albacc  ban  toegen  fijn  Cccell.  aio 
üRacoutëbanbcc  ©eece  en  ©liffingen/te  contt^acecen 
in  alle  ©ecgabecinge  bec  Staten/  en  tep2efentecen 

V.  Deel. 

ten  %wm\* 
ran  ban 
Slccagon 
<Benecael 
ftau  öe 
finptecije 
Dan  Oen 
SloninH 
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ben3Cbel/  gelijft  teb02eniD.55ïetecbe  Hijfte gebaat  ©c  ©me 
Oabbe/  en  fijn  €cccllent.  Occft  in  plaetfe  ban  ben  boo2*  »u&«"f »?« 
noenibe  ,0>albece/  ben  ̂ eece  autatfót  tot  fijnen  5g8Ê?£ 
J^oofmeeftec  gemaeftt.  lJ     gnSren <^ijn  <Êcccll.  toas  W  tijb  boo2gaenö  fieftelijft  ban  &"n  ̂ r' 
gcote  becftoutDcpb  en  Oocfle  /  fo  bat  Ijn  niet  nnt  ginft/  Ö f,e# om  bat  öet  toebec  tegen  benatuccfo  jfoptoatf/  met 
geftabige  mijten/  en  fcOeen  gcDeel  tot  fiefttcn  gene* 

gente3ijm  
u ^en  17.  <©écemb2iö  ftcegen  be  Staten  een  b2icf  mm™ 

ban  Oacen  3(lgent  ̂ oel  be  Cacon^eeceban^cOo*08"^010" 
netoal  tipt  Cngelanb  /  inOoubenbe  bat  He  koningin*  ai"  tDe 
ne  Oem  gefept  Oabbe  /  bat  be  &oninft  ban  ̂ pan* 
gicn  niet  tegenftaenbe  Ijct  gcoot  beclieö  bp  Oem 
gelcbcn  in  fijne  mm  1  eben  feec  eguippeeebe  /  en 
Hatfe  baecom  gefint  toaö  mebe  te  eguippecen  /  en 
tegen  be  aenftaenbe  tijb  een  Blote  ban  200  ̂ cfte 
pen  beecbig  te  maften/  om  met  be  felbe  iw  ;&uan* 
gien  te  ballen/  en  ben  fconinft  albaec  toeeft  te  ge* 
ben/  foöp  Oaec  niet  p?ebenieecbe/  en  bat  Oaec  Jl"a* 
jeflept  baecom  tipt  txft  Sanben  becfocöt  'zo&tbe* pen  ban  <0O2loge  toel  toegccufl/  en  bat  men  bte  met 
ben  eeeften  foube  eguippecen  en  beeebtcu    ma^ 

ften.  
J ^e  Staten  ban  ̂ ollanb  toacen  in  tofm  t\jü  bp  ©ccaane^ 

ben  anbecen  becgabect  /  fo  om  te  bccaetffagen  en  »»sc  ban 
te  binben  Oace  guote  in  be  confettten  boo2  ben  ge* te  ®mtn Oeelen  toeftomenben  gare  1597.  als  ban  meer  anör*  STor- 
re  ftoarigOeben  W  bagelijfttf  boo2  bielen  /  beöal*  w^Si» 
ben  ooft  om  te  binben  bc  penningen  betoillicöt  tot  on  ̂ uptora 
berflant en  onberftoub  ban 4000 ^olbaten  ten bicn* Y,,3h* 
(Ie  ban  ben  &oninftban$2anftnjft  /  tot  Oet  ongere*  nwcaï. 
pactieecbebolftban  <Oo2loge  /  en  tot  öet  aennemen 
ban  6000  a©acttgelbec0  /  tot  be  onftoften  ban  be 
onbeeïjoubinge  banbe  ïegecg en  tocöten/  totbenoo^ 
bicöM02tifitatienbanbe  f  contiecen  en  meec  an^ 
bece  faften/  betoijle  men  becfïonb  bat  bebpanbge* 
cefolbeect  toa.$f  met  ttoee  macötige  copalc  ïegecsf 
tegen  bec  tijb  te  ©elbe  te  ftomen  /  om  ftet  eene  on 

be  5^contiecen  ban  ©2anftcijft  /  en  öet  "anbec  öec* toaectg  aen  gelijftelijft  op  eenen  tijitj  geujupnt  te 
to02ben/  tot  onbecb2ucftinge  ban  be  gingefetene  be* 
fee  <6eunieecbe  |^20bintien  /  en  be  <0eeefO2mcecbe 
CÖ2iflelijfte  Religie  /  baec  toe  fp  bp  alle  manieren 
3ijn  arbepbenbe  /  gelijft  altijb  Oaer  bloebb02ilig 
boo2nemen  getoceft  i$  /  om  befelbe  met  ©?outoen 
en  =öinbercn  t'onbec  en  om  gjafó  te  b2cngen  /  en upt  Oace  ©abecltjfte  toooningen  /  en  Sanb  janv 
meclijften  te  becjagen  /  baec  toe  fn  alrecbc  allep^e* 
pacatiete  3©atec  en  te  £anbe  toaren  maftenbe/ 
fo  men  upt  bccfcöepöcn  geinteccipicerbe^2iebenen 
anbece  feftere  ftontfcöappen  en  aoebe  toaerfcöou* 
toen  aen  öenlupben  gebaen  genoecö  berfeftecttoasv 
fulttgf  bat  be  reben  becepfcöte  batfe  op  alleo'  bat  tot  ba* ce  befentie  nobig  toag  /  en  op  be  mibbelen  ban  toebec* 
(tanb  boo?  ben  aenftaenbe  tijb  acöt  gaben  om  geceet  te 
toefen  /  toanneec  ben  bpanb  met  fijn  getoelb  Oaer  to:* 
bec  op  ben  Oató  foube  mogen  ftomen  /  of  om  tk  tot  fn* 
nee  afuaeuft  tegeb2tipften/  fobecce(0obbe^eeccge* 
liefbe  baec  toe  fijnen  fegen  te  geben ;  Oiec  mebe  31J11  niet 
alleen  bie  ban  ï^ollanb;  maec  ooft  alle  b3anbece©ec* 
eenicöbe  ̂ 20bintien  /  om  op  alle  anbece  faften  en  tmf* 
beeftanben  onbec  be  $20bintien  goebe  02b?ete  pellen/ 
be  cefte  ban  W  giaec  beficö  getoeeft  3(jn. 

3üen  be  anbece  3ijbe  p2actifeecbe  be  €ctf -^ectog 
en  fijne  tëaben/  om  beel  bolfrê  aen  te  nemen/  en 
nieutoe  licötinge  te  boen  ban^pangiaecbeit/  3©a* 
len/  Italianen/  ̂ ©uptfe  en  alle  $atien  ban  öol* 
fee/  tot  onbecb2ticftinge  banbe  ̂ ebeclanbfe ©ecee* 
nicöbe$20bintien/  enöace25onbgenoten/  bociJÖct 
cefufecenban  fijne  JBiffelen  en  -Jdffignatien  Oeeft  Oem 
gcoot  acöteecbeel  in  bcfen  gebaen  /  toant  be  Éooplun.* 
ben  niettefcöeutig  toacen  01  n  penningen  te  fnrneceh/ 
baec  boo? Op  ooft  opalief  fo  goebe  02b2eopfijne  faften 
nietftonbe  fteïlen/alö  ïp  anbecö  toel  gebaen  foube  heb* 
ben.  gn  't  ïaetfte  ban  Oet  ̂ aec  itf  02b2e  geftomen  ban ben^oninft  bat  men  ̂ on  3Cuguftijn  ffiexin  öet  Ca* 
ftalepnfcöap  ban  3Cnttoecpen  /  bat  Oem  al  p20bifione* 
lijft  toasbecgunt/  foube  abfolutelijft  gebcn/en  bat  men 
3?on  38lonfo  be  |Benb03a  Oet<0oubecneurfcöap  ban 

Camecift  fou  in  öanben  ftellen.'t^cgimentbanïfKeria 25  b  5  toecbe 
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toecbegettftemeert/  enbcCompagnienbjecbenimt  le.ov  gaf  \yp  aen  ©on  <0awio  2$2abo  te  SBcugna. 
gelijke  pawelen  berbedtonbecbe  bne  anbece  ̂ paen-  <Ooh  jö  Ijet  <Dnptfe  föegimentban(€efefingettgege* 

fe  £ï?gtmenten.  %t  üegiment  ban  (©on^loni'oiöticnacnj^DnficucDe^öaclJanrcn/  en  fijn  3Baifct)c  tsf gegeben  aen  bon  3lobij$be$illar.  /  bie  <ü5oubenieuc  onoecanbete  gerefo?meei:t of onbergefteften.  «cnaifo 

Èoass  ban  Cljattelea1  /  en  bat  aEtonbecneucfcfjap  aen  ben  ftoubcn  batntec  genomen  *ijnbe  /  en  be  occafie 
2üiüoiüa  ?fibila.  <Dm  befetijbljeeft  ©on  Sfottoniaöei  ban  nientoe  co?tefanen  /  onland  genomen  met  fijn 
Euntga  bcdof  geutegen  om  naec^pangientemoH^öogïjepb/  fo  bias*  men  te  buffel  bekommert  met 
genberttetfcen/  alb3aecl)pboojf!entcfmetöet©elb-|b^mneh  ban  puülijne  tecceatien  ban  €o2nopen/ 

596' 

3TBaerfcbalhfcfjap  <ü5eneraelban  $omigael/  'troelft fijn  ̂ oogbepb  beeftaenbe/  toermicD  i^aenben  bacr 
nae/  Ijeeft  fijn  Regiment  gegebenaen©on  <Cado$ 
Caloma  i  en  be  Compagnie  Üancien  ban  ©on  Cac- 

töingfrenen  en  biergelijne  toeudjöe/ljoetoelfjetntet 
lange  aen  en  liep  of  be  .b^ütbbe  beefteerbe  in  b:oef; 
Depb/  geïi)B  (jet  gemeenhjn  gefeïjiet  in  ijit  leben/  baec  in 
nietuefteubicöi.s. 

Byfonder  in  d'Oorloge  daer  feei*  haeft  en  geringen 

Door  Hechte  oorfaken ,  ver  and 'ren  d'alderwichtigfte  dingen. 
Ook^bevint  men 

Veelcijts  als  de  raenfehen  hier  blyfehap  hanteren, 
Ruften  en  vrolijk  zijn  na  haers  herten  begeren  , 

Nergens  om  denkende  dan  haer  te  verblijden : 
Horen  haeft  tijdingen  en  dé  quade  geruchten, 
Die  haer  doen  bedroeven,  fteenen  en  fuchten  j 

Want  's  werelds  vreuchd '  verkeert  haeft  in  druk  en  li/den. 

EjndeVan  bet  drie-en-dertigfte  'Boek. 

. 

Ver- 
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Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen  \ 
Beroerten ;  en  Borgerlijke  oneenigheden ;  gè- 
ichiet  by  tijden  van  den  Eertf-Hertoge  Albertus  van  Ooilenrijk, 
Cardinael,  Gouverneur  en  Capiteyn  Generael  over  de  Neder- 

landfe Provintien,  ftaende.  onder  't  gebied  van  den  Konink 
van  Spangien ,  Sec.  En  Maurits  van  Nalïau  J  geboren  Prince 
vanOrangiep  Sec.  Gouverneuren  Capiteyn  Generael 
van  Gelderland,  Holland,    Zeland,    Weft- Vries- 

land y   Uytrecht  en  Over-Yïïèlt,    Admirael  Ge- 
.    neraelvander  Zee:  mitfgaders  Grave Willem 

Lode  wich  van  Naflau ,  Sec.  Gouverneur  en 

Capiteyn  Generael  van  Vrieiland,  Stad  en 
Ommelanden  van  Groeningen  , 

Drente, Twenthe,  Sec. 

Waeracbtige  en  Hijlorife  cBeJcbrijvinge 
Door 

PlETER      BOR       ChRISTÏAENSZ, 

Het  vier-en-dertigfte  Boek. 

Kort  inhouden  van  het  vier-cn-dertickfte  Boek  van  de  Nederlandfe  Oorlogen. 

■?>ïÊ$i  Aer  1597.  begint  met  grote  apparentie  van  Oorloge  aen  allen  zijden,  fo(Fol-T-) 
te  vvacer  alste  lande,    tultchende  voornaemfte  Potentaten  van  Chriftenheyd, 

die  alle  preparatie  en  toeruftingc  maken',  en  grote  Iichtinge  van  volkc  van  Oor- 
loge doen.     De  Staten  der  Vereenigde  Nederlanden  fot  ken  cennien  redres  te 

-maken  in  liet  ftuk  van  haer  Krijgsvolk.  De  Grave  van  Hohenlofoekt het  Graef- 

'.^Jjfchap  van  Egmont  te  kopen  ,  doch  dekoop  ginkniet  voort.     De  Colonel  Veer 
"komt  weder  in  Holland.  Capiteyn  Geus  wort  tot  Middelburg  gehangen.      Des 

Cardinaels  Brief  aen  den  Konink  van  Spangien  wert  geintercipieert.     Inlïout  van  den  geinterci- 

pieerden  Brief  van  Jofeph  Hartlieb  Ambafladeur  van  den  Kcyfer  in't  Hof  van  den    Konink  van 
Spangien.     De  queftie  tulTchen  Holland  en  Zeland ,  nopende  de  Convoyen  en  Licenten  ,  fóekt  lijn 
Excellentie  neder  te  leggen,    dan  die  van  Zeland  willen  nergens  toe  verftaen,    ten  zy  die  van 

Hollandeerft  afdeden  't  gene  fy  tegen  haer  voorgenomen  hadden,  en  fcheyen  de  Gedeputeerde  ten 

beyden  fijden  fonder  yet  te  doen.     Nieuwe  ordre  van  "Wapeninge,    voor  de  Ruytenje  van  de 
Vereenigde  Nederlanden.     Den  Ambafladeur  Bufenval  vertrekt  na  Vrankrijk.  Hopman   Hans 

van  Galen  geftorven.     Den   Cardinael   Albertus  heeft  tot   Turnhout  ontrent  4000.  man  voet- 

volk leggen  en  eenige  Ruyterye  onder 't  gebiet  van  den  Grave  van  Varax,  Broeder  vanden  Mar- 
quisvan  Varambon.  Sijn  Excellentie  refolveert  de  felve  te  befoeken ,  om  cenich  voordeel  op  haer 
te  doen,  geeft  fijn  refolutie  aen  den  Raed  van  Staten  te  kennen  (die  hy  feercet  gehoaden  hadde) 

tot  als  hy  optrok.     Sijn  Excellentie  komt  met  fijn  volk  tot  Ravels,    eenkleync  mijle  van  Turn- 
hout.    De  Grave  van  Varax  fijn  Excellentie  komfte  vernemende,  ftelt  ordre  om  te  vertrecken. 

Sijn  Excellentie  volcht  den  vyand,  fy  komen  op  de  Tielfche  Heyde  aen  malkanderen.     De  Grave 
van  Varax  blijft  dood.      Dcfordre  onder  de  Ruyterye  van  fijn  Excellentie.     Sijn  Exellentie  be- 

houd de  vidoric  en  't  veld.     Sijn  Excellentie  tent  het  dode  lichaem  van  den  Grave  van  Va- 
rax   aen    den   Cardinael  ,     en    fchrijft     aen    den     Cardinael    Albertus.     De    Cardinael    Al- 

bertus  antwoord    fijn    Excellentie     vrientlijk.     Jeronimo    Dentici    Sergeant    Major    gevan- 

gen zijnde  ontloopt  by  nacht.  Tekenen  van  blijfchap  getoont  over  defe  victorie  in  alle  de  Ste- 
den van  de  Vereenigde  Provintien.     De  Prince  Mauritius  komt  weder  in  den  Hage,  hebbende 

in  als  maer  acht  dagen  uvtgeweeft.     Queftien  en  gefchillen  tuflehen  die  van  Groeningen  en  Omme- 

landen.    Sententie  diffinitijf  tuflehen  de  Kerfpelen  van  de  Ommelanden  tuflehen  d'Eems  en  Lau- 
wers  ter  eenre,  en  Burgermeefteren  en  Raed  der  Stad  Groeningen  ter  andere  zijde.     Vier  hon- 
dert  fchepen  met  Koorn  geladen,  uyt  Holland  vervoert  na  Spangien   en  Italien.     De  wech- 
geworpen  wapenen  yan  de  dode  en  vluchtende  Vyandeh  op  de  Tielfche  Heyde  by  Turnhout , 

VI.  Deel.  B  b  4  wer- 
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werden  by  die  van  Breda  gchaclt,    en  die  van  Dieft  ontnomen.     Bcfchrijvinge  van  de  Staten 
van  Holland  en  Zeland,   om  de  gefchillen  tuflehen  henluyderi    verrefen,    te  vereenigen,   dan 

die  van  Zeland  wilden  niet  compareren ,  ten  ware  die  van  Holland  eerft<alles  fielden  in  den  voorgacn- 
denftaet.  Brief  van  de  Staten  van  Holland,  aende  Heeren  Staten  van  Zeland.  Antwoordc  van  de 

Staten  van  Zeland  aen  de  Staten  van  Holland,    op  den  brief  aen   henluyden  gefchreven.     Brief 
van  den  Konink  vap  Vrankrijk  aen  de  Heeren  Staten  Generael.     Andere  brief  des  Koninks  van 
Vrankrijkaen  de  Staten  Generael.  Inhout  van  den  brief  van  den  Agent  Caluart  aen  de  Staten  Gene- 

rael. Acnflagcn  der  Spaenfe  op  's  Gravenweert ,  en  Franc^oyfen  op  Camcrik ,  beyde  te  vergeefs.  Acn- 
flach  van  den  Gouverneur  van  Dourlans  op  Amiens,  dat  hy  inneemt.  Amienswortgeplundert.  De 

Konink  krijgt  de  tijdinge  van  het  innemen  van  Amiens.     Des  Koninks  van  Vrahkrijks  fchrijven 
aen  de  Staten  Generael.     De  Konink  van  Vrankrijk  heeft  eenen  vergeeffen  aenflach  op  de  ftad 

van  Atrccht.    Nieuwe  inventien  van  verfcheyden  ftorm-bruggen.   Karel  Roorda  fchrijft  aen  Bur- 
germeefteren  en  Secretaris  van  Enkhuyfen.     Die  van  Holland  fchrijven  aen  die  van  Vriefland. 
De  Ritmeefter  Donck  van  fijne  quetfuren  in  de  flach  van  Turnhout  gekregen,  geftorven.    Den 
Agent  Caron  komt  uvt  Engeland  in  den  Hage.    Brief  van  de  Koningin  van  Engeland  aen  de 

Heeren  Staten  Generael.    Ratificatie  van  het  verbond  tuflehen  de  Konink  van  Vrankrijk ,    Ko- 
ninginne  van  Engeland  en  de  Staten  Generael.     George  Gilpin  Raed  in  den  Rade  van  State  van 

wegen  de  Koninginne  van  Engeland  levert    een  mifïive  van  de    Koninginne  aen  de  Hee- 
ren Staten  Generael.  Des  voornoemden  van    Gilpins  vordere  laft  en  verfoek  van  wegen  de 

Koninginne.      Gravc    van    Egmont    vertrekt    na    Vrankrijk,     hebbende    veel    landen   met 
confent  van  de  Staten  verkocht,  tot  betalinge  van  fijn  fchuldcn.     Gefteltcnis  des  weders  in 

Martio.     Land-dacgs  befchrijvinge    binnen    Aernhem.     Geintercipieerde  Brieven    van    Graef 
Frederik  van   den   Berge.     Grote   armoede  onder  de    foldaten   van  den  vyand.    Placcaet  en 

Decreet  gepubliceert  in  Spangien,    door  den   Konink  Philips,    aengaende  fijnen  'Wiflel  en 
het  opnemen  van  Gelde  gedaen  met  den  Koopluyden.     Refolutie  yan  de  Staten  Generael  op 't 
redres  van  de  betalinge  van  het  Krijgs-Volk.     Aenflach  van  fijn  Excellentie  op  Venlo,  tever- 

geefs.    Den  Agent  Caron  trekt  weder  na  Engeland.     De  Staten  Generael  augmenteren  fijn 

Jaerlix  traiclement.     Beyde  de  Sonen  van  den  verdreven  Konink  Don  Antonio  van  Portu- 
gael komen  in  den  Hage.     Don  Emanuel  Prince  van  Portugacl  begint  te  vryen  de  Princefle 

Emilia  van  Naflau ,  volle  fufter  van  den  Prince  Mauritius  van  NafTau.    Don  Emanuel  Prince 

van  Portugael  doet  de  fufter  van  fijn  Excellentie  ten  Houwelijk  verfoeken ,    en  d'antwoorde  die 
fijn  Excellentie  daer  op  gegeven  heeft.     De  Princefle  Emilia  trekt  in  't  Leger  by  haren  Broeder. 
De  Prince  van  Portugael  trout  de  PrinccfTe  Emilia  van  NafTau,  fonder  wete  of  confent  vanha- 

ren Broeder.     De  Staten  Generael  belaften  den  Prince  van  Portugael  te  vertrekken  uytden  Ha- 
ge na  Schiedam.     De  PrincefTe  Emilia  moet  uyt  het  Hof  van  fijn  Excellentie  vertrecken  na  Delf. 

Doctor  Joannes  Hornius  Profeflbr  in  de  Medecijnen  der  ftadLeyden,  wort  by  de  Princefle  Emi- 
lia van  Naflau  gefonden.     De  Gecommitteerde  van  de  Heeren    Staten  Generael  komen  tot 

Schiedam  by  den  Prince  van  Portugael ,  en  feggen  hem  aen  dat  hy  fich  fal  hebben  te  vertrecken 
uyt  de  Vereenichde  Nederlanden.     De  Princefle  Emilia  vertrekt  uyt  Holland  en  verloft  den 

Prince  van  Portugacl.     Capiteyn  Obberhuyfen  wort  van  de  Staten  van  Holland  gecafleert.     Som- 
mier inhout  van  een  brief  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  fijnen  Ambafladeur  Bufenval ,   inhou- 

dende d'excufen  die  den  Koninginne  van  Engeland  doet,  van  datfe  hem  geen  meerder  affiftentie 
konde  doen,  en  des  Koninks  antwoorde.     Schaersheyt van  gelde  by  de  Heeren  Staten  Generael. 
De  Ruyteren  van  Bergen  op  Zoom  halen  een  hoop  Beeften  uyt  kleyn  Braband.     Propofitie  of 
verfoek  gedaen  by  de  Heeren  Raeden  van  State,   in  de  vergaderinge  der  Heeren  Staten  Ge- 

nerael.   De  Raden  van  State  fenden  Gedeputeerde  aen  die  van  Vriefland,   Groeningen  en  Om- 
melanden.    Antwoorde  by  de  Heeren  Staten  van  Zeland  gegeven  aen  de  Gedeputeerde  van  de  Ra- 

den van  State  op  de  propofitie  aen  henluyden  gedaen.     Brief  van  den  Heere  van  Villeroy  aen  den 
Ambafladeur  Bufenval.     Propofitie  van  de  Heere  Bufenval  in  de  vergaderinge  van  de  Gedeputeerde 
der  Heeren  Staten  Generael.     Refolutie  genomen  dat  de  Staten  Generael  een  Leger  te  velde  bren- 

gen fouden;  Nieu  inventie  vaneen  Kurk-brugge,  om  over  een  gracht  mede  te  lopen  fonder  die 
te  vullen.     Klachten  over  de  moetwilligheyd  onfer  foldaten ,   tegen  de  Ingefetenen  ten  platten 
lande.     Brieven  van  de  Gecommitteerde  van  den  Rade  van  Staten  aen  de  Kapiteynen  en  bevel- 
hebberen ,    commanderende  over  het  Krijgsvolk ,    fo  op  Koeverden  en  in  Schanfen  en  Forten 

daer  omtrent.     Klachten  over  de  moctwilligheden  der  vrybuyteren  in  Ooft-Vlaenderen.     Na- 
men van  de  principaelfte  vrybuyteren  of  Bofch-knevelaers  in  Ooft-Vlaenderen.     Paulus  Dialijn 

gefant  van  den  Konink  van  Polen,  komt  in  den  Hage.  Sommier  inhout  van  des  Poolfen  Ko- 
ninks gcfants  Oratie.     Brief  van  Credentievan  den  Konink  van  Polen  aen  de  Heeren  Staten  Ge- 

nerael.    Antwoorde  van  de  Staten  Generael  op  de  propofitie,  den  Ambafladeur  vanden  Konink 
van  Polen  gegeven.     Brief  van  de  Heeren  Staten  Generael  aen  de  Konink  van  Polen.     Anne- 

kenvan  den  Hove  gevangen  om  de  Gereformeerde  Religie  in  Braband,  wert  ter  dood  gebracht 
en  levendich  gedolven.     Engelfe  en    Nederlandfe  Vlote  toegeruft  tegen  de  Spaenfe,    in  Ju- 

lio  i?97-  De  Armade  komt  wederom  fchadeloos  zijnde  in.     d'Engelfe  nemen  de  Stad  en  Kafteel 
van  Fayal  in  en  plonderent,  en  fteken  het  ftedeken  in  brand.     Nemen  drie  Indife  Schepen. 

De  Spaenfe  Schepen  bergen  haer  in't  Eyland  van  Ter^era.     De  kleyne  fchepen  lopen  na  Villa 
Franca,  daer  de  Spangiaerts  uyt  vluchten.     Kapiteyn  Hans  de  Wale  van  Vliflingen  neemt 
een  fchip  komende  uyt  Brafilien.     Derde  feylagic  achter  Noorden  om  na  de  Koninkrijken  van 

Cathay 
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Cathay  en  China,  met  twee  fchepen.     "Wie  de  Schippers  en  Commifcn  op  de  twee  fchepen 
waren;    den  eerften  Juny  hadden  geen  nacht;   krijgen  contrarie  wind,  fien  een  vreemden  He- 

mel.    Den  vijfden  Juny  fien  het  cerfte  Ys,  daer  fyniet  konden  door  komen;  varen  aen  land  en 
komen  in  groot  pcrijkel  daer  fy  noch  afkomen;  fien  daer  een  groten  en  vrccfelijken  witten  Beyr, 
diefc  na  grote  moeyten  overwonnen  en  dood  floegen ;    vinden  Ys  $z  vadem  dik;    Hadden  wel 

geerne  na 't  Vaderland  gekeert,    dan  waren  in 't  Ys  fo  verwert  dat  fy  niet  konden:    Lijden 
aenlloot  van  vcrfchrickelijke  Beyren,    die  haer  dagelix  quamen  beftoken ;    vinden  een  Riviere 

van  verfch  water,  en  ook  menichte  van  Bomen  om  een  huys  af  te  bouwen  omtrent  twee  my- 
len  van  daer,  halen  hout  om  een  huys  te  bouwen,    en  daer  te  verwinteren,    en  haer  daer  in  te 

befchermen  voor  de  wilde  Beyren:  halen  ook  brand-hout.     Breken  het  voor-onder  van 't  fchip 

op,  om 't  huys  boven  dicht  mede  te  maken,    verheien  de  Son  in 't  geheel  by  de  dry  Maenden , 
vangen  witte  Voflen  die  fy  eten,  en  dienden  de  vellen  haer  ook  om 't  hooft  mede  te  bewinden; 

zijn  met 'et  huys  geheel  in  de  fnecu  bedolven.     Zijn  in  al  haer  verdriet  eens  vrolijk  op  dry  Ko- 
ningen avont ,  en  kiefen  een  Konink.     Komen  in  grote  flaeute  en  fwijmclinge  door  't  bran- 

den van  Smee-kolen,    en  dat 'et  huys  al  dicht  geflopt  was;    fo  datfe  in  pcrijkel  waeren   van  al 

t'famen  te  fmoren  en  verdikken;   werde  van  de  koude  heel  fwak  en  uytgemergelt ;   koken  haer 
laetfte  Vleys ,  halen  de  laetfte  flede  brand-houts.  Beginnen  gereetfehap  te  maken  tot  de  wederom  rey- 

fc.  Hare  grote  fwakheyd  en  mifmocdigheyd.  Moeten  uyt  haer  werk  icheyden  door  d'aenkomfte  van 

eenen  vreefelijken  Beyr ;  boeyen  de  bok  op  om  t'  Zee  te  gebruyken ;  koken  de  Lever  van  eenen  Beyr 
daer  fy  af  aten  en  alle  fiek  af  werden;  "Willem  Barcntfz.  fiek  fijnde  fchrijft  een  brief  ken  en  fteekt  het  in 
een  Mufquet-mate ,  daer  in  verhalende  hoe  fy  daer  gekomen  waren,  en 't  Schip  hadden  moeten  ver- 

laten ,  wat  goct  fy  noch  uyt  het  fchip  haelden  en  mede  namen ;   nemen  haer  lickcn  mede  en  begeven 

haer  ter  Zee.  Vaeren  af  en  raken  wederom  in  't  Ys  en  in  groot  perijkel ;  grote  mocy  ten  met  haer  He- 
ken; het  fterven  van  'Willem  Barcntfz.  ervaren  en  vermaert  Stierman;  Klacs  Andriefz.  fterft  mede, 

komen  in't  aldergrootftc  perijkel;  haer  fterft  noch  eeii  man  af:  komen  bycen  RuiTche  Logie  en 
menfehen  die  haer  grote  vriendfehap  doen.     De  Ruffchen  geven  haer  een  Roggenbrood  en  ee- 

nige  gerookte  vogelen ;    vinden  lepel-bladen  die  haer  fee r  ver friften,    verdolen  van   malkande- 
ren  door  onweer ,  meenden  over  de  mond  van  de  witte  Zee  te  zijn;  deRuflchcn  doen  haer  over-al 

op  de  wederom  reyfe  grote  vrindfehap  en  byftand  van  viöualie:  krijgen  tijdinge  van  haer  Maets 
daer  fy  af  verdoolt  waren  ;  komen  aen  den  hoek  van  Candinaes ;  raken  gelukkich  over  de  witte 
Zee  in  5 o  uren ,   komen  wederom  by  haer  verdoolde  Maets  met  grote  blijdfehap;   Superftitie 

van  de  Ruflchen;  krijgen  Kilduyn  in'tgeficht,    krijgen  grote  ftorm,    en  fteken  na 't  land  toej 
fenden  een  van  hetvolk  meteen  Lapoverland  na  Cola,  omte  vernemenof  daer  Hollandfe  Sche- 

pen waren;    lijden  wederom  groot  perijkel  aen  lager-wal;    den  Lap  brengt  haer  een  brief  en  tij- 
dinge van  Jan  Kornelifz.Rijp,  daer  fy  over  een  Jaer  van  gedoolt  waren,  en  in  Compagnie  mede 

vanAmfterdam  waren  gevaren;  Jan  Korneliflen  komt  by  haer,  en  de  grote  blijdfehap  ten  bcy- 
denfijden  vandefe  onvoorfiene  by-een-komfte ;  fienwaflende  bomen  op  den  oever  van  de  riviere 

Cola;    meenden  fy  in  een  nieuwe  wereld  quamen  ;   fy  brengen  den  Bok  en  fchuyt  te  Cola  in't 
koopmans  huys  tot  eene  eeuwige  gedachtenifle  van  dat  fy  daer  mede  omtrent  400  mijlen  over 

Zee  gevaren  hadden;  brengen  al 't  goet  in  Jan  Kornelifz.  Schip;  daer  fy  mede  in  gacn;  komen 
voor  Waerhuyfcn  daer  fy  te  lande  gaen  en  ecnigen  tijd  blijven,    om  haer  van  haer  fiekten  en 
krankheden  te  gencfen;   feylen  na  huys  toe,   komen  tot  Amftcrdam.     Namen  van  de  gene  die 
van  defe  reyfe  wederom  gekomen  zijn-     Maximiliaen  Hecre  van  Cruyningen  in  den  Rade  van 
State  gekomen.     Sijn  Excellentie  maekt  gereetfehap  om  te  Velde  te  gaen ;   de  Stede  en  Kafteel 
yan  Alpen  aen  fijn  Excellentie  overgegeven.  Sijn  Excellentie  komt  voor  Rijnberk.  Grave  Lodewijk 
van  Naflau  gequeft ;  Rijnberk  wert  befchoten ,  daer  weit  door  de  Tcnte  van  fijn  Excellentie  gefchor 
ten  ;  Rijnberk  wert  met  3  5  ftucken  befchoten ,  het  wort  opgeëyfcht ;  die  van  Rijnberk  parlementeren  , 
geven  haer  overacn  fijn  Excellentie.  Briefvan  de  Staten  van  Holland.  Accoort  by  fijn  Excellentie, 
vergunt  den  Gouverneur,  Kapiteynen,  Soldaten  &c.  en  Borgeren  van  Rijnberk.   Kapiteyn  SchaeÉ 
werd  Commandeur  binnen  Rijnberk  geftelt.  De  Heeren  Cafijn  van  der  Helen  Mr.  Frank  Duyk 
wierden  uythet  Leger  aen  de  Staten  Generael  gefondenomte  hebben  refolutie  wat  men  vorder  by 
der  hand  nemen  foude.  De  Staten  Generael  ftellen  het  vorder  vervolg  van  de  faken  aen  fijn  Excellentie 

en  de  Heeren  in 't  Leger  van  fijn  Excellentie  zijnde.  Graef  Herman  vanden  Berg  komt  met  Rnyte- 
ryen  en  volk  om  binnen  Berk  te  brengen ,  dan  komt  te  laet.  Camille-Schans  verlaten.  De  Grave  van 
Hohenlo  trekt  met  fijne  Huyfvrou  na  Duytfland.  Den  Acrtf-Biflchop  van  Geulen  verfoekt  reftitutie 

vanRijnberk.  Meurs  belegert  van  fijn  Excellentie.  Kapiteyn 'Waddel  dood.  Mcurs  wert  met  cenige 
{lukken  befchoten.    Accoort  gemaekt  by  fijn  Excellentie  met  den  Gouverneur,  Kapiteynen  en 

Soldaten  van'tGarnifoen  der  Stede  en  Kaflele  van  Meurs.     Sijn  Excellentie  belegert  Gal.     Hef 
Stedeken  van  Goor  by  fijn  Excellentie  doen  innemen  en  befetten.     Brand  in  de  Stad  gefchotcn. 
Die  van  Grol  verloeken  drie  dagen  refpijt  om  aen  Graef  Herman  vanden  Berg  te  mogen  lchrijven, 

't  welk  fijn    Excellentie  aftlaet.     Die  van    Grol  parlementeren.     Accoort  met  die  van  Grol 
gemaekt,   nopende  d'overgevinge  van  de  Stad.     Den   vyand  vertrekt  uyt  Grol.     De    Hecre 
van  Dort  wort  Gouverneur  van  Grol.     Houwelik  van  de  PrinceiTe  Brabantina  van  Naflau  met 

de  Heere  Glaude  de  la  Tremoellie,    Hcrtoge  van  Thoars,    Prince  van  Thalamond,    Grave 
van  Gifnes.     Paulus  Dialijn  Hofrneefter  en  Secretaris  van  den  Konink  van  Polen  komt  als 

AmbafTadeur  in  Engeland,  en  doet  fijn  Oratie  aen  de  Koninginne;    mondelinge  antwoorde  by 
de  Koninginne  van  Engeland    aen   cfen    Ambafladeur  yan  den    Konink  van  Polen  gegeven. 
9  Schrif- 
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Schriftelijke  antwoorde  en  affchcyt  by    de    Raetsheeren  der   Koninginne,     den   Ambafladcuf 

van  Idolen  gegeven  op  fijn  Propofitic.     Brief  van   Carcl  Mitfel  van  Sonderfpuchel,    Kcyfer- 

lijke  Majcftcyts  Ungcrs  Kamer-raed  en  AmbafTadcur,  aen  de  Staten  Gcnerael.     Antwoorde  van 

ck  Hccrcn  Staten  Gcnerael  op  den  voorfchreven  Brief.     Brief  van   den  Keyfer  aen  de  Heercn 

Staten  Gcnerael.     Sijn  Excellentie  trekt  met  het  Leger  na  Brevoort.     Vier  Blieven  van  Gracr 

Herman  vanden  Berge  geintercipieert,  Brevoort  wort  befchotcn  en  opgecyfeht.     Brcvoortwort 

beftormt  en  zy  verlatende  Stad  en  vluchten  met  dcfordre  na't  Kaftcel.     Het  Kaftccl  wort  opgo 

geren,  Sijn  Excellentie  fchenkt  hem 't  leven,  vorders  alles  tot  fijn  Excellentie  difcretie.     Brand 
tot  Brevoort  des  nachts  na  de  plonderinge.     De  Gouverneur  Gardotinde  Mijne  gevangen.  Die 

\an  de  Stad  worden  haer  rantfocn  gcremitteert  voor  drie  voederen   "Wijns.     Kapitcyn  Eggcr 
vm  fijn  quetfurc  geftorven.     Sijn  Excellentie  komt  voor  Enfchedc.     Conditie   daer  op  En-1 
fchede  wert  overgegeven.     Sijn  Excellentie  komt  voor  Oldenzccl ,    en  fent  een  deel  volx  voor 

Otmaerfen.     Die  van  Oldcnzecl  werden  gefommeert  de  Stad  op  te  geven,  en  haer  antwoorde. 

Voor  Otmaerfen  wort  het  gefchut  geplant  en  de  Stad  opgecyfeht.     Otmaerfen  wert  overgege- 

ven aen  fijn  Excellentie.     De  Princefle  van   Orangien  komt  in  't  Leger  voor  Oldenzccl.     Die 
van  Oldcnzcel  accorderen  met  fijn  Excellentie  en  geven  de  Stad  over.     Refolutie  om  Otmaer- 

fen en  Enfchede  te  dcmantclcren.     Belegeringe  van  Lingen.     Uytval  van  die  van  Lingcn.     De 
Gcfanten  van  den  Konink  van  Denemarken  komen  fijn  Excellentie  befoeken  en  begroeten,  en 
het  Leger  voor  Lingen  befichtigen.     Aenflaeh  van  den  Vyand  op  Bergen  op  Zoom.     Aenfiach 

van  den  Vyand  op  Geertruydenbcrgc.     Lingen  wert  befchotcn.     Die  van   Lingen  werden  ge- 
fommeert.    Accoort  daer  op  die  van  Lingen  haer  overgegeven  hebben.     Marten  Cobbc  Kapi- 

tevn  trect  met  fijn  Compagnie  op  't  Kaftecl  van  Lingen,    en  Kapiteyn  Teylingen  in  de  Stad, 

de  Vyarid  vertrekt  uyt  de  Stad,   ordrcom  't  Leger  geheel  te  doen  vertrekken.     Het  Staten  Kruyt 
dat  voor  Lingen  in  de  Ponten  gedacn  werde  raekt  in  brand  en  vliecht  in  de  Locht.     Proportie- 

van  de  Gefantcn  van  den  Konink  van  Denemarken,   aen  de  Koninginne  van  Engeland.    Mon- 
delinge antwoorde  by  de  Koninginne  van  Engeland,  den  Gefanten  van  den  Koning  van  Dene- 

merken  gegeven.  Communicatie  gehouden  tuflehen  de  Raden  van  de  Koninginne  van  Engeland 

en  de  Gc'i  anten  van  den  Konink  van  Dcnemerken.     Propofitic   van  de  Ambaffadcurs  van  den 
Konink  van  Dcnemerken  aen  de  Meeren  Staten  Gencrael  der  Verccnigdc  Nederlanden.  De  Ko- 

nink van  Dene  merken  foudegaen  trouwen  met  de  Dochter  van  den  Mark-grave  Joachim  van  Bran- 
denburg. Sententie  over  Pieter  Harinkman.  Sententie  over  Dirk  vanSypefteyn,  Comys  over  de 

Schepen  van  Amunitien  en  victualiën.  Schrijven  van  de  Konmginnc  van  Engeland ,  aen  de  Heercn 
Staten  Gcnerael.  Caron  fchrijft  aen  de  Heeren  Staten  Generael.    Brief  van  Sailly  aen  den  Heere 
van  Oldenbarneveld.     Namen  van  eenige   Overften  die  gedurende  de  belegeringe  binnen  of 

buyten  der  Stad  Amicns  dood  gebleven  zijn     De  Cardinael  Albcrtus  poocht  Amiens  te  ontfet- 
ten.     Brief  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Staten  Generael.     Den  Marquis  de  Montc 
Ncgro  en   de  andere  Kapteyncn  en  Soldaten  trekken  uyt  Amiens.     Geintercipiecrde  Brieven 

van  den  Cardinael  Albcrto ,    de  Gedeputeerde  van  't  Graeffchap  van   Vlacndcren  komen  by 
den  Cardinael  Albertus  tot  Atrecht,  en  verfoeken  aen  hem  dathy  Ooftendefoude  willen  bclege- 

geren.  De  Eertf-Hertoge  befichticht  Ooftende,  en  verfoekt  advys  aen  fijn  Krijgf-raed  nopende 
het  belegeren  van  dien.  Don  Alvaro  de  Oforio  blijft  dood.   Het  Leger  van  den  Eertf-Hertoge  wert 
in  Garnifocn  geleyt.  Remonftrantie  aen  de  Heercn  Raden  van  State ,  dienende  tot  behoudenifle  van 

't  gene  dit  Jaer  1 595.  by  fijn  Excellentie  fo  loflijkis  gewonnen,  en  te  precaveren  dat  den  Vyand 
nimmermecrwederaen  dcfezijdcdes  Rijnskome.  Anderen  nader  Accoort  tuflehen  de  Heeren  Sta- 

ten van  Zcland  en  de  Magiftraet  van  Brugge.  Extract:  uyt  het  Regifter  der  Refolutien  van  de  Heercn 

Staten  Gcnerael.  Redenen  dat  de  openinge  en  paffagie  voor  by  de  Hof-ftcde  na  Sluys  en  Brugge 
niet  alleen  niet  profitabel  is:  macrook  fchadelik  en  periculeus  is  den  Geuniecrden  Provintien.  Plac- 
cact  inhoudende  verbod  van  niet  te  varen  op  de  Haven  van  Cales ,  Grevelingen ,  Duynkerkcn , Nicu- 
poort,  Sluys,  &c.  Nieuwe  inftruótic  voor  de  generale  Comifen  van  deConvoycn  enLicenten.  De 
ouue  Raden  ter  Admiraliteyt  werden  van  haren  Eedc  ontflagen,  en  doen  een  nieuwen  Eed,  op  de 
nieuwe  nihructicn.  Bcfoigne  van  Jonkeren  Henrik  vanBricnen  ,  Dalfteenjohan  Ilengcrs  ten  Helm 
tot  Middclburch.  Mcmoriale  inftructic  voor  Jonker  Henrik  van  Brienen  Dalfte  Raed  van  State  der 
Vereen  tg  de  Provintien  om  bydc  Heeren  Staten  van  Zeland  of  hare  gecommitteerde  Raden  en  by 
den  Heere  Gouverneur  van  Vliffingeni   om  order  te  ftellen  tegen  de  fchrikclijke  daden  en 
wreetheden  der  Vrybuytcrcn  in  Vlaendercn  begangen.     Brief  van  de  Heere  Brienen  aen  den 

Heere  Sidncy  Gouverneur  van  Vliffingcn.     Brief  van  den  Heere  Sidney  aen  den  Hccrc  Brie- 
nen.    Middelen  voorgeflagen  om  te  beletten  de  grote  extorficn  en  mifdaden  van  de  Vrvbuy- 

ters  in  Vlacndcren      Des  Heercn  Gouverneurs  Sidney  advys  op  de  voorfchreven  voorflagcn. 
Brief  van   den  Hccrc  Sidney  Governcur  van   Vliffingcn,    aen  den  Heere  Brienen  Raed  van 
State.     Antwoorde  van  den  Heere  Brienen  aen  den  Heere  Sidney  Gouverneur  van  Vliffingcn. 
De  Konink   van  Vrankrijk  fchrijft  eenige  Brieven  aen  de  Staten  Gcnerael  en  den  Advocact 
van  den   Lande  van  Holland.   Brief  van  den  Konink  van  Vrankrijk  aen  de  Staten  Generael. 

Wat  den  Heere  Bufanval  Ambaffadeur  den  Staten  Gcnerael  van  wegen  den  Konink  van  Vrank- 
rijk vertoont  heeft.     Brief  of  Mifïïve  van  de  Heercn  Staten  Gcnerael  aen  den  Konink  van 

Vrankrijk.     Brief  van   de  Hccrcn  Staten  Generael  aen  de  Koninginne  van  Engeland.     Brief 
van  de  fclvc  Heeren  Staten,  aen  den  Privccn  Raed  van  de  Koninginne  van  Engeland.     Pro- 
pofuie  by  den  Rade  van  State  gedacn  ter    Vergaderinge  van  den  Heeren  Staten  Gcnerael, 

nopende 



nopende  de  confenten  tot  continuatie»  van  de  Oorloge  voor  den  jare  1598.  Wat  de  Heeren  Sta- 
ten van  Holland  op  de  Propofitic  van  den  Rade  van  State  voor  antwoorde  hebben  ingebracht. 

Brief  van  den  Konink  van  Spangien  aen  den  Cancslicr  en  die  van  den  Rade  des  Konings  in  Bra- 
band.  Brief  van  den  Prince  van  Spangien  aen  de  Staten  van  Braband.  Remonftrantic  van  de 
Staten  van  Braband  aen  fijn  Hooghcyd  den  Cardinael  Albertus.  Antwoorde  van  de  Staten 
van  Braband  aen  den  Konink  van  Spangien  op  de  voorgaende  Brieven  aen  hen  gefchreven.  De 
Cardinael  Albertus  fent  den  Secretaris  Johan  de  Frias  af  na  Spangien  aen  den  Konink.  De 
Gravc  van  Boflii  Generael  van  de  Artilleryc  aen  de  zijde  des  Koninks  van  Spangien,  fterft. 
Eynde  defes  Bocks. 

Het  vier*  en- der tigftc  Bock. 

€t  jacr  1597.  begoft  met  grote  ber  moepten  met  öem  te  fuïïenuebbenin'tftubbati 

20Ö 

apparentie  ban  tic  <0O2loge  aen 
alle  banten  /  in  Spangien  tufte 
be  honing  ban  Spangien  jeer 
necrftelijb  op  nietig  toe  /  om  te* 
gen  <£ngelanb  of  Herlanb  een 
matötige  Sllrmabe  ban  Stoepen 
in  3ee  te  u«ngcn.  3ln  €ngelanb 

toaöbeïjoninginne  ook  niet  fttlle/  maer  rufte  raebe 
ban  ïjace  3tjbe  alle  bare  .gebepen  baer  mogebjb  toe* 
fenöe  /  om  tjaer  lanb  tegen  b'ïnbafien  ber  ̂ pangtaec- ben  te  betoaren  /  of  felfs  met  eenicb  erploict  op 
Spangien  ben  féoninb  te  p2ebenieren  of  te  boo^ 
Bomen/  baer  toe  fu  affiftentie  ban  ̂ rfjepen  in  be 
^eberlanben  öabbé  boen  bcrftetBen/  biebe  Staten 
ber  ©ereenigbe  $ebeclanbcn  oofegeconfenteertbab; 
ben  te  boen.  3£e  ïtoninb  ban  ©2anbrijbbieltmebe 
bad  aen  bpbe  bné  Staten  ban  fijn&anb  om  fulb  re* 
b^esJ  op  fnn  (alten  te  bebben  bat  bpmibbelmocbtbeb; 
ben  een  geftabig  Eegcr  te  boubentotbefentienban 
fnn  &anb/  en  offentie  banfnnenbpanb/enopöoope 
ban  goebe  refoltute  /  om  be  affiftentie  W  §p  upt  €n- 
gelanb  en  be  $eberlanbcn  bertoacötebe/  rufte  öp  baflt 
fo  beel  tjpnonbe/  om  tegen  ben  tijbbe<©02loge  ter 
goeber  troutoen  met  ernft  te  beginnen  /  te  meer  30 
nu  alle  openinge  ban  $ep$  en  €rebig  afgefïagen  toa- 
ten/  en  om  ficö  tjier  tegen  te  mogen toapenen  bebe 
be  Cacbinael  Hlibertutf  berfebepben  lichtingen  boen/ 
te  toeten/  ban  3000.  Italianen  en  fManefe/  boo2 

ben  iBaiftco  bel  Campo  Hlpöonfo  b'^blaö  /  en  ban tien  ©aenbelen  $eapolitanen  tot  berfterbinge  ban 
Öet  ftcgimentban  (€tebinue$/  en  nocö  eenige  bupt- 
iz Regimenten/  als?  ïjierbo?en  in'tboo2gaenbeboeb b2eeber  iö  betbaeït  /  en  berfoebt  nocb  aen  ben  föoninb 
ban  Spangien  meetbes  ̂ pangiaerben  /  toefenbe 
niet  toepnig  bebommert  om  gelb  /  om  bat  öp  beel 
fcfjulbicö  toatf  /  en  geen  gelb  B2ijgenbe/  grote  ber* 
Ötnberinge  in  fnnlicötingemoftttjben/  enonbertuf; 
fclien  tjidtïj»  tot  (CurnDout  ontrent  40000.  iBatmen 
ban  toapenen  te  boet/  en  3  00  peerben/  om  baer  me* 
be  toat  booi  te  nemen  30  öet  fter&  moebt  nomen  te 

b?iefcn/  30  men  betmoebe/  Doe  toel  betnocömeeft' guacbelenbc  bleef  tot  ben  btjftienben  5peb2uatp  toe. 
©e  *ta«  <E>e  Staten  ban  beöcreenicbbe  ̂ eberlanben  befoim 

ten  Dan  tt  gneerben  mebc  fterft  /  om  een  nieu  rebjeg  te  manen  in 
5SESn*ftrt(lu6banDaecitcrjg*-bolB/  ombe  maenbentoat hm  rochmtc  bcrb02t.cn/  be  folbpetoat  te  bcröogen  /  en  toaec 
nieu  utyr 9  >t  mogcliib  bet  bolb  boo:  eerft  te  boen  betalen  /  om  alfo 
&?««!!« D**c  bom  in  beter otfnc te  ïjouben/  enbolgenbe  ben 
ban  &a«  contracte  met  Bianntijb  aengegaen  /  njbelijn  te 

©clbc  teb?engen/en  om  bat  3pmetbeninganbban 
ben  gare  aen  ben  5*oninbban  ©2anbnjh  fouöen  moe* 
ten  bcainnen  te  contribueren  enfurnerenbe  450000. 
gulbcn/bie  in  ttoaelf  belen/telltcn  ban  be  tteaelf  maen* 
ben  moften  betaelt  toefen/  bebben  fp  baer  af  een  repat* 
titic  gemaebt- 

5©en  <02abe  ban  loöcnlo/  öabbe  op  fijne  oube 

fctnga 
bolt. 

be  ftegecringe  ber  felbcrlanöen/  alsooh  om  bat  bp 
mogeltjh  alö  ban  in  be  Staten  foube  toillcn  tompare* 
ren/  bocb  be  boop  ginb  niet  boo?t/  bobenbefenbe* 
repbeöpöem  om  éftiige  ban  3ijnepaiticulietefabett 
na  ̂ uptflanb  terepfcntotinbenaöraefffbappeban 
i|oDenló/  en  t$  niet  tegenftaenbe  tjet  quabe  toeber 
( be  begeerte  ban  3ijnl£upfb;outoe  ter  contrarie)  na 
öptcecöt  berrepfl/  benrj.  ̂ anuarp/  om  alfo  ober 
be©elutoeboo2'tlanbban  &leeftoecf)tereufen/  bc^ Ie  meenben  bat  ftp  fulfeö  üt^t  om  bat  öp  mcenbcaï* 
baer  een  goebe  conbitïe  in  be  <8o2loge  tegen  ben  €urö 
te  bebomen/  om  bat  ïjpetlijbe  malen  na  <©untfTanb 
toaö  bettogen  /  alsS  men  albaet  cenige  gcotc  liebtinge 

<©en  Colonel  ̂ cancoptf  ©eet/  biesebertftcttoe*  aerfot<1i 
ruften  ban  b'tfngeïfe  blote  en  bat  befelbeupt^pan*nTi©cec 
gien  toeber  Quam  in  €ngelanb  toaö  gebleben  /  quam  Komt  toe* 
ben  berben  gianuarp  toeber  in  ben  $|age  /  refererenbe bec  <n^oi» ban  be  €qutpagie  bie  men  in  €ngelanb  bebe  alsfbo* 
ren/fijn  aerceuentie  en  be  Staten  toacen  ban  fnn  bom- 
fte  3eer  betblijt/  om  batïjeteenecbacenboo2ftc|jticD 
^njgfmantoasf. 5©en  feften  ganuacp  toerbetotlBibbelbntcD  ge^^apftepti 
gangen  eenen  Capttepn  <©euö  of  (Crompetter  ( bie<©eus< 
toel  eer  een  ftfteepg  Capitepn  toasigetoeeft/  enomW  "e 
fijn  oneeriijft  leben  gecaffeert)  om  bat  fjn  metbCbShS 
©panb  tot  l|ulft  eenige  co?refponbentie  babbe  geftou^  &aitgen. 
ben/  en  belooft  babbe  met  eenige fc^epenbpliacr  te 
bomen/  en  bat  öp  eenige beeftenupt^eelanböabbe 
boen  nemen  en  bes*  nacDtg  na  iulft  boeren  /  tot  ©lif* 
fingen  too?bc  om  gelpbe  fahen  dob  eenen  55cot^-gcfel 

gehangen. 3£en  negenben  ganuarp  ontfing  men  banCalu*©erf««r* 
aett  ttoee  geintetcipieetbe  252ieben  /  ben  eenen  ban  mftlf 
ben  Cacbinael  aen  ben  IHtoninR  /  ban  ben  9.  <Decem*  S %lSi 
bti$  1596.  baer  in  bp  in  't  bo:te  berïjael  ban  ftnen  uan&pan* 
ftaetmaebte/  en  fc[)2eefbatbPCbarle${  gfenaBmete»»  sm- 

alle fijn  bepefeben  ober  Calc^gefonben baboe/  0at urciptecïr' Öp  3bïab  ban  bolb  toasf/  enbatfjjnSegerberfterbt 
moeft  3ijn/  en  bat  fjp  baerom  totiBilanb^ailfon' 
fo  ̂abilo$f  een  €ietfe  fjabbe  boen  lieftten/  en  tien 

Compagnien  tot  beefterbinge  ban  't  Regiment  ban 
€t*ebi(jue0/  batt)vbt  ̂ uptfc  J©alfe Colonellen  be beeftetbinge bebolen  baboe/  bat öpgecaffcett baboe 
't  Regiment  ban  ̂ on  flanbeïSobleov  om  bat  ï)p <$ouberneuc  ban  föijffel  toaö  /  en  in  pïaetfe  ban  bien 
een  anber  nieu  npt  T©uptfTanb  fal  boen  bomen/  bat 
Ï)P  be  beloofbe  ̂ pangiaerben  obecEeebertoatnt/ 
bat  be  5prancopfen  bem  te  fterbin<£abaüerpe3ijn/ 
en  bat  fijn  Caballerpe  gualijb  in  0202e  t#  /  en  feer  no^ 
big  een  booft  beljoeft  /  bat  be  ©ènben  ban  02öon^ 
nantien  mebe  3toab  3jjn  /  tiatt  in  öp  ten  beften  fal  re* 
mebieren/  bat  ÖP  \)tt  albernoöicbfte  acljt  nocfj  eeit 
beel  ̂ paenfe  boetbnecïiten  te  öebbcn/  bat  menbte 
toil  boen  liebten  /  belooft  be  felbe  toel  te  tracteren  /  en 
te  conferberen/  bat  öp  boo2^tanlep/  !epere<0u:l- 

2n%i  P2etentien  banbe  Staten  generael  geobtineert  eeit[Uaume«0latt/  en^enribt'elben  aWö8fen"npt€itge* 
ucniofoeht  o2bonnantie  ban  36000.  gulbenö/  te  betalen  een  ber?  ' 
J^f^bepartgcreet/  't  anber  berbepartin5!p2il  1597.  en 
i  nontttfct  berbe  in  3Bp2tI  1598.  bier  onberöabbe  Dp  boen 
hopen,     öanbelen  met  Ikw  <62abe  ban  €gmont  ( bienict  je^ 
(foij)  genftaenbe  aIleboo2gaenbeöanbelingen  enrefolutien 

ber  Staten  ban  ï^oUanb  öi^t  in  't  lanb  bleef )  om  ban Öem  te  bopen  bet  gcöeele  oBraeffcbap  ban  <£gmont  / 
't  toelb  bem  00b  betlatentoaöboo2 150000.  gulben 
gereet  geïb  /  't  toelb  bp  bele  ban  be  Staten  niet  toep- 
nicb  fufpect  toasf  /  om  bat  f?  b2eefben  baer  na  meer- 

lanb  en  be  <s?Planben  babbe  /  en  tatfz  fecc  bcquaem 
toaren  tot  oe  faben  baer  ban  ben  &onïnh  öem  geabbi* 
feertbabbc/  bat  lp  ban  be  armee  ban  I£omb2e$7en 
bc  abbertentten  ban  bien  ben  ïioninfebcbanbte  en  al* 
leö  goetjS  öoopte  /  maer  nocb  niet  getjoo?t  baboe  ban 
Öaer  arriberen  noebte  bertrecbenuptbebaben/  bat 

be  3fitmee  ban  benöom'nft/  mttsS  bebefettingeban be  <ï?arnifoenen/  bier  fo  gebefteueert  tó/  bat  toep* 
niet)  baer  afin  't  Bclb  bonnen  geb2acbttoerbcn/  of 
geb2UPht  om  be  5?rancopfen  tegen  te  ftaen/  als  men 

Cate& 
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gjnljout ban  Dm 

Bctntti-ci* picecben 
23?icf  ban 
SiofcPÖ 

i^aitlieb/ 
Stmbafia* 
önic  tian 
ben  föepfcc 
aen  't  i^of 
ban  öen 
fóoninlt 
ban.3>pan> 

gun. 

Calatè  en  te  plaetfen  in  Blaenbcrcn  Ocfct  öouöen 

sal/  te  meet  fo  öe  rebellen  op^ulflgetentcertöaö; 
öcn/  en  öp  öaerom  öe  CSarnifoenen  ban  öaernoclj 
ban  ,§Uip$  niet  itonöc  bcrlicöten/  öat  fijn  £egerfo 

ncljarafrcért  toa$  öat  men  't  Ijaööe  moeten  fcöcpöcn en  boen  cefraifcöercn  /  öe  f  rancopfen  noclj  in  JBicac* 
open  tocfenöe  met  1 2000,  of  14000.  ifèan  met  alle 
notcltftöcöen/  öat  ÖP  toel  öoopteöaerboojnemente 

fecletten/  maer  niet  ftoflöibetteren/  om  öatö'anöe* re  te  beel  macOttf  betfamelöen/  fo  öat  öp  tegen  öen 

tiib  ttoee  ScgerjS  fal  moeten  manen  /  't  grootfle  tegen a&anftnjft/  en  Ijet  ftlepnfle  tegen  öe  rebellen  /  öaer 
toe  öem  20000.  of  25000.  man  niet  te  beel  fouöe 
toefen  bonen  öegarnifoencn/  öat  ÖP  neen  gelööeeft/ 

en  (Cifenat  bebolcn  öen  iiomnft  te  reciteren/  'tgeene 
Öp  Ijier  gel)00?t  tjeeft/  öat  öeltëeneenonöctöegin; 
fanterie  niet  cefferen  /  en  öat  men  öiatereflemulti- 
pltccetöe  om  öie  te  contenteeren  /  en  in  gcballe  öe  tko- 
ninftgeengelöfonö/  om  öaer  intebootfien/  öat  öp 
niet  toeet  toatter  ban  nomen  fal/  nocöte  ooft  ban  öe 
ïicljtinge  en  anöere  o?ö?eöieöP  boo?  genomen  öaööe 
teöoen. 

t©en  anöeren  b?ief  toaö  ban  eenengjofepFU^art; 

lieb  Sïmbaffaöeut  ban  öen  &cpfcr  in't^ofbanöen £oninft  ban  ̂ pangien  /  öienenöe  niet  toepnicö  tot 
bccftïaringe  ban  öen  boo:gaenöen  b2ief  om  öatfe  ïjielt 
öat  tot  ?£nttoerpen  grote  alteratie  toatfgetoeeft  om 
fefter  aöbijö  ban  öe  «Scneboifen  upt  Contp  ontfangen 
ban  öen  1%  $obembet  als  öatöe&oninft  öe  3  mi* 
liocnen  en  een  öalf  öie  men  betfenert ïjielt/  gerefu* 
feertljaööe/  en  toilöe  reboccren  alle  affignatien/  en 
toilöe  futcljcren  öe  betalinge  ban  alle  fijne  fcöulöen  / 
en  öaer  tipt  te  beb?eefen  të  een  gelijft  öecteet  algin 

't  giaer  1575-  öat  Sfintonio  ̂ pinola  öie  öe  ©loote 
ban  itflaoon  moft  mnnitieren  /  en  öie  boo?  eenige 

öagen  geretaröeert  öaööe  /  öaer  upt  't  berlteg  ban 
beel  ̂ toepen  gebolcljt/  öaer  toe  fcöulö  öaööe/  öat 
öe  ïiooplupöen  betflaen  öat  öe  5pacto?en  Ijare  toifc 
felen  ban  öelefte  .flkifle  ban  September  öaööen  bol- 
öacn/  en  berept  toaten  öiebanaillöernepligenaente 
nemen/  gcltjftelijft  Ijaer  55neben  gep20tcfleert  öaö* 
öen  /  't  toelft  in  anöere  kanoen  grote  öifo?ö:e  fal  eau- 
feren  /  öat  öen  Caröinael  öaerom  alle  pzofecutien  op 
ïf ooplupöen  öaööe  gefutclieert  /  bertoacötcnöe  miö< 
öelertyöabbijtf  upt  ̂ pangienban  öcfe  fafte/  öaer 
af  öp  en  öe  ̂pacnfe  ̂ ooplupöen  noeïi  geen  abbijs 
Dabben/  öat  Ijp  mepnöe  inöien  men  öefe  fafte  niet  fo 
fcïjieïift  belcpt  ftaööe  /  macr  als  met  een  2ïccoo2b 
öaer  in  geljanöelt/  öat  men  onöertuffcljen  toel  een 
fonunegelöö  fouöe  beftomen  öebben  /  om  öaer  me* 
öe  öe  fafte  öier  te  bcrlicöten  /  öat  öe  Caröinael  upt  öe 
33eöetlanöen  geen  penningen  ftan  treeften/  en  ban 

't  boo?leöen  toel  anöeröalf  Ifêilioen  fcöulöig  të  /  geaf= 
figneert  op  öe  eccfle  pjobifien.  JBaerom  men  ttorj- 
felöe  of  öp  geboecljlijft  fouöe  ftonnen  geftolpentoo?- 
öen/  fonöerlinge  fo  öetïitijgtf-bolft/  3eöert  öetaf= 
treeften  ban  J^ulfl  geen  betalinge  toag  gebaen  /  en 
menöierom  nocö  niet  fouöe  ftonnen  öoen  öat  öe  Car- 

öinael; ban  öem  öaööe  begeert  tebcrflaen/  of  öpin 
oefen  nooö  öem  op  öe  ifoeftecg  fouöe  mogen  berla- 
ten/  öan  öat  öe  felbe  meer foeftenljaer  upt öefe  Ban* 
öelinge  te  treeften  altf  öieper  in  te  laten/  enöatöe 
ttoift  tuffeöen  gian  5Foeftert  enfuns&oeöersftinöeï 
ren  fjier  in  beel  quaetg  fouöe  öoen/  öat  öptocnfeljt 
öat  §anfoeftert  alleen  öe  Caröinael  toilöe  acourto- 
öeren  0002  fijn  particulier  onöetDout/  totöatöiton- 
toeöer  paffeeröc/  öat  öe  ftreet  ober  al  fo  groot  toag/ 
öat  l)p  tot  ünttoerpen  geen  öonöert  fejJ  ̂ ucaten  ïjaö- 
öe  ftonnen  op  3©ifTel  treeften/  öat  öen  Caröinael  feer 
bectoacute  öen  SCömirael  ban  3Crragon  /  öie  te  IBee* 
nen  lange  getoaeljt  ftaööe  om  te  toeten  toat  IBarimi- 
liaen  fouöe  in  Hongaren  öoen  /  en  nu  naer  $olen  ber? 
troclicn  toaö/  öat  öen  ̂ artoge  t^auritö  banka- 

ren geöepefcueert  toaö  en  ontfangen  5000.  pjüipiS 
^>aelöerö  /  en  öat  tot  öe  re|terenöe  1 6000.  te  betalen/ 
termijn  genomen  toatf  tot  in  ̂ ebniario  /  öat  men 
öen  1 3 .  jïobcmbet  getracteert  öaööe  met  öcn  Xegaet 
ban  öcn  ̂ auss  /  öen  ̂ artoge  ban  mumale  /  öen 

3!Darguitf  ban  25aöcn  /  en  öen  ̂ n'ncc  ban  4D?an^ 
giciv  öat  alfo  «lilfonfo  ïDabaloö  na  ̂ talien  toasf  /  en 
(Crebiflucj*  nocD  öaer/  al.3  ooftöc  <©uptfeColoncl-- 

len/  om  öat  men  Dare  affignatten  niet  ftan  berfefte^ 
ren/  öat  öie  ban  speren  öe  pootten  gefloten  öaööen 
tegen  öe  ̂ pangiaeröcn  ban  mbttfo  i^enöoea  öie 
öie  men  öaer  in  garnifoen  fouöe  leggen/  öat  fp  öaer 
bP  geöcputecröe  bo02  öcn  Caröinael  Ijaböen  öoen  er- 
euferen/  öat  25aptifta  (€ariö/  en  ©afteröo  in  öc 
boo?leeöen  toeefte  upt  <©enemarftentoeöergeftomen 
toaren.  <©at  25atlapmont  gefonöen  toaö  aen  öen 
'25ifTc(jop  ban  (€ricr  /  en  tegen  öen  tijö  na  ̂ eneinar- 
ften  gaet/  öat  men  ttoijfelöe  oföeèoninftban^e- 
nemarften  Bern  tot  öe  jpranfe  enCngelfeSiguetoel 
fouöe  toillen  inlaten.  T©at  men  upt  ̂ clanö  fcuzeef 
öat  öen  möelattaöo  16.  <©alioenen  berl02en  öaööe» 
<Dat  tot  Sibille  en  anöere  plaetfen  toaö  gepublieeert/ 
öat  men  öie  ban  ̂ ollanöen^elanötoeöerb?ptraf- 
ftjft  in  ̂ pangien  eonfenteeröe  /  öaer  ober  fp  öaer  lie* 
ten  beöunftcn  öat  men  ïjaer  öaer  niet  mocfttöerben/ 
öat  een  goeöen  ©apsf  of  beflant  toel  noöig  fouöe  toe* 
fen.  ï|ier  boben  berfïont  men  öat  öe  3toarigöeöen 
ban  toiffeicn  nocD  niet  afgeöaen  toaren/  maer  öat 
öe  Caröinael  nu  ten  öeröemael  öaööe  öoen  berbieöenf 
alle  perfecutien  en  p20te(len  boo:  of  tegen^  ̂ oop^ 
lupöen  boo2  eenigen  tijö.  <Dat  öe  Söurgerpe  ban  3£nt? 
toerpen  beel  ten  acljteren  toa0aenöe5pactO2en/  öie 

boo2  't  t^of  öe  boo2gaenöe  toiffel  gencgotteert  öaööen/ 
en  öaerom  neffenö  öen  felbe  jFact02en  en  ̂ ooplupöen 
feer  confupjS  toaren/  en  l)tm  acDterllellcn  boo2ber^ 
lo?en  begonöen  te  acljten/  fonöerlinge  fofpberfiaett 
öaööen  /  öat  öen  &oninft  berftlaert  öaöbe  ban  alle  fijn 
fcljulöen  niet  te  toillen  betalen/  öan  mits?  guijtfcöel* 

öen  eenguart/  ent'ontfangen'tanöer  guart  binnen 
'#  üacr.ö  /  en  ö'anöer  ttoee  guarten  binnen  ttoec* 
mael  ttoee  blaren  öaer  na/  öaer  uptmenmeenöeöat 
toel  fulften  bertoerringe  in  öe  faften  banöenCaröi- 
nael  mocöte  ftomen  /  öat  ÖP  niet  toeten  fouöe  toaer 
Öem  te  fteeren/  en  öat  fijn  grote  beraemöeïicöttnge 
toel  tot  niet  mocöte  lopen. 

g&en  tienöen  §anuarp  guam  in  ben  Hage  een  per  f 
foon  öetoclfte  berfocöt  met  fijn  Crcellentie  ban  noot- 
faften  te  mogen  fp?eften  /  en  boo?t  gcb?acöt  toefenöe  / 
berfocöt  fijns  ujfa  genaöe/  enberöaelöenöaerna/ 
Öoe  öat  öe  giefupten  öem  en  eenen  anöeren  öaer  toe 
geb?acöt  en  gefubojneert  öaööen  /  öat  fp  öaööen 
moeten  bcloben  fijn  Crceïlentie  om  te  brengen/  öat 
ÖP  Öier  geftomen  toag  met  om  fulftsS  te  effectueren: 
maer  te  ftennen  te  geben  /  en  fo  men  öem  toilöe  gcloo* 
ben  öat  ÖP  mepnöe  miööel  te  ftonnen  binöen  om  öen 
anöeren  te  attrapperen/  om  öatfe  malftanöeren  tijö 
gefet  öaööen/  tot  feftcee  plaetfen  bp  een  te  ftomen/  en 
öeöe  berïjael  öoe  en  b?  toien  ÖP  öaer  toe  geb^acöt 
toaö/  fijn  Crcellentie  fepöe  öem  aen/  tiatW  öem 
't  leben  fcöonft/  en  tnöten  menbefpeuren  ftonöeöat 
oefen  fijn  aengeben  toaeracötig  toaö  /  of  öat  ÖP  öe 
anöere  toifl  bp  öen  ftop  te  ferijgen  /  fouöe  men  öem  een 
goeöe  recompenfe  öoen/öocö  té  Öier  op  3eöert  niet  met 
allen  gebolgt- 
^m  öat  fijn  Crcellentie  facö  öatöet  mifberfïant 

tuffcöen  ̂ ollanö  en  ̂ eelanö  ter  taufe  banöeCon* 
bopen  en  Uitenten  ontflaen/  toel  meeröer  3toarig- 
öepö  mocöte  cauferen/  öaööe  öpöieban^elanöbe^ 
fcö2eben  om  eenige  <6eöeputeeröen  m  öen  3§age  te 
fenöen  /  met  lafl  om  öier  ban  met  öe  Staten  ban 
^ollanö  te  mogen  af  öanöelemm  berö?agen  /  bolgen- 
öe  toelfteöenu.  gjanuarpö2iebanöunneC>eöepu;  (Foi.s.) 
teeröen  al$f  Bosbergen/  ban  kanten  en  ftepcjeufc 
bergen  guamen/  öan  alfo  fp  geen  lafl  en  öaööen  om 
in  eenige  öanöelinge  te  treöen  /  ten  toare  öie  ban  ̂ U 
lanö  eerft  af  öcöen 't  gene  fp  tegen  öaer  boojgenomen 
öaööen/  en  öie  ban  &ollanö  fuflineeröen  niett'on- «cöt  boo2genomen  te  öebben  /  en  öaerom  niet  te  non* 
nen  af  öoen:  Stem  öat  öet  fogeöeel  noöig  niet  toatf 
fulft^  ecrfl  af  te  öoen  /  gemerftt  men  nocö  in  ttoee  of 
ö?ie  öagen  öe  fafte  ftonöe  aföanbelen/  inöienmaec 
öe  <6eöcputeeröen  öaren  lafl  toilöe  openen  /  en 
3ijn  fp  ten  leflen  toeöetom  gefcöepöen  fonöer  pet  te 

öoen. 3&en  13,  ganuarp  quanten  öe  ̂ itmeeflerö  ban  mtüiDt 
252abanö  in  öen  ̂ age/  öie  fijn  Crcellentie  ter  öan*  o?b?eban 
öenflelöeeeno?ö2ebPftem  en  öe  Staten  beraemt  om  £w«*»* 
Öaer  Compagnien  ban  nieus  te  toapenen.  ©erftla^  Zi' 

renöe  öat  fp  boo2taen  maer  ̂ 2ü  Compagnien  Cara*        p ' 

bii¥ 
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binS  &egeerbc  te  Bobben  I  ais  25aïcn  /  SSallanö  en 
^tïidt3nic{i  /  e»  bat  b'aubcre  $iftolicrs  foube» 
toefen  en  getoapent/  te  toeten:  clfe  ïïuptet*  een  C02- folet  Op  peerte  ban  4.  gtilbcn  elfte  mónfrermrje  te 
berbeuren  /  eert  <0argabjjn  met  ïjet  boogie  en  acö* 
terfïe  ban  be  iSujringe  /  op  peene  ban  niet  ge* 
pafleert  te  toerben  /  bepbe  be  ̂ cïjouber-blaben 
met  be  tixice  3Crm|tücftcn  /  en  ïjet  <0antelet  boo? 
ben  €oom  /  op  pepne  booi  elft  ̂ tïjouberblat  te 
berbeuren  2  gulbcu  /  boos  elft  Ijalf  blat  2.  gulben  / 
boo?  elft  armftuft  2  gulbcn  /  boo?  ïjet  €>a»telet 
30  ftupbers  /  bat  elft  ftuptct  fal  boeren  een  Hoer 
ban  ttoec  boet  lengte  bolgenbe  ïjet  patroon  /  om 
met  een  ïjanb  te  mogen  fcljteten  /  op  pepne  ban  2 

30 

^en  Carbtnacl  ïjabbe  nu  feftcreu  langen  tijb 
tot  (Curntjout  m  ©jaöanb  een  open  ©lecltc  ïme 
mijlen  ban  252cba  /    en  ttoec  mijlen  ban  ï|ce* 
centalS  /  en  fes  mijlen  ban  <0eertru»>bcnbcrg  /  en 
foo  beel   ooft  ban  ̂ nttoerpen/  leggen  ontrent 
4000  .fiföan  te  boet  /  en  300  pacrben  /  (  altemacl 
onber  ïjet  bebel  ban  ben  Cfcabe  ban  ®arar  /  ̂ee-  ©ecarw* 
re  ban  25alancon/  252oeber  ban  ben  jpartiuistan"?^lb"' ©arambon )  Cïenerael  ban  be  SCrtillerpe  /   be,ii?Sl 
hielfte  toaren  fjet  Regiment  ban  (Crebico  /  gecom-  öom  on* 
manöeert  bp  fijn  Sergeant  Ifèajoo?  /  t$ïeronimomnt4o«> 
3£entïcp/  Det  3F>upts  Regiment  ban  ben  <62abe™"  tem ban  «^ults  /  en  be  3©alcn  ban  la  25erlotte/jem0e 

be  %ere  ban  ̂ acïjïcourt  /   en  be  Compagnie  pfetoen en  be  i^eere  ban  i^acijtcourt  /  en  be  Compagnie  wwn/ 
gnlben  bic  een  anber  tóoer  ïjeeft  /  erï  niet  gepaf*  peerben  ban  Jltclacs  25afla  /  (  be  toelfte  ober  al°"5"ÖE' 
feert  te  toerben  bte  geen  ïjeeft  l  batfe  ooft  fullcn  boe- Ujet  peerbe-bolft  commanbeerbe  /  een  out  ftitmee-Sjn  \©?Qbe 
ren  een  ft02t  ̂ toeert  bequacm  om  fteften  en  flaen/jftcr  /  bte  al  bp  tijbe  ban  ben  Jgertoge  ban  SfllbaöaniPara):* 
bolgcnbe  ïjet  patroon  op  pepne  aïö  boben  /  on* ,  gebient  Ijabbe )  3Hlonfo  be  .ftSonbjago»  /  betoek 
ber  elfte  Compagnie  fullcn  toefen  25  ban  be  be-  fte  abfent  toas  /  en  ̂ oftan  be  <aufma»  bte  baec 
Jte  tfwptcrc»  /  ïjebbcnbe  elft  cenen  jongen  en  ba 
ga-gepeert/  opfulfte  gagiealSmcnfal  02bonneren  / 

ter  plaetfe  toas  /   men  meenbe  bat  ben  %r* 
toge  bte  albaer  ïjtelt  leggen  om  op  be  Bo?fi  o* 

tn  be  ©ereenigbe  ffoobinticn  /  of  op  Det  %a\\b 
ban  (Certolen  /  baer  toe  Sjeronïmo  <©enticp  obec 
en  toeber  ober  toas  gerepjt  aen  ben  Carbinacl 
lilbertus  /  ïjet  Cfamifocn  ban  25?eba  /  25crgen 
op  ̂ §oom  en  <0eertrupbenberg  toas  niet  toel  te 

en  fullen  befe  25  getoapent  toefen  met  een  (Caftjuct/ 1  ber  be  föebier  te  ftomen  /  en  eenen  tnbal  teboen 
ïjet  achter  jïe  en  boo:fie  ban  bc  ruiïinge  tegenö  een  ftozt 
ïüocr  fc(jeut-b2p/  en  boo2ttf  met  bepbebe  (€af* 
cjuetten  en  ftme-jlucftcit  tot  boo:  be  ftnien  /  en 
fal  öaren  jongen  een  üm-aisbojen  blagen  /  om 
fijn  meclter  te  mogen  fubminiftreren  /  op  pepne 
ban  elft  (€afcftet  en  elft  ftnie  -  (tuft  2  óulben/  booz'bzeben  bat  men  bte  albaer  foo  gcrufi  liet  leggen/ 
rjet  üoer  ban  bm  t^icnaer  4.  gulbcn  /  en  geen  )en  ben  ̂ ttmeefler  itèarceltö  25aftö  /  in  ben  ̂ a* 
•gongeit  nocD  geen  peerb  Deübenöe  fal  geengepaf-  ge?  toefenbe/  Danöclbe  met  fijn  €rcellentie  om 
feert  toerben  /  bat  geen  ftupteren  tot  bienft-peer- 1  bit  ©olft  te  befoeften  en  te  0aen  /  baer  ban  ben 
ben  nocD  tot  bagagie  -  pcerben  /  iBerrien  fullen  J^eere  <6ouberneur  ban  25:eba  fijn  €rcellentie  ooft 
Debben  moaeii  /  en  bat  alle  bienit  -  peerben  fullen  gefcljjeben  ïjabbe  /  fijn  €rcellentie  Ijaer  lieber  ab* 
moeten  toefen  öoog  15  groote  Man$  palmen  /  te  bijfen  gefjoon/  en  oberlcpt  Ijcbbcnbe  /  be  3toarig* 
meten  tipt  bc  (jtelen  ban  bc  boojfte  boet  /  tot  9et 
fcftouberblat  /  op  pepne  ban  niet  gepaffeert  te  toer- 
bm  /  bat  ben  föitmecfter  /  3tuptcnant  en  Co:net 

fullen  mogen  getoapent  toefen  aio5  be  25.boo?fcDje- 
be  öupteren  /  en  ooft  öare  pagien  /  bat  men  on- 
ber  alle  be  ïSuptcren  niemana  alöepgen  meeflerinocö  Kaeb  ban  ̂ tate  communiceerbe  /  beraem 

ïjeben  W  ÖP  öaer  in  fag  /  ftielt  öet  beOuptbpöem 
felben  /  en  gerefolbeert  jijnbe  te  befoeften  en  be-  &%n  $%* 
fien  of  \p  baer  op  eentg  boo2beel  foube  ftonnenfe"tn,le boen  /  fjielt  fijn  booinemeii  foo  fecreet/  bat  MetJ^Sö 

fal  padren  /  al  toaren  feftoon  Dare  <©ienaerö 
toeerbaer  /  bat  alle  be  ïïupteren  Cafacftcn  fullen 
ö?agen  al$s  be  3tancier$  nu  boen  /  op  peene  ban 
6.  gulben  /  bat  alle  boeten  fullen  berobert  to02ben 
t'elftenals'  men  monftert  of  rebifie  boet/  eit  bpbeii CommiffarijS  ten  p:ofijte  ban  ben  3lanbe  gefto?t  / 
bat  be  itiüpmpc  ban  be  boo:fcïj:ebe  b2ie  Compa* 
gnten  Carabinsf  fullen  ban  toapenen  /  ̂toaerb  en 
©aerb  boojfien  toefen/  al£  b'anberegemepneöup; terö  ban  be  piftoletttertf  /  maer  een  üoer  ban 
b:k  grote  maniS  boeten  langte  fullen  moeten  02a- 

gen  bolgenbe  tyt  patroon  /  op  pepne  aio1  boben : tn  ïjoe  toel  eenige  öitmeeflerö  öier  in  eentge  5toa* 
ngïjept  maeftten  /  toerbe  öaer  nocötan^  aenge^ 
fept  batfe  ftaer  bolft  na  btft  02b2e  moften  toape* 
nen  /  en  tegen  ben  10.  $p2tllt$  gereet  nebbe»/  of 
foo  pemant  toarc  bic  fulftö  nietenbegeerbeteboen/ 
bat  bic  ïjet  fclbe  fouben  feggen  /  men  tottte  toel 
anberen  /  bic  liet  geern  en  getroutoelift  fouben 
boen  /  baer  mebe  Ijaer  ben  monb  fo  ge|ioptto02be/ 

bat  fp  niet  beel  meer  toiftcn  te  feggen  /  beneffeno1 bat  fefter  tö  /  bat  be  öuptcren  bolgenbe  befe  bp 
bic  getoapent  toefenbe/  menbaerbanfefterberbien^ 
(ten  fal  ftoimcn  treeften  /  inbicn  be  Staten  alleen  boen 
berfC2gen  bat  bc  Compagnie  toat  (lerfter  mogen 
toefen. 

mn  5dm*  3£en  3£mbafpbcur  ban  ben  ̂ oninft  ban  ©2anft  - 
baiTaöeuc  rijft  /  25ufenbal  /  ban  meeninge  3ijnbe  om  na 
SnSSt  na  ©^anftrijft  te  bertreeften  /  om  met  ben  &omnft  te 
©janfiS.  ïjnnbelen  ban  Set  belept  ban  bepbe  bc  Eegerö  / 

boo?  ben  toeftomenben  Corner  /  bolgenbe  ïjet  re; 
ces  met  ben  ©ertoge  ban  bouillon  genomen  /  en 
bc  252tebcn  ban  ben  fefïienben  3Dcccmb2tèbacröp/ 
fo  aen  be  Staten  «iFenerael  als  aen  ftcm  /  en  fijn 
crcellcntie  gcfcl)2ebcn  /  geeft  ben  it.  ̂ anuarp 
een  25anquet  gegeben  /  en  bertooeïj  ben  16.  na 
Sclanb  /  om  ban  baer  boo2téte  baren  na  ©?anft- 
rijft. 

«opman  ^ai  17.  ̂ anuarp  flerf  tot  Vergat  op  ben  Soom 
Sr,^." uan  Heftte  hopman  feans  ban  C>aïcn/  tengocten 
Sien.  8t'tfec»t  topman. *  VI.  Deel. 

bp  naefl  niemant  noeft  ban  bc  Staten  <éenerael  /tmimn* 

Öout   leg» be  be  bp  een  ftomjte  ban  ïjet  bolft  tot  «i&eertruD^l^/i. 
benberg  te  boen  ben  22.  ̂ anuarp  /  optoelftenbag 
bp  bc  Staten  een  25ibbag  toaé  uptgefcï)2cben  / 
en  fijn  Crcellcntie  gaf  ben  ïtitmeefter  i&arceliö 
25aftS  teftennen  bentijb  en  bp- een -ftomfte/  en 
op  toat  tijb  be  ïtupterpe  upt  25ergen  op  ̂ oom 
foube  moeten  bertreeften  /  en  fonb  patenten  upt 
boo2  50  Baenbelen  boetftneeftten  /  en  16  ©anen 
öupterö.  <Dc  <02abe  ban  ̂ oDenlo  tot  Reenen 
toefenbe  /  om  na  3&uptfïanb  te  bertreeften  /  en 
fulfttf  fj02enbc  /  t£  mebe  te  ruggc  geneert  /  en 
na  Cfo2ricljem  getogen  /  en  Ijeeftljem  albaer  ttóee 
bagen  ftil  geïjoubcn  /  toacïjtenbc  op  beu  bag  ban 
be  bergaberinge  /  om  mebe  baer  bp  te  toefen  / 
ben  negentienben/  ttointicljiten  /  en  een  -  en  -  ttoin- 
ticljftcn/  toerbe  bafl  alle  ïjet  boetbolft  t'^cDecp  / na  <0eertrupbenbcrg  geb2acïjt  /  en  be  feben  Ba^ 
nen  ïïupteren  ban  ̂ immegen  en  <0berp(Tcï  gua> 
men  ben  20.  tn  be  Sangeflratc ,  ben  20.  na* 
mtbbag  ging  fijn  Crcellentie  tn  bcnJIabcban^ta* 
te  /  en  communiceerbe  fjaer  fjjn  boo2genomen  &ww 
acnflag  /  ïjet  toelft  ïjp  om  bat  ïjet  immers  fe.«»emfe 
creet  foube  blpben  te  bo?en  niet  gebaen  ïjabbe  /  en  gaV  °}n,e 
iS  baer  na  ben  21.  upt  ben  $)age  bertroeften  na"?SéftSr ^©02b2ecïjt  /  ban  toaer  ïjp  be  ïtupterpe  banö^iBaeö 
bergen  op  Eoom  befcïj2ebch  ïjeeft/  om  ben  22.  ""P*"» 
fabonbs  baer  upt  te  treeften  /  en  ben  23.  boo2B2e- 
ba  in  ben  i&age  te  toefen  /  bolgens  ïjet  gene  ïjp  te 
bo2cn  ben  ï^itmeefler  liBarcelis  ©aftölaftgcgcbeit 
ïjabbe/  en  is  felfs  ben  22.  tijbelift  te «0eertrupbcn* 
berg  genomen  met  ben  <6?abe  ban  ,§olms/  en  ben 
ïtibber  ©eer  /  en  3ijn  baer  mebe  in  min  als  ttoee 
uuren  tijbs  fo  ban  3£o?b2ccljt  als  ban  a©illcm{tab 
gearribeert/  be  peeren  ̂ tbnep  /  Cloetingcn/  en 
alle  be  ̂ cïjepen  met  ïjet  bolft  en  3Cmumtte  / 
toaerom  fijn  Crcellentie  terftont  0202e  gemaeftt 
ïjeeft  om  bes  anberen  baegs  te  marcljeren  /  te  toe* 
ten  :  <Dat  bc  ̂ eere  ban  ber  $oot  belepben  fout:c 
een  Natalie  ban  6  ©aenbelen  boetbolft  /  baer  na 
bc  &ecre  Beer  ac^t  ©aenbelen  ban  ïjet  fecourS  / 

i^Dogtoja  acDt  ©aenbelm  ban  't  Regiment  €wrt* Cc  fen/ 

'  te  kennen. 
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€coupen/  cioetinoen  fes  ©acnöricn  gccrlmtej/ 
en  la  €o2be  tójf  ©acnoetot  ban  l)ct  EeeuS  *flg 
ment  /  en  een  Ifcollanbfc  Compagnie  /  bocB  bat 
boo  oefen  €roupe  ban  la  C02be  marcheren  fou* 
be  ben  «Wrael  ban  oe  3£rtillcrpe  /  met  ttoee  bal; 
Se  Canons  en  met  ttoee  ©eltuuhshcne u  en _baet 
omtrent  be  toagens  met  Sümunme  en  ©toes  ge; 
5n  /  en  foo  bcfe  02b?e  genomen  toas  /  ts  mebe 
hupten  fiin  €rcellentie  meeninge  albaec  ceatp 

beert  ben  452abe  ban  loïjenlo  /  betoelhe  fm  fx< 
ccllcnttc  tetfröm  be  geBcelefaftecommumceecbe/  en 

bSht  be  Caballecpe  te  trillen  belepben  ■,_  W 

mofaens  b2oeg  beginnen  te  bcctrcchen  met  alle  Bet 
S  en  Heeft  be  ïtupterpe  ban  bergen  /  35g* 

ba  ban $  mmegen  en  ban  Bet  Zutpljenfe  en  4* 
b?c-Welfe  5 actiec  op  be  Ijepoe  ban  Ooftecljout 
aebonöen  /  be  toelhe  geftelt  Bebbenbe  tn  btee

 

Smen/  bteban  25:eba  boo?aen/  bteban25er;
 

aen baec  na  ban  We  ban  ̂ immegenmetSounS 

i aurtttf     en  ten  laetften  £>arfter  met  b2te  <£n* 

££"£«  ™f  ecn Hg hen Saten  /  battet  bolh  naeuhhs  ober «rtöoiftte^^Lfjo^/  baec  boozooK  bp  quam  bat 
iSatew  een  toeg_honoe  hww»/  ft*»  ï2^  ̂   in  hl>tl  himftcl!m 

»m  «uw  «acht  eeeft  ncnguam  /  en  bat  be  toagens  en    et ö°ur-       Sm  geboolt  toefenbe  ban  ben  toeg  na  yup 
ïiout  m  ben  monb  ban  ben  bpanb  geceben fouten put  in  uui  www  ,—-„„  ̂ „titi>r«  f  ï»É  frni 

front  /  be  »fguettiets  fcljutten  boo?  en  achter  / 
en  be  ©ieften  in  bet  mibben/  en  Bebbenbe  beöup^ 
tets  in  b?ie  tcoupen  op  be  reeBtecbanb  /  ts  alto 
in  goebe  02b?e  hertogen  om  een  honorabel  retratc* 
te  te  ©ecentais  te  mogen  toinnen.  ̂ tjn  €ccel* 
lentie  meeft  al  ben  nacïjt  obetgeb2acUt  Bebbenbe  / 
met  fiet  obcclcggen  ban  befe  fane  /  të  mebe  met 
het  feciclten  ban  ben  bag  opgetogen  /  en  homenbe 
aen  Ijet  iephen  ban  be  ftcaet  ban€ucnhout/  Ijafc 
be  hp  nocy  geen  tijbmge  ban  ben  bpaub  /  baecom 
lp  beefchepben  ïtuptecen  ( baec  bchent  )  upt^ 
fc'Dihte  om  honbfcljap  /  ̂k  öem  baec  na  booHi^ btngc  hiachten  /  bat  be  25agagic  ban  ben  bpanb 
al  lange  toecö  toaö  /  en  bat  be  lefte  ban  be  ttou«= 
pe  recht  upt  be  lèivW*  getogen  toaren  /  toaer^ 
om  öp  ooet  gebonben  Deeft  alle  fgn  Cabalertje  te 
boen  abanceren  /  en  Bet  boetbolh  foo  beele  moge^ 
lih  bolgen ;  be  Cabalertje  homenbe  batf  aen  be 
©?PÖept  /  hebben  be  fclbe  een  toepnig  op  be  reefc 
te  üanb  laten  hegaen  /  en  omgereben  toefenbe  / 
hebben  ben  bpanb  ontbeet  aen  be  boo?fclj2cbe  enge 
toaterige  paffagic  /  W  foo  eng  toa.s  bat  macc 
een  man  te  boet  baer  ober  honbe  nomen  /  ïanhö 
plannen  ter  3ijben  leggenbe  /  en  fo  toaterig  bat  be 
peeröen  tot  ben  fabel  baer  in  gingen  /  toel* 
hen  patf  een  ftuft  ban  €nml)out  lag  /  ban  toa$ 
ben  bpanb  na  beel  beletö  baer  al  ober  genomen  / 
eer  eenig  boet-bolh  banfnn  €ïcellentie  baer  non* 
be  bp  tomen  -,  fijn  ̂ rcellentie  nu  aen  ben  felben 
pas  homenbe  /  Ijeeft  tn  beliberatie  gclepb  of  men 
\m  pafiferen  foube  ban  niet/  te  meer/  foo  acïjtcc 
bien  paö  noeïj  beel  lantbjccen  en  rupgten  toaren  / hout  tn  Den  mono  ucm  u« L^gyjjg  ,  fa  m  bien  paö  noeïj  beel  lanttocren  en  rupgten  toaren  / 

Betten  /  /*/?  ™<  ̂   tot  een  emoufcabe  /  en  bat  ben  ©panb 
€rcellentte/  ̂ W^W  SïSS1^  baer  eenige  jiBufeuetuei*  gelaten  Babbe  om  bten 

pao1  te  Detoaren  •,  be  meeflenbeel  ban  be  %njgö fonë    habbe )  en  habbe  te  rugge  geroepen/  en 
iV^S  nclept  gctoecfl  /  baer  3nnbe  /  font  ftn 
iwSS  w  «n failc  002bei  feer  fterbe  toacljtenupt/ 
fn  toS  bS-en- tuircBen  met  iBarceliö  25ahö 

iS  benberaie  /  toaer  men  ben  bpanb  beft  foube 
Soae    aentauen  /  fo  hP  bleef  leggen  /  en  toaer 

Wie?S^Öut  P20foteujhft  foube  nonnen i  fUU
 

en    a  uenbe  b02berUjh|l  bat  men  't  felbe  hp  be ©erbem  ban  be  Spiegel  foube  planten  /  om ia  foo 
S  be  naSe  Plaetfe  te  bomineren  /  en  tö  ttjbtnge 

Smm  ban  S  toacljt  /  bat  be  bpanb  Babbe  boen 

K Sn  een  bmgge  tufffüen  fiabelö  en -.jüun* iS  /  toacrom  fnn  «gjccellentte  b2efenbe  bat  fp  be 

ffi  foiSe  ffl  of  ffWen  aftekenen  /   tot* 
ffiSTfonicn  heeft  featceïttf  35afesJ  met  be 

bi?r  |lirban&n  /  om  be  felbe  te  betoa, 
r  n  /  biébacr  tot  ben  Wnftont  bleben /  en  ee, 

^  ninc  foo  na  nuamen  batfe  be  bjacljten  ban  ben 
(FoL  7' }  ̂Sfinm  ftSaeft  Boubenbe:  toant Joctort  ben 

bpanb  cenfge  tijbinge  omfangen  Babbe  ban  be 
bernaberinge  ban  eenig  boin  tot  <©eertrupben, 
b  ra/  foo  Babbe  hp  nochtans  ntet  totllen  rup; 
men  /  ban  op  eenige  teltenen  /  om  fnn  eere  met  te 
bc  e  te  berlopen  /  fonbcrlinge  om  bat  Bp  nocB  mt* S«  bn  hem  Geuregen  Babbe  be  Banen  m? 

Sm  ban  Son %m  be  €o?bua/  ̂ on  5Hon|o 
be%onb?aSn  /  4on  gan  be  <öoufman/  & 

»  «nrt,«  f^oio  Sa  en  ̂:cbenbonh :  maer  befen  nacht  tn 
£SS  mm  b  abbc«eert  toefenbe  ban  be  homtle 
fün«K«u:  Slt  Vmi  €rccUent!c  tot  ïtabelö  /  en  ban  be  macht hom,ïe     vnu  het  bolït  W  \\v  bv  Ijem  habbe  /  en  aio  hp 

X7o£  Sbe  bieren  W tefetóe  feer  groot  en  beel  maeh; 
Km  i   1/°  nntö  fn  mecfl  nat  toaren/  honben  oojbelcn  / 
imwtten.  J "  '  !;l4lrc  op  ftin  bertreh  beginnen  te  Wen/  en 

fhn  bagagie  met  eenig  boet-bolh  ban  alle  beïjegt; 

mentcn  al  ban  bier  uren  af  op  öen  bter-cn-tbnn, 
t  aften  qianuarp  bcö  mo2genO  b?oeg  toeg  gefonben 
ebbenbe  na^ewntalé  /  is  op  Bet  hrtehen  ban  ben 

bag  met  ,8  ©aenbelen  hnechten/.te  toeten  :  bt)f 
ban  't  regiment  ban  ben  i^arguts  ban  (sErebtc, 
Wrt/  genacmt  be  €ierce  ban  .^apelo  /  ttoaelf 
éaenbelen  ban  't  Regiment  ban  la  25arlotte  /  en 
acht  ban  't  Regiment  ban  3Hchicoutt  /  (  bic  nu  het 
Regiment  ban  la  Cocquelle  <©oubemeur  ban  m> 
bnn  habbe)  en  be  boo2fch?ebe  ftupteten  iipt(€urn^ 

hout  hertogen/  en  ober  be  engte  en'ttoatcrbanben 
toeggchomentocfenbe/  Beeft  fijn  boet-bolft  elft  w* 

ijoof-ben/  aisbe  <0?aben  ban  IgoBenloen^olmS 
met  ben  peeren  <§ibnep  toaren  ban  abbijO  /  bat 
men  bien  pao  niet  pafferen  foube  :    maer  tim 
bpanb  laten  toeg  trehhen  /  om  bat  alle  Bet  bolh 
baer  in  bef02b2e  ftomen  foube  moeten/  en  ban  bp 
ben  ©panb  lichtelih  honben  berflagen  too?ben  / 
tot  groote  oneêre  ban  fijn  Crcellentie  /  en  ban 
Bet  lanb  /  alleen  ©eer  en  25afc$  toaren  ban 
contrarie  opinie  /  remonflrercnbe  be  berminberin- 
ge  ban  be  reputatie  ban  fijn  €rcellentie  en  Baec 
allen  /  bat  men  ben  bluchtenben  bpanb  niet  Babbe 
bo?ben  bolgen  /  baerom  toerbe  goet  gebonben  bat 
men  ttoee  -  honbert  i^ufguettietS  /  (  8o  ban  be 
töuacbe  /  belept  bp  bm  &ieutenant  gonher  M- 
claeö  ban  ber  %a/  eenige  ban  bes  <0?abeban&o* 
henio  /  eenige  ban  Capitepn  <^uits  mebe  Oelepö 
bp  ben  felben  3lieutenant  banber  3Ha  /  en  eenige 
ban  SficBtBoben  )  foube  boen  abanceren  /  om  ben 
bpanb  te  berb2tjben.   flBarcelis  55afes  riep  bat 
frtn  €ctcllentie  ben  bpanb  nu  in  be  Banb  Bab^ 
öe  /  en  batfe  Bun  niet  honben  ontnomen  /  en  tg 
bapper  tot  Ben  ingerebcn  met  fener  bijf  of  fess 
pcerben  /  en  ©eer  om  b'02b?e  ban  ben  ©panb  te ften  is  gebolgt  /  be  iBufguettictS  ban  ben  ©panb 
bebcn  geen  fonberlinge  toeer  /    maer  eens  ge* 
fchoten  Bebbenbe  /  en  baer  mebe  ter  boob  ge* 
auetft  een  ban  be  ̂ eerben  ban  25ahS  /  30n  gaen 
lopen  en  is  ben  pas  b2p  gctoo?ben  /  ©eer  en 
2öahS  hebben  ben  ©panb  na  gejaegt  om  fijn  02tye 
te  fien  /  en  fienbe  ©eer  hans  /  fo  't  fcheen  /  Beeft alle  beboir  gebaen  om  be  ttoee -Bonbert  ifêufguct^ 
tiers  te  boen  abbanceren  /  om  baer  mebe  met  ben 
bpanb  te  fchermutferen  /  en  ben  bpanb  op  te  hou- 
ben  tot  bat  Bet  bolh  foube  homen/  ais  Bpoonbacc 
na  bcbe  /  om  baer  mebe  fo  beel  tijbs  te  toinnen  / 
bat  Bet  bolh  ban  fijn  €cccllentie  met  0202e  foube 
mogen  aenhomen  -,  &02ts  baer  na  is  «gibnepme* 
be  boo2  aen  genomen  bp  ©eer  /  tjk  met  25aftS 
maehteii  ttoaelf  peerben/  baer  mebe  3P  ben  ©panb 
bthtoiis  met  groote  perieul  aenbielen  /  en  ooft  aï 
te  met  bcben  ftaen  /  om  bat  fp  niet  toel  honben  fien 
hoe  beel  j^ufquettiers  fp  Babben  /  fchichenbe  m* 
toilS  aen  fijn  €ccellentie  om  bocB  be  tcoupen  te 
boen  abancecen  /  Bet  toclït  om  ben  guaben  toeg 
niet  toel  honbe  gefcBieben/  en  men  Bet  bolh  boo?  ge= 

homen 
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bomen  toefenbe  /  tn  02D:e  motf  gejïelt  toornt  / 
baer  0002  tod  antecbalf  uure  berliep  /  en  oen 
B»»anb  ba-t  beel  toegtf  toonnen  /  bc  toelfce  gefto; 
men  toefenbe  op  be  föalberije  of  f)ct  sCielfclje  J#ep* 
Ken  /  Ijeeft  men  perfect  baer  02b2e  ontbeftt  /  te 
toeten  :  bat  boo2  aen  als  abantgatbe  marebeerbe 
't  Regiment  ban  ben  <6*abe  ban  ̂ ultö  /  en  baer 
na  bat  ban  tyüiictaxct  /  en  ban  bat  ban  la  SSar* 
lotte/  en  boo2  Siicriergarbe  't  Regiment  ban  (£re* 
bic oue$  /  boenbe  be  Retraite  /  baer  bp  ben  <0?abc 

[jenlo  met  ten  <Ö?abe  ban  $alm$  en  be  Rupteren 
ban  J§erö  agter  /  3©agcman0  /  jföertocn  en  np* 
foir  op  te  felbe  mebe  aenbtefen  /  kie  fonber  mer* 
ftelijft  toeec  te  bieten  /  gelijltelijH  in  befo:b:e  qua* 
men/  en  baer  toapenen  öf  towrpen  /  bccle  ban  be 
Rupteren  ban  2$2cfcabieb)cl  bereten  tasn/  jnca* 
ben  be  Rupteren  ban  ten  bpanb  na-/  be  anbere  bcben 
niet  ban  be  blucïjtente  böetftnecbtcn  te  berflacn. 
^ijn  «excellentie  met  öeRmncrcnban$arueraen* 
genomen  toefenbe  /  en  fienbe  bat  alle  be  Runtc* 

ban  Barar  felbe  toa$  /  en  bat  fjaer  Rupteren  in  ren  aenbielen  alö  bo?en  /  fjeeft  %op$  ilaurenö  / 
ime  troupen  op  be  reebter  banb  reben  /  baer  ban  mebe  boen  chargeren  /  en  baer  na  tot  parure  ge- 
ecne  altoos  toas  nebenjg  ïjet  Regiment  ban  €re*  j  fepti  bat  l)p  Comeler  mete  foube  boen  treffen  / 
bicgucs/  toaerom  ©eer  niet  gerabcn  bont  be  pacfter  bit  qualift  berftaenbe  beeft  met  aliebe  bier 

jRufqucttierS  op  't  blak  te  biengen:  maerbebe  bic 'Banen/  ben  bpanb/  bic  al  in  bef02b2euegonfttefto* 
aebter  be  peggen  om  treeften  /  om  ben  bpanb  al*  men/  aengegrepen/  fo  bat  aen  ii'tm  sific  be  Jlco* 
fo  in  't  orifefter  te  Ijouben/  onbcrtuffcljcn  ftreegpolitanen/  en  aenb'anber  3ijbebe  <SHiptfenmetful* 
25ar  nocb  acïjt  of  tljien  peerben  bp  bem/  bk  bem  ften  befo2b?e  teongen  op  be  Regimenten  banJSclji* 
na  gefcuiftt  toerben  /  baer  mebe  30  ben  bpanb  aen*  Icourt  en  la  ©arlotte/  bat  ö^er  hk  nietftonben  ont- 
liepen  /  en  berfcljepben  faulfe  cbacgen  op  bem  be- 1  boen  nocb  te  toeer  ftellen :  maer  geraeftten  alfoo 
ben/  bieanber.öaltijbboo2Ïjecnenmarcï)eerben/om-gelijbeliftopbe  blucljt  /  baer  mocöt  men  fien  bat 
te  toinnen  een  engte  ten  cpnben  tiit  l^cpften  leggen-  0002  befe  tef02b?e  elften  fïag  en  fcDoot  een  menfcD 
be  /  baer  mebe  bp  boft  gefalbecrt  toerben  :  «§ijn  bet  leben  nam  /  toant  in  min  ban  een  ftlepn  fjaif 
<£rcellentie  Ijiec  ban  bertoittigt  toefenbe/  m  fien-  uure  toierben  ban  bit  bolft  ober  be  ttoee  bupfent 
te  bat  ïjet  te  lang  foube  ballen  öet  boet-bolft  ober  boob  gefïogen  /  en  ftregen  alle  be  Bacnbelo'  ban 
te  b2engen  /  en  ban  te  mareïjeren  /  beeft  gerefol*  Mt  bier  Regimenten  bk  in  't  getal  acljt-en-bertig 
beert  ben  bpanb  alleen  bp  beCabalerije  te  boenjtoaren/  en  baer  toe  nocO  be  Co2netten  ban  qBon 
aengrtjpen  /  en  fjeeft  be  <*E>2abe  ban  ï|oOenlo  ber* 1 Sllonfe  be  jföontbiagon  /  en  een  25anterolle  ban 
foebt  met  be  252abantfe  Banen  Rupteren  boo2t  te  j^oetclaerov  bk  baer  na  alle  te  famen  op  be  gro* 
vueften/  enacljter  belegge  om  boo2ties  te  boubcn  /  te  e§ale  ban  bet  ̂ off  opgcljangen  toerben/  tot 
om  ben  bpanb  op  be  ̂fepöe  en  op  bet  rupm  te  bekeen  tceften  ban  befe  grote  bicto?ie  /  be  <02abe  ban  ©cö?dbe 
bomen  /  en  ban  be  engten  af  te  fnijben  /  en  Ijeeft 
<Êbmont  belalt  met  be  b2ie  i^immeegfe  Banen 
ban  acfjtecen  te  bolgen  /  en  ben  bpanb  aen  te  boen/ 
en  baer  na  ooft  te  boen  mareïjeren  3loup£  Hau- 
tensf  /  en  epnbelift  ̂ arfter  met  bier  Banen  Run- 
teren  /  enfjet  ©oct-bolft  boen  baeften  foo  beel  fp 
mocljten.    Beer  hk  met  ben  ï$eer  ban  ̂ ibnep 
tn  groot  perijftel  toatf  /  fanb  aen  ben  o&abe  bah 
^oöenlo  om  eenig  fecoursS  ban  peerben  /  maer 
ben  felben  <&iatf  mepnenbe  mogelift  bat  Beer  al 
te  beel  toilbe  boen  /  ofte  beel  eete  alleen  behalen  / 
fjeeft  bes  getoepgert  /  en  i$  tn  alberïjaefl  boo2t^ 
gereben  om  ben  bpanb  aen  be  teebterftanb  te  on- 
berfcöeppen  /  cnljeèftfotoel  biegelegentbepb  toaer- 
genomen  /  bat  \p  omtrent  be  abantgarbe  ban  ben 
Bpanb  op  be  l|epbe  quam  /  omtrent  een  jföuf- 
quetfefjoot  al  eer  aen  be  engte  te  «omen  /  be 
Rupteren  ban  ben  bpanb  bit  fienbe  /  3ijn  gelijfte- 
lift  boo?  be  abant-guarbe  omgereben  /  om  op  be 
fïinfter-hanb  bj}  ïjaer  boet-bolft  te  toefen  /  en  fjaer 
a!fo  tuflïöen  be  felbe  en  be  peggen  te  beflupten  ; 
^©c  <0jabe  ban  ©obenlo  merftenbe  battet  meer 
ais  tijb  toasS  ben  bpanb  aen  te  grijpen  /  beeft  ben 
Ritmeejter  bu  25optf  gelafl  met  be  4  Banen  ban 
25ctgen  op  ben  Stoom  in  öet  Regiment  ban  €re- 
bicgttei*  te  fïaen  /   en  ïjeeft  be  bier  Banen  ban 
55.2cba  boen  Oouben  om  op  be  Cabalerüc  ban 
ben  bpanb  te  paffen  /  onbertuffcljen  Daobe  25aftö 
namaclg  be  fcDermutfinge  berlaten  /  en  toa#  na 
fijn  Ruptenje  gereben  /  en  berflaenbe  ban  <©u 
25op£  ïk\x  lalt  ban  ben  <62abe  ban  J^oDenlo  /  tg 
met  fijn  en  fijnö  koeberg  Compagnie  op  ïjet  Re- 

giment ban  (Crebtgueö  in  flanfte  aengeballen  / 
treffenbe  recDt  op  be  acïjterfie  ̂ ieften  en  nKuf= 
quetten  /  en  of  ïik  toel  met  een  grootcn  furie 
op  pem  feboten  /  fo  ïjebbenfe  noebtanjs  geen  fon- 
terlinge  febabe  gebaen  :  toant  ÖP  onber  öaer  #ie? 
«en  iö  genomen  aleer  tk  ( boo?  onberflanb  of 
onacbtfaembelib  )  gebelt  toaren  /  bu  25op0  en 
^onft  /  3ijn  bem  op  te  flinfte  banb  gebolgt/  €b- 
monb  met  be  Banenban^immegeniö  met  een  ge- 

lofte furie  ban  aebteren  op  fjet  felbe  Regiment  ge<= 
ballen/  en  bp  bem  toaren  be  peeren  ̂ ibnep  en 
Beer  W  gcftabclift  aen  be  fcöermutfingc  gebïe^ 
ben  toaren  getoeed  /  be  Ruptenje  ban  ben  bpanb 
fienbe  bat  bit  Regiment  in  bcfo2b2e  quam  /  3ijn 
fonber  toeer  te  boen/  gaen  lopen/  nemenbebe eng- 

te eer  't  baer  ftonbe  belet  toerben  /  be  <©uptfe  ban 
't  Regiment  ban  ben  <©2abe  ban  Zulttf  begonben 
terftont  te  beftoijften  /  toaerom  be  «fcabe  ban^o- VI.  Deel. 

Barar  i.ö  onber  anbere  mebe  boob  ncöleben  in  ben ba»  ©«* 
eerftcn  aenbal  met  beel  anbere  b2abe  Rupteren  en  hjjh  öfc ^olbaten  /  te  geïjeele  mpbt  Ut  blaft  toas  /  en  ïjier  en 
baer  beel  toater^  ijabbe/  lacD  terftont  bol  boben  en  ge* 

quetfren, <^efe  bict02te  foube  ïjeerlijft  30"  getoeeft/  in-  ©efo?bje 
bien  baer  na  niet  een  grote  faute  en  befo2b2«  toare  ̂ bn  De 
geftomen  onber  be  Rupterpe  ban  fijn  Ocrcellentie  /  JÏÏfSS 
betoelfte  na  jagenbe  be  blucïjtenbe  Ruptcrije  ban  mn&w 
ben  bpanb/  iik  tn  befo?b?e  quamen/  eneenige  acö- 
teröaeltöebbenbebc  25agagie  ban  ben  bpanb/  öeb* 
ben  hk  beginnen  te  plonberen/  bit  fkWüz  be  Run* 
teren  Die  be  25agagie  belepben  en  anbere  bic  baer 
niet  ftonben  boo2  bomen  /  öebbcn  ïjet  booft  ge* 
fteert  tegen  be  plonberaerö  /  en  cftarcDcerben  op 
be  felbe/  Ut  met  fulfte  befo?b:e  nïtf  fn  te  b02en  na 
jaegben  /  be  blucljt  ooft  namen  /  en  quanten  foo 
confufelift  bluebten  opbetboo2fclj2cbe  i^epltcu/  boe 
toel  gun  boe  maer4o=£ancien  banbenbnanbbolg- 
ben  /  tot  hc(c  befo2b2e  Iplp  feer  bat  be  trompet* 
ten  al  om  feer  (lanen  /  en  niemant  toift  bp  naeft 
matter  te  boen  toa<s  /  en  bluebten  foo  feer  batfe  üp 
fijn  <£;ccellentte  felftf  qualift  ftonben  opgefjouben 
toerben/  W  baerom  naeuliftö  10  of  20  Rupteren 
ftonfl  bp  een  ftrijgen  /  om  te  mogen  ulijben  ftacn  / 
maer  foube  mebe  Rebben  moeten  blucDten  /  foo 
IBarcelisi  25aftö  en  €bmont  niet  met  fes  of  acljt 
Peerben  bp  Dem  toaren  geftomen  getoeeft  om  ben 
bpanb  Set  booft  te  bieben  /  en  toaüS  ̂ K(t  bef02b?e 
ooft  grootelift  beroo2faeftt  /  boo*  bien  be  Riipterg 
ban  ©arftcr  onboo2ficbtelijft  Dabben  gecDargeert  / 
en  niet  bolgenbe  ben  lafl  ban  fijn  €rcellentie  bp 
een  gebleben  toaren :  toant  men  baer  tipt  toelfton* 
be  merften  /  fo  ben  bnanb  met  een  200  gerefol* 
beerbe  Rupteren  aengeftomen  jjabbc  /  bat  bp  alle  te 
Rupteren  ban  fijn  €jccellentie  foube  toecb  geiaeebt 
Ijebuen  :  toant  boe  toel  te  Regimenten  boet-ftnecb* 
ten  ban  ban  ber  $oot  /  en  be  &eere  Beer  al  öp 
be  typbt  geftomen  toaren  /  en  ftoftflen  beel  banbe 
blucljtenbe  Rupteren  ooft  fjaer  nocb  niet  refolbe* 
ren  om  te  ftaen  /  noebtané  ftof!e  ̂ ft  bcfo2b?e  tm 
bpanb  nocb  beel  bolft$  /  om  bat  beele  Rupteren 
boen bebef02b2e quant/  bare  gebangenen  boob  fToe* 
gen/  na  bat  tcfz  bef02b2egeceffeert  /  en  be  Ruw* 
ren  met  groote  moepten  toeber  in  02b?e  geb2acl)t 
toaren/  beeft  fnw  «excellentie  omtrent  een  groote  &ijn  et* 

uure  ftet  Belb  gefjouben  /  en  iö  tuffeïjen  b2ie  en  fhe"eni,< 
bier  uuren  tocberom  bertogen  na  €umbout  /  al*  5SÏÏ 
toaer  bu  ben  Capitepn  ban  ber  t^elff  tik  baer  bictojic 
op  't  \)\ip#  in  <0arnifoenlaclj/  beeft  boen  infinueren Cc  2  om 
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Het  vier-en-dertigfte  Boek, 

om  't  Ijuptf  ober  te  ocbett  /  maer  fo  Dp't  niettoilbe öocn  /  Oeeft  fijn  €rcelïcntic  beg  nacljtg  baer  booi 
boen  planten  be  ttóee  ïjalbe  &anon$  enttoee©elt- 
tfucnen  /  en  bate  twte  boleen  mebe  gebaen  Ijebben* 
be  /  öceft  bp  'tDupëobergegeben  /  mitsaftrecnen' 
be  met  23agagie  en  toapenen  /  't  toeln  fijn  €rcel- teute  te  meet  confenteecbe  om  battecmaet  60  man 
op  toa$/  en  bat  bp  baecom  niet  geraben  bont  be= 
fclbe  Darbe  conbitien  boo?  te  Douben  /  en  battec 

'0  baegs  te  bo?cn  bloebs  genoeg  geflopt  toaov  bat ook  fijn  excellentie  toilbe  bectrecnen  om  met  be 
feo?tï)ePt  ban  fnn  tepfe  /  be  bicto?ie  te  mernelijnei: 
te  matten  /  fnn  €txellentie  fonb  met  Det  bol»  ban 
bec  t©elff  en  eenen  (Ccompettec  Det  bobe  licDaem 
ban  ben  <6?abe  ban  Bacar  aen  ben  Catbtnael 
SfJlbettuo'  /  en  foube  ook  be  gebangenen  folbaten op  b<*  tooo?b  ban  be  Capitepnen  Debben  jaten 
gaen  /  inbien  eenige  ftem  niet  Dabben  aengegeben 
bat  bm  Catbinael  op  eenige  plaetfenDabbe  boen  pu- 

bliceren ïjet  faenen  ban  't  quartier  -}  toaerom  fijn  €x- cellewie  met  ben  €rompettet  aen  bm  Cacfcinael 
fcö?eef  befen  nabolgcnbe  25?wf : 

S&jfcfban 
frjnafictel' iernie  ban 
J)a/fau aen  Den 
Carotnael 
SUbgctujef. 

M 
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mogen  teecnen  /  baer  toe  ïjp  fel#  gebnipïtt  Dabbe  ge* 
tocejt. 

<©efe  bicto?ie  öeeft  aï  om  in  be  ©ereenicDbe  heftenen 
$?obimien  een  groote  toeugbeberooifaent/  en  men  ̂ w»* beeft  in  allen  flebcn  tenenen  ban  blijbfcDap  ber^RKï 
toont  /  met  bperen  /  b?anben  ban  pen-tonnen  /  bananen, 
lupben  bet  nlonncn  en  gefcDut  af  te  fcDieten  /  en^ut  inc» met  openbare  ̂ annfeggingen  en  #?ebicatien  te  SSS 
boen  :  taant  be  Igeecen  Staten  Dabben  geburen- nen  oetoe. 
be  befeinlanbfe  <©o?logenocDnoptbiecgelijRebiC;fen, 
to?ie  op  eene  plactfe  gebab  /  en  men  becjjoopte  bat 
btft  btctojte  biel  gcoote  becanbecinge  foube  mogen 
manen  in  beg  Cacbinaelg  faue  /  om  Det  becliesS 
ban  fo  beel  oube  en  ecbacen  folbaten/  en  bat  fulftss 
biel  foube  nonnen  becoo?faben  bat  DP  niet  b?oeg 
te  beïbe  foube  nonnen  nomen/  alfo  be  nicutoe lit^ 
tinge  bit  Dp  btbt  boen  /  niet  meer  «onben  boen  /  ban 
bat  baec  mebe  bcfec  plaetfen  becbult  toecben. 

Jaerdicht  op  de  Vi&orie  by  Turnhout. 

Van  NaJfaV  den  ClotCken 

YN  HEERE, 

Ik  hadde  voor  my  genomen  wederom  te 
feilden  de  foldaten  die  gifteren  gevangen  genomen 
zijn^/en  hen  hier  in  te  doen  blijken  de  felve  cour- 
toifie  die  ik  gewoon  ben  te  gebruyken  tegen  de 
geene  die  in  mijne  handen  vallen  :  Maer  alfoo  ik 
veradverteert  ben  dat  U  Hoogheyt  hadde  doen  pu- 

bliceren een  bevel  ,  waer  door  hy  den  Krijgshoof- 
den  verbiet  voortaen  geen  quartier  te  houden  met 
de  gene  van  dek  zijde.  Ik  heb  my  eerft  wel  wil- 

len verklaren  van  defen  twijfFel  ,  eer  ik  toeliet  dat 
fy  vry  gelaten  wierden  ,  op  datikopditpoinófcver- 
ftaen  hebbende  d'intentie  van  U  Hoogheyt  ,  ik 
my  ook  mach  aenftellen  gelijk  ik  bevinden  lal  beft 
gelegen  te  komen.  Hier  mede  fal  ik  feer  ootmoedelik 
kuflen  de  handen  van  U  Hoogheyt,  en  God  bidden 
den  felven  te  geven, 

M ijn  Heere ,  in  goeder  gefontheyt  een  lang  en  voor- 
fpoedig  leven,  uyt  Turnhout  defen  25  January  1597. 
<0nbetflOntUwerHoogheyt  feer  ootmoedige  Dienaer, 
<©nberteftent  MaurUt  de  Najfou.  b '€>pfclj?ift  toasf  / Aen  fijn  Hoogheyt. 

%itt  op  Dceft  ben  Carbinaeï  met  ben  €compettec 
bjebecom  aen  fijn  €jccelïcntie  gefcD?eben  befen  nabol- 
genbe25?tcf  boo?anttooo?be: 

bScIS  M YN  HEERE  deGrave, 
«aei  aibec«  1*1     Ik  heb  ontfangen  uwen  Brief,  en  kan  niet 

Kfinrffianders  '  als  PriJkn  de  heusheyd  ,   die  gy  gebruykt 

Sjjtof"  hebt  tegen  het  doode  üchaem  van  wijlen  den  Gra- f«u.  ve  van  Varax  ,  en  u  daer  voor  te  wijten  den  dank 
dien  gy  verdient ,  daer  van  ik  u  van  herten  bedan- 
ke.  En  aengaende  het  andere  poindt  ,  gy  fult  niet 
bevinden  dat  ik  tot  noch  toe  my  gerefol veert  heb- 
be  om  het  quartier  te  breken  ,  en  wilde  niet  dat 
men  my  daer  toe  occafie  geve  ,  door  dien  het  een 
fake  is  feer  contrarie  mijn  naturel.  By  aldien  dat 
gy  in  defe  conjundture  gebruykt  die  beleeftheyd  die 
gy  my  fchrijft ,  ik  fal  beforgen  dat  het  felve  ge- 
fchiede  in  gelijke  occafien  die  fich  hier  namaels  hal- 

len prefenteren.  En  hier  mede  bid  ik  den  Schep- 
per u  te  nemen  in  fijn  Heylige  hoede  ,  uyt  Bruflèl 

den  28  January  1 597.  P.  ut.  «Dnbetfïont/  Uwen  goe- 
den vrundt  Alben.  Card.  leget  /  Prats  ,  't^pfCÖ^tft 

11)357  Aen  mijn  Heere  den  GraveMaurits  vanNaf- fau, 

s  t&cn  bootf5.  **  Satwacp  geeft  fnn  €rcellentfe  op 
£  ̂PSfe^utnöout  boen  leggen  eenige  folbaten  ban 
be  Compagnie  ban  ï^iecaugicce/  en  i0  nocD  ten  felben bage  bewogen  na  252cba. 

^err 15.  'is  nacbt^  i^  ̂ econimo  <Dentice  &tt; 
■H  r  ?5ant  |Ra»°?  ÖWrtift  opgeftaen  ban  besöbe  ban  be 
viïiïSm  ?uPtere«öieftemgebangen Dabben/  eniöalfoont^ 
enontio»  nomen/  3jjnbe  geen  blepn  berfupm  /  om  bat  men  enProvintie 
p«m.       ban  fiem  mogelin  nocD  eenige  fecceten  Babbe     j-  Ordonnceren 

PrlnCe  MaVrhlVf 
Helt 

Had  VlCtorle  by  TVrnboVt  In  't  open  Velt. 

g>W  €rcellentie  i$  ben  28.  ̂ anuai:phjeber'®ep?inte 
om  ten  elf  uren  in  ben  ï|age  genomen/  metten*^""";1' 
gec  uptgetocefl  3ünbe  ban  acljt  bagen  /  be  peeren  &£?* Staten  <0enerael  /  ï^aben  ban  ̂ tate  /  en  staten  ben  «air. 
ban  l^ollanb  quamen  D^m  tecjtont  begcoetcn  en 
b3clnomen  obec  beft  beeftcegen  bicto?ie;  in  bit  ep 
plotct  Dcbben  be  <©?aben  ban  ̂ oDenlo  en  ̂olmsf/ 
bc  peeren  i^itmeeflecen  3©eec  (  bienö  $eerb  on- 
bec  D^m  gefeboten  toerbe )  en  ̂ ibnep  en  <eb* 
monb  /  en  boo?nemelin  ifêacccliö  55ar  grote  eere 
beijaclt/  boo?  Daw  boo^ficDtigD^pb  en  mannelpe nlocnbepb. 

3n  be  boo?leben  iBaenb  ban  T©ecemb?i0  D*b-  cfoi.-9.) 
ben  be  8  CommiffarifTen  recDt^-geleecben  titc  bp  ̂   <&tuf»«i 
Staten  <0enecael  gecommitteect  toacen/  om  na  SS* ceebten  upt  te  fp?eben  fententie  /  nopenbe  be  biffe-  we  Sin 
centen  /  gueftien  en  gefcDillen  W  be  gjonneren  /  «cocmn» 
^obclingen  /  epgen  cefben  en  boïmacDten  ban  be  5ÏÏL5" 
Jacrfpelen  bec  (©mlanben/  tuffcDen  b'Cemjef  en  S 3Lautoer£  tec  eenre/  uptflaenbe Dabben  tegen 25uc- 
gemeefteren  en  Saeb  <©lb  en  ̂ pe  /  fampt(€ael^ 
mans?  en  <6e3too?en  gemeente  bec  e§tab  <6?oeningen/ 
tec  anbece  3ijben  /  becfocDt  aen  be  ï|cecen  Staten 
<©enecael  bat  bit  partijen  een#  bp  benanberenfto^ 
men  fouben  /  om  te  fien  offec  eenige  Dope  ban  ac* 
coo?t  foube  mogen  toefen  :  maec  alfo  bepbt  pac^ 
tijen  al0  boe  becnlaetben  battec  gant*  geen  Do* 
pe  toaö  /  fo  bebben  be  boojfcDzebe  <6ebeputeecbe 
CommiflatiftVn  op  benerj.  januari  ainno  1597. 
fententie  biffinitibe  uptgefpjoben  met  open  teuten/  in 
bec  manieren  atëbolgt: 

O 
den 

P  de  differenten  gerefen  voor  de  Heeren  Sta-  Jbtnttntft 

ten   Generael    van   de    vereenigde    Nederlan-  Mtr"l1,'°i ,   tuflehen    de  Jonkeren  ,   Hoevelir.gen  ,    Ey-  SatfSca 
gen-erfden  en  Gedeputeerden  van  de  Kar/pelen  van  ban  be 

den  Omlanden   tuflehen  d'Eems    en    La'uwers  tei -  ̂rnianbcn eender  ,  en  Borgemeefters  en  Raed  der  Stad Groe  o<lrawrcM 
ningen   ter  anderen   fijden  ,    foo  in  cas  petitoir  als  ïautDcriai 

pofpjfoiry  en  ook  in   cas  van   Bjdu&ie  die  by    de  t£  tmtt/ttl 
felve    Heeren    Staten   Generael   geftelt  .waren   ter b 
decifie  van  haer   Edele   Gecommitteerde    Raden  , 

getermineert    te    worden  fulks  als  na    rech- 
de  felve  Gecommitteerden  met  rijpe  delibera 

Rade  doorgefien  en  overgewegen  hebben 

om 

te  ; 

tie van 

de  allen  het  geene  ter  materie  dienende  was . 
en  heeft  mogen  moveren.  Doende  recht  uyt  den  na- 

me ende  van  wegen  der  voorfchreve  Heeren  Staten 
Generael. 

I.  Doen  te  niet  de  uytfprake  van  den  xxvij.  Fe- 
bruarij  vijftien-hondert  vijr-en-tnegentig  in  queftie. 

z.  Verklaren  de  Stad  Groeningen  en  Ommelanden 

tuflehen  d'Eems  en  Lauwers  te  welen  een  Heei  likheyd 

dat  de    felve  onverfcheydent- 

we>  «ïettf 

en  fiacb Der  &tO> 

gen  ti .  an« 
bece$i)tie. 
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lijk  geprefenteert  en  geregcert  fal  worden  by  de  t'fa- 

mentlijke Staten  van  Staden  Ommelanden  voorfchre- 
ven. 

4.  Dat  over  fulks  alle  gerechtigheden  en  opkom- 
ften ,  die  den  Prince  als  Heere  van  Stad  en  Omme- 

landen heeft  gehad  ,  geëxerceert  en  genoten,  en 
ook  alle  penningen  en  opkomften  van  contribu- 
tien  ,  gemeene  middelen  ,  Importen  en  andere  ge- 
meene  confenten  procederende  >  geëxerceert  en 
geëmployeert  fullen  worden  met  gemecnen  ad- 
vijfe  van  de  -t'famentlijke  Staten  voorfchreven. 

5.  Dat  ook  infgelijken  alle  de  Kloofters  ,  Gee- 
ftelijke  en  Kloofter-goederen  in  de  Stad  en  Ommelan- 

den ,  mitigaders  in  den  olden  Ampte  en  Goerechte  ge- 
legen, metgemeenenadvijfed^/o*  ufus  fullen  worden 

verffrekt. 

6.  Dat  tot  het  beleyt  en  employ  van  alle  defel- 
ve  penningen   en    opkomften,  en  om  alle  gemee- 

ne refolutien  te  effe&ueren  ,  de  t'famentlijke  Sta- 
ten voornoemt  alfulke  perfonen  uyt  der  Stad  en 

uyt   den   Omlanden  in  gelijkengetalle  fullen  com- 
mitteren ,    met   alfutken  laft    en    inftrudtieals    fy 

Staetfche  -  wijfê    fullen    goet     vinden  ,    behou- 
dens nochtans    dat  het    Collegie  van    de    Gecom- 

mitteerde Raden  by  provifie    fal  blijven   geconti- 
nueeit,  fulks  als  by  voorfchreve  uytfprake  en  inftru- 
&h  daer  op  gemaekt ,  js  geordineert  tot  ter  tijd  toe  by 

de  t'famentlijke  Staten  voornoemt,  anders  fal  wefen 
geftatueert. 

7.  Dat  voorts  alle  Ampten  en  Officien  die  by 
den  Prince  als  Heere  van  Stad  en  Omlanden  voor- 
fchreven  geconfereert  zijn  geweeft  ,  voortaen  be- 

dient fullen  worden  op  de  Collatien ,  Commillien  , 

Eed  en  inftruétien  van  de  t'  famentlijke  Staten  voor- fchreven. 
8.  Dat  over  fulks  mede  de  Kamer  van  Juftitie 

binnen  de  Stad  Groeningen  fal  ingeftelt  ,  en  den 
Luytenant  en  alle  andere  Officiers  der  fèlver  ( uyt 
gefeyt  de  vier  Hooftmans  die  gekooren  fullen 
worden  by  die  van  Groeningen  alleen :  )  gekoo- 

ren ,.  gecommitteert  ■>  en  ge-ediget  fullen  wor- 
den by  de  Staten  van  Stad  en  Omlanden  voorfchre- 

ven, om  uyt  den  name  en  van  wegen  de  hoogeO- 
verigheyd  en  Heerlikheyd  van  de  felve  Stad 
en  Omlanden  Recht  en  Juftitie  te  doen  ,  als  na 
Landrecht  ,  en  oude  gewoonten  van  de  Landen, 
in  faken  die  volgende  de  verfchrijvingen  en  ouden 

gebruyken  t'zedert  den  Jarevijftienhondert  een-en- 
twintig ,  tot  den  Jare  vijftienhondert  en  feftich  ge- 

woon fijn  by  de  Kamer  buyten  de  Warven  bericht  te 
worden. 

9.  Verbieden  dat  het  eene  Lid  ofyemand  der  fèl- 

ver in  particulier  in  alle 't  gene  voorfchreven  is,  of  in 
eenige  andere  faken  de  Stad  en  Omlanden  in  't  ge- 

meen rakende ,  niet  fal  doen ,  handelen ,  befluy ten  , 
gebieden  of  verbieden  ,  of  den  name  van  Staten  ge- 

bruyken buyten  de  gemeene  vergaderinge  van  de  t'fa- 
mentlijke Staten. 

10.  Verklaren  voorts  d'Ingefetenen  van  de  Om- 
landen vry  te  mogen  handelen  met  eenenyegelijken, 

en  met  alderhande  goederen  daer  en  fö  't  hen  gelieven fal. 

ir.  Uytgefeyt  dat  fy  geen  goederen  of  Waren  in 
den  Omlanden  vallende  of  zijnde,  als  Botter,  Kaes  , 
Paerden  ,  Offen  ,  Koren,  endergelijkenKoopman- 
fchappen  fullen  mogen  verhandelen  of  uytvoeren,  fon- 

der die  eerft  binnen  der  Stad  Groeningen  ter  ftapel  te 
brengen. 

12.  Des  fullen  nochtans  de  voorfchreve  Ingefe- 
tenen  onder  malkanderen  mogen  verhandelen  alle 
goederen  en  Waren  die  fy  tot  huyfes  nootdruft , 
en  tot  beflach  en  befettinge  haers  gebruyks  begeren 
te  bekeeren ,  fonder  dat  fy  gehouden  fullen  zijn  de  fel- 

ve ter  ftapel  te  brengen. 
13.  En  indien  partijen  niet  konnen  verdragen  in 

wat  forme  den  voorfchreven  ftapel  behoort  ge- 
bruykt  te  worden ,  fullen  hare  differenten  dies  aen- 
gaende  fummierlijk  deducerenombyhaerEd.de  Sta- 

ten Generael  daer  op  gedifponeert  te  worden  na  be- horen. 

14.  Dat  ook  den  Ingefetenen  van  den  Omlan- 
VI.  Deel, 

den  vryfalftaen,  te  brouwen  tot  huyfes  nootdruft  en 
behoef,  fonder  dat  fy  fullen  mogen  brouwen  om  te 
verkopen ,  of  dat  men  by  de  tap-maten  eenige  Bie- 

ren in  den  Omlanden  fal  mogen  uytflijten  anders  dan 
Groeninger  Bieren. 

15.  Doende  voorts  recht  ten  pojfeffoir  op  de  vorde- 
re  conclufien  van  partijen  ,  hebben  die  van  Groe- 

ningen gemain&eneert  en  geftijft ,  mainteneren  en 
ftijvenmits  defen  in  de  poflellie  ve/quajïvan  tehebberi 
het  voorfchrijven  ,  voorzegelen  ,  voorfitten  ,  en 
voorftemmen ,  en  dat  fy  neffens  die  van  de  Omlandert 
fullen  hebben  een  een-parige  ftemme  in  alle  't  gene Staets-wijfe  verhandelt  fal  worden. 

16.  Verklaren  niet  te  min  dat  de  (temmen  ftekendé 
met  alle  gewoonlijke  en  behoorlijke  middelen  verdra- 

gen fullen  worden,  is'tdoenlijk,  indien  niet,  datby provifie  en  tot  dat  een  beteren  voet  van  uytkomfte 
ftaetsgewijfeingewilligtofgeordonneert  fal  zijn,  de 
ftekendc  ftemmen  gedirimeert  fullen  worden  by  uyt- 

fprake van  den  Heere  Stad-houder ,  en  van  eenige  per- 
fonen ter  wederfijde  in  gelijke  getalle ,  neffens  de  felva te  committeren. 

17.  Dat  ook  de  vergaderinge  van  de  Staten  fullen 
worden  gefeyt  by  gemeene  aenftemmingen  op  hare 
Lands-dagen,  ofby  verfchrijvinge  van  den  Stadhou- 

der of  van  die  gene  die  daer  toe  Staetfe  wijfc  fullen  fijn 
i  gelaft ,  en  dat  tot  alfulken  plaetfen  als  de  felven   fullen '  goet  vinden. 

18.  Verklaren  voorts  alle  nieuwigheden,  ufurpa- 
tien  ,  en  beletfelen  by  partijen  ten  weder-zijde ,  ter 
contrarie  van  defen  gepleegt ,  te  wefen  nul  en  van  on- 
waerden ,  interdiceren  hen-luyden  van  gelijken  meer 
te  doen. 

19.  En  nopende  het  fudfidie  by  die  van  den  Omlan- 
den by  forme  vanprarogative ,  verfocht  tot  vervallinge 

van  hare  oude  fchulden ,  en  nootlij ke  vervallende  on- 
koften,  bevinden  de  fake  niet  inftate,  omeyndelik 
na  rechte  getermineert  te  mogen  worden.  Ordonne- 

ren daerom  dat  fyluyden  van  den  wetlijken  fchulden  en 
dagelijkfe  vervallende  onkoften  voor  de  Heeren  Staten 
Generael  fullen  doen  behoorlijke  verklaringe,  om  de 
felve  gefien ,  en  partijen  daer  op  gehoort ,  by  haer  E. 
de  Staten  Generael  dies  aengaende  gedifponeert  te worden  na  behoren. 

20.  Alles  onvermindért  en  fonder priejudicien  van  de 
Unien,  Verbonden  en  Tra&aten  tuflehen  de  Ver- 
eenigde  Nederlanden  opgerecht  ,  en  fonder  hier  me- 

de te  verkorten  de  autoritey  t  der  Heeren  Staten  Gene- 
rael, en  den  Heer  Stadhouder  van  Stad  en  Omlanden 

voorfz.uyt  krachte  vanden  Traftaet  van  Groeningen 
vanden  zzjulij,  1594.  of  anderfins  competerende. 

21.  Ontfeggen  partijen  ten  wederzijden  hare  vor- 
der eyflehen  en  conclufien ,  en  compenfieren  de  koften 

om  reden.  Aldus  gedaen  by  de  voorfz.  Gecommitteer- 

de Raden ,  en  gepronuncieert  in  's  Gravenhage ,  ter 
vergaderingeen  in  prefentie  van  de  Heeren  Staten  Ge- 

nerael den  xxj.  Januarij  vijftienhondert  feven  en  tne- 

gentig. <©nbet  ben  <0?igmacl  ban  toefen  m  jpranctjn  ge* 
fc&eben  en  meteengcootuptbangenbe^egelmroo- 
öen  3©affe  betegelt/  (tOnÖ :  Ter  Ordonnantie  van  de 
voornoemde  Heeren  Staten  Generael ,  en  toa$CM&£i> 

getenent 
C.  Aerflens, 

€n  DetnebetbjaettlS  (lont  t10CF):  Ter  ordonnantie  van 
de  vooiJ\.  Heeren  Gecommitteerde  Raden.  <£n  toa# Ott5 
becgetenent: 

Ut  Glarges. 

<®m  befe  Sententie  ut  éxetutk  te  (tellen  /  jijn  bp 
be  ï^eecen  Staten  «Benetael  gecommttteert/  De  [joog^ 
geleecbe  meeftee  5Pcanco^  jpcantben/  üeonait/  &a* 
fenbzoöt/  ptctec  ̂ iniofa/  en  3fie!ö2ec&t#oöR/  bctocl* 
fee  ooh  laft  gegeben  i#/  bat  fp  pafiTerenbe  be  ̂ taö 
Xeeutoecben  /  be,  peeren  Staten  ban  Bneflanb  ban 
toegen  be^eecen  Staten  <©enerael/  fouben  begtoe? 
ten  met  be  getooonltjKe  eetbiebmge/  en  Op  befclbe  etn* 
fteltö  bebojberen  /  &p  alle  goebe  rebenen  en  mtböe* 
len  ban  mbuctten/  bat  ïjaec  <^.  pjomptelin  toüben  be* 

Cc  3  VotUt< 

3°5 
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tot'IUgcn,  bc  tonfcnten  ban  bcContcibuten/  biebp 
ben  tiabc  ban  <§taten  boojbetgjaec  1*97  foozbina* 
ïi#  altf  crtrao2binario'  31)11  UeufocUt  /  en  bacrbencf- 
fentf  batelth  boen  fucneren  in  Ijanben  nanbcn^)nt- 
fangcr  <0enerael  /  of  ban  bes  felföf  Commijs?  /  be 
reftanten  ban  Ijaer  <£.Confentcn  banbeboojgaenbe 
jaren  1595.  en  1596»  baer  ban  tot  meer  repfen/  fo 
ban  toegen  be  Staten  <0cnccael  atë  föabc  ban  g>t& 
ten  acnnacr  €.gefcfj2eben  en  cenftige  inltantie  ie  ge; 
bacngetoeeft/  atö  namentlift:  Dace  quote  in  belcfte 
Donbett  bupfent  gulbeng/  in  'tboo?lebcn  <3]aecber* 
facDt  tot  be  fortificatie  ban  be  Jtontiec-fteben/  en 
tot  be  licDtinge  ban  l)ct  nieutoe  &cijgöbolft  /  in  be 
bijftig  bupfent  gnlbeh  /  geflagen  obec  alle  be  3D:o- 
bintien  tot  be  ftoften  ban  beberteringeenberceringe 
beg  hertogen  ban  ̂ Bouillon/  gebucenbe  be  Ijanbelin^ 
ge  metbe  geunieecbe$20bintienban  be&igue  tegen 
ben  &oninft  ban  ̂ pangien/  mctDctacnftlcbenban 
bien/  ban  be  bijftig  bupfent  gulbcnsgepjetteerttot 

rFoi.io.)öe  legatie  ban€ngelanben<©enemarften.  gtem/ 

nocD  Dace  <£.  quote  in  bc  300000  gulbeng  in'tboo?- leben  gfaec  op  intereft  gelicftt/  engeemplopeerttot 
be  €quipagie  ertrao2binaciê  gebaen  tot  affïftentie 
ban  be  fèoninginncbiin<£ngelanb/  en  in  beiooooo 
nulbeng  ten  fclbcn  epnbe  becfoebt/  booHjetlopenbe 
giaec  1597  fontEcc  baer  in  lange  tebccfupmen  /  of, 

neüKCHdift  te  toefen/  bp  fo  betre  bc  boo2f3.  peeren ' Staten  ban  fènrflanb  foubcn  becjtaen  ( atë  men  niet  | 
ttoijfelt)  bat  men  bit  gaccpetbjucDtbaecujftg/  tot 
nfbieuïi  betf  bpanbSfouSc  uptrccljtcn.  €n  inbicn  Oacr 
<£.  foube  nomen  te  p2etenbcrcnöftcfultineccn/  no* 
penbc  be  pjeftatie  ban  bc  bootfs-  berfoeftte  reftanten/ 
öatter  eenige  poincten  illiquid  3ijn  op  ben  (tact  bpbe 
felbe  obergefonben/  baer  mebc  ïjarc  €.  mepnen  be 
boo2f3»  reftanten  ober  betaelt  te  Debben  /  fullen  bc 
boo2f5.  gecommitteerbe  beboirboen/  upgoebeon- 
becricOtingen/  bat  bc  felbe  Dace  <£.beboo2f3.  Dace 
P2ctenfien  toillcn  laten  buptenfiaen/  tertijbtoebat 

op  geltjfte  pjetenfien  ban  beanbere  $20bintien  t'fa* 
mentlijftgecefolbeect  engeligutbeertfaito02ben/  ge* 
lijft  boo?  ben  meeden  bienft  en  toelbaren  ban  ben  San- 
bc  foube  bebonben  too?ben  te  beDo?en.  <Sebaen  ter  ber- 

gaberingc  ban  be  ̂ ecren^taten  <£enccaei/in  '0452a 
benftage  ben  eeeften  gillis 1  s  97. 

3£en  30  ganuarp  berftont  menbatbe^upnfter* 
fierö  grote  fcfjabc  onber  be  ̂ ocöbaerberö gebaen/ 
en  tod  11  fcDepen  genomen  Dabben/  enbefïieclup; 
ben  baer  af  gclicDt  /  om  bat  maer  een  <0O2logfcDip 

in  plaetfe  ban  feben  baer  bp  toao1  /  men  bernam  me* bc  bat  bk  ban  Calcö  genomen  Dabben  b2ie  &tl)C; 
pen  ban  €nliljupfcn  /  bk  ban  ïlonaen  met  Wa- 
ren  gelaben  toeec  guamen  /  en  beel  tocecbig  toa- 

ren. 
^e  Athe*    9"  't  epnbe  ban  gjanuario  3tjn  ober  be  400  groote Jen  met   <&cljepen  in  lollanb  en  ̂ eelanb  met  öojen  gelaben 
ciojenge*  na  ̂ pangien  en  gtalien  gebacen  /  't  toeln  be 
iabeniotc^taten  jjan  ̂ ollanb  bp  connibentie  toelieten/  tè* 
Soiianb   O^n  ftarc  refolutie  /  om  bat  bieban^elanbbcfclbc 
en^cianb  nabigatic  niet  toilben  fcï)02tcn :  maerboo?öcttoela- 
^eboett  na  ̂   banbien  een  grote  Commercie  in  ftaer  p?obintie 
enSïïuS  meenben  te  treeften/  nietiegenftaenbe  beelemepnben 

'bat  bc  öoninft  in  ̂ pangien  fjem  foubenfoeftente toicften  ober  bc  grote  fcöaebeïjcm te Caliö gebaen; 
^©e  Kooplupbcu  ftect3tjnbcomb)intlctcbocn/  toa- 
ren  baer  niet  af  te  raben/  't  toclft  Dier  te  lanbc  een  grote 
biertccaufeerben. 

©c  terg     t$e  poeren  op  be  (Ciclftfjc  ̂ tp\K  bobben  be  3©a* 
KE  Pcnen/öoecs  /  Happieren/  ïïanciencnanber  <0e- 
«n  oe  bei^toecr  ban  be  berfïagene  en  toeg  geto02pcn/  bp  ben 
fiagtne  opanberenbergabert/  cninbe^erftegebiacbt/  toclft 
SS  h?  ̂^eer  en  ï©apcnen  W  ban  <©te|t  benlupben  bclaft 
«giutnbout/öebbentotbaerte  bjengen/  tk  't  felbe  niet  en  bozften 
toe  tam  bp  ïnten/  en  obec  fulftö  al't  felbe  gelaben  ftcbbenbe  op 
™£\e  f^toagenen/  fjebben  ïiic  ban  bet  <0amifoenban 
haeir/en  25«ba 't  felbe  bccnomen/  toacromfp'tfclbemetgc- bieiman   toclt  binnen  25?cba  öebben  boen  b?engen  op  ben  ix. ©utime*  febïuarp. 
occ  ontno*  ̂ m  24<  jpefouarp  toaren  be  Staten  ban  i^ollanb befeftzeben  om  te  refolberen  op  te  berbjagen  ban  bc 

3toarigïjebcn  met  bic  ban  Eeelanb/  en  booster  te  bt; 
rameneen  eenparige  boet  op'tfluftbanbeConbopcn 

igfte  Bock,  ,    '5 97. 
en  Eicenten/  ooft  op  bö  €autpagie  W  men  foute 
moeten  boen  tot  cefiftciuie  ban  be©loot  in  ̂ pan* 
gicn  tocgerujt/  enbaerom  bic  ban  bc  3lbmii:altte»t 
met  noclj  eenige  penningen  boben  be  boo:gaenbc  te 
fubbenieren  /  en  mebe  om  met  lik  ban  ̂ elanb  te  pao* 
ceberen  tot  nominatie  banb2ieperfoncntotp2efibcnt 
inben^ogen^abe/  om  bp  fnn  CrceUcntie  baerupt 
eene  berft02cn  tcto02ben/  enfjabbeftjn<grceHentic: 
tot  bicn  epnbe  bk  ban  ̂ elanb  mebc  befcD?cben  /  maer 
bk  ban  ̂ clanb  begeerben  niet  te  nomen  /  of  bk  ban 
^ollanb  fouben  eerft  moeten  afboen  alle  befcptclijfte 
opDoubingen  ban  ̂ cfjepen  en  toaren/  ofontfangen 
ban  be  penningen  ban  bkn/  in  toeber  to2afte  ban 
toelftcfp  ooftberfcDepbcn  ̂ cbepen/  bk  in^ollanb 
ConbopcnEicent  betaelt  öabben  /  fcptelift  Dabben 
boen  opftouben/  en  met  afnemingcban$lnftec$/ 
^eplen  en  Hoertf  gebtoongen  ofte  blöben  leggen  /  o< 
baer  nocD  eenö  te  betalen/  baer  uptbecleb2ccfbcn  / 
bat  toel  ecnig  quacb  tot  onbicnfle  ban  be  £anben 
mocDt  ftomen  te  onttïaen/  be  Staten  ban  ̂ ollanö 
blcbcn  boo2tg  bergabert  tot  ben  i5.ciiBartptoe/  be* 
foingerenbc  op  eenige  anberc  faften  /  Daer  #20binticn 
pjincipalift  aengaenbe/  fo  om  bpbe^teben  te  anti- 

ciperen/ niet  alleen  be  toeber  Delft  ban  be  Donbect 
bupfent  gulben  geconfenteert  ober  't  getimmerte  / maerooftte  anticiperen  alle  be  berponbingenoberbe 
^tetjen  omgeffagen/  en  op  eenige anbere poincten/ 
ais  ban  eenige  perfonen  tegen  |Bep  te  committeren 
in  be  bergaöeringe  ban  be  Staten  <0enecael  /  ban 
ben  ïïabe  ban  ̂ tatc  /  en  ban  be  gecommitteerbe  öa* 
ben  ban  ̂ ollanb/  maer  fienbe  bat  bie  ban  ̂ elanb 
eben  bert  blcben  /  perfifterenbe  ban  niet  te  comparc* 
ren/  om  tot  eenig  berb2ag  te  beeftaen  /  Debbcn  op 
ben  15. 5peb2uacp  ben  nabolgenben  2S2ief  boen  fcD2i|' 
ben  aen  bc  Staten  ban  ̂ elanb/  bctoelftceerflbcn  19. 
Itëactpafginft. 

Edele,   Eerfame,  WijfefeerdifcreteHeeren, goe- 
de Vrunden  en  Bondgenoten. 

Met  wat  yver,  en  affe&ie  wy  altijds  metter  daed 
ons  gequeten  hebben  in  de  bevorderinge  van  der  ge- 
meene  faken ,  en  dat  wy  den  welftand  der  Vereenig- 
de  Landen  in 't  gemeen,  en  van  den  Staet  van  Zeland 
in  't  particulier  tegens  alle  invafien  der  gemeene  vyan- den  en  voorvallende  fwarigheden  fo  leer  nebben  be- 
harticht  als  van  den  Lande  van  Holland  en  Weft- 
vriefland  felfs ,  is  uwer  E.  fo  wel  als  ons  kennelijk ,  wy 
hopen  ook  door  Godes  genade gerefolveert  te  blijven 
in  alle aenftaende  occurrentien ,  gelijk,  en  (is'tmo- 
gelik  )  meer  devoirstedoen.  En  vertrouwen  dat  van 
dier  zijde  van  gelijken  fal  werden gedaen ,  hoewel 
wy  nu  veel  jaren  tot  onfen  groten  leedwefen  gefpeurt, 
en  gemerkt  hebben  ,  de  faken  aldaer  fulks  beleyten 
gedirigeert  te  worden ,  dat  men  meer  fchijnt  te  ar- 
beyden  tot  een  datelijke  vervreemdinge ,  als  tot  een 
oprechte  vriendfehap  en  eenighey  t.  Van  verleden  fa- 

ken willen  wy  niet  vermanen ,  maer  't  gunt  als  nu  daer 
toe  gedaen  word ,  is  niet  te  verfwijgen.  Men  belet 
den  Ingefetenen  defer  Landen  tegens  der  gemeene 
volken  Rechten  en  onfe  Vryheden ,  tegens  alle  oude 
gebruyken,  en  tegens  d'onderlingeUnien  en  verbin- tenifTen  defer  Landen ,  te  varen  door  Zeland  ter  plaet- 
fen  daer  de  Ingefetene  van  Zeland  varen ,  ten  zy  (niet 
tegenftaende  fyluyden  des  Generaliteyts  en  des  Land* 
van  Zeland  Recht,  genoech  gedaen  hebben  )  fy  luy- 
den  willen  gedogen,  dat  hen  aldaer  andermaelhe* 
recht  van  de  Generalitey t  wort  afgenomen ,  dire&e- 
lik  tegens  de  Refolutien  van  de  Heeren  Staten  Gene- 
rael ,  noch  in  de  Maend  van  06tober  leftleden  ,  ten 
overftaen ,  en  met  bewillinge  van  de  Gedeputeerden 
van  Zeland  vernieut.  Men  arrefteert ,  en  houdfeyte- 
lik  de  Schepen  van  defe  Landen  ,  die  na  Engeland , 
Vrankrijk,  en  andere  neutrale  Landen  gemunt ,  en 
der  Landen  Rechten  betaelt  hebben,  belettende  haer 
rey fe ,  en  veroorfakende  ineftimable  fchade.  Van  de- 
fen  onbehoorlijken  handel  wilt  men  niet  op-houden. 
Men  refufeert  op  't  ernftig  en  iteratijf  vermanen  van  de Heeren  Staten  Generael  en  fijn  Excellentie  by  de  felve 
te  verichijnen,  om  t'famentlik  te  adviferen  en  refol- 
veren  tot'sLands  befte.  Wat  is  dit  anders  te  feggen  , 
dan  wy  willen  de  fake  ia  fulke  verbitteringe  en  ver- 
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1597- Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
loop  brengen  ,  dat  de  reparatie  van  dien  buy  ten  hope 
fal  wefen  ?  Een  recht  middel  by  de  gemeene  vyanden 
altijd  gepraófcifèért ,  om  de  Provintien  in  fcheuringé , 
en  een  partije  tot  fijne  devotie  te  krijgen.  Wy  Weten 
Wel  ,  dat  men  aldaer  tot  verftand  van  defen  handel 
veel  van  de  Regeerders  en  dé  Gemeente  doet  verftaen, 
dat  in  Holland  het  provifioneelaccoort,  daerbygoet 
gevonden  was  ,  dat  de  helft  van  het  Licent  in  Hol- 

land ,  ter  plaetfe  van  de  ladinge ,  en  de  weder-helft 
in  Zeland  betaelt  foude  worden  ,  niet  meer  gevolg  t 
wort :  En  dat  men  in  Holland  en  Weft-vriefland  vari 
êe  goederen  na  Zeland  gaende  ,  licent  ontfangt , 
maer  duchten  dat  men  vergeet  daerby  te  feggén,  dat 
hetprovifioneel  accoort  alleenlijk  voor  een  jaer  is  ge- 
maekt  geweeft,  op  een  proeve  dat  'tfelve  jaer  over 
lange  is  geexpireert ,  en  't  voornoemde  accoort  aldaer 
fulks  is  misbruykt  tot  nadeel  van  de  qualiteyt  en  de 
Landen  en  Ingefetenen  van  Holland  en  Weft-Vrief- 
land,  dat  tot  meer-mael,  en  noch  indeMaendvan 

Julio  leftleden  den  Gedeputeerden  van  Zeland 't  felve 
op  gefeyt  is ,  en  verklaert  dat  men  't  voorfz.  accoort 
niet  langer  konde  achtervolgen ,  dat  het  misbruyk  be- 
ftaet  onder  anderen  in  de  navolgende  pun&en ,  te  we- 

ten :  Dat  in  Zeland  op  verfcheyden  foorten  van  koop- 
manfchappen  by  haer  eygen  autoriteyt  de  Lijften  der 
Licenten  zijn  vermindert  ,  dat  aldaer  van  tijd  tot  tijd 
is  doen  verftaen,  dat  fulke  en  fulke  foorten  van  Koop- 
manfehappen  niet  wel  geconditioneert  ,  en  geene 
ventbare  goederen  waren ,  en  daerom  de  Licenten 
niet  konden  dragen  ,  en  dat  men  op  fuiken  te  kennen 
geven,  Commiflarifen  pro  forma  heeft  geüelt,  om  de 
goederen  te  befichtigen,  op  wiens  rapport  men  fom- 
lijds  de  helft,  fomtijds  ook  meer  als  de  helft  het  Li- 

cent heeft  vermindert ,  dat  in  Zeland  generalik  is  in- 
fevoert,  dat  men  van  goederen,  een  Koopman  toe 
ehorende,  daer in frauden  zijn  bevonden,  alleenlik 

▼erbeurt  gehouden  heeft  't  gene  verfwegen  was ,  niet 
alle  de  goederen  ,  conform  de  Placcaten  en  Ordon- 
nantien ,  dat  men  van  de  verbeurde  goederen ,  of  by 
trans-adfcie  of  byconniventie handelt,  tot  welgevalle 
ran  de  Gecommitteerde.  Dat  men  wel  fcherp  onder- 
foek  en  andere  extraordinaris  incommoditeyten  gé- 
bruykt  tegens  den  genen  die  in  Holland ,  Weft- Vrief- 
land,  en  andere  Provintien  geladen  hebben  ,  maer 
niet  tegens  den  genen  die  in  Zeland  laden.  Dat  verbo- 

den Hav«nen  in  Zeland  by  private  autoriteyt  zijn  gco- 
pent ,  en  dat  defe  en  gelijke  meer  foorten  van  misbruy- 
ken  zijn  gepra&ifeert ,  om  alle  de  neeringen ,  en  het 
meefte  inkomen  der  Convoyen  en  Licenten  in  Zeland 

tot  particuliere  difpofitie  van  't  Collegie  aldaer  te  tree- 
ken  ,  en  de  Generaliteyt  ,  ook  die  van  Holland  en 

Weft-Vriefland  daer  van  te  beroven.  Dat  wy  't  gene 
voorfz.  is  eerft  tot  verfcheyden  reyfen  aen  de  Gedepu- 

teerden van  Zeland  ,  en  namacls  by  Gecommitteer- 
den aen  uwer  E.  felfs  hebben  doen  vertonen ,  en  vrien- 

delik  verfocht  tot  een  goede  rechtinge  te  mogen  ko- 
men, tot  welftand  van  de  Generaliteyt ,  ook  tot 

onderlinge  eenigheyd  en  welvaren  van  beyde  de  Land- 
schappen. Te  meer  ,  overmits  men  datelik  bevond  , 

dat  d'eene  dwalinge  de  andere  mede  treckende  was. 
En  dat  het  Collegie  aldaer  by  defe  middelen  de  Nego- 
tiatie,  en  het  meefte  inkomen  der  Convoyen  en  Li- 

centen tot  hen  getogen  hebbende»op  haer  eygen  plicht 
«11e  ordre  op  de  veylinge  van  der  Zee  was  verwerpen- 
de;en  particulierlik  daer  in  difponerende  na  haer  geval- 

len, veroorfa  kende  ineftimablefchadevoor  de  Zeeva- 
rende en  trafkquerende  Ingefetenen  ,  en  een  fonderlin- 

gedifreputatie  der  Landen  :Onthoudende  ook  de  Gene- 
raliteyt de  kenniflè  van  de  beleydingen  >  laften ,  en  het 

tftH.  ii. )  inkomen  der  Admiraliteyt,  en  in  lommaalles  tot  een 
fcheuringé  en  byfondere  Regeeringe  dirigerende,  daer 
uyt  niet  dan  de  ruine  der  Landen  in  't  gemeen  kan  vol- 
gen.Dat  wy  niet  anders  als  het  gemeene  befte,ordre,en 

eenighey  t,en  vruntfehap  begeerende,  uwer  E.  in  't  be- gin van  den  Jare  1 596.  by  een  folemnele  deputatie  uy  t 
de  Edelen,  en  de  principaelfte  Steden  op  de  vergade- 
ringe  tot  Zierikzee  tot  dien  eynde  ook  hebben  be- 
focht ,  daer  uyt  beloften  volgden  ,  dat  men  in  com- 

municatie komen ,  en  alles  tot  een  goede  en  eenparige 

uy  tgefonden  zijnde  ( na  gewoonte )  niet  gelaft  waren, 
dan  om  van  alles  nieu  rapport  te  doen  ,  dat  de  verga- 

dering uyt-geftelt  zijnde  totinjunio,  in  de  felve  als 
te  voren  verklaert  weide,  fulks  dat  in  Julio  daer  aen 
wy  uwer  E.  Gedeputeerden  in  com petenten  getale 
rondelijken  doen  verklaren  hebben  ,  dat  aenmerkende 
defe  gewoonlike  en  nu  lange  gecontinueerde  uyt- 
vluchten  töt  fo  groten  ondienfte,  fchadc  en  fchande , 
wy  geenfins  konden  blyven  by  het  provifioneel  ac- 
coord,  maer  't  (èlve  opfeyden,  met  verklaringe  van 
ons  te  fullen  reguleren,  volgende  d'ordre  van  de  Ge- 

neraliteyt, dat  hier  uyt,  en  Uyt  de  inftancie  daer  na  in 
de  Maend  van  Augufto  aen  uwer  E.  by  Gedeputeer- 

den uyt  verfcheyden  Provinciën  gedaen  ,  ten  eyndé 
eens  eyndelik  in  defe  fake  mochte  worden  ordre  ge- 
ftelt ,  gevolgt  is  een  folemenele  vergaderinge  van  de 
Gedeputeerde  van  all  ede  Provinciën  in  den  Hage  in  dé 
maenden  van  September  enO&ober  ,in  welke  vergade- 

ringe verftaen  is  geweeft ,  dat  men  generale  en  eenpa- 
rige Lijften  en  Inftru&ienop'tbeleytendenOntfank 

van  de  Convoyen  en  Licenten  foude  maken.  Infge- 
Iijks  refolveren  op  een  eenparige  regeringe  en  admini- 

ftratie der  faken  en  middelen  van  de  Admiraliteyt  met 
den  aenkléven  van  dien.  Daer  toe  uwer  E.  Gedepu- 

teerde ook  verklaerden  gelaft  te  wefen ,  de  inftru&ien 
voor  den  Officiers  zijn  gearrefteert  en  befloten ,  en  on- 

der anderen  in  de  inftru&ie  van  de  Collefteurs  der  Con- 
voyen en  Licenten  geftatueert,  dat  die  betaelt  fouden 

worden  ter  plaetfe  van  de  ladinge  en  ontladinge  der 
Waren  en  Kooomanfchappen.  Dan  als  men  foude  ko- 

men tot  de  eenparige  regeringe  en  adminiftratie ,  ver- 
klaerden uwer  E.  Gedeputeerde  echter  daer  op  niet 

gelaft  te  welen ,  fulks  dat  na  vele  deliberatien  goet  ge- 
vonden worde ,  dat  men  jegens  den  eerften  Decem-» 

bris  daer  op  met  volkomen  Taft  foude  weder  komen  , 
en  dat  de  voorfeyde  gearrefteerde  inftru&ien  fouden 
werden  gevolgt,  en  by  fpeciale  Commiflarifen  ,  dé 
Officiers  al-om  daer  op  be-eedigt :  Dat  ook  middeler 
tijd  Gedeputeerde  van  het  eene  Collegie  van  de  Ad- 

miraliteyt in  't  ander ,  beneffens  éenige  andere  Ge- 
committeerde gefonden  fouden  Worden  ,  om  fcherp 

onderfoek  van  de  frauden  te  doen,  en  over  de  indica- 
ture  van  de  bevonden  frauden  met  de  Raden  van  der 
Admiraliteyt  aldaer  de  kenniflè  nemen  tot  obfervantié 
van  de  Placcaten  ,   Lijften ,  en  Inftru&ien.    Dat  in 
Zeland  hier  toe  gefonden  zijn  geweeft  vier  Gecommit- 

teerde uyt  verfcheyden  Provintien ,  die  grote  menigte 
van  frauden  ontdekt  hebben  ,  maer  in  't  executeren 
van  haren  laft  met  vele  beletfelen  bejegent  zijn :  en 
eyndelik  tot  des  Generaliteyts  grote  difreputatie  van 
de  kenniflè  en  judicature  der  bevonden  frauden  gefe- 

cludeert ,  dat  't  felve  niet  genoeg  zijnde  het  Collegie aldaer  den  ouden  cours  gaende  tegens  de  Placcaten  en 
Refolutien  van  de  Heeren  Staten  Generael ,  niet  alleen 
de  verboden  Haven  van  der  Sluys  geopent,  maer  het 
halve  Licent  en  Convoy  van  de  goederen  die  in  andere 
Provintien  ter  plaetfe  van  hare  ladinge ,  volgende  de 
voorfz.  inftru&ien  hadden  betaelt ,  weder  hebben  af- 

genomen. Dat  op  de  klachten  aen  de  Generaliteyt  hier 
van  gedaen ,  ernftelijken  tot  meer  reyfen  aen  hen  lie- 

den gefchreven  is ,  ten  eynde  fy  fouden  defifteren  van 
defe  contraventien  ,  maer  al  te  vergeefs.     Dat  mede 
de  beloften  van  weder-komen  jegens  den  eerften  De- 
cembris  ,  zijn  vergeten,  ja  niet  eens  het  achter-blij- 

ven geëxcufeert ,  fulks  dat  de  Heeren  Staten  Generael 
defe  notoire  contraventien  niet  langer  konnende  ge- 

dogen ,  de  Collegien  van  der  Admiraliteyt  hebben 
geautorifèert  hen   tegens  defèlve  contraventien  te 
voorfien.     Dat  de  Collegien  hier  toe  voor  het  befte 
gevonden  hebben  ,    van  de  goederen  uyt  de  ande- 

re Provintien  na  Zeland  gaende  ( overmits  die  al  meeft 
na  Vyanden  Landen  worden  getranfporteert )  het  Li^ 
cent  aen  de  Officiers  te  doen  betalen :  Met  fuiken  ver- 

ftande ,  dat  reftitutie  foude  gedaen  worden  van  'tge- 
ne  in  Zeland  opgedaen ,  geconfufneert ,  of  in  andere 

forme  verandert  word  ,  en  van  't  gene  na  neutrale 
Landen  gevoert  wort ,  't  gene  het  Licent  meer  be- 
draegt  als  de  Convoyen.  En  dat  alleenlik  ter  tijd  toe 
in  Zeland  de  refolutie  van  de  Generaliteyt  fal  worden 
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regeringe  en  adminiftratie  brengen  foude  :   En  datl  na  gekomen.  Dat  dit  alle  't  gene  is,  dat  van  wegens 
uwer  E.  Gedeputeerde  in  de  Maend  van  Mey  daer  na  \  de  Generaliteyt  tegens  de  voor- ver haelde  proceduren 

VI.  Deel.  €t  4  i* 
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is  gedaen.  Dat  daer  op  uwer  E.  wederom  in  den  Hage 
hare  Gedeputeerde  gefonden  hebben,  diebydeGe- 
neraliteyt ,  en  ook  by  onfe  Gecommitteerde  vriende- 
Iik  verfochtzijn,  in  befoigne  te  willen  treden,  opdat 
in  tijds  alle  mifverftanden  mochten  worden  geweert, 

en  het  gemeen  welvaren  gevordert.  Dat  de  felve  gere- 
fufeert  hebben  in  befoigne  te  komen :  ten  ware  hen 

lieden  toe  gelaten  worde  by  provifie'tedoen  tegens 
de  Refolutien  en  Placcaten  van  deGeneraliteyt,  en 

dat  't  voorfz.  remedie  by  de  Collegtenvander  Ad- 
miraliteyt  daer  tegens  geftelt ,  werde  af  gedaen.  Dat 

men    hen  daer  op  remonftreerde  't  felve  noch  re- 
delik  noch  behoorlik  te  wefen ,  maer  dat  ten  principa- 

le in  een  of  twee  dagen  konde  gerefolveert  worden , 

wefende  d'intentie  hen  luyden  in  alle  redelikheyt  te 
bejegenen  >  en  fo  veel  te  gemoet  te  gaen  ,  als  met  den 
welftand  van  den  Lande  gefchieden  konde :  Ook  geen- 
fins  het  beleyd  van  de  faken  der  Admiraliteyt  met  den 
aenkleven  van  dien  uy t  Zeland  te  trecken ,  maer  ordre 
te  ftellen  tot  eene  ordentlijke  en  eenparige  Regerin- 
ge.  En  omde  gefwakteauthoriteyt,  ordre,  enont- 
fich  defer  Landen  ,  in  'tbeleyt  van  der  Oorloge  ter 
Zee  op  te  rechten,  het  heerlijk  middel  der  Licenten 
(  meeft  tot  des  vyands  lafte  komende  )  te  conferveren, 

en  den  oprechte  koopman  daer  mede  niet  meer  befwa- 
ren  als  den  quaden,en  alle  aettft3er.de  fchade  der  Koop- 
vaerdye  en  Vificherye  metgemeenen  raedendaedte 
Weeren.  Dar  defe  aenbiedinge  onweerdelik  werde  ver- 

worpen, ook  fulks  dat  men  noch  in  communicatie 
treden ,  noch  andere  op  de  fake  eens  horen  wilde  ,  dat 
ter  weder-komfte  van  de  voorfz.  Gedeputeerde  in  Ze- 

land alle  voorgaende  contraventien  van  de  Refolutien 

der  General.iteyt  in  't  andermael  afnemen  van  het  ge- 
heéle  Licent  ,  en  Convoy  van  de  goederen,  fo  na 
vyanden  als  neutrale  Landen  gaende ,  verdubbelt  zijn, 
en  boven  dien  gearrefteert  alle  de  Schepen  die  uyter 
Zee,  door  contrarie  wind  in  Zeland  in-gelopen  wa- 

ren, den  felven  belettende  hare  reyfe,  fo  op  Enge- 
land ,  Vrankrijk ,  Italien  ,  als  andere  neutrale  Lan- 

den ,  daer  toe  gebruykende  des  Generaliteyts  Sche- 
pen en  Volk ,  en  den  vyand  de  Zee  te  voren  gevende, 

tot  ineftimable  fchade  en  fchande.  Eyndelik»  dat  men 
alfo  deGeneraliteyt  wil  dwingen  tot  het  gedogen  der 
voorfz.  contraventien ,  verfwijgende  hier  noch  de  be- 
laftinge  aldaer  op  geftelt  opdegreynen,  fo  Tarwe  , 
en  ander  gewas ,  van  daer  herwaerts  komende ,  om 
in  Holland  gecor.fumeert  te  worden,  met  veelandere 
beladingen  en  nieuwigheden,  enditalfondereenste 
bedenken ,  datter  geen  middelen  ontbreken ,  om  alle 
geleden  en  te  lijden  koften ,  fchaden ,  en  intereften  te 
doen  repareren.  Die  defen  handel  terecht  infien,  en 
daer  van  onpartijdig  oordeelen,  fullen  lichtelikver- 
ftaenwa  er  de  faulte  is.  Van  onfer  zijde  hebben  wy  al- 
tijds  overbodig  geweeft ,  op  ons  eygen  oordeel  niet 

ftaen ,  maer  d'andere  Provintien ,  ook  onpartijdige  , de  redenen  ten  beyden  zijden  te  laten  examineren ,  en 
van  den  felven  te  verftaen  wiens  redenen  de  befte ,  en 
den  Landen  dienftelikft  te  zijn.  Wy  hopen  als  noch 
dat  de  Autoriteyt  van  de  Heeren  Staten  Generael ,  en 
van  fijn  Excellentie  uwer  E.  mede  daer  toe  fal  bewe- 

gen ,  En  fouden  feer  ongeerne  in  defen ,  (  volgende 
uwer  E.  fchrijvens  en  feggen)  der  felver  partije  for- 

meel wefen.  Ter  contrarie  continueren  wy  in  onfe  op- 
rechte meeninge  ,  om  altijds  uwer  E.  befte  vrienden 

te  blijven.  Verfoekende  de  felve  uwer  E.  als  noch  hare 
Gedeputeerden  by  den  Heeren  Staten  Generael  of  fijn 
Excellentie  te  willen  fenden  met  volkomen  laft ,  om  op 
alles  de  gemeene  fake  ten  beften  te  helpen  re fol  veren. 
Maer  indien  men  aldaer  onfe  patientie  langer  foude  wil- 

len misbruy  ken  ,  enolleautoriteytenen  redenen  doen 
verwerpen,  lullen  wy  tot  onfenuyterften  leed  wefen 
gedwongen  worden  om  te  voor-fien  tegens  het  onge- 

lijk en  geweld  dr.t  den  onfen  aen-gedaen  is ,  enaen- 
gedaen  wordt.  Wy  bidden  uwer  E.  vriendlik,  de  fa- 

ke daer  toe  niet  te  willen  laten  komen  ,  op  dat  alle 
vordere  fwaiigheden  ,  mifverftanden  ,  en   inconve- 
ni enten  mogen  cefleren  ,  daer  van  wy  in  allen  geval- 

le ons  voor  God  den  Heere  Almachtig  en  alle  de  We 
reld  onfchuldig  willen  houden. 

Hier  mede 

Edele  &c.  Bidden  wy  God  den  Heere  Almachtig 
uwer  E.  te  houden  in  fijne  hey lige  bewaringe.  Uy t  den 
Hageden  15  Marty  1597. 

Onderftont, 

U.  E,  goetivillige  Vrienden  en  Bondgenoten»  De  StAten 
van  Holland  en  Wcft-Vricfland. 

Lager, 

Ter  ordonnantie  van  de  felven ,    geteken« 

C.  de  Rechten. 

Ban  befe  fyteben  toerben  bubbeïben  aen  alïe^teben 
ban  ̂ elanb  oefonben  met  becfoeftbaec  op  te  letten  / 
en  be  ijanb  te  fiouben  bat  be  fafte  tot  eemnfjepb  mocïi' 
te  geö>atï)t  toerben  /  en  alg  bic  ban  l^oUanb  bec* 
ftonben  bat  bk  ban  ̂ elanb  op  befen  2&tef  totlben 
anttooo2ben  /  fo  ïjebben  be  <0ecommitteecbeïïaben 
ooft  bubbelt  ban  befen  2S2tef  aen  allen  ̂ tebenban 
Mlanbgefonben/  betoijlefp  becjtonbenbatbteban 
gfclanb  ook  ban  mentnge  bjacen  aen  allebepjmct* 
padfic  ̂ tebcn  ban  ̂ ollanb  Det  bubbelt  ban  ïjacc  re* 
jcriptte  te  fenben  /  be  tefcriptte  banbtebanEelanb 
toa.ölupbenbeal^bolgt: 

E  Dele,  Erentfefte,  Wijfe,  voorfienige>feerdifcrete3*nttaooj* 
Heeren ,  goede  vrunden  en  Bondgenoten.  föèeren06 
Tot  beantwoordinge  van  uwer  E.  Mifllve  van  den  %tarcri 

15.  defèr  ,  aen  ons  den  20.  daer  aen  volgende  behan- ban  VLt 

digt,  achten  wy  ganfehelik  onnodig  in  't  lange  te  ver-  i£i,Iöi,?öm halen,  den  goeden  yver  enmenichvuldigedevoireiijj,,.^^ 

daer  mede  wy  van  den  beginne  defer  Oorloge  tot  de-  graten 

fen  dage  toe*  den  Welftand  der  Vereenigde  Neder- bi5n*i?01' 
landen  in  't  gemeen ,  en  van  yder  Provincie  der  felver  j^  fl*J*, 
in  't  byfonder  ,  hebben  behartigt  ,  niet  alleen  o  ver-  fcöjebm  en 
mits  de  eere  Godes  en  de  liefde  tot  den  gemenen  Va- öKfonösn. 

derlandé ,  mitfgadêrs  d'onderlinge  Unie  en  verbonden 
ons  daer  toe  billiglijk  hebben  verobligeert  i  maer  in- 
fonderheyd  terwijïen  wy  vaftelijk  vertrouwen  dat  het 

te  vergeefs  fóude  zijn  't  felver  by  uwer  E.  (  als  de  ge- 
ne die  daer  aFalderbeft  konnen  getuygen)  te  willen  de- 

duceren, hoe  wel  wy  niet  en  willen  nalaten  daer  be- ( Fol.  11.) 
neftens  te  verklaren,  dat  wynoit  te  vorens  getwijfelt 
hebbende  aen  gelijke  promtitude  van  dier  zijde  ,  fo 

wanneer  d'occurrentien  en  den  nood  indcfequartie- 
ren  fulks  foude  komen  te  vereyfehen ,  ons  niet  hebben 
konnen  genoegen  laten  met  de  weynige  en  fobere  affi- 
ftentie  die  wy  den  voorleden  Jare  ,  gedurende  de  Bele- 

geringe  der  Stad  Huift,  en  na 't  verlies  der  felver  van 
daer  hebben  genoten ,  de  welk  wy  met  waerheyd  mo- 

gen verklaren  defe  Provintie  gebracht  te  hebben  in 

befwaerli jkër  ftaet ,  en' meerder  t'achterheyt ,  dan 't 
vermogen  van  de  felve  en  den  dienft  vandenLande  kon- 

nen lijden.  Wy  konnen  geenfints  bedenken  met  wat 
couleur  of  apparentie  met  ons  aldaer  na  geeft, als  of  wy 
de  faken  alhier  fouden  beley den  tot  vervremdinge  en 
fcheuringe  ,  aengemerkt  wy  ter  contrarien  vertrou- 

wen, dat  de  onderlinge  correfpondentien ,  commu- 
nicatien ,  en  preparatien  van  de  faken  den  algemeynen 
ftant  en  ftaet  der  Landen  betreffende ,  mitfgadêrs  de 
Unien  tuflchen  beyde  de  Landfchappen  opgericht, 
van  defer  zijde  vrymoediger  onderhouden  ,  en  met 
meerder  vlijtigheyd  zijn  na  getracht ,  als  van  dier  zijde 
wel  is  gedaen  geweeft.  En  als  wy  tot  bewijs  van  dien 
niet  anders  allegeren  dan  dat  wy  tot  fo  merkelijke 
befwaerniffen  onfer  Ingefetenen,  boven  de  continuatie 
van  de  Jurifdiftievan  den  Hove  Provinciael  5  de  felve 
onfe  Ingefetenen  fo  onlangs  weder  geftelt  hebbende 

onder  't  refort  van  den  Hogen  Rade  aldaer  opgerecht» 
fo  meenen  wy  't  felve  daer  mede  niet  weynig  te  hebben 
beveftigt.    Wy  laten  ons  met  feer  grote  re.denen  ter 

contrarien  voor  ftaen  ,  dat  men  van  dier  zijden  t'ze- 
dert  lange  jaren,  tot  defer  tijd  toe,  continueerlik 
getracht  heeft ,  en  als  noch  trachtende  is ,  om  als  nu 
met  belaftinge  der  vruchten  van  U- E.  Provintie  ,  als 

nu  met  d' Autoriteyt  van  de  Staten  Generael,  als  nu 

met 
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met  andere  middelen  en  coleuren  den  Ingefetenen  de- 
fer  Landen  te  befwaren  ,  de  neeringen  te  diverteren 
en  derwaerts  te  trecken  ,  de  confenten  en  laften  van 
der  Oorloge ,  voor  een  goet  deel  met  onfe  Penningen 
te  betalen ,  alles  tegens  de  oprechte  meeninge ,  ja  ex- 
f>reflë  text  der  voorfz.  Unien ,  en  d'eenparige  en  ge- 
ijkmatige  focieteyt  tuflchen  fo  oude  en  verfekerde 
Bondgenoten  gerequireert.  Wy  willen  alhier  niet  ver- 

halen 't  grof  en  notoir  ongelijk ,  't  welk  ons  wort  aen- 
gedaen ,  en  fo  lange  aen  gedaen  is  in  't  heffen  van  fo 
laftigen  Impoft  op  yeder  tonne  Turfs ,  van  daer  her- 
waerts  getranfporteert ,  die  men  heet  te  wefen  een 
Impoft  op  de  ontgrondinge  ,  als  of  't  de  queftie  van 
den  naem  ,  en  niet  van  de  belaftinge  ware ,  en  als  of 
't  den  Turf  aldaer  by  onfe  Ingefetenen  geflagen ,   en niet  ter  Markt,  benevens  Boter,  Kaes,  Hout,  Steen, 
en  andere  Waren  gekocht  wiert,  als  of  den  felven  Im- 

poft niet  en  ware  langen  tijd  gegeven  geweeft ,  ook 
tot  lafte  van  fodanigen  Turf,  die  niet  by  ontgrondinge, 
maer  by  delvingeen  verbeteringe  van  't  Land  gewon- 

nen wort ,  als  of  die  gepretendeerde  fententie ,  daer 
op  men  in  defen  fich  poocht  te  funderen ,  niet  tegens 
andere  als  ons  ,  en  qualick  tot  het  tiende  van 't  gunt 
dat  men  nu  datel ik  heeft,  en  waer difponerende ,  als 
of  men  de  laetfte  verfwaringe  van  den  felven  Impoft 
gefondeert  hebbende  op  de  proportie  van  den  gerefen 
prijfë  van  den  Turf  nu  niet  continueerde,  niet  tegen- 
ftaende  dat  fy  by  na  de  rechte  helft  is  vermindert.  Wy 
willen  mede  niet  verhalen  den  Impoft  van  de  twee 
Stuyvers  op  de  Bieren  ,  fo  wel  na  Zeland  gaende  , 
als  andere,  fo  langen  tijd  aldaer  tot  onfen  lafte  gehe- 

ven. Item  den  Impoft  op  de  Zeep ,  en  andere,  mer- 
kelik  den  feer  befwaerlijken  Impoft  noch  binnen  wey- 
nige  Maenden  op  de  Wage  in  gevoert ,   die  al  te  famen 
tot  lafte  en  onlijdelijke  befwaernifle  onfer  Ingefetenen, 
diverfie  van  Brouw-neringe ,  Sout-neeringe ,  Verwe- 
rijen,  Zeep-ziederijen ,  en  andere  gepractifeert.  En 
niet  tegenftaende  onfe  fo  menichvuldige  doleantien 
(  om  dat  men  fich  daer  mede  wel  bevint)  notoirlikte- 
gensde  voorfz.  Unie  gecontinueert  worden.  Boven  al 
konnen  wy  niet  veriwijgen  ,  dat  men  aldaer  infifte- 
rende  den  cours,  die  men  al  over  de  vijfthien  of  fefthien 
jaren ,  en  langer  hadde  begoft  te  traineren  ,  na  dat- 

men  ons  onder  't  pretext  van  't  gemeene  befte  hadde  be- 
weegt ,  om  te  verftaen  tot  redrefie  van  verfcheyden 

faken  van  der  Admiraliteyt ,  en  dat  daer  in  eenige  tijd 
gebefoigneert  zijnde ,  reces  genomen  was ,  om  op  de 
onvereffende  punéten  na  gedaen  rapport  en  nader  laft 
weder  te  beföigneren ,  fonder  onfe  wederkomfte  te 
verwachten  ,op  eygener  autoriteyt  geinfringeert  heeft 
het  accoort  na  io  lange  difputen  tuflchen  beyde  de 
Provintien  by  goet- vinden  van  fijne  Excellentie ,  pro- 

vifionelik  voor  een  jaer  op-gericht ,  en  t'zedert  by 
vijf  of  fès-jarige  obfervatien  met  rufte  van  de  felve ,  tot 
noch  toe  gecontinueert.  En  daerom  en  behoort  men 
fo  vreemt  niet  te  vinden ,  indien  van  defer  zijde  mede 
eenige  próceduren  worden  gebruy kt ,  die  aldaer  niet 
ten  beften  fmaken ,  dewijle  de  felve  wel  geconfide- 
reert  zijnde ,  op  veel  na  niet  bevonden  fullen  worden 
fo  exorbitant  ofte  befwaerlik,  als  die  men  tegens  ons 

als  noch  is  plegende.  Men  meet  fèer  breed  uy  t  d'aen- 
houdinge  van  de  Schepen  ,  gedeftineert  na  neutrale 
landen ,  alhier  by  contrarie  wind  in  gevallen :  maer 
men  behoorde  daer  tegens  met  rechtmatige  fchalen 
mede  te  overwegen ,  dat  men  te  vorens  aldaer  onge- 

lijk meer  befwaert  hadde  de  Goederen,  Waren,  en 
Köopmanfchappen  herwaerts ,  en  na  uwe  E.  oudfte  en 
vertroutfte  Bondgenoten  gaende ,  en  dat  men  de  felve 
befwaerniflèn  weynig  min  als  een  geheele  Maend  tijds 
patiéntelik  gedoogt  heeft,  al  eer  hier  eenige  dierge- 
lijke  courffen  zijn  genomen.  Men  duydet  ons  feer  ha- 
telik  na,  datwy  van  de  goeden  over  onfe  Stromen, 
voor  by  Lillo  of  Philippijne  pafTerende  na  vyandfe  Ste- 

den ,  tot  profljte  van  dè  Heeren  Staten  Generael>  doen 

betalen  het  geheele  Licent.  Verfwijgende  't  felve  eerft 
gedaen  te  zijn  langen  tijd  na  dat  men  't  halve  Licent 
ons  na  menigvuldige  difputen  (daer  by  wy  fuftineer- 
den  tot  het  geheele  gerechticht  te  zijn  )  toe  gevoegt , 
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wy  even  wel  niet  begrijpen,  dat  daer  uvt  foude  vol- 

gen ,  dat  't  felve  Accoord  geexpireert  wefènde ,  UE. 
fonder  vorder  controverfie  foude  moeten  volgen  het 
gunt  voor  't  befluyt  van  dien  in  debat  en  difpute  ftont : Maer  laten  ons  voorftaen,  datter  geen  redenen  kon- 
nen  werden  geimagineert  ,  waer  om  ons  niet  fo  wel 
als  U  E.  weder  foude  vry  ftaen  ons  te  behelpen  met  de 
felve  gerechtigheyt  ,  die  wy  hadden  en  gebruykten 
voor  date  van  den  voorfz.  Accoorde  ?  Wy  weten  wel 
dat  men  hier  tegens  feyt  ,  fchrijft ,  en  in  druk  uyt 
geeft  ,  dat  defe  nieuwigheden  fbuden  gerefolveert 
zijn  by  den  Staten  Generael ,  wiens  Autoriteyt  die  van 
Zeland  niet  of  weynig  refpecteren ,  en  andere  dierge- 
lijkedichtfelen,  die  den  gemeenen  Man ,  endeneen- 

voudigen  als  ftof  in  d'oogen  geworpen  worden ,  om 
niet  klaer  te  fien  't  gunt  onder  defen  handel  is  fchuylen- 
de.  Maer  daer  tegens  verfwijgt  men  wel ,  dat  dien 

naemend'autoriteytder  Staten  Generael  in  defen  ma- 
nifeftelijk  misbruykt ,  en  tot  een  dek- mantel  van  UE. 
particulier  voorftel  omgeflagen  wort.  Want'tisbuy- 
ten  alle  controverfien  waerachtig ,  ( des  wy  ons  geer- 
ne  gedragen  tot  de  kennifTe  en  memorie  der  Gedepu- 

teerde ,    fo  ordinaris  als  extra-ordinaris  ,    die  in  de 
Maenden  van  September  en  October  leftleden ,  ter  ver- 
gaderinge  der  voorfz.  Heeren  Staten  Generael ,  heb- 

ben gebefoigneert ,  mitfgaders  tot  de  notulen  van  de 
felve  befoigne  gehouden  )  dat  de  voorfz.  Heeren  Sta- 

ten Generael  gebefoigneert  hebbende  op  de  redrefle 
van  de  lijfte  derConvoyenenLicenten,  en  op  de  re- 

drefle van  de  Inftru&ien  der  Generaels ,  Colledteurs  , 
en  andere  Officieren  der  felver  :   de  voorder  befbignen 
en  poin&en  hebben  uy  tgeftelt  tot  den  tienden  Decem- 
bris  daef  aen  volgende ,  fonder  dat  in  de  voorfz.  Ver- 
gaderinge  eenige  Refolutie  ter  wereld  genomen ,  of 

mentie  gemaekt  is  van  't  voorfz»  Accoort  provisio- 
neel.   Welke  beftemde  weder-komfte  U  E.nietkon- 

nende  of  willende  een  Maend  later  verwachten ,  heb- 
ben in  hun  particulier ,  en  fonder  eenig  bevel  der  voor- 

fchreven  Staten  Generael  de  voorfz.   nieuwigheydin 

't  werk  geftelt ,  fo  de  felve  in  uwe  E.  Vergadering 
voor  Kerfmifle  1^96.  na  vele  en  verfcheyden  conful- 

tatien  en  deliberatien  waren  befloten.     D'inftruóh'en 
ten  felven  tijde  gerefumeert,  fullen  niet  bevonden 
Worden  ergens  mentie  te  maken  van  de  derogatie  des 
voorfz.  Accoords  ,  als  defen  aengaende  ,  van  even 

den  felven  inhouden  wefende  alsd'oude,  die  benef- 
fens 't  felve  accoort  fes  of  feven  jaren  zijn  geobfer- 

veert  geweeft.   En  't  is  fo  verre  van  daer  ,  dat  onfe 
Gedeputeerde  in  de  voorfz.  imaginaire  derogatie  fou- 

den  hebben  bewilligt ,  dat  fy  ter  contrarie  in  't  Colle- 
gie  van   U  E.  Gecommitteerde ,  voor  het  entameren 
van  de  voorfz.  befoigne  met  een  goed  en  rond  voorne- 

men erfchenen  zijnde ,  om  met  de  felve ,  mitfgaders 
met  de  Gedeputeerde  ,  die  van  de  Zeefteden  ,  als 

meeft  geintereflèerde ,  te  prepareren  't  gunt  in  de  Sta- 
ten Generael  foude  dienen  verhandelt ,  en  aldaer  by 

eenige  uyt  den  felven  mentie  gemaekt  zijnde  van  't  de- rogeren des  voorfz.  Accoords ,  fy  daer  op  opentlijken 
hebben  verklaert  in  geenen  deele  gelaft  te  zijn  >  op  , 
of  van   het  felve  Accoord  te  handelen.     En  indien 
fulks  foude  worden  gepretendeert  dat  fy  benodicht 

fouden  wefen  te  ver  trecken ,  en  't  felve  aen  ons  te  rap- 
porteren ,  hier  beneffens  wert  noch  gefeyd  dat  men 

't  voorfz.  provifioneel  accoord  hier  foude  misbruykt 
hebben,   mits  de  menichvuldige  conniventien ,  com- 
pofitien ,  en  andere  abuferi  en  manieren  vandoen ,  die 

by  't  Collegie  van  der  Admiraliteyt  alhier  't  zedert  ee- 
nigen  tijd  herwaerts,  en  namentlik ,  durende  't  voorfz, accoord  fouden  gepleecht  zijn ,  daer  op  wy  uwe  E.  wel 
willen  verklaert  hebben  >  dat  wy  niet  konnen  verftaen 

't  voorfe. provifioneel  accoord  anders  gebruyktte  heb- 
ben ,  dan  by  gerechtigheyd ,  en  niet  by  U  E.  gedoge 

toelatinge  ,  of  beneficie  ;    Welke  gerechtigheyd  het 
voorfz.  Collegie  van  de  Admiraliteyt  met  de  gepre- 

tendeerde mifbruyken  ons  in  geender  manieren  fouden 
konnen  doen  verliefen.   En  alhoewel  wy  wel  achten 
dat  die  van  't  voorfz.  Collegie  haere  adtien  wel  fuffifan- 
telik  fouden  konnen  juftificeren  tegens  die  criminatien 

datelik  onthouden  hadde.  En  al  hoe  wel  men  grote  I  inUE.  Miflïveliberalikuytgemeten,    envoortsoor 

feeften  maekt  van  dat  't  felve  accoort  is  provifioneel,  I  delen,  dat  met  crimineren  en  recrimineren  't  land 
op  een  proeve  voor  den  tijd  van  een  jaer ,  fo  konnen  1  noch  gehouden  noch  gedient  kan  worden.    Noch- '  tans 
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ns  kotwen  wy  niet  laten  te  feggen  datbeneffensal- i  texeerdeordrevanautoriteyt ,  blijkt  klaerlikdaeruyt> 

die  fevlen  tegeps  het  Collegiè  alhier  verhaelt  ,  be-    jatm-nnament!ijk,  'tzedert  korten  tijd  als  van  twee 

ta... 

Ie  die  feyl 

hoorden  gevoegt  of  immers  overdacht  geweeft  te  zijn, 
dat  men  daer  by  verfcheyden  tdlsqucüc  a&enopden 
naérn  van  de  Staten  Generael  als  nu  als  danendoor- 

gaens,  in  abfentie  van  de  meeft  geintereffeerde  Pro 

(  Fol.  i 

Maenden  herwaerts  ,  buyten  en  tegens  refolutie  van 
de  Staten  Generael,  buyten  adviji  van  Sijn  Excellen- 

tie, ten  feer  grooten  fchandale  en  ergernifTe  van  alle 
de  wereld  en  namentlik  van  de  Konink  van  Vrankrijk 

vintien  behendiglik  geimpetreert"  het  Licentopalle    (die  men  fulks  ten  tijde  van  't  accoort  niet  belooft 
hadde  )  die  van  der  Admiraliteyt  aldaer,  en  nament- 

lik van  het  Collegiè  tot  Rotterdam  ,  den  voet  en  den 
weg  gewefen  heeft  om  de  feerfchaedelijke  Havenen 
van  Duynkerken  ,  Nieupoort  ,  Grevelingen  ,  daer 
noch  verbodeminge ,  noch  onderfoek  kan  werden  ge- 
daen,  te  frequenteren,  daer  af  zy  den  Staten  Gene- 

rael by  fekere  gedichte  Millive  op  gelijk  formulier  al 

foor  ten  van  Koopmanfchappen  ,  als  Harink  ,   Ti 
bockink,  Zeepe,  Peerden  en  andere  in  dier  voegen  , 
en  fo  verfcheydentlik  heeft  verandert  en  vermindert, 
dat  ten  tijde  van  de  boven-geroerde  redreflè  van  de 

j.  )Lyfte  noch  Generael,  noch  Colle&eur ,  noch  Koop- 
man, noch  yemant  anders  op  devoorfchrevebefoi- 

gne  van  's  Lands  wegen  gecommitteert ,  pertinente- 
likkonde  verklaren  hoe  of  wat  de  voorfz.  Koopman- 

fchappen fchujdig  waren  te  betalen,  dat  deCollegien 
van  der  Admiraliteyt  aldaer  ,   met  correfpondentie 
van  de  refpedive  Magiftraten  van  hunne  refidentie  fo 

om  uy t  defen  quartjeren ,  als  mede  om  onderlinge  den 
anderen  de  neringe  te  onttrecken  ,  in  dier  voegen  en 

fo  groffelijken  hebben  geconniveert ,  dat  indeprin- 
cipaelrte  Steden  van  Holland  de  Boter ,  Kaes ,  en 
diergelijke  Koopmanfchappen  ,  den  Schipperen  en 

Schuyt-luyden  aenbefteet  zijn  t'hunnen  periode,,  ter 
gedeftineerde  plaetfen  te  voeren,  vry  vanallelaftte 

leveren,  voor  een  derde  part  ,  of  min  ,  van  't  gunt 
't  recht  van  't  Licent  alleen  was  bedragende ,  dat  men 
den  Cercheren  verboden  heeft  den  Generael  in  fijnen 
bevelen  te  obedieren.     Dat  men  den  Generael  heeft 

verboden  te  appelleren  van  de  Sententien  hem  tegen 

gewefen  ,    dat  fo  wanneer  condemnatie  tegens  een 
rraudateur  geftrekt  was ,  en  die  goederen  openbaer- 
lik  tot  's  Lands  behoeve  fouden  worden  verkocht ,  nie- 

mand tot  verhogen  is  geadmitteert  ,  dan  den  ouden 
eygenaer ,  of  den  genen  by  hem  daer  toe  uy  tgemaekt, 
dat  men  by  fodanige  manieren  om  een  duy  t  of  oortken 

weder  heeft  laten  inkopen  't  gunt  anders  twee  of  drie 
ftuy  vers  weert  was.  Dat  men  van  een  Koopmanfchap 
tweeder hande  Pafpoorten  gegeven   heeft  :   óck  en 
diergelijke  handelingen  en  manieren  van  doen  zijn  by 
ons  niet  geëxaggereert  :  Maer  by  de  Gedeputeerden 
van  de  Steden  van  Holland  ter  voorfz.  Vergaderinge 

om  gecoucheert  narrativelik  als  van  gedane  faken 
eerft  namaels  hebben  veradverteert.     Wy  weten  en 

verftaen  feer  wel  ,   mijn  Heeren  ,  dat  d'abufen  en 
faulten  by  gevolg  van  tijden  in  het  beleyd  van  de  fa- 

ken te  water ,  alom  ingebroken  ,  dienen  ,  en  moe- 
ten werden  geredrefleert ,  en  zijn  ook  noyt  weyge- 

rig,  maer  ter  contrarien  j  altijdsvolveerdig  en  over- 
bodig geweeft  defelve  met  gemeenen  advijfe  te  hel- 

pen rechten  ,  dan  wy  willen  niet  ontkennen  ,  of  wy 
hebben  verftaen ,  dat  wy  op  de  maniere  en  in  wat  voe- 

gen 't  felve  gefchieden  foude ,  behoorden  gehoort  te 
te  zijn.  En  daerom  was  het  niet  van  node  geweeft  , 
ons  indachtig  te  maken  dat  onfe  Gedeputeerde  uytge- 
fonden  zijnde  om  op  fodanige  faken  te  belbigneren, 

t'elkens  rapport  hebben  genomen  als  zy  verftonden 
by  U  E.  of  andere  yetwes  nieus  en  anders  voorgewent 
te  zijn,  dan  daer  op  zy  befchreven  en  gelaft  waren , 
U  E.    Deputatie  aen  ons  tot  Zierikzee  in  den  beginne 

van  den  jare  15-96.  gefonden,  is  ons  feer  aengenaein 
geweeft ,  en  vertrouwen ,  dat  wy  den  Gedeputeerde 
van  uwe  E.  metfo  goede  redenen  en  gevoegelijkheyt 

hebben  bejegent ,  dat  U  E.  daer  mede  genomen  heb- 
ben goet  genoegen  en  contentement.   Wy  zijn  ook 

t'zedert  noyt  in  gebreke  of  weygerig  geweeft  datelik 
te  effectueren-alle  't  gunt  aldaer  onderlinge  was  ver- 

handelt en  toegefey t ,  als  merkelijk  heeft  konnen  blij- 
ken uyt  d'admiflie  van  de  Gedeputeerden  uyt  uwe 

E.  Provintie  in  't  Collegiè  van  de  Admiraliteyt  al- 
van  de  Staten  Generael ,  ten  deele  felfs  verhaelt ,  en  j  hier  gefonden  ,  hoe  wel  men  aldaer  die  fake  fulks 
bekent ,  en  ten  deele  die  van  de  Admiraliteyt  aldaer  heeft  weten  te  beleyden  ,  dat  men  den  onfen  die 
prefent ,  opentlij  ken  aengefeyt.  Men  befchuldigt  Commiflie  heeft  gerefufeert,  tot  grote  kleynachtinge 
ons  van  dat  wy  de  Haven  vanderSluys,  uyt  welke  en  van  ons  ,  en  befchaemtheyd  der  perfonen  ,  die  wy 
den  gaten  daer  ontrent  gelegen,  degemeene  Viflche- ;  daer  toe  hadden  bewilligt  ,  het  mach  zijn  dat  UE. 
rije  en  Koopvaerdije  te  vorens  fogrooteliks  wierden  aen  onfe  Gedeputeerde  in  Augufto  daer  geweeft  zijn- 
belchadigt,  en  waer  door  onfe  Reede  en  Stromen,  de,  hebben  ver  klaert ,  Dat  zy  hun  niet  langer  wilden 

ja  onfe  Havenen  tot  der  Steden  bomen  toe,  onveylig  houden  aen 't  voorfz.  accoord  provifioneel.  Maerbe- 
gehouden  en  dageliks  geinfefteert  wierden  ,  fonder 

dat 't  felve  niet  minder  als  door  vier  Schepen  van  Oor- 
loge konde  werden  belet,  ten  dienftevan  dengeheelen 

ftaet  van  't  Land ,  en  namentlik  van  de  Provintien  fich 
ter  Zee  generende  ,  hebben  gefloten  en  te  wege  ge- 

bracht 5  dat  noch  uyt  defelve  Haven  ,  noch  gaten 
daer  ontrent  gelegen ,  eenige  defcenten  werden  ge- 
daen ,  als  of  het  niet  ware  te  wenfchen  >  dat  op  gelij- 

ken voet  met  alle  d'andere  Vlaemfe  Zee-fteden ,  tot 
fecuriteyt  van  den  gemeynen  Koophandel  en  Zee- 

neeringe  mochte  werden  gehandeltj  Want  watd'au- thoriteyt  belangt  ,  de  voorfchreven  fluytinge  is  niet 

alleen  in  de  Vergaderinge  van  de  Heeren  Staten  Ge- 
nerael met  exhibitie  van  de  CharteenDemonftrantie 

van  de  menichvuldige  gaten  op  onfe  Stromen  refpon- 
derende ,  gejuftificeert  :  Maer  felfs  ook  by  fijne  Ex- 

cellentie na  voorgaende  vifitatie  en  fondcringe  der 

voorfz.  gelegenthed,en  dienftig ,  en  ten  hoogften  no- 
dig gevonden.  Wy  fwijgen  dat  by  exprefTe  Refolutie 

der  voorfz.  Heeren  Staten  Generael ,  genomen  den 
eerrten  Septembris  1 588.  geconfenteerten  toegelaten 

"ft^rt  te  trafficqueren  op  alle  Havenen  daer  men  mach 
verbodemen,  gelijk  nu  ter  Sluys  notoirlik  gedaen 
wert.  Sulks  dat  wy  niet  konnen  bedenken  om  wat  re- 

denen men  de  voorfz.  fluytinge  en  trafficque  aldaer 
poocht  odieus  temaken.  Ten  ware  door  dien  men  ja- 
lours  zijnde  van  de  kleyne  neringe  die  ons  God  Al- 

machtig is  verleenende  ,  geerne  fage  dat  defelve  by 
nader  approchement  des  vyands  ,  en  onveyligheyt 
van  onfe  ftromen ,  t'eenemael  verhuyfen  en  derwaerts 
moften  delogeren ;  Want  dat  het  niet  is  eenige  gepre- 

halven  datterten  fel  ven  tijde  geenby-een-komftege- 
leyt  was  om  daer  op  te  handelen ,  gelijk  het  was  ten 

tijde  't  felve  gefloten  wiert.  Behalven  dat  men  fulks 
aen  ons,  en  niet  aen  onfe  Gedeputeerde,  ten  anderen 
fine  afgeveerdigt  ,  behoort  hadde  met  een  weynig 
meer  folemniteyts  te  verwittigen.  So  konnen  wy  niet 
bemerken ,  dat  het  verhael  van  de  voorfz.  denunciatie 
ergens  toe  is  dienende  ,  anders  dan  om  te  betonen, 
Eerft  dat  het  aenrechten  der  voorfz.  nieuwigheden 
U  E.  particulier  werk  is ,  en  tot  grote  difreputatie  der 
Heeren  Staten  Generael  ,  met  hare  M.  E.  autoriteyt 
bekleetword.  En  ten  tweeden  ,  Dat  uwe  E.  en  wy 
mits  de  voorfz.  gedane  denunciatie  en 't  gunt  daer  op 
is  gevolgt ,  weder  vermogen  te  gebruyken  fodanige 
gerechtigheyd  als  ons  refpe&ivelik  voor  date  van  het 
voorfchreven  accoord  was  com  peterende.  Wat  aen- 
gaet  deby-een-komfte  in  September  en  Oétober ,  wy 
hebben  niet  nagelaten  onfe  Gedeputeerde  derwaerts  af 

te  fcnden  ,  om  met  uwe  E.  en  d'ander  Gedeputeer- 
de te  befoigneren  ,  op  alle  't  gunt  daer  opbefchrij- 

vinge  gedaen  was ,  en  hebben  den  felven  mede  daer 
toe  gegeven  volkomen  laft  en  inftru&ie.  Maer  wy  ver- 

ftaen daerom  niet ,  dat  fy  bemerkende  dat  men  onder 
dekfel  van  redreflè  grote  nieuwigheden,  onder  dekfcl 
van  eenparige  adminiftratie  een  nieuwe fuper-inten- 
dentie,met  veranderinge  van  name  begeerde  op  te  rech- 

ten ,  qualik  gedaen  hebben  ,  daer  op  nemende  ra- 
port.  Want  uwe  E.  weten  wel ,  dat  men  te  vorens  fo 
tot  Zierikzee  als  daer  na  met  de  voorfchreven  redreflè 

verftaen  hadde  eenparigheyd  in  't  heffen  van  de  midde- 
len te  water,  eenparige  judicature  ,  mutuele bekle- dinge 

- 
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dinge  van  de  Collegien  met  perfonen  uy  t  d'andere  Pro- vincien,  Communicatien  van  lallen  en  middelen  ,   na 
den  inkomen  en  nood  van  de  Collegien  ,   doen  van 
Jaerlijkfè  Rekeningen  en  diergelijke.   Zijn  wy  daer  na 

oy t  in  gebreke  geweeft  op  't  finael  befluyt  defer  poinc- 
ten  te  handelen  ?  hebben  onfe  Gedeputeerde  gerefu- 
fêert,  of  zwarigheyd  gemaekt  daer  op  tebefoigne- 
ren  >  Was  dat  te  feggen  dat  men  in  Holland  noch  een 
nieuwe  fuper-intendentie  funderen  ,   of  noch  eenen 

OntfangerGenerael  maken  foude,  daer  af  d'Equipa- 
ge,  de  Trafhke,  en  de  geheele  Provintie  van  Zeland 
ioude  dependeren  ?  Mijn  Heeren,  Wasdatdemee- 
ninge  ,  fo  hadde  men  tegen  ons  onfe  Tale  ,  dat  is  : 
geen  goet  rond  ,  goet  Zeeuws  gefproken,  want  fo 
iulks  ware  gedaen  geweeft,  fouden  uwe  E.  opentlij k 
verklaert  hebben ,  als  wy  nu  doen  ,  dat  wy  als  noch 
niet  zijn  gerefolveert  aldaer  eenig  Collegie  opterich- 
ten,met  autoritey t  om  over  onfe  Traffike  en  eenig  wel- 

varen te  difponeren;  infonderheyd ,  bemerkende  dat 
men  in  defer  manieren  poogt  en  tracht  als  nu  met  de 
pretentie  en  autoriteyt  van  de  Staten  Generael ,  als  nu 
met  die  van  fijne  Excellentie,  Raed  van  State  en  an- 

dere fijn  profijt  te  doen,  d'inftrudtien  voor  den  Col- 
lecTreurs  en  andere  Officiers  van  de  Convoyen  en  Licen- 
ten  ten  voorfchreven  tijde  gerefumeert  ,    en  maken 
nergens  de  minfte  mentie  van,  dat  men  op  ons,   of 
andere  Geünieerde  Provintien ,  Licent  en  Convoyen 
fal  vermogen  te  heffen,  fulks dat  men  dit  poindt daer 

mede  als  tacite  met  d'autoriteyt  van  de  voorfz.  Sta- 
ten Generael  weder  abufivelik  poocht  te  bekleden. 

Wel  is  waer  dat  fo  in  't  fèvenfte  als  twee-en-twintigfte 
Articul  van  de  Inftru&ie  voor  de  Colle&eurs ,  eenige 
mentie  gemaekt  wert  van  de  betalinge  van  de  uytgaen- 
de  goederen  over  Zee  en  op  de  Rivieren.  Maer  behal- 

ven  dat 't  felve  hier  impertinent  is,  fo  behoorde  UE- 
Millive,  aenroerende  de  voorfchreve  Inftruétie,  me- 

de wel  gefeyt  te  hebben  dat  in  de  felve  ganfchelik  niet 
nieus,  als  tot  abrogatie  des  voorfchreven  accoords  , 
geftelt,  dan  dat  alles  defen  aengaende  ,  conform  den 
ouden  text  gelaten  is ,  daer  in  onfe  Gedeputeerde  geen 

zwarigheyd  hadden  te  maken ,  overmits  't  voorfchre- 
ven accoord  Provifioneel  remedieerde 't  gerief,  het 

welke  uyt  de  voorfchreve  oude  Inftruétie  t'onfen  lafte 
(Fol.14. )  foude  mogen  gepretendeert  worden.    Welk  accoord 

noch  uwe  E.  Gedeputeerde ,  noch  yemant  anders  ten 
fel  ven  tijden  heeft  verklaert  dat  cefferen  foude ,  gelijk 

't  felve  ook  na  date  van  de  publicatie  der  fel  ver  inftruc- 
tien  het  geheele  Jaerduyfent  vijf hondertfes-en-t' ne- 

gentig datelik  is  geobferveert  geweeft,   tot  dat  uwe 
E.  in  hare  voorfchreve  Vergaderinge  voor  Kerfmifie 
leftleden  de  affchaffinge  van  dien  by  hun  fel  ven  had- 

den gerefolveert  »  en  den  Collegien  vander  Admirali- 
teyt  aengefchreven  ,  men  behoorde  mede  te  feggen 
dat  voor  't  refumeren  der  voorfchreve  niet  alleen  In- 
ftrudtien,  maer  ook  Lijften  der  Convoyen  (die  in  u- 
we  E.  Miffiven  werden  o  vergeflagen  )  exprefielik  ge- 

feyt en  by  d'andere  Provintien  gedaen  te  Boeke  ftellen 
was,  dat  de  felve  befoigne  niet  foude  gehouden  wor- 

den voor  gearrefteert ,  voor  en  al  eer  men  op  't  vorder 
beleyd  van  de  Admiraliteyt  foude  hebben  gerefol- 

veert, 't  is  waer  dat  naderhand  de  felve  zijn  gedrukt, 
maer  doet  menfe  daerom  in  Holland  obferveren  ?  zijn 

niet  de  Gedeputeerde  van  't  Collegie  van  Rotterdam 
en  andere  korts  na 't  uytgeven  der  voorfchreve  Lijften 
(  wefende  de  principaelfte  befoigne  van  de  voorfchre- 

ven extraordinaris  Vergaderinge  aen  den  Staten  Gene- 

rael )  komen  klagen  over  d'abufen ,  en  fauten  (  fo  fy 
feyden  )  daer  in  gecommitteert  ?  en  al  hoe  wel  men 
hem  daer  op  aen  feyde  waer  na  fy  hun  provifionelik 

fouden  reguleren  ,  hebben  fy  't  zedert  niet  geheel  het 
contrarie  gedaen?  en  d'oude  Lijften gebruykt tegens 
Iterative  refolutie  der  voorfchreve  Heeren  Staten  Ge- 

nerael t  hebben  niet  de  Gedeputeerde  van  eenige  Pro- 

vintien merkende  dat  men  alleen  achtervolgde 't  gunt 
den  Collegien  van  de  Admiraliteyt  en  den  Steden  van 
hunne  refidentie  aengenaem  was ,  de  voorfchreve  be- 

foigne expreflelik  gedefavoueert  en  verklaert  dat  fy 
hun  na  de  felve  niet  fouden  reguleren ,  mijn  Heeren 
dat  menfich  daer  nietabufere,  wyen  verftaengeen- 

fins  dat  't  gunt  een  Stad  of  twee  aldaer  mishaegt  geen 

gunt 

veel 
faute  en  anders  genaemt  fal  worden ,   en  dat  'I 
den  fel  ven  wel  gevalt  (  hoe  wel  niet  gedacht 
min  gerefolveert  )  onder  dekfel  van  de  felvè  autori- 

teyt, ons  fal  worden  geobtrudeert ,  d'extraordinans 
Deputatie  by  den  Staten  Generael  gedaen,  om  tere- 
cercheren  de  Schepen  zeyl-reet  leggende ,  en  is  niet 
alleen  hier  goet  gevonden :  maer  felfs  by  alle  mogelij- 

ke middelen  ge  vordert ,  hoe  wel  men  volgens  de  Pa- 
cificatie van  Gend  wel  gehouden  was  den  Staten  van 

de  Provintien  daer  af  al  voren  te  adverteren.  En  kon- 
nen  ons  niet  laten  voorftaen  dat  de  Gedeputeerde  tot 
dien  fine  afgefonden ,  immers  de  difcreetfte  van  dien , 
fich  met  redenen  konnen  beklagen  over  eenige  empe- 
ichementen  hun  van  onfent  wegen  in  't  exploiteren 
haerder  Commiffie  ( fo  veel  de  recerchen  belangt  ) 
voorgekomen,  Ten  ware  men  empefchement  heeren 
wilde  d'interceiTie  of  verfoek  aen  de  voorfchreve  Ge- 

deputeerde by  eenige  gedaen  ,  ten  eynde  fekere  twee 
of  drie  Schepen  na  Gtiïnea  of  Indien  gedeftineert ,  en 
met  de  Schepen  völ  volks  langen  tijd  na  den  wind  ge- 

wacht hebbende  ,  (  mits  dat  den  felven  begonde  te 
waeyen  )  fommierlik  mochten  worden  geëxpedieerr. 
't  Is  wel  fulks  dat  wy  de  kennifTe  van  de  fauten ,  door de  voorfz.  recerchen  ontdekt ,  gelaten  hebben  aen  en 
by  't  Collegie  alhier  refiderende,  aengefien  noch  niet was  gerefolveert,  gelijk  het  als  noch  niet  is,  dat  men 
de  faken  van  der  Admiraliteytden  Collegien  ordinaris 
onttrecken,  en  opCommiiTie  van  een  Collegie  Gene- 

rael by  Gedeputeerde  of  Commiilarifien  foude  doen 
beleyden ,  daer  toe  by  de  voorfchreve  Deputatie  indi- 
reételik  en  met  grote  prejudicie  voor  de  onver-effende 
befoigne  getracht  wiert ,  dan  by  het  verhael  van  defe 
fake  behoorden  uwe  E.  een  weynig  meer  circumftan- 
tien  gevoegt,  en  niet  vergeten  te  hebben ,  dat  voor 
het  nemen  van  de  voorfz.  refolutie,  ofimmersvoor 
het  aflenden  van  de  voorfchreve  Commiflariflèn  eeni- 

ge Gedeputeerde  van  de  Steden  aldaer  niet  na  lieten 
neerftige  en  fecrete  ad  vertencien  te  doen ,  yeder  na  fij- 

ne Stad  ,   om  den  koopluyden  in  tijds  te  waerfchou- 
wen,  en  van  fchade  te  bevrijden,  dat  bydit  middel 
verfcheyden  Koopluyden ,  eenige  met  nader  verkla- 
ringe  de  voorfchreve  recerche  gepoocht  hebben  voor 
te  komen,  andere  hunne  goederen  uyt  de  Schepen  in 
Lichters  geloft,  en  na  vifitatie  der  felve  Schepen  on- 

trent den  Briel  weder  aen  't  boort  gevoert  hebben,fon- 
der  helder  of  ftuyver  te  betalen.   Dat  men  weynig  tijds 
daer  na  in  een  ander  Stad  by  lafte  van  perfonen  op  deCs 
befoigne  gecommitteert ,  en  voor  en  naer  meeft  op 
andere  geroepen  hebbende  ,  ordre  ftelde  datter  op 
hunnen  name  fo  veel  Souts  aengegeven  en  verlicent 
wiert  als  men  in  een  half  jaer  konde  zieden ,   en  dat  in 
fraude  van  de  gerefolveerde  verhoginge  van  't  Licent 
van  't  felve  Sout  vanxlv.  op  hondert  gulden.     Dat  de 
Schepen  voor  den  Briel  geen  recerche  hebben  willen 

gedogen:  maer  t'zeyl  gegaen  zijn  boven  arreft.  Dat 
de  Schepen  van  Oorloge  gedeftineert  om  de  recherche 
te  alfifteren  ,  met  de  felve  zijn  uytgelopen ,  en  Con- 
voy  gedaen  hebben  ■  dat  den  Cercher  aldaer  twee  con- 

trarie atteftatien  onder  fijn  hand  gegeven  heeft ,  d'een 
inhoudende  dat  de  voorfchreve  Schepen  t'zeyl  gegaen 
waren  boven  arre'ft ,  d'andere  dat  hy  den  felven  hadde 
confent  gegeven ,  't  welk  in  allen  gevalle  tegens  fij- 

nen laft  was.     In  wat  voegen  men  de  voorfchreven 
recherche  belet  engerefifteert  heeft  in  Texel ,  en  an- 

dere Zeegaten  daer  ontrent  gelegen ,  is  te  verftaen  uyt 
het  rapport  van  de  Gedeputeerde  die  daer  toe  zijn  ge- 

committeert geweeft ,  te  weten  een  feytelik  en  in  dier 
voegen  dat  de  voorfz.  Gedeputeerde  apprehenderen- 

de  't  perieul  daer  in  zy  geweeft  hadden  ,  niet  fonder 
fchroom  en  verveertheyt  daer  af  hebben  rapport  ge- 

daen ,  in  wat  voegen  noch  onlangs  feytelik  en  gewel- 

diglik  gecQntravenieert  en  gevilipendeert  zijn  (ï'Arre- 
ften  in  den  Voor-Winter  van  wegen  de  Generaliteyt 
gedaen  ,  is  klaer  genoeg  gebleken  uyt  den  rapporte 
van  den  CommhTarisKroonaen  mijn  Heeren  den  Sta- 

ten Generael  overgegeven ,  en  merkelik  van  de  me- 
nigvuldige valfche  en  gefingeerde  pafpoorten,daer  me- 

de particuliere  Kooplieden  geftijft  by  den  Magiftraten 

van  de  Steden  ,  d'autoriteyt  publique  ,    openbaerlik 
en  ten  wel  weten  van  alle   de  Wereld  fo  fchandelic- 
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refolutie  van  de  Staten  Generael  wefen :  maer  abuys ,  ken  hebben  geëludeert ,  wat  ftraffen ,  en  wat  correc- 
ï     l  tien 
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tien  zijn  hier  na  geyolgt ,  het  zy  by  Indicature  van  or- 
dinaris  ofextraordinaris Gedeputeerden  ,  of  Raden  r 
Ja  wat  demonftrantien  heeft  menoytgedaenvandat 
men  hier  een  mifnoegen  in  was  nemende  ,  om  ten  min- 
ften  meteenige  uyterlijkeapparentiend'autoriteytpu- 
blique  (die  men  anders  altijd  in  den  mond  heeft )  te- 

gensfo  moetwillige  Infra&eurs  en  fchandaleufe  I'nfra- 
itien  te  mainteneren  ?  'T  is  waerdatwy  in'tbegin- 
fel ,  en  meeft  de  geheele  Maend  van  December  ver- 

gadert zijnde  om  middelen  te  vinden  tot  betalinge  van 

de  fware  fchulden  ,  gedurende  't  Beleg  van  Huift, 
gecontraheert  de  derwaerts  komfte  onfer  Gedeputeer- 

de een  maend,  dat  is  tot  den  tienden  January  hebben 
uytgeftelt,  daer  af  wy  den  Heeren  Staten  Generael 
uyt  der  Goes  by  Miflïve  hebben  geadverteert ,  dan  wy 
en  verftaen  daerom  niet  dat  het  uwe  E.  toegeftaen 

heeft  tegens  ons  op  uwe  eygen  autoriteyteenig  def- 
fault  te  detreteren,  en  infonderheyd  niet  tot  uwe  E. 
particulier  proffijt  en  onfen  fo  grooten  achterdeel. 
Voorwaer  als  dat  bil  lik  ware  en  gelden  mochte ,  fo 
ware  het  groot  voordeel  den  Staten  Generael  altijds  by 
der  hand  te  hebben ,  en  waer  hoog  tijd ,  dat  wy  mede 
eens  onfen  tour  kregen.  Men  hadde  wel  behoort  fich 
te  vermijden ,  te  feggen  dat  alfo  wy  den  beftemden 
dag  niet  waer  namen  ,  de  voorfchreve  Staten  Gene- 

rael de  Collegien  van  der  Admiraliteyt  fouden  geau- 
torifeert  hebben  tegens  de  voorfchreve  gedichte  con- 
traventien  te  verfien.  Want  indien  oyt  de  Staten  Ge- 

nerael zijn  geabufeert ,  en  haer  Mog.  E.  autoriteyt  by 
yemand  om  fijn  perfonage  te  fpelen  is  misbruykt ge- 

weeft,  't  felve  is  indefen  (  maer  voorwaer  met  wey- 
nig  oprechtigheyd  )  gefchied.  Want  foo  als  uwe  E. 
voor  Kerfmifie  left-leden  gerefolveert  wefende  ( als 
boven  is  gefeyd  )  more  folito  ,  van  doen  hadden  een 

refolutie  der  Heeren  Staten  Generael,  om  't  felve  te 
doen  effectueren ,  daer  toe  de  befoigne  en  refolutien 
van  Oclrober  met  glimpige  apparentie  niet  konden 
worden  aengewent  ,  heeft  men  de  Collegien  van  der 
Admiraliteyt  in  Holland,  en  namentlik  dat  van  Rot- 

terdam ,  doen  een  perfonage  werden ,  van  defe  (God 
geve )  Comedie  ,  die  ex  prefcripto  gedoleert  hebben  , 
fcilicet ;  over  het  Collegie  in  Zeland.  En  daer  op  is 
te  wege  gebracht  dat  by  den  Staten  Generael  mach 
gerefolveert  zijn ,  niet  dat  zy  het  accoord  provifioneel 
fouden  violeren  (  als  zy  te  vorens  lange  getracht ,  en 

in  't  particulier  gefeyt  hadden  te  fullen  doen  )  nochte 
datfe  Licenten  en  Convoyen  heffen  en  nemen  fouden 
op  de  Provintie  van  Zeland  :  maer  dat  fy  fouden  ordre 
ftellen  dat  de  Refolutien  .  in  September  en  Odober 

genomen ,  wierden  geobferveert  ,•  van  welke  Refo- 
lutien zy  felfs  de  principaelfte,  te  weten:  deredreffe 

van  de  Lijften  eerft  geinfringeert  verworpen ,  en  tot 
heden  toe  niet  hebben  geachtervolgt ,  dat  dit  al  te  fa- 
men  waerachtig,  en  even  in  defer  voegen  is  toegegaen, 
weten  uwe  E.  ofeenige  der  felver  die  over  het  zuy  vel 
( foo  men  fegt )  gegaen  hebben  ,  beter  als  wy  het 
konnen  fchrijven  ,  gelijk  de  felve  mede  wel  weten 
dat  het  fo  verre  van  daer  is,  dat  de  intentie  der  Gede- 

puteerden ter  Vergaderinge  van  de  Heeren  Staten  Ge- 

nerael ge  weeft  foude  zijn  't  voorfchreve  Accoord  te 
annulleren ,  dat  felfs  de  voorfchreve  Gedeputeerden , 

immers  't  meerendeel  van  dien  doen  ter  tijd  daer  af 
haer  leven noytgehoort  hadden,  noch  wiften  datter 
eenig  tuflehen  ons  opgerecht  was.  Of  dit  een  goede 

daer  af  men  infonderheyd  tot  Rotterdam  geweygert 
heeft  onfen  Ingefetenen  ,  niet  tegenftaende  hun  goet 
bewijs,  het  Licent  te reftitueren ,  pretenderende  die 
van  't  Collegie  aldaer  dat  niet  ten  vollenen  bleek  dat  (rol. de  voorfchreve  goederen  geconfumcert ,  dat  is,  inde 
mage  verteert ,  ofanders  verlieten  waren ,  wy  fouden 
geerne  weten  by  wat  refolutie  anders  dan  van  de  Sta- 

ten van  Holland  het  voorfchreve  Collegie  daer  toe  is 
geautorifeert  geweeft,  wat  gemeenfehap  die  gepre- 

tendeerde Contraventien  van  't  Collegie  van  de  Admi-  • 
raliteyt  alhier,  zijn  hebbende  met  d'invoeringe van denopheve  van  Licenten  en  Convoyen ,  tot  lafte  van 
onfe  fchamele  gemeente  ,  die  men  t'zedert  ontrent 
twee  Maenden  herwaerts ,  nietalsoude,  fooverfe- 
kerde,  fo  treffelijke  Bondgenoten ,  maer  even  gelijk 
alsvyanden  heeft  mishandelt,  is  dit  de  Refolutie  van 
de  Staten  Generael  >  zijn  hier  toe  de  Collegien  by  haer 
M.  E.  gelaft  geweeft?  neen,  fyzijn,  en  mijn  Heeren 
wy  feggen  hier  noch  eenmael ,  de  Staten  Generael  en 
fullen  U  E.  dit  geen  geftant  doen ,  indien  datter  meer- 

der inconvenienten  (dewelk  God  verhoede)  uyt  ko- 
men te  geftaen  ,  niet  teminbyaldiendatditvoorfz. 

Licent  heffen  niet  uwe  E.  particulier  voorftel  is,  maer 
refolutie  der  Staten  Generael,  en  dat  de  voorfchreve 
Collegien  van  de  Admiraliteyt  hier  in  anders  geen  be- 

velen obedieren  ,  fo  begeeren  wy  wel  te  weten  wie 
binnen  veertien  dagen  herwaerts  den  voorfchreve 
Collegien  van  der  Admiraliteyt  toegefonden  hebben 
de  laetfte  memorie  of  lijfte,  na  welke  fy  hun  in  't  hef- 

fen van  't  Licent ,  of  Con voy  op  Zeland ,  fouden  heb- ben te  reguleren ,  de  Staten  Generael ,  of  U  E.  ?  Item, 
of  defelve  memorie  na  veel  difputcn  in  U  E.  Vergade- 

ringe in  de  tegenwoordige  Maend  van  Meert  gehou- 
den ,  niet  geraemt  en  gearrefteert  is  ?  of  men  niet 

om  d'een  Stad  van  Holland  in  d'eene  ,  d'ander  in  an- dere waren  en  Koopmanfchappcn  te  accommoderen  , 
en  der  felver  neeringe  niet  te  diverteren,  verfcheyden 
foorten  van  goederen ,  als  bieren,  fteen,  hout,  rijs, 
kalk ,  hoenderen ,  fbellen ,  tonne-vifch  >  en  dierge- 
lijke  heeft  gedifpenfeert ,  om  fonder  eenige  betalinge 
alhier  gevoert  te  mogen  worden  ?  of  men  ter  contra- 
rien  het  gunt  defelve  Steden  niet  pretendeerden  te  ver- 
fchonen  als  particuliere  neringe  (  hoe  wel  onfe  fcha- 

mele en  andere  Ingefetenen  fulks  tot  haer  dageliks  on- 
derhout meeft  van  doen  hebben)  als  Boter,  Kaes, 

Greynen,  met  Licent,  en  de  manifa&uren met  Con- 
voy  by  de  voorfchreve  memorie  belaften  laet  >  en  om 
't  felve  fonder  conniventie  ftrictelik  te  doen  obferveren 
(  d'een  Stad  van  d'ander  jalours  zijnde )  of  men  aldaer 
in  uwe  E.  lefte  Vergaderinge  mijn  Heeren ,  niet  goet 
gevonden  heeft  uytleggers  te  leggen  op  alle paffagien 
na  Zeland  om  de  Schepen  herwaerts  komende  te  re-, 
cercheren  ?  is  dit  in  Odtober  by  de  Staten  Generael  ge- 

refolveert i  ftaet  dat  in  hare  M.  E.  Notulen?  fo  heb- 
ben wy  ons  daer  over  aen  de  felve  te  beklagen ,  maer 

indien  het  uwe  E.  particuliere  refolutie  is ,  indien  uwe 
E.  den  naem  der  Staten  Generael ,  hare  Colleoien , 
hare  Schepen  en  volk  van  Oorloge  daer  toe  met  grote 
fchade  en  fchande  van  den  lande  misbruyken ,  fo  heb- 

ben uwe  E.  te  verantwoorden  de  inconvenienten  , 
die  de  Landen  in  't  generael  leden,  en  de  Steden  der 
felver  in  't  particulier  hier  door  hebben  geleden ,  en vorder  fullen  mogen  lijden.  Wat  aengaet  onfe  laetfte 
befendinge  aen  uwe  E.  gedaen,  al  hoe  wel  het  ons  fo 
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oprechte  maniere  van  befoigneren  zy ,  ofmenindier  wel  als  het  U  E.  foude  geoorloft  zijn  geweeft,  fohaeft 

voegen  de  Provintien  abufèren ,  en  d'een  d'ander  po-  j  men  ons  op  de  voorverhaelde  maniere  begonde  te  trac- 
gen  fal  een  voordeel  af  tefien,  laten  wy  uwe  E.  in  teren,  daer  tegens  fodanige  middelen  van  oppofitien 

goeder  confeientie  felfs  beoordeelen.  't  Is  voorwaer  by  handen  te  nemen  ,  als  wy  totvoorftant  van  onfe 
leer  impertinent  ,  en  genoeg  ridiculeus,  dat  men  fey  tl  Ingefetenen  ,  en  weeringe  van  fo  grote  grieven  dien- 
dat  dit  Inlands  Licent  by  de  voorfchreve  Collegien  in !  ftig  achten,  hebben  nochtans  om  alle  yoldoens  wille 
Holland  geheven  word  met  intentie  van  te  reftitueren,  I  onfe  Gedeputeerde  uyt  de  principaelfte  Steden  van  Ze- 

'tguntbetaelt  is  over  uytvoer  van  goederen  die  in  Ze-  land  derwaerts  gefonden,  met  laft  enCommiilïeom 
land  fullen  opgedaen ,  geconfumeert  of  in  andere  for-  (devoorfz.  onverdragelijke  nieuwigheden  afgedaert 
men  verandert  worden.  Want  het  voorfchreve  Licent  zijnde)  met  uwe  E.  mitfgaders  de  Staten  Generael  de 

is  en  wort  dageliks  mede  geheven  op  goederen  die'  poin&en in  O&obri gebleven ongerefol veert ,  byhan 
men  voor  de  hand  wel  weet  dat  niemand  fonder  groot 
verlies  na  den  vyand  foude  konnen  tranfporteren  ,  en 
in  veele  jaren  niet  getranfporteert  zijn.  Behalvendat 
men  fal  betonen  datter  verfcheyden  foorten  van  goe- 

deren hier  gebracht  ,  en  fo  aen  Pennewariers  ver- 

kocht ,  als  in  Pak-huyfcn  en  Kelders  zijn  opgeflagen , 

den  te  nemen ,  en  te  helpen  vereffenen  ,  welke  Gede- 
puteerde by  UE.  Gecommitteerde  erfchenen  zijnde  , 

en  naalledienftigeen  vruntlike  aenbiedingegeremon- 
ftreert  hebbende  de  fwarigheden  en  laftige  grieven  die 
wy  en  onfe  Ingefetenen  door  de  voorfchreve  aen^e- 
rechte  nieuwigheden  waren  lijdende  ,    met  verfoek 

dat 
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dat   de    felve  hoe  eer  hoe    liever    mochten  afge- 
daen  en  de  faken  geftelt  worden  in  haren  vorigen 

ftaet  ,    prclènterende   't  felve  gedaen  zijnde  Ton- 
der eenigh  vertrek  of  dilay  te  treden  in  de  be- 

foigne  van  de  Admiraliteyt  en  't  gunt  v/es  van  de 
felve    dependeerde  ,     hebben    na    lange  commu- 
nicatien    geen    ander   antwoorde   verworven   dan 
dat   U  E.     van  al  over  den  tijdt  van  twee  Ja- 

ren   dele    fake    hadden    geconfulteert   ,    en  aen 
allen   zijden  wel  overwegen  hebbende  het  gunt 
niet  alleen   den  Lande  van  Holland  in  het  gene- 
rael  ,     maer  ook  den  Steden  en  Leden  van  dien , 
in   het   particulier  hier  over  foude  mogen  weder- 

varen j    finalik   met  de  Riddeifchappen  ,     Edelen 
en  Steden  de  felve  hadden  befloten  >  en  dat  daer- 
om    U  E.     tot  geen  afdoeninge  fouden   konnen 
verftaen  ,    onfe    Gedeputeerden  hebben   Ook  fo 
voor  als  na  de  voorfchreven  communicatien  haer 

gevonden   by    fijn  Excellentie ,  aen  den  felven  be- 

klach  gedaen  over  't  gunt  by  U  E.     was  aenge- 
Tccht,  de  welke  den  felve  Gedeputeerde  verklaert 
heeft  dat  hy  met  eenige  van  U  E.    Gecommitteer- 

de haddc  gefproken :  maer  tot  de  voorfchreven  af- 
doeninge niet  hadde  konnen  induceren :  Daer  na 

hebben  lich  onfe  Gedeputeerde  geaddreflèert  aen  de 
Staten    Generael  ,     en    aldaer    fo   by   monde   als 
gefchrifte    onder    ander    verklaert   dat  fy  bereyd 
waren  by  handen  te  nemen  het  gunt  in  Odtober 
on  vereffent   gebleven  was.    Mits  dat  alles  geftelt 
foude  worden  in  de  poinóten   daer  het  in  Odtober 
gelaten  en  gebleven  was,  alwaer  uwe  E.  alfdoen 
prefiderende  belet  en  tegengehouden  hebben  >  dat 
(  niet    tegenftaende    het    meerendeel  van  de  Pro- 
vintien  daer  toe  waren  inclinerendc  )  fulx  niet  ge- 
fchiede ;  het  is  waer  datmen  den  voorfchreven  onfe 
Gedeputeerde    prefenteerde   in    befoigne    te    ko- 

men ,    blyvende   middeler   tijd   de    voorfchreven 
grieven  \  heffende  Licent  op  fpijfe  ,   drank  en  an- 

ders, dat  in  Zeeland  gevoert  wiert,  ontfangende 

het  geheel  Licent  in  plaetfe  ran  't  halve ,  dan  alfo 
fy  hun  by  ons  expreflèlik  ter  contrarien  vonden  ge- 
Jaft ,  hebben  daer  toe  niet  konnen  verftaen  ,  en  na 
dat  fyluyden  aldaer  meer  als  drie  weken  te  ver- 

geefs   op    en   neder  gegaen  en  verwacht  hadden 
op   uwe  E.     Gecommitteerde  nader  bedenken  , 
iijn    finalik   (onder   yet  anders  te  hebben  konnen 
verrichten  ,   te  huys  gekomen ,  voor  welkers  we- 
derkomfte  en  niet  daer  na  ,    wy  by  handen  ge- 

nomen   hadden    de    middelen     fo    van    arrefte, 
als  anders  in  uwe  E.  MifTive  geroert ,  daer  tegens 
als  wel  bedachte  inconvenienten   U  É.     te  vorens 
wel  waren  gerefolveert.     Wat    de  belaftinge  van 
de    Tarwe    en    andere    Greynen    aengaetj  wy 
konnen    U  K.    fo   onredelik  niet  achten  ,    dat 
fy   ons   vreemt   fouden  begeeren   na    te   duyden 
dat  alfmen  ons  van  daer  noch  Tarwe  noch  Rog- 

ge ,  noch  andere  Greynen ,   noch  Boter ,   noch  an- 
dere eetwaren ,  anders  is  toefendende  dan  gelijk- 

men  die  van  Braband  of  Vlaenderen  doet,  dat  Wy 
in  defen  duuren  Winter  ten  minften  pogen  ordre  te 
ftellen ,  om  te  behouden  het  gunt  in  het  Landt  ge- 
tvaffen  en  gewonnen  is  ;  op  het  iteratijf  fchrijven 
van  de  Staten  Generael  en  fijn  Excellentie  hebben  wy 
verklaert ,  dat  fo  haeft  U  E.  van  hunne  aengerechte 
nieuwigheden  fouden  defifteren ,  wy  onfe  Gedepu- 

teerde weder  derwaerts  fouden  fenden ;  En  dat  fo 
lange  U  E.  anders  bleven  gerefolveert,  wy  niet  be- 

merken konden  waer  toe  de  voorfchreven  affendin- 
ge  ( die  nu  al  eens  te  vergeefs  gedaen  was )  foude 
konnen  wefen.     Dit  is  mijn  Heeren  het  gunt  wy  fo 
kortelik  als  de  materie  heeft  konnen  lijden »  op  u- 
we  E.  MifTive  goet  gevonden  hebben  te  antwoor- 

den ;  Wy  bidden  U  E.  nochmaels  feer  vriendelik  en 
dienftelik ,  dat  fy-  infiende  den  gemeenen  noot  van 
het  land ,  en  Godes  Kerke  ten  voorften ,  en  alle  het 
gunt  zy  na  haer  E.  wijfe  difcretie  daer  beneffens 
vorder  foude  willen  en  weten  te  confidereren ,  in 
hun  voornemen  niet  willen  bly  ven  volherden ,  maer 
de  faken  weder  gelieven  te  brengen  en  te  ftellen  in 
de   poin&en  daer   zy    noch   in  December  1596. 
zijn  geweeft,  dat  fy  burme  fchepen  van  Oorloge  die 

VI.  Deel. 
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niet  tegens  den  vyand ,  maer  tegens  die  van  2e- 
landt  ,  niet  in  conformiteyt  van  onfe  loffelijke 
Unien :  maer  uyt  al  te  grote  vierigheydt  ,  en  e- 
ven  wel  te  vergeefs  uytgeleyt  zijn  ,  willen  doen 
vertrekken ,  het  felve  gedaen  zijnde  5  fullen  wy  in 
geenen  gebreke  wefen,  liever  na  den  Hageals  el- 

ders ,  onfe  Gedeputeerde  af  te  fenden ,  alles  te 
helpen  vereffenen  en  voorts  doen  het  gunt  met 
reden  en  billikheyt  van  fo  goede ,  oude  en  vertroude 
Bontgenoten  foude  mogen  vereyfch.cn.  In  allen  ge- 

valle zijn  en  blijven  wy,  mijn  Heeren,  fo  (eer  als  oit  ge- 
refolveert de  Ware  Chriftelijke  Religie  en  het  ge- 

meen Vaderland  ,  tegens  den  algemeenen  vyand , 
eendrachtelik  met  uwe  E.  in  alle  occurrentien  voor 
te  ftaen,  en  te  befchermen;  Des  uwe  E.  fich  mogen 
verfekeren. Hiermede, 

Edele  ,   &c»  Uyt  Middelburgh  den  ij.  Marty, 
1597- 

StatenvanZeland,  &c. 

«Den  tienten  5pelmiarijontfmgen&e  peeren  ̂ §ta<» 
ten  <*5enetael  eeneri  Imef  ban  öcn  ïjomnfe  ban 
©2anHrijn/oebateecttien  2.5peb2uarij  upt  ftouaen/m* 
fjouöcntieatëbolGt. 

SEer  lieve  en  goede  Vrienden.    Ik  fende  u  luyden 
mijn  Brieven  van  ratificatie  van  beyde  de  Con-  SSSIÜL 

tradten  van  verbond  en  nieuwe  alliantie,  die  mij-  fcanüjanft* 
nen   Neve  de  Hertoge   van   Bouillon  met  u  lie-  ipain 

den  gehandelt  en  befloten  heeft  in  mijnen  naem ,  4,I!Ptett,, op   de  reyfe  die  hy  derwaerts  over  gedaen  heeft,  ̂ nind 
De  Heere  van  Buzanval  mijnen  AmbafTadeur  fal-  öttberee* 

fe  u  luyden  leveren ,   geexpedieert  in  goede  en  be-  nteÖö»  Jftt* 

hoorlijke  fbrme  ,    fodanich  als  het  betaemt  ,    en  l,ctlanï,nl, als  de  Koningen  mijne  Voorfaten  en  ik  geWoon- 
lik  zijn  te  doen  in  gelijke  gevallen.    Hy  lal  U  L. 
ook  verklaren   mijnen  wille  op  het  onderhouden 
der  dingen  by  de  felve  toe  gelaten,  u  luyden  op 
nieus  mijne  trouwe  gevende  en  verpandende,  de 
welke  ik  u  luyden  bidde  te  geloven  ,   dat  ik  nim- 

mer meer  faelgeren  fal  te  houden,  ook  vertrou  ik 
u  luyden  het  felve  toe,  feer  lieve  en  goede  vrien- 

den ,  en  daer  en  boven ,  dat  gy  luyden  met  ernft 
de  hand  aen  het  werk  flacn  fult,  om  dat  te  doen 
voorfpoedigen    tot    onfen    gemeenen    welftant  en 
voordeel  ,    gelijk  ik  u  luyden  verfekere  dat  ik  aen 
mijn  zijde  doen  fal   ,     fonder    eenig    verlies  van 
tijd  ,     het  welk   ik   ook  voor-fie  dat  ons  geheel 
nodich   fal  zijn  te  doen  ,    want  onfe  vyand  be- 
reyt  en  vergadert  aen  allen  kanten  grote  forcen , 
en  vergeet   niet  fijne  gewoonlijke  liften  ,     om  ons 
te  verleyen  en  fcheyden.  Laet  ons  (  fo  het  mogelik 
is  )  d'eerfte  in  het  veld  zijn ,  vergefelfchapt  met  de 
vaftigheyt  en  volftandigheyd ,  die  van  node  is  om 
hem  in  fijn  eygen  land  te  befpringen  ,    fonder  té 
wachten   dat  hy  ons  aenvalt  in  het  onfe  ,   want 
het  is  gevaerlik  en  fchandelik  altijd  op  de  defenfive 
te  bly  ven  :    het  is  een  dink  dat  wy  vermijden  kon- 

nen ,  in  dien   elks  fo  de  hand  aen  het  werek  wil 

flaen  ,    als  hy  kan  en  mach  doen.  De  voorfchre- 
ven Heere  Buzanval  fal  u  luyden  op  dat  fubje<3: 

feggen  de  middelen  en  occafie  die  fich  daer  toe  prefen-  (j0i,t6.) 
teren,  welke  ik  u  luyden  bidde  te  omhelfen,  metu 
luyder  gewooneli jke  affectie  en  voorfichtigheyt.  Den 
voorfz.  Heere  van  Buzanval  geloof  gevende  als  my  fel- 

ve. Ik  bidde  God  feer  lieve  en  goede  vrienden,  u  luy- 
den te  nemen  in  fijn  heylige  hoede. 

Tot  Rouaen  den  tweeden  Januarij  1597. 

Onder-tekent 
Henry. 

€nïcgec/ 
DeNeufvillc. 

Hetopfc1)2tfttoa0: 
Aen  onfe  feer  lieve  en  goede  Vrienden ,  de  State» 

Generael  der  Vcreenigde  Nederlandfe  Prövin- tien. 
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;©en  22.  spelmuuïi  ontfingen  be  peeren  Staten 

<0enci:ael  nocf)  een  anDece  2&2tcf  ban  ben  IkoninR  ban 
$2anRnjR  /  mebe  gebateett  uptRouaenbena^e^ 
b2uanj  /  lupbenbe  aW  bolgt : 

**ïï £LÖ  C  Eer   lieve   en   goede   Vrienden   ,     geallieerden 
ftoHinfij*    5 en    geconfedereerden.      Alfo    den    Heere    de 
ban       ,    Buzanval  alhier  is  gearriveert  ,     fo  vont  ik  goed 
^lü^i^dc  brenger  defes  aen  u  luyden  te  lenden  ,    zijnde 
ten  <&mt* m   groot   verlangen    van   u    luyden    eenig  advrjs 
tart.         te  hebben  van  de  provifien  die  gy  -  luyden  aldaer 

baddet  gegeven  ,  om  te  effectueren  het  gene  my 
door  onfe  Contracten  is  belooft  ,  daer  van  ik  te- 

genwoordig   door    den    Heere  de  Buzanval  vol- 
komentlik  onderricht  zijnde  ,  refteert  my  alleen- 
lik  u  luyden  te  bidden  te  advanceren  de  vervul- 
linge  van  uwe  goede  intentien  ,   die  hy  my  getrou- 
wclik  voor  oogen  heeft  geftelt  ,   fulks  dat  net  my 
een  groot  contentement  is  geweeft  om  horen  ,   felrs 
zijnde  fijne  komfte  geaccompagneert  geweeft  van 
een  foo  geluckigen  nieuwe  tijdinge  ,  die  hy  me- 

de heeft  gebracht  ,   van  de  nederlage  van  de  Re- 
gimenten onfes  vyands  ,    onlangs  geexecuteert  door 

«we  Heyrkrachten  onder  het    beleyt   van  mijnen 
Neve  den  Prince  Mauritius ,  dewelke  verftaen  ,  en 
Godt  daer  voor   gedankt  hebbende  van  gantfeher 
herten  ,     foo   verblyde   ick    my    met   u   luyden  , 
als  de  bette  en  fekerfte   van  uwe  vrienden   ,     en 

die  u  luyden  de  ifceefte  profperiteyt  is  wenfehen- 
de  ,    verwachtende  in  goeder  devotie  de  particu- 
lariteyten  van  dek  victorie  ,    daer  van  ik  my  be- 
love  dat  gy  luyden  my  met  den  eerften  fullen  com- 

municeren.    En  alfoo  ik  het  antwoord  van  de  Ko- 

ninginnè  van  Engeland  mijne  goede  Sufter  en  Nich- 
te  noch  niet  hebbe  ontfangen   op  de   conferentie 
die  ik  haer  hebbe  doen  proponeren  ,    om  over  on- 

fe affairen  te  delibereren  en  refolveren  ;   foo  hebbé 
ik    raedfaem  gevonden   den   gemelten  Heere  de 
Buzanval  ,    foo  lange  op    te  houden  ,    tot  dat 
ik    daer   van    fekerheyt    hebbe    bekomen  ,    om 
u  luyden  des  te  beter  door  hem  van  alles  te  infor- 

meren ,  daer  van  ik  my  wel  haeft  hope  te  quite- 
ren  ,  als  die  weten  dat  heC  nodig  is  voor  onfe  ge- 
meene  welvaert  en  avantage  ,  op  de  grote  wervin- 

gen van  Krijgsvolk  die  onfen  vyand  prepareert  en 
vergadert  van  alle  kanten  >  het  welk  on9  vermaent 
en  verbint  ons  ook  door  alle  middelen  te  verfter- 
ken  ,   en  niet  na  te  laten  om  op  hem  te  doen  val- 

len  het  ongeluk  dat  hy  ons  foekt  op  te  dringen ; 

gelijk  als  ik  u  luyden  bidde  hen  verièkert  te  hou- 
den dat  ik  van  mijner  zijde  met  allen  mogelijken 

vlijt  daer  toe  mijn  befte  fal  doen.     Hebbende  met 
een    genoechfaem  geluckige  uytkomfte   (  gemerkt 
den  tegenwoordigen  ftaet   van  mijn   Koninkrijk  )i 
doen  icheyden  de  voornaerafte  Officier»  van  dien  , 
welke  wy  in  defe  Stad  hadden  te  famen  geroe- 

pen.   Sulks  dat  foo  mijne  refolutie  ,   als;  het  ver- 
wachten van  den  wille  ,  van  de  hoog-gemelte  Ko- 

ninginne  mijne  Sufter  ,   op  de  voorfchreve  Propofi- 
tie  niet  langer  kan  worden  geretardeert.  Ondertuf- 
fchen  fal  da  Verger  ,    mijn  Manteldrager  ,   aldaer 
gearriveert  wefen  met  de  ratificatien  van  onfe  con- 

tracten ,  welke  ik  aen  den  voornoemden  Heerede  Bu- 
zanval hebbe  geaddrefleert  >  die  U  E.  E.  ter  kom- 

fte van  den  brenger  defes  fullen  worden  overgele- 
vert  ,  om  die  te  bewaren  tot  de  wederkomfte  van 
den  voornoemden  Heere  Buzanval ,   die  de  felve 

U  Luyden  fal  prefenteren  van  mijnen  't  wegen  met de  ceremoniën  en  verklaringe  van  mijne  affectie, 
tot  obfervatie  van  onfe  voorfchreve  contracten,  die 

gy  luyden  van  mijne  vriendfchap  hebben  te  verwach- 

Het  vier-en-dertigfte  Boek, 
lieve  en  goede  vrienden,geallieerden  en  geconfedereer- 

den ,  dat  hy  u  luyden  neme  in  fijne  H.  hoede. 

Gefchreven  te  Rouaen  den  3 .  February  1597. 

<0nber(tonb/ Henry. 

«SnnocD  lager' 

D*  Niufvillt. 

De  fuperfcriptie  was , 

Aen  onfefetr  lieve  tn  goede  trienden ,  geallieerden  en  ge- 
confedereerden, de  Heeren  Staten  Ctnerael  van  ds  Veree- 

nigde  Nederlandfe  Provintien. 
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%P  oefen  252icf  toa$  nocb  een  2&2ief  ban  be  gm&ottt 
«Staten  Sllgent  be  ̂ eece  Sebijn  Caluart  /  ïjou*  *«n  om 
benbe  batter  in  $20bence  4  Öoribert  ̂ pangiaecben®^*" om  een  SCcnflacl)  te  ma&en  genomen  en  gebangen  ïaiuaft 
hiaten  op  be  <©alepen  gefet  /  batter  een  grote  blp*atnbe.$ta* 
febap  bias  obec  be  ©ictojic  banben  ̂ lacïj  ban™**""' 
€urnïjout  /  battet  fjoop  toas  om  nocfj  een  $apgtJUU met  ben  ̂ ertoge  ban  gerente  te  treffen  /  bat  ben 
üomnft  ban  ïjet  tonfent  bp  be  Staten  geteagen 
al  30000  gnlben  bp  anticipatie  ïjabbe  boenlicbten/ 
om  alle  faucn  geccet  te  ficbben  /  bat  ben  (€ur& 
feer  grote  egmppagte  ter  Eee  lic^z  /  en  al  om 
25ootöboln  ̂ tit  atcefteren  /  bat  ÖP  aen  ben  3(!m* 
baffabeur  ban  ©janlmju  binnen  Confïantinope* 
len  leggenbe  /  öabbe  berfoeïjt  bei&laringe  /  of  fnne 
<!Mepen  /  beg  noob  /  retraite  fottbe  mogen  ne* 
men  in  be  J^abenen  ban  ï&anferijR  /  baer  op  Op 
niet  fjabbe  bo?ben  anttooojben :  maer  l)ti!tö&  aen 
fijnen  nteefïer  gefonben  om  abbijg  /  en  bat  anberg 
befahcnin©?anBrijH  nocDtemlöüftonben  /  toefen* 
be  anbettf  niet  toepnig  te  beklagen  bat  be  €l$U 
(lenen  mal&anbeten  fo  bert  betbolgben  /  bat  men 
met  Oe  (€uck  moet  ffanbelen  /  en  tk  be  Cf)2ifle* 
nen  op  ben  fiatë  trec&en/  ,om  malnanberenterecfit 
teto?e&en. 

"®z(m  a®inter  3önber  berfcöepben  aenflagenacnfiaer»* 
ober  en  toeber  obec/  op  berfc&epben  ̂ teben  enfec^yatn' 
5po?ten  getoeeft  ̂ e  ̂ paenfefte  Belgen  eeneng,r°| !* 
aenlïacD  geDab  op  Het  #o?t  ban  '*#  <0?abentoeei:ttomt  Tm en  be  jprancopfen  op  ̂ amerife  /  bocö  Up^  uan  fenn. 
bergeeffc  en  fonber  effect  s  maer  ben  <0ouber?"i^n  f neuc  ban  g&ouriang/  ̂ oh  l^ernanteïlo  ̂ o?te? carrera/ men  op ie  bec* ïnft  eenen  flouten  aenfïacö  boojgeno-  geef* 

be  <§tab  ban  SUmietiö  /    toefenbe  te**m$ 
>ooft-^tab  ban  pcarbtcn/  gelegen  op beöibiereia"i'm ^orno/  ontcent  tok  mijlen  ban  5©onrlan#  /  fon-S  Sm 

ber  eenige  co?cefponbentie  baer  binnen  te  Deb&en.  ©oucian$ 
^en  aenfïacö  twft  lipalbussgepjactifeert/  op  ben£pöe-f,tai> elf  ben  naartp  bejS  mo?gen£  geFjeel  b^oeg  ïjeeft  flpSJ/bfi 
omtrent  febentien  of  acötté^  .^olbaten  in  boeren  jjpbeco* 
nleeberen  na  be  ̂ tab  gefonben/  eenige  ban  be  fel*  &<«. 
be  b?ocgen  facnen  met  $oten  cnanberjsom  te  ber* 
nopen  in  be  «&tab  /  be  &incipacltfe  ban  be  felbe 
toaren€apitepngfan25aptifla^ognano/  met  ben 
Sergeant  fijnen  25?oeber  /  Capitepn-la  Croir  / 
.Sergeant  Alleman/  jFrancifcobe^firco/  ̂ mfjonio 
Caino  en  eenige  anbere/  meefl  analen/  fe»  (jabbe 
mebe  een  3Bagen  boen  toeftéllen  met  lange  galeen/ 
om  be  ̂ cöofpoojte  op  te  Do«ben  /  baer  dop  en 
flrop  op  teaiï  /  baer  ook  eenige  foïbaten  tn  boe* 
ren  Rïeberen  bp  toaren  /  ̂ernanteïlo  felbe  Dabbe 
be$s  nacDtg  fttD  gereeb  gemae&t  met  omtrent  1200 
of  t6oo  iBannen/  en  toajef  tipt  ̂ ourlan^  getroc* 
feen  om  bit  boomoembe  erploict  te  toerfc  te  (tellen/ 
en  öeeft  &em  berb02gen  geïjouben  op  een  feuere 

aetfe  /   baer  öem  be  fijne  /    al#  öet  tijb  fou* 

ten,en  daer  van  ik  infgeiijksUlivden  bidde ikhvoiko-  ̂   Ml  W  teeften  bp  Dem  beracmt  foube  gebeii 

mendikverfekertte  houden,  gelijk  ik  van  de  hare  ook  Om  aen  te  Romen  /  bit  «  alfO  bcfïemt  ̂ tjnbey 
30ïi  be  eerfte  foïbaetfe  boeren  tn  be  pookte  geRo* 

ijk 
wil  doen  ,  en  de  felve  indachtig  maken  yemand 
aen  de  Hooghduytfche  Vorften  te  fenden ,  om  den 
genen  te  accompaigncren  ,  dien  ik  aen  de  felve 
hebbe  gedepefcheert  ,  om  lien  te  nodigen  om 
in  onfe  voorfchreve  confederatie  te  treden  -,  op  dat 

alles  ,  als'tgeaccordeert  fal  wefen,  gedi  je  tot  gemeen 
profijt ,  daer  toe  allenelik  alle  onfe  intentien  ftrecken. 
Hier  mcdedefen  eyndigende  fal  ik  God  bidden,  feer 

men  /  en  baer  ï$  een  gebjeefl  bie  met  peljenbig* 
bept  een  fah  met  $oten  liet  ballen/  ree|)t  öfpetfi» 
ongelufi  gefcDicbe  /  W  ban  be  toatfjt  m  be 

p30?te  begonben  be  felbe  op  te  rapen  /  'ttoelöbe inRomenbe  Quamfupé  toilbeu  beletten/  flietenben  an* 
beren.en  Reben  fo  met  benanberen  /baer  at  tuf* 
fcDen  guam  ben  3®agen  met  öop  enfiropooUaen/ 

e» 
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en  öc  boerfcbe  fólbaten  bic  baec  bp  toaccn/  en  altf 
be  aa&agenoiibcr  bc  $002tc  toao'/  Dcbben  befe  boer; feb:  fofbaten  bc  toartjt  aengegcepen  en  beetneem 
fteirt  /  en  &ecnantello  öet  tcRen  gegeben  /  baec 
op  fn>  aen  genanten  té  met  n?c  boetbolh  /  baec 
op  Bern  (trans  g^bolgt  is?  geronimo  Cacaffa 
Bü^arqutó  be  itëontanegro  <3!taliacn/  met  Dct  peer; 
be-bolh/  en  bebben  alfoo  met  luttd  toebeeftantö 
be  «$tab  ingenomen  en  becmeeftect  /  de  <02abc 
ban  &t.  $ol  <£toiiberncuc  ban  ̂ icacbie  toatf 
binnen  bec  &tab  /  en  fienbc  dat  Dct  allee;  in  be; 
f02ö:e  biatf  /  boo2  bien  baer  beele  2502ger$  in 
ber  öechc  üi  fjet  Sermoen  of  tec  pjebicatie  toa; 
ren/  en  geen  Dope  Dabben  om  bc  bpanben  tenen  te 

ftaen/  foo  ïjceft  Dp  fici)  felbe  gefocDt  te  $eecbe~baec npt  te  falbecen  öat  Ijcm  gehint  #/  gelijh  ooft  cent- 
ge  anbece  ban  begeccf02mectbcïïeligie3tjnbe/  Den 
baer  upt  met  Daeftige  blucDt  gefalbeett  bebben. 
&j  Deöben  tec(tonb  öe  ̂ taö  geplonbert  /  ên  baer 

ttf'beel  bï2eebiKPt$f  en  onturtjtö  beb2eben  /  en de  gintooonbeccï  en  2302gevö  gebtoongen  Daec 
felftf  en  Daec  Igimfgefinnen  leben  te  canfoencren  / 
maer  alfoo  fn  bjcctfben  terftont  toebcrom  belegert 
te  toerben  /  foo  bebben  fp  be  $002  -  (leben  af  ge; 
b2ant  /  en  ooh  ecnigc  3&02pen  baer  omtcent/  beö/ 
ben  ooh  Daer  felben  ban  binnen  op  be  jRBarat  en 
anbece  plaetfen  geftceht  tegen  obec-bal  bec  25o?geren/ 
bic  fp  ooh  Ijen  lupber  getocer  afgenomen  Rebben/  iipt* 
genomen  eenige  bic  fp  bctrouben. 

3£e  Uoninh  ban  ©janhnjh  hreeg  ben  12.  naar* 
ntn&  ftcijat  tij  binnen  $anjö  be  tijbinge  ban  bit  innemen  /  baer 
?JSinti*  mct  toel  in  te  b2ebcn  en  toatf  /  boo?  bien  bp 
n?menb"nbaec  binnen  fijn  iBagafijn/  foo  ban  «Befcbuten stmifiua.  anbece  Ammunitie  Dabde  beginnen  te  manen/  Dcb; 

benbe  baec  binnen  gefonben  obec  be  bijftig  (tuchen 
<t3efcbut  /  beöalbcn  alle  anbece  ammunitie  en  p20; 
bifie  ban  &02en  en  anbete?  /  be  toelh  nu  alleö  in 
beö  bpanbö  Danben  gcraeKte.  J#p  i$  teeftont 
na  25eaubopg  gecep(t  /  om  op  alle  b02bece 
ftoacigDcben  te  letten  /  en  alle  bo?bec  ongclucnen 
te  boo2  -  bomen  /  ban  baec  feïpeef  Dp  aen  be^ee* 

^?S°nCC11  Staten  <0enecacl  een  Sftnef  ban  ben  14  |Bac; 
©3Stu  /  Öoe  bat  D»  banmeeningetoa^bc  leecen^ta- 
fdSwn  ̂ >n  wrt  befenbïnge  obec  bace  bict02ie  te  congcatu* 
«en at  bieren,   ^oo  Dabbe  Dp  be  tijbinge  gefecegen  /  bat 

'  len  boo2  be  poo2te  na  <©ouclan0/  baec  eenige  Wel- baten in  25oecen  feleebecen  Daec  mecflee  gemaeln 
babben  ban  bc  felb:  poojte  /  tectotjïen  \)ü  meeflen  beel 
ban  bc  23o2gecijc  in  bc  Mctkc  en  ̂ cemoen  tnaö  / 
bebieihcnebolgt#ibe/  bp  1200 of  1600 bannen/ 

foo  te  ©a'ecbe  al«f  te  boet/  fonbec  eenige  intelligent tic/  en  fonbec  vefijtentie  Daee  mee(tec  banbe^tab 
fjabben  gemaeht  /  en  bat  foo  baeftig  bat  be  <62a- 
be  ban  ̂ t.  pol  /  in  be  «^tab  toefenbe  /  baec  in 
niet  Dabben  hennen  boo2  -  ficn.  ̂ ©e  ̂ Stab  Dab; 
bcw  fplupbcn  geplonbect/  en  be  gjntooonbec  en 

5502gèc5'  gebtnongen  /  Den  lupben  en  Daec  Dup^ gefinnen  leben  te  hopen  en  cantfoenccen  /  om  bc 
felbe  baec  na  boob  te  fïacn  /  of  tipt  te  jagen 
na  ijun  gcliefte.  *Dat  Dp  tccflonb  ban  pacijsS  na 
2$eaubop#  toaö  gehomen  /  om  alle  b02bec  on; 

rMi7.)0ehiIi  te  bccboeöcn*  <©at  DP  be  macDt  ban  be 
§20bintieu  Ijaefl  meenben  bp  een  te  hebben/  en 
baec  meöe  Dcm  ten  beften  cebengecen.  ©ecfotDt 
baec  om  bat  men  aïïjiec  mebe  toilbe  te  belbe  tect; 
ïien/  om  ben  bpanb  tcbibectecen/  enbatmenboclj 
gclb  toilbe  fenben  boo?  be  4000.  |Ban/  D^nttotfe; 
ccucö  belooft/  opbatfebp  gcb2ch  ban  bien  niet  bec; 
hepen  /  bat  Dp  fnnen  3Cmba<Tabeuc  Buzanval  toe; 
bec  fonbe  affenben  /  met  openinge  ban  bat  Dp  in 
oefen  <3!ace  foube  mogen  boo2  nemen.  €>p  befen 
23ncf  fcïj2eben  be  ̂ cecert  Staten  <©enecael  tccfïont 
aen  bic  ban  ̂ >ollanb  en  anbece  $>obintien  /  bQtfc 
batelih  in  Danben  ban  Philips  Doublet  ontfangec 
<«5cnccael  föuben  fucneccnttocettoaelf  bc  beclcn  ban 
450000.  gulben/  ben  ïsomnn  tot  onbecDoubban 
biec  Regimenten  önccljtcn  belooft  /  en  bat  fo  p2omp; 
telih  alö  men  boo2  füncn  bienftcn't  maintienement 
ban  'teecbitban  5tlanbfoubcnbebmbentcbeDo2en  / en  bat  men  boojtë  0202c  foube  toillcn  (tellen  bat  bece; 
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(tecenbe  maenben  ooh  op  Daccn  tijb  mochten  gefuc- 
neect  to02ben  /  om  batelih  te  mogen  bolboen  bc  3Bifc 
felen/  bic  ben  Pagador  Francoys  Doublet  in  3D2anh* 
cijh  foube  mogen  tecchen* 

^>cn  Stontnh  ban  ©2anhcijh  hopenbc  be  ̂ tab  ®e«  «• 
ban  utrecht  ooh  bp  becaffinge  in  te  nemen  /  iö  K' S 
felbe  in  pecfoon  ban  «fceaucljatne  (  altoaec  \\a  firD  SS  «SS 
gclcgect  Dabbe/)  ben  26.  jjfêeert  opgetcochen  /  bcroecffm. 
met  cttelijhe  ban  fijn  Urijgsi-bolh/  met  ben  %c;«n,Oa8h °» tog  ban  <£fpecnon  en  bcw  iBaecfcbalh  ban  %it  Ban  SS 
con  /  en  gehomen  5ijnbc  boo?  2Ctcecl)t  /  Deeft  Dpiï"Ut. 
met  ï^etacb  bc  cec(tc  poo2te  op  boen  fp2ingcn  / 
ban  menende  Dct  felbe  ooh  aen  be  ttocebe  ©oo2tete 
boen/  Deeft  Dct  albacc  niet  toillen  geluehen  /  baec 
obec  ben  jjfèceffer  boob  bleef  /   en  aen  b'anbece 3Übe  meenben  fn  bc  mupcen  met  labbecö  te  be* 
Klimmen  /  ban  alfoo  bc  labbecö  te  ho?t  toacen  / 
en  bat  baec  binnen  bec  (tab  een  gcootcn  alacm 
rniam  /    en  bc  25o2gecijc  in  bc  toapenen  gecaeh^ 
ten  /  b002  behulp  ban  ben  <02abe  ban  25ufquop  / 
^onc  ban  ben^ceccbanBauic/  bic  eectijbö  d5ott* 
becneucban  ?fitcccDttoaö  getoceft/  befe  töbeecefta 
<62abe  ban  25ufguop  getoeejt  /  en  in  befe  <0o2loge 
gemaccht  /   Dp  toaö  met  eenige  3Balfe  en  ̂paen^ 
fc  ̂olbatcn  baec  binnen/  en  Deefe  bc2Ö02gecnebie 
albegonben  tcblucDtcngecouragcect/  enmettooo2- 
ben  geftecht  /  en  tot  tegentoecc  gemacDt  /  fo  bat  be  Mn* 
ninh  toeberom  moft  af  teechen  /  acDteclatenbe  ontcent 
bijftig  man  /  en  beel  gequetfte. 

omtrent  befeu  tijb  machten  men  tot  tDelft  öiiJE*"R be  oube  Keche  fehece  f02me  ban  een  ®2ugge  Z 51 nS3 
ban  200.  boet  lengte  /   bic  men  tegen  een  3©al  rtöepben 
ban  beecticD  boeten  Doogte  op  foube  bonnen  leg;  ̂ t0^- 
gen  /  en  alfoo  op  ttoee  öabecen  aen  b2cngen  /  m^mm' baec  obec  te  mogen  (t02mcn.    <©e  plaetfe  in  be  oube 
&eche  toasf  met  panïtcn  afgefdjoten/  om'ttoecfe 
feeccet  te  Douben  /  bocD  be  3©cch-mee(tec0  DeDbcn 
om  een  (tuh  gclb*  Dct  felbe  öppeöccbtefcoiibc/  la* 
ten  ficn.    €enige  meenben  /  bat  't  felbe  toechtoel tot  petgoebs  foube  bonnen  biencn.  Anbece/  bat  get 
oualijhen  in  p2actnhe  foube  bonnen  geb2acljt  toecben  / 
en  baecom  Dier  te  ianbc  bp  nae(t  onnut  foube  toefen/ 
gelnh  mec(t  appacent  toasf, 

«©acr  toecbe  nocD  een  2S?ugge  ban  ftoaec 
ïjtuh  /  en  op  een  geboegt  /  om  op  Dct  toatec 
te  mogen  bjijben  /  enbenobec-ïopenbeboo2252ug^ 
ge  biencn  /  bic  men  ooh  ban  berfebepben  ftuchen 
machte  /  beguaem  om  l)ct  eene  (tuh  inljetanbecte 
boegen/  en  alfoo  een  beele  <tf5cacbt  obec  te  leggen/ 
bic  men  mceubc  ban  foo  ba(t  te  fullcn  leggen  /  bat  4a 
of  50  juan  tegelijh  baec  obccfouben  mogen  lopen. 
<©efe  252uggetocrbenabcrDanbJbperpccientic/  na 
bat  eenige  befectuefitepten  toacen  gerebjefleect/  goet 
cnbicn(tclihbebonbem 

^en  17  <3!ulij  baec  natoaiSrnrt€rceUentieb2oeg 
tipt  ben  $!age  met  be  <0uacbc  bectogen  /  en  bebz 
aen  ben  Eepbfen  <©am  een  lange  bouten  252ugge 
P2oeben  /  bic  men  obec  lanbeenin  <©cachtcn  tegett 
een  3©al  ban  een  plaetfe  op  foube  horincn  acn- 
b2engen  of  heupen/  en  foo  baec  obec  (t02men.  €n 
na  batfe  be  552ugge  aen-gehcoben  en  in  Dct  toatec 
geb^acDt  Dabben  /  toecbe  be  felbe  alfoo  goet  gebon* 
ben/  bat  tod  150  mannen  baec  op  liepen  /  fonbec 
batter  pet  aen  bzah/  ofbe  felbe  te  (eer  in-fonh/  en 
mits  bien  geacht  bat  men  ïjcm  baer  mebe  tod  fou* 
bc  bonnen  bienen  in  plaetfe  baer  geen  iflanfecntoa;  »«« 
een.  Goojba 

Carei  Roorda  Dabbe  uut  ©2ieffattt  aen   beg^jSi 
25ucgemce(tcrcn  /  en  ooh  aen  ̂ acob  5?!co(tenf?.m«fiEwn 
^eccetaciöban€nhDunfen  /  tot  fijnbec  ontfchulbï^n  .^«cc# ginge  gefcD2eben  /  en  be  felbe  becabbectecct  ban  Dct  SfiSJS 
gene  Dem  te  lafte  gelept  to02be  /  en  baec  bencffens  fm.    y 
becmaent  tegen  be  ̂ cffepnen  ban  't  ïniptf  ban  fyap  ©ie  ban 
fouto  op  Daec  bocbe  te  toefen,    ̂ ier  ban  cappo2t  ge;  S?,l^"J bacn  toefenbc  in  be  ©ccgaöccinge  bec  Staten  lm  dk2wi 
ban^ollanb  /  in  't  felbe  fecrgualih  genomen/  en  ge*  ©jiefianö; 
refolbecct  baec  tegenö  aen  bic  ban  ©2t'ciTanb  tcj^'wnöe 
fcbiijbcn  /   gelijh  gebaen  id  /   bocDeecft  ben26.p'™^ partij  af  gefonben/  inbonbenbe  bat  fp  niet  enrci^oo?&a 
ttoijffelbcn  /  of  bic  ban  ©«fïanb  Dabben  in  gocbeen  ®m& 
gebenhcniirebeloffdühe  «cfolutien/  öeeriöHeerpe;^"^. ©H  bÜiCU/foaC 
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bitien/  erpïoicten  en  aaien  /  bp  Ijoogec  gebacute* 
mfife  ben  finten  ban  >£>2angien  en  fijne  ï^tntic- 
ren/  fonbec  b<*rfcuooninge  ban  lijf/  goeb  enbloeb/ 
tot  aftoeecingc  bec  ̂ uaenfrije  «Emannpe  I  en  b02* 
fcerniffe  bec  $ebeeïanöfe  ©jpljeben  en  toelbacen 
genomen  en  gebaen  ooit  toat  bedien  ban  goeb 
en  bioeb  /  en  ïjoe  Doge  beftoaecniffe  tien  ï^up- 
fe  ban  ̂ aflouto  baec  boo2  té  obec  gefeomen  / 
toat  fijnere eüentte  tegentooo?big  /  en  ben  toel- 
gebo2en  <*&abe  Wilkm  3tobetop  ban  $afiou 
Ijacen  ̂ tab-lpubec  /  ten  epnbe  boo2fcïpeben  fon* 

en  op  be  impo2tantieen  confeguentiebanbefenuan* 
oei  fo  ti)oeHJfe  te  letten/  en  baec  m  fulfce  0202e  (tellen  / 
afóbe  gemeene  fafte  en  Ijaec  epgen  toelbaectbecepft/ 
uptöetfcD^ijben/  ban 't  toelfieDaccnietanbetgljab* beuetoeegt/  aldbenbicnftbanljaec  gemeen  geliefbe 
$aöeclanb- 

©eele  meenben  liat  befen  2&2ief  met  beel  goets 
foube  boen  /  maec  offenbecen  alle  bte  banbe  factie 
ban  töoo2ba  /  bte  beel3ijn  /  ais  Diec  mebe  genoeclj 
gep20fccibeect  toefenbe  tot  fijn  juftificatie  /  baec 
tegen  boen  fcfmjben  /  berfcljepben  poincten  /  bte 

bec  gelijhe  becfclioninge/  nn  beele  jaren  gebaen  Ijeb*  niet  ban  tot  bcctoeccinge  en  becbittecinge  ban  be 
ben/  en  nocl)  boen/  en  batfe  alöanbccc patriotten 
Öaec  baec  mebe  becbonben  ijouben  aen  be  boo2* 
fclpebe  ̂ upfen/  en  Ijaec  mebe  mifnaegt  öet  onge* 
ïrjft  toelfe  men  fijn  Crcellentie  en  «5enabe  aen  boet. 
t©at  W  ban  iollanb  fulftss  ten  fioogDften  mif* 
Ijaegt/  en  fjaec  ieet  toefen  foube  met  caeb  /  baeb  / 
of  connibentie/  baec  aen  pact  of  M  te  ïjebben/ 
maec  foo  net  onbec  Daec  gebiebgefcDiebe/  fouben  fjet 
felbe  bp  cremplace  ttcaffeboencemebiecen/  om  bat 
be  onbanubaetöcpt  in  fulfte  fiucften  <0ob  en  allen 
eeclijlsen  menfcljch  ten  noogftcn  mrèïjaegt.   ̂ at  be 
,®cbeclanben  in  netgenecad  of  particulier  nopt  toa* 
ren  in  rujte  en  b2ebe  te  confecbecen  /  fonbec  tot  Det  be* 
lept  bec  gemeene  fahen  te  geb2upïicn  3#oof ben  en 
peeren  ban  qnalitept :  baec  toe  geen  te  binben  of 
te  bebenffcn  toaren  /  iiU  met  meecbec  confibentie  / 

bcrfcftcrtlKpt  /  en  bienfteu  ftonben  geb2upftt  toer* 
ben  /  aïö  be  ̂ cfccnbcnten  ban  ben  boo2itoemben 
Binten  en  fijne  toebeten  /    en  confequentelift 
fijn  €rceï!entïe  en  <6enabe  bat  nopt  in  eenige  $20* 
binden  of  ̂tcben  te  toege  t$  gctoac0t  een  bateuj* 
«e  inbccibihge  of  appacentie  ban  eenige  finiftre  o* 
pinie  tegen  ben  boo2fcl)2cbcn  $2ince  /  fonbec  bat 
feer  K02t$  baec  na  bcbonben  toag  bat  ben  gemep* 
nen  bpanb  fijn  pjactijften  en  fjaet  baec  onbec  Ijecft 
neb2iipht  en  ge3acpt.  ̂ at  niet  tegenftaenbebe<0e* 
refemeerbe  Religie  en  betf  BabeelanbiS  toelbacen 

en  b2Pfjepb  /  in  Det  beginfel  fcfjeen  gefocljt  en  ge- 
meent  te  too?ben  /  be  faften  in  fulfienpointt3ünge* 
bzaW  /  bat  geen  mibbelen  ïjebben  nonnen  gebon* 
ben  to02ben  /  of  men  fteeft  be  felbe  ̂ obintien  en 
^teben  fïen  ballen  in  fianben  bec  gemeene  bpan^ 
ben  /  met  beclieö  ban  be  <0ecefo2mcecbe  Religie  / 
en  becanbecinge  ban  be  3©2p8epb  en  upterlijne 
flabeenpe  en  fubjectie  bec  ̂ pangïaecben.    «©at* 
fe  Oiec  om  Ijaec  abbecteecben  /  obec  lange  beeftaen 
te  Debbcn  /  bat  be  paffien  ban  Cacel  ï*oo2ba  foo 
becee  uptgcb02ften  toacen/  bat  bp  Ijem  niet  onbe* 

bacnt  / "  nocD  na  gelaten  toecb  /  baec  boo2  ï)p  ben pecfoon  ban  ben  boo2fcli2cben  a5?aef  3©ilïcmöacen 
^tab-öoubec  in  bebenhen  mocljt  hengen/  en  öoe 
toel  fp  fulhö  ban  qttaben  eremple  en  confeguentie 
bonben  /  en  fjaec  becplicDt  öielben  /  bie  ban  ©2ief* 
lanb  te  becfoeften  /  om  in  tijbss  baec  in  te  boo2- 
fien  /  en  be  gemeene  fafie  /  en  öaec  pacticuliec 
ban  fcljabe  te  confecbecen.    dabben  nocfjtanis/ 
mitö  fp  fclfö  ftenniffe  baec  ban  flabben  /  goet  ge* 
bonben  te  geloben  /  bat  fp  baec.in  nabifecetie/  tot 
öcö  gemeene  ïanb($  en  ftaec  epgen  toelbacen  o?* 
b2e  fouben  fïeïlcn/  maec  nu  becjtacnbe  /  bat  be  fel- 

be f  mie  foo  fcïjabelijfte  innanfeecingc  toaiS  boenbc/ 
bat  W  ïjaec  ertenbecebe  tot  in  be  #20bintie  ban 
ï5ollanb  /  atë  upt  be  252ieben  ac,n  ben  ̂ eccetactë 

en  ̂ urgecmcejt'ecen  ban  <£nWjupfcn  gefcft2eben  / 
te  fien  toasV  en  bat  fijn  meeninge  toaöbe$20bin-- 
tien  en  ̂tebenin  oneenigïjcpb  enbiffibenticteb2cn* 
gen.   €n  fo  toel  fijn  €rcellentie  al^  <6enabe  met 
gcootc  onbanïtbaecljepb  en  manifefle  calumnie  aen 
te  taffen  /  en  bat  obec  fulfó  be  felbe  factie  boo2 
ben  gemeenen  toeiaant  /  en  oofe  ban  ïjace  $20bin* 
tie  beel  bangeceufec  toais  /  al$  opt  factie  ban  te 
bojen  /  en  fp  ban  l^ollanb  /  inbien  ï)p  onbec  öaec 
gebieb  toace/  foo  eremplaice  flcaffe  fouben  boen 
boen  /  alö  be  gemeene  toelbaert  /  enbeconfecbatie 
ban  be  lofiijhe  reputatie  ban  fijn  <£rcellenticcn<©e* 
nabe  foube  berepfeften.   ̂ o  ftonben  fp  niet  na  laten/ 
bie  ban  ©2tefïanb  /  a$  goebe  ̂ abucen  en  25onb- 
genoten  ban  't  felbe  Dace  geboelen  b2icnbelijft  te  ber* toittigen  /  batfe  fulfte  ten  belten  toilben  beeftaen  / 

ilegecinge  fouben  (teeeften  /  ban  tjet  i,ö  baec  bp  ge^ 
bieben/  ïjet  3?  of  ïtoo2ba  of  fijn  factie  fo?gben  bat 
Ijet  in  't  no2te  of  in  öet  lange./  nu  bie  ban  foliant 
Ijaec  be  falie  aentcoeften  /  qualift  mocöte  aflopen  / 
of  batfe  felfg  geboelben  bat  ben  ttoift  lange  ge^ 
noecö  gebuuct  Dabbe :  en  bat  fon  <0enabe  tot  b2e^ 
be  genegen  5ijnbe  /  fijne  patientie  niet  meer  \ai\tit 
tecgen. 

g&en  25  5pebjuarp  feceeg  CöomasS  ban  ̂ ta*  ̂ %mu 
ftenb2oeft  be  Compagnie  öuptecen  /  ban  ben©0;;hCba„ föitmcefiec  ̂ onn  bie  ban  bequetfuceinben  ^lacl)  fönquetfu, 
ban  €ucnï)out  geftcegen  /   baec  ban  gejtojben  «aefiaj 

'<©en  3Cgent  ban  beleecen  Staten  oSlenecael  Ca* ronquamben24  #cb2uacijinbenï|age/  met  252ie* 

ben  ban  be  fcomngiune  ban  <engclanb  /  iupbehbe  ""  "par„. alüu.».  moetij 

toen. 

®en  %* 

gent  <&n» 

M 25jief  ban 
be  (Hoiiin* 
fiinne  ban 

<3enecaei. 

YN  HEEREN, 

De   particuliere  affairen   van    defen   Edel- 
man ,    hem   occafie   gevende   om   u  luyden  voor 

een  tijd  by  te  komen  ,  hoe  wel  gy  luyden  fo  gce-  €n'g*eïa"nö de  proeve  hebt  van  fijne  fuffifantheyt  en  eerfaem-  aen  ö-*Ne* 
heyt ,   dat  het  niet  van  node  waerU.  L.  die  te  ver-  ̂ "*"3 meerderen  door  andere  recommandatien.     Soo  is 
het  nochtans  dat  de  opinie  die  wyder  van  hebben  , 
ons  niet  toe  laet  hem  te  laten  gaen  fonder  dit 
woortjen  van  getuygenifle   :    Dat  fijne  wijfe  com- 
portementen  ,    behalven  fijne  neerftigheyd   altijds 
leer  gevordert  hebben  de  uytvoeringe  van  uwe  fa- 

ken.    Hierom  ift  dat  wy   hem   aengenamer  ge- 
oordeelt  hebben  dan  yemant  anders  ,   om  u  luyden 
te  brengen  de  Ratificatie  onder  ons  grote  Zegel  > 
van  onfe  ontfanginge  van  de  Landen  en   Volke- 

ren der  Vereenigde  Provintien  in  het  Verbond  en 
de  Confederatie  ,    onlangs  befloten  tuflTchen  ons  en 
onfen  feer  lieven  Broeder  den  Alder  -  Chriftelijk- 
ften  Konink  ,   na  de  belofte  ,   gedaen  door  onfen 
dienaer  Gilpijn  ,  plaetfe  houdende  voor  ons  in  u- 
wen  Rade.     Het  welke  gelijk  wy  luyden  voor  heb-  (  Fol.  1 8. ) 
ben  ,   voor  foo  veel  ons  aengaet   ,    onverbrekelik 
te  onderhouden.     Alfoo  twijfelen  wy  niet ,   of  wy 
fullen  van  u  luyden  ontfangen  gelijke  en  corref- 
ponderende  officien   van   oprechte  vrundfehap  en 
dankbaerheyd  ,    gelijk   wy  door  onfe  weldaden 
ons  dies  weerdig  gemaekt  hebben  ,    en  dat  door 
fuiken  middel  uyt  defê  onfe  t'famen-voeginge  vol- 

gen fullen  honorable  effeden  ,    en   bequaem  tot 
onfe  gemeene  befcherminge  tegen  onfe  vyanden  , 
en   tot   verminderinge  van  haer    macht  en  hoog- 
moet.     Eenige  andere  particulariteyten  aengaende 
den  welftant  van   uwe  faken  ,   waer  van  het  ons 
gedocht  heeft  te  betamen  voor  onfe    goetwillig- 
heyt  ,   u  luyden  te  verwittigen  ,    hebben   wy  de 
voorfz.  Heere  Caron  gecommuniceert ,  in  de  welke 
wy  u  luyden  bidden  hem  alle  gelove  te  geven,  als  in  het 

gene ,  't  welk  komt  van  wegen  de  gene ,  de  welke  is 

Uwc  feer  geaffe&ioneerde. 
<&nbec-tefteHt 

ElyfabethC. 

I£et<0pfcf)2ifttoa.& 
Aen  mijn  Heeren  de  Staten  Generael  der  Vereenig- 
de Nederlandfe  Provintien. 

Hier  bp  lebecbe  Caron  mebe  ober  be  252ieben 
ban  ratificatie  gefcfneben  in  Satijn  bp  befèonin* 
ginne  met  Daren  epgen  öamennameonbertepfont/ 

en 
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{iatifftarie 
ban  net 

tulftöen  öe 
Iftoninfi 
»ar.ü:ari!i* 

niugiune 

Copie  ban  ijct  tcanflaet  is  bolgenöe. 

By  der  Gratiën  Gods  Konin- ELISABET
H 

ginne}  &.C 
Dat  wy  gefien  en  gelefen  hebben  feker  in- 

ftrument  ,   gefclireven  en   bezegelt  met  den  gro 

ten   Zegel    dei- 
Nederlanden.  ; 

cn  met  bet  acnfjanienr  5egcl  baa  bare  ilMjeitept  iit      (Cec  fclbcc  tijb  compaicccöc  in  tic  becgaöertngc  ban 
gcoenen  a©a|Tc  acn  Dubbelen  ftcerte  /  baec  ban  btcc  bc  ï^ceccu  Staten  «jBemciel  öe  i3eece<0eo2gc<8rl* 

pijn/  cn  lebccöe  obccccnen  23ncfbanöc&omngtn* 
ne  ban  <£ngcianb  /  ban  ben  5.  jpcb2tiacn. 

Inbouöenöe  bat  nototc  toas  bc  rhoepte  bic  fp"<3eo?tje 
baööe  boen  boen/  om  tot  cemuouccement  ban  bace <l  ,f '  {$ï 
bccfcbotcn  penningen  te  nomen  /  cn  bat  bet  niet ' toas  te  becawtooo2öen/  batopfobiUijuenfahegccn 

Staten    Generael    der  Vereenïgde  CpnbC  toaS  genomen  /   gemCCÏtt  ï)Ct  fetb?  batC  ïm  ' 
Ook  getekent  ende  bezeeelt  van !  te  na  ginlt  /  en  ben  bijanö  ïjcm  becbeugt  /  ftenöe ' 

tan  <£nae»  wegen Henrik    de    Vierde,  Konink   van   Vrank- 

en    Navarre  s    by    den    Hertoge   van  Bouil- 
en    den    Heere    van    Bnzanval    fijn    Gefan- 

rijk 
Ion 

ten  ,  en  van 
onfen  Dienaer  , 
fchreven  Staten 
vallen  tuffchen 
naers ,  foo  van  onfen  lieven  Broeder  ,  als  van  ons  , 
te  weten  :  Dat  de  voorfchreve  Staten  feer  geerne 
ende  met  alle  vlijt  in  hare  Vergaderinge  ,  met  ad- 
vijs  van  den  Doorluchtigen  Heere  Maurits  ,  Gra- 
ve  van  NaflbU  ,  Prince  van  Orangien  ,  en  Gouver- 

neur van  verfcheyden  der  Vereenigde  Pro  vintien  , 

en  ook  die  van  den*  Rade  van  State  der  felver 
Landen  ,  doorfien  en  rijpelik  gelet  hadden  op  fe- 

ker Traófcaét  van  verbond  offenftve  en  defenfive 
befloten  tufïchen  onfen  beminden  Broeder  den  Ko- 

nink van  Vrankrijk  en  Navarre  ,  en  ons  ,  om  af 
te  weeren  de  machinatien  en  de  ambitieufe  deffey- 

nen  des  Koninks  van  Spangien  ,  tegen  alle  Prin- 
cen  en  Potentaten  van  gantfeh  Chriftenrijk.  Wel- 

ke Verbond  de  voornoemde  Staten  achten  noo- 

dig  en  profijtelik  tot  confervatie  der  voor  -  feyde 
Nederlanden  ,  tegen  de  ambitie  van  den  Ko- 

nink van  Spangien  ,  en  datfe  die  aen-nemen  met 
alle  ,  en  elks  fijne  Articulen  en  conventien  daer 

in  gefpecifïceert  ,  en  daerom  begeerende  onfe  Ra- 
tificatie van  het  aennemen  defes  voorfchreven  Ver- 

bonds  ,  foo  van  den  voorfchreven  Konink  als  ons 

haer  gefevert  te  worden.  Doen  wy  den  fel  ven  Sta- 
ten mits  defen  kond  ,  dat  wy  geerne  approberen 

dat  fy  en  haer  Landen  ,  Heerlijkheden  ,  Steden  , 
eri  Sterkten  ,  en  alle  die  daer  in  wonen  ,  begre- 

pen werden  met  den  voorfchreven  onfen  lieven 
Broeder  ,  en  ons  in  het  voorfchreve  Verbond  en 

Alliantie  ofFenfijf  en  defenfijf.  Dat  wy  ook  geer- 
ne en  ten  beften  aen-nemen  hare  goetwillige  be- 

loften van  te  voltrecken  en  achter-volgen  de  con- 
ventien in  de  voorfchreve  Alliantie  begrepen  ,  va- 

ftelik  vertrouwende  ,  dat  fy  alles  en  elks  byfonder 
daer  in  fullen  volharden  •;-  en  in  alle  voor- nemen 
van  den  voorfchreven  onfen  Broeder  of  ons  tegens 

de  voorfchreve  attentatien  des  Koninks  van  Span- 

gien alle  hulp  en  byftant  neerftelik  confereren.  In 

geloof  en  kennifle  ,  van  welk  wy  defen  onfen  ope- 
nen Brieve  ,  met  onfe  hand  ondergefchreven  ,  en 

met  aen-hangen  van  onten  Zegel  doen  beveiligen 
hebben. 

Gegeven  in  Weftmunfter  den  4.  Januarii,  in 't  39. Jaer  van  ons  Rijk . 

En  was  ondertekent 

Elifaheth , 

CnnocDIeeger: 

By  de  Koninginne. 

<®nbcctebent 
Careid. 

Hebbende  het  Zegel  van  hare  Majefteyt  in  groenen 

Waflè ,  en  aen  dubbelde  fteerten  hangende. 

€n  alboetocï  men  fagbat  bc  l$eeccn  Staten  feec 
flautoclih  baet  in  to02öen  aengenomen  /  cn  bet  bifiju* 
tabel  toas  of  fp  niet  meer  toojöcn  aengenomen  boo? 
gebolg  ban  öe  3Ligue  of  becbonb/  en  om  anöeccn  te 
Ijelpcn/  aiëboo2p2tnctpalc  partijen  contcactantcn  / 
mollen  ebentocl  bacc  mebc  tc  b?cöcn  toefen, 

VI.  Deel. 

ia.  .ü  m Dtuffiada 

tantra* 
ie  /  ban 
tut gen  öe 

Dl  tn* 

ginne 

bacc  onöccfatcn    nanen* 

te  toeten  ban  bc "  f  ,anr° ' 

bat  baecöittoebccbaect  ban  ben  genen  bacc  fp  at 
les  bp  opfet  /  en  fonbeclinge  boo? 
bert  toas  /  batfe  in  befm  noob  / 

onfen 't  wegen  by  George  Gilpijn  j  gcott  cquippagie  ban  be  gcoote  ̂ paenfe  SCcmaöe 
,  en  Raed  in  den  Rade  der  voor- 
,  inhoudende  de  handelinge  ,  ge- 
de  voorfchreve  Staten  en   de   Die- 

/ 

"necacl. 
«c 

<c 

K 

<c 

tenJiT^ff 

tot  öaec  epgenbefentte  niet  een  beel  ban  baec  becfebo*  ''boeman 
ten  mibbelen  ban  toeöec  bcijgen  /  en  foo  bet  be*  "be  **** 
b2ecföe  mtfeontcment  ban  bet  bolfe  ben  Staten  ge-  "  "TamU 
öient  (jcbbenöe  om  öe  koninginne  tot  aftfanö  ban  "».*ta* 

Oaec  becbolg  te  betoegen  /  bel)002be  'tfclbcöaccnu  lw«n<ee« mecc  te  betoegen  tot  continuatie  banöaecbiUmbec- 
foeft/  om  bat  ̂   om  bec  Staten  toille/  cn  batfe  tot 
geen  openinge  ban  paptf  beeft  toillen  beciïaen  /  tn  be^ 
|en  noob  bomt  /  allegecenbe  't  felbealfeen  om  te  bt> tonen  bat  betfabeuc  batfe  in  be  fnccbeantiebanïjaec 
becbolgboet/  nietupt  onboojficbtigljcpb  banbein^ 
conbenientien  gefebiet  /  maecupt  commifecatte  cn 
affectie  ban  Het  Staten  (laet  /  bic  bacc  te  b02en  in 
rufte  lebenöe  /  fonbec  eenig  boojbeel  bctoecgt  \)cb-  " 
bm/  benlicben  te  fecoucccen  /  en  baec  nu  betoegen  " 
00b  te  paffecen  f  obec  be  flautoigbeben  btcfe  in  bacc  *■ 
regacb  in  be  Staten  bint ;  <©oclj  om  bat  bet  nu  mecc  " 
bantijbiö/  een  goebc  refolutte  te  tonen  /  cn  fp  bt?  " 
bccaemt  imft  ais  te  bojen  ben  ̂ pangiaect  in  fijn  te 
3lanb  te  uefoeüen/  en  boo?  te  bomen/  begeectttotn^ <( 
tig  ban  öe  befte  ̂ toepen/  toel  geequippeectenboo?- 4t 
fien  boo2  fes  |I>aenben/  en  tegen  bert  10.  Wptil  acn  " 
be  5©upnen  te  bomen  /  om  up  benbacen  becboegt  " 
toefenbe  /  baec  mebc  t'ecplotcteccn  naec  men  ban  tijö  " tot  tijö  fal  002bclcn  nobtg/  baec  af  fp  mebe  lafï  ge- 

geben  baöbe  aen  <6ilptjn/  cnbegcccbc  bat  men  met" 
©eec  biec  af  communtceccbe/  congcatulccenbc  boojts  " 
ben  Staten  ban  ̂ z  iaetflc  bict02ie/  cn  batfe  baec  af  " 
Uebec  tijbingc  ban  be  Staten  a(s  ban  anbeecnont- " 
fangen  Ijabbc  /  en  begeeebe  bat  men  baec  tn  bit  bec* tc 
foeb  geen  toepgecinge  toübc  maben  j  ï|tec  op  bec* <c toonbe  i)e  ̂ cece  <6ilpijn  bp  gefcb2tft  /  boe  bat  be 
Staten  mbe Alliantie  toacen  genomen/  boe  nobig TOj(rt h 
bat  be  Alliantie  toas  /  om  te  toebccflacn  beambt*  JSnïcn 
tieufe  actie  ban  ben  ̂ oninb  ban  Spangien/  bk  bc  mme 

koninginne  om  batfe  baec  met  befc  % anben  babbc  tn*  »«f « «afi 
gelaten  /  na  't  Xeben  /  &coon  cn  Hlanb  gcflaen  beeft/  K„  ÏÏS1 
baec  boo?  fp  grote  bolten  tc  toatec  en  te  lanbc  tot  k  «uS 
bacc befentté  babbc  moeten  boen/  fonbec  eentgecm^sinn». 
boucfement  ontfangen  te  öebbcn;  becbaelt  mebc  bat 

be  bopagie  ban'tboojleben  ^aecopCaliögebaen  / ben  Éoninft  ban  spangien  tn  «^cbepen  bolb  m 
Ifimunitte  feecbecacbtect babbc/  cn  becoo2faeftt  bc 
crtcao2binactö  pjocebucen  tegen  bc  ncgotiantcn/  en 
't  faillecen  ban  beel  grote  Comptoicen/  bic  ben  met 
gelbe  plegen  te  boo2ftcn  /  baec  boo?  bolgbe  bat3ijn 
bolh  onbetaelt  /  cn  ben  Cacbtnael  tn  een  3toachen 
ftaet  bleef/  cn  fnne  p?obintten  fo  feec  moft  foulecen  / 

bat  alle  faften  tot  een  alteratie  tenbecebe/  'ttoelbbe 
koninginne  obecmccbcnbc/  toas  toebecom  gecefol* 
bcect/bem  nocb  tn  fijn  3lanö  te  gaen  befoebcn  /en  bact 
mebc  be  P2epacatten  tegen  baec  gecufl  /  te  boo?bomen. 
©ecfoebt  baecom  bc  20.  ̂ cbepengecuft  en  tegen  ben 
tijb/  ais  tn  ben  25?tcf/  om  alfo  mettec  baeb  tot  be  €re* 
cuttc  ban  bet  becbonb  te  bomen/  baec  af Cacon bc 
approbatie  geb?acljt  babbc  /  cnbecfocbtDiecopbac* 
fltge  cefolutte. 

<©e  Staten  «©enccael  namen  ben  252tcfcnp2opo* 
fitie  obec  /  en  meebten  toel  bat  be  koninginne  niet 
ongaecne  cenig  becljacl  ban  begeobtincccbcbict02ie 
ban  (Cucnbout  foubc  gebab  bebben  /  00b  bebom* 
mecben  fp  baec  foo  feec  in  bit  becfoeft  niet  /  al  boe 
toel  fp  bieesben  bat  be  fèontngtnne  toebecom  cenige 
€nnelfc  biec  tipt  bit  Sanb  foubc  tcccbcn/  cn  alfo  befc 
Sanben  ban  baec  fecoucs  ontbloten  /  cn  be  felbe  tegen 
be  3©tntec  toebecom  tc  fenöen  tot  laflc  ban  öe  3lan- 

|  ben  /  't  toelb  feec  ongelegen  bomen  fouöc. 1  5^b  i  3>m 



3i8 ©«  <B;at»    *Den  27  5pcl)2tiarp  të  ten  <*?>?abe  ban  €gmont/ 
SïiSS»  ̂ ic  tot  nocl)  toc  *rt  öcn  ̂ aöC  oetoceft  toa$/  berto- 
"ehtna  gen  naiBafelant -^lupg  toe/  om  bes  anberen ©?anhcgfj/tiaeösf  ban  taer  naer  ©2anftrijfttcbertrecften/  Oeb- 
B?SS  üenöc  üccl  penningen  op  fijn  «tffcaeffcöap  gelicljt  / 
nïttoS.  tot  betalinge  ban  fijne  fcïjulben  /  taer  toe  Op  met 
ftnt  üan  öe  confcnt  ban  te  peeren  Staten  eenige  ban  fijn  Santen 
*t«n„»     berftocljt. 

fSStai/n*  ®cn  6  ̂ Kartp  beoonffee  fterft  te  bn'efen  en  ge* ecöan  fijn buuröe  tot  ten  feftienten  toe/  atëtoanneerOettoe- 
ftöuibcn.  ber  begon  te  topen  /  en  ten  20  begonft  Oet  toeterom 

te  briefen  tot  ben  27  toe  /  't  toelft  feer  goct  op  't  Sant ui.ö  öejof 
tocberjBÉ  in 
jfRwtio. 

Het  vier-etvdertigfte  Boek,  I597" 
en  -  boben  toeterom  tn  fijne  Oanben  te  Oercellen  / 
fijne  affignatie  /  beeft  gcrcfolbeert  fijn  <©eloobe  / 
beloften  /  Contracten  en  toefegginge  te  b?eften  / 
en  aen  alle  fijne  <£tebiteuren  te  fclj02(fen  /  panci- 
paltjft  be  ̂ ooffcOc  $egotianten/  toepgecentemete 
beö  Cartinaetë  toifTclen  ban  ttoee  ji^iliocnen  en 
een  Oalbe  iconen  /  bp  ben  Carbinael  getroeften  / 
te  accepteren  of  te  betalen  /  Beeft  ben  29  $obenv» 
toi.s  1596.  tn  3£2itft  laten  uptgaen  een  paccaeten 
decreet  /  baer  in  Op  berftïacrt  be  rebenen  bte 
Öem  betoegen  te  rebocerenbe  betalinge  ban  bc  opge* 
nomen  toiffelen  ban  t}c  Boopluptcn  $egotianten/ 

toaö/ fooombatbeaertb2ucïjtennietalteb2oegupt  befcfjulbigenbe  be  Öooplupben  $egotianten  ban 
be  aerben  fonbe  bomen/  atëooftomtetoatecenupt 
tenanten  te  toen  beclopen/  enbefelbe  b?oegt?oocO 
te  Rebben. 

JSSJSK  (Cegcn  ben  18  |Bartp  toa«  bp  tie  ban  <©elber- 
ï  bthnen ïanö  mKn  3£ant-bacö  uptgefc02eben  om  gebouben a«nb«m.  te  toerben  binnen  SücmOem  /  altaer  men  berftont 

bat  eenige  nieutoigbeben  foubcn  boojgcfïagen  toer- 
ben  /  namentlift  batfe  geen  «gjonfteren  ten  platten lanbe  onber  contributie  ban  ben  bpanb  fittenbe  / 
op  be  bergaberinge  foubcn  abmitteren  /  en  alfoo 
men  b2eef De  bat  bier  upt  eenige  3toarigfjept  foute 
mogen  beroo2faeftt  to02ten  /  itf  goet  gebonben  bat 
fijn  <£rcellentie  op  ben  Xanttacb  foute  pjefent  toefen/ 
om  fo  baecqueftien  en3toarig0etenmoc0tenbal; 
len  /  ÖP  tie  too?  fijn  autlj02itept  foute  mogen  ftil- 
ïen  /  en  boo2t$  om  ben  Sant  -bacO  ten  mee- 
ften.p20fijte  en  tienfte  ban  ben  Santé  te  öelpenbe- 
lepten/  en  ooft  om  baer  na  in  't  felbe  quartiero2 h}e  op  te  #02tificatie  te  (tellen  /  taer  toe  ï)p  ooft 

( ra.  18. )  jjt1n  Kiccnljem  metc  na  <£>ber  -  ff  ffel  foute  gaen 

• 

onbeljoo2ltjfte  tooefter  "genomen  te  Rebben  /  en taerom  te  fcö02ffen  alle  betalingen  /  tot  bat  beli* 
quitatien  gemaeftt  en  op  alles  nater  getifponeert 
foute  toefen/  berftlaert  boo2  goet  te  bouten  alle  bet 
gene  fijne  ̂ efitenten  en  &cninftlijfte  ftaten  /  en 
alle  tie  betoint  fjebben  ban  fijne  Jjoninftlijfte  inftom* 
ften/  tien  aengaenoegeo2Donneert  nebben /geltjftbp 
bet  boo?f3.  ©laccaet  en  decreet  itf  blijftclift  en  Oier  na 
iöbolgenbe. 

O 

BV    DEN    KONINK. 

Vermits  tot  onfer  kennifTe  gekomen  is  >  en  wy  JjJ««* 
ook  dadelik  bevonden  hebben,  dat,  niet  jegen- Bepub"" ftaende  alles  wat  onfe  Koninklijke  inkomften   vanceectfn 

defen  Rijke  en  andere  daer  bnyten,  hebben  konnen  ̂ pangim/ 
verftrecken  en  uytbringen  :     Ook  de  gunft  en  hnl-  ̂ „„^ 
pe  die  ons  van  zijne  Heyligheyd  gedaenis,  tot  on-  g jjii(p^  t 
derftant  en  bevordei  inge  van  de  Oorloge  tegen  de  En-  aengaenöc 
gclfen  ,  en  befcherminge  van  de  Catholique  Reli-  jgjj*n  ̂ ' gie  ,    met  famen  de  gedurige  dienften  ,    welke  ̂ opnemtn 
onderdanen   en  vaflalen  van  defen  Koninkrijke  ons  ban  gntw 

baer  ooft  een  &ant#  -  tacb  binnen  ̂ tool  be^ 
fcb:eben  toaef  /  be  peeren  Staten  <0enerael  en  te 
ïtaten  ban  dState  fOltten  OOftOptefe^lant^-tagen  bewefen  hebben  ,   en  noch  dagelijks  zijn  doende    fieöaenmtt 

eeltige  «0etepUteerte/  namelüft  :   l^^dfpncopjS  volherdende  in  hunne  oude  en  grote  getrouwigheyt  i^JJJ** benevens  de  groote  veelheyt  vangoutenfilver ,  dat <&upft  /  en  ®.  ̂ nt?ieö  %ffel0  met  252iebenban 
rretentie/  om  ben  noot  banbe^eneraliteptboo?  te 
b2agen/  en  te  berfoeften  intoilliginge  ban  booöer 
Confentcn  /  alö  fp  tot  nocb  toe  get^agen  batten  / 
mitfgaoerg  ooeft  te  aenneminge  en  fjet  gcb2iipftter 
generale  mittelen  ban  confumtien.  ,§ijn  €rcel- 
Jentie  batte  op  tefe  bopagie  mete  boo?  genomen 
een  Henflag  op  25erft  te  berfoeften/  taer  toe  Op ber- 
fcOeptcn  gereetfebappen  tot  ̂ ernOem  batte  laten 
b2engen :  maer  naterfjant  bebonten  5ijnte  bat  't  mit- bel  taer  toe  boo2  getoent  niet  fuff  ifant  toasf  /  fo  i$  \m 
felbe  niet  in  't  toerft  geflelt ;©en  1 6  jBeert  beeft  men  b2ie  252iebcn  ban  <i52aef 
3|enrili  ban  ben  25erge  ban  bate  ten  eerflen  tifföeert  / 
tie  geintercipieert  toaren  /  ontcijfert  /    ben  eer? 
ften  Otelt  aen  fijnen  2$2oeber  /  te  ttoecbe  en  ter* 
be  aen  Heucftema  en  ̂ irftinga  /    alle  t2te  bin- 
nen  buffel  5ijnte/  taer  b^  Dn  feer  ftlaegte  tatbp 
altaer  geen  geit  batte/  geenamunitie/  en  toepnig 
bolftö  /  en  te  felbe  nocb  gualift  in  02t?e  /    en 
fo  taer  in  niet  boo2fien  toerte  /  tat  OP  niet  fag 
ïjoc  Op  bet  guartier  foute  bonnen  bcóouten/  maer 
bat  Oet  foute  moeten  ontergaen.    il^en  berflont 
mete  ban  antere  ftanten  /  tat  tot  buffel  be  fa- 
ften  ooft  qualift  flonben/  batfe  nocO  0een  geit  bat- 
ben  ontfangen  /  taerom  mai  ten^teten  en  3^02- 
pen  baft  feer  fcöatteten/  enbanOet^rijgöbolftfeer 
lietfouleren. 

erore  nc*     <©e  faften  ban  be  fpinantien  beö  ̂ oninftö  ban 
2Se2  Si*  &PmiOien  flonten  ip  tefen  tijt  foo  gualift  tatter tattn  üan  beelc  ban  ter  bpanten  foltaten  ban  armocte  gua= 
tentipanD.men  oberlopen       0002  geb2eft  ban  2520ot  :  in 

boegen  bat  bc  Cartinael  /  op  te  Oope  tat  te  M& 
ninft  ban  «^pangien  met  ten  centen  taer  in  boo2* 
ften  foute  /  en  taerom  Oem  te tieftaliger  te  maften/ 
genoeebfaem  berfeftert  3ijnte  tat  Oet  ftutoelijft  ban 
ben  SDocbter  teef  ïjoniuftes  ban  ̂ pangien  fou- 
be  boo?tganft  bebben  /   bn  fijne  epgene  ftlepno^ 
tien  en  ̂utoeelenlietberfettcn/  enberpantcn/  om 
fijn  l$of  en  ftaet  op  te  bouten  in  getooonlijfte  reputa- 

*®c  Stontnft  ban  ̂ pangien  meente  in  fijne  3toa- rigljetcn  en  noten  bangeltteboo2fien  /  too2  mit- 
telen ban  fijne  Crettteuren  niet  te  betalen/  entaer- 

ons  onfe  Indien  hebben  uy'tgebrocht.  Ook  alles  wat gekomen  is  van  de  Beden  ,  die  ons  overgemaekt 
zijn  ,  van  die  het  bewint  aldaer  hebben  van  onfe  la- 

ken en  inkomen.  Wy  nu  jegenwoordelik ,  fo  geheel 
uytgeput  en  verdaen  hebben ,  ook  felfs  onfe  Konink- 

lijke erfgoederen  vermindert  en  als  tot  niet  gebracht: 
hoewel  de  voornaemfte  oorfake  van  dien ,  beftaet 
in  de  grote  en  ongelooflijke  koften  en  onkoften  t 
die  wy  geleden  hebben  en  noch  doen  tot  befchermin- 

ge van  de  Chriftenheyt ,  van  onfe  Koninkrijken  en 
heerlikheden  :  Soo  zijn  ook  oorfake  van  dien,  die 
veele  en  overgrote  fchaden  en  intereften  >  die  wy  ge- 

leden hebben  ,  en  die  jegenwoordelik  gank  hebben » 
in  de  finantien ,  wiffelen  en  andere  verbanteniflen ,  die 
met  den  koopluyden  en  lieden  van  handel  uyt  onfen 
name  en  bevel  gemaekt  en  opgenomen  zijn  :  nademael 
wy  de  felve  niet  konden  ontgaen,  om  te  konnen  vor- 

deren onfe  fo  gantfeh  nodige  en  hoogdringende  noot- 
faken. Waer  door  nu  alle  onfe  domeynen,  giften  en  alle 

ordinaire  en  extraordinaire  dienften  t'eenemael  in  der 
negotianten  en  kooplieden  handen  belaft  en  verbonden 
ftaen:  En  dat  alderfwaerft  is ,  zijn  onfe  (aken  tenuy- 
terften  gekomen  door  dien  wy  genen  middel  hebben» 
daer  mede  wy  ons  fouden  konnen  behelpen  ,  noch 
weten  ook  eenige  andere  pachtingen  of  middelen  om 
te  gebruy  ken.  Dat  ook  de  voorfz.  Kooplieden  en  luy- 
den  van  Negotie ,  dewelke  tot  nu  toe,  op  wiflel  gege- 

ven hebben,  fulks  ons  nodig  was  om  te  voorden ,  ir» 

't  gene  dat  diende  tot  befcherminge  van  onfen  Konink- 
lijken ftaet ,  en  oorloge  ,  (  die  wy ,  om  de  voorfz. 

rechtveerdige  en  fonderlinge  oorfaken  voeren)  nu  in 
wey  gei  inge  zijn  fulks  te  doen,  en  fwarigheyt  maken 
vorder  te  handelen  :  Mits  datfe  in  hare  handen  en 
macht  hebben ,  alle  de  Koninklijke  inkomften,  door  de 
voorfz.  bewijfenentranfporten»  en  alles  wat  die  ook 
fouden  mogen  uytbringen. 

Daer  uyt  foo  groote  fwarigheden  ontftaen  en  voor- 
vallen ,  waer  in  foo  niet  weide  voorfien ,  foude  ge- 

noech  wefen  om  in  merkelijken  hafaert  en  gevaer  te 
komen  alle ,  dat  ons  God  de  Heere  foo  hogelijk  bevo- 

len heeft  ,  als  namentlik ,  de  bewaringe  en  befcher- 
minge van  fijne  Catholijke  Kerke  ,  onic  onderda- 

nen en  vaflalen  ,  en    alle  die  onder  het  gebiet  en 

gehoor- 



l$97- Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Ooi  loeren. 
gehoorfaemheyt  der  fel  ven  leven ,  ook  te  ftraffen  die 
anders  gehandelt  hebben  ,  mitfgaders  den  wederftant 
van  de  vyanden  ,  Zijnde  Ketters  en  ongeloovige  , 
dewelk  alle  laften  en  verbintenifïèn  zijn  ,  foo  wel 
koftelijk  ,  als  by Tonder  en  rechtveerdig  ,  daer  in 
fonderlinge  dient  voorfien ,  als  ook  in  de  fwarighe- 
den  die  daer  reyfen  fouden  van  voortaen  te  betalen : 
Dewijl  men  nu  noch  konde  voorden ,  tegens  de  voor- 
fchreven  finantien  en  wifïèlen ,  En  in  onfen  Konink- 
rijke afdoen,  fulke  ongeoorloofde  handelingen ,  alf- 
fer  ingevoert en verbreyt  zijn ,  onder  foo  vele  luyden , 
die  om  defelve  te  volgen  ,  verlaten  hebben  het  bod- 
wen  van  den  lande ,  het  opvoeden  van  vee  en  hantwer- 
ken  ,  en  hun  begeven  tot  den  koophandel ,  daer  in 
vindende  profijt  en  winninge,  totondienfte  van  God 
onfen  Heere,  en  ons,  met  grote  fchaden  van  onfe 
Koninkrijken.  Alle  het  welke  ,  alfo  het  niet  is  van 

kleynen  bedinken  ,  mits  't  gene  daer  na  isgevolgt, 
heeft  men  voorgenomen  te  verhoeden  de  gelegentheyt 
van  fulke  finantien  ,  welke  grote  maffe  van  goud  en 
filver ,  fo  in  plate  als  in  gerede  penningen  ,  geko- 

men van  Indien,  overgebracht  heeft,  in  de  Konink- 
rijken en  landen  der  rebellen  en  vyanden  van  de  Chri- 

ftenheyt  en  van  ons  ,  boven  't  gene  fy  daer  buyten 
gekregen  hebben  :  met  welke  fy  middelen  van  ge- 

weld gevonden  hebben,  alles  in  roere  te  (tellen.  So 
dat  wy  genootfaekt  werden  ,  onfe  toeruftinge  ter 
oorloge  en  heyrkrachten  te  vermeerderen  ,  en  a]fo 
meerdei-  korten  te  doen  ,  hebben  daerom  bevolen ,  te 
letten  op  eenige  middel,  enordrete  ftellen,  die  men 
beft  fal  konnen  vinden  ,  om  te  bekomen  voorraet  en 

middelen ,  te  volbrengen ,  't  gene  daer  aen  wy  fo  ho- 
gelijk en  rechtelijk  verbonden  zijn,  daer  aen  hanget 

(  alfo  voorfz.  is )  de  befcherminge  van  't  Chriftendom, 
de  verfèkertheyt  en  bewaringe  van  onfen  Rijken ,  Lan- 

den en  heerlijkheden,  totpaysen  rufte  van  onfen  on- 
derdanen en  vaflalen  ,  wefende  een  fake  van  grooter 

gewichte  ,  aen  't  welke  ook  ons  fo  veel  gelegen  is. 
So  hebben  wy  niet  konnen  vinden  andere  remedien , 
noch  rechtveerdiger  middel ,  van  beter  juftificatien , 

dan  te  inroepen  en  t'ontlaften  onfe  Koninklijke  inkom- 
ften  ,  de  fèlre  bevrydende  van  de  onbehoorlijke 
fchaden ,  hun  aengedaen  door  defe  finantien  en  wifïè- 
len ,  die  wy  hebben  geleden  ,  en  moeten  gedogen  , 
ten  tijde  als  wy  contracteerden ,  om  meerder  fwarig- 
heden  te  verhoeden ,  gelijk  als  daer  fouden  ontftaen 
hebben  ,  indiender  gebrek  van  onderftant  geweeft 
ware,  in  de  faken  van  der  oorloge,  en  andere  die  wy 
hebben  verhaelt,  daer  in  het  onmogelijk  geweeft  is  , 
om  de  voorvallende  gelegentheyt,  op  andere  manie- 

re te  voorfien.  Op  dat  dan  nu  ophouden  en  te  niete 
gedaen  werden  alle  de  intereften  ,  fal  men  door  alle 
maniere  en  wegen  advifèren ,  op  termen  en  middelen, 
dat  in  korter  tijd  betaelt  werden ,  alle  de  koopluyden 

en  handelaers  van  't  gene  dat  blijken  fal ,  men  hun  be- 
hoorlik  en  rechtelik  fchuldig  is  ,  ten  aenfien  van 
de  finantien ,  contra&en  en  affignatien.  So  hebben 
wy  over  fulks  befloten  en  verordineert ,  alfo  wy  or  - 
donneren  by  defen ,  ons  te  begroeten ,  fecoureren  en 
te  behelpen  met  alle  de  affignatien  die  wy  hebben  ge- 

( lol.  19.  j  geven  t  geprefenteert  en  gelevert ,  fo  wel  in  delen 
Koninkrijke,  als  buyten  defelve,  aen  allen  eneenen 
yegelijken  Koopman  en  negotiant ,  ter  rekeninge  van 
wat  finantie,  wiffèlen  en  contracten  die  men  met  de 
felve  gemaekt  heeft ,  in  defen  Koninkrijke  en  daer 
buyten ,  het  zy  uyt  onfen  lafte  en  exprefïèn  bevele  of 

319 defen  op  te  houden ,  alle  voorfchreve  affignatien ,  die 
wy  alfo  gegeven  en  gelevert  hebben,  aen  de  voorfz. 
Koopluyden  en  mannen  van  handel ,  't  zy  op  wat  Do- meynen  van  defen  Rij  keen  daer  buyten  ,  alsopdien- 
ften,  leeningen,  giften,  beden  of  eenige  andere  goe- 

deren, van  wat  nature  die  ook  mogen  wefen  ■,  ter  faken 
van  defe  finantien,  affignatien,  wiflêien  en  verbanden 
gemaekt  en  genomen  binnen  de  voorfz.  Rijken,  fo  dat- 
ie  daer  van  niet  vermogen  te  ontfangen ,  noch  ook  ge- 

nieten. En  dat  de  penningen  die  daer  van  gekomen  zijn 
noch  komen  fullen ,  vergadert  én  gelegt  moeten  wor- 

den in  onfen  Koninklijke  fchat- kiften  binnen  onfen  Ho* 
ve ,  en  fulks  tot  behoef  en  onderftant,  van  de  nootfa-» 
kelikheden  en  provifien  die  wy  hebben  té  verrichten. 
Verklarende  dat  van  defen  dach  voortaen  ophouden 
fullen  en  ophouden ,  alle  de  voorfz.  financiën,  verban- 

den, intereften  en  profijten  van  eenen  yegelijken ,  en 
andere  macht  ,  die  hun  ten  opfien  van  defen  vergunt 
zijn  geweeft  :  En  op  dat  dit  alles  verricht  moge  wer- 

den, Bevelen  Avy  allen  Officieren  van  onfen  Koninkrij- 
ke ,  hebbende  den  laft  van  onfe  Koninklijke  inkom- 

ftèn,  dien  defe  brieven  van  recouvremente  fullen  ra- 
ken ,  alle  mogelijke  neerftigheyd  te  doen  ,  dat  de 

voorfz.  Affignatien  wel  verfekerlik  ,  bekomen  mogen 
werden.  Hebben  voor goet gehouden,  alfo  wynoch 
doen ,  't  gene  onfe  Prelïdenten  en  Koninklijke  Raden, en  alle  die bewint  hebben  van  onfe  Koninklijke  inko- 

men defen  aengaende  geordonneert  hebben  :  Hebben- 
de voorts'tgene  voorfz.  is,  en  defen  tegenwoordigen getekent  met  onfe  eygene  hand ,  want  fulks  gefchiet  is 

door  onfe  fonderlinge  laft  en  bevel.  Gegeven  in  Pardo 
den  20.  November  1596. 

<Onder(tont  gefefpeben :  ik  de  Konink ,  en  benebeu/ 
tipt  laft  be.ö  &oninfc.$  onfeg  peeren. 

G/7.  Gonfa  les  de  Veras. 

^ïjtt  érceïlentie  en  tëaeb  ban  &mt  Dabben  mmtu 
lange  gebefoigneert  op  fict  rctyeg  ban  be  bctaïtngc ban  ** 
ban  riet  ürijgöbolö/  en  toertje  bp  ben  Staten  «EteiïJSL 
nerael  epnbeliögerefolbeert/  bat  men  ban  ben  ut'w&t  ««* 
(ten  jiBep  toenemende  af  alle  42  banen  be  folbateh  een  &m*  ban 
foltf  of  gagie  fouben  betalen  /  gcliib  tot  bie  tijb  toe  al*  *l  bSll\ 
Ie 48  bagen  gebaen  toag/  baecom  fv  aen  alle  &Mn*9u$S.m tien  fclpeben  boo?taen  baer  bolft  alfo  te  toillenuout. 
betalen  /  en  o?b2e  te  (tellen  bat  tegen  bten  tijb  \ja 
felbe  alom  eractelib  en  met  ftrintc  in(tructien  tien 
CommifiTariffen  te  geben  /  moefjten  gemon(tett 
toojöen  /  om  alle  frauben  fo  beel  boenlin  /  te 
berïioeben/  betoijle  men  op  be  betalinge  ban  Dooft 
boo?  Dooft/ naberfoube  belibereren/  baer  in  men  niet 
geraben  bont  atë  nocli  te  treben  /  om  bat  men  ïjer  bolfi 
met  ben  eer(ten  te  ©elbe  moe(te  gefyupnen. 

&ijn  excellentie  Dabbe  nu  toel  anberDalf  gaec 
lange  boo?  fener  tyk  ̂ cbipperjs  W  bagelnnsf  op 
be  itëafe  boeten  na  %uph  f  en  W  tot  ©enlo  feer 
toel  bebent  toaren  /  een  Sflenflagopbe^tadBen-  «c^ 
lo  boen  belepöen  /  bit  al  ober  lange  foo  berre  ge-  ̂ n  m 
nomen  toaö  /  bat  ben  eenen  ̂ cïjipper  een  (ïeutel  S2'? 
Dabbe  gebregen  ban  tic  toatcr$oo2te  om  aenbeöSe 
.gcliot-beure  b»  be  toater  $oo?te  (taenbe  te  mogen  mïsfiu&t. 
nomen/  toelfcen  SCenflag  m  befer  boegen  beraemt 
toa#/  bat  men  een  febip  met  eenig  boln  foube  aen^ 
b2cngen  /  en  baec  mebe  in  ben  mo2gen(tont  faifecen  bc 
$oo?te/  ais  toanneecbcfe^cljtpperef  inbe(tabtoe^ 
fenbe  baec  fouben  mee(tec  maften  ban  be  ̂ cliot-bcu* 

anderfints ,  hoe  dat  die  ook  fouden  mogen  gedaen  zijn,  re/om  ÏJCt  toeflactl  ban  bien  tC  belettcn/en  bat  miböelec 

in  eeniger  manieren ,  t'zedertdenDecrete  en  middel  j  tijb  b'anbec  ban  bupten  aeitHOmende  be  <§taöb002t!S 
generael,  't  welk  wy  verordenet  en  bevolen  hebben  j  fOUben  bccmee(tetcn  /  befenbOlgenbebebbenbefc[)ip- te  maken  binnen  onfe  ftad  van  Madril  ,  den  eerften  pct#  een  fCfjip  ban  anbete  0pgeb2atl)t  tot  b002  be 
Septemb.  1575.  en  den  vijfden  December.  1577 
op  den  dach  van  heden ,  date  defer. 

tot 
fïaö  ban  ©enlo  /  en  'tfelbe  albaer  op  be  3©aert  boen 
Ijvilen  om  te  boen  timmeren  /  baer  toe  fp  altemet  eeni* 

En  op  dat  fulks  te  bequamer  uytgericht  werde  ,;getimmerlupbcnbaeraen  bebentoerben/  bertoacb- 
Ordonneren  wy  :  Dat  terftont  en  fonder  uytftel  ge- 1  tenbc  ben  tnbtOtljet  b0O2fCÏ)2£beerplOiCt/  toantom 
maekt  en  geeyndet  worden  ,  alle  de  rekeningen  van  ]batf0bicl)t  aen  ©CUlO/  en  be  plaetfe  baer  men  bupttn 
't  gene  hun  toekomt ,  in  fulke  ordre  ,  forme  en  ma-  een  ronbeel  om  ban  bomen  tot  op  bc  bape  geen  plaetiS 
meren  als  wy  fullen  doen  verklaren.  En  fohaeft 't  felve 'en  toassom  eenig  bolb  in  €mbufcabe  te  leggen  ofte 
gedaen  zy  ,  worden  betaelt  van  't  gene  wy  hun  fchul- 1  bebecben  /  baöbe  men  bat  fcljiu  baer  boen  leggen  / 
dig  zijn  ,  en  wy  alfo  Hquidelik  mogen  worden  ont-  om  baer  in  be€ml)ufcabe  te  leggen/  cttmeteenan* 
lait.    En  op  dat  fulks  te  voegeüjker  en  terftont  ber  fcl)ip  ban  onberen  opgebaren  toefenbe  /  toegc* 
mochtegefchieden,  fo  houden  wy  op  en  verklaren  by  maclit  om  bOlft  baer  ill  te  mogenlabett/  Ijttft  ftjrt 
VI.  Deel.  I  ^b  4  CrtCl* 
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€ïcellentie  Daer  toe  bcfcïueben  2000  jannen  te 
boet  en  10  ©ancn  ïtuptcren  /  om  tegen  ben  19  te 
$immegcn  te  toefen  /  té  felfg  met  een  ftlcpn  ge- 
Vioïg  ben  18  ïffêep  tipt  Den  ££age  Deel  b?ocgbertroc* 
fcen  /  na  üPtrecbt  met  bcnfeibeban^olnté/  en 
Den  <02abe  ban  feoDenlo  té  ober  Sduurcn  meDe  na 
$imntegen  gegaen/  Den  19  b?oeg  bertoog  Dp  wpt 
HPttccbt  /  en  paffcecben  tot  ïleenen  Den  ftijn  / 
quant  bes  nacr  $oeno  tegen  Den  abonb  tot  $int* 
megen  /  baer  meDe  quant  Den  l^ccrc  ©eet*  met  7 ©acnbclcn  <£ngelfcn  /  Den  Colloncl  252cberobemet 
4  ©aenDelen  folDatcn  /  en  Den  Colonel  |lQo?rap 
met  4  ©aenDelen  «^cDottcn  /  en  eenige  anDcre  fol= 
Daten  upt  Dcnaefte  «Barnifoenctt  /  Den  20  feer  b?oeg/ 
bertroft  fijn  €rcellentie  ban  i^tmmegen  /  nemenDe 
fijn  pao  na  't  $teutoe  Blooitcr  /  Daer  nocl)  bp 
jjcm  quanten  De  föupteren  banJBarmclo/  <ö5:aef 
jfrcbertft  ©enrtft/  ̂ nteltfinft  /  Conteler  en  $ar* 
lier/  ̂ ibnep  en  ©eer  /  en  b2ie  Banen  ban  $im* 
megen  toaren  met  Dent  bertogen  /  en  maageen 
Den  alfoo  Den  geDeclcn  bacD  boo?  /  in  bier  boegen 
Dat  \\p  met  Den  bonfter  omtrent  Stralen  quant  / 
en  met  meeft  alle  Det  bolft  omtrent  De  mibbernacDt 
niet  toijt  ban  ©enlo/  toefenbe  alles  feer  gematteert 
D002  Den  ober  langen  toecp.  2fil  eer  Dicïjt  aen  Ben- 
loo  te  nomen  tooeft  fijn  <£rcellentie  met  omtrent 
500  jannen  /  en  eenige  dagenen  met  inftrumen* 
ten  en  ooft  3&ctarS  om  De  $oo2te  te  b?eeften  gcla* 
Den  /  ban  De  (Croupc  af  ( baer  De  <©?abe  ban  ï£o* 
Denlo  om  te  commanberen  bp  bleef  /  en  De  <!5?abe 

en  ̂ cbalft  en  anDeren  acngeftömcnombc  $oo?te 
te  bermeefteren  /  Daer  fp  beel  bollté  Op  bonDen  / 
mits  ïjet  foo  tjoog  Dacij  toaö  /  en  Detoijle  Hare 
©icr  -  roers  boo?  Ijet  regenachtig  en  nat  tocber 
meeft  faelgeerben/  moftcn  fp  Daer  met  Daer  3ijö-ge* 
toeer  beDelpen  /  en  Debben  De  25o?gers   aen  De 
$oo2te  jijnDe/  Daer  grote  refiftentie  gebaen  /   en 
na  beel  b?ingens  ober  en  toeDcr  ober  lebben  fp 
De  ecne  $oo?te  toe  genregen  /  Det  toelft  De  Capi* 
tepn  üBattDügf  lelD  fienbe  /  en  Dat  De  CngelfcDe 
Die  Daer  fouben  fecoureren  /  te  laetbp  quanten/  Dat 
ooft  De  2502geren  D002  Den  grooten  alarme  in  De 
(tab  met  fulften  furie  foo  Dart  aen  cjuamen  /  Deeft 
De  retraicte  toillen  Doen/  maer  té  op  De  fcapetuf* 
fcDen  De  $oo?te  in  Det  Dingen  ober  en  toeDer  ober 
Doob  gefcljoten  /  en  ben  Capitepn  ̂ cljalft  bie  fnn  «flapfttm 
upterfte  Deboir  Debe  om  De  $oo?te  open  teDouben/^fM* 
met  ©ier-rocrS  /  Die  gefaelgeert  toaren  /  tuflTcDett  SfcboS* bepDen  te  fteften  /  té  mebe  boot  gcfcDoten  /  en  foo  *a\\ma< 
be  SöootS  -  <6efellen  beficD  toaren  met  be  ̂ fln* ben  «***' ftcumenten  upt  Det  ̂ §cDip  te  Dalen  /    té  be  fol^IJLjt. 
beringe  ban  be^  ̂ cljipö  berel  /   bp  ongeluftin^ 
geballen  /  baer  D002  fplupben  maer  boo?  een  gat 
motten  uptftruppen/  fuifttf  Debben  bk  banbe^tab 
bc  binnen  -  pookte  toe  geftregen  /  tik  op  be  &ape 
met  $>elb  en  ̂ cïjaïft  toaren  getoeeft  /  falbeerben 
Daer  ten  beften  fp  ftonben/  ben  ̂ cDipper  tiie  bp  öe 
^cljot-beurc  toasf/  bit  ficribc/  iö  afgelopen  boo? be  flratcn  aen  een  anbere  $oo2t  /  baer  Dp  foo  beel 
toifi  te  feggen  bat  fnn  goet  Daer  bupten  lag  /  en(Fo,-"0 

ban  ̂ olmö)  na  be  ïïibiere  en  ̂ cD^pe»  toe/  fto*  bat  be  <0eufen  Det  felbe  plonberen  fouDen  /  Dat  Dp 
menbe  aen  be  öibiere  Deeft  Dp  in  Det  ̂ cljip  ban  upt  gelaten  toerbe/  en  alfoo  ontnuam/  bcnanberen 
onberen  op  gcb2acDt  boen  omtrent  40  folbaten  / 
en  onber  Det  belepb  ban  iBatDijtf  ï|elt  /  Capi^- 
tepn  /  een  feer  «loeft  en  b?oom  $jrijgfman  /  bk 
eertijb^  Det  5p02t  ban  ̂ ebenbergen  foo  ftloeftelnft 
tegen  <02abc  Carel  ban  |Ban0belt  gebcfenbeert 
ïjabbe  /  en  bk  mebe  met  Det  (Curf-^cDip  Det 
Cafrcel  ban  252eba  Dabbe  Delpen  innemen  /  en 
Capitepn  ̂ cDalft  ban  <©02b?ecDt  een  ,§cDeep!S 
Capitepn  bk  Det  belepb  Dabbe  ober  De  23ootö- 
<6cjcllen  tot  Dit  erploict  geo^Donneert  /  Defe  fou* 
Den  met  De  ttoee  p2incipale  ̂ cfnpper.ef  boo?  Deen 
baren  om  De  $ö02te  te  bermcefleren  /  Den  Der* 
Den  <§cljippcr  bleef  bp  fijn  €rcellentie  boo?  <0(la* 
gier  /  en  in  Det  ̂ cïjip  Dat  op  Det  Eanb  bicDt  on* 
Der  Det  töonbccl  ban  be  ,§tab  lag  /  toerbe  gelept 
Den  Capitepn  Opcljer  /  met  ontrent  ttoec  Dcnbert 
bijftig  €ngelfcbe  /  DebbenDc  tot  Dier  toe  anberö 
geen  belet  geljab  /  Dan  Dat  Die  ban  Stralen  ttoee 
groffcDeuten  Dabben  gebaen/  al^fpDetboIftberno* 
men  Dabben  /  Det  ̂ cljip  baerDeCapitepnen  Üelt 
en  ̂ cDalft  in  toaren  /  met  alle  De  nooDige  §n* 
ftrumenten  /  toao;  boben  met  Idolen  gelaDen  /  en 
quant  boo2  DacD  tot  ©enlo  aen  Dci^ape/  om* 
trent  De  3©ater-l>oo2tc  /  maer  be  €ngelfc  fouben 
uut  ftomen  tot  fecourtf  ban  bc  geenc  bie  bc  Öoo2te 
fouben  bermeefteren  ■,  bit  beitelt  3ijnbe/  iö  njn€r* 
ceUcutic  met  ©eer  toebergeftcert  bp  be  rejte  bm 
fiet  anber  3^rijgö-bolft  bat  bupten  lacD  aen  bc 
ianb-3tjbe  in  een  €tttbufcabe  fo  na  batfe  Det  roe- 

pen ban  be  <§tab  paö  ftoitben  Doren  /  en  blebcn 
alletf  baer  bertoacljtenbe  op  be  uptftomfte  ban  Det 
«croloict  /  toant  foo  Daett  al(S  be  ̂ oo2tc  fou* 
De  berntceftert  3ijn  en  bp  be  Cngelfc  bcfet  toefsn  / 
foube  men  Det  gcDecle  bolft  aen  Det  ftonbeel  aen 
boen  treeften  tot  op  be&ape/  en  alfoo  in  De  ̂ tab 
ftomen  om  baer  na  een  3tant-poo?te  te  openen  / 
eit  bc  xluotcren  in  te  laten.  Om  Det  feïjieten 
tot  Stralen  gebaen/  fo  bleef  be  $oo2tctot©cn* 
lo  tot  feg  uuren  bess  nt02gensS  ben  21  Mtp  toege- 
flotcn  /  en  toerbe  baer  na  open  gebaen  /  ben 
^cïnpper  ginft  binnen  in  ber  ̂ tab  om  te  bernc- 
men  offer  eenig  onraet  toa^  /  om  bat  be  $oo?tc 
toat  later  open  gebaen  toao5  /  ban  niet  met  allen öonnenbe  berttcmen  /  quant  fulftjS  benuncieren  / 
fo  bat  ben  anberen  ̂ cftipper  metbe  {ïeutclbanbc 
^fftot-beure binnen  io  gegaen/  en  op  Def3oo?teté 
geftomen/  Daer  Dp  Den  3©acDter  ban  De  ̂ cDot- 
Deur  met  fijn  engen  ̂ ellcbaert  Den  bah  biah  /  en 
Den  anDeren  ̂ cfjippcr  té  met  De  Capitepnen^elb 

^cljipper  mcettenbe  met  fp?ingcn  ober  be  ffibipt 
ren  Dent  te  falberen  /  fp?ong  Dem  te  berften  /  ee^ 
nige  folbaten  en  25ootsS  -  gefcllen  bk  al  in  De 
^taD  toaren  geftomen  /  to02ben  boob  gefïagcn  / 
en  een  quartier  -  meefter  ban  ̂ cDalft  gebangett  / 
en  albuo'  faeleeerben  Dit  erploict  /  Dat  foo  toel aengelept  toas  /  Doo?  Dien  De  Cngelfcïjen  te 
iaet  bp  quanten  /  en  Dat  beelc  ban  De  feoots  - 
gefellen  boo?  aen  getoee|t  /  foo  befïcD  toaren 
met  De  ̂ nitrumenten  reDe  te  maften  /  en  op  Det 
ïanD  te  b?cngcn/  Dat  Det  getal  Der  gecner  Die  aen 
De  $oo?te  toaren  foo  ftlepn  toa£  /  tegen  foo  beele 
25o2gero'  Die  Doe  op  De  been  toaren  /  en  geftabig bermcerberben  /  batfe  Daer  niet  ftenben  bertoee* 
ren  /  mité  bat  Daer  ©ier  -  roers  om  ben  re* 
gens  toille  falgeerben  /  Die  ban  be  ̂ §tab  Debben 
noclj  bien  felbett  barD  ben  «^cDippcr  bic  Dcm  te  ber* 
ften  gefp?ongen  Dabbe  /  boen  quarticren  /  en  Den 
Quartier  -  meefter  ban  «^cDalft  Doen  Dangen  /  txx 
3ijn  op  Dit  erploict  D00D  gcbleben  negen  of  tien 
bannen  /  fijn  €rcellentie  ficnDe  Dat  Dcfaftege* 
Deel  gefalgeert  toa.ö  /  té  met  al  Det  bolft  toeDc* 
rom  af  getroeften  /  en  geftomen  aen  Det  nicutoe 
öloofter  /  Daer  Dpgebleben  té/  en  fonb  Den  zz  De 
ïlupteren  ban  Det  quartier  ban  ̂ utpDcn  en  <©* 
ber  -  fëfcl  ober  'S  <3rabentoeert  /  na  Daer  <0arni* foen  /  en  met  De  rejte  ban  Ijet  bolft  té  DptoeDcrom 
tot  i^immegen  geftomen  /  ban  toaer  Dpbieelfts 
na  Daer  <6arnifoen  gefonben  Deeft  /  en  té  felfes 
ben  26  toeber  in  ben  %agc  geftomen.  ̂ nbien  Dit 
erploict  toel  DaDbe  toillen  gelueften  /  foube  Det  een 
grote  beranberinge  inbeSbpanböfafte/  bpfohberitt 

Det  ober  quartier  gemaefttD'ebben/  en  fouben 't  bolft ban  fïjn€rccllentie  alDaerccngoeDe  23uptbeftomen 
Ijebben. <Den  25  HDartp  te  bo2cn  DaDDen  De  <©ber-  %mm 
f  ffelfe  <0arnifoencn  een  ̂ enffag  boo?genomen  opö^-sp^ 
De  «^teDc  ban  ̂ teentotjft  /  De  toelfte  belept  tocr*ri op 
De  bp  ïticljart  ban  Den  ̂ atiDe  /   herman  banS"' €ns  /  en  iBalagamba  /  met  Den  Sieutenant 
ban  Den  <62abe  ban  «^tirum  /  fp  toaren  aïDaer 
geftomen  en  meenDen  aen  De  3ijbc  ban  Detmo?afcft 
baer  De  palifabe  toat  geb?often  toas  /  be  ̂ tab  te  ober* 
ballen  /  en  bcben  eenen  Darbcn  aenbal  /  maer  Die 
ban  binnen  Dabben  baer  ban  tcb02cn  abbertentic  af  / 
toaerom  fp  Dare  toacljten  berbubbelt  Dabben  /  en 
Daer  ftomttc  boo2  een  «^cDilt  -  toaeftt  ontbeftt 
3ünbe  /  Debben  ben  alarm  tijbclijft  gemaefttj  ̂ ocD 
5ijn  een  beel  boo?  be  ©alifaben  geraeftt/  en  opijet 

25ol* 



597- Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
©oïtoetft  geklommen/  en  \3Mmtm  ̂ cfnlbbjacftt 
boobgefïagen  /  ben  3lïeutenant  ban  <&ttcum  toect 
fiet  2&eenontftucnengefcDoten/  btebaecbupten  bleef 

leggen  /  en  betf  '0  anbeten  baegtf  gebangen  toerbe  ge^ nomen  /  fp  toetben  boo?t$  afgeflagen  /  alfl  bacö  toa$ 
bant  men  aïöaer  maet  feg  boben  /  en  beel  gcote  föooj* 
Den  en  iaööec?f  /  en  anbet  geteetfcïjap  om  een  paet* 
fe  te  beklimmen/  baectoerbebp  eenigeïHtpSlupben 
gefept  batfe  hiel  feftien  of  febentten  3©ageri$  met  bobe 
en  geguetften  toeg  geboet*  Dabben. 

©e  $««    g^n  öccticïjftcn  ifêattp  bettoocft  be  leece  $oel  be 

2nS? at  Cacon /  ̂eece b an^cbonetoal /  3ügent ban  be L^ec* inkt  upt  ren  Staten  «BenetaelbecBeteenigbe  $ebcdanbcn/ 
btn  yage  tocbecom  na  ̂ elanb/  omtoeueuomm€ngelanbte 

men ,  om  in  defen  de  goede  meninge  van  de  Heeren 
Staten  Generael  na  te  komen  ,  en  totdieneyndede 
Generaels  van  defe  quartiers  aldaer  fouden  mogen 
openinge  hebben  van  de  Boeken  op  de  comptoiren  > 
om  te  vernemen  of  daer  equaliteyt  gehouden  wort  , 
prefenterende  van  defer  zijde  't  felve  te  gedogen  ,  van 
den  genen ,  die  die  van  Vriefland  daer  toe  mede  fullen 
believen  te  volmachtigen ,  en  is  tot  dien  fijne  goet 
gevonden  voor  't  eerfteeen  van  de  Generaels  in  Hol- 

land te  committeren ,  om  in  Vriefland  te  reyfen  ,  en 
't  gene  voorfz.  is  te  verfoeken. 
Op  de  Requeften  geprefenteert  ,  belangende  de 

fpellen,  varende  uyt  Holland  na  Zeland,  Isgoet  ge- 
vonden ,   dat  ten  aenfien  defelve  na  Vyanden  lan- 
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na  Se?  ̂zctm/  $  l$Mtm  Staten  <6enecael  ïjabben  b002  fijn   den  niet  getranfporteert  worden  ,    maer  in  Zeland 
lano ;  öe  bettten  fijn  tcaictement  goet  gebonben  teaugmentee 
Staten     tzn  tot  6opo  gulbcn  3Iaeclinö. 
ougmeiire* 
ren  (pn     ̂  
jazrtöftö    ISchrijven  van  de  Ed.  Heeren  Gecommitteerde 
traint' 
tmnr. 
g&eföcereit 

«etom< 
nitnecbe 
ffiabenban 
feollanö/ 
ftöjijtien 
flenöe  Üa* 
öm  icc  3tD* 
nricalitept 
refreintje/ 
fcaec  op  %ts 
bfofgnecct 
ttjo^r/faop 

eebmf'öec  te  commanderen  ,  ioo  op •Ztt/%i\>    ren,  als  in  de  engte  van  de  Zee,  en  in  fijn  abfentie 
flcuttie      aen  Capiteyn  Cornelis  Claefz.  volgende  de  voorfchre- 

iwfiem:  ve  Commiffie  daer  toe  verleent  ,  voor  den  lopenden 
Dan  oec     Jarei?97. 
©otjei/aljei      Alfoo  voor  de  Kuften  van  Vlaenderen  geordon- 

r    ■*•     neerf  zijn  by  de  repartitie ,  op  de  veylinge  van  deZee  , 
gemaekt  den  14  Marty  1597-  voorleden,  12  Sche- 

pen van  Oorloge  ,  en  9.  in  de  engte  van  de  Zee , 
daer  over  den  voornoemden  van  der  Does  foude  com- 

manderen ,<   of  in   fijn  abfentie   Capiteyn    Cornelis 
Claefz.  fal  den  Commandeur  de  voornoemde  Sche- 

pen employeren,  na  dat  den  vyand  fich  fal  prefen- 
teeren,  doende  fijn  uyterfte  devoir ,  om   denfelven 

opgedaen  ,  verhandelt,  en  aldaer  gebruy kt,  eneenf- 
deels  na  Neutrale  Landen  met  andere  goederen  ge- 
fonden  worden  ,  defelve  fonder  convoy  te  betalen, 
fullen  pafleren.  Aengaende  de  magere  Ofien,  ver- 
focht  by  die  van  Zierikzee  uyt  Jutland  aldaer  te  mo- 

gen brengen  ,  fonder  Licent  te  betalen  ,  om  geweyt 
te  worden; :  wort  goet  gevonden  om  redenen  ,  de 
voornoemde  van  Zierikzee  hun  verfoek  te  accorderen. 

Voorts  om  by  de  refpe&ive  Collegien  te  procederen 

op  eenen  gelijken  voet  in  't  reftitueren  van  't  Convoy 
en  Licent  op  de  atteftatien  in  Holland  ,  by  de  Gecom- 

mitteerden aldaer  te  geven ,  en  in  wat  forme  de  voor- 
noemde atteftatien  fullen  geftelt  worden  :  hebben  de 

voorfz.  Gedeputeerden  goet  gevonden  dat  by  provi- 
fie>  en  tot  andere  Ordonnantie  ,  degene,  dieeenioe 

goederen  uyt  dele  Landen  in  Zeland  ontfangen  ,  't  zy 
by  koope  of  anderfints  ,  om  aldaer  geconfumeert te 
worden ,  tot  behoeve  van  de  Ingefetenen  van  den 
Lande  van  Zeland  >  fullen  gehouden  wefen  hen  te  pre- 
fenteren  met  het  Pafpoort  der  voornoemde  goederen , 
inhoudende,  aen  de  Gecommitteerden  tot  liet  geven 
van  de  atteftatien  ,  en  verklaren  by  folemnelen  eede , 
dat  fy  defelve  goederen  ontfangen  hebben  ,  om  by 
de  mate,  gewichte  ,  of  anderfints  ,  onder  de  Bur- 
gers  en  Ingefetenen  van  den  Lande  van  Holland  , 
Schepen  van  Oorloge ,  of Koopvaerders  gebruykt  , 
en  tot  nootdruft  gefleten  te  worden ,  fonder  dat  die 
eenichfins  tot  anderen  eynde  uyt  den  lande ,  het  zy  na 
den  vyand  of  neutrale  Provintien ,  fullen  gaen.  En 
van  de  goederen  in  andere  forme  verandert  ,  fullen 

allen  mogelijken  afbreuk  te  doen,  alfo  in  defen  gee-  j  deKoopluydenby  Eede  als  boven  aen  de  voorfchreve 
ne  nader  Inftru&ie  kan  gegeven  worden ,  mits  dat  den  ]  Gecommitteerde  verklaren  ,  dat  defelve  veranderin- 

Raden  van  de  Staten  van  Holland  en  Wcft- 

Vriefland  ,  van  den  tweeden  en  derden  A- 

prillis  ,  houdende  aen  de  Raden  ter  Admira- 
ïiteyt  refpeclive  ,  is  by  de  Gedeputeerde  van 

de  voornoemde  Raden  ,  in  den  Hage  voor- 

fchreven  zijnde  ,  gelet  op  de  poinótcn  hen- 

luyden  voorgehouden ,  als  hier  na  volgt. 

E  Erft  op  de  Inftrudie  van  Jonk-Heer  Pieter  van- 
der Does ,  by  fijn  Excellentie  gecommitteert  om 

foo  op  de  Kuften  van  Vlaende- 

voornoemden  Commandeur  wel  letten  fal  op  de  Ha 

ven  van  Cales  en  bewefte  Cales ,  alwaer  men  acht  no- 

dich  te  wefen  dateenige  Oorlogh  -  Schepen  gebruykt 
worden. 

Voorts  alfo  de  Havenen  van  Nieupoort  en  Gre- 

velingen  geopent  zijn  ,  fal  den  voornoemden  Com- 
mandeur goet  regard  en  toeficht  nemen  ,  foo  veel 

doenlikis,  dat  de  Koop-vaerders ,  derwaerts  varen- 

de met  behoorlijke  Pafpoorten,  onverhindert  mogen 

pafleren,  en  foo  de  felve  yemant  wilde befchadigen 
of  aenhalen ,  fulks  by  alle  middelen  te  beletten ,  op  dat 

fy  onverhindert ,  en  onbefchadigt  hare  reyfe  (volgen- 
de het  Pafpoort )  mogen  doen. 
De  voornoemde  Commandeur  fal  in  het  effectueren 

van  defen  laft  (00  na  volgen  d'ordre  van  den  voorleden 

Jare,  als  hy  dienftelik  fal  bevinden  ,  en  niet  te  min 

letten  hoe  hy  beft  de  Landen ,  en  d'Ingefetenen  der 
felver,  den  meeften  dienft  en  befcherminge  ,  en  den 

vyand  den  meeften  afbreuk  fal  konnen  doen ,  en  daer 
na  de  voorfchreve  Schepen  gebruyken  ,  daer  toe  de 

felve,  fo  in  't  zeylen  als  anders bequaemft zijn,  ad- 
verterende by  alle  gelegentheyd  Sijn  Excellentie  en 

de  Collegien  van  der  Admiraliteyt  van  de  ordre ,  die 

hy  van  tijd  tot  tijd  nemen  en  gebruyken  fal. 

Belangende  de  Boter  ,  Kaes  ,  en  andere  Koop- 

manfehappen  ,  die  uyt  Vriefland  ,  fonder  Licent  te 

betalen ,  foude  mogen  getranfporteert  worden  over 

Zee  na  Zeland  ,  gedurende  dit  different,  wort  goet 

gevonden  die  van  Vriefland  te  verfoeken  ,  hen  te  wil- 

len voegen  in  conformitey  t  van  die  van  Holland ,  en  het 
behoorlijk  Licent  te  ontfangen  conform  de  Lijften, 

mits  doende  reftitutie  van  de  goederen  en  Koopman- 

fchappen  ,  in  Holland  geconfumeert  ,  of  in  andere 

forme  verandert ,  op  den  voet  dien  aengaende  geno- 

ge  is  gedaen  ,  en  in  wat  forme.     En  aengaende  de 
goederen  Over -Zee,   op  andere  Koninkrijken  of 
neutrale  Landen  gaende,  fal  by  de  Koopluyden  alg 
voren  by  eede  moeten  verklaert  worden  ,  in  wat  Sche- 

pen die  geladen  zijn,  en  waer  de  Schepen  den  laft  in  ge- 
nomen hebben ,  fonder  dat  op  andere  Certificatie  refti- 

tutie gedaen  fal  worden ,  en  fullen  de  Raden  van  de 
Collegien  van  de  Admiraliteyten  by  hare  Brieven  de 
Commifen  hier  van  adverteren,en  defelve  by  de  voorfz. 

Brieven  autoriferen  tot  't  afnemen  van  den  voorfz.  Eed. 
En  na  communicatie  van  dek  pointen  met  de  Ge- 

committeerde Raden  van  de  Staten  van  Holland  en 

Weft  -  Vriefland  ,   hebben  de  Gedeputeerde  van  de 
refpe&ive  Collegien  van  der  Admiraliteyt  aengeno- 
men  alle  de  voorfchreve  pointen  na  te  komen ,  en  goeC 
gevonden  dat  by  de  Gecommitteerde  Raden  van  de 
Staten  van  Holland  en  Weft- Vriefland,  Jonker  Pie- 

ter vander  Does ,  tot  het  effectuement  van  den  laft  hier 

voren  geroert,  inftru&ie  fal  worden  gegeven.  Gege- 
ven in  den  Hage  den  11  Apnllis ,  1597. 

gin  'tbegt'nfel  ban  ̂ pnlguamenbettoee^önen  %^eu 
ban^on3Cntomo/  benbecb?eben^omnnban©o^  *oum 
tugael/  tn  ben  ï|ageupt€ttgelanb/  mttemMcfïï.Jï" ban  be  ïjomngtnne  ban  «Engeianb.    &p  ïjabben  »o3n& 
oob  Stenen  ban  ben  ïjomnn  ban  iflSacoco/  öou=  ©on  %n* 
benbe/  bat  bnïjaec  malleen  goet  bnmbbjiibe5ij»  /£"?  «"* 
en  foo  f?  lupben  öaec  tn  fijn  föijn  totlbe  begeben  /  f*Siï bat  ïjpfe na fiaecgnalttept  foube ontfangen  enonber-  öen^ag*» 
bouben  /  en  fofe  ooft  getoogen  toacen  pet  boo2  te  nemen 
tot  tetoutaement  ban  $o?tngacl  /  of  om  ben  Jkomnn 
ban^pangienoojïog  aen  te  boen/  bat  \pft  tn  alles? 
briiüe  affnten  met  boïft/  maerfpmofïenbeboo^ 
fo?ge  boen  /  bat  befelbe  moefcten  getóeert  toojben- 3£on 



322 TDon  <£mamtel  ®2incc  ban  $o?tugacl  begon  te 
b2»en  bc  ̂ nnccffe  €milia  /  bolle  fuftec  ban  ben 

(  foi. ir. )  $2ince  liföaurituis  ban $afjfouto/  öie baec bp  bem 
®  ?" ; f2/  oritljiel  /  en  toas  mcöe  gcb02cn  ban  fijn  jflöoeöec  / 
SïntVt«n<©ocOtct  ban  ben  <£bcuc-bo2ft/  J^eetog  iBauci* 
yb2tu«art  tiutf  ban  ̂ acen  :  jifeaec  alfo  men  öaec  op  geen 
bcgüu  it  acijt  ̂ (lagen  baööe  /  neegen  fp  ben  anöecen  bectc* 
SSncffft  W*  Ut'f  Ö00J  ut  conttauclc  conbecfatie  /  foo  bat  be cmiita  ̂ 2tnccffc  €milia  begon  ban  baec  te  geben  /  bat  baec 
sait^Qf'  bc  boo2ttoembs  pactie  acngenaem  toag  /  en  tot  een 
Üuffec     ̂ utoeüft  niet  gualiftaen(taen  fouöe.  ̂ ijn  €rcellen 
toon  öcji 

Het  vier-en-dertigfte  Boek,  3 
bccbaleiÏÏTe  boo?t$  bat  fjp  geboden  toatf  ban  Babec 
en  Itëoeöec  /  al.ö  alle  be  3©ecelö  ftenlifc  toag  /  ai 
toettclift  gettout/  fontei  fnn  3lBoeöec  anöecg  te  noe* 
men.  ̂ ijn  <ejcfcHcnttc  toag  in  tjet  mibben  ban 
fijne  bicto?ien  /  niet  toepnig  met  öefe  fafte  beftom* 
meet/  en  baööe  met  baec  in  pzefentie  ban  <0?abe 
ï©illcm  ban  ̂ affouto  betfcDepöen  p20poo(ten/ 
mee(t(tcecftenöe  om  baec  ban  bit  &utoelijft  te  öiflTua* 
beten/  en  te  betonen  bat  bem  |)ct  felbe  niet  gctaöen 
bocDte/  en  bat  Det  bem  niet  aengenaem  toefen  m 
fouöe/  bat  fp  ïjaec  alfoo  toeebtoecpen  fouöe  aen  een 

597. 
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tie  en  bie  ban  fijnen  föaöe  /  biec  ban  pet  becboo?t  uptlant^  acm  ̂ eece/  tegen  allee  b2ienöenraeö  /  en 
bebbenöe/  be&bcnbe  baec  tot  bccfcbepöenccpfenbce*  iöc  bignitept  ban  öaec  buptf  :  Uaaec  fienbe  bat  fp 
toont/  öatöen$2ince  Cmanuel  eenbetö?cben^eec j bleef  pecfiftecenöe/  en  beel  beftlaegt/  öatfiaecjon* 
toaov  öie  geen  miööelen  tec  toecelö  baööe/  bat  bp  gec  ̂ uftecg  foo  gocöe^utoeltjftenöeöen/  enbatfp 
KoomfcD  Catboiijft  toa$  :  öaec  tegen  fp  p?ofeflïe  j  altijbö  ongefjutoelijftt  bleef  /  bat  niemanb  op  baec 
öeöe  ban  be  <öecefo?meeröe  Religie  /  fulftö  bat  bP  |  acljt  floeg  /  of  boo2  baec  eentrtepactijefoebt.  €n 
Dier  niet  fouöe  nonnen  tot  aöbancemcnt  bomen/  of  öetoijle  bat  befen  «Êmanuelcen  $2incetoa#  niet  ban 
geeinplopeeet  to02öen.    "<E>at  00b  gefept  toecöe/ bat  bP  geen  gettouöc  «&oon  /  ban  een  25a(taect  toaoy 
öietf  actie  öaecom  tot  bet  ftijh  ban  f)02tugacl  toep* 
nig  geeftiinecct  toecöe.    ̂ atfe  öaecom  fouöe  totl* 
ïenöcnhenopöe  bignitept  ban  baec  Ij^ttpsf  /  öaec  upt 
fp  genomen  toaov  en  fuift*  imaginatten  upt  baec  fin- 
rien  (tellenen  laten  baren/  en  baec  ban  öeconberfa- 
tic  (foo  beel  mogclicft  toatf)  af  bouöen.   '(Ctoelft 
fp  ten  beften  öifrimiueecnöe  /  nocbtairê  befceguen- 
tie  ölecf  onöcvlj  Hiöenöe.  <©aec  upt  bolgbe  /  bat  nocb 
boo2  bet  becttea  ban  fënCvceUéntieteafreKjc/  acn; 
foeft  ban  bit  ̂ oatoelib  gebaen  toecbe.  «©aec  op  fijn 

Ccïcellentie  bo'02  anttooo2öe  gaf :  l&at  fip  op  ful- ben  fabe  geen  confioeratie  ftonben^men/  boo?enal 
cec  <3on  €manuel  fijn  4^oeöec  foube  öebftm  ge^ 
noemt/  en  betocfen  bat  fyn  baöecbefelbeljabbege- 

®mg*  tcout/  al  eec  W  caec  ban  toa.ö  gebo?en.  ,@ijn€v*' 
^anJr\i«n  tilUïïüt  baec  na  te  belb?.  cwöctenjönbc  (al£  top 
SSniw!?  Difc  na  flilïm  bccbaiui)  iKeft  be  booji'cïuebe  <©on öoet  &t     €manuel/  niet  jegenftaenöe  fijn  CjCCftWwie  bebel 
jiiftec     gegeben  ïjaööe  /  bat  men  bem  be  frequentatie  te  ̂ 0 

be  niet  fouöe  toe  laten:  öefanebecbolgt/  enöe^in^ 
ceffe  gefept/  fo  men  bccmoeöe/  boo?  eenige  bie  niet 
ongaecne  eenige  ttoift  in  bet  I$up0ban$aflroufou 

fSSSmi  öen  ̂ cn  /  m  Öicc  onïJec  b^nlupöec  pactpe  bappec 
fnötam-  fpeclöen/  en  f^  felbe  00b  genegen  toefenbe  om  te  bu- 
teco?55f  btt  toeïijfecn  /  en  batfe  facb  bat  baec  jongec  ̂ uflecjS 
Ji.^ilü^  ba$  ten  ïjutoelijne  befteeötoecöen/  enbatboo2baec 

Pointe 
/iKauri* thisi  ten 

buit  op 

ccöcn 

Ijctft. 

geen  fontreclinge  pactpe  toecbe  gemaeftt  /  tyeft  in  ab 
femie  bait  baec  252oeöec  befe  fafte  meecbcgoïincnbp 
öec  öanb  te  nemen/  en  laten aenfien bat  fu baec me^ 
^c  öeuc  toilbe  :    3©ant  fp  boo?  ̂ an  25apti|ta 
ï^offa  /  toeclj  tcecïicnöe  in  bet  Hegec  boo?  (*5col  / 
acn  fijn  €cceilentie  ïjacen  252oeöecöaecombebeaen 
Ijouben/  en  be  ftaeö.tf-^eece^upninjc/  tcechen^ 
be  in  bet  Hegec  /  aen  fijn  €ccellentie  00b  in  ïafl  lyate 
be/  baec  ban  met  fijn  €reellentietefp2efeen.  iBaet 
fienöe  öat  ban  alle  öien  nietquam/  entoiUenbemct 
be  fafte  (foo  'tfebcen)  öuec/  beeft  gecefolbeectfelfö na  baec  2&2oebcc  te  tcecben  /  en  bcm  conöeltb  aen  te 
feggen  öat  baec  meeningetoas met öefane booste 
gacn/  niet  tegenfïaenöetebebjeefeuftonb/  öat  Baec 
252oeöec/  öie  fp  toifïe  biec  toe  niet  gefint  te  3jjn  / 
baec  fouöen  mogen  boen  brengen  op  bet  J^npö  te 
5©illenbucg  of  elöecö  /  en  alöaec  te  ftellen  onöcc  goe* 
be  betoacinge/  om  alfo  ben  boo2t-ganft  ban  bet  felbe 
ï^utoelijb  te  beletten.   €n  alfoo  ganfcbelibgccefol* 
beect  toefenöe  /  b^c  meöe  boo?t0  te  gaen/  fjeeft  fp 
baec  toffee  met  <3utoeelen  boen  lebecen  acn  ̂ ©on 
€manuel  /  feggenöe  /  foo  fp  te  cugge  bleef  /  of 
becfcnöcn  moebt  to02öen  /  öat  l)\}  alis  ban,  bet  felbe 
toffee/  met  fyzt  gene  baec  tn  toa$/  motbtbebou- 
ben/  enöaecbanleben/  en  foofptoeöecnuam/  öat 
fp  i)tt  felbe  a$  öan  toeöec  fouöe  öocn  balen  /  en 
ticeft  baec  aïfonabetScgerbegeben/  en  niet  tegen- 
Itaenöe  fjjn  €rceïlentie  baec  een  $oft  tegen  fanö/ 
öat  fp  toeöecom  beccen  fouöe  /öat  ïjp  met  öen  Éegec 
fouöe  bectcccften/  foo  toon  fpboo2t/  enguambpfijn 

ttibtinM <£xte\lmtk  öen  12  v0ctob2i'ööeöabonöö/  om  ficin ?  en  <Ö2abe  a©illem  ban  5^a(Töuto  baec  meeninge 

minöec  guaïiteptabs  öegenéöaec  bare  <&u|tec0  aen 
gcbutoelnbt  toacen/  en  öatfetoelgcttoofttoagbaec 
met  bem  in  fijn  acmocöc  te  lijöen  /  en  öaecom  niet  an* 
öecjS  tbegeecöe  öan  met  Ij^m  te  tcoutoen.    ,§o  fe^tit 
fijn  CtceUentie  baec  tm  leften  acn  /  öat  fijne  mee^ 
niuge  toauf  /  öefe  fafte  felfjef  in  naöec  öelibecatiete  leg* 
gen/  öocböatbp  öaec  toe  niet  ftonöebecflaen/  boo? 
en  al  cec  öat  &on  <2manuel  fijne  .pocöcc  genoemt  / 
en  betoefen  baööe  eengetceut  ftinötc3ijn/  begeccöe 
boo?t0/  öat  fp  öefe  faften  fouöe  laten  ffaen/  inful* 
ftec  boegen  öie  ftont  /  fonöec  b02öec  pet  meet  öaec 
in  te  boen  /  tot  öat  ïjp  felfS  toeöecom  tnöen^age 
fouöe  bomen/  en  liet  baec  öaec  meöc  toeöecom  öen 
14.  <©ctoöec  na  öen  J^age  bectceeften/  foiiöec  baec 
te  toiilen  opbouöcn  /  om  geen  opfp2afte  op  b^m  te 
laöen  /  ban  te  b^öclift  met  fnr«eepgen  ̂ uflec  geban* 
öelt  te  bebbcn  /  en  op  ftope  hatfc  baec  nocb  öetec  fouöe 
bebenften  /  en  ten  mhtften  altijt^  fijne  ftomfle  bec* 
toaebten.    ̂ e  boo2fcf)2cbe  ©2inccffe  €mtlia  upt 
öen  %t$tt  gefcbcpöen  5ijnöe  /  met  bet  affcïjeptöat 
fijn  €rcellentie  baten  232oeöec  baec  baööe  gegeben/ 
is  toeöecom  na  öen^age  geftomenenbebbenöetoef 
gemeeftt  öat  baec  ̂ 52oeöec/  notbte^abe  3©illcm 
ban  kaffan  niet  gefint  toacen  tot  bit  ̂ utoelijft  / 
maec  öaec  ban  een  af-fteec  baööen  /  beeft  fp  boo?  fjaet 
genomen  boo2  be  ftomfte  ban  baec  toeöec  öe  fafte  it* 
cepacabel  te  maften/en  gepaffeect  3ijnöe  öoo?  Sepöen/ 

tsr  baec  öen  $2ince  gemoet  /  tn  3bn  boo?t^  t'  famen  m ben  ̂ age  geftbmen. 

<Bcn  7  $obcmbec  beeft  öe  ̂ ?i'nceffe tn fjacc ï^a-  f***™* mee  ontboöen  öen^of-  meefiec  ban  öcn<62abeban  Jujaei 
€gmont  /  en  eenige  anöece  pecfonen/  met  ooftee-  neut  te 
nen  $aep  (  ontoetenöe  toat  men  öaec  boen  fouöe  /  wnm 

Zèt  ̂ ?in# 
nffe  #mf lia  ban 

garen conöclift  te  becftlaccn.  <§p  b2acbt  ooft  een  l^iffi* 
be  ban  3&on  €manuc!  aen  öcn^2ince/  öaec  in  bp 
tn  ̂ t  lange  becbaelöcfijnbccfoeft  engenegcntöepö/ 

fuM  fplüpöen  ben  ten  minften  gebeten)  en  beeft  tec-  f™1^ (tont  öe  öcucen  gefloten  öattec  niemant  mcec  upt  f0U  fonke 
noebtetnmoebte/  en  becbaelöeöe^inceffc  alöaec/  tutten  of 
batfe  ban  meeninge  toag  öen  $2inteban$02rugael/  L0JJ[£JL. alöaec  tegentooo2öig  te  tcoutoen  tot  bacenintóan  /  en  jJL&c 
benlupöen  öaec  ontboöen  baööe  /  cm  te  fien  en  te  Ijo* 
een/  \siat  öaec  gefcbieöen fouöe/  en  bela(teöen$a* 
pe  met  öe  tcoutoing  boo?t  te  gaen/  öe^apetoilöe 
bem  ercufecen  /  feggenöe  bet  felbe  niet  te  öecben  öocn/ 
Ö002  öien  fulfte  tcoutoingen  op  lijf  (tcaffe  becboöen 
toacen/  en  öat  bp  ooft  fijn  getoaet  niet  baööe/  maec 
fp  bleef  eben  bacööacc  oppccfi(tecenöe/  feggenöe  / 
öat  fp  tot  ïjace  <3acen  geftomen  toa£  /  fp  fouöe  bem 
boo2  baec  b?oeöec  toel  cccufecenen  gacanöecen  /  en  al* 
fo  beeft  Ijpfe  getcout/  en  be  beloften  ban  öen  ̂ ince 
in  't  Satijn/  en  baec  in  vDuptf  boo?gclefen  /  en  is? boo2t$toccbgegaen. 

I^aec  öetcoutoinge  bebbcn  fp  cenen^52ief  geconct^ 
pieect  engefonöen  aenöc  ̂ eecen Staten  <0enecael/ 
öe  felbe  aöbectecenöc  ban  't  gene  gefebiet  toas?/  en 
öat  bet  alfo  gefcljict  toa«  omöatbpöeaoomfcCa? 
telijfte  öe  tcoutoingen  öie  anöccö  gefr bieöcn  öan  öoo? 
een  ̂ 2ie(tec/  boo2  ontoettig  geïjouben  toccöen/  en 
boo?  nul  /  en  om  öat  bace  iunöccen  öaec  om  niet 
ban  tic  ̂ fictie  tot  ̂ o?tugael  fouöen  beefteeften  toe* 

fcn. 

^ü>e  ̂ eecen  Staten  <0enecaeï  öiec  obec  feec  be* 
ftommect  3ijnöc  /  3ijn  öe0  aebtecnoems/  na  öclibe* 
ratte/  opöe&amec  ban  fijn  €ccellentic geftomen/ 
en  bebben  ben  #2ince  boo?  eec(t  afgeb?aegt  /  tote  bem 

foo 



597- Van  't  Vervolg  der  Nederlandse  Oorlogen. 
Babte  gemaent  fulftö  fonber  Baer  ofte  fijn  €rcellen> 
«e  confcnt  te  bertoacöten/  te  beftaen*  <©accopBp 
Bern  crcufeerbe/  en  fepbe  batBetbep?inccffe€mi* 
ita  alfo  uptbJUCRelijR  getoilt  Babbe/  en  bat  Bp  niet 
mcenöe/  baer  mebe  pet  mifb?upRt  te  Bebben.  <£n 
Debbenbe  Bern  boo2tö  af  gcb2aegt  /  toacr  mebe  BP 
Baer  na  Baren  ftactmcenbe  te  bonnen  onberBouben* 
^epbe  /  Dat  fjp  Baer  foutie  onber  -  Bouben  op  be 
mtbbelbenö  bie  Bp  Babbe  /  en  alö  bie  niet  fouben  be* 
ftaen  /  en  Bp  fijne  $ctte  aen  ben  l&oninR  ban  ̂ pan- 
gien  toilbe  ouiteren  /  meenbe  fijn  leef- bage  genoeg 

323 

en  b2imbliR  jflöantoaö/  fepbe  Bp  onber  auberep20* 
pooftcn  tegen  Baer/  fooDet  #  <0cnabc  belief  be  /  gn 
foub  mpnubeclgoctö  en  boo2beelö  Rennen  boen/  en 
8  «Êrccllentie  fcifö  mebe.  g>p  fepbe/  toacr  innc  of 
mebe  bocB  /  %cr  <E>octo2  i  3>at  /  fepbe  Bp  /  a 
<0enabc  geliefde  Ijaer  fclben  toat  goctöte  boen/  en 
mijnen  raeb  te  bolgen  /  bat  gp  toat  aet  en  toatb2onRt/ 
en  uDerte  toat  te  b2cden  fteide/  omuborigegefont* 
Bept  te  bebomen :  toat  goet  of  boo2deel  /  fepbe  fp/  foub 
gpbaer  bp  genietend  bed/  fepbe  Bp/  uiantdaeriö 
eene  gemeene  opinie  onder  be  menfeïjen  /  bat  be 

te  fullen  Beuben-    €n  of  Bern  baer  op  toebergefept  3£tcfbe  en  SÜmorcuöBcpt  een  rafempe  en  bollig 
toerde/  bat  BpBem  beBoo?de  te  fcBamen  /  aendenBept  /  en  eene  fiebte  ijs/  bte  nocB  boo?   gecben 
«^pangiaert  te  b?engen  een  g^ocBter/  bienö©aber 
ban  ben  fclben  fo  fcBandelijRen  toaö  bermoo2t; 
<§o  bleef  Ijp  onder  anberen  baerbpperfiftercnde  / 
feggenbe  /  dat  be  refte  Bern  niet  aen  ging.  jjBidde? 
Wê  tijd  toaö  belaft/  batbe  ïiamer  bande$2incef* 
fc  foube  betoaert  toerben/  batbe  $2tnce  baer  niet 
toeder  in  foube  Romen :  maer  ïjp  fp2onb  met  een 
bollen  fp2ong  tot  Baer  feamer  in.  €n  boe  be  Sta- 

ten <0eneraefbp  Baer  cjuamen  /  fepbe  fp  /  dat  Bet  Da* 
ren  getrouden  iBantoaö  /  en  batfe  Bern  niet  dacBt  te 
berlaten/  bat  geen  menfcBen  Ronden  fcDeudcn/  bat 
<£5od  te  famen  genoegt  ïjabbe  /  en  nam  Beni  daer 
mebe  in  ben  3Crm/  enBieldBem  ongelooflijken  lan* 
ge.  €pnbeiijöen  b2aegden  gein  be  Staten  onder 
anberen  /  of  Bpfe  benent  öabbc  i  ©aer  op  Op  opent- 
lijnen  fepbe  /  neen  /  maer  appart  ttoijfelacïjtig  / 
toaerom  Bém  belaft  toerde/  niet  meer  bpïjacr  te  bo- 

men/ tot  bat  in  be  fafee  anberiS  foube  gebifponcert 

©e  sta*    ̂ e  Meeren  Staten  <0enerael  baer  na  bertfaen 
SihJia/  ftcbbenbe  /  bat  fijn  ̂ rceUcntie  in  ben  ̂ age  quam 
tï»Den    ben  negentienben  ̂ obemb2iö  t'fabont^/  Dabben 
5amt«»anben  ̂ tnce  ban  $02tugaei  boen  aenfeggen  /  batljp 
SffMjem  foube  öebben  te  bertreeïten  upt  ben  ï^age  /  en 
J  tE  bet*  Öcm  boo?  eerft  begeben  binnen  <©02b?ecDt/  <§cbie- 
«enen  na  bam  /  of  ben  25?tet :  l^aer  mities  W  berfocöt  bat 
^Dtetwm.  bc  Staten  ïjemfelföplaetfe  noemen  fouben/  i^Dem 

öebefigneert  ̂ cöiebam  /  en  in  ben  l^age  boo?  fijn 
berteeringe  gefponcn/  en  té  gpm  geconfenteert 
Donbcrt  en  bijftig  <0ulben  ter  3©eefte  te  mogen  ber- 
teeren.    t&it  bonben  be^taten  gOeb/  om  bat  men 
beb2eefbe/b?t  fyn€rcellentic  boo2  öaeflige  t002nigfjeib 
ljemeenig!ceb  foube  mogen  aen-boen/  öaerafeenige 
pet  af  g.:po?t  of  geimagineert  Dabben. 

^ijn  aSrceUentie  tn  ben  ̂ nge  genomen  3ijnbe/  be* 
be  terflonb  fijn  ̂ ujïer  aen-feggen  /  batfe  upt  fijn  ï^of 
foube  bertrecuen  /  en  piaetfe  nemen  in  ïjet  ï|of  tot 

ïfh  ISjÏ  ̂elf /  öat  <P  nocÖ  Wen  abonb  betoofbe  te  boen :  ̂ an 
na  berïjanb  Daerercuferenbe  opïjaec  ftoahbept/  té 
(P  eer|t  bcneen-en-ttomticöiien  Jlobember  bertroc- 
nen.  ̂ ijn  €rcellentie  foo  lange  biijbenbe  in  Bet  =^of 
ban  ben  #2tncefTe  ban  <©?angien  in  't  |^oo?b  -  epnbe/ fonber  ftaertetoillenficn  offp^enen/  of  in  Betrof  te 

utiect"r*  nomen  logeren/  al  eer  fpbertögen  foube  toefen/  niet 

ia  ban 
iBaiTouttJ 
'nütt  uit 
iet  #»f 
jan  ftjn 

ïen  na 
©elft. 
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te  min  ticin  Baer  tot  3Mft  nocB  feer  eerlijn  accommo- 
beren  en  beregen  ban  alle  nobelijne  dienden.  «§p 

)  Bieib  Baer  in  Baer  fiente  feer  gualiu  met  nrijten  en  her- 
men/  en  fepbe  feer  te  berïangen  na  Baren 25?oeber 
ben  <0rabe  ban  ̂ oBenïo  /  bte  Baer  toel  boo2-(ïaen 
foube  tegen  be  Staten  en  fijn  €rcellentie.  ï^ierboo? 
namen  eenige  p?efumtie/  algoffp  bat  met  fijn  toil  / 
toeten  en  abbijs  aengegaentoare:  maer  ben  <02abe 
Beeft  Bern  baer  ban  geermfeert  /  enontnentBierban 
pet  getoeten/  of  baer  toe  eenig  confent  geb?agen  te 
Bebben  /  fo  ooh  toaeracBtig  toaö. 

«£er  fijn  €rcellentie  noeïj  upt  Bet  3leger  in  ben  ̂ a? 
ge  toaö  gcüomen  /  toatf  be  #2tnce}Te  Cmilia  fijn  fu 

raeb/  nocB  boo?  tB5ebecijnen  /  nocljte  eenige  goebe 
onbertoijfinge  /  nocB  eenigerBanbe  maniere  te  ge- 
nefen/  nocljte  te  Balpen  iö  /  en  foo  ö  <6enabe  nu 
mijnen  raeb  bolgenbe/  u  liet  boo2  goebe  rebenen  on* 
bertoijfen/  bat  gpu  bozige  gefonbljcpb/  b2oiifeBepb 
en  frêrïue  tocberom  bernreegt /  foo  foube -men feg* 
gen/  bat  bie  opinie  balfcB  ciiontoaeracBtigtoare  / 
en  in  foube  een  grote  renomme  bcljalen  /  en  groot  pro- 

fijt boen/  toant  alle  bie  met  lief  bebebangentoaren/ 
tik  fouben  ban-mp  geboipen  toillen  toefen  /  en  alle 
hk  mijnen  raeb  fouben  bolgcn/  fouben  oongetoiffe* 
lin  aenefen.  <0ocöc  ̂ octoj  /  feptic  fp  /  ili  gelobe 
bat  gp  toaer  ftqt  /  ban  mijn  fieftte  ban  niemant  gene? 
fen/  tan  ben  païtee  ban  ̂ ojtugael  /  mynen  ge- 
trouben  |tóan  /  tik  men  mp  ontljoub  tegen  recOt  / 
rcbeii  /  en  be  grootfle  tprannpe  ban  ber  toerelb/  in  ben 
eenb2pe^n>ocl)ter/  Oobcn  mijne  jaren  /  bic  niemant 
ben  onberto02pen  /  cninijebbe  eenpartpegenofen/ 
baer  D002  ib  lc  toeerbigljepb  ban  mijn  geflaebt  niet 
te  R02t  boe  /  iö  Bpeen  berb2eben%>er  fonber  goet  / 
ib  ben  baer  mebe  te  b2eben/  ibflilmp  in  bien  armen 
ttaet  laten  genoegen  /  tot  bat  Bet  €>ob  anbertf  fal 
fcBicüen/  inbtenniet/  ihfalpatienteren:  enutege- 
balle  fal  iU  mijn  nootb?uft  nemen  /  en  mijn  koeberg 
bomfïe  bertoacBten/  om  te  fien  of  Bp  tegen  mp  een 
252oeber  of  (Cpran  fal  toillen  toefen  /  m. 

3Htf  men  nufag  bat  beboo2noembe  ^inteffe^^  ©cöe* 
milia  ebcnBert  bleef/  fonber  Baer  eenigfin^tetoil'f?"1"1^,, len  laten  raben/  ofte  boo?  pemants?  interceffiebaer  tt&mm 
ban  te  toillen  laten  aftreeften  /  en  bat  be  peeren  ̂ §ta*  «enecaei 
ten  <©encrael  oor  niet  bonben  bcr(taen/  bat  bitilu-^"  ïot toriiïi  bonbe  (ïrecben  tot  eere  of  booibeel  ban  Bet  S fÜên 
Eanb  /  foo  BcDben  fp  gecommitteert  ïDort02  €n-  $i\mz*an 
gelbertum  banber  25urg  /  Burgermcefler  ban  SCern-  Pojrugati/ 
Bern/  ̂ Ecent  mi?U  be  ̂ obe  /  gjan  ftengerg  teniï^gL" 3|elm  /  en  Baren  452ijficr  om  te  gaen  na  ̂ cBiebam  /  &at  f,P  ̂  
en  ben  boo2fcl)2eben  tyiiwtz  aen  te  feggenbatBpuptfaiö*"bm 

be  ©ereenigbe^eberlanben  foube  nebben  tcbertrec-ïf ömr£t* 
Ren/  met  fijn  252ocber  <aon CB?i|totfd :  befegebe'©"r"niac, puteerbeCjuamentot^cBiebam  ben  7.  ̂ Decemb2i0  ut  è&tv 

t'fabontss  bp  ben  $2jnte  /  en  fepben  Bern  fulfeö  aen. ,anöen' ^aerop  Bp  ftf  m  feer  feltfaem  Bieït  /  feggenbe  toel  te 
toeten  bat  üoffrou  ̂ milia  boob  toaö  /  en  bat  Bp 
baerom  mebe  foube  Herben  /  ennietb02berbertrcc* 
Ren  ban  upt  fijn  t|erberge  tot  fijn  graf :  maer  beö  an- 
beren  baegov  pet  anbcrtf  of  feftergTban  Baerberno- 
men  Bebbenbe/  Beeft  Bpbeelc  gerefclbeerbergcfp20* 
Ren/  en  gefept:  bat  Bp  alle  fijn  ïeben  lanb  een  bie? 
naer  banbe  peeren  Staten  foube  blijben  /  enbatBi» 
in  nabominge  ban  Baer  bebel  na  3BcfcI  foube  tree? 
Ren/  en  bat  Bp  niet  anberg  berfocBt  ban  bat  Bern  ̂ onR? 
b20utoe  €milia  fijne  ̂ upotuott  foube  mogen  botgen  /  ©e  gjfnre 
bic  Bp  boo2<0obenbe3©erelbgetrout  Babbe/  eiibat^»1^11^ 
Bern  leet  toaö  bat  be^tatcn  fijne  actie  fo  gualtR  namen.  SS??? u' €nbe  na  bat  be  boo2fcB?ebe  gebeputeerbe  fijn  boften  tot  t«fit  uV e«e 
^cbiebam  Babben  afgefp2oRen  en  betaclt/  en  boen  tKwenfs&e 

ulben  tot  iüepfnelb  /  i$  \>p  ben  9.  ̂el,»lan* 
iaentellen  1200. 

(Ier  feer  ftoaR  /  en  toilbe  Baer  nootb2Uft  niet  nemen  / 1  <©ecemb2iöban  ̂ cBiebam  te  ̂ cBepe  bertrocRen  na 
••«•i  foo  bat  men  meenbc  bat  fu  Baer  felben  ongdijbgebaeniïDefel/  ban  tuffcljen  toegen  gerefolbeert  ̂ ijnbeober 

ItTnS  f°uoe  tybbm  1  berbalben  be  peeren  Staten  45ene*  öptrecBt  te  repfen/  toerben  fijne  ïjofferen  albaerbin? ötu... 

^jofeiro?  rael  ̂ oct02So^auneö^eurntuö/  $20feffo2inber 
tn  oe  $&%*  m&bicnnen  in  be  öniberfitept  ber  fiab  Sepben  /  ont- 
SuJbfnboben/  en  begeerben  BP  foube  bp  Baer  gaen/  Baer toen  bp  be  ten  beften  raben  /  om  Baer  gefontOeut  te  conferberen  / 
§>nnt£f[c  en  b^  toebcr  te  Rrijgcn.    %\>  ginb  bn  Baer  /  en  bien* 

SS'Sjfar-  öe  ̂'X  öc  Öcö^erte  ber  peeren  Staten  aen  /  ban  Roft  I  Baer  bat  fp  liipben  upt  laft  ban  be  peeren  Staten  <&t* 
fou  vfm>  tocpnig  aen  Baer  toinnen;  ̂ ocB  alfoo  Bp/  beBal?nerael  ben  ̂ >2ince  €manuel  en  fijn  ©joeber  Dab? 
ten.       ben  im  öcleertBcpt/  een  feer  facBtmoebig/  beleeft:  ben  boen  bertcecben  /  en  bat  ijct  baerom  tijb  toaö 

nen  öptrecljt  ban  een  fijne  Crediteuren  geacrefteert/ 
en  meft  cautie  ftellen  boo?  be  felbe  /  eer  Bp  tik  Ronbe 
ontftagenbrijgeiii 

<©e  <6ebeputeerbe  fp2aben  inBettoeberbeermtot 
5©elff  be  ̂ inceffe  €milia  aen  /  en  berblacrben 



Het  vicr-cn-dertigfte  Bock, 

©c  p?in» 

3H 

ten  betren  fouben  raben  /  öacc  op  fp  anttooo?be :  niet 
onbertf  bantiacr  22>20Cberen  bc  graten  te  begeeren/ 
ban  batfe  baren  man  mocljt  bolgen  /  en  bp  Ijem  3tjn  / 
en  batfe  niet  uonbe  gelooben  bat  ljacr252oebcr  ofbe 

Staten  fo  tprcmmg  fouben  iijn/  batfe  baer  ban  ba* 
ren  man  fouben  bouöcn  tegen  bc  $2ibilegien  ban  be 

kanoen/  enbeb2pbepbbicDacralö  een  ober -jarige 
«Docbtectocguam. 

Éojtö  baer  na  bcbefnn^rccUentieDaer  aen-feg* 
oen/  bctoijlcbp  facb/  batfe  opiniatelift  bleef  pecfc 
jtcccnbc/  en  batfe  niet  toilbe  bolgen  fnne/  nocDDace 
naefte  b2icnbcn  racb  /  of  letten  op  bebignitept  ban 
ben  %«Pfe  baer  fp  upt  gefp?oten  toaö  /  maerDaer 
toilbe  beljcipen  met  Ijaer  ober- jarigbepten  clanbe* 
ftinc  tvoutoc  /  btefe  met  «Don  emanuel  aengegaen 
toaö/  bat  bpbaetombebanö  ban  Daer  toog/  en  niet 
meer  boo2  fijn  jutter  en  fjielb/  en  ooft  al  fnn  «Die? 
naerö  toeöerom  ban  baer  foube  boen  nemen:  3£atfe 
fiem  ooft  foube  reftitueren  alle  be  gjutoeclen  W  fp  ban 
ïiembaöbc/  bacrfijnnaem/  toapen of infeciptic op- 

zout /  om  bat  I)p  niet  bcgcecbc  bat  een  $02tugccö  be 
felbe  foube  Ocbucn  of  bertetcn. 
^p  baboe  mebe  getonen  wi  bet  fterfbupö  ban  ben 

Ktte  "<eim*  p>lï1CCban  <02angtcn  ( baren  Babce )  5-000.  gulden 
SaiïSa     'ö  jaerö  l  bacc  noebtanö  baer  ©aberö  fCcftamcnt 
timcrtt    Ijaer  niet  meer  toe  en  lepbe  ban ?  000.  gulben  'ö  j  aerö/ 
uu  t&oi*    iuacïom  bic  2000.  gulbcn  'ö  jaerö  baer  ooft  opgefepb 
ÜSatten  toerben.    ̂ ocb  en  mocbteallcö  met  Delpen :  toant 
s>jtn«  g.  fp  cbcnljaib  bleef/  foo  batfe  nocb  ben  12.  upt  3Wt 
manun     toocl)  /  en  ben  1 3 .  tot  dotter  dam  te  fcDcpe  ging  /  om 

ÏÏ1801'   mebe  tot  3Defcl  te  repfen  /  fonbec  bat fijn  <£rcellentie 
9         ïiacc  toilbe  boen  opljouben  /  om  te  ontgaen  ben  naem 

ban  tpcan  tegen  fnn  epgen  jutter  /  en  om  beel  anöcre 
tonfibcraticn  infijnregarbebaeroplopenbe/  baer- 
om  bem  boebte  bc  fafte  boo2t  fo  ftilleftenö  te  la- 
ten  glifltten  /  alö  meer  moeptenö  en  opfpjaeftö  te 
maften. 

^oc  b02berbitlutoeIiftgcfucccbeertDceft/  en  boe 
baer  na  be  $cpö  tutTcDên  fijn  excellentie  en  fijn  ̂ §u? 
(ter  gemaeftt  tö  l  en  ban  be  omberen  upt  bit  ̂ utoe- 
lift  gefpjotcn/  mebe  om  bat  be  $2incefle  om  baer 
Beltgie  en  bzpfjepb  te  bebouöen  /  baer  epnbelift  tot 
«5eneben  metter  tooonbegeben  beeft/  enalbaerge? 
ft02ben  iö/  en  \jat  be$2ince€manueImctbenïJo? 
ninft  ban  Spangien  gcacco2beert  iö  /  en  bat  Op  na  be 
boob  ban  be  J&nnccffe  <Cmiliaeen  ,§pacnfe  «Dame 
getcout/  en  aeii  bc  -Spaenfe  3ijöegegacniö/  fullen 
top  allcö  te  nelegener  tijbenplactfebcrbalert/  ö^tiss 
genoeg  bat  top  befe  materie  buö  berrc  acljtcrmal? 
ftanbecen  bcdiaelt  Ijcbbcn ;  Ijet  isf  nu  tijb  bat  top  an- 
becc  faftcn/  bc  gefcfjiebenifTc  ber  3Scbcclanben  aen? 
gaenbe  /  boo:tb?engcn  /  bic  top  bug  lange  fjeuben 
ïaten  becuflcn. 

«De  Capitepit  (Dböerbupfen  toaö  inbefc^anben 
bcelfcfjulbig/  en  Ijiclbbooitg  feecquabe  02b2eopbe 
bctalinge  ban  fijn  bolft/  en  t  getal  banbien/  baer 
booz  t}c  Staten  ban  l^ollanb  ftem  feer  fubijteliftbeben 
monjiecen/  en  alfo  Ijp  al$  boenfeecftoafttoecbebCï 
bonben/  foo  ïjceft  bp  Oet  felbe  toillen  leggen  op  be 
Officiers*  ban  be  Compagnie/  fujtineccnbebatfpin 
fijn  af  toefen  bc  Comnagnie  Oabben  laten  beclopen/ 
en  gualtft  boen  onberljbuben  /  en  caffeecben  obec  fulftö 

ttoec^ergiantcnenttoee  C02po^:ael.s,/  cneemge9C* 
bclb02ftcn  /  bctoclfte  /  om  öatfe  ban  öaer  acfjter- 
tocfen  niet  betaclt toaren  /  bacc  obec  guamen ftlagen. 

^bbSJ»  ̂ c  Staten  ban  -BjoUanb  ftiec  upt  be  gebeele  gclcgent- ffntati  De  ftcpb  banbe€ompagniebcrftaenbc/  Ijebbcn  be  felbe 
hiaten     bom  licliten  ban  be  Boo2ne/  bacc  be  felbe  lacö/  en 

?flan1hto«1ao  b002  <Efo2mcUmi  op  ?Cncftec  leggenbc  /  boencaffc* 
ftttt.       cen/  't  toelft  bp  ben  ïiaüc  ban  Staten  niet  ten  beften genomen  en  toevbe/  om  bat  ïïp  fijne  commiffic  niet 

ban  bezaten  banDollanb  in'tparttaiUer/  maer ban  bc  (6cnccalitept  ijabbeontfangen/  fcl)2ebenber 
Dalben  een  252tcf  aen  be  Staten  ban  ïjollanb  ban  ba 
te  ben  2. 3flp2ili$  /  Ijoubenbc  batfc  toel  berljoopt  fjab 
ben  bat  fp  fulften  tnteetih  in  be  gemepne  autocitept 
niet  fouben  gebaen  Ocbben  /  betoijle  fp  toel  toiften  öoe 
ongaerne  men  fuifte  pavriculiecè  caflatienenaenne^ 

fecit. 
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bevmaenben  ben  baer  om  /  bat  gelijfte  particuliere  fa- 
ften  niet  meer  moeftten  booj  genomen  to02bcn  /  maer 
tec  contracic  /  batfe  met  Ijaer  bc  publijfte  3tutljoritept 
toilbenljelpcn  maintenecen, 

«Den  3CmbafTabeuc  25ti3anbal  ontfangen  OcDben--  ̂ ommitt 
be  feftecen  25?ief  ban  ben  Honinft  ban  ©2anftnjft  /  in  inöoucban 
bate  ban  ben  8.  jiBap/  xnOoubenbebatf  auftccollcö  ""22 
(bat  toaö  ben  stoafTabeut:  ban  ben  fóoninft  banS"y ©2anftcüft/bie  ban  toegen  ben  felben  öoninft  in  €ngc*  ®mmk 
lanb  gefonben  toao)  upt  €ngelanb  niet  b2acljte  alö  er-  «f»  fim 
cttfen  en  generale  tooojben/  enbatfönbepefTcDcgere^wcSb*' mitteect  toaö  aen  ben  3fimbafTaöeur  ban  €ngelanb  /  janbamu 

aibaec  in  ©2anurijft  3tjnbe  /  toelften  sumbaffabeur  öouöenbe 

be  felbe  ereufenbecfjaeïtbabbe/  en  bie  gefonbeect  op  JW'1» betcoublen  ban  f  2lanb  /  baer  be  Uoninginncop  ïjet  „momT 
nieuö  7000.  jannen  babbe  moeten  fenben  /  en  op  banöngt* 

be  fo?geban  be^paenfe  ©lote/  baer  tegen  fp  mebe 'anöbcö?/ tot  feer  grote  ftoften  motte  equipperen/  fuftinercnbe  ̂   „J 

bat  fPbolbaenbabbe  alle  Ijet  genefpin'tlaetftetrac-  oeen  imec 
tact  belooft  ïjabbe  /  bat  öp  ban  gelijften  niet  öabbe  ge?  "''''te'ui« 
baen/  foo  in  b«  rembourferen  ban  be  20000.  Sco*  „^"JJ ncn  fjcm  gebaen/  boe  ben  hertog  ban  bouillon  enninftöant. 

^ancp  baer  toaren/  aïöacn  'tberfebot  gebaen  ban  knopt. 
be  2ooo.$Bannen  /  gem  al 't  boo2lebertjaergcfon* 
ben/  ban  toelft  rembourfement  fpnocl)tanöboo2be= 
fe  tijb  af  toeeft  /  en  p2efenteerbe  te  fenben  bier  bupfent 
Ifêahnen  /  inbien  bp  hit  toilbe  betalen  /  feggenbe 
batfe  baer  ban  be  rebenen  ban  bienfoubejuftificeren 

boo2  «0ob  en  be  3©erelb  /  batfe  op  't  erploict  ban  Ca- 
laiö  niet  en  ftoube  letten/  ombatbeplaetfenuftcr* 
fter  toaö  ban  te  boren/  en  batfe  baer  macDt  opeen 
anber  motte  geb2upften  /  en  niet  meer  boojnemen 
toilbe/  alö  fpfoube  ftonnen  af  boen/  maer  bat  men 
bier  na  baer  af  foube  ftonnen  Oanbelen.   J^ier  op  Dp 
boo?  anttooo?be  ̂ kïk  geben  /  bat  bp  öacr  ban  be  p?c*  ( t<*.  1+ ) 
fentatienbebanftte/  en  Ocm  baer  mebe  toel  genoegen 
foube/  fo  bp  tot  bebetalinge  mibbclïjabbe :    «©at 
Dp  Capitepnen  en  .Solbaten  genoeg  fytitot  f  maer 
bat  Ijem  alleen  gelb  ontb?aft/  om  be  armoebe  ban 

ftjn  ïlijft  en  bolft.  ~®at  öp  beftenbe  in  Ijaer  bele  gegou^ 
ben  te  toefen  /  ter  fafte  ban  f)ulpinfijnmeeftenoo& 
getroeften.    «©atfe  met  reben  ftlacgbe  /  bat  f)p  Dct 
€ractaet  nietbolbebe/  alö  fp  ban  Ijare^ijbe  gebaen 
Ijabbe/  Ijaer  bebanftenbe  ban  öct  jegentooojbig  af<= 
toijften  ban  bet  boo2fclj2ebe  rembourfement :  «Bat 
fnn  onbebaebt  ongeluft/  en  niet  fnn  gebeft  ban  toil/ 
belet  babbc  't  boltyenaen  ban  fijn  beloften  :   Zbat  Op 
baer  altooö  eerenen  beminnen  foube.  «©atbpöaer 
fijnen  noob  boen  bertonen  babbe  /  alö  aen  be  gene  hit 
Ijem  belpen  ftonbe.  «Dat  bp  geen  mibbel  Oebbenbe  om 
be  4000  jüöannen  te  betalen/  baer  baer  af  Dabbebe^ 
banftt-  ̂ at  bp  niet  ttoijffelbe  /  maer  berjtont  toel 
bat  be  rebenen  lik  baer  beletten  beter  te  boen  /  bte  toa* 
ren  toacraebtig  /  bte  bp  ooft  niet  toilbe  bebatteren. 
t®  at  bP  b?oebig  toaö/  batöp  niet  mftaet  toaö  om 
baer  nu  te  mogen  affifteren  en  bienen.    «Dat  ÖP  ooft 

geerne  bele  foube  boen  in 't  continueren  ban  ben  *£o?* 
loge  tegen  ben  bpanb/  alö  gp  tot  nocö  toe  Ijabbe  ge? 
baen/  bienö  maebt  baer  booz  fo  feer  gebiberteert 
toaö  /  maer  b2ceöbe  fonber  fecourö  niet  te  fullen  ftom 
nen  mainteneren/  om  rebenen  baer  boo2  jpauguerol* 
leö  boen  aen-bienen  /  betoelftealle  bage  b2ingcnbec 
toerben/  bat  bpfe  baerom  bab  /  bat  fp  toilbe  goeb 
binben/  bat  ÖP  tot  fnn  fafte  boo?-fage  /  en  fijne  be? 
boubeniffeboojanberc  toegen  focljte/  nabien  bie  ban 
ftcaebt  öem  falgeecben.   «Dat  \^  baer  toe  geparft 
toerbe  ban  fijn  <®nberbanen  en  ̂ ©ienaerö  /  bic  bp  tot 
noeft  toe  ftantbaftelift  toebcr  geftaen  öaöbe/  alö  men 
in  €ngelanb  toel  geloof  be  /  maer  nu  niet  meer  ftofte 
boen/  om  bat  fijnftoaftbeptbembtoong  baren raeb 
en  be  oberballenöe  noob  te  bolgen/  tcntoareljpfnn 

öp  berlicfenbe  /  Ijem  alleen  toilbe  uelaben  met  ber? 
toijt  ban  fulften  ongeluft.    «Dat  lp  toel  toift  Doe  be? 
febaemt/  onfefter/  enpericuleuöbientoegtoaö/en 
toel  oberlepbe  alle  't  gene  baer  in  tebebucbtenftont  / 
en  een  anber  mocDt  boo2fïen  /  maer  bat  Dcm  geen  fteu? 
remeerrefteerbe  /  nabien  be&oninginnebcmaban? 
bonneerbe  /  en  bat  fep  be  Staten  ban  Det  J^eberianb 

niet 
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mt  macDtig  genoeg  atljte/  Dem  en  fyr»  nöft/löat  iticii  uu  ftlaerlijft  berfiant  bat  bc  feöninginne 
ban  fo  belc  Uamm  acn-gctnft/  te  nonnen  ftacnbe  tot  be  SUItanttt  alleen  belooft  Dabbe  2000  jBan* 
Ijouben/  bat  Dp  be  uptftomfte  mogclift  foube  bcr;  nen/  en  bat  alleen  boo2  eenenft02tenrijb/  onber  De* 

3J5 

toaebten/  indien  Det  beriiess  ban  fijnen  {toet  Den  bpanb 
foube  {tonnen  ruïneren  en  urennen.  <©3t  ter  contra- 

rie Det  bedien  ban  fnncn  fl«iet  ongetto  ijffelt  ooft  na 
Dem  treeften  foube  Det  uetlietf  ban  fijn  U2icnöen  en  ge; 
allieerbcn/  Ijet  toelft  l\p  beter  foube  nonnen  be- 

letten /  conferberenbe  Det  gene  Dem  refteerbe  met  ac* 
coo2t/ om  bat  ben  ttjb  occafïe  foube  mogen  gebcn 
boo2bcel  op  beu  bpanb  te  nemen/  enfijnboo2ncmen 
te  traberferen  /  baer  toe  lm  geen  ïjopc  Dabbe  met  foba- 
nigen  groten  acDtcrbeeï/  bevlogen  continueren-- 
be/  aisijunu  ftoee jaren gebacnDabbe/  metfogro- 
ten  fautc  ban  anberen  atë  ban  bent  felben.  t©at  Dp 
noclj  onfefter  toas  ban  be  inclinatie  baer  toe  /  fon« 
öerlinge  na'tbcrlietf  ban  Slmientf.  |Baer  bat  ben $au£  boo2  fijn  Xcgaet  öcm  Ijabbe  boen  berfeneren 
't  felbe  ten  cpnbe  te  fuïlenb2ehgen/  inbicu  alleen  Dp baer  toe  foube  toillcn  betftacn/  en  bat  bp  Det  aU 
fo  foube  boen/  bat  bes  Sjoninö^  naem  baer  me? 
bc  niet  beumengt  toerbe  /  oft  epffcöer  baer  ban  gcftelt. 
t©at  men  baer  op  mofl  confibereren/  ïnbnen  Dp 
beg  $aus  interbentie  aennam/  bat  Dp  be  fèonïn; 
(jinne/  en  alle  beanbere  ban  contrarie  Ueligfc/  fou- 
be  toiiien  uptflupten/  bat  ï)p  bttcDtc/  bat  Dem  be 
noob/  bie  Dem  bier  toe  btoong/  Dem  ooft  btoingen 
foube  boo:t  te  baren  /  inbien  Dp  Dem  Dier  toe  in 
liet/  upt  b2ecfe  bat  DptuflïDen  ben  pappen  oorloge/ 
fonber  mibbel  ban  Dem  te  nonnen  DantDabcn  uïtjtoen^ 
be  /  foube  moeten  toet  ontfangen  /  't  3p  ban  ben 
bpanb/  of  ban  ben  genen  bic  aengenomen  foube  fjefi* 
ben  Dem  upt  bit  gebaer  te  brengen/  Det  toein  alle 
ftoarften  fuüject  toaren/  en  Dem  ban  Derten  leetfou; 
be  toefen  /  meer  om  fijn  biienben  en  geallieerbe  toille/ 
toclftcr  benefitien  banftbaerDept  meninfunBcrtfou^ 
öe  binben/  ooft  na  fijn  boobt/  baer  quant  af  toat- 
ter  mocDte/  atë  om  fijn  epgen  confiberatien  toille/ 
öltoaer  fulfeeti  noob-b2anft  Dem  feet  tegen  Det  Dert/ 
boel)  bat  pp  begemeenebef)oubentffeboo2allepart^ 
cuïïre  confiberatien  moeflc  fielten/  baerom  Dp  Daer 
ooft  bab  te  geloben/  bat  Dp  aï  boen  foube  bat  Dem  mo* 
gclijft  toare/  om  Dem  ban  Daer  niet  te  fcDepben/ 
jnbtenljpïjanbelen  mofle/  maer  Daer  baer  onberte 
begrijpen/  fo  Det  Daer  aengenaem  toare/  baer  op  fp 

lofte  ban  refïitutie  ban  penninoen/  baer  men  nocfc 
tans  ben  Staten  4000  mannen  fonber  fulfte  belofte 
opgeb?uHt  f)abbe :  <f>o  berftont  men  ooi.  /  bat 
ben  honing  al  ober  cenigen  ttjb  in  befe  Iwnbelinqe 
ban  ö^ebe  moft  getreben  51)11  /  om  bat  l\n  fttyijft 
bat  DP  niet  berfeftert  i#  1  (joe  b'intentte  ban  tum 
(bpanb  nu  /  mitd  öct  berlie.ö  ban  ?limienö  mcc;;t 
W(m  I  en  ooft  nocl)  bat  ben  ïjoninft  gantfeïj  tot 
hm  ©2ebe  ïncJtneecbe  /  en  bat  lp  mogclijft  ijet 
uptgeben  ban  btfm  23?ïef  /  ijovtom  foube  ai.^  een 
ïnfinuatie  /  op  bat  be  Staten  ftaer  baer  na  niet 
Dabben  te  beftlagen  /  anberen  lepben  bit  upt  /  bat 
be  Staten  bao?  alle  Dare  fecourfen  nietfjebben 
foubcn  /  baiï  een  gencgentbept  tot  banftbaerOePt 
Ue  mett  na  fnn  boob  in  fijn  öerte  foube  binberi  / 
al$  ï)p  ftï)i\)ft  /  en  toaö  be  fafte  fotr.mtge  baerom 

noclj  te  fufpecter  /  o$n  bat  men  mebe  be'tfiont  bat ben  2imbaiTabeur  ban  B?anftrijft  tot  bonten  feer 
beerlijft  tiigeïjaelt  en  ontïjaclt  teas?  /  en  ben  $au& 
ïjem  ten  eerfien  openinae  ban  $apë  gebaen  bab^ 
be  /  ijoe  toel  anbere  mepnben  /  bat  ben  ̂ pan* 
giaert  /  mitö  fijn  ©ictorien  moebig  geto02ben  5ijnbe/ 
bem  geen  bilinfte  conbïtie  foube  toillenconfenteren/ 
maer  bat  Det  alleen  om  be  &oningtnne  tot  meerber  fe- 
couröte  betoegen/  alfo  gefept  toerbe, 

3n  bcfe  gelegentbepb  bielben  bc  Staten  <0eue-  matw 
rael  Daer  ooft  feer  ftille/  fonber  pet  boo2  te  nemen  ö'pööan 
bp  gebeft  ban  gelbe  baer  ban  een  groote  febaerö*  S£np  öe Depb  alom  in  &et  Sanb  toasj  /  te  meer  om  bat  be  emvati. 
Confenten  ban  be  meefic  pobïntïen  feer  gcreftrin* 
geert  en  beftoacötelt  toaren  /  bat  men  baer  ban 
naeuuitö  öelb  facD  te  treeften  cm  be  «Scnerautept 
in  öaet  beracbtcrtïjept  te  fecoureren  en  bet  gene 
nocfj  gereet  ftonbe  getroeften  tooien  /  ging  boo? 
be  3©t|Telett  ban  ©?anferijft ;  baer  beneffenö  toa* 
ren  bie  ban  doeningen  enbe<©mmelanben  aen 
Daer  cjuote  en  boo2gaenbe  confenten  feer  beel  ftlniU 
big  geüleben  /  toaerom  be  <6ebeputeerben  bieber^ 
toaert^  gefonben  toaren  /  om  be  Sententie  tuf- 
fcDen  be  ̂ tab  en  b'<ömlanben  getoefen  /  ter  exttutie te  boen  (tellen  /  ooft  geïaft  bïe  te  b02becen/  ban  babben 
noeft  geen  Dope  geftregen  ban  betalinge  /  fo  bat  be  <ée* 

noebtan^  niet  fouben  mogen  fiaen/  om  bat  Dp  fijn  neralitept  feer  beractjtert  toa^batfenietftonben  upt 
felfë  niet  meer  toaö  /  maer  ban  be  noob  bermeefiert  j  recDten. 
toerbe.  <©ocD  bat  Dp  Daer  ban  alle  't  gene  baer  paf=|  omtrent  befen  tij&  toaren  be  &upteren  ban 
feren foube/  foube  bertoitttgen/  <©at  ben  2Cmbaf-  bergen  op  ben  2!oom  met  een  gocbe  partijeboet- 
fabeur  en  Secretaris?  €ömont  (met  be  boo2gacn*  bolftö  upt-getogen  /  en  (loegen  een  552ugge  ober 
öebepefcDen  aen  ben  ̂ mbalfabeur  genomen)  bit  Do-  ben  ̂ emer/  en  togen  alfo  in  ftlepn  252abanb/ 
cenbe/  feet  ontftelt  toaren  /  en  Dem  bermaent  Dab 
ben  op  fijn  €eb  en  beloften  baer  tegen  Dp  fijnen 
noob  gejtelt  Dabbe*  ̂ at  ben  SümbafTabeur  /  ale? 
ban  Demfelben/  baer  op  DPöefept  Dabbe  bat  be&o? 
ninginne  Daer  foube  mogen  accommoberen  om 
Dembe  4000  |Ban  te  fenben/  en  be  Delft  baer  af  te 
betalen/  mit^  bat  DP  Uerfefterbe  be  anber  Delft  te 
betalen/  baer  opDp  gefept  Dabbe  alfo  toepmgmib^ 
belö  te  Debben  om  be  Delft  alsS  om  Det  geDeeï  te 
betalen/  en  bat  be  2000  ifêan  niet  tienen  ftonben 
ban  D^tn  te  meer  te  engageren  tot  continua- 
tie  ban  bm  ürtjg/  om  batfe  niet  fuffïfant  toaren 
ïjem  te  befcDermen  /  en  Dabbe  baer  op  aeperfi- 
(teert  b^  ben  epfcD  ban  4000  Dem  nocDtans  in- 
latenbe/  om  be  felbe  maer  boo?  bier  ÜBaenben 
bu  be  Boningtnne  onberDouben  te  Debben/  binnen 
tóelfte  Dp  meenbe  fuift  boo2beel  op  ben  bpanb  te 
toinnen  (mitss  bat  menfe  Demfonb/  al  eer  ben 
bpanb  fijn  macDt  /  bic  ban  alle  namen  marepeer* 
be  /  bp  een  ftreeg)  bat  DP  &aer  na  met  minber 
macljt  en  met  meerber  geluft  be  <®02loge  foube 
tonnen  continueren  /  en  alfo  t'ontgaen  Det  perieul bat  Dem  b2ingt  /  anbere  partije  te  ftiefen  /  bier 
af  ben  SCmbaffabcur  beloofbe  be  &omnginne  boo2 
€bmont  te  abberteren/  fonber  anbere  eenigepoop 
baer  toe  te  geben.  <0ejcD2ebenban^^3etmaïnen 
V%pe. 

^>efe  2S2iebcn  teerben  bp  55u3anbal  centge  ban 
be  Staten  fecreter  tojjfe  gecommuniceert  /  bie  niet 
toepnig  baer  in  ontfet  toaren  /  toant  bcncffen.3 VI.  Deel. 

baer  tipt  fp  tuffcDen  be  b2ie  en  bier  Donbert  25ee* 
fien  Daelben  /  en  bie  tot  2Serqenb2acDtcn/  om  bat 
bie  ban  ftlepn  2&abanb  geen  Contributie  toilben  be- 

talen/ maer  na  befen€ocljt  begonben  eemge^>02pen 
Daer  Contributie  te  manen. 

«Den  ï^oninft  ban  ©2anftrpu  /  niet  tegenfiaenbe 
ben  b?ief  ban  ben  8.  iBap  aen^5u3anbal  gcfcD^e^ 
ben  /  fcDeen  ebentoel  gerefolbeert  te  ̂ nn  /  om  be 
l^ooft  -  |!ab  ban  pcarbïc  2ümien^  toèberom  te  re* 
couperen  /  Deeft  fo  bele  Dem  moaelift  toas$  /  alle  fijn 
macfjt  üp  ben  anberen  gefocDt  te berfamelen  /  om  UI* 
mien.tf  te  belegeren/  en  Dabbe  baerom  toel  getoilt  /  bat 
be  generale  Staten  ooft  met  een  Hleger  te  belbe 
fouben  Debben  genomen  /  om  toatgrootö  tegen  ben 
bpanb  boo2  te  nemen  /  en  be  felbe  alfo  te  btberte= 
ren  /  op  bat  ben  föoninft  fijn  boo?nemen  te  beter 
in  Det  toerft  foube  mogen  tf ellen-  nfêaer  obermits 
be  fcDaeröDcpt  ban  gelbe  /  en  bat  be  confenten  fo 
feer  gerefiringeert en  beftoacDteït  toaren/  batfe 
baer  toepnig  gelbö  upt  ftonben  Krijgen  /  fo  non* 
ben  fp  niet  beef  upt  recDten.  55e  fteeren  ïüaben 
ban  ̂ êtate  bebcn  toel  Daer  befle  met  p20pofitien  en 
bermaningen  /  fo  in  be  bergaberingen  ban  be 
Staten  <éenerael  /  alö  aen  eenigc  particuliere 
$20bintien/  ten  epnbe  fplupbenDaet  confenten  fou- 

ben op  bjengen  /  fonber  alfulfte  refirictien  en  linu* 
tatien  /  en  bat  fp  onberminbert  be  gefcDillen  en 
nucftien/  bie  fp  iupben  onber  ben  anberen  mocDten 
Debben  /  bp  pjobifie  foubcn  opbiengen  /  alfo  bm 
noob  fulfe.*  berepfcDte  /  en  bat  be  felbe  baer  na  toel 

€  e  geit* 
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26 Het  vier-en-dertigfte  Boek, 
peliflutbeert  fouten  to02ïi?ii/  ban  ten  ïjulp  niet  bele. 
€sj.i aciijït  :n  ij  steen  öc  iSaben  ban  Staten  ben  ttoee? 
ben  *g[ anp  befe  tóe  pjopofttfe  in  be  becgaberinge  ber 
&tajen<i5eneraei  gebaen. 

jOjopefïiïc  p^E  Raden  van  State  der  Vereenigde'  Nederlan- 
Srta«ifbB  *^den'  gelsfeö'  e11    wel    riJPénk    geexamineert 
cc  ffia&sn  hebbende  de  confenten  by  den  vijf  Provintien;  na- 
Jjanjérarementlijk»  Holland  >  Zeeland,  Uytrecnt,  Viieüand, 
inbe&ei*cn  Stacj  van  Groeningen  en  Ommelanden,  inden 

Eer  tSjKade  op  den  u.  en  2.6.  May  in  gebracht,  hadden 

«Staten      -veel  gewenlcht  dat  de  felve  klaer  en  volkomelijk 
©inwael. ingedragen    waren   ge  weeft   in    conformiteyt    van 

het  verfoek  by  deif  Rade  gedaen ,  ionder  het  fel- 
ve te  belnijden  ,     of  de  confenten  te  aftringeren 

aen  fulkc  cjjqfalen  en  conditien,  die  eenfdeels  de 

quoten,  als  ook  de  middelen,    fo  te  water  als  te 

lande,  midsgaders    het    extraordinaris    mettet  or- 

dinaiis  (liet  welke  al  t'lamen  nodelijk  gefepareert 
moet   blijven)    te  confonderen  ,    en  anderfints  de 

quoten  in  onfekerheyd  te  ftellen,  en  allelins  fo  ve- 
le particulariteyten     vermengen  ,  dat    de  generale 

bewilligingen  met  de  refte  genoechfaem  vruchteloos 

gemaekt  worden,  of altijts  fulks  opgehouden,  dat 

(FüLij.)  daer  op    niet  kan  ftaet  gemaekt  worden,  fo  lange 
verfchillen,  dienthalven  felfs  onder  die  Provintien 

vallende,  niet  fouden  met  gevoeglijke  middelen  af- 

gedaen  zijn  mogen  ;    En  alfo  het  felve  niet  foude 

konnen  gefchiedèn,  fonder  daer  op  te  doen  nieuwe 

befchrijvinge,  en  dat  den  Staet  van  den  Lande  pn- 
dertuflehen  niet  kan  ftille  ftaen ,  fonder  het  furnif- 

iement  van  de  Penningen  dieuytde  Provintien  moe- 
ten komen ,  en  daer  met  tegens  des    vyands  macht 

te  houden  zijn  mogen  ;  So  verfoeken  die  van   den 

Rade,  dat  de  Heeren  Gadeputeerde  vande  voor- 

fchreven   Provintien  gunftelijk    hare  macht  t'eflar- 
geren ,  en  van  de  voorschreven  conditien  afftant  doen, 

met  bewilliging  van  de  Confenten  in  het  gevolg  van 

het  verfoek ,  fo  wel  by  de  Heeren  Generale  Staten 

als  by  den  Rade  gedaen,of  by  fo  verre  de  voorfchreven 

Gedeputeerde  immers  daer  toe  niet  foude  konnen  ver- 

ftaen ,  verwachtende  de  vereffeninge  van  de  voorfchre- 

ven gefchillen  ,    daer  van  men  de  voorfchreven  Pro- 

vintien ( in  fuiken  gevalle)  foude  moeten  veradverte- 
ren,  dat  ten  minften  de  Heeren  Staten  Generael  fouden 

willen  provifionelijk,  en  fonder  prejuditie  furneren 
de  verfochte  twee  hondert  duyfent  Ponden,  van 

een  Leger  te  Velde  te  brengen  ,  daer  met  geen  oc- 
caiie  en  gelegenthey t ,  hem  jegenwoordigh  fo  fchoon 
▼oor  doende  ,    foude  verfuymt  en  verwaerlooft  mo- 

gen worden,  tot  onwederbrenglijke  fchadeen  ach- 
terdeel van  den  lande,  dat  ook  by  gelijke  provifie 

de  verfochte  zooooo  Ponden  tot  de  nodige  Fortifi- 
catien  fouden  opgebracht  mogen  worden ,  op  dat 
de  aengevangene  werken  met  die  defpute  van  de 
Provintien    niet    foude    mogen  ongemaekt  blijven 

leggen ,  en  by  ons  felfs  den  vyand  openinge  ge- 
daen ,  om  die  veftenifTen  van  den  Lande  met  gemak 

t' occuperen.  Tenderden,  dat  fonder  prejuditie  foude 

mogen  opgebracht  worden  de  foldye  van  het  on- 

gepartieerde  Krijgsvolk ,  voor  den  tijd  dat  de  voor- 
fchreven   differenren  fouden  mogen  beflicht  wor- 

den ,  op  dat  anderfins  het  verloop  niet  foo  groot 
valle,  dat  het  beter  ware  het  felve  ongerepartieerde 

Krijgsvolk  te  licentieren ,  als  de  uytkomfte  van  het 
voorfchreven  verloop  te  verwachten ;  En  fo   veel 

aengaet  de   Provintien,   die  haer  Confenten  noch 

niet  gedragen  hebben,  worden  de  felve  verfocht 

hare  ̂ Confenten  infgelijks  te  accelereren ,  volgen- 
de de  voorfchreven  gedane  Propofitie ,  om  den  an- 

deren geen  oorfake  te  geven  van  achterhoudinge, 

op   alles   verwachtende    een    korte  en  vruchtbare 
Refolutie,  ten  eynde  dat  de  refte  van  het  fayfoen 
nu  voor  een  groten  tijd  verlopen  wefende,  noch 
foude  mogen  waergenomen  worden. 

Gedaen  in  den  Rade  van  State  ,  den  Z-  Iunij, 

M97. 
Ooft  bebben  be  peeren  föaben  ban  «gtate  <0e* 

committeert  ̂ onft&eer  ̂ enb?ift  ban  dienen 
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b'Sfiltfte  /  ̂ anccatütë  Cajtctcom  /  bet  reebten  ©e  «aam 
<©oct02/  en^onfter  ©ittté  banCammtnga/  fta*  S*'£te 
ben  ban  «State/  om  te  repfen  na  ©ricflanb  /  en^ren-T 
tooo?t$  na  doeningen  en  b'^mme-lanben  /  omoniaen!* 
te  berfoeften  /  bat  be  Staten  ban  &2iefïanb  ge*  »an^?'«» 
lieben  fouben  /  baer  confent  fimpelijn  fuifts  te  b2a^  Sm:ns 
gen/  boigenbc  l)et  ecrjle  en  ttoeebe  berfoeft  ban  be  mnn. 

ïSaben  ban  ̂ tate/  en  miffibc  ban  be  peeren  Sta*  frmme- 
ten  <®;mecael/  ten  epnbe  ttat  begemobeei4be^ifft'Unï,nu cultepten  /  iik  met  gemaft  licOtelijft  bonnen  gecicljtet 
tooien  /  nu  t'ontijbe  niet  moebten  cauferen  fulne 
3toacigbeben/  baer  upt  niet  foube  ballen  eem'gegoe* be  uptftomfic/  en  bosberg  alg  ijenluuben  ̂ nflruc* 
tk  mebe  b2acbt/  toelften  bolgenbe/  fp  op  ben  19, 
<3Iunij  beg  namibbaegtf  bare  Jkopofitien  i\\  be 
bergaberinge  ban  be  <*5ebeputeerben  ban  ©ïiesk 
lanb  gebaen  nebben/  en  bertoont  bat  be  peeren 
tëaben  ban  State  in  betracljtinge  Dareg  amptss- 
ïjalben  /  tec  goebcc  tijb  /  na  rijpe  beuberatie  be 
^jobintien  babben  aengebient/  tnaer  mebe  fa  nefs 
fen£  fijn  €rcellcntie  ber(ïonben  bat  be  üanben  ̂ ÏXi 
üm  mogen  bebouben  /  en  be  bpanben  merftelijfte 
afb2euft  gebaen  toerben/  enbabbenbaeromberfoebt 
be  confenten  tot  alfulftenepnbenoobig/  in  bope  bat 
be  p:obintien  fijn  €rcellentie  en  ben  föabe  in  baer 
becfbelt  bolhomentlijft  gelooft  en  gebolgt  fouben 
bebben/  gelijft  ben  lupben  lik  birectie  toag  bebo^ 
len/  maec  bat  fp  be  ingeb2acbte  confenten  /  fuifc# 
geclaufuleert  /  geafïringeert  en  geconbitioneert  be^ 
bonben  babben  /  bat  fp  ban  ben  öabe  niet  toepnt- 
ger  al$  baer  mebe  fouben  toeten  tot  baer  boo2ne^ 
men  te  nomen/  toaerom  fp  ben-lupber  <éttom* 
müteecben  Dabben  afgebeerbigt  /  om  be  peeren 
ban  ©^ie^lanb  te  ecinneren  toat  ben  Sanbe  en 
bun  particulieren  baer  aen  gelegen  toas/  be  te« 
gentooo?bige  gelegentbept  toaer  te  nemen  /  ben 
bpanb  in  fijn  tegentooo2bi'e  febaer^bepb  ban  gel* 
be  en  ontoilligljepb  fijne  ïicijgssbol&g  /  bet  geluft 
ban  ben  3lanbe  te  berbolgen  /  bem  buptm  raebjes 
te  ftellen  /  en  te  bearbepben  bat  bp  eenmaeï  obers 
flrooms«geb2acDt/  engetoeecttoojbe;  <©aeranber- 
fint.ö  te  bebucbtenflonbe/  bat  ben  bpanb  ben  %m* 
be  fouben  mogen  buptenss  raebö  b2engen  /  en  bö 
maet  ftellen  banb'<©o?loge/  bcttoelft  gelijft  be^ee^ ren  ban  benföabeban  ^tatetoel  ftonnen  bebenften  / 
bat  be  geeren  ban©?ief[anb  /  mitfgaberief  banbe 
anbere  p^obintien  genoegfaem  felf$  ftonnen  beb2oe* 
ben/  toat  fmafte  't felbefoube mogen beroo?faftenbp be  ingefetenen  ban  befe  Sanben/  bte  geboelenbebe 
alteratie  ïm  lange  ten  upterften  gebuurt  Ijebbenbe/ 
en  fienbe  be  boo2|tanber£  boo?  een  groot  beeï  in 

fulften  biepen  flaep  getoiegt  /  baer  ficb  b'occaften foo  feboon  baer  boo?t  boen  /  bat  men  be  felbe  lieber  al 
flupmerenbe  Jjecft  boo2  bp  gaen  te  laten  /  atë  ber 
fieftte  eenmael  metbeboo2lijften  ernfiraebtefoeften/ 
fouben  licbtelift  toteenupterlijftebefperatie/  of  bat 
erger  itf  te  benften  /  geb2acbt  mogen  toerben/  bat 
nocbtangfpbanbenïtabe/  beboubemsplicbt/  ge* 
mepnt  bebben  niet  boo2  bp  te  mogen  gaen/  bete- 

ren ban  ©2ie(ïanb  fonberlinge  te  g*moet  boen  l5oe* 
ren-  <©e  confiberatien  bie'er  ballen  ten  opfienban 
be  berbintentffen  met  eenigeber  macbtigfïe  fineert 
ban  be  €fj2ifienbept/  toaer  ban  b'eene  alöbe  Mfc jeflept  ban  €ngelanb  /  alreetsf  af  geepjebt  \)ttft 
1000  jjtSannen  ban  bare  natie/  ten  bienfle  ban  befe 
lanben  3(jnbe  /  om  te  geb2upften  in  baer  boo:geno- 
men  erploict  tot  afb?euft  ban  ben gemepnen bpanb/ 
toaer  ober  ftaet  gemaeftt  moet  too?ben  /  bat  be 
macfjt  ban  iitft  lanben  fo  beel  om  ben  bpanb  ber» 
toaertö  ober  't  Dooft  te  bieben  /  berminbert5p/en 
b'anber  /  namentlift  ïioninftïijfte  naajeftept  ban 
©2anftrijft  al  feboon  banbenbierbebefer  nieutoefljjl 
na  ben  leger  boo2  Sïmienisf  /  en  baer  op  boo2  fijnö  $&& 
jejleptjö  fCmbaffabeuc  be  peeren  Staten  oBenerael 
ban  ïicfe  bereenigbe  5^eberlanben  boen  fommeren/om 
neffeniS  't  beloof  be  fecourö/  tooo2b  tebouben/  om  te 
belbe  te  nomen  /  en  ben  bpanb  fo  toel  ter  eenber  atë  ter 

anber  3tjbe  t'occuperen/  en  bit  genoegfaem  in  effect 
ban  p20teftatie  /  bp  fo  berre  bp  faute  ban  tooo2* 
ben/  opbefer3ijbeeenigonraebfoube  mogen ftomen 
te  gebeuren :  toaer  op  in  allen  geballe  fonberlinge bienbe 
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bï^ntic  gelet/  niet 
ben  &omnft/  ftacnöe  bupten  nabcnïicn/  ban  ban 
toegen  fuifte  anberc/  atë  jïclj  omtrent  fijne  jjfêaje* 
fiept  binben/  en  iicljtelift  Voeten  oo?falïe  te  feïjeppen/ 
om  b'aliantie  befec  lanben/  baer  aen  een  pegelilt 
toeet  toat  De  gemecne  fafte gelegen  té/  entoaunocp* 
ten  ten  allen  tijben  baerom  gebaat  té  /  Datelift  te 
maften/  mttö  bcfe  ïanben  affcDilbecenbe  in  be 
batfigbepb  bctf  tooo?b$  ttt  tijb  ber  noob/  en  anber 
bectë  reben  fotiben  Debben  om(tcDtebeb?oeben/ficn* 
be  ficb  gcfrufteert  in  bc  Dope  bie  fp  ban  ben  feftc* 
een  noob-tjulp  befcr  lanben  gefcDcpt  Dabben/  ofim* 
mectf  te  berfïoutoen  /  om  te  continueren  in  ben  pbec 
tot  Danb-fjoubinge  ban  bebebo?berbeenDergeb:acI> 

te  alliantie.  <Öo?fafte  bie  alleen  fuft"ifantbeftoo2bete toefen/  om  alle  inlanbfe  gefcDillenenoneenigDeben/ 

infonbcrDepb  op  't  (tuft  ban  bic  confenten/  fonber 
't  toelfte  niet  ftan  pet  goettf  gebaen  too?ben/  noeïjeon- 
tentement  ban  be  gcalligeecbe  finten/  noclnoton- 
fe  epg:n  rebbinge  op  be  confenten  uptte  (lellen/  ter 
tijt  bat  ben  $2incen  bcljoo2lift  genoegen  gegeben/en 
bc  gemeene  fafte  foube  in  feftctfjept  getfelt  mogen 
toC2ben.  3£at  baerom  be  peeren  ban  ©2ic(ïant  toiU 
ben  gelieben  Dunne  confenten  teeffacgecen/aUcbiffi- 
cultepten  6p  p?obifien  aen  b'ecn  3ijbe  tefetten/  ben tegentooo2bigeh  noob  na  beboren/  en  be  confenten 
fupbee  en  abfolutelift  b:agen/  gelijft  bk  ban  ben 
töabe  met  allen  boo2ract  begeeren/  baer  mebeniet 
b'ecne  ftoarigljept/  boo2  b'anbergenaeftt/  beftoa* rigbept  oberDoopt/  en  ïetfelyft  fuifte  ftoarigDeptfoiu 
be  mogen  to02ben/  toacr  boo?  be  berlitfuinge  foube 
te  laet  ballen. 

(0pbefe  generale  pjopofitie  {jebuenbe  peeren  435e* 
beputeerbe  ban  ©ne(ïanb  beefoebt  openinge  ban 
be  ftoarigDeben  bp  mijn  peeren  ban  be  ïïabe  ge* 
bonben  en  gemaeftt  in  be  confenten  ban  ®ncfc 
lanb. 
€n  of  tocï  be  Cfecommitteerbe  ban  be  leeren 

aftaben  ban  ̂ tate  ficïj  Weten  bebunften  bat  felfg  bc 
peeren  «©ebeputeerbe  ban  ©?ie(ïanb  bp  bccgcltj* 
lunge  en  conferentie  ban  be  ©?iefe  Confenten  met 
be  petitie  ban  ben  ftabe  licDtelife  ftonben  toeten 
ö'onberfcfjept  ban  b'een  enb'anber/  en  ban  fjaeV epgen  toerft  niet  beDoefben  beeftlaring  /  nocDtang 

op  b'infrantie  ban  be  felbe  peeren  4E>ebeputeccbc ban  $2ieflanb/  Debben  fp  lupben  berftlaert  bat  be 
bermeriging  banbe  quote  ban  <£>tab  en  <®mmelanbc 
meer  toare  bp  abm#  ban  bu  boo2raetgemobccrt/ 
en  toare  bp  benföabeaUeenegebitficultecct/  om 
baer  in  te  moberen  en  toecD  te  nemen  be  fufpiticn 
ban  be  anbcce  $?obintien/  baer  ban  bie  ban  $?ief* 
lanb  niet  ftonben  pzofijt  Debben/  en  bat  niet  ftonbe 
beeoo2faften  ban  berbijtfetinge/  bat  tenttoeebcn  be 
penningen  totbetoaertgelbersf  mo(len  opgeb?acbt 
3ijn/  fo  om  bk  te  betalen/  fonber  betoelfte  tegen* 
tooo?big  be  befettinge  banbetferfttenbanbenïan* 
be  niet  ftonbe  gebaen  to02ben/  afó  bet  ïsrijgbolft  foube 
te^elbe  ftomtn/  atéomte  berballcnbefeoften  bic 'er fouben  te  fto2t  moeten  ftomen  aen  bc  ttoemael  i  ooooo 
gul.  te  belbe/  en  bat  baerom  Dier  niet  ban  be  name  ban 
betoaert-gelbers  (licïjtelift  intoeftomenbe  ttjbefton- 
nenbe  gerigtet  toerben)  maer  ban  be  baeb  stoarigïjept 
bieï/fonber  be  toelfteniet  boenlift  té  te  ©elb  te  ftomen/ 
Det  toelfte  men  niet  ttoijfelbe/be  peeren  ban  ©?it(!anb 
fonberlinge  ter  Derten  te  gaen.  3&attenberbeDet  ft02t 
ban  be  eguipagiebanCngclanbbeöboo^ebenjaerjS/ 
tn  aller  maniere  mo(l  gebonben  to02ben/  atéineen 
fafte  iik  bp  rijpe  beliberatie  enconfent  bptK  ̂ ee- 
ren  Staten  <s3enerael  /  fnne  €rcell.  en  ben  ïtabc  toa- 

re gepaffeert  getoee(t  /  en  niet  bienbenberacötert/ 
fonber  be  uptcrftembigttatiebanDarejtëajeficptban 
€ngelanb/  en  inbien  be  feibe  t'acbterftept  ftonbe 
gebonben  too?bcn  uptbereftcninge/  bat 't  felbe  allen ben  pobintien  gelijft  aengenaem  3ijn foube/  maer 
bat  fulltti  Oeguamer  foube  mogen  gefeftieben  /  tot  ful* 
fter  tijb  até  ben  nobig(le  bien(t  ban'tlanbbaecme^ 
be  niet  ftonbe  beracf)tectto02ben/  alönu/  baer 't  ere- 
bit  ban  be  lanben/  fonber  't  toelfte  onmogelifttéte 
belbe  te  ftomen/  ia  ooft  be  fafte  (iaenbe  te ïjouben/fou; 
be  moeten  pericliteren  /  ter  002fafte  ban  be  $cgotia; 

€n  fo  noebtan^  allen  bcfe  niet  tegcHftacnbe  be 

peeren  «Bebeputeerben  ban  B2ief[a"nb  ficl)  be^ 3toaert  bonben/  om  ftcOïiicr  in  Oobcn  la(t  teeflar- 
geren  /  bat  be  <0ecommiteecbc  ban  ben  nabe  ï)en^ 
liebenooft  't  felbe  niet  toiiben  boo2  leggen/  en  bon- ben  ober  fulftö  nergenö  toe  te  bienen/  om  boo? 
alss  nocl)  op  't  gene  bat  tegcntooo2big  niet  ftonbe 
beranbert  too?ben/  ptt  b\>  gefelmfte  ober  tcgeben/ 
ban  om  nieutoe  fcl)2iftcn  en  bifputen  te  bectocc* 
ften. 

Om  be  toelfte  te  bermtjben  /  en  om  te  befoigncren 
op  't  gene  bat  boenlift  toare  /  be  «©econimitteecbe 
ban  mijn  peeren  beöaben  ban  ̂ tatc/  bebüenboo^ 
geftagen  bit  mibbel :  bat  iic  peeren  <0cbeputeerben 
ban  ©2ie(lanb/  onbertuflfcljen  bat  bit  biffe  cent  op  be 
Confenten  tuffeïjen  be  #20bintien  fouben  bereffent 
tooien  /  totlben  gelieben  ben  (ïaet  ban  Oo2loge  fulftjS 
até  iiit  gep?ojecteert  i^  /  en  om  te  eramineren  aen  ben 
peeren  <0cbeputeeebenbanB2ie(lanb/  onber(?ipUi(roL26.j 
latte  ban  re(titutie  obergelebert  iö/  aen  te  nemen/ 
en  bit  bp  p?obifie  boo?  ben  tijb  ban  b2ie  of  bier 
iKacnbcn  /  of  fo  beel  langer  até  bet  ben  peeren  ban 
B?ie(ïanb  felfjs  foube  mogen  gebaUrn/  enbitboben 
't  gene  bat  in  befen  ftaet  niet  maeft  bermengt  toerben/ en  alfo  be  peeren  ban  l^ollanb  genoegfaanfcOijnen 
genepgt  te$ijn  /  en  be  peeren  ban  Eelanb  en  ötreclit 
fjope  geben/  omme  bitteaenbaerben/  en  geen  ai 
ber  raeb  ia  om  te  $clbc  te  ftomen/  of  be  föiooiv  ban 
©?anftrijft  genoegb  te  boen/  bie  gefïipiileert  heb* 
benbe  /  bat  ̂ cfz  itanben  fouben  te  Belb  ftomen/ 
fo  toanncer  fijn  jBaiefrept  te  ©elbe  gtiam  /  bit  niet 
fal  te  papen  3ijn/  metonfeercufebanonmacöt/  ban 
onbcr(ianb  of  anberen/  bk  bir^ronefaltotllenfeas 
gen  bat  beïjoo?bc  oberbaeftt  getoeeft  te  3ijn  /  boo? 
be  tijb  ban  be  bcrBintenifie/  toaer  in  met  be  <6rote  niet 
macD  gefpeclt  to02ben/  en  baerom  be  peeren  gebe^ 
puteerben  ban  ©?ie(ïanb  fullen  tieftcben  ficjj  bier 
in  totjffelicft  en  tocl  te  bebenften  /   en  i\\  ftet  ge^ 
ne  baer  in  fp  p?incipaïijft  geister  ̂ ert3ijnftcïjgoet^ 
lift  neffensJ  ben  anberen  b}k  paobimien  boenen/ 
fonber  oo?fafte  te  geben/  ben  genen  m  fouben mo^ 
gen  p?etenbcren  minber  geintereflRcrt  te  m/  ban 
beracöteringc/  en  fonber  fitï)  te  acre(tcren  op  Det 
ercesS  banbe  gcp?ojecteecbe  bupten  ben  berjaerben 
(ïaet  beb?agenbeongebeerlijftacn  bc  60000  gurb.  ter 
jiKacnb/  toelft  crccisf  niet  Deeftftonnen  feplcn/  fa 
ten  aenfien  ber  boo?f3.  nobige  400000  guibenonber 
ben  (£ptel  ban  be  ï©acct-gelbee£/  até  ban  toegen 
be  berfto?tinge  ber  iBaenben/  bati48tot42bagen/ 
met  groote  beliberatie  en  3toarigöepb  gearre(teert 
3ijnbv  enbeb?agenbeeenju(te  acDtepart  ban  be  ge* 
Ijeele  folbpe.    2)tem  ban  toegen  bc  beftoaringebec 
ïUipteren/  toapenen  en  bermeerberinge  ber  r€rof= 
paerben/  en  toatbiergelijfte  la(tenmcer  fouben  mo* 
gen  30^/  bkbt  peeren a^ebeputcerben  ban  ©?ie^ 
lanb  fullen  belieben  na  bef)o?en  te  obertoegen  /  en  bm 
op  ben  Cfccommitteerben  ban  be  peeren  ïlaben 
ban  ̂ tate  te  bejegenen/  met  fpoebigcneenb?ucbt' 
baer  affcDept  /  in  een  fafte  bk  geen  uruftei  ftan 
lijben  /   enbaer  inbentijbfooberreberlopcnté/ 
bat  een  bacD  bed  boo?beeté  of  onraetss  ftan  ge- 

ben. 3Mt  i$  bp  be  <0ebeputeerbe  ban  ©2ie(ïanb  ge* 
nomen  in  beliberatie  tegen  bejS  anberen  bacgov  toe* 
fenbe  ben  20  gjumj/  bocD  i^  uptge(telt  ben  21  ten 
acDt  uuren  /  toelfter  öefolutie  fp  noeft  bien  abonö 
Dcbben  beftomen  /  en  be  felbe  terftont  afgefonben 
aen  be  föaben  ban  ̂ tate/  fullté  bat  na  beliberatie 
be  felbe  baer  in  fuift  rebeüft  genoegen  Dcbben  geno* 
men  /  bat  fp  baer  op  gerefoibcert  ficbbcii  een  ileger 
te  ©elbe  te  b?engen  /  om  bm  &oninft  ban©2anft* 
rijft  eenigfuiö  te  bergenocgen/  en  tcberfoeftentoat 
3egcninge  45ob  bet  Staten  3|eger  te  ©elbe  foube 
toillen  geben  /  fonberlinge  bctoyie  be  boo2fcft?ebe 
oBetommitteerbe  ban  ben  ïiaU  ban  Staten  beef 
anberen  baegö  na  <02öcmngen  bertroeften  /  en  al* 
baer  met  ben  ̂ taböouber  /,.  <02abc  Willem  ban 

1  $afifau  alfulft  beboir  bcbe  /  k  bat  bk  ban  be tie  befer  en  anbere  penningen  Ijalben  gebaen  /  toaer  op  ̂tab  en  amlanbeq  mebep2obifionelift  betotlltgben 
vi.  Deel,  '  4^e  z  ten 
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ten  nacften  bp  inöetbecfocft  ban  öcn  i^aöc  ban  &ta 
te  I  bocb  met  meecöec  moepte. 

<De  feeeren  Staten  <6enecael  fecc  beftommect 
3ijnöe  met  öe  faftcn  öec  <£>02loge  om  meöe  te  ©el 
öe  te  tiomen  /  gclijfe  fp  ben  üioninfe  ban  ©2anft; 
ciih  Dabben  toegefept  /  om  ben  ©panö  te  bibecte- 
een  /  fjet  toelft  fp  guaïift  ftonöen  bp  b?cngen  /  om 
bat  be  penningen  ban  be  confenten  fo  gualift  opge* 
b2acjjt  toetöen  /  b?efenbe  ooft  batöie  ban  gielanö/ 
om  ben  ttoift  öte  tuffeben  öie  ban  Igollanö  en  ben- 
Iupben  al  lange  toatf  ontflaen  /  tec  fafte  ban  ben 
<©ntfang  ban  be  Conbopen  en  STicenten  /  biec 
&002  ooft  baec  quote  fouöen  inbouöen  /  bebben  al- 
baec  gefonben  /  be  Jgeece  <0eo?ge  «Bilpijn  /  bte 
ban  toegen  be  &oninginne  ban  €ngelanö  onlanfcö 
geintcoöuceect  toag  m  ben  föaöe  ban  ̂ tate/  ipec^ 
öinanb  Alleman  /  öaeb  ban  ,&tate  /  en  goctë 
be  25ie  /  (€cefociec  <ï5enecael  /  om  benlupöenme? 
be  te  becmanen  tot  opb?enginge  ban  öace  quote 
ban  be  ertcao2binaci0  Confenten  /  foo  tot  onfto- 
ftcn  ban  een  ©elb  -  3legec  /  als  mebe  tot  bet 
fecouctf  ben  &onmft  ban  Bjanftcijft  belooft  /  baec 
op  bic  ban  Eelanö  be  nabolgenbe  fcf)?iftelijfte  ant- 
tooo?öe  gegeben  bebben. 

Sïbe3*  r^E  Staten  van  Zeland  gehoort  en  verftaen  heb- «cf.cn  *-*  bende  het  geene  hen  lieden  by  de  Heeren 
«ètaten  ban  George  Gilpijn  ,  van  wegen  de  Koninklijke  Ma- 
gEianti  ge*  jefteyt  van  Engeland  geintroduceert  in  den  Rade 

öe  43eöè*n  van  State  j  Ferdinande  Alleman  ,  Raed  van  State  , puteecöe  en  Joris  de  Bie  Treforier  Generael  isgeproponeert 
aan  De  geweeft  den  20.  Juny  ,  en  by  vorder  inftantie  den  4.. 

Stare"  op en  f*  July  leftleden  ,  verklaren,  dat  fy  gehoopt be  ̂ opa*  hadden  in  aenfieninge  van  de  te  feer  grote  laften 
fitte  aen    hun  opleggende  ,   dewelk  de  Heeren  Raden  van 

fletjaènbm  State  niet  Dek°01'den  onbekent  te  zijn    ,    immers 
veel  meerder  dan  na  rate  van  eenige  van  d'andere 
Provintien  ,   abfumerende  foo  wel  de  begrotinge 
van  alle  ordinaris  als  extraordinaris  Confenten  ,   ook 
verre   excederende   alle  hunne  middelen  ,  die  fy 
nochtans   ook  fwaerder  praéfcicqueren   dan  eenige 
andere  Provintien  op  hare  meenigvuldige  dolean- 
tien  en   vertogen  ,    by  redrefTen   van   den   ftaet 
van  der  Oorloge  en  quotifatie   fy  verlicht  fouden 
worden  in  de  voorfchreve  laften  ,   om  tot  eenige 
lijdelijke  pioportien  te  geraken   ,     maer  hem  be- 

vindende ter  contrarien  by  de  voorfchreve  Propofi- 
tie   ,     noch  veel  meer  befwaert  te  werden   ,     te- 
gens  alle  redenen  en  billigheyt  ,   ook  by  wegen  van 
befchuldinge  ,  als  of  in  gevalle  van  weygeringe  aen 

hun  foude'ltaen  ,    dat  den  Leger  niet  te  Velde  fou- de  komen  ,   dies  de  Staten  voorfchreven   hun  ten 
hoogften  hebben  te  beklagen  *  alfo  het  felve  in  al- 

len gevalle  niet  aen  henlieden  ,   maer  aen  de  geene 
foude  ftaen  ,    dewelke  minder  laften  hebben  ,   ook 
eenige  voorleden  jaren  niet  hebben  gedaen  ,   het 
gunt    zylieden  fchuldig  waren  ,   en  waer  over  die 
van  Zeeland  hen  felven  hebben  moeten  overlaften 

met    daetelijke    preftatien ,    onverdraeglijke  fchul- 
den  en  te  achterheden ,  met  welke  fy  immers  als  nu 
by  hunne   Bondgenoten  behoren  gefubleveert  en 
verfchoont  te  werden  ,   fnlks  als  in  andere  dierge- 
lijke  bejegentheden  by  die  van  Zeland  aen  hunne 
Bondgenoten  altijd  getrouwelik  gedaen  is  geweeft  ; 
nochtans  na  diverfecommunicatien ,  rapporten  en  deli- 
beratien  aenmerkende  boe  groteliks  daer  aen  fy  gele- 

gen ,    dat  den  Leger     hehoorlil^  te   Velde   kome  ,   tot 
voldoeninge  van  de  loffelijke  confederatien  met  de 
Koninklijke  Majefteyten  van  Vrankrijk  en  Enge- 

land aengégaen.     Noch  voor  defe  reyfe  poftpone- 
rende  alle  redenen    van    weygeringe  ,  hoe  evident 
die  ook  mogen  zijn.    Hebben  de  Staten  voorfchre- 

ven ten  dien  refpefte  alleenlijk  ,   en  niet  als  ander- 
fints  gehouden  wefende  aengenomen  en  belooft ,  fo  fy 
aenmmen  ende  beloven  by  defen  ,    bunnt   Gedeputeerden 
in  den  Staten  Generael  fodanige  nader  en  breder  lajl   te 

geven  ,    om  beneffens  d'andere  'Provintien  confent  in  te 
brengen  ,  waer  mede  f y  verhopen  dat  den  Leger  niet  ver- 
achtert  f  al  blijven  ,   en  een  yeder  fal  behoren  te  ne- 

men contentement  van  het   devoir  van  die  van  Ze- 
land ,  verfoekende  en  begerende  niet  te  min  ,  dat 

op  hunne  redenen  voren  geroert ,  en  by  de  voorfz.  Ge- 
committeerde breder  verftaen  ,  behoorhk  regard  wer- 

de  genomen  ,  en  fulks  voorfiendatdeProvintievan 
Zeland  by  overlaft  niet  kome  te  vervallen  in  irrepara- 
bel  verloop,maer  dat  de  laften  ten  naeften  mogelijk  ge- 

lijkelijk mogen  werden  gedragen. 
Aldus  gedaen  en  gearrefteert  ter  Vergaderinge  van 

de  voorfz.  Staten  in  't  Hof  van  Zeland  tot  Middelburg 

den  vijfden  July  ,  duyfentvijfhondertfèven  en  't  ne- 

gentig. Wasgeparapheert 
De  Maldertt*  ut. 

(Dnöerftont 

Ter  Ordonnantie  van  de  voorfz.  Staten , 

<$nöecteftent/ 
P.  de  Jonge* 

3n  |Bep  15-97.  Dabbc  be  leer  banjBcttoe/t5Jg" boö2genomen  met  eenige  $eecöen/  een  €mbufra^  toe  forten* 
be  ban  'g  i^eitogen-bofdj  te  maften/  en  alfoo  bcbeöecnp* 
ftuptecen  upt  te  toeften  /  ban  alfo  ÖP  Oet  felbeg^ l*«j 
€jcpfoict  na  fijn  fin  alleen  toilöe  belepben/  entoil-inren^rn* 
ben  be  $ttmeeflei$  binnen  25?eba/  ïjaa  bolft  bicbuftabcuit 
Op  becfoebt/  niet  fenben  /  bocö  %ttoij$%autm$\i -'"^J1' 
tot  <ïDeertcupbenbecge  ïeggenbe  en  niet  anbeco^"cnE^, toetenbe/  of  bet  meeccnöeel  ban  be  öuptecpe  uptbufcabege* 
25?eba  foube  mebe  gaen:  beeft  fijnen  ÈieutenantM^  « 
en  Co?net/  en  meeft  alle  be  ïluptecpe  ben  4»  3iBcp  S"  e  ö"  °5 uptgefonöen/  en  3ijn  be£  mo?genö  op  be  ̂ tpbe  bt8ercnorcn/ 
be  Kuptecenbanbe  ^eeceban|Bertoegeftomen/m  hy  9e* 
en  baec  meöe  boo&s  geceben  na  j&ojoel/  enal-banse^• baec  obec  be  bommel  gepaffeect/  en  fo  na  be 
^tabt  ban  ben  25ofcö  geceben  /   baec  fp  met 
ijace  ̂ eecben  onbecbacfttelijft  Ijielen  ban  'gmo?* 
genis  ben  5.  |Bep  tot  op  ben  mib  jagb  toe.    <©ie  ban 
be  ̂ tabt  mecftenöe  batfe  niet  jïeeft  toacen  /  en 
fonöec  boet  -  bolft  /   fonben   eenig  boet  -  bolft 
upt  /   om  een  Cmbufcaöe  te  maften  /   en  be? 
ben  boen  baec  fötiptecen  in  ftlepn  getal  na  bit 
ban  bec  iBectoe  gaen  /  baec  op  ifècctoe  W  teef? 
fenöe  /    en  be  anbec  toijftenbe  /   ̂ uamen  in  be 
€mbufcabe  ban  üiz  ban  ben  2Sofcb  /  bie  fo  toel 
aengelept  toasS  /  batfe  beele  ban  be  föupterett 
bootfcljoten  /   en  onbec  be  felbe  ben  3Licutenant 
ban  Souijss  :   en  foo  baec  opaenguamen  bei^up? 
tecen  ban  ben  2Sofcft  /   enbana&obbenbonftöaec 

ïeggenbe  /  moften  b'anbece  blucljten  /  en  fien  te 
ontnomen  /    of  betalen  be  flcaffe  ban  bate  licöt* 
beecbige  fottigbept  /  bk  baec  fo  becce  tjaöbe  boen 
engaigecen  /  battec  niet  beel  mibbcl^  ban  fal? 
becen  obec  bleef  /  toaec  obec  be  ï|eece  ban  ifêec? 
toe  felfs  geguetfl  en  gebangen  toecbe/  met  frjn 
ilteutenant  en  öe  Co?net  ban  Éouijö  /  en  ban  be  ©a* 
nen  ban  3louijss  bk  booz  upt  ceeb  /  bleben  elf 
ftuptecen  boob  /  en  23  gebangen  /  cn46peecöen/ 
en  ban  be  tëanen  ban  ben  l^eeccbanjjBectoe/  ble? 
ben  ontcent  30  peecben  /  en  eenige  boob  /  en  ee? 
nige  gebangen  /  fijn  Cosnet  met  be  cefïe  ontfto? 
men  toefenöe  /  en  öe  bpanben  b?acbten  ben  Ifeece 

ban  itëectoe  en  b'anbece  gebangenen  binnen  ben 
25ofcö  /  en  b2epgöen  be  Huptecen  ban  <02obbcnöonft/ 
bat  meeft  2$ecgbecftopccg  toacen  /  ben  %ece  ban 
iiBcctoe  /  niet  te  fullen  laten  gaen  /  of  be  leecen 
Staten  fouben  baec  gnactiec  toe  fcb2ijben. 
^e  ï|eecen  Staten  maeftten  bajl  p^epacatie  om 

een  ïegec  te  ©elbe  te  fajengen  /  ban  eec  be  ̂ ta- 
ten  alleö  ftonben  geceet  maften  bat  tot  Dn  ©elöt- 
£egec  ban  noben  toaö  /  foo  babbeben  feoninftban 
B2anftcijft  onbec  ben  |Bacrfd)alft25icon  bcclbolftiS 
becgaöect  /  en  be  <&tab  3Bmien#  boen  becennen  / 
en  eenige  Jp02ten  baec  boo2  boen  maften  /  en  ben 
Staten  oBenecael  boenfommecen  /  om  bacen  %& 
gec  bolgenöe  bare  tocfegginge  en  belofte  te  $elöe 
te  b2engen  /  en  toacen  öe  ̂ eecen  Staten  feec  be? 
ftommect  in  öe  faften  /  toant  fp  moften  niet  al* 
leen  ben  Éoninft  /  maec  ooft  be  $*oninginne  ban 

<enge? 
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<£ttgelanb  eenig  contentement  gebcn  /    en  felbïfiefteyt  den  fijnen 
toaren  fp  ten  upterfien   üenaeutot  /    toant  ben 
<®bertfen  ©eer  /  öte  be  Staten  anberfnug  tod  toe 
gebaen  toag  /  të  met  bupfent  €ngelfe  ban  Jjet  fe- 
cout#  ban  be  &oninginne  ban  €ngdanb  /    na 
€ngelanb  bertrochen  /    en   öe  Staten  moftcn 
meöe  nocö  tot  be  genepen  ban  be  ̂ onmgtnne/ 
ttotntig  ̂ djepen  ten  ®o2loge  enuipperen  /    om 

uytvoeren  ,  Ik  ver- 
lwijge  den  tijd  van  meer  als  drie  Maenden  die 
voor  by  zijn  ,  dat  mijn  Heere  den  Maerfchalk 
Biron  is  geweeft  voor  Amiers  ,  felfs  op  de  zij- 

de in  der  "Vyanden  Land.  Maer  hoe  fal  men  het 
konnen  excuferen  dat  gy  tot  noch  toe  niet  pereet 
zijt  ?  na  dien  den  Konink  u  heeft  laten  weten 

dat  hy   perfoonlijk  in    fijn  Leger  is  ,     en   dat   hy 
Öe  felbe  t>p  Öe  fóOIUngnme  ̂ CfjCpen  te  boegen/  tOt  i  uwe  vyanden  roept  in  lijn  Koninklijke  ,  Gy 
affyeuft  ban  ben  Stomnfi  ban  ̂ pangten  /  baec  j  fult  feggen  datie  daer  noch  niet  zijn  ,  en  als  fy 
Det  be  ̂ Omngttme  ban  <J£ngelan&  goeb  btnöen  fOU-  j  daer  fullen  wefen  ,     fult  gy  doen  fo  u  goetdunken 
be.  fal. 

Voorwaer  ,   Mijn  Heeren  ,    het  fal  hier  na  wel 

(Jol.  27. )     ̂ e^eecebanBtllerOpfieeftbenbtecbengiUnijUpt'te  laet  zijn  te  helpen  den   Leger  voor  Amiens  al» 
^311)0  aen  ben  ï|eece  ban 25 U3anbaIgefCÖ?cben  btt  gy    alle  de   vyanden    van   defe    Landen  van  daer 
nab0lget1&e2ö?tefBen.  fult  hebben  laten  gaen   ,     het  fal  veel   te  laet  zijn 

te  fluyten  en  hermaken  den  Dijk  als  alle  de  Wa- 

5Sjief  ban  \>É  YN  HEERE  ,  Den  Konink  ftaet  op  het  j teren  Vrankrijk  (uilen  over  -  lopen  hebben  ,  mo- 
ten ü)cerc  ÏVJ vertrek  na  fijn  Leger  >  daer  toe  geroepen  zijn-  gelijk  dat  u  Land  daer  door  een  weynig  droog  fal 

^"jMi'ben  ̂ e  ̂ °°l  ̂ cn  Maerfcïialk  ̂ e  Biron ,  om  veelder-  zijn  j  Maer  gy  geeft  ons  een  quaed  exempel  , 
^eett  %m,  ley  faken  uyt  te  rechten  ,  en  cenige  faken  die  J  ons  leerende  ons  alfo  te  openbaren  ,  fonder  te 
baffaöetic  fijn  Majefteyts  prefentie  vereyfehen  ,  hy  hadde!  hebben  acht  op  onfe  Vrienden  en  Bondgenooten 

S&ufanbat.  hern  gelaftert  om  te  fparen  fijne  moeyten  ,  en  te '  die  geftelt  fullen  zijn  tot  een  groote  verwonde- 
doen  vertiecken  den  genen  die  hem  behooren  te  j  ringe  als  men  de  oorfake  daer  van  fal  willen  foe- 
volgen.     So     defe    Heeren     den   lult    hebben  om  I  ken. 
hem  te  fecoureren  in  eenigcr  manieren  >  het  is  |  Sijne  Majefteyt  hadde  wel  mogen  fparen  de 
tijd  datfe  beginnen  ,  anders  fal  het  ons  alles  op  den  koften  en  avonture  van  een  fo  moeyelijken 

hals  vallen  ,  en  fullen  wy  moeten  t'onder  gaen  ,i  Oorloge  tegen  den  Hartog  van  Savoyen  die  hem 
of  dat  wy  om  genade  roepen ,  waer  voor  ik  God  bid- /den  Treves  aenbood  ,  ten  ware  geweeft  veel  een 
de  ons  te  willen  behoeden  en  bewaeren  in  volko- 

mene gefontheyt. 

In  Parijs  den  vierden  Junij  1597.  &o 

"®m  l^eere  acmbaflabeur  2Sufanbal  fjtec  boo? ban  tüeutod  gcpoit  3ünbe  /  na  bat  Op  omtrent 
te  boren  be  peeren  Staten  <0eneracl  ïjabbe  feer 
crnfteliK  gepon  om  eenen  Steger  te  ©elbetefaen* 
gen  /  en  gaer  lupben  bien  aengaenbe  gefom* 
meert  op  Daer  tooojb  en  beloften/  is  ben  ttoaelf= 
ben  Slunü  gecompareert  tn  be  ©ergaberingc 
ban  be  Staten  <«3enerad  /  en  Beeft  albaer  bp 
monbe  gebaen  be  nabolgenbe  $2opofmen  /  en 
be  felbe  bp  gefc&Jifte  obergelebert  in  tofst  W 
me- 

fljopofftfe*  M YN  HEEREN, 

Ik  heb  op   den   tienden   der  voorleeden 
janbal/     Maend   ,     in   dele    Vergaderinge    vertoont    (  als 
SdmbafTa*  wanneer  ik  weder  uyt  Vrankrijk  was  gekomen  ) 
beurban    den  handel  van  mijn  Meefter  ,   fijne  defleynen  en ben  S10»  11  .    •*  r    1        \     r  1 
ntnf»  ban  meeningen  ,     en  dat  hy  van  u  verlochte  de  ielve 
©?an&r|}&te  helpen  vorderen  voor  de  faken  van  het  gemeene 
Btoaenin  befte  ,  het  welk  ik  hebbe  gedaen  met  fo  veel 

terirwe88'  Particulariteyten  dat  het  te  veele  foude  zijn  de banöt'ïSfc'felvc  nu  weder  te  verhalen  ,  en  ik  fal  alleenlik  u 
beptmeröe  Hoog.  Mog.  bidden  te  gedenken  dat  ik  uvoor  defen 

At anmWn  n'ets  nc^e  ë^Y1  van  "et  voornemen  en  de  raetfla- 
Cenna»!.  Be  van  fyn  Majefteyt ,  daer  van  gy  nu  het  eynde  niet 

tiet. 
Maer  dit  is  my  tot  een  feer  groot  harten  leed 

dat  ik  bemerke  het  weynigh  geloofs  dat  men  heeft 
gegeven  aen  mijne  Remonftrantien  ,   en  de  kleyn- 
achtinge  die  men  heeft  gehad  tot  de  vermanin- 

gen die  fijne   Majefteyt  voor    defen   aen  u  heeft 
gedaen  ,    om  uwen  Leger  te  Velde  te  brengen  , 
op  dat  den  gemeenen  vyand    ,     die   fonder  twij- 

fel fal  foeken  in  Vrankrijk  te  vallen   ,    fo  ras  hy 
fal  fien  dat  fijne  Majefteyt  den  Leger  voor  Amiens 
fal    continueren   ,     nochte  eenfdeels    gedivertcert 
worden  door  jaloufie  die  gy  hem  fult  geven  door 

en  dat  door  fuiken  middel  den 

generaelder  bemerkinge  dan  gy  nu  zijt  nemende  y 
maer  hy  heeft  gedocht  de  gemeene  fake  fo 
veel  te  beroeren  ,  en  infonderheyt  dit  Land 
door  den  felven  Oorloge  op  te  houden  het  groot 
geweld  het  welk  den  Konink  van  Spangien  de- 
de  uyt  Italien  komen  ,  de  welke  u  opgewekt 
foude  hebben  wel  haeftiger  en  machtiger  te  Vel- 

de te  begeven  als  gy  uwen  gefwakten"  vyand daer  haddet  ,  die  geen  middel  konde  vinden 
om  fijne  macht  die  hy  uyt  Italien  verwachte  ,  by 
een  te  brengen  ,  maer  ik  hebbe  u  hier  te  voren  ge- 
feyt  ,  en  waerfchouwe  u  als  noch  ,  dat  fijne  Ma- 

jefteyt heeft  Monfieur  d'Efdigueres  met  fijn  ge- 
weld gefonden  na  Savoyen  >  te  weten  met  le- 

ven duyfent  Mannen  te  voet  >  negen  hondert 
Peerden,  en  twaelf  Canons  ,  en  dat  door  die 
oorfake  de  Milanoifen  en  Neapolitanen  ,  met  de 
welke  den  Cardinael  Albrecht  u  hadde  gedreygt, 
fo  lange  tijd  zijn  belettet  omtekomenindiequarne- 

ren. 
Wat  wacht  gy  dan  om  yets  voor  te  nemen  te- 

gen den  gemeenen  vyand  ,  dan  alleen  om  het  refpeéf; 
van  uwe   Vrienden    ?     Veel  min  voor  uwe  parti- 

culier ,     wanneer  is  geweeft  dat  hy  minder  macht 
heeft    gehad   ,     noch    weyniger  geld  dan    tegen- 

woordig ?    wanneer  heeft  hy  meer    oorfake    ge- 
had ,     en  hem  den  nood  meer  gedrongen  ,   om 

te    keeren   alle    fijne  macht    na    Vrankrijk   ,     en 
defe  Provintien  ontlaften  dan  nu  ?    denkt  gy  dat 
hy    fal    Amiens  verloren    laten   gaen  ?     een  Stad 
van  fuiken  importantie   ,     om  fijnen    voet  te  fet- 
ten  in  Vrankrijk  als  hy  wil  ,   fo  defelve  aen  hem 
blijft ,    om  u  over  den  hals  te  komen  ,    en  u  doen 
vertrecken  van    eenige  Plaetfen  daer  weynig    aen 
gelegen   is  ,   tot  het  principael  van  fijnen  voorne- 

men.    Gy    wacht  mogelijk    op  de  defTeinen   van 
Engelan  d  ,   tot  de  welke  gy  ,   fo  gy  fegt  ,   ver- 

bonden zijt  om  te  voegen   en  accommoderen  de 
uwen    ,•     Mijn  Heeren   ,     ik  hebbe  u  voor  defen 
verklaert  de  dagelijkfe    groote  onfekerheyt ,    maer 
nu  tegenwoordig  dat  het  perijkel  ons  prickert ,  bevin- 

den haer  ga  ntfch  ongerefol veert ,  en  min  verdraeglijk 

dan  oyt. 
Ik  fal  u  dan  feggen  voor  het  eynde  ,  dat  het 

meer  dan  tijd  is  dat  gy  fijnen  alderchriftelijkfte 
Majefteyt  contentement  geeft    ,     die  u  vermaene 

ge- 

uwe  Wapenen 
fantfehen  macht  der  vyanden  niet  valle  op  den 
als  van  fijne  Majefteyt ,  die  toegefeyt  was  meer 

krachts  en  vlytigheyt  in  uwe  werken  ,  meer  be- 
merkingen in  uwen  Raed  van  het  geene  aengaet  i  en  aennitft  ,  volgens  de  belofte  aen  hem 

de  behoudenifie  van  fijne  Krone  ,  ja  ook  felfs :  daen  ,  dat  gy  u  foudet  te  Velde  ftellen  ,  en  ne- 

de  beloften  fo  menichmael  verhaelt  en  gefchre- '  men  voor  eenigen  Aenflach  die  mochte  diverteren 
ven  ,  dat  gy  te  Velde  foudet  brengen  een  Leger  j  een  gedeelte  van  de  macht  des  vyands  ,-  Gy  fult 
van  feven  of  acht  duyfent  Mannen  te  voet  ,  en  my  vergeven  dat  ik  u  fegge  ,  dat  in  dit  ftuk  het 
vijfthien  hondert  te  Pcerd  ,  als  wanneer  fijne  Ma-  raekt  u  eere  en  geruftheyt  ,  het  eerfte  de  fchan- 

VI.  Deel.  I  €t  j  da 
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de  die  gy  Lebben  (lik ,  als  geweeft  te  zijn  trage 
aenfienders  van  den  arbeyd  en  mogelijk  den  val 
van  een  Prince  ,  die  ten  huydigen  dage  is  een 
van  de  principaelfte  van  de  ColoneJs  van  de  Chri- 
ftenhcyd  ,     en  die  bemint  en  affedfcioneert  uwen 

toerbe/  en  nocb  ben  17.  ten  bvtofen  ban  fijn  €r= 
ccllcntie  /  en  toeroe  tegen  Dcm  berfoeïjt  P20bific  ban 
fufpentie  en  incarecratie.  ifêaêr  fijn  €wcllentie  öe= 
toeiftebefaften  ban  bet  Hcgcr  te  belbe  te  b2engen/  bc- 
neerftiaöe  /  en  mecnöe  bat  biet  0002  ben  bienfï 

Staet  ,  gelijk  yder  weet  dat  hy  doet,  het  gaet  tot  iban  tiet  manb  foube  beratbtert  toerben  /  fonberbat 
uwe  verfekertbeyt  ,   de  perijkelen  die  hy  draegt  ,  Ibaer  op  bcfe  pjObtfïe  gcbifpOncCW  toerbe/  [leeft De- 
dat  den  flach  van  dit  verderfniethaeftelijkoveruen  'fcïpebcn  ceiICtt  3fCW  3$elliUK  ban  tïptrccfjt/  tAtttt? 
kome  ,  en  door  den  nood  in  de  welke  fijne  Maje-  ftonb  iafl  gegeben  toerbe  al  om  te  treeften  /  en  be 

fleyt  (al  gebracht  worden  door  fijner  Vrienden  na- 1 SBagenö'  Op  tC  teltenen  /  ten  gctalle  ban  b2ie  1)011' 
latigheyt ,  dat  hy  hem  fai  laten  bewegen  tot  de }  bert  /  om  tegen  feftere  bage  gereeb  te  toefen  /  enCFoJ 
contrarie  pnrtie  van  fijn  begeeren  ,    en  fijne  voor-  .baer  Ober  bp  p20bific  te  COmmaubercn.     jfeacr  flU 

fa  ÖP  Ijct  getal  niet  toifl  te  benomen  /  om  bat 

28.} 

gaende  daden  ,  en  infonderheyd  tot  het  welvaren 
defer  Provintien;  Zijn  ganfchelik  notoir  dat  als  Vrank- 
rijk  fal  zijn  gedwongen  om  af  te  keeren  van  defe  Par- 
tie,  dat  die  gene  die  daer  lullen  wonen,  (lillen  gevoe- 

len fwaerder  laft  op  de  fchouderen  als  fy  nu  doen,  en  de 

onkoften  drie  dobbelt  die  fy  ("uilen  hebben  te  on- derhouden; noch  hebbe  ik  laft  van  fijne  Majefteyt 
om  u  te  verfekeren  dat  fijn  voornemen  fulks  niet , 
inaer  veel  vafter  en  aengehecht  is  tot  volvoeren  van 
óeCc  fake  dan  hy  oyt  te  voren  geweeft  is  ;  So 
men  hem  niet  jaegt  nochte  fioot  tot  het  geene  hy 
nimmermeer  gedocht  heeft,  hem  verlatende  en  wil- 

lende proffijt  doen  van  fijne  ellende,  het  welke  hy 
iioit  heeft  bevonden  van  delen  Staet,  door  de  goe- 

de geneger.theyt  ,  met  de  welke  hy  u  altijd  betrout 
heeft  j  Gy  zijt  mijn  Heeren  die  hem  gegeven  hebt 
dit  betrouwen  door  u  voorgaende  loffelijke  daden  } 
om  het  te  laten  verkondigen  in  de  volhardinge  der 
fel  ven. 

Gedaen  in  den  Hage  den  i2.Junij  1 597. 

Getekent 

Bu^snvaU 

"®e  l\um\  Staten  <ü5encrael  fjebbcn  25u$an* 
bal  Ijiec  op  boo?  anttoö02bc  gegeben  •.  batfe  baer 
op  bcliberen  fouben  /  en  met  ben  eecftenbjutfitba- 
ie  refolutie  laten  toe  bomen  /  en  batfe  Ijen  bafl 
toaren  p2cparerenbe  om  een  ülegct  te  belbetetoen- 
nen  /  toant  ben  14.  en  15.  gulij  toaren  fijn  <£x* 

ïïcroïdtfe  ceUriïttc  <*5?abe  3Billcm  ban  3&affbu/  en  ben  ï!a* 
K™m* öc  lian  <^tate  m  öc  ©craabcringe  ban  be  Staten 
ten  ëint>  <£Sencrael  /  om  te  belibe'reren  op  bet  poinct  ban ran  tm  \t<  een  3£cgcr  te  bclöc  te  b2cngen  /  en  na  lange  ober* 
Sepóm,De  tóc0ïnac  /  en  fonöcrltngc  gcb2eben  boo2  bet  bcr? 
fouöV-j.  foefc  ban  ben  Sioninft  ban  £>2anftrtjn  /  fo  toerbe 

refoUitie  genomen  /  bat  men  met  ben  eerften  bet 
gegcr  te  belbe  facwen  fbube  /  en  bat  men  baer  toe 
npt  IDneffanb  (  nutö  liet  bewreeften  ban  be  €n- 
nclfe )  fonöen  moeten  gcbntnften  bijftien  baenbelen; 
bnecïjten.  JlDerbc  00b  goeb  gebonben  /  bat  men 
eeift  fonbe  aen  -  taftcn  be  &tab  ban  ISbijnücrft  / 
gelegen  op  ben  ïtljijn  /  en  baet  m  fien  boe  be 
faften  Oaet  geö:agen  fouben.  ̂ ocb  mett  bonbe 
Ijct  ïtenbebouss  niet  geboeglib  leggen  /  al  eet  men 

bei'fehect  toaö  bat  bk  ban  ©Jteflanb  geen  ftoatig- 
typb  maben  fouben  /  bet  boo:fcö2ebe  bolb  baet 
toe  te.  laten  gebjupuen  /  tot  toelben  epnbe  bn  ben 
Habe  ban  ̂ tate  aen  benlupöen  toktbt  gefeljzeben 
ben  16.  gjuitj  /  en  om  bet  felbe  noeïj  betet  teacte^ 
leren  /  fo  bewoog  <0:abe  aBillem  ban  ̂ affou 

b:\\  17.  pabonte?/  om  na  ©n'efïanb  te  gaen. iBibbelec  tijb  toaöcn  berfebepben  ODfficierö/  bk 
men  tot  ben  %c%ct  ban  nobc  öebben  fouöc/  be- 
fcïjzcben. 

<De  3©aacn  -  mcefier  ̂ ifohiejS  be  3©ael  toaö 
Op  ben  jrifcael  ban  bc  aftcneralitcpt  booz  ben  JHa* 
b:  ban  ̂ tate  criminelib  aen  -  gefpjouen  /  en  p2oceö 
gemaebt  en  befrljuibigt  /  ban  bat  fjp  fjem  in  fij 
nen be/ 

ntet 
^icolaejf  bë  atëael  boo?  fijne  25?teben  onber  bc 
jöoer  -  lupben  een  opritfinge  gemaebt  fyabbt  / 
en  bat  ben  (Corlit  beel  op  be  banb  guam  te  lo= 
pen  /  en  bat  be  É>oer  -  lupben  toepgerben  ben 
«Eocöt  te  boen  /  fo  maeluen  l^icolaeö  be  Wad 
bem  tfern  /  bat  l)p  be  3Dagen$  tot  bet  bol  netal  . 
tegen  ben  aengeflemben  bael)  gereeb  foubebebben/ 
toaer  boo2  fijn  €wellemie  O^m  onber  bat  P2ctew 
in  fün  flaet  beeft  boen  continueren  /  boe  toel  gefti* 
llineew  toerbe/  bat  men  bem  eer  bcboo2be  ober  bet 
ff  Imjbcn  ban  fuifee  252teben  /  ten  onbienfte  ban  bet 
lanb/  te  reebercljeren  /  en  bc  gejtolen  penninaentc 
boen  refïituercn.  J^p  toerbe  ter  contrarie/  onber  bet 
berel/  bat  men  fnnenbtentfinbefegelcgentbeptfeer 
nobig  ban  boen  baboe  /  baer  fj tatjen.tf  Ö002  geb2agen/ 
Doe  toel  gefuflineert  toerbe/  batlietapparenttoa^/ 
inöicn  men  be  IDserlupbenbcontUouben^enninnen 
baboe  gcrefütuaTt/  men  JBagenö  genoeg  foubebe- 
bomen  Ijebücn- 

Zfrm  18.  «Mg  toerbe  tn  ben  ©agc  nocl)  een   Mtubt 
252tigge  ban  öuru  gemaeïtt/  en  bicljtopbenanbe^aï'icï 
ren  gebeft  /  bic  gep2oeft  toierb/  om  baet  mebco;  miSn* 
bet  een  <02act)t  te  mogen  lopen  /  fonbet  bic  te  bul- se/om  obtc 
ien/  en  toerbe  fo  geOeel  (terb  bebonben  /  bat  toel  ?e"  Br«!» 
Donbew  en  bijftig  mannen  t'etfenö  baer  op  moclj-  f0nSccnbi» 
ten  fïacn.    <5>efe  232tiggc  toaö  al^  be  boo2-gaenbe/  te  öuiien. 
ban  berfebepben  fïucben  /  eïfiss  ban  tien  boeten  lengte 
aen  malbanberen  geöeWjt  /  en  elb  flub  op  ttoee 
3©ieïen  geftelt  /  om  baer  na  met  een  loop  in  een 
<Ö52acbt  geüjacbt/  en  ober  gefloten  te  mogen  too*= 
ben/  en  babbc  alleen  bat  gebeft/  bat  bevielen  m 

%ftm  te  (\33aU  toaren  /  fo  batfe  in  'tinfiotenmeeft b2aben/  boe  toel  anberö  bc  252tmgeboo2  bet  netoelb 
ban  bet  bolft  eben  toel  boo:t  ginft  /  en  goet  toaov 
toaerom  fijn  üfrcellentie  laft  gaf/  bat  men  beZ&k* 
len  bicber  en  ftoaerber/  en  op  een  eenparige  boogte 

fouben  maften.    <Op  btfc  252tigge  boft  men  no'cb een  25?ugge  b2engen/  bic  beel  op- floeg  /  ató  men 
acljter  be  fleert  ncber  biclb  /  betoelfte  met  trappen 
gemaeut  toaö  /  en  bienen  foube  bonnen  omteflo2^ 
men  tegen  eenen  fflai  of  lÏHiure/  fonber  25?effete 
maften. 

%{&  bc  <6ecommittcerben  ban  ben  0aeb  ban  wamn 
^tate  nocb  binnen  <©2oeningen  toaren  /  3ijn  aen otoet  t>e 

Ijen  lupben  grootc  ïtlacbten  gebaen  ban  be  ongere*  i,-oöeu  on# 
geltbept  ban  ons  ïirijgöboift  /  en  b'oberlafl  /  betoel-  r«  ̂ oid*» 
fte  fp  lupben  beben  en  beb2eben  aen  ben  <®nberba-  ""('"''L banen  ten  platten  Sanbe  /  en  aen  ben  gene  bieneu-  JnMi  mi 
trael  /  en  ooft  onber  contributie  faten/  en  batmet  mamn 
fïaen  en  btoingen  na  baer  belieften  /  bebbenbe  »a»&f- 
fto?tcUjft  een  gionge  ̂ ocljter  boo2  fiaec  licbaem 
gefcljoten  /  en  ben  &necl)t  of  ̂ one  met  een  pc» 
in  be  febouber  gefleften  tot  €inaerïe  /  fo  bat  fp 
Umben  niet  ftonben  bebouben  /   nocb  25*oob  in 

bare  ̂ épinben  /'  nocb  <©elb  /  nocb  <Ö5aren  /  noclj 
niet/  fulfts  batbp  alöicn  baer  in  niet  boo2-ficntocr* 
be  /  en  02b2e  geflelt  /  bat  bet  upt  -  lopen  ban  be 

^olbaten  toerbe  berbtnbert  /    fi?  lupben  al  t'fa* men  upt  boogb:tngcnbe  noob  baet  toocnplaetfen ^>eboo2fcb2ebe 
fullen  moeten  berlaten  enberlopen. 

ftaet  en  ampt  ongetroutoelift  gëb/agen  bab^l^ecommirteerbebanben^abeban^tate/bebben/ 
fo  in  eïö2lutante  ft02tinnen  ban  bagen  aen  lom  fo  beel  in  baer  toaö/  baer  in  te  boo?fien  /  ge 

bc  ©oer  -  lupben  /  bk  noebtanef  bp  be  peeren 
Staten  bctaclt  toaren  /  ató  in  berfcbepbenbdtóbe* 
ben  in  be  guitanticn  ban  bc  jDoerlupben  gepleegt. 
OïDciftc  faften  in  ben  ïiabc  ban  ̂ tate  op  ben  16. 
giuttj/  ter  p2efemie  ban  fi|n  OEwellentie  en  <02abe 

ODillem  ban^afTau  in  't  lange  berbaeltenbeplept 

fcb2eben  aen  alle  bc  Capitcpncn  en  25ebclbebueren 
baer  ontrent  in  be  «^tebcn  /  5f02ten  en  eerften  leg* 
genbe  /  elft  eenen  25?tef  ban  ben  nabolgenben  in* 

iiouben. 
■  Man- 
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aen  ons  overhoopt  worden  van  de 
èëcöëtjart  dageükfe  in  en  overvallen,  uytmergelinge  en  ver- 
lenfiabc  dervinge ,  fo  by  de  omliggende  guarnifoenen  van 

'ann  fel* De de  Drente  gefchieden  ,  en  namentlijk  dat  korte- 
Iapireii>  'i"ge  tot  Tinaerle  ,  eene  jonge  dochter  door  haer 
iencii©e»]jchaem  gefchoten,  enden  knecht  of  Sone  met  een 

'CllJ<Gonv  P,(1QC  °^e  Lande  inde  fchouderen  gefteken  zy. 
«anberene Welke  ondaden  en  moetwilligheden  ,  by  der  ho- 
cottecöerge  Ovcrigheyd,  befoldende  hare  Soldaten  tot  voor- 

Ftktf't  t^ant>  c"  mct  tot  vcrderf  vanden  vromen  ©nder- 
Coe'aecb£it^anen  <  van  welken  moet  werden  getogen  ,  daer ua  in  öe  mede  de  Soldaten  moeten  onderhouden  werden ,  niet 

ftaen  in  geenen  wegen  te  leyden.  So  ift  dat  wy 
van  wegen  de  Heeren  Raden  van  State  ,  niet 
hebben  alfulke  klachten  met  oog-luykinge  mo- 

gen palieren  :  en  U.  daerom  wel  ernftelijck 
willen  vermanen.  Dat  gy  alfulke  ftropers  en 
quaet-doenders  ,  met  de  welke  de  Landen  niet 
gedient  zijn  ,  andere  ten  exempele  ftraft  ,  des 
uyt-lopens  en  verdervens  een  eynde  maeckt  ,  en 
de  Placcaten  fulks  achtervolgt  ,  en  doet  achter- 

volgen daer  mede  die  vanden  Rade  niet  waren 

verooifaekt  op  onfe  raporten  »  die  wy  niet  kon- 
nen  ledi^  ftaen  ,  falkë  exempelen  te  ftatueren  , 
dat  inde  daed  werde  bevonden,  dat  de  Jnftitie  en 
geregeltheyd  van  die  van  den  Raed  ernfl  zijn  ,  en 
wy  doen  u  hier  mede  den  almachtigen  bevelen. 
Tot  Groeningen  den  xxv.  Iunij ,  1 5  97.  Sti.  Vet. 

Onder  ftont 

Uwe  goede  vrienden',  de  Gecommitteerde  van  den Rade  van  State  der  vereenigde  Nederlanden. 
Ondertekent 

Hendril^  van  Brknen  d'Alfte ,  Panc.  Caftricom, 
Vttus  Groettinga. 

't£>pfcfmfttoao7 
Aen  den  Manhaften  Luytenant  van  Gcrrit  de  Jonge 

op  Ham. 

ftïatftten 
ttet  De 
loettotl' 
jrjeöïfï 

nijwiet 
1  ©ofl- 
laenöe> 
en. 

«Mijne  252icben  ïjebbcn  be  boo:fcö2cbcn  45c- 
tommitteerden  gefcïj2eben  aen  Crijn  de  25lacu  / 
commanderende  op  ïjoeberben/  aenbe25ebel-t)efc 
beren  op  De  ̂rbanffcii  /  «^toartenbijft  /  25:eb02g 
Eecfte/  ̂ toarteflupov  &cr&eteOI»töingelo/  tfluj»* 
ncn  en  andere. 

omtrent  tefc  tijb  3(jn  ooft  fcer  grote  ftïacftten 
geballcn  ober  bc  groote  mocttoilligbeöen  öie  onfe 
®2pbupteren  Oeb:eben  ober  be  ̂ Jitgcfetcnen  en^in* 
tooonberen  ban  be  "©D2pen  in  Ooft  -  fèlaenderen/ 
fittende  onder  be  ̂ aubcgardc  ban  be  peeren  ̂ ta* 
ten  <©enerael  /    en  betalende  Contcibuticn  aen  de- 

fe  3ijbe :  ftoe  batfe  be  Stupdcn  upt  be  felbe  "®m; pen  toatcn  balende  /  en  berobende  ban  alletf  batfe 
ïjadden/  en  befelbe  b?acDten  in  be  25oflcften  /  be 
felbe  aldaer  fcer  bueedelijft  flaende  met  feluppe* 
ïen  /  en  ïjen  lupden  af  dtoingende  beloften  ban 
groote  rantfocnen  /  meer  dan  Den  lupderbermogen: 
geltjft  (p  oor  beben  den  ̂ afifagierö  en  andere  /  fo 
jannen  altf  ©?outocn  /  Hebbende  oetocefï  in  ee^ 
nige  Steden/  omS&ood/  25oter/  &ae£/  ̂ peft/ 
Blecfcn  /  ftojfe  tot  felceberen/  Zcepy  ̂ out/  etc 
<©aer  ban  ift  berfebepbene  inf02matien  gefien  bcö- 
be  /   baer  in  biberfe  grote  en  grobe  moettoik 
ligbeben  en  Vnjeebe  tormenten  gcfpecificecrt  enber* 
ïjaelt  toerben  /  bk  fp  lupben  ben  fcbamclen  5!nge* 
fetenen  bet  3>02pen  /  comributte  betalenbe  aen  ben 
<#ntfangec  cïcbecbJijn  /  aenbeben  /  en  b)02ben  met 
befe  moettotllige  en  to2ecbc25ofcï)ftnebelnjcboo2ne= 
meïift  onber  anberen  befcbulbigt  licfe  nabolgenbe 
3©2plniptec!S/  upt  fjare  aen  -  genomene  of  gegebene 
namen/  tnbeinf02matiengenoemt/  beftent. 

fiatmn     v©cn  gcooten  Cimbel,    ̂ en  ftlepnen  ̂ ttnbcï. 
JS?MfI,  jonenere,  ©laemfe  mm.  gan^5uffelaet%  ̂ anf. 
ïesjpT  ftenban<6cnn    i^an?f  ©laming.    ̂ anöbej©at^ 
juptecp  of  fefte.   Co2p02aeI   j^oel.    (SljomaS  ben   <©uptö. 

£SS"a*d  «obbert  be  &cf)otfmaii.    ̂ nuptfer.  I)ans  mectt 
"  SÏSrMt  ©liffingen.    €ngdfe  ̂ ieupoo?t.    5ïöja0am 
Maetito»   öopee  -  ïeeuiS.    ï|ae0ften  3lieben0.  025affe.  ï^igo^ 
«u       v\$.  %m$  ̂ acmentiec  glepnaert.  3lan  3©alfcb  to VI.  Deel. 

Van  yt  Vervol?  der  NcderJand/e  Oorlogen. 
alfo  de  i  berniec  tot  ©lififmgen :  <0uiiüaftenban  öo?trüfte. 

€en  Sergeant  €nael|'man.  (CDomatf  <SngeIöman. 
»© te  ban  ben  Cajle'ele  ban  ̂ nrji'mr.  3toup£  ban  pa^ njtf.  (feiten  ban  kanten  upt  ai)lt|Ttngcn  bcclopenna 
't^lanbbanÜJleef. 

TBit  3IJ1;  bjel  be  boo2naemfïe  25ofcf)ftncbcïaeriS 
getocejt  7  iik  ftaer  bJ2eebe  ftnebelerpe  gcpleegc 
ftcbucnbe  in  iic  25ofTcljen  bp  Htclnerbelbe  /  (CHo* 
loult  /  en  Etoeefele  /  en  men  fcoift  naulifti*  raeb 
om  be  felbe  te  uebüringen  en  (traffen  /  toant  fp 
loacen  feec  flout  /  b)2eeb  /  en  moettoiUig  /  en  b02- 
(ten  boel  feggen  /  fp  en  paften  op  geen  ̂ aubegac* 
tizn  noclj  Contcibutien  /  fuiftö  bat  om  ftiec  in  te  re- 
mebiecen/  geen  nabec  raeb  toaö  omboo2tacnbiec^ 
g:li)fte  af  D2tngingen  en  oberlaft  te  beletten  /  ban  bat- 
tec  een  uptb2ucfteltjfte^2bonnantiegemacfttbjeube/ 
toaec  bp  becboöen  toerbe  /  bat  geene  B2pbuptec£ 
op  b2Pbiint  in  iDlaenbecen  meer  foubengaenoplijf- 
ftraffe.  <®f  ingebal  bat  men  nobtg  bonb  eent^ 
ge  te  onberbouben  /  tik  (  be$  noob  3ijnbe )  tot 
'jöuidetf  fouoen  bienen  en  geteupbt  b)02ben  /  bat 
bat  gefebieben  foube  met  eene  02D?e  en  fefter  getal/ 
na  batter  in  be  placcaten  ban  tefe  $20bintien  be^ 
grepen  5ijn  /  te  toeten/  bat  fpin  €ebcfouben  3ijn/ 
en  aeageteftent  /  en  alffer  eenige  in  ©laenberen 
naen  fouöen  /  batfe  een  ©fftner  in  baer  gefelfrbap 
fouben  ijebbm  /  en  boo2namelijft  tiat  op  be  tuner* 
)le  frontieren  of  paffagiat  na  ©laenbcren  een  ̂ Of= 
ftcier  of  Commiö  gcflelt  toierbe  /  fo  ban  toegen 
be  Staten  als1  ban  ben  «öouberneur  /  betoelftenie* 
manb  foube  laten  pafP^n  fonbec  fnn  l^afpoo2t  te 
beficn  /  en  ooft  ftenntffe  en  notitie  te  bouden  ban 
baer  namen  en  toe  -  namen  /  mitfgaberö  ban  t)m 
ttjb  /  foo  ban  Daer  upt-gaen  a$  banDacc  toebec- ftomfte. 
€n  om  nocFj  beö  te  beter  alle  erceffen  en  in* 

conbenientcn  te  berftoeben  /  en  om  tik  te  (traffen 
alö  fp  gcfcljiet  biarèn/  foube  betoo?baer  toefen  ee* 
nen  ̂jubtteur  te  maften  of  in  te  (lellen  /  betoelfte  com* 
miffie  en  autb02itept  foube  bebben  om  inf02tnatie 
te  nemen  ban  alle  repfen  /  erplotcten  /  en  erceffen 
in  ©laenberen  gebaen.  €n  aengaenbe  be  firaf* 
fen  /  tik  fouben  bp  ben  <tf5ouberneur  ter  erecutie 
gefleït  tobben  op  bet  ̂ riig^bolft  ban  fijn  gouber* 
nement.  ̂ )e  pjocefiim  fouben  bp  ben  2Cubiteuc 
gemaeftt  en  geinjtrueert  too?ben  tot  be  fententie  toe  in 
ftiup& 
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Omtrent  toefen  tijd  ontfiag  ben  ̂ eere  '3Cbbo* caet  bait  be  Staten  ban  bolland  een  ̂ üzf  ban 
bc  Uoninginne  ban  Cngelahb  /  lupbenbe  /  al^ 
boïgt: 

M Y  N  HEER  van  Bamevtld. 

Indien  gy  niet  eerder  van  onfe  brieve*n  hebt^tef&an 
gehad  van  fuiken  ftijL  als  die  gemeenelijk  is ,  diegfune'&ari 
gene  die  met  brengt  betekeningc  van    gunften  en^ngeianö 

gratieufe  opinien  van  Princen,  het  felve  heeft  ner-  om  üeBtz» 
gens  aen  gehouden  dan  aen  de  rontheyd  van  ons"  ,  %**' 
naturel ,  het  welk  lich  niet  vernedert  op  de  vul-  &e  Staten 
gare  fatfoen  van  fommige  die  om  het  volks  devoirs&an    föou 

te  voor  komen ,  haer  behelpen  van  lichte  occafien  IjjJJ*   <^,<» 
om  te  bedanken  van  toekomftige  dienften.    Maerfcjlt#        * 
ter  contrarie  uyt  onfe  integrite   en  doen  wy  niet 

geerne  dan  het  geen  dat  wy  te  degen  doen  en  opblij- 
kent  bewijs.Macr  ontfangen  hebbende  van  uwent  we- 

gen heel  op  een  Nieu  feer  exprefle ,  tekenen  en  merke- 
lijk devoir  van  uwe  eerlijke  difpofitie,fo  tot  de  gemee- 

nefake,  als  tot  het  gene  ons  in  het  byfonderraekt, 
fouden  wy  ongelijk  doen  aen  de  rechtveerdigheyt 
en  ronthcyt  daer  van  wy  profcllie  doen,    fo  wy 
u  niet  wederom  geven  eenige  getuyger.iffe  (  ver- 

wachtende dat  den  tijd  prefenteere )  middel  om  u 
daer  van  te  geven  andere  verfekerheyt  van  dat  uwe 
verdienften  ia  ons  gemaekt  hebben  eene  wel  leven- 

dige impreiTie  van  uwe  voorfichtigheydt ,  de  welke 
in  fake  van  ftaet  geen  klaerder  licht  van  haer  geeft 
dan  met  waer  te  nemen  de  bequaemheden ,  en  van 
uwe  affeétie  tot  ons ,  de  welke  gy  lult  bevinden  ge- 

plant te  hebben  in  fo  goede  plaetfe  dat  gy  daer  van 
fult  mogen  verhopen  alle  fodanige  vruchten,  als  toe- 

<£  e  4  komen 



332 komen  aen  eene  Princefle  van  eere  ,  weder  te  geven 
aen  een  perfoon  van   uwe  verdienlte, 

Onder  ftont , 

Uwe  goetwillende  Vriendinne 

Den  z  •  Ialij  1597- 

Aen  mijn  Heer  van  Barneveld. 

roi.  i9o     <©en  19.  giulij/  toefcnöe  ̂ atecöacö  I  i$  in  öen 
fauui.s  magc  acngchomeneenen#aul€>iaUjn/  -JUmbaffa* 

Sffl     beur  ban  ben  Jtoninli  ban  polen  /  betoellte  öe£ 
mm  ben    jïWacnbacgtf  mibiciutc  in  bc  becgaöecingc  bec  Staten 
ftflmnft     «Éfencracl  bergunt  i£.    %  öabbe  tocpnig  £ccpntf 
ÏÏmSJ    öp  i)im/  öocb  Uu  toaö  fecc  p2acötig/  enöaööeeen 
Deniftaae.  langen  poolfen  aoft  aen  /  met  beel  diamanten  en 

anöcc  «Bcfreenten  beccicct/  bic  eencn  gcooten  feïjat 
toaecbig  toaren.    <E>en  20.  toas  ÖP  bp  öen  J&tnce 
ban  «Oeangietttcgajt/  en  öen  21.  toetöbpbe^ta- 
ten  <öenerael  om  öem  gcfonben  /  en  ïjp  toeebe  ban 
öen  fteincc  in  öc  ©ecgabecinge  bec  Staten  <0enceael 
gebiacDt  /  altoact  Sp  fijne  pjopofiiic  iw  Ijet  Latijn 
öeöe/  folupbe/  gelijftofbpecn^oni&getoeefïtoa; 
cc/  öie  op  een  Picöiltftoel  geftaen  ijaööe/  en  firn; 
ftenöe  ban  öen  fèoninb  ban  ̂ pangien  /  p:ee#  bes 
felfö  goebectietenbepb  en  facbtmoeötgöcpö  in  piefen* 
tie  ban  fijne  €rcellentie  bobcn  maten  /  fulbö  öat  geen 
$2ince  tct  toecelö  toa$  /  öie  bp  öem  in  facljtmoeöig* 
nepö  en  gocbecttccenbepb  te  becgeltjltcu  toaov  baec 
öe  fcltoe  honing  norijtantf  fo  leelijn  Ijceft  boen  bec; 
moo2ben  fijn  boo?fclpeben  <£rcellentie  ̂ eecl^abec/ 
en  fotpeannelib  jegens  öe  beceenigbc  $ebeclanbentö 

jéom*     pjocebecenbe*    l&et  fommacie  ban  fijne  <©?atie  en 
ErÏÏn»>3Npofirie  toag  Ötcc  *n  oeftaenbc:  <©at  fijnlföcc; 
S*T     » fret  befconinb  ban  polen  meefibp  alleCÜutfenpo; 
pooifin,,  tentatcn  toaö  betfocöt/  en  in  acnmecbingebanben 
Ü*  "  tegentooo2öigcnftaet  ban  öe  Cïjnftenöepb/  öen  €uch 
SS»  » fo  fecc  beboetten  enbecb?uht  toetö/  betocegttoas  / 
«*<©*  „  om  aen  öe  ̂ taten  te  tmetcebccen/  ten  epnöefp  öaec 
"'«•    „  met  öen  fóonntit  ban  ̂ pangien  /  fiacen  natuucltjhcn 

„  3^eec  fouöen  beceenigen  en  ceconciliecen  /  alfo  öen 
„  ïloninbban^pangienbemacbtigftc  potentactban 
„  öe  Cönfienbepbtoatf  /  om  öem  tegen  öen  (€utb  te 
„  ftelïen/  't  toel&bem  nu  belet  toetbeboo2  be<©02loge 
„  öie  op  tegen  öe  j^eöeclanöcn  en  Ijacu  Bonö  -  genoten 
„  mofï  boeren.    3^at  men  baerom  inacljtinge  totlöe 
„  nemen  öc  gcoote  macl)t  ban  Ijet  Ifyupiï  ban  <£>o- 
„  ftennjR  /  en  ban  öien  maebtigften  fioninh  ban 
„  ̂pangien/  öaec  öoo?  't  appatent  toa^/öat  öc  s^eöec- 
„  lanöen  fouöen  oeralten  in  öe  alöec  -  uptecfle ,  bcc^ 
„  öccffeniffe  en  onöecganh.    5^at  (jet  öen  koningen 
„  epgentlia  toe  nuam  tegebicöenen  commanöeten  o- 
„  bec  ïjace  €>nöccfaten  /  en  öc  «©nöerfatèn  te  ge- 
„  öoojfamen.   ̂ ©at  öen  feoninft  ban  ̂ pangien  fecr 
„  goeöcctiecen  en  facfjtmoeöig  toaüS  /  en  becept  om 
„  alleö  te  betgeben :  tDatfplieöen  öaecomftaec  met 
„  öett  eecfïen  toeöecom  fouöen  (tellen  onöec  fijne  ge- 
„  Ooo?faemöept/  mit^öatljpljaec  alle^fouöebecgeben 
„  öat  fp  ïupöen  tegenis  ftetn   mif  öacn  öaööen  / 
„  öaec  aen  öe  CÖjiftenbenö  öienfl  /   en  in  öefe  ftoa* 
„  ce  oo?loge  tegen  öen  (tutU  /  een  toclgcballen  ge; 
„  febieben  /  en  öefe  lanöen  ban  beftnace  <©02logc/en  öc 
„peciculen  öaecuptte  bectoacljten  /  beb?ijt  too?öen 

fouöen. €n  na  bat  fip  bccfocfjt  toaö  toat  te  toiïlen 
tipt  fracn  /  toacen  tz  Staten  <0cnecael  fecc  bec- 
toonbect/  batïjen  bien  aüann  ban  bten  ïjoeft  of 
liant  quam  /  en  bcfïotcn  batfe  bem  op  öc  cibölfïe 
termen  anttooojöen  /  en  bepeflrberen  fouöen  /  en 
gaben  |B«.  gan  ban  aSDeruen  iaft  ecneantb)Oo?bc 
in  bet  Satijn  te  concmieren/  ïnconf02miteptban  be 
nnttooo?be  öie  men  ben  &cpfer  Ijaböe  gegeben/  en 
om  niet  gebenben  te  toefen  om  p2ecifc  op  fijn  bec- 
foeft  te  anttooo>!ïcn  /  en  te  febijnen  met  Ijem  in 
communicatie  tctoiUcn  bomen/  fotoecbe  bent  aen; 
gefept  /  bat  be  %ecen  op  fijn  berfoeb  fouben  let- 

>> 

Het  vier-en-dertigfte  Boek, 
ten  /  en  bem  met  &n  eccff en  anttnoo jbe  laten  tcc  bo? 
men  /  met  bebanbingc  ban  fijne  moepten  en  aen* 
gcöienbe  goebc  affectie  ban  fijnen  .fiBcetfec/  fonbec 
fijne  oDcatic  en  $2opofitien  ober  te  nemen  bu  ge^ 

fc Oufte.  ̂ icc  na  lepbc  fijn  €cccïlentic  bem'  ober be  gcoote  ̂ ale  ban  bet  ï^of  af  /  baec  bem  getoont 
toeröen  alle  be  ©aenöelcn  lactfl  tot  (CucnDout  ban 
ben  bpanb  becobect  /  om  te  tonen/  bat  /  al  toass 
ben  Éoninb  ban  ̂ pangien  fo  machtigen  $oten* 
tact  /  alö  bP  in  fijne  €>tatie  ijöiïix  becïjaelt  /  bat 
men  noclj  toel  bojteenig  boozbel  opöemftcijgen  / 
en  ging  Ijp  booatö  bp  ben  <0?abe  ban  ̂ oljenlo  te 

ga|te. 

Igiec  en  tuflïDen  Dabbe  f)p  Ijem  behlacgt/ 
bat  beele  ban  bc  peeren  een  afftecc  ban  jjcm 
babbcn  genomen  /  3cbect  öct  boen  ban  fijne 
^iopofiticn  /  batfe  gualib  p^occbcecöen  /  en  be- 
ljoo?öen  te  obectoegen  ̂ t  macljt  ban  fijnen  jflöcc^ 
^ec  /  en  toat  quaeb  of  goeb  f)p  bacr  foube  bon* 
nen  boen  /  met  aentoijfingc  ban  bc  gcoote  bnicbts 
baecïjepb  ban  $olen  /  en  öc  gcoote  menigten  ban 
&oten  /  bat  ban  baec  in  litft  ̂ anben  gebzacijt 
toetbe  /  mepnenbc  mogelib  bat  fijnen  ïtoninb  tjet 
fclbe  toel  foube  bonnen  becbieben.  <©aec  tegen  bent 
toebccom  bectoont  toeebe  toat  een  ncote  quan* 
titept  geibö  tipt  befc  Eanben  in  ©ofen  gebzacDt 
toicebe  /  toillenbe  feggen  /  bat  ̂ olcn  fo  tocpnïg 
onö  gelb  /  alö  topljet  IDoolfe  Êocenmocöteont- 
beecen. 

&en  22.  toeebe  ht  anttooo^be/  tik  menDemge* 
ben  foube  /  gcaccejteect  /  en  goet  gcbonöen  öat 
men  bem  nocb  öien  abonö  öicinfijnliecbecgcbjen* 
gen  foube  /  en  öat  eenige  ban  öe  ̂ eecen  j^taten 
<©enecael  en  ban  öenïïacö  ban^tate  fjcmöie  fou- 

öen pjefentecen  /  en  Dem  becgaflen  en  öefcopecen  / 
fonöec  becöec  met  baec  principalen  te  communicccen/ 
om  öatfc  öeö  onnoöig  aebten, 

^ejs  abonöö  guamen  b^  gem  upt  öe  Staten 
<6enecael  öc  ̂ ccccn  ban  $oo?ttoijft  /  ban  M* 
belb  /  en  ban  öec  heeften  /  en  ban  öen  ïlaöc 
ban^tate/  öe^eccen  dienen  en5Fooh  /  met  öen 
<0cifftec  ban  öe  <0enecalitept.  €n  na  bat  |Br. 
San  ban  ber  JBerlte  f)em  in  bet  Satijn  bp  monbe 
becïjaelt  Babbc  /  be  anttooo?be  en  refolutte  banbe 
Staten  ̂ enerael  /  toerbe  fiem  be  fclbcnocDbp  ben 
<6cijfiec  gelefen  /  en  baec  na  fclmftelib  obecgeïe- 
beet  /  op  batfe  niet  fouben  becb?aept  tooien  /  i$ 
baec  bp  gebocgt  een  bcfloten  b?ief  aen  ben  ïioninft 
ban  ̂ olcn,  <©en  oBcfant  bebanfete  bc  ̂ eecen  fecr 
ban  bc  eece  bic  men  bem  betoeeg/  en  ban  bc  goebe 
b02te  ecpebitic  /  bccblacenbe  bat  bp  fuïhö  fijnen 
Bkefiec  ten  beften  foube  cappojtecen  :  €n  bleben 
baccom  be  boojfeïpebe  ï|eeccn  bp  öem  eten.  €n 
mit$  DP  öen  ig.toilbebectcecben/  ging  fijn  €rcel= 
lentie  boo?noen  öem  in  fijn  ̂ ecbecge  fllbicu  feggen  f 

en  geluebige  ccpfc  toenfeïjen'/  en  bcöna-nocnsStoa* een  lange  bp  ïjem  om  3übicu  te  feggen  ben  <6cabe  ban 
^oDenlo  en  ̂ olmö  /  bic  met  öem  beel  pjopoo* 
flen  öielben  ban  ben  &oninft  ban  «^pangien  /  öie 
Öaec  bepbe  ̂ cöoon-babecö  fcbanbclift  öabbe  boen 
bobcn.  €n  ten  loetften  bectoóg  ÖP  met  be&oetfe 
ban  fijn  €rcel.naïlottccbam/  om  obcr^clanbna 
€ngelanbtercpfen. 

UDett  Beeft  tecfiont  be  fioninginne  gepjeabber* 
teert  ban  fijn  bomfte/  ban  fijn  pjopofitic/  en  au* 
baticufc  maniece  baec  in  geb2tipnt  /  baecom  men 
meenbe/  bat  öpalbaec  cibijlbec  foube  moeten  fp2e- 
ben/  of  bat  be  Éoninginnc  bem  toel  fo  foube  obecöa* 
len/  bat  öet  öem  ïjeugen  foube.  ̂ c^eecen  Staten 
Öabözn  0202e  geficlt  om  öem  ban  Sottecbam/  met 
cen  c©o?logfcöipbanï!ottccbam/na^elanb  te  boen 
b2engcn  /  en  00b  ban  Eelanö  na  €ngelanö  /  en 
bem  al  om  te  öefcopecen  /  en  öaööen  <©octo? 
3©tjcr  bclaft  öem  na  Eelanb  te  becgcfelfcöap- 

pen- 

1597. 

^en  252ief  ban  Cceöemie  ban  ben  ̂ oninb  ban 
Polen  aen  be  peeren  staten  <6enecacl  toatf  lupbenbe 
alDuö: 

Sigif- 



597- Sigifmundus  de 
rink  van  Polen , 

Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
derde,  door  Gods  genade  Ko- 
Grootvorft  van  Littouwen  ,  der 

HuyfTen,  Pruyflèn,  Malforen,  Samaren ,  en  Lijf- 
lant  Herroge,  en  ook  de  Sweeden  en  Wenen  Ko- 

nink ,  Sec. 

5S?ief  ban 
Dïll  CiO* 
nfnh&an 

Doorluchtige,  Wel-geboorene,  Edele ,  Achtbare, 
vermaerde,    Jieve,    befondere,    door  vele  en 

poien/aen  waerachtige  faken ,  en  infonderheyt  door  overden- 

%tltmtn '  'cinSe  ■>  ̂es  tegenwoordigen  üants  des  Chriftenheyts, 
«i&Eiictail.  beweegt  zijnde  ,  fenden  wy  aen  u  den  wei-gebo- 

ren Paulum  van  Dyialijn  onfen  Hoveling :  op  dat 
gy  hem  in  het  gene  hy  u  lieden  uwer  eygener  ge- 
fchriften  fal   voorhalen  ,     goediglik    en     williglik 

wildet  horen,  al  is 't  dat  wy  ons  verfekert  houden, 
gy  fulks  van  felves    oock  doen  fult :  nochtans  ver- 

Toeken  wy  aen  U.  fulks  ernftlijken,  en  bieden  u 
aen   in  alles  onfen  genegentheyt   en  goeden  wille. 
Gegeven  tot  Varfau,  den  19.  Mey,  Anno  1597. 
Van  onfe  rijken   des  Poolfchen  in  het  tiende,  en  het 
Sweetfche  in  het  vierde  Jaer. 

€n  toas  netenent 

Sigijmundus  T{exi. 

ïtetoufc&ifttoa.iS: 

Doorluchtigen ,  Welgeborenen,  Edelen,  Achtba- 
ren en  vermaerden  Staten  der  geünieerde  Neder- 

landfe Provintien,  onfen  lieven  byfonderen,  &o 

<©e  3£nttooo?öe  ban  öe  peeren  Staten  <0cnerael 
( op  ïjc  p^opofme  öen  3HmDaffaöcuc  ban  tien  ̂ oninn 
ban  polen  geoeben )  toatf  lupöenoe  afou.tf : 

laflaöeuc 
CJBf  $ool* 
Hl   00» 
itniijof. 

InttD00?tie|_TEt  gene  inden  name  des  Doorluchtigften  en 

ïn  Staren  -  machtigften  Koninks  van  Polen  en  Zweeden , 
Btrwael/  ̂ 00r  ̂ en  wel-geboornen  Heer  Paulo  van  Dyialijn, 
iipbe  w*  verklaert  is,  hebben  de  Staten  Generael  der  geu- 

Irnïm?"  nieerde  Provinciën  met  aller  demoedigheyt  aen  ge- hoort,  en  na  communicatie  daer  over  met  den 
Doorluchtigften  Prince  Mauritio,  en  Rade  van  State 
gehad ,  gefloten  daer  op  kortelik  te  antwoorden : 
Dat  zy  feer  geerne  verftaen  hebben  ,  dat  fijne 
Doorluchtigfte  Majefteyt  defen  geunieerden  Pro- 

vinciën fo  goedertier  lijk  alle  Heyl  van  God  is  toe 
wenfehende-  Waer  over  zy  wederom  den  Door- 

luchtigften en  machtigden  Konink  een  lange  leven , 
getrouwe  Raed  en  voorfpoedigen  voortgank  regens 
fijne  en  der  ganfeher  Chriftenheyts  vyanden,  bidden  en 
wenfehen. 

WAt  voorts  de  welgeboorene  Heere  Ambafla- 
deur  van  de  wrede  Turkfe  Oorloge  in  het 

breede  vertelt  heeft,  (hoewel  zy  het  felve  voor  he- 
men door  vele  kundfehappen  en  andere  getuyge- 

niflèn  gehoort  hebben  : )  Nochtans  hebbende  des 

felves  machten,  en  des  Chriftendoms  gevaerlijk- 
heyt  hun-luyden  fo  duydelick  voor  oogen  afge- 
maelt,  heeft  den  Staten  boven  maten  feer  bedroe- 
vet. 

En  de  Staten  zijn  neffens  den  Doorluchtigften 
en  machtigden  Konink  geheel  in  een  gevoelen  en 
meyninge  ,  even  verre  de  Koningen  en  Vorften 
der  Chriftcnheyd  (alle  twift  befyden  geftelt)  hare 
Wapenen  en  machten  te  famen  brachten :  (het  wel- 

ke nochtans  tot  noch  toe  in  de  alderhoogfte  perij- 
kelen  der  Chriftenheyd  niet  is  konnen  te  wege  ge- 

bracht worden,)  dat  lichtelijk  dat  quaed  van 
der  Chriftenen  Landen  afgeweert  foude  konnen 
Worden. 

Maer  het  doet  den  Staten  boven  maten  wee, 

dat  de  Doorluchtigfte  Konink  van  Polen  en  Zwee- 
den fo  verkeerdeliK  van  defer  Landen  quaetgonners 

onderrichter  is,  dat  fijne  Majefteyt  meynd,dat  de  Oor- 
loge welke  de  Staten  door  nood  daer  toe  gedrongen 

zijnde,  voeren,  in  den  wege  is  dat  den  Konink  van 
Spagnien  fijne  Soldaten  en  Treforen  niet  bekeert 
tot  onderdruckinge  der  Turken  en  andere  des  Chri- 
ftelijken  Naems  vyanden,  want  fo  vele  hunlieden 

icngaet,  waerom  zy  óefe  ellendige  nu  fo  vele  ja- 
ren durende  Oorloge  dragen,  is  alle  Chriftenheyt 

al  over  lange  meer  dan  genoeg  kennelik  geweeft. 
Achten  ook  de  Staten  oiet  nodig,  en  zijn  niet  van 
meyninge,  met  vele  woorden  alhier  te  bewijfen, 
wat  der  Koningen  macht  zy  over  haren  Onderda- 
nen. 

Maer  ('t  welke  yeder-man  bewuft  is)  dat  defe(Fol,3 Nederlanden  noyt  Koningen  gehadt  hebben,  maer 
Princen,  als  namelik,  Hertogen  en  Graven,  die 
niet  weyniger  als  het  Volk  en  Onderdanen  aen  fe- 
kere  Wetten  verknocht  zijn  geweeft  en  verbon- 
den. 

Derhalve  ,    dewijle   de   Konink  van  Hifpanien 
nu  vele  Jaren  met  ondragelijke  Tyrannigheyd ,  de- 
fe  Landen  tegen  der  felver  by  hem  befwoorne  Va- 

derlijke   Wetten  en    privilegiën,   onderdrukt,    en 
hondert  duyfent  Menfchen  fonder  gerechtige  oor- 

fake heeft  doen  ombrengen ,  de  Gefanten  defer  Lan- 
den, zijnde  Vorftelijke  Edel-luyden,  in  Hifpanien 

gefonden  om  te  vei v/erven ,  dat  der  wreetheden 
een  eynde  foude  gemaekt  werden,  opgehouden, 
en  naderhandt   tegen  aller  Volkeren  Rechten  ge- 
dodet  heeft ,  ongehoorde  Schattingen  ,  buyt  en  ver- 

wil  linge  der  Staten  ingevoert ,  een  ontalli jke  menig'te Volks  van  alderley  Maten  en  weerden  uyt  den  Lande 
gebannen  heeft ,  het  is  niet  wonder ,  dat  eyndelijk 
de  Patientie   overwonnen  zijnde:  God    de  wape- 

nen verleent  heeft ,  daer  door  fy  onder  her  beleyd 
van    een   rechtmatige  Regent  ,     als  namelik  den 
Hoog-geboornen  Heere  Prince  van  Orangien  eerft 
Holland  en  Zeland  ,  en  daer  na  ook  de  andere  Pro- 

vinciën fich  in  vrydom  hebben  geftelt,  het  welke 
by  hunlieden  veel  fpader  by  der  hand  is  genomen , 
als  de  geftadige  wreetheyd  en  tyrarnye  der  Span- 
giaerdenwel  verdiende,  als  ook  de  Princen  en  Sta- 

ten van  allen    anderen   Provinciën  en  Rijken,  wel 
gedaen  fouden  hebben  :  die  het  hondeitfte  deel  der 
quaden  en  ellendigheden  die  de  ingefetenen  defer 
Provinciën   fo  vele  Jaren  verdragen  hebben,  den 
minften  tijd  niet  fouden  hebben  willen  lijden. 

Maer  al  is 't  fchoon  dat  de  Staten  na  hare  inge- 
boorne  Liefde  tegen  hare  Heere ,  alles  verfocht 
hebben  wat  tot  af-biddinge  der  Oorloge  mochte  ftrek- 
ken ,  en  niet  alleenlik  door  haer  fel  ven  alderley  mid- 

delen van  Vrede  voorgenomen  :  maer  dat  ook  (elfs  de 
Keyfer,  de  Konink  van  Vrankrijk,  de  Koningin- 
ne  van  Engeland  en  de  Duytfe  Vorften  daer  tuflehen 
gegaen  hebben ,  fo  is  nochtans  noyt  yets  te  wege 
gebracht  konnen  worden.  Welkes  de  oorfaeke  is 
dat  hy  tiende  datter  geen  hoope  meer  was,  om 
eenen  wettelikken  Vrede  te  maken  ,  en  tot  der 
Landen  grote fchade  geleert  hadden,  dat  de  Konink 
van  Hiipangien  onder  het  cfekiel  van  Vrede-handel 
uyt  was  om  de  eenigheyt  der  Landen  te  fcheuren, 
en  de  Steden  te  verraflehen,  na  dat  vele  duyfent 
menfchen  in  den  Krijg  omgekomen  waren,  en  vele 
Steden  verdeftrueert ,  na  alle  foorten  van  geledene 
ellendigheden,  gedwongen  zijn  geweeft,  anderen 
Raed  by  der  hand  te  nemen. 

So  dan ,  want  allen  Volkeren  t'allen  tijden  vry 
geweeft  is,  dat  zy  de  ondragelijke  laften,  ook  der 
Koningen  felfs  vanden  halfc  mochten  werpen :  (het 
welke  met  vele  exempelen  foude  konnen  be/efti- 
gen)  dat  felfde  is  het  allen  tijden  geoorlovet  en  vry 
geweeft  ,  den  vryen  Volkeren  der  Neder-duytfc 
Landen ,  dat  fy  tot  rechtmatige  en  nodige  verkla- 
ringe  gekomen  zijn ,  dat  de  Lants-heere  van  alle 
fijne  Recht  vervallen  was:  welke  over  vele  Jaren 
niet  alleen  wettelik  geoorloft  en  gefloten ,  maer 
ook  by  placcaet  af-gekundigt  is  geweeft:  Daer  na 
hebben  vele  der  Provinciën  ,  den  Hertoge  van 
Alenfon  des  Koninks  van  Vrankrijks  Broeder  tot 
een  Heere  aengenomen ,  en  na  des  felfs  dood  (ge- 

lijk ook  daer  te  voren:  )  hebben  zy  onder  de  Re- 
geringe  des  voor-noemden  hooggeboornen  Prince 
van  Orangien  de  oorloge  tegen  den  Spanjaert  ver- 

volgt :  De  welke  fchelmachtelik ,  na  het  Byfpel 
der  Barbarife  volken  ,  met  opentlijke  beloninge 

door  den  Spanjaert  voor  geftelt,  niet  in  cene  ope- 
ne  flach ,  maer  te  huys  verradelik  omgebracht  zijn- 

dei 
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de:  als  nu  de  vyanden  hope  gekregen  hadden,  dat 
riet  alleen  de  faken  defer  Landen  feer  beroert, 

maer  ook  ganfehelik  vervallen  en  verloren  fouden 
weten,  zijn  niet  te  min  door  des  Abnachtigen  Gods 

hulpe  (op  welken  alleene  de  Staten  ruften :  )  onder 

het  beleyt  zijnes  Doorluchtigften  Soons  des  prin- 

cen  Mauritij ,  de  voorfchreven  Provinciën  niet  al- 
leen tot  noch  toe  befchuttet ,  maer  ook  te  gelijke 

met  des  felfs  Ouderdom  vermeerdert,  opgewaflen, 
en  hare  palen  uyt  gefettet. 

Wat  nu  belangt  den  Konink  van  Spangien  en 
zijnen  -wille  en  herte  ,  het  welck  men  uyt  de  da- 

den beft  kennen  kan  ,  het  is  openbaer  en  notoir 

dat  hy  niet  min  in  den  fin  heefc ,  als  de  Oorloge  te- 
gen den  Turk,  maer  dat  hy  foekt  te  heerfchen 

over  alle  des  ChriftenheytsVorften,  onder  het  dek- 
fel  van  de  Roomfe  Religie  te  hanthaven.  Want, 
welke  is  of  heeft  oyt  anders  de  oorfake  geweeft 

van  zijn  Oorloge  tegen  de  Doorluchtigfte  Konin- 
ginne  van  Engeland  ?  Wat  heeft  hem  beweegt  fich 
te  fteken  indeFranfe  Oorloge,  en  na  het  Rijke  van 
Vrankrijk  te  ftaen  ?  En  zijn  pogen  om  het  Hertog- 

dom van  Gulik  en  Cleve  af  te  trecken  of  te  wen- 
den van  zijne  Erf-heeren  en  Succefleurs,  het  welke 

hy  voor  weynige  Maenden  onder  andere  zijne  Han- 
delingen (die  daer  toe  ftrecken)  door  den  Admiracl 

van  Arragonien ,  by  den  Keyfer  gehandelt  heeft : 
Behalven  de  liftige  lagen  dien  hy  die  van  Aken  en 
Wefel  geleyt  heeft,  en  vele  anderen  Rijks  Standen 
en  Steden ,  als  men  de  waerheyd  feggen  mach ,  dan 
om  dat  hy  foude  een  Heere  zijn  over  alle  dingen 
in  der  Chriftenheyt. 

Om  waer  toe  te  komen  is  dit  alleen  het  pogen 
van  den  Konink  van  Hifpanien,  op  dat  hy  met 
voor-gevinge  van  Vrcde-handelinge ,  defe  Landen 
mids  onderdruckinge  harer  Vaderlijcke  Wetten  en 
Privilegiën,  in  zijne  macht  foude  brengen,  enaldaer 
den  ftoel  zijns  Oorloges  fetten  tegen  den  Vorften 
van  allen  Koninkrijken ,  alwaer  hy  macht  te  water 
en  te  lande,  en  ook  geld  foude  gereet  vinden. 

Welkes  hare  Doorluchtigfte  Majefteyt  van  En- 
geland wijifelijk  aenmerkende:  als  een  Befcher- 

mereflèdcr  Warer  Religie,  heeft  fy  haer  vele  Jaren 
fierwaerts  met  defe  Landen  verbonden. 

En  dewijle  ter  caufe  van  dien ,  onlangs  tuflehen 
den  Konink  van  Vrankrijk  en  de  voorgenoemde 

ook  niet  of  fijn  Majefteyt  fal  de  onderlinge  traffijke 
en  handel  ,  de  welke  (  fo  lange  aller  Volkeren  ge- 
meyne  redelijke  wet  plaetfe  heeft ,  niet  verhindert 
konnen  werden)  onverbrekelijk  onderhouden. 

Voor  de  refte,  de  Staten  recommanderen  fijne 
Doorluchtigfte  Majefteyt  feer  ootmoedelijk  het 
welvaren  en  den  Staet  defer  Provintien  ,  en  fullen  we- 

derom alle  vlijt  aenwenden ,  dat  fy  niet  alleene  fijner 
Majefteyts  goeden  wille  verdienen  ,  maer  ook  tot 
hunwaerts  vermeerderen  fullen. 

De  Staten  verfoeken  ook ,  dat  den  Wel-geboor- 
nen  Heere  Ambafladeur  defe  faken  zijne  Doorluch- 

tigfte Majefteyt  ernftelik  vcrhale,  en  defe  landen 
met  zijne  jonfte  vordere,  welkes  jonfte  en  dienftes 
de  Staten  ,  fo  wanneer  de  gelegentheyd  fal  voorval- 

len, achtinge  fullen  hebben. 

Gedaen  in 's  Graven-Hage ,  den  twee-en- twintigften  Julij ,  Anno  1597. 

3^en  252tef  ban  be  ï|eecen  Staten  <6enerael  t>cc  bcr* 
eenigbe  $ebedanben  aai  ben  &omn«  ban  $olen 
toaeUupbenbeatëbolgt: 

DOorluchtigfte  en  machtigfte  Konink  ,  hetgeen  J^lbrt den  genereufen  Heere  PaulusaDyialijn  uyt  den^nwae! 

van  uwe  Doorluchtigfte  Majefteyt  neerftelikam  t>m 
naem 

in  onfe  vergaderinge  voorgeftelt  heeft,  'hebben  ̂ PSL 
met  groote  eerbiedentbeyd  verftaen,  en,  gelijk  de  ̂  
grootheyd  en  importantie  der  fake  vereyfehte,  de 
affaire  met  den  Doorluchtigften  Prince  Maurits  en 
den  Raed  van  State  defer  Provinciën  overleyt  heb- 

bende ,  geantwoort  het  gene  wy  geacht  hebben ,  den 
tegenwoordigen  ftaet  onfer  faken,  en  den  inhout 
der  legatie  te  vereyfehen,  gelijk  den  voorfchreven 
genereufen  Heere  Legaet  uwe  doorluchtigfte  Maje- 

fteyt verklaren  fal.  Wy  bidden  uwe  Doorluchtigfte 

Majefteyt ,  dat  hy  d'antwoord ,  die  wy  den  voor- 
fchreven Gefant  in  gefchrift  gegeven  hebben,  ten 

beften  nemen  wil.  Wat  voorts  in  onfe  macht  is ,  en 

fonder  prejuditie  en  fchade  der  vereenigde  Provin- 

ciën fal  konnen  gefchieden ,  fullen  wy  t'allen  tyden  u- 
we  Doorluchtigfte  Majefteyt,  te  geval  doen,  en  met- 
ter  daed  betonen ,  hoe  hoog  wy  altijd  geacht  hebben 
de  goetwilligheyd  der  Koningen  van  Polen  en  Swe- 
den,  en  byfonder  van  uwe  Doorluchtigfte  Majefteyt, 

Koninginne  van  Engeland ,  een  verbond  gemaekt  is ,  tot  defe  vereenigde  Nederlandfe  Provinciën.  Hier  me- 
zijn  de  geünieerde  Provinciën  daer  in  ook  op  en  acn-,  de  bidden  wy  God  Almachtig ,  dat  hy  uwe  Doorluch- 
genomen.  jtigfte  Majefteyt  feer  lange,  totgemeenewelftantder 

Derhalven  mijn  Heere  de  Ambafladeur  lichtelijki  Koninkrijken  van  Sweden  en  Polen  en  der  gehele  Chri- 
verftaen  fal:  hoe  ongelegen  het  den  Staten  zy,  inl  ftenheyd,  in  gcfontheyd fpare. 
defe  gelegentheyt  en  ftant  der  faken,  belangende  het 
gene  hy  voorgedragen  heeft,  het  zy  aen  de  voor- 

noemde Princen ,  of  ook  aen  den  Particulieren  Sta- 
ten der  befondere  Provinciën ,  eenig  vermaan  te  doen. 
Voornamelijk ,  dewijle  fy  met  fo  vele  exempelen 

geleert  zijn,  dat  de  Vyand  nergens  op  toe  leyt  of 
na  tracht,  dan  onder  den  foeten  naem  van  Vrede- 
handelinge  de  oorlogfe  hinderlagen  te  decken ,  en 
de  onvoorfienige  in  het  bedrog  te  trecken ,  het  wel- 

ke de  Staten  verhopen  dat  zijne  doorluchtigfte  Ma- 
jefteyt ernftiglijk  overdenken >  en  de  Maeghfchap 

die  hy  met  den  Konink  van  Hifpanien  heeft,  fo  ho- 
ge niet  achten  fal,  of  hy  fal  liever  op- waken  en 

vlijt  aenwenden  tot  voordeel  en  Welvaren  van  de 
ganfche  Chriftenheyt:  Dat  averft  de  Heere Ambaf- 
fadeur  vermaen  gemaekt  heeft  van  de  Brieven  des 
Doorluchtigften  Koninks  Stephani  fijns  Majefteyts 
voorfaeds,  is  feer  aengenaem  geweeft  de  feer  heer- 

lijke dies  Koninks  Raed ,  in  fijn  volk  en  onderfa- 
ten  te  regeren. 

En  dewijle  de  Staten  geen  dink  meer  ter  herten 
gaet ,  dan  allen  Koningen  van  de  oorfake  defes  Oor- 

loges en  andere  hare  handelingen  genoeg  te  doen , 
fo  hebben  fy  met  vlijt  op  de  felve  Brieven  geantwoort, 
op  datfe  te  gelijk  ook  fouden  betonen,  hoe  feer  fy  altijd 
getracht  hebben  om  de  goeden  wille  en  herte  des 
Koninks  van  Polen  tegen  defe  Landen  te  behou- 
den. 

In  welken  yver  en  wille  fy  tegen  fijne  Doorluch 

Gedaen  in  's  Graven-hage no  1 597. den  zi.  Jülij  ,  Aa- 

25eroetenbe  bes  boojfcfeebenaflmOafrabeuitfbo?* 
bec  legatie  enbemcfninge/  aenbe&oningfnne  ban 
«T-ngelanb  /  fullen  top  ïjut  na  becDalen/  baeï  öetpaffc gebenfal. 

Sin  mijn  cerfte  boen  Beb  tft  berBaeït  ïjoe  boo? 
be  «gententien  getoefen  /  bolgen  be  bloeb-gieci* 
ge  paccaten  beef  föepferö  Caroli  be  ©ijfbe  / 
en  beö  ijomnïtf  $S!ippi  fijnen  ̂ one  /  feec  bele 
onnoofele/  en  naec  <0ob  pbetrenbe  menfcljen  beet* 
ItH  om  ben  öalsJ  genomen  5ijn/  fommige  berbjant/ 
fommige  geljangen  /  fommige  in  facfeen  gcfïe* 
hen/  en  berbjoneften  /  en  anbece  boo*  anbere  to:* 
menten  omöet  leben  ?geb2acf)t  /  allcenlin  om  batfe 
45aoe  foclnen  te  btenen  na  fjace  Confcientie  /  befe 
fcfpicïteïijhc  ombjengtnge  en  bobinge  tec  falie  ban 
be  Seligie  toa$  5ebcrtbe  pacificatie  ban  «öcntfeec 
geminbect  en  gedeelten  laettfen  geceffeert/  boo2ne* 
melih  na  bat  bptijbenban  ben  <6oubemementeban 
ben  UlectiS-^ertoge  !Batï)ta0  een  föeligion$-b2eöe 
geconcipieert  en  gearcefleert  toa£/  öettétoeltoaec 
bat  be^efuptencn^ncjuifiteuttf  beïeopcoerigep20* 
pootten  boetbcn/  jaaïö'tpatfgafooKOpbe  ^ebife* jtoelen  feerraetfben  tegen  be  fetten  en  nettccen/  baec 
mebe  fpin  Set  genetael  meenbenalle  be  gene  bie  ben 

$auö  niet  toilben  Kennenboo2'tnooftbanbe<2l&2t' f  elijïte  &etfte  /  en  be  ïïoomfe  ïïerhe  /  niet  alleen 
tigfte  Majefteyt  altijd  fullen  volherden.  Twijfelen  ifcOO?  be  eeróge  toatt€&?SfWP?  fêeïfce/  bOrfjbacc 
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toerbe  me  mant  upt  fecacfjtc  ban  be  oube  bloebigc 
$laccaten/  bp  Sententie  tec  boob  geüjacbt  /  immers 
batmen  toift  /  of  ten  toerbe  onber  een  anbec  ben-man* 
tci  gebaen  en  te  tocgegeb2acDt/  maer  in  befen  ga- 

re 1 597  IjelDen  bc  ̂ efupten  en  anbere  bittere  lBonic* 
benen  $apen/  (jaren  b!oetb02fligen  aert  niet  ïan* 
ger   nonnen  binnen   bouöen  /   fienbe  bat   l)are 
nnber  p-iactijhen  en  aenflagen  tegens  t)oge  per- 
fonen  /  «^tccen  en  f  02tcn  fo  toel  niet  toilben  ge* 
ïtifhen  /  of  batfe  baer  0002  felbe  in  groote  peri* 
cnlcn  fjeracRten  /  fo  IjeOben  fp  ban  öaer  boojne* 
men  te  toecu  gejlelt  acn  een  ongeboube  of  onge* 

Ètmtiixn  troube  3Docljter/  genaemt  Sïnnanen  ban  ben  Ifo* 
ïSïïc-  be/  out  ontrent  bp  be  40  jaren/  ïicfz  toas  ban  jongs 
tammom opgeboet  in  be  <®ercfo2meeröe  fteligie /  fomen ^k  in 
te  «uete*  &e  «jjeunieerbe  J^eberlanbfe  Jfcobinticn  opcntlijft 

z  Jeerbe/  baer  ban  fn  ooti  $>20fefYte  ̂ ^1  fP  tóoonoe 
als  <Dienft-macgtupttoee  TDocbtcrs  ban  $•  Karn* 
part  ban  Iflnttoerpen  /  be  toelhe  om  be  «Berefo?* 
meerbe  fteligie  lange  tot  2Ö2uffel  gebangen  gele* 
gen  Dabben  /  en  boo?  raeb  ban  eenige  b2ienben 
baer  tipt  geraent  toaren  /   't  3p  batfe  be  5de* 
fupten  of  «Officieren  eenigfints  tipt  mettfcïjelijhe 
3toahDepb  in  be  Religie  iets  tocgeflaen  of  eenig* 

beeft  toel  getoont  Doebamg  Ijare iententie  getoeefl 

IReliflie. 

Jaer-dicht  op  haer  fterven. 

^Anna  Van  den  HoVe  Wert  deVr  bLoetglerlge  WoL- 
Ven 

LeVende  In  de  aerde  begraVen  en  bedoLVen , 
ÖM  dat  f  II  Vaji  bteeffbll  Go&et  MM  are  Leere: 
Wel    zaLlCb   ,?II«  de  dooden  ,  die  fterYcn  In  dttt 

Heere. 

<De  tDopertf  fjebben  na  baer  boob  gefepb  batfe 
iBennonifl  toas/  en  beubenfe  in  Ijaer  €>ffer-2öoeu 
ais  een  jfiBennonijtife  iBartelaerfdje  gcflelt/maer  Ijet 
felbe  i$  balfclj  en  cntoaeracljttg  /  toantfubanfjaee 
'jeuebt  af  inbeoBerefom.eccbe  fïeligie  opgeboet  is/ bet  toein  fo  blaer  enbe  toaerarbtig  is  /  bat  fuïntf  on* 
toeberf&cnelijn  is/  en  alle  biefegcuentbebuennen* 
nelijH  /  fo  bat  bet  toonber  is  /  batfe  fuift**  bebben  b02* 
ben  boen/  en#ieterganfen(€toifbtotï|oo2n/  fept 
mebe  tegen  be  toaeiljepb  in  fijn  l§iflo?ie/  geintituleert 
ben  <0nbergann  ber  (<Eprannen/  betoeln  lp  Sfinno 
1620.  in  b2un  Dceft  laten  uptgaen/  bet  tóeln  een 
groote  floutigïjept  en  ongetroutoigïjept  is/  inöien  bp 

fins  bolboeninge  gegeben  Dabben  /  (baer  ban  in ;  fulns  toetenbe  gebaen  beeft  /  en  is  nopt  in  ttoijffd 
geene  feberbepblDeübe  bonnen  benomen)  bocD  bejgetrotnen  getoeefl /Jjjant  niet  alleen  be  Claflïcale 
boo?f3.  2Cnnanen  ban  ben  ï^obe  /  niet  bonnenbe 
nocD  begcerenbe  baer  geboelen  en  <ü5elobe  af  te 
flaen  /  is  ten  ïcfïcn  bp  be  gefupten  en  anbere 
bare  onöerfoecfters  boo2  een  fiertnecbige  net* 
terfe  beroo2öeelt  en  tiptgefp20ben  /  en  boo?  ï)et 
aenDouben  berfelber/  bp  be  *aberö^pb  (bolgens 
be  ouöe  bloebige  patcaten)  beroo?beelt  lebenbigb 
gebolben  te  toerben.  Sfinnaben  bit  berflaenbe 
ijctft  upt  mcnfcDelijbe  jtoahljept  gebeben  bat* 
men  bocö  Ö^ce  Confcientie  niet  toilbe  btoingen/ 
alfo  fp  öet  niet  anbers  bonbe  berflaen  /  en  fo* 
men  immers  toilbe  bat  fp  öaec  <©elobe  foube 
afgaen  /  't  toelcb  fp  niet  nonbe  boen  /  batmenfe een  anber  ftrajfe  minber  ban  be  boob  foube  toil* 
ïen  opleggen  /  fp  b^aegbe  toojbers  toat  fp  foube 
boeni  en  toat  fp  anbers  geloben  foube  ban  <a5ob 
tn  fnn  tooo?b  bela|l  gabbe/  ooh  \}tt  geene  begrepen 
toas  in  be  ttoaelf  SUrticulen  beS<6eloofsi  baer  in 
fp  nocö  ban  paus  /  Miftc/  ©agebier/  nocljaen* 
roepinge  of  biböinge  ber  ftepligen  /  noclj  anberen 
aflaetbanfonben/  ban  boo2  fijn  bloeb-bergieten  bon 

bergaberinge  ban  <©02b?ecbt  en  Slmfterbam  3ijn 
baer  ober  tot  bcrfcOcpben  malen  bergabert/  enboo? 
neerfïig  onberfoebtoel  berfebert  getoeefl  batfe  ban  bc 
(£5erefb2meerbe  Religie getoeeft is/  aleerfpbp2Cn* 
bjeam  ©oftetherb/  en  51lb2aDamum  lïaellinum  in  bt 
5Seberïanbfe  «6eref02meerbe  |Bartclacr-25oebcn  ge* 
fielt  3i)n  gcto02ben/  en  bc  peeren  Staten  <©cneraeï 
felbe  De&ben  fui^s  betupgtinöare252iebenaenbcn 
&epfer  en  anbere/  feggenbejonöer  anbere  rebenen  / 
toaerom  fp  tot  egeenc  bjebe-ïjanbelingc  fionbenber- 
flaen  metten  felben  Koninft  ban  ̂ pangicn  i  Door 
dien  hy  in  het  ftuck  van  de  Religie  noyt  eenig  pomék 
hadde  willen  toe  geven  ,  hoe  wel  hy  eerft,  eer  men 
tot  de  handelinge  komt ,  fchoon  doet  voorgeven ,  dat 
hyTedelijke  conditien  wil  toelaten  in  de  Religie:  Maer 
tot  de  handelinge  komende ,  wil  daer  niet  met  allen 
afwijken ,  gelijk  in  alle  handelingen  gebleken  was ,  en 
nu  noch  in  den  Jare  1597.  Dat  men  verfterkende  de 
Spaenle  Inquifitieeene  jonge  dochter  van  de  Gerefor- 

meerde Religie  levendig  hadde  doen  delven.     £>Q 
bat  men  felaerujH  fag/  batDpöceneljanlinge  fogt  / 

be/  fp  fiabbe  öem  innig  gebeben  /  alfo  baer  €Ö2i*  ban  om  onber  ben  ̂ teben  en  Eanben  ttoifï  en  on* 
flus  geleert  fjabbe/  omfönesiepligcn<ï3eeflSber*  eenigDepttetoegeteb2engen/  tot  groot  nabeei  ban  bc 
liebtinge/  fofpbtoaelbe/  bantoerbeinbiefjarecen*  ^anben. 
boubigc  toctenbept  meer  geflerbt/  fo  bat  fpbie  niet 
en  uonbe  afgaen  tegen  ljaer<0emoet/  maer  eer  bat 
fp  hiz  foube  op  fjaer  anbere  meenigbulbige  fonben 
ïjopen  /  W  3toaer  genoeg  toaren  /  foo  toilbe  fp  lieber 
bc  boob  fierben :  maer  tyt  mocDt  alles  niet  belpen :  fp 

i©ö?t  tcc^erbebes  mo2gensb2oeg  upt buffel  gelept  tufTcljen 
J°0Phtöm  ttoeegefupten/  bienocDeenigc^inne-b?oeberSna- èotnm  bolgben  /  en  toer  be  geb?acDt  op  Ijct  ©aten  ïfep  belb/ 
iwöoibHi.  be  §!efupten  W  met  Daec gingen/  (jebbenfefeergc* 

guelt  batfp  Daer<6elobc  en^etterije/  fo  fepbenfp/ 
foube  afgaen  /  en  Ijaer  aengefept  bat  fp  titfi  3£upbels 
acs/  en  batfp  ecutoigberboemt  toas/ fofpljaer niet 
beneerbe/  maer  en  gaffe  geen  gcljoo?/  feggenbemet 
^tepïjano  batfe  ben  ̂ emel  geopent  fag  /  baer  in 
fjaer  be  «Engelen  fouben  boeren/  enboo2öctgetoelt 
bes  S^upbeis  befcljermeni  bp  bc  plaetfeftomenbe  / 
geeft  men  baer  ecnen  &upl  gegraben  gebonben  /  baer 
in  Daer  be25eul  gelept  beeft/  enbegonbefjaec  banbe 
boeten  af  met  aerbe  te  bebecnen  /  tot  omtrent  ben 
mibbel  toe  /  boe  to2aegben  be  giefupten  baer  of  fp  baer 
nocf)  niet  toilbe  beneeren  /  maer  fp  bleef  flant-baftig/ 
en  berftïaerbe  bat  fp  om  gecnen  boob  boe  b2eefelijb 
bic  toas  ban  be  toaeröepb  toilbe  totjhen/en  bebal  baer 
felben  in  be  banöen  <6obS/  en  ïjeeft  be  25eulfjaren 
monb  en  Ijooft  met  aerbe  bebtht  /  en  boo2tS  bet  gebe= 
Ie  3licbaem  met  aerbe  toegebebt  en  befloten/  'ttoelb nebaen  5ijnbe  /  öeeft  ben  25eul  eenige  fp?ongcn  op 
fiaer  Sicljaem  getoelbeltb  gebaen  /  fo  bat  menfe 
onber  bc  aerbe  nocfjfeer  erbarmelib  boo2be  roepen/ 
ofte  ftrijten  ,•  ̂ c  Sententie  öeeft  men  ingeenber= 
öanbc  manieren  feonnen  bcbomen  /  maer  be  bacb 

<De  ïioninginne  ban  €ngelanb  babbc  con  öcfe  S^cife  en Corner  een  ©lootofmmabeban^cbcpenterEeeSfeW 
toe  gerufl/  op  berfcöepben  acnfïagen  tegen  ben  &o*k  tm<> 
ninft  ban  ̂ pangien  /  ais  eerft  om  te  bernielcn  be^"^1^'» flerhe  3ïrmabe  bes^cninhSban^pangicn/  biein?/.fSe 
«Baliffen  tot  „f  erol bergabect  lag  /  onber  ̂ on  It^ar*  l™7f tin  bc  pabilla  3üöeïantabo  banCaftiücn/  tenanbe* 
ren  om  be  Bloten  banbepbc  be^lnbientoaectene* 
men  en  be  felbe  aen  te  taflcn/  en  ten  berbertom  bet 
€planb  ban  Cercera  in  te  nemen  /  toefenbe  \)ct  p?in* 
cipaelfle  ban  be?10"oceS  of  beBIaemfe  €planben/ 
Uier  ober  babbcbe  üoningt'nne  lafl  gegeben  als  45c* necael/  ben  «62abe  ban€fTer  te toater  en  tenanbe/ 
fijnen  Euptenant  te  Sanbe  /  toas  ben  &o?ö  of 
25aenber/  %ereban  SRöutope/  met  eenige  bup* 
fenben  €ngelfe^2ijgs-lieben/  toacr  onber  begrepen 
toaren/  bupfent  oubc  ̂ olbaten  /  ï^k  lange  in  be 
j^cöerlanben  gebient  babben  /  en  op  Ijaer  3$aje* 
ftepts  berfoeb  nu  baer  geleent  toaren  /  ober  alle 
'ttoeln  alö  ©elb-j^aerfcljalb  foube  commanberert öen  ïïibber  iDeer. 

35efe  armabc  befront  in  16  groote  Oojïoafcöe* 
pen  ban  be  Uoningmne  /  met  nocbeen  beeloBngel* 
fe  ̂ cbepen  en  ©2pünptcrs/  en  een  öeelaengebou* 
ben  feollanbfe  en  <Ooflcrfe  Rebenen  /  genaemt 
©liebotcn  /  om  &rtjgsbolH  m  te  boeren  /  ober 
befe  Bloote  commanbeerben  ben  <0rabe  ban  €f* 
fer  ais  «5cnerael  /  Höilo2b  (Olbomas  l^outoacrt  / 
een  ̂ onc  ban  be  ̂ertoge  ban  5^oo2tfolït  /  W  fints 
^aenber-^ecregemaelit  is  ban  3©albom  /  ais  ftkt 
flbmteael/  en  JBaïter  i^atlp  ais  aröter  ̂ bmirael. 
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"De  Staten  Gtnerael    naboen  bier  toe  op  lier 
bcrfbcBban  bc  feoningmnc  rot  imlpe  ban  Dart  acn 

Kti  ttcn  fdione  genepen  ban  öo:iog:  m         nepgen  ̂ rDepen  te  laten  in  c.   nont 
uit     en  boeobnf  of  feo  lUaenacn gein:    ö         en    om  ncnbaribcl  :be 

tualieert    &  i  JtbnröradUabbcbcel  inifücnnefdmtf  <§rtKpcntebcb3)bcn  toaermeotmsntocberbcttocc 

on     baer  toaren  noctt  bp  bitftó  bubbelbc  D!n%-joetoonncn458       icnabonturcnfoube    bt 
boren  /  ober Dei'e  Blote  tommanbeetbc  ban  't  lanb.5  ,  cc iBajcÊcpts erpreo bcbel  bic  oen  ;uc:^i loc  bat  <£f 
toepen  ̂ anlue  golian  ban  3Mraboo*be  ̂   elbe  ban  tn  be  ttoeefb 

ban" ïBarmoM    a'.o'  SIbnurad  banl*>iia:.o    Co:    louöc. 
neir.  üenfen  a's"  Om  Stotnracl    en  {Jaroö  !Ei        3>cfc  ncfoUtuc  genomen  gjnbe  en  mefce  t. dfenaisartiterXbmiraei    mctbaertoasc^alo  Klam  acn  ben  ;fen$bmirael    iisbefe&ï 

Suijgg-uoul  b?  ben  teeg  innamen     tocfense  0:1 
trcmftoUbert  stbepeu  fferfi     cnuabbcn  üencifenei 
bet  Zee-séofti  fo  bal  §:-!caten  óp  1  batmcnföl 
bupfêm  te  Xante  tonbejetten  metorof  gefrbutom| 
$tèben  en  feiten  in  te  nemen     umiu  €fftt  toas 
ganftfcujfcgcfmt    om  eenen  baften  boet  m  $pan 
gicn  of  óp  ccraobemtaem  Cpianb  tefettenen  te  pon 

ben-  caigeadit  beo'  lionmbo  ban  $panaien  grote 
regenen  &  :  in  fectA  uenin<6albcca 
b.v-  •         0earrcfkerDcj         mbfc 
en  &o#ccfc  Afliepen  tmöoaogctöqnxuff 
lagen.    5*0120  3uüj  të  ben  bootfetueben  föenerad 

re 

ten ban  be  $ropn  ofCoronn*         i  /  fo 

fioerb  nocbeen  on  ba:  ben  «0cnraci  c" $cfttp  .  bat  nu  een  anber  toag )  tocber  fo  tjtoten 
(en  gebuegen  tiabDe  bat  men  bet  SBatcr  öcfnben 

bet  pompen  met  emmers*  motten  uitgieten  en Iten  fptjet  iehre  ilxr^n  met  £  ijcn  e:i 

UlecDeren  met  berbers"  bate  op    baec  m.  op ftortbcn  om  neber  te  booten    tóe  bantebrarbrbeg 
mDMnjcnben  JDatcro*    cm  berregefïaaentoetL 

^enbeébenfp'tjScöip   opfrjbe  geuaefc; 
bet  ten  met  grote  moepte  en  arbenb  nefroiit    baer-  cn- 

«ciTer  met  bc  1  le'Öl  mi  fepi  gegacn  ban  pic  tuffchen  banberc  ebenen  btrftropt  ;nnbe,  ooamen moutb of  mei  *  toinb  o  anbeten bacgo iwö  i-1  mebcr  lm  ben anbecen ba Cabo Bnis  terre ,  aDnaec 
ftonn  en  ben  boften  bacf)  in  be  toinb  raeb  (jebouben  toen  en  btn&enoe  't  gefodï  ban  bc 

met  nctgmccetec  ftimn  enttoe  tod 5?  poogbentn  öaluocnen  bic  be  bjanbfriiepen  tn  De  ̂ abenban 
Seccnbpi        lh\ïen   fobtcIccmspnoclitanjSufl  fooi  mbomn  fotibcn     Wi  ben  aDinö  tentra- 

n:  36iuratad  ban  bc  €ngdfe     cu      m  botter  tnömrjc  b?ao"  int  tot  Sïfbona  nv 
ÏDaltet  öalepg  met  be  ttoee^poenfè<0alüoenen    gebomen  toaren  ö?ic  «ooft-  gnbtfcfjc  grote  njïie 
öie  ?p  ei  't  boojgacjvbc  5aee  tot  Caïesi  genomen  babi  ,$tbepen     en  ia:  Den  Hbetomabo  npt  ferd  toacê 
ben/  baeriwber^ropbtbanbm^ïeneradtKajeUee   aebacen  na  b;   terferao  /  cm  be  ®cjt-gnbfc 

.e    foöat  ben  €Kemrael  CfTer  dem alleen  Ce  a;!t  -  Blote  tn  te  balen/  fo  betten  fp  grrc 
::  met  ben  l^ebcr-lauöfen  3Hnnirael  be  i^eere. ' ban  3©annont  Co:neIid  %t\wi\  m  2^cob  $Ui  , 

clnelfcn  met  een  ̂ nejeU)  J&adwfen.  9etojentt| 
norluanö  poonben  be  Zee  te  iiouDen  ,  en  be  rcfre 
ber&mden  en  bc  iiufren  ban  ̂ ifpanatni  m 
liet  geifuiït  re  netjoen  jgnbc  tuffeöen  4^.  en  46. 
arabcu    maer  liet  piinapael  &üp&  ban  be  vö:a^ 

jan  €ffex     nenacmt  be  eert  ban  ber  Z 
Uniri  f;er  ban  be  Zecbeftbabtajet    loa:it  fgnenic^ 
ren  ïèafi  1         1  -  muf:  bepbe  gtftlKutt  toacm 

wen  ober  boon  aej  fommtae  bailien 
les  tjetooiben    en  babbe  btberfe  lethen  gcfecegen 

fotoem  na  Xecferao'  te  baren  /  en  ben  Stdejanta? Do  te  bolgeü  baer  fo  arrftjcerben  Den  17.  ̂ ep^ 
remlm'ö  boo:  be  ̂ tab  -Knara  maer  bonben  baer Geen  ̂ diepen  Blepn  nocfi  groot ,  irorij  ̂ bdaitta^ 
Do  >gnbc  alfo  boo.^  gebaren  na  De  npterfleCps 
lanoen  ban  floreo  en  Co:bo  altoaec  fn  bc 

Cpatïbo'  Öloöte  berbjarbtenbe  jp  baer  otrefran- 
ebtert  befaten  ban  berfcfi  3Daa't  /   Den  ^^okJ 

<§cptemö?ö  boeren  fn  na  'f  ajol    attoaer  ;tin  Oc^  ft  r,tamA n&c  liem  IBeefttr  «maebt  \\:cft  ban  be  p6rab  en Cc  *"J 
üafreden     en  be  ̂ Spangiaërt.tf  geblutlu-"  iijnDe .  ?inïfl 
io  bet  ̂ tcbeöen  m  ü:ana  neireüen     'cnenuovpulriaS 

bat  fp  bascüitts  ober  c'feiii-t  batai  toatcc  unruomp- :  öagen  Iran  oneer  De  £?lanDcn  ndiouben  fjebben-  tümm 
ten  "al^baitier^ciimonaUTiLingerblortenïïonbe    be  ,    *nn  baer  na  ben  atï)tflen  drtober  tocberoin  ltl  ritöf! 

SfeSï8'011  &**  L,:M'aame  ̂ ftTtuper  Lm  turn  DaDbe  om  te  boo?  Certera  gelopen  /    nemertbe  liaren  touro"  naïSÜ 
"fteSn  beranöere.i  en  ion  Sftnp  na  cngelaiu  te  fei-oen  ,  bet  <Cp!anb  baii  5>t.  jfDieiüeï  /    met  inecntnge  5 frtaiftoc?  toaerom  im  ben  28.  3unj  beeft  moeten  na  Sfuuö  om  bet  felbe   ilanD  te  inbaDeren     en  feomenDe 
3ijnöeia  {ifr:n    tjr*j?2  liet  «root  aefoep  w  piotefreercn  ban  fnir  alfo  gert  baer  bp     bentonDen  .   boo:  een  ̂ ditp 

i)olb     aifo  tó  It?  ben  29.  juin  tot  ̂ almour  in    Dat  ban  baer  DUW  geraelrt  roao'  geboeeft    bat" 
gehomni     beraefeifeiiayt  ;iji;be  met  be  boo:fen:e    t>loot  ban  ̂ nbten     Den  felben  bag  aio"  (Tin  43e 

be 

bc  ̂ cberlaiibf:  ̂ fbepen  :  maer  berfraenbe  Dar  De 
iSiDDere?  Üeer  en  ilalecb  •  met  aelit  iwmUflime 
<§riiepcn  boaren  met  meer  hUmner  rot  ̂ cpmoutb 
mgebomen  fo  boeren $poc4t  bectoaertsi  Dageen 
3Dire  XDmirad  ̂ aubjart  ntet  ttoee-en-bïifrrg  <if  l  ie 

nabe  ober  D'anDer  ;üDe  ban  't  ÊPlanb  paffeerbë  neat  - 
ribeert  lam  ntet  25  ̂ tïjepen  ónber  beboo:j'5.^tab ban  3tngra. 

Oen  v5enerael  Dit  Ficrenbe  '  fonber  bet  <  • 
lanb  ban  ,§.  iPjcbjel  aen  te  roeren  /  is  fn  aJbet 

uenfo^trptfcal5T€iiaelfcoofemgeBoments    aio' lm  bliragfjcpt  met  De  ganfcrie  Dieet  toeberom  getoent tot  op  öeë'jfrcn ban  ̂ pangicu  getoeeft  toa#  beton   na  het  €pianb  ban  «Tercera    en  oneer  bregen  fnn 
bieer  notli  geburenbe.  Inm  ontmoet  D:ie  gnbife  Rebenen     mcenenbe  m 

Oa  beten  bcrlocen  renre  beeft  Den  <6cncrad  €(■  be  ̂ paenfc  9I002  te  toefen     baer  ban  bet  groot 
fer  e  :ü  aengenomen  iïriiao-boib     met  ftetm Den <3cnerr.el  genomen  i.o'.-  en  D'aiiDere'bnbc be  meerie;:Deei  ban  be  Sltcboten  Die  fi»  boerben     Bloote. 
c.f  -  tjebanbt     alfc  baec   alreebe  bede 
ber  baer  toa.o'  '  en  beeft  !;em  anbtrbK ncbie.  laücert     alleënlin  een  bupfent 
ie  g  ■  bp  ficm  i)>ubenbe     Die 
nitjb  .  gjebomen  toaren 
nu  o  11  en  te  onfrera  toao  om 

;er  te  Jeroï  re  (toen     en  bare  ̂ o:ten  en  <C&  baec  re  bonnen"  Dalen      fo  liat  baer  na  "fnn  «öc.c-fühö 
1  m  te  nemen     bet  toette  Den  centen  aenftaal  nabe  bolgenoe  (nn  boojgaenbr  tefobttic      toebet  rt/n*4K8' 

toaü  om  De  ̂ naenfc  'Hrmabc  te  bermee^eren    om  (nn  conro  genonren  lieeft  na  [Kt  <£n!anD  ban 
üiDe  on  anbere  aenfianen  bebadit     meenDe  ̂ inte  itjiduei     ;;>nbe  ter  fêtoet  pfaetfc  oearri* 

eentge  D:anbenbe  genepen  ra  be  i^aben  ban  f :- 1  beert  Den  14,  Oetober     baer  bc  nanfefje  bont  uxx 

rol  te  fcnbeii    met  De  ttoee  grote  genomen  <§pacn;  anber  lacl;     en  't  feibe  ̂ pïanb  beflclrtigt  bdioen- 

be 



597- Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen* 
be/  toerben  bebonben  bnt  bet  onmogcajntoa.sbaer 
op  te  landen  /  obermits  öe  ongefiupmigljept  beu 
<%ce  /  fo  batfe  gcötoongen  toaren/  ben  15"»  toeber ban  baer  te  bertrecacn  met  groot  gebacr  /  fo?ge  en 
moepre. 

<©acr  na  gercfolbeert  3(jnbe  /  bat  be  groot; 
ftc  gct>pcR  baer  omtrent  bUjben  foube  /  3tjn  be 

©efiitpne  meefïenbeei  ban  be  $ebcrlanbfe  ennlennc  <£ngclfc 

ïfpenfnae  <§ciW-n  Qclopen  n«3.  een  Rebenen  Ö2te  j$ijlcn 
©Wa 
Jcanra 

mifren  en  niet  henben  upttctDten  /  bat  ban  fon* 
bcrlinge  importantie  toas  /  tiocf)  toeberom  in  £c; 
rol  genomen  3ijnbe  /  en  ben  ïsomnn  afrbtjS  gchce- 
Oen  nebbenbe  /  bat  be  gelb  ©lote  in  Cerccia  gelatibct 
toasv  beeft  toeberom  12  <8alioencn  boen  teer  uiten/ 
om  bettoaerto'  te  baren  en  bic  te  tjaien :  betoelh  toel  ge- 
^untcfo  batf  e  bic  baer  naer  nceij  in  be^intcc  tn  ̂ ibi- 
iien  bzoebten.  <Dettoninn  ban  &part$ien  Ijeeft  saee 
na  ben  ̂ beiantaöo  iHarnn  be  gabttla  ten  &ob.>  ont- 

ban  baer/  genaernt  ©illa  tftanca/  altoaer  3pbeo!bobcn/  en  3£>on  35rcgo be 2$2oceto  in  31J11 plaetfe  ge; 
anberen  öaegsÈ  te  lanbe  gcarribeett  3tjiibe  /  i$  bc-  fielt. 
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IBn  Bcbbcn  in  onfe  een  en  ttoee  en  berticDtre  ̂ cueftp» 
©oenen  bcrfoaelt/  be  ecrfïe  tfcee  ©opagien  bic  tot  ïJ?le*fc,rt 

beier  tyb  bat  3p  aibaer  te  lanbe  toaren  /  fo  ifrerbpi  bofte  ban  öet  lanb  gebaen  fijn  getoeeft/  omadjtec  rïSr 

**c  öe  bonben  bat  bc  ̂ pangiaerts  gcblucDt  toaren  /  Ijeb; 

i«til*upt  öenbe  fjet  ̂ tebchen  en  bet  <£afteel  betlatcn.  f£u> i>iui|j»n.  beier  tijb  bat  3p  aibaer  te  lanbe  toaren  /  fo  ifferDp 
een  Capitcpn  ban  be  ̂ uptfe  <0o2log-fcDepcn  ge-  bc  $002t-cape  ombebaert  ban  Cbina  te  bïnbén  9  **&&& 
naemt  ̂ an.3  bc  JBael  ban  ©liffmgen  /  bic  öp  be  boeg  alfo  bcfelbe  b?ut1jtefoo$  afgelopen  toaren/  tó  Jin  hbi3n  , 
gcotc  ̂ cljepen  toa$  blijben  leggen  boo:  Dct  Ü>te*  in  beliberatie  gelept/  ofmenljet  felbe  boo:  beberbe  ïfSy.8" benen  ban  Po2to  bel  «öabo  /  gefien  getoeeft  uptter  repfe  toeberom  uefoehen  foube  /  tot  boften  ban  Det  n*r  tmtt 

:«pft«pn  giee  fcomenbeeen  ̂ cïjipupt  2&2cfilien/  baer  Dp  na  ïahb/  en  na  bete  en  rijpe  beliberatie  iö  afgcfïagen  /  atjprpen* 
Ba"?  öantoe  8*fopen  të/  enDemberobercDcbbenbe/  ö^eftbe  om  fjet  felbe  tot  boften  ban  Det  lanb  te  boen/  ban  op ïitiTingen  ̂ panjaevtö  baer  upt  genomen  /  en  eenigc  ban3jjn  foberce  baer  nocö  cenige  toacni/  fiettoacen^teben 

netmitm  ̂ oIh  bflet  in  Qcfet  /  lopcnbe  boojt0  na  een  groote  of  particuliere  öooplicbcn/  bic  öet  felbe  aibaer  biiU 
wnSint  ̂ ca^e  coïi  "omcnï3e  wt  ber  ̂ êc  /  mnerbebont|ben  berfocnen  tot  Ijaren  noften/  en  be  resfcboU 

»;afttün.  bat  bfe  tegenö  be  flippen  aen  gefeplt  toasf  /  boo2ib2acljten/  fulK<s  bat  fjet  blijncnbe  toa.$  /  bat'menbe b2eefcbanben©lootc/  enbatjpijetfelbebolhtelan*  jpafTagicn  befepïen  nonbe  /  be  felbe  foube  men  een 
bè  gefet  Ijeübenbe  /  Dct  felbe  «§cï)ip  berb2anben  /  ban  bereeringe  boen  ban  25000.  gulben  /  en  t&ee  ̂ aren 
ben  felben  Capitepn  i^anö  beJBacl/  toeberuceren-  b2pbom  ban  alle  ix>aren/  bie  be  felbe  Compagnïen 

I's 

• 

be  na3ön  oenomen  ̂ cljip/  omben<0cnerael  te  be 
fianbigen  bolgenbc  b'02bonnantie  /  t$  öcm  öct  felbe 
^cöip  öp  ben  boo?f5.(§ir  JBolter  öapleg  met  gcbjclt 
af  [janbig  gemaent  /  toaerom  DP  bp  ben  «öenerael 
fiomenöe  /  ïjeeft  Dp  ter flont  baer  ober  fijn  nlacbten  ge^ 

met  8.  fcljepennaCOinafoubenfcnben/  fotoauneer 
3P  biebaert  gebonben  babben  /  aïfo  5önber  toeber 
ttoee  febepen  ban  Imflerbam  geröeefl  /  bit  tof* 
bopagie  boilben  aennemen  /  en  men  doopten  bafrc* 
itjH/  bat  iKfttik  baert  beter  foubtnbtnbcn/  en  beter  (  iol^-j 

bacn  aen  bm  b'oÓ2fcl)2eben<0enerael/  biefjembe-iboo^ nomen/  om  batfe min beractcfoubén Rebben/ loof  be  baer  tn  o?b?e  te  (lellen.  en  bat  men  nu  be  grootfte  f  toarigf)eben  en  beletfelen 
<©en  <©enerael  boo?t$  rfepl  gegaen  3tjnbe  met  botfte.  Het  ̂ cljeep^  -  bolb  toette  op  tteeeberlen 

be  bloot/  tg  ben  5.  ̂obemberbacr  nagearrtbeert  conbitten  aengenomen  /  te  toeten :  3Batfe  fyzbtyh 
tot  pepmupben  /  baer  arriberenbe  toa$  ben  roep  |  fouben  /  fo  fp  onberricöter  fahen  toeberom  guam;n/ 
baer/  bat be^êpaenfe ©loot boo^öanbentea^/toaer  en  baer  tcgen^  toatfc  fouben  Dc&ben  fofc  baer  qua^ 
ober  ben  <0cnerael  be  i^cbcrlanberg  bcrfocljt  nocD  men/  en  be  repfe  bol&2acDtcn/  belobcnbe  Daer  eai 
bier  ofbijf  bagen  te  toillen binben/  omteöb?entoat  goebc  eonbitie  /  foo  fp  be  faaen  nonben  bolb2engcn 
ban  be^paenfe  ©loot  nomen  foube/  fjet  toelnfnge;  om  alfo  öct  boln  mocbig  te  manen  /  nemenbc  fo 
baenDebutn.  beele  ongeboube  perfonen  aio  fp  mocfjten  /  om  te 

€n  bien  berfoeftten  tp  berlopen  3ijnbe  /  iö  ben  minber  boo2  ben  tren  tot  3£i;f  en  öinberen  in  Dct 
<0eneraelfubijtinpoftena3lonbenbcrtogen/  3tjnbejtoerh  te  bertfagen  /   of  ban  be  repfe  af  getogen 
alfo  in  fijn  abfentieberfocljtbp  ben  iïibber^it  #ran-[te  toerben.    öp  fiet  cene  fcïjip  toaö  ̂ cljipper  en  «J®'*  ** 
topsf  ©eer  bat  3?  ttoee  ban  öatcfelepnfle  ̂ cfte-  Comijg  ban   be  ïtoopmanfefjap  /    <3ztvb  banCn€offi 
j3cn/  neffenö  b2icbanbe  fèoninginne  febepen fouben  !fèeentó-bcrh  ̂ epnb2icnf3.  en  ben  erbaren  en  toel-  cp  in  1^ 
hnllen  uw  fenben:  <am  te  berftaen  toatter  ban  be  berforfjtcn  3©illem  25arentf;.  opperfre  fhicrman/  &&#* 
^paenfe  ©loot  toa.ss  /  bte  men  bagcling  berflont  boo2 !  op  Ijct  anber  gan  Co:neiif3.  nijp  /  algf  ̂ clnpper  en  wacnu 
cenenBoo2b-oofïenft02mbcrflroptte3ijn/enbattoe'  <£omtjsf  banbe  Soopmanfcljappcn/  bk  be  èoop- 
berom  na  ̂ pangien  geneert  toag. 

<9m  toeln  berfoeö  3p  lieben  niet  alleen  begeert 
lebben  met  ttoee  ban  öare  febcpen  te  gaen  befic&ti- 
gen  ;  maer  Dcbben  baer  toe  alle  bate  febepen  ban 
<0O2Ïoge  gep2cfenteert,-  3tjnbebtenboIgenbe  mettjen 
febeh  uwgelopen  /  fonber  bat  B»n  pemant  gebolgt 
ij?/  en  ben  felben  abonb  toefenbe  ontrent  bier  of  bbf 
pijlen  in  ̂ ee  /  i$  \)w\  bejegent  eenen  (eer  b2eefe» 
lijnen  ft02m  /  en  Eupb  -  toeften  toinb/  met  groot 
pcrtjbel  ban  Daer  fcljcpen  te  betliefcn  /  ful&S  batft 
niet  toeberom  op  be  ïtebeban  ̂ iepmupbenbebben 
nonnen  geranen/  alfo  Ijaer  feplen  in  fuieftentoaep; 
titn/  in  bier  boegen  batfe  baer  boo2genootfaenttoa; 
ren  baren  tours*  na  bupo  te  nemen  /  en  met  eenen  boo?- 
toinb  na  Eelanb  boeren. 

Martin  bc  $abilla  9lbelantabo  boo2noemt  / 
toa?$  niet  /  alö  ben  <02abe  ban  <£fler  meenben/ 
na  €ertera  gebaren  /  baer  ïjem  ben  <62abe  ban 

iunben  baer  in  Dabben  /  fjet  bolbgemonflert5önbe 

ben  5.  (ï©ep  besi  boo:  -  leben  i'aerö  1595.  3ijn  fo ben  10.  jféep  ban  2£mfterbam  ge3epït  /  en  nua- 
men  ben  1$.  Itëcp  in  Det  ©lie  /  ben  15.  gingen  fp 
t'3epluw&êt®lte:  IBaerbefrroomberliep/  enbm 
toinb  na  Dct  noo2b  -  ooflen  /  alfo  batfe  gebtoongen 
toaren  toeberom  binnen  te  lopen/  en  't  ftljip  ban 
^|an  4To2nelif3.  raefctcn  aen  be  gronb  /  maer  nuam* 
mer  notb  toeber  af.  5?en  1 8.  fDap  5cplben  fp  toeber* 
om  upt  Dct  ©lie  met  eenen  #oc2b-ocrtien  toinb/  en 
ginben  noo2b  -noo2b  -  ooft  aen  /  en  bregenben22, 
,TBap  bc  €pianben  ban  t^itlanb  en  pepert!  i:»  't  geftg* 
te.  ̂ cn  eerflen  %m$  Ijabbat  fpgcennacjjt '  en  op 
ben  ttoeeben  fttegen  fp  in  bc  toinb/  maer  op  ben  bier 
ben  bregen  fp  eenen  goeben  toinb  upt  ben  toefl-noo2b-  n«riF. 
toeflen/  en  gingen  aen  noo2b-oofT.  Ontrent  ̂ uvb-  Kiü&n 

3upb-oof!cr  ̂ on  fagenfa  een  toonberljjben  ï^ctncï/""r5anc aen  elben  3ijbe  ban  be  ̂ on  febcen  nocf)  een  $on? 

©m 

5ur. 

r. 

Dfab* 

bm  fc  get;: 

51 

<£fTet  bolgbc  /  maer  niet  en  bant  foo  top  ber-  en  baer  liepen  ttoee  öegenbogen  bcc-2  alle  b2jc  be 
ïmelt  Dcbbcn/  maer  na  JttffaDona /  altoaetïjpbem' jonnen  Denen/  en  baer  na  uoeD  t&ct  Segen-bc*  &itnni* 
bolgbc  met  be  febepen  ban  Jfèarcuö  Uramöura  /i  gen/  bc  eenetoybronb  om  begonnen/  en  be  anber  *t«n-.i:ca  * 
en  3iin  t'famen  reebt  naer  €ngelanb  gebaren  /  en  btoarsbco2be  grote  ronbe/ en  net  groot  ronbfïontbe  ̂ CB";U 

onberjte  bant  berDebenboben  ben  ̂ orifent  28gra* 

ben. ^>en  5.  gunij  fagen  fp  bet  ccrf!e  %$  1  en  ftvb  fecr  ? 

<Den  8.  fjunij  qüa-  junfj  'u< 

brbben  ïjet  reebt  op  £almoutu  gemmu  /  om  ï)tt 
upterfle  ban  Co2nualia  in  te  nemen  /  ban  alg  3P 
omtrent  feflig  iBijlen  ban  Dct Canacl toaren/  ber- 
f!tcf  bem  eenen  i£oo2belijKcn  ̂ St02m  /  baer  boo2 
fp  berflcopben  en  niet  uPtretDten  feonben  /  en  gua^ 
men  toeberom  in  5*erol  ben  18.  <8ctobce  /  aebter^ 
latenbe  een  beel  ̂ tDepen  en  bolb  bic  bergingen 
met  b'elc  menfeben  /  fo  bat  fo  toel  be  <&pacnfe  / 
al#  f 'orngeife  en  ̂ ebcrlanbcro:  ijaer  boo^nemeng VI.  Deel. 

ben  be$  tr  iöbemacbto  baer  beo\ 

ban  contrarie  abbijo"  teacn  ben  anber  en  /  ban  oïfbó  fcemm. 
%a\\  Co2nelif5-  *Sp  ratt  toübe  fijn  famcw  öbB^ü* 

f  f  aov 



338 
Het  vier-erhdertigfte  Boek, 

ïartó/  en 
fïummin 
gvoorpe 

itcn/  biea©illcm25are«tf5.  Dem  aentoecoV  fo  Dcb 
Oen  (p  elft  Ijaren  rcurs  bcDcubcn. 

iBiitcnaen      SDcn  elf  ben  giuroj  toaren  fp  met  te  &CDllPt 
aenlanb/  en  bonbm  albaer  beel  fDcentocn/  <£pe- 
wn/  en  baer  toaren  fp  tn  ncoot  penjftcl  /  toant  fp 

K/Begingen  ecnen  (lepten  <§neeü  -  25crg  op  /  en  ais  fp 
iv  nwjj  af  af  gaenfouben  /  fcijecn  't  fcljter  öatfc  alle  ben  Datë etcahm.   )ouöen  0Ci,?0{icn  Ijcbbcn  /  fo  ftepl  toa$  Det  /  maer 

fi>  gingen  op  Daer  naecö  fitten  en  fulbcn  baer  af  / 
tjet  toclft  bjeefeltft  om  te  fien  toasv  toant  Det  toasS 
geficn  om  armen  en  benen  te  b:chen/  ombatteron* 
ber  acn  oen  boet  ban  ben  berg  beel  üüppen  toaren/ 
baer  Det  gefrijapen  toa$  batfpbacropneber  fto?tcn 
foubch/  boeïj  fp  guamenber  boo2  (©obgDulpenccD 
onbefcDabigtnebcr/  'ttoelft  a©illem  25arentf3.  (in 
be  ̂ cDupt  3ünbe)  acnfag/'btc  baer  meer  ban  ber* fclmftte  afó  fp  Inpben  felf&    (Op  ïjet  felbe  €planb 
Dcbbcnfe  be  aftoijftinge  ban  be  J^aclbe  genomen/ 
batfe  toas 13  graben/  alfo  bat  Detrnpmcen  ftreeft 
bcrfcDeelbc/  en  fp  roepben  baer  naaen  gianCojne* 
uf3.  boo2b  /  en  aten  baer  be  «rperen  op. 

^.im  temn    ̂ en  1 2.  SJnnij  '0  fmoigentf  fagen  fp  eenen  JlMt* 
b"!^J"  ten  ïSmi  en  fp  roepben  met  Dare  fetjuptenatjem 
toiSn     toe/  meenenbe  Dem  met  eeni&outocenftrtftombcn 
3B«Pï»ftrpijatö  te  toerpen  /  maer  boenfp  bpljem  quanten/ 
naotoote  "toa$  Dp  fo  gctoelbig/  bat  fpöct  niet  b02ftenbcftaen/ 

bacronï  fp  toebcrom  roepben  t'fcljeep  /  om  meer bolftö  en  getoeer  te  Dalen/  en  quanten  toebcrom  na 
Dem  toe  met  .flSHtfgucttcn  /  %llcbaerben  en  2&jj. 

iiiocpzeit 
ourrtrotw 
nen  en 
feocö  (IOC* 

gen. 

Jl>97- 

toa$  baer  fp  f  jet   af  foubcn  nonnen  maliën  / 
fo  berftönben  fp  upt  tyk  jannen  ban  tjaer  gefcl* 
fcDap  bctoclfte  te  lanbctoacrttf  tn  gerepft  toaren 
getoceft  /  en  omtrent  ttoee  iBijlcn  ban  baer  een 
Kebtere  ban  berfclj  toater  gebonben  Dabben/  baerf|nf"jctR (P  ook  gebonben  Dabben  meenicDte  ban  Ijout  enfi,  ü,cftft 
omgetoaepbe  boomen  /  bic  baer  eertijbö  toaren  tx>mi  1  m 
nomen  bjtjbcn  /  Ijct  fp  upt  (Cartarieri  /  fBofco*  «>»*  ww«b* 
bien  of  ban  eibers  /  eenige  boomen  met  bjoatelen1^,,0™ met  al/  ïjicrboo?  berblijt3ünbe/  gingen bertoaertg een  ̂ L 
en  b^oeftten  Ijet  Dout  lip  benanberen  obcrïjoop  /  opafteóou» 
bat  Ijet  niet  onber  Det  fneeu  bcbeftt  foube  to02ben  /fen/  m> 
om  baer  na  te  brengen  baer  3P  't  ljup$  meenben  te  fet*  XÏ** ten  /  toant  fonber  ttotjffel  fo  fe  bat  niet  ïjabben  ftonnen  öan  oarr. 
behomen  fouben  boo?  be  grote  noube  /  alle  öebben 
moeten  bergacn. 

3Mbu0  ijebben  3P  eenige  fïeeben  gemaeht  baer^i^öwt 
mebe  fp  flet  ljout  felnengi  gefiaelt  liebben  /    toelj"fl t 6000  treben  berre  na  be  plaetfe  baer  fp  öct  Dup^bouatnm 
meenben  tefettcn/  en  alfo  öebbcnfp  met  grote  moepsöa?cin  te 
ten  öet  Dout  benomen  baer  fp  Dct  ftupsfaf  gemaeKt^*1"^ 
Oebben/  en  ooft  biantöout  /  baer  3?  fjaer  alle  DcngÜ '  Jic 3Binter  mebe  beljolpcn  öebben  /  fo  fp  beft  ftonben  en  tn  te  be» 
mochten/  lijbenbe  niette  min/  nocBfeergrüteftou^1™»* 
be/  ïjonger  en  ongemaft/  en  aenftootban  be  %ep*3t  * 
ren/  bie Den ebentoeïnocö in öaren noot  in  't  bonfter  ©epjtn. bienben/  toant  Dcnlieben  fmeer  «juam  ftaer  te  paffe 
om  in  lampen  te  Aanbenen  baer  bp  te  fien/  fjeteen 
beel  ban  tjet  bolft  ïjaelben  ïjout  om  te  b:anben  /  en  ftet 

len  /  en  ftet  bolft  ban  <3Kin  Comeliffenquamen  met  janber  beel  om  te  timmeren/  ïjaerlKecfter  (€immer 
Daren  55oft  met  bolft  Hacr  mebe  te  ïjulp  /  eniman  fterfalbaer/  ban  5?  toarennocDfeftienperfo- 
alfo  ban  toapenen  en  bolft  tocl  boos  -  fien  3i)nbe/  nen  fterft/  toaer  ban  altemet  een  fiefttoa.07  en  ban 
roepben  met  bepbe  fdjupten  na  ben  55ep?  toe  / 
en  fïoegen  öem  epnbelift  boob  /  en  bilben  f)cm  in 
gjan  Comelif5.  fcöip/  fün  Dupt  toaö  12  boet  lang/ 
en  aten  ooft  ban  öem/  maer  ten  beguam  Daer  niet  toel. 
■ï£nt  <£plant  noemben  fp  't  25ep2en  €planb- ^Dcn  2f.  Dabben  fp  nocö  eenen  Darben  ftnjbmet 
mceft  al  Daer  bolft  in  b?ie  fdjupten  meteencn  anberen 
toitten  %m/  biefp  na  grote  moepten  ooft  boobfloe- 
gen/  en  bilben/  enb?acljtenDem  inDetanberfcDip/ 
3ijnbe  be  Dupb  1  ?  boeten  lang. 

i^ier  na  roepben  fp  met  Dare  «^cBupt  te  3lanbe- 
toaerb^  in  /  baer  een  goebe  i^aben  en  fteeft-gronb 
toaüJ/  aen  beooft-3ijbe  toajs  't  3anb-gronb.  <§p 
toierpen  't  loot/  en  bonben  biepte  fefticn  babem  /  baer natienenttoaclf. 

uu  v  r  ua»  ̂ cn  7  mugufii  t'  fabontsf  maeftten  fp  Daer  ̂ cDup- öemeritah.  tc  m  m  fcy02jQÈ  §«s  baft  /  bie  3  6  babem  onber  toater 
baft  lag/  en  toel  16  babem  boben  't  toater  /  bat  i$  52 babem  biftte. 

?llïbuö  3eplenbe  b'een  ttjb  tn  ftlaer  toeer  /  ban  tn tttiftig  toeer  /  fneeu  /  Dagel/  ban  in  ftomt  en  on^ 
toeer.   ©onben  ooft  ff  0  lafuer-blau  en  %mel-blau. 

$abö  tn  (€enlaetftentoarenfotnDet§öbettoart/  batfe  geen 
SffiïWtöomftfaöen/  fp  ftabben  toel  geeme  toebcrom 
Si*  na  D^t  ©aberlanb  gefteert/  öanfp  ftonben  niet/  au öeftctct/   fo  bat  ïjet  albergeeffen  arbepb  toas  bat  fp  beben  / 
}a?r5t-Ecn  t,at  Öct  ̂ CÖ^  uan  Ö<*  f «  fo  Doog  opgefcDoben 
lerArDatrïtoa*^ nietftoit* 
lein 

toaisi  Det  ooft  bift  toilsf  fo  bitter  ftout  /  toaepenbe  fo  fttjf 
met  grote  jacDt  fneeu/  batfe  niet  toerften  ftonben/ 
fomtijtis  moeften  3?  Daer  e*n  geDcelen  bagtoebertn 
Det  <&cDip  begebenban  toegen  ben  getoclbtgen  toinb 
en  jacDt  fneeu  /  bat  tyt  ̂ati  onmogelijft  toaö  te 
Derben/  Dier  mebe  albutf  baft  befig3Dnbetotben5.^?^5nlw 
(Octobnö  bat  fp  anbersi  niet  merftten/  of 't  ̂ cDtp  e"0^n 
lacD  totbegronbtoe  bebjoren  /  bierbeDalbe  nabemSjTö«n0JJ biep  /  biaften  3?  ben  felben  bacD  D«boo2onberban  &m  op/ 
Det  <§cDip  op/  baer  mebe  fp  Det  Dup£ boben bicDt?m  1 
maeftten/  in  benmibben  toatDogerboojftetaftoa-  ttboüm' teren/  boojt^ftalefatenenbjebenDetDupiSbicDt/  fo»n  uooj 
beel  fp  ftonben/  en  moeften  tot  bien  epnbe  ooft  't  acD-  *"&  « 
teronber  ban  Det^cDip  af  beften/  om'tDup^boo2ma(i"1* bicDt  te  maften. 
^en  4.  i&obcmber  berloren  fn  be  ̂ oninDctge*  ©«tefw 

Deel/  fo  batfe  baer  niet  met  allen  meer  af  fagen  in  ï^0",!," 
Det  minfte  nocD  Ö«  meefte/  Det  toelft  gebuurbe  totSi 
ben  24.  ganuanjtoe/  eerfebie  toebcrom  fagen  /  tninatnöen. 
toelfte  ttjb  batfe  geen  &onne  fagen/  be  toitte25ep^ 
ren  toecD  toaren/  batfe  baer  geen  gueliinge  af  Dab^ 
ben  /  maer  tn  plaetfe  ban  bien  Quanten  toitte 
Boffen/  baer  ban  3P  altemet  eenige  bingen  mtakwSSffi 
len  enfp?enfteljs  biefe  maeftten  /  bicfeban  bilben  Si  Se  f? 
en  aten  /  en  be  bellen  bienben  Daer  om  Det  Dooft  e«n/ en  01 
mebe  te  binben  entoarm  te  Douben/  gclijft  ooft^""1 ber  25ep2en  bet  of  fmout  Daer  btenftig  toa.$  /$Sm 
om  tn  be  ïampe  te  bianben  en  te  fien  /  maer  fo  Dooft  te 

gelnft  of  Det  opgcbnfclt  Dabbe  getoeeft  /  en  ftraeft;  Daeft  3p  be  ,§onne  toebcrom  begoftente  ftcn  /  fofetninöen. 
ten  en  barfte  al  natter  aen  toas  /  fulft^  batfe  ge*  gingen  be  boffen  toeg/  en  be  23cp?en  auamen  toe* 
nootfaeftt  toaren  albaer  be  ̂ cftupt  en  2Soft  tn  Ijet  berom  baer  fp  genoeg  mebe  te  boen  Dabben  /  en 
nuaeb  toebcr  op  Det  lanb  te  brengen  /  met  bertien  tegen  ftrtjben  moeften  /  tn  toelften  tnb  fu  ooft  met 
tonnen 25?oob$  en  ttoeebaetften^Jöijn/  om  Daer  ter  Det  ï|up0  met  al  gcDcel  in  be  fneeu  bebólbcn  toa*  **«„  mff 
noobbppjobifieteonbcrljouben/  toant  Det  ̂ cDin  fat  ren  /  fo  batfe  al  Daer  btipIigDept  in  Det  Dw#  mo^«i?uS 
boo?  fecr  Doog  /  en  acDter  fcDeen  't  Deel  in  be  gronb  te  ften  boen  /  en  baer  na  Daer  tipt  Det  Duptf  graben  /  en  wt>«i »» » leggen. 

a*l&  ̂ n  tofen  n0011  fönbe  /  lebcn  fp  grootenaenftoot/ 
San  Z  ban  Otote  en  bcrfcftjicftelijftc  toilbe  toitte  25cp2cn 
rtfijftfteiij*  ̂ \t  Daer  bagcltjft^  guamen  beftoften  /  fo  batfe  ge* 
tfeiS?" ■- -i3  lttOC?en  haften  om  ban  be  felbe  niet  ber 
qwamen 
)n\\o\\tn. 

een  plaetfe  tn  be  fneeu  graben/  baerfeDaer  buplig*^,,^ 
Dept  in  boegen/  fp  leben  ooft  feer  grote  ftoube  binnen 
's?  Hup0  /  boo2  bien  fp  toepnig  bjant^out  Dabben  batfe onber  be  fneeuto  uptgroeben  fe«  of  feben  trappen biep. 

Üa'l tc  i? Cï?fn '  ü*  bat^  nu  &^onïien  /  bat  Det     ̂ Den  5.  ̂ anuartj  1597.  toas  Det b2ie koningen  z«nfliaI 
na  ben  %rfft  en  aBtnter  bcgonbe  te  gaen/  en  bat  abonb/  enfPberforDtenenbcrmaenbenbcnffDtpperftaec  m< 
fp  geen  mtbbel  fagen  om  upt  Det  %$  tc  gcraften/  batfe  in  al  Daer  berbJtetecnjef  met  malftanbercnmocD*^fe'eCTltf 
ü13^  bisc  te  lt10Ct$n  m^m '  i*  bonDcn  <P  w«s  ten  b:ol0ft  3i)n/  en  fcD^eben  bjtcfftensf  enfeofenbenffi!"»;? faem  albaer  een  %up$  of  ̂ utte  te  timmeren  &oninft  /  en  ftaren^oog-bootfman  toert  ̂ oninftïmgen 
om  uaer  baer  tn  te  onberDouben/  om  te  beter  ban  $oba  ̂ embla  /  betoclft  toel  200.  |Bnlenflbonb/*« 
iïSt  /  t°"öc/n  >«^  beften  befcDermt  teflanft  toaiS  tuffcDen  Eee  beftoten  /    en  3?  b2on*&ïn 
SS  inJïï*  fp  m«  to«l  W»  toe  bonben/  ge*  ften  toat  ban  ben  tojjn  Ukfc  ober  gefpaert  Dabben/ 

geen  Zoomen  of  fobanig  getoa.srjen  lepben  tm  wn  3©itteb2oow   befcfiupt  tn  / 
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'597- Van  't  Vervolg  der  Nederlaildfe  Oorlogen* d39 
<Den  eecftcniBcp  hsohten  fjj  fjacc  ïa^tflc  ̂ >Icï>5  /  stoton&aec 

batfe  lange  gefpactt  Dabben  /  en  toas  noen  feer  góet  /ia«fi« 
en  be  lefte  beet  fnïachten  Daer  nocD  fo  toel  als  b'ccrfte blep* gebaen  Dabbe/  neen  anber  mangel  Dcbbenbe  ban  bat 
't  niet  lang  buren  tóilbe. 

<®e"  14-  »P  toas  ïjet  mop  hlaer  toeber  /  en  *,flfrM  g 
Hoen  Daelöen  ft»  bc  lactfte  (Tebe  bjambout  /  en  ïjtelMaetS, 
ben  bcfcïjocncn  ban  bc  bilt  en  rupge  Ijoetjend  ge*  *«»*««* 
maeht  /    aen  bare  boeten  /  baer  ft»  baer  tóe!  m»00'-"* upttermaten  bitter  hout  toas  /  en  ft»  lie*luebonbcn  en  baer  groot  b002bcecl  gaf/  en  bc  be* 
geerren  om  baer  ban  Daen  te  bomen  onttah  in  Den* 
lupben  fecr  /  niaer  en  b02jtcntbc  ,4&cDipper  niet 
feggen  /   toaeroni  ft»  lupben  3(©iücm  SSarentfë. 
Stuurman  baben  /  bat  lp  Det  be  ̂ tbippcr  toil* 
be  feggen/  entjem  baer  toeinbuceren/  öct Isclb tj|> 
aen  nam  te  boen  /  gchjh  rjp  bes  anberen  bacgs  ̂ t  / 
en  ben^tljipper  aenbienben  batbc^aetöopïjem 
berfocDt  Dabben/  &at  men  mibbelfoube  foehenom 
baer  ban  baen  te  gerahen  /  en  batfe  rta  $)ups  mocljten 
bomen  /  baer  op  be  ̂ eftippee  anttooo2begaf/bat 
men  niet  langer  als  W  JlSaenb  foube  ui»t-toacDten/ 
en  foo  baer  ban  geen  mibbel  guam  bat  ïjet  «^ftjip 
los  toerbe  /  bat  men  cbentoel  gereetfcljap  foubeit 
maben  om  met  be  «gcljupt  en  95oh  toeg  te  bomen/ 
bier  ban  toaren  be  ifèaets  berbUjt  /  en  toerbe  geftemt 
bat  alle  t'famen  ais  Det  fcfjooh  toeet  toas  bnptm bomen  fouben  /  en  baer  ocffenen  met  i&olben  /  lo* 
pen/  fpjingen/  fëlootfcDicten  en  anbers/  omDaec 
leben  te  berberfcljen  en  rabber  te  maben :  maer 
ben  tijb  biel  Daer  mat  te  lange  /  om  batfe  lange 
tijb  fouben  moeten  tjebuen/  om  be^cDupt  cn2öoh 
geteet  te  maben  batfe  beguaem  fouben  3tjn  /  om 
mebe  oberEee  te  baren  /  eenige  ban  Daer  meenben 
bat  mcnben^&oh  foube  0002-fagctt  /   enbetlan* 
gen  /   en  batfe  ban  te  beguamer  foube  toefen  tot 

be  feplagiè  /  öct  toeïfc1  toe!  maer  toas  /  maer  fofe alfo  berlangt  Dabbe  getoo?ben  foube  benïieben  qua* 
libbaert  getoeett  3ijn/  alfo  te  onbeguamer  fouben 
5ün  getoeeft  om  ober  Det  $  s  te  fïepen  /  gelijh  fp 
namaeïs  boen  moeden,  $u  Dabben  3?  bafi  bcur*^w«™i 
gaens  ban  mop  fcDoon  toeber/  banftomientoinb  /JP2Ë* 
en  bat  ïjet  gg  ftit  bappcr  in  guam/  en  batfe  niet™™ beb2tjben  bonben  /  bocb  ebentoel  beben  foo  beele  fpfobttoé 
bonben/  Daer  bleberen  lappenbc/  (toppenbeenbec"^* 

fiiefe  boopten  in  ben  3Bijn  /  en  Dabben  ttoec  pont 
meel  baer  ft»  pannehochen  af  bahten.  <£n  toaten 
met  ben  anberen  fotoel  te  Rebenen  b2onjhof3p 
een  toobjbe  en  hottelijhen  maelttjb  Dabben  ge* 
Douberi  ban  alle  belicate  fpijfe  en  b?anb.  <ên  al- 
bus  biaclimï  $p  ben  tijb  in  titft  ellenbe  bafl  beur  / 
fomtijts  tic  bloot  fcljietcnbe  /  lopenbe  eri  fp2ingen* 
be  om  baer  leöcn  toat  te  ner(ierb:n  /  op  batfe 
niet  bedammen  fouben  -,  op  eenett  feberen  bacb  / 
t^at  Det 
ben  befïoten  in  baer  IjupS  toaren  en  geen  b?ant 
Dout  Dabben  :  fo  Debbcn  ft»  (teen  -  bolen  gekant  / 
ien  alfoo  bet  lpp$  altemael  biclii  gefloten  en  ban 
be  fneeuto  gefropt  toatf  /  foo  foctjtenfe  be  toatmte 
bimun  te  öoubcn  /  en  flopten  00b  be  fcDoozfteen 

*$mcnintoe  /  en  gingen  fo  na  Ijaer  bopen  toe  om  tefla- 
•C00I,»  „P^n/  toe^l  genïoet  fnnbe  boo?  be  berbregen  toarm- 
JSti  ™te ;  cn  P2atcn  lai,3e  t'famen  met  ben  anberen  / seftooitjeten  tri  öct  laetjte  bebing  Daer  foobanigen  ftoijme- 

jianoen  bnge  en  bangigljept  /  batfe  alle  t'  famen  meen- 
SSün  m  *  ̂   te  uerfmoren  /  boctj  eenigen  tik  notD  ce •artttiipüfefoc&ffe  toaren  /  blommen  upt  gaer  bopen  en 
«ibitDt  ge*  (tieten  eerft  be  ̂ cïjoo?(teen  open  /   en  baer  na 
EKtftJn  öe  öeuc  /  nmt  Ü* öe  öcuc  °Pen  öcöc/  ̂ el  öaec  mt 
Jtcpei    i«  ̂^n  3torjm  /  en  men  toeef  Ijem  met  a5ijn  in  fijn 
loarenöan 3Cenficljte  /  baer  boo?  ö»»  notO  bcquam  /  aljs  n,u 
SrmSi"  öe  beuren  gcopent  toaren  /  toierben  f^  allebooi  be 
SiScSc* ftouiög  toeber  berguibt/  en  bie  te  boren  Daer  foo  bert 
icn.       bpanb  getoce(t  toasS  /  toasf  boen  be  oo^fabe  Daer^ 
4  *•».  54. )  ber  beöoubinge  /  töant  ft»  fouben  anbers  ongcttoij^ 

feit  alle  als  in  een  3toijm  geftozben  ïjebben  /  baer 
na  gaf  ben  Ripper  Daer  elh$  toat  JBijnö  /  om 
fjenlupber  öerteti  te  berjterben/  en  Doe  toelbebou* 
be  nocD  fo  fel  toaö  /  bat  Daer  fcDoenen  fo  Dert  atë 
een  Doren  aen  Daer  boeten  bebjoren  /  en  toaren  ban 
binnen  toit  bebaoren  /    foo  batfe  lik  niet  langer 
geb?upben  bonben  /    maer  motten  gouten  toijbe 
klompen  maben  /   öet  bobenfte  banfcDapen-bel^ 
ien  /  baer  ft»  toit  of  bier  focben  ober  malbanbe- 
ren  aen  trocben  /  om  alfo  Daer  toarm  te  Douben,- 
ben  12.  december  tóaiS  öet  fo  bitter  bout/  batbe 
folber  en  toauben  ban  Daer  itopen  toel  een  binger 
ciu  betooren  toaren/  ja  be  hlceben  op  Daer  lijf  leg- 
ncnbe/  toaren l?anbe  bo2(t  Deel uptgejïagen  /  eri/ 
öeröpt/  fo  bat  eenige  boo?(Ioegen  bantoeberombo- 
Ien  te  b?anben/  maer  gebacljtig  3D«öe  Doefpgeba= 
ten  Dabben  /  foo  toilben  fp  geen  bolen  meer  b?an* 
ben  /  toant  Det  ongeluh  Dabbe  Daer  geleert  /  bat 
fp  om  D#  eene  guaeb  te  bermijben  /  niet  m  een 
notD  guaber  betballen  fouben  -,  2Cl.ö  ft»  ïupben  nu 

fienbe  tegen  be  repfe  ,•  ben  28.  HBep  beé  namib- 
baeg(S  toa.ö  Det  rebelib  toeber  /  boe  gingen  ft»  na 
Bet  ̂ cDip  en  Daelben  be  oube  f  ah  baer  upt  /  om 
be  feplen  tot  be  ̂ cDupt  en  25ob  te  maben/  fontei 
be  eenig  lopenbe  toant  en  trofgens  en  anber?ê 
meer  /  bat  Daer  nobig  toaö  tot  be  repfe ;  ben  *9. 

meenben  batbe  boubemecr  en  meer  foube  afnemen  /\Mtp  3D«  i?  üeben  met  Daer  tfen  mannen  na  be 
fo  nam  be  hoube  nocD  meer  ert  meer  töé  /   cn  ft»  fcDupt  getogen  /  om  bie  omtrent  Det  Dupsf  te  ber* 
machten  ban  ©ilten  of  rupge  Doeben  fcDoenen  / 
btefe  ober  be  bofen  aen  trochen  /  toant  Daer  fcDoe- 
nen  fo  Dart  toaren  ais  Doo?nen/  en  ais  boen  toefen- 
be  ben  2t,  iBeert  Daelben  ft»  een  flebe  met  Dout  / 
met  grooten  arbept  en  berb?ietigc  moepten  in  gro- 
ter  hoube  W  baer  feer  getoelbig  oberbiel  /  dis  of 
be  jföcect  Daer  fop  befetten  toilbe  /  maer  garen  trooft 
toas  /  bat  Doe  fel  be  hoube  toatf  /   niet  altijb 
buuten  foube  /  en  bat  Daer  ben  neb  nocD  ten  le(ten 

wttun  gebiohen  foube  too?bcn :  maer  aïfo  be  hoube  nocD 
JJJJL 5JJJ11*  al  meer  en  meer  toe  nam  /  toaren  ft»  genootfaecht ïouöeSfei  toebecom  een  ffcebe  met  Dout  te  Dalen  /  betoelh 
rtoafi  en    Daet  couragte  benam  /  toant  Date  hracDten  feer  ber* 
ittgemec»  minberben  /  en  toerben  boó?  be  felle  bittere  hoube 

Deel  uptgemcrgelt  /  en  fo  3toah  batfe  met  be(Tebe 
geen  Dout  meer  honben  Dalen  /  fo  batfe  ban  ben  noob 
öeöjontjcn  toerbe  bes  baegS  een  bier  ban  Iftolcn  aen  te 

Belt. 

timmeren  /  en  fp  bonbenfe  geDeel  onber  ijtt  fneeu 
bebolben  cn  betoelt/  bies  ft»  be  felbe  baer  m>t  groe* 
ben  met  feer  groote  moepten  en  arbept:  maer  boen 
fpfc  op  be  fneeu  gebjaebt  Dabben  /  mecnenbe  Ut 
na  Dup.stefïepett/  fo  honben  f^  tyt  niet  boen/  ober* 
mits  fp  te  f  toah  en  uptgeteect  toaren  /  baer  öoaz 
fp  gantfcD  berfuft  cn  moebeloos  toaren  /  ïjucljtm* 
be  bat  ft»  baer  in  ben  arbepb  fou^m  blijben  (te* 
hen  /  maer  ben  ̂ cDipper  bermaenbe  Öen'upbeit 
bat  elh  bocD  toat  meer  foube  boen  banfpbeumocb* 
ten/  toant  Daer  leben  en  toelbaert  Ding  baer  aen  / 
en  foo  fp  be  febupt  niet  toeg  honben  Krijgen  /  en 
ïiit  gereet  manen  /  fo  motten  ft»  baer  altf  bur* 
gers  ban  $oba  ̂ embïa  blijben/  en  ons  graf  baer  w 
maben.  <©etf  niet  tegenttaenbe  gcb:ah  't  aen  totï*  ̂ S£mlt ligDept  niet :  maer  aen  be  hraebt/  moe(ten  opöieennifimo^ 
tijb  upt  Det  toerh  fcDepben  cn  bc  fcljupt  laten  (taen/  Detfcfaöti't. 

leggen^  ben  29.  jïRaett  fp2ahen  ft»  maïhanberen't  Dcrt  toelh  Daer  licben  niet  foepnig  b2ubtc  /  en  een  grote  be toat  in /fo  batfe  nocD  een  fïebeDouts  Daelben/  maer  hommcringcacitacDt/  met  toetenbe  toat  fp  fouben 
honbe  't  fecr  gualib  boen  om  Daer  grote  5toahbept. 

<©cn  cer(ten  5ipnl  toaepben  fjet  (tijf  upt  ben 
«Doften/  met  hlacr  toeebec  /  boclj  eben  hout  /  cn 
beDielpcn  Daer  met  holen  te  toanben/  alfo  Daer  Det 
Dout  Dalen  te  fuur  biel  /  aïbuS  b2acbten  ft»  be  tijb  baft 
beur  met  grote  ellenbe/  moetenbe  nocD  altemet  een  (Te* 
be  Douts  balen/  bat  Daer  feer  3toaer  en  fuur  biel  /  Daer 

mogen  aengaen  en  beginnen. 
.  $a  bat  ft»  nu  Utii  $a  -  noens  /  aïfoo  gants 

moebeloos  na  DupS  guamen/  fo  Dcbbcn  ft»  toeber* 
om  moet  gefcljept  en  uermaenben  malhanberen  / 
batfe  ben  25oh  hit  mét  ben  bobem  om  Ijoog  lacD/ 
omtrent  bet  D«Pö  /  omtoojpert  /  en  begonben 
tit  te  timmeren  en  op  te  bmm/  op  batfe  ftaero- 

Chirurgijn  Dabbe  Denlupben  een  babttoegettelt/baer*  ber  ̂ ee  barenbe  nutter  motötjijn/  toant  ft»  bie 
fe  fomtijbs  in  gingen/  't  toelb Daer goctbebeen ber*  reheningen  toel  machten  batfe  een  lange  bccö2ie* 
berfcDte.  [  tige  repfe  booj  Danben  Dabben  /  baer  in  ïjaer  bcle  te  - 
VI.  Deeh  ff  2  0Cfc 
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ni'Mïwt  foube  bejegenen  /  baer  op  fp  in  aïtco  niet  beeit  /  en  3un  met  een  3Bejt-3i*ö02t-aBetfen  tomben  ta* 

todberöacbt  honben  3ijn.  €n  tcilBtjlefpbu.Sinbe  meiuheopcmnge  ban  toater  t'5cplgcgaen/cn  baer  fel* 
atbe*t  iratcn/  fo  quam  baer  een  b?eefelijhcn2öep2/  bcntnbcgenabeaBoöö'bcbolem tocltfoutciuhna  bmiupbcntoegaen/  bacrboo?fpna  I      €er  fp  af-bocren  beeft  Den  ̂ tljippcr  ooet  o> 
ïuipö  mngèn/  en  toaebtenijem  aiöaer  m alle beb2ie  bonben/  ttoee  252ieben  te  mahen/  tooo?  eïfee &cnup* 
beuren  met  JSoerö  /  en  een  bonen  «Pt  be  «Sdjoo^'te  een  /  fo  fp  mocljten  ban  ben  anberen  berbtoa* 

moittw  ftern  mct  em  iHutoiet  /  ̂cfz  23ep2  quamfceromlcn  /  of  boo?  (t02m  en  ontoecr  ban  ben  anberen 

Z\TU   bertfaent  tot  ijenlupbcn  acn  /  atë  opt  eemge  ban  te  kanen  /  bie  fp  alle  t'famen  onbertehent  nebben  / 
KLit    boven  neöacn  babbcn  /  en  lp  quam  al  acn  be  trap; '  inljoubenbe  in  bet  ho?t  ijoe  p  albaer  lange  op  't  ïanb öooj oasn, «^  ̂ l1u  fcc  eene  öcuc  /  en  bïe  i\\  be  beur  flont  fag  met  groot  berbiiet  en  ongemah  berblcben  toaren  / 
K'^nrnDcm  niet  /  en  öic  ötmtcrt  Ijupö  toaren  fagen  bem  aen^i  op  bopc  bat  ïjet  «^cbip  ioö  toerben  fotibe/  en  bat 

ï?r"fefShomcn/  en  riepen  feerberbaeft,  baer  boo2  bP  Ijem'fP  Ijoopten  baer  mebe  nocb  toeg  te  rahen  /  maer 3wpï-      ftcnbe  toert/  en  feboot  met  grote  betbaeftiupt  flujcöat  ïjet  ̂ clnp  cb-n  ba|t  bieef  fitten  /    en  Baer 

iplicm/  en  feboot  ben  23ep2btoar$boo? 't  lijf/  baer  i  bictualie  berh02te  /  fo  batfe  genootfacht  toaren  tot 
boer  l'p  toebcromtocg  liep/  en  bleef  leggen  een  ftuh  Ijaer  lieber  beljcubinge  Ijet  «gebip  te  berlaten  /  en 
ban  't  öitpö/  baer  p  al  trainen  na  toe  liepen  /  en  met  ttoee  open  «Sc&upten  baer  in  Eee  te  begeben 
toom  bem  tooojtf.  1  in  be  tjanfcen  <^obcö  /  na  batfe  baer  ontrent  tien 

*>«r«HK     <$cn  30.  Mm  hebben  een  bcel  ban  bcnlupbcnj  iiBaenben  l^upjs  gebouben  babben/  en  Ijaer  0200b 
?^;?mtocbcrom  acn  ben  23oh  getitnmert  /  en  bie  opgc*  1  niet  langer  moebt  ttreehen  m  fyt  laetfte  ban 
Léupien.bo^pt/b'anïserc  machten  tic  fcplcn-/  baer  -  en  -tuf- ',  Süugufmö  /  en  bat  Ijet  liebt  foube  nonnen  gebeu* 

fenen  quam  baer  toebcr  een  25ep?/  fo  batfe  upt  Ijet '  ren  /  batfe  in  W  ttjb  geen  aianb  fouben  nonnen toerh  moiïen  febcpoen  /  boclj  fp  fcdoten  Ijem  noclj/ ;  befeplcn  /    aengefien  ben  berre  en  perijruleufcn 
ba  r  na  bJahen  p  be  folöeringe  of  plannen  ban  bet  I  repfe  tik  p  nocb  te  boen  babbcn  /   toaerom  fp* 

»  ,.   v  fèupjS  af/  om  ben  22>oh  mebe  te  boepen  /  en  benjiupben  nootoïjaiben  op  baer  epgen  betjoubingc/  fo 

itfet  "anlc'ftch   ïfö'p  tea£  Ijet  feer  bout  /  en  p  timmer  bed  mogeinh  tea$  /  gebouben  maren  te  boo:fien/ 
«enra      ben  toebecóm  acn  be  2&06  met  alle  necrftigljept  /icn  geen  beterfeïjap  bebinbenbe  Dabben  't&rfripmoe* 
fm  öte  en  baer  quam  tocöcrom  een  ©ep:  nacr  ben  toe  /;  ten  berlaten/  bu  bebben  fp  alle  t'famen  onbertcuent 
Juf  Sh S foo  batfe  bKöcrom  upt  bet  toerh  fcljcpben  mojïen/ !  ben  1 3»  lunij  1 597» 
tatücn.    en  gingen  na  bet  $§upo7  en  p  fcljoten  ijem  met)    ̂ en  14.  giunij'ömojgcno'metbe  aoftec  «§on/  »a«naf b:te  öoerö  tcffens  /    bat  bP  öoob  bleef  /    maer  3ijn  fplnpöen  ban  bet  lanb  ban  5Soba  «SemblacnJiJJESJ, 

fp  aten  en  baobtcn  fijn  leber  /    baer  ban  fp  alle  net  balt  f  ö  afgc3cplt  /  ban  maer  ontrent btjf  mij  m  't$$tn 
fteh  bjeröen   /    en  bpfonber  b2ie  /  Wfc  meenben  icn  ge5cplt  öebbcnbe/  raeftten  toeberom  bicbtinljettninecoot 
Dat  geflojben  fouben  bebben,-  be  ̂ rbipper  beeft  j  H sef  /  bat  baer  nocb  gemelbtg  biebt  en  baft  lag/petöhrt' ben  pot  tk  nocb  ober  Ijet  bper  bing  en  booluen  /  bet  todh  baer  geen  nïepne  bebommeringe  en  b?efe 
buntcnö  ̂ npss  toeg  gegoten,    ̂ en  eerden  guntj  jaen  bjocftt/  bjant  fp  toaren  feer  3toafe  ban  bebouw 
gingen  bier  ban  bc  blocbfte  in  bet  ̂ cbip  /  om  te  be  en  ongemak  /    alfo  berbioogt  bat  be  befte 
fienof  baer  nocb  pet  mocljt  toefen  bat  tjaer  op  berep*  ban  baer  allen  geen  baïbe  j®an0  bracbtljabbe/ 

(©etoisj^nobig  foube  mogen  toefen/  en  bonben  baer  nocb  een  *n  Ijet  §ö  cjuam  foo  bjeefelijft  op  baer  aenbjingen 
S«ifö/ie/  ̂ onnenen  met  o3eep  /  Uk  menonbcrbetbolbombat  baer  be  bapren  te  bergen  fionben  /  en  batfe Mt  aioaec  beelbe  /  batter  clb  ttoee  ban  ftreeg  /  en  fmaebten  ben 
tot  p2onifie  1  ipoen  feer  toel. 

SnEhaT     ©an  öie  *$*  aen  tot  öcn  J5-  Sumj  toe  toaren  baft  beerlijb  acn  /  toant  goeb  raeb  toaffer  buur  / 
S£       f?  w^ö  0rt1  ̂   ̂ ^  cn  öe  <&cnupte  op  te  timpen  fagen  eibe  ogenblilt  be  boob  boo?  oogen.    Mijn 

meren  /  en  alleg  gereet  te  mahen  bat  tot  be  Xos>  mecmnge  i0  niet  om  alle  bet  groot  berb?iet/  onge* 
berom  repfe  ban  nobe  toefen  moebt  /  uabegelegent^  mab  en  be  perljhelen  te  berljalen  /  Itk  ben  op  tafz 
be«  biefe  albaer  Ijabben  /  alö  nu  alleg  bcerbtg  toebcrom  repfe  bejegent  tsr  /  b'eenc  tijb  mollen  fp  &tatt 
itias  /  bebben  fp  raetfaem  gebonben  ben  2doh  enjbe  feïjupten  met  toutocn  ban  b'eenc  b2ift  fcb2angon,oeP"n 
be  ̂ cbupte  te  toater  te  b2engen  /  cm  ban  baer  te  [op  banber  trecben/  baer  fielten  op  f)ct  H0opfc6cs5lÜaK ïC5iTcm  baren  op  <6obeö  genabe  /  en  beeft  3©ilïem  25a-  re  Sabena  en  anbere  gereetfebap  leggenbe  /  ban 

2&artmf3.  rcntf3/  (^k  langen  ttjb  fieb  gctoeefl  öabbe)  een  moften  fp  baer  ̂ cbupten  op  Ija  ffs*  /  ten  bcfïen 
pehfonDB  (tjcpn  cebnllcben  gefcij2eben/  en  in  een  B  ufrjuet-  fp  bonben  /  toebcr  repareren/  ben  ̂ ofumj  quam 

Ben  «i  mate  gelieben/  en  in  be  fcbooj-fle  n  gebangen  /  " 

meenben  bat  bet 
b2eefelib  toao  f)ct 

baren   leflen   bag-  toaief  /   fo 
te  fien  /  en  fagen  ben  anberen 

frrtfft  'r  tn baer  in  ho2teub  berbalenbe  bat  fplunben  upt  l|ol 
tm  mur^  ianb  baer  gebomen  toarrn  met  bat  ̂ cljip  /  om  te 
Jareüm^eplen  na  bet  fcomnfirijh  ban  Cbina  /  en  bat  fp 
haientieijoeupt  noob  bat  lp  upö  albaer  gebout  babbcn  /    en 
fp  öatr  et*  öacr  «en  flBaenben  bupsf  geïjouben  babbcn  /    in 
mwl-i'i  w°otcr  mitcne  en  ellmbe  /    en  batfe  baer  nu rthiphaböe  in  ttocr  epen  ̂ dunnen  in  Eee  babben  moeten  bcge* 
moeten    ben/  en  een  pcrijbeleufe  rep0  boo2  banben  Ijabben/  om 
UEEiatm.  ̂ aec  bef  moge'tjb  nacr  ̂ npsi  te  beeren  /    en 

bien  bolreibcn  bebben  fp  ben  25on  en  baer  na  be 
^cfjnptc  tn  bet  toater  gefïcept  /  en  toel  elf  fïebcn 
met  goct  /    fo  bictualie  en  ben  3©ijn  bk  p  nocb 
babbcn  /  alsf  Öoopmang  goct  /  baer  fp  alle  naer- 
jligbept  toe  beben  /  om  foo  beeï  te  bergen  als?  ijet 

3Dntgo*tmogelibtoaö7  te  toeten:  feöpaböbenö  met  bet  au 
te?0j?ffiï»crf|jn(le  tooHcn^aben/  een  boffer  met  bnbenïa- jaien  enbetmi  /  ttoee  paMcniS  JFlutoeel  /  ttoec  feoffertjeno 
treöe  u«*  metgclb/  ttoee  ̂ arna0€onnen  met  bet  bclb9,  goct/ 
mtl-      alö  Ijembbcn  en  anberö/  113  tonnen  25?ooto7  een ton  foetemelbö  feafe/eenftjbe  fpebö  /  ttoee  tonnc* 

bentf  met  Olie/  óftlepnc  baetienömet5Bijn/  ttoee 
baetjcnö€bibof3ll3tjn/  enboo2tö  ber^ootflupben 
pathen  en  bieren/  bet  toelhoberboop  3|jnbencficn/ 
men  foube  gefept  bebben  /  bat  bet  tn  be  ̂ tbup 
ten  niet  foube  gemoebt  bebben  /  en  als  bit  nu  a^ 

Semcn  ü$  tn  be  ̂ cbupten  geb2acbt  en  gefebiht  toaov 
Dan  au.  bebben  p  a©tllem  25arentf3.  en  Claeö  3Cnb2tef3. 
SSr^  ücpïïc  fuft  toaccn  mt  ̂ ™  »n  *e  feïjupten 
Imfn   öoenbjengen/  in  clbe  ̂ cDuptc  een  fiche  ber> 
Ece. 

ben  boog^öootfman  in  ben  25oh/  enfepbcnbenlup^ 
ben  bat  CiaeeJ  Hnb2ief3.  fo  hranh  toajS  bat  bP  bet 
niet  lange  mahen  foube  /    baer  op  3©iilem  25a- 
rentf3.  fepbe  /  tat  bet  met  bem  och  ntct  lange  irniu 
een  foube  /  en  boe  toel  fp  niet  meenben  bat  bp  fo 
hranh  toa£  /  boo?  bten  Ijp  met  benltipben  fat  en 
p2ate  /  en  babbe  biberfe  p^opooflen  met  benlup* 
ben  /  befienbe  ooh  bet  feaertjen  /  Ijet  toclh  <©er* 
rtt  be  ©eer  ban  bare  repfe  gemaeftt  babbc/  fo  lep*  9«  «ffï«c« 
hc  t\p  het  ̂ aertjen  neber  enepfcbteneensSbjinhcn  /^.f3" bet  toclh  genomen  bebbenbe  /  quam  bem  een  qua^i» 
ithljept  ober  /  en  bcrb2aepben  fijn  oogen  /  en  (hxf  cct>at«i  m 
fo  bacftig  /   batfe  ben  tnb  met  babbcn  om  bcn!!mr!aerI 

anberen  ̂ cïjipper  upt  be  &tt)wu  te  roepen  /  of  ;&tUftn'iUI» bp  toaiS  al  boob  /  fo  bat  b?  nocb  alboobtoasboo? 
Clacsf  'Xnb2ief5.  bie  ooh  tcritont  na  bem  (ïerf  /   ftisesr 
bc  boob  ban  3©tllem  ©acentfs.  ftjaebt  \ymlw?npxt^ 

ben  geen  hJepnebeb2oeftbeptïn/  toant  tjpbepiihj^ ft  ttitt cipaebte  belepber  eneenigceêtuur-mantoaö/  baer 
fp  bacropbertrouben  cnberlicten/  maer  jphonben 
tegen  ̂ ob  niet  boen  /  en  motlcn  baer  te  b2eöen  (tellen/ 
be  gebee  e  jiKacnb  ban  ̂ unto  leben  p  feer  grote  pm> 
hel  en  3toarigbeben  ban  bet  fSö  /  entoerbenmebe 
ban  bc  25eprengcquelt. 

t©en  eerften  gjulij  Ijatitim  p  geen  beter  in* 
ganh  ban  be  iKaenb  /  en  toaren  in  groot  perijhel 
ban  te  berb2inhen  /  toant  bet  $$  baer  fp  met  hc 

^rbupt  en  al  Int  noet  op  faten  /  b2ah J  in  beel ftuchen  /  en  feboof  op  malhanberen  /  baer  boo? 
fplnpöen  in  geen  hlepne  3toarigbeptraehtcn/  toant 
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Ö?tbiel  m:c|t  al  in  (jet  to«er  batter  tois  /  en  >  öaer  een  0200b  bat  fp  alfo  tuoog  /  al  rocpenbe 
fo  fp  na  öet  eene  taften  om  te  tergen  /  fo  Inaïi  öet  aten  /  en  öaren  cotug  boo2t  feplcnbe  fagen  fp  een 
anbec  toeber  in  ty:t  fïtf  /  ia  ïjet  ̂ tf  biah  fciftf  ïlufTcOcn  lobgic  aen  ftuur-bóo2t  baerfe  na  toe 
btïttoitö  onber  fjarc  boeten  /  fo  tatfe  nocö  nont  in!  roepben/  en  nuamen  met  groeten  arbepbenmoep 

'lalber* 
geoorde 
pjrnfiel. 

fulftcn  noob  en  perijfte!  getoeeft  toaren  /  en  bei 
ftomenfn^clniPt  fcijoot  meeftenbeel  tn  (tneften  /  bPfonber 

batfe  baer  aen  gemaeftt  öabben  /  be  maft  /  be| 
maft -banu  /  en  meeft  al  be  ̂ cöupt  /  baer  noclj 
een  ban  öenlupben  fteft  in  lag  /  met  öet  ̂ offerften 
met  öet  rjclö/  batfe  met  groot  pertjftel  enÊüfóge- 
baer  baer  nocö  tipt  öaelben  /  toant  öet  ff 0  baer- 
fe  op  ftonben  b^eef /  en  toerbe  gefcöoben  onber  öet 
anbec  1?$  /  bat  om  armen  en  ueencn  te  boen 
toatf  /  en  fpberloren  bien  bacö  ttoee  €onnen  met 
25200b  /  een  &offerften  met  ïtnbe  Hlaften  /  een 
harnas  -  ton  baer  be  ̂ cneepjS  maetö  öaer  befte 
goct  in  toaö  /  ben  SCftronomifcöen  fting  /  een 
paft  root  ̂ cljar- paften/  een  ftlepn  baetjen  cDlte/ 
een  ftlepn  bacticn  ffiijn$  /  bat  0002  öet  gö  ben 
öobem  ingefeftoben  toa$  /  fo  battcr  gantfclj  niet  af 
ober  bleef/  bocö  fp  ftregen  baer  nanoeïjeeniggoet 
toeberom  /  en  bermaeftten  ooit  be  ̂ cöupt  toebe= 

*a«ffetftwm  ;  Cï1  tien  *.  fterf  nocö  een  ban  ïjaer  maetö 
genaemt  <3jan3pranf3.banï$aerlem/  in  alöaerber- 
b2tet  ftregen  fp  fomttjtf  op  öet  Stanb  en  op  öet  fftf 
fommige  €peren/  en  fcöotcn  eenige  ©ogcleit  /  tie 
fp  ban  t'famen  aten  en  baer  ban  blaften  aio"  ̂ ee* een  ;  ban  ben  clfbcn  gillij  beplben  fp  öaren  leften 
3©ijn  om  /  baer  ban  clftö  «reeg  ontrent  b2ie  men- 

gelen /  in  aïlebefenttjb  bleben  fp  ooft  niet  onge- 
quelt  ban  be  25epren  /  en  öoetoel  fp  altemet  baer 
ÖQ02  in  pertjftel  geraeutcn/  fo  3ijnfe  baer  nocl)  al 
nteefter  ban  geto02ben  -,  ben  19.  gjulij  berliet 
fjaer  öet  $8  /  batfe  baer  gants  tipt  Quanten  / 
en  3eplbcn  elft  etmael  omtrent  18  mijlen/  urenen 
coft  altcmet©ogclen  en  «Speren/  tiefe  bauftoofttcn en  aten. 

feomen  b^     ̂ m  zs,  gjulij  nnamen  fp  baer  fp  ttoee  ftttf; 

ten  bp  öaer  /  en  b2aegücn  öaer  na  ̂ cmüia  te 
Cocl  /  of  fóilbupn  /  maer  fn  fcljnbben  öacröcof* 
ben  en  fepben  bat  öet  ̂ cmbla  be  Canbhmees  toaoy 
maer  fp  toilbcnfe  niet  geloben  /  en  fp  ftregen  ban 
ïjaer  een  beel  ̂ cljollen  /  maer  alfo  fp  boo2t  fepU 
ben  om  boo2  bat  gat  te  ftomen  baer  fp  lagen  /  fo 
fonben  fp  öaer  een  ftlepn  gollc  na  /  met  eengroot  ®t  mr* 
25?oob  /  en  bebupben  öenlupben  batfe  toeber  aen  fo™  öotl» 
Öaer  <$cötp  fouben  ftomen/  fp  toilben  b2eeber  metS cpbe 
Üaer  fp?eften  /  en  öaer  beter  onberricljten  /   en  S' ai  ïm toonben  öenlupben  grote  b?icntfcljap  /  en  hk  ban  erore 
be  grote  Sobgie  ftaften  ,§peft  en^oteromöcoge/^1^1^15 
om  öaer  baer  boo?  aen  te  loeften  /  bp  öaer  ftomen  ?ii  E,c 

nort)  ttn 
msn  af. 

£ïc  In  fcöc  %mm  bonöcn  /  cn  «wfcDen  /  baer  fp  feer 
jaaenfcöenm  berblijt  toaren/  toant  fp  in  bertien  0>aenben 
«« öaec  geen  menfcöengefienöabben/  maerto2eebeberf[in' 
S?/mr,hant,cnbe  ̂ eP«n  /  tn  fp  toerben  eenige  ban  bien  ftem 
^'^Pnenbe  /  bebenmalftanbercnb2untfcöap/  enfcöcnen groot  mebelijben  met  öenlupben  te  öebben  /  ber* 

ftaenbe  fo  beel  malftanbcren  batfe  öaer  ftcfielijft 
^cöip  berloren  öabben  /  toant  fp  baer  in  toaren 
getoeeft  en  Wijn  met  öenlieben  in  öet  ̂cïjip  geb2on- 
ften/  fp  taptenfe  nu  toater  batfe  ban  fneeu  gcfmol- 
ten  öabben  /  en  fp  fcönbben  öare  öoofben  /  en  be- 
toefen  bat  öet  niet  goet  toa.tf  -}  fp  gaben  Dtniup* 

^t  ü5ur^cn  een  doggen  25200b  ban  ontrent  acöt  ponben/ 
nijen genenen  eenige  gerooftte  ©ogclen  /  en  ftooftten  öaer  ee^ 
«ffno?nn  tCrt  ̂   öe  ̂«fTcÖcn  öaer  bper  /  en  toaren  met  ben 
S?ooö/enanï,^en  tocl  bermaeftt  ;    na  batfe  ban  be  ftuf* 
«nioe  et*  fcöcn  gefcöepben  toaren  /   raeftten  fp  toeberom  in 
tartte  m<fyt  f  $  1  baer  na  guamen  fp  baer  fp  beel  Sepel- 
f  Je"|  btn,blabcn  bonbeit/  biefpbeelplufttenenopaten/  baer &en  at     Ö002  fp  öeel  berfriften  /  maer  öet  quaetftc  toas  bat- 
uaecfeec   fc  groten  öonger  leben/  ïjn  toelfteenfcöerp3toaerb 
btrfcifïcn.  j#  /  m  toaren  boben  bien  feer  3toaö  :   ben  12. Süugujii  guamensfp  aen  een  föufiTcöe  ilogie/  bic 

Öaer  öonbert  en  ttoee  ©ififcöen  /  cntoatiJoefto15eno, ijk  fp  ban  meel  gefoben  öabben  /  gaben/  en  toa- 
ren toel  blijbe  batfe  toat  te  ecten  beftomen  öabben/ 

toant  fp  öabben  lange  tijb  niet  ban  bier  oneen 
©200b  baegö  geöab  /  en  baer  toater  toe  /  en  an- 

mtMen  berg  niet :  ben  i^.'JCuguftiberboolben  fp  ban  mal; 
|al' ftanberen  boo?  een  groot  ontoeer  bat  tipt  ben  «Doften ontftaft  /  fo  batfe  ïjaer  3enl  moeften  minberen/  en 

öaer  IKaetiöbie beter  enftijber  be3cpït toaren/  fcpl; 
ben  al  boo2t  /  en  boo?  öet  miftig  toeber  ftonben 
ben  anberen  niet  ften/  albtrê boeren fn al boo2t  /  en 
meenben  fp  toaren  al  ober  ben  monb  ban  be  toit= 
te  3ee  /  en  bernoopten  fn  fonben  toel  toeer  bp  ben 
anberen  ftomen  aen  be  ,$oo2tfe  Buft  /  afó  fp  ober 

fianberen 
fcocï on* 
faKCC. 

o»et  btn 3f©itte  Ecc  foubcn  3ijn  :  maer  met  een  mope 
nmt ?  bantï0cltc  «002t  feplenbe  /  fagen  fp  feö  ïtuffcöe  Sob; 
te  Kitte  gtcn  /  baee  fp  na  toe  ̂ eplben  /  W  öaer  ücbunben  bat? 
zuttm-fc  bcrboolt  toaren/  en  nocö  eerftober  be3BittcEee 

moeften  /    en  bat  öaer  fcljupte  te  ftlepn  toa£  om 
baer  mebe  baer  ober  te  baren  /   en  fp  ftregen  ban 

VI.  Deel. 

be  onberricljtenfe  /  batfe  nocö  aen  be  <0oft  -  3ijbe  «uaiu. 
ban  Canbinaesf  toaren/  bit berncmenbe  toaren  feer 
uebucljt  om  batfe  nocö  fo  berrcrep^  öabben  te  boen 
om  ober  te  toitte  ̂ ee  te  ftomen  met  fo  ftlepnen 
pjobifie/  baer  ober  ftocöten  fpb2ie  facften  meel  ban 
te  it nffcöen  /  ttoee  en  een  ïjalbe  3(jbc  ̂ peft  /  met  een 
pot  ïtuffclje  25oter  /  en  een  tonneften  met  ̂ onig 
boo?  ljacrp20bifie/  foboo2  öaer  en  öaer  maettfbie  in 
be  25oft  toaren  /  baer  fp  feer  boo2  betml3t  toaren  /  out 
batfe  niet  toiften  toaer  bie  berbaren  of  berbleb^n mocöten3ijn. 

<&en  17.  5Cueuftt  fagenfe  een  Sobgie  tipt  be  *rwtnJv* 
hiitte  'Zee  ftomen  baren  /  baerfe  natoeboereu/  en  SJmarfï bp  öaer  ftomcnbc  /  gaben  fp  öaer  ongeepfcljt  een  ö«c  rp  ar* 
25200b/  en  bcbnpbenfe  batfe  öaer  anbetc  macfteris 9eöoou 
gefp20ften  öabben  /  batfe  7  bannen  fterft  toa- toarcn* een  /  en  öaer  ©tepftö  f»  ©ifcD  en  anber^  meer 
berftocöt  öabben  /   en  fo  fp  nocö  aen  boozt  la= 
gen  /    fagen  fp  nocö  een  ftlepn  Compa^fteit  bat- 

fe ftennenbe  toerben  batfe  ban  öaren  öoog  23oot^ 
man  öabben  /   öet  toelft  fp  öenlupben  ooft  be* 
bupben  /   berftonben  ooft  batfe  öenlupben  mcbe- 
gefellen  baegö  te  boren  gefp20ften  öabben  /   en 
öen  lupben  bebanftt  öebbenbè  ban  alle  b2ient- 
fcöap  /   fcöepbcn  ban  öaer  /  toel  berblijb  3ünbc 
batfe tijbinge ban  öare  ilBaetö  öabben/  en  infonber* 
Öcpt  batfe  ban  öaer  gefpijft  toaren  /   baer  in  fp 
albermeeft  beftommect  toaren  getoeeft  /  om  tutfe 
toiften  batfe  fotoepnig  p20bifie  en  boo?raet  öabben/ 
fp  roepben  met  alle  bltjt  na  öaer  toe  /  beröopenbe 
bat  3p  öaer  acljteröalen  en  beftomen  foubcn  /    en 
omtrent  mibbemacöt  bonben  fp  een  aftoateringe 
ban  berfcö  ïlBater  /  baer  fp  te  3anbe  ginaen  en 
Öaclben  berfcö  33Dater  /  en  ftregen  ooft  eenige  Ie* 
pel  -  blaben :  maer  toillenbe  bD02t£  baeren  /  toas 
be  ftroom  berlopen  en  moften  baer  blijben  /    be# 
mo?gen0  ben  18.  SCugufti  ftebbcn  fp  lang^  öet 
3lahb  öeenen  gcroept  en  bebonben  ontrent  mib- 
ben  /   batfe  aen  ben  öoeft  ban  Canbinaö  toa* 
ren  /   en  fagen  baer  be  bijf  ̂ runcen  /  en  batfe    fc*!*1"* 
toaren  aen  be  monb  ban  be  aBftte  ̂ ee  /  baerfe  5«R?"n 40  mijlen  ober  moften/  enöoe  toel  öaer  een  ©act*  aranömau, 
jen  met  berfcljï^atermeeftuptgeleftttoass  /  fo  toil- 

ben fp  tie  goebe  ïDinb  niet  berfupmen  /  en  boeren  op 
<©ob$  genabe  öaren  cours  /  en  feplben  ben  gant* 
fcöen  nacöt  en  nabolgenbcn  tat\)  met  ecnen  goebcn 
boo2tganft  batfe  '$  mo?gen0  öet  3lanb  fagen  aen 
be  3©eft  -  3Übe  ban  be  Witte  %ee  aen  be  %api^mtie» 
fcöe  3ijbe/  en  banfttcn  ̂ 5obt  3Clmacötig  tie  öaer  in  £ÏK 
ben  ttjb  ban  30  uuren  ober  be  toitte  See  gcöolpen  te  zu  m 
Öabbe  omtrent  40.  mijlen  /  öaren  cours  toas  ge-  &  »u«n 
toceft  3©eft  (met  een  S0Q2b  -  ooften  toinb/j  en,ÖD0* alfo  öaer  be  ïDinb  begaf  /  öebben  fp  öaer  in  eeni- 

ge goebe  rebe  bcgeben  /  baer  fp  een  grote  ïSufjcöe 
flobgie  fagen/  baerfe  na  toe  roepben  en  fagen  ooft 
eenige  i|upfcn  baer  |Benfcö:n  in  toaren  /  en  be- 
toijle  ftet  feer  öert  begon  te  regenen  /  öaelben  fpte 
tentc  ober  be  fcljupte/  en  gingen  aen  3ianb  ihte 
i|upfcn  bic  baer  ftonben  /  baer  öen  lupben  grote 
b2ienbfcöap  gebaen  toecbe  /   fp  lepbetffc  in  öaer(Foi.j6j 
ftobcn  en  b20ogben  öaer  natte  ftleeberen  /  en  ftoofts 
ten  öaer  een  fobc  ̂ Bifcl)  1  en  nobenfe  feer  öertelij- 
ften  /  in  befc  ̂ upe'ftenö  toarenfe  met  öaer  1 3  ÜSan^ nen/  en  boeren  alle  mojgen  upt  bifltöcn  niet  ttoee 

ff  i  <§cöup* 
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<§cDupten  /  fp  beholpen  Daer  fecc  foberïijft  /   aten 
mectf  ©ifcD  tot  BifcD  /  tegen  ben  abonb  als  ft» 
toeber  in  Dacr  «^cljupte  toilben  gaen  /  nobenfeben 
^cnippcr  met  ben  !25oeftöouber  om  bp  Daer  te 
büjbcn  in  fijn  J^uttc  /  D<*  toelft  fp  beben  /  en  fa- 
gen  bat  baer  nocD  bne  Sappen  /  ttoce  JBijben  en 
een  &inb  toaren  /  feie  toel  bapper  armeltjft  leef* 
ben/  ban  obcrfcDotbat  Daerbe  ftuffebengaben/  f0 
cen  (tuft  bifclj  ais  bc  Doof  ben/  öteöe  föuJTcDen  toeg 
toojpen/  en  fp  met  groter  banftbaerljcpt  opnamen/ 
alfo  Dat  fp  ban  Daren  foberen  flaet  geDeel  ontfetteben  / 
Doe  toel  fplupoen  Dct  oor  fober  genoeg  Dabben/  maer 
fo  Dct  fcDeen  toas  Daer  bageüjfts  leben  opbietoij* 
fc  /  en  fp  moflen  baer  blijben  leggen  /  om  bat  be 
toinb  i&002b  -  3Befl  toaepbe  en  Dacr  contrarie 
toas.    <©eti  21.  regenbent  meeft  al  ben  bacb  /  en 
be  ̂ cuippec  ftotDt  baft  tëifcft  /  ̂ k  fp  ftooftten  en 
aten  /  Daec  toel  benomenbe/  enuooftten  baer  bp  eenige 
$ap  ban  |Beel  en  3©atcr  in  plaetfe  ban  b?oob  / 
en  toacen  Deel  goebs  mocbS  /  be^  na-mibbaegs 
ais  be  regen  toat  ober  toas/  gingen  fp  bet  te  San* 
betoaerts  in  en  focDten  Sepelblaben  /  en  fagen 
ttoee  jannen  in  0et  gebergte/  baerom  fp  te* 
gen  malftanberen  fepben  /  Dier  moet  meer  ©olfts 
omtrent  tocnen  /  en  fonbec  meer  acDt  baer  op  te 
fïaen  neerben  fptoeberomnaDaer^tijupte  enï|ut* 
te  /  hit  ttoce  iBannen  ( toaren  ban  Baec  iBaets 
ban  b'anber  ̂ cDupte)  Dabben  ̂   SHtffcben  Sob* 
gie  ooft  fien  leggen  en  quanten  ben  berg  af  baer  na 
toe  /  om  eenige  fpijfe  ban  baer  te  benomen/  en  al* 
fo  fp  baer  onberfiens  genomen  toaren  en  geen 
gelben  Dabben  om  te  nopen  /  Dabbenfeboo?  Ijacr 

genomen"  een  paer  boren  «pt  te  fcDubben  /  alfo  fp baer  ttoee  ofbjie  ober  malftanberen  aen  Dabben/  om 
baer  ceten  boo?  te  nopen  /  maer  ben  berg  af  fto* 
menbe/  fagenfe  be^cDupte  aen  be  Sobgie  leggen/ 
en  begonben  te  naerberen/  entoerben  malftanberen 
fccnnenbe/  baer  boo?  fp  banbepbefnbenfeerberbltjt 
toaren  /  en  bertelben  b'eene  ben  anberen  Daer  toe? berbaren  /  en  Doe  fp  in  Dongers  noob  en  ellenbe 
getoeefl  toaren  en  omgeftoerft  Dabben  /  en  Dabben 
nocD  in  meerber  ftoangtjepb  getoeeft  als  fp  lie* 
ben  /  Cüobt  banftenbc  bat  DP  Denlupbcn  nocD  be- 
toaert  en  gefpaert  /  en  Denlieben  toeberom  bp  ben 
anberen  geb2acDt  Dabbe  /  en  Debben  met  ben  anbe* 
ren  toat  gegeten  en  gebannen  /  en  bcffoten/  batfe 
bp  Dacr  nomen  fouben  en  met  ben  anberen  boo?tS 
baren. 

^en  22.  quanten  Dacr  ifêaetS  met  be  25oft  bp 
inSm  öacr  /  omtrent  <©.  E.  <©.  fon  /  baer  boo?  3p  alle 
bp  Daec  gelijft  toel  berblijb  toaren/  en  bertoilligben  boe  ben 
bfcöooiue  ftöh  ban  be  KuffcDen  /  bat  Dp  Daer  ban  een  fan 

sï/  meelis  25?oob  bacften  foube  /  mits  Dem  betalenbe/ 
Dct  toelft  Dp  acn  nam  te  boen  en  liztic/  mibbeler* 
tijb  be  $iffcïicrs  upt  be  ̂ ee  ftomenbe  /  fb  ftocDt 
be  ̂ cDipper  ban  Daer  4.  Cabbcljautoen/  biefpte 
bier  beben  en  t'famen  aten/  en  ober  maelnjb  fitten- 

^tiperfïi*  be  quam  ben  c^berflenbanbe  öuffcDenbaerin/  en 
tu  banöe  (KcnDC  tiatfe  niet  beel  bjoobg  Dabben  /  ging  Dp  en 
suncgen.  ïjae^eenb?oob/  en  gaf  Det  Daer/  enDoetoelfpDem noben  met  Ijacr  te  eten  /  toilben  ̂   Det  niet  boen/ 

obermitg  Dct  Daerbaflenbagtoasf  /  en  bat  fp  eeni* 
ge  bettigDept  of  boter  gefmolten  Dabben  ober  ben 
©ifcD/  maer  toilben  ooft  niet  met  Daer  b?innen/  o- 
bermitsf  Daren  maeg  toat  bet  getoo?bentoa$/  ia  fp 
toilben  geen  ban  Ijaer  nappen  lenen  om  upt  te  b2inften/ 
om  batfe  niet  met  eenige  bettigDcpb  fouben  befmettet 
to02ben. 
^cn  23.  3Cugu|li  baute  ben  l^oft  ban  Daer 

$9cel  ©200b  /  en  fp  maeftten  gereetftDap  om  te 
bertreefteh  tegen  Det  Dooglie  toater  /  ehfpbetael- 
ben  be  Uoft  ban  fijn  bjootbaeften/  en  ben  ̂ cDip* 
per  gaf  ben  $berften  ban  be  föufiïDm  ̂ r\  b2inft- 
penninft/  baer  ban  fplieben  Daer  feerbebanlnen/  en 
gingen  op  ben  abonb  t'fepl  met  een  Jïoo2b-ooften 
3©inbt  langs  be  toal  Dienen/  besJ  anberen  baegs 
'Smo2gcn!S«ïHamen  fpbp  be  7.  €planben/  baer  fp beel  bififeïjers  bonben  /  enb2aegben  DaernaerCodl 
en  &ilbupn/  en  fp  toefen  Daeral3©eflaen/  en  be* 
toonben  Dacr  grote  b?ienbfcDap/  en  toozpen  Daer  een 
Cabbcliauto  toe  /  maer  alfo  fp  goeben  boojtganfc 

met  grote 
blijtfrfjap. 

. 

Dabben  /  ftonben  fp  Daer  niet  betalen  /  bertoon* 
bert  funbe  ban  Daer  beleeftDcpt/  en  albutf  met 
goeben  boo?tganh  feplenoe  quamen  omtrent  be 
Eupb  -  toefter  ̂ on  boo?bp  be  felbe  €planben  / 
onber  eenige  ©iffcljer^  hu  Ijaer  b2aegbcntoaer  Daer 
erabie  bat  té  /  Daer  <§cljip  toag  /  fp  anttooo2* 
ben  /  boo?  fo bele  fp  ftufcD  gcleert  Dabben/  Crab- 
bie  pro  paü  ,  bat  iö  /  bat  top  Det  fcljip  acDter  ge* 
laten  Dabben  /  Det  toeïn  berftaenbe  riepen  /  Cool 
Brabantfe  Crabblen  ,    baer  Upt  fp  berfionbCtt/  bat* 
ter  tot  Cool  eenige  $eberlanbfe  «^cDepen  toaren  / 
maer  fp  lupben  acDten  baec  niet  op  /  om  batfe  toilben 
op  a^acDupfenfeplen  upt  bjeefe  of  beöuffcDen/  oft 
<0c'oot-bO2(l  Daer  eenig  leetboen  mocDt- <©en  25.  öebben  fp  ̂ ilbupn  in  Det  geficDt  ge^   föcrjgen 
nregen/  en  guamen  omtrent  ̂ Eupb  -  3upb  -  toe*K»>ö"rnni 

(Ier  «gon  /  aen  Ija  toefl  epnbeban  Éilbupn/  baer  'l  B<fuöu- fp  cen  beguamc  plaetfe  bonben  om  Daer  fcDupten 
aen  te  leggen  /   en  Daer  ̂ cDipper  ging  toat  te 
lanöctoaerttf  [in  /   en  bonb  baer  bjjf  of  fes  ftlepne 
Dupfftenö  in/  baer  Sappen  intooonben/  enb2aeg* 

ben  Daer  /  of  bit  &ilbupn  toaö/  fp  fepben  ja"/  en bat  te  Cola  bne  252abanbfe  Crabbelcn lagen/  baec 
ban  be  ttoee  bien  bacD  fouben  af  fcplm  /  fp  btijm 
Den  lupben  grote  b?ientfcDap  /  fp  liebenbefe  onber* 
cirDtinge  Debbenbe/  toacen  ban  meeningenaa©ac* 
Dupfcn  te  bacen/  enboecenaf/  maec  be  JBinb 
(lonb  fo  gewelbig  op  /  batfe  Det  niet  bo?fïen  in 
Eee  Douben  /  om  bat  be  golben  fo  Dol  gingen  / 
batfe  fo?gben  batfe  be  «fcDupten  in  be  gronb  fimj* 
ten  fouben/  baerom  namen  Dare  courö  na'tjanb toe  /  en  bonben  baer  een  ftlepn  ̂ utften  (laen  /  baer   »cnfl«i 
tyk  .üBannen  met  een  grooten  Honb  in  toaren  /  m» 
tiit  Daer  b2ienbclift  ontfingen  /  en  b2aegben  fiaer2°?nm na  Dare  gelegentDept  /  fp  fepben  batfe  Daer  ̂ cDipKfoe* 
berloren  Dabben  /  en  baer  quanten  om  een  ̂ cftin 
te  beftomen  /  om  mebe  na  feollanb  te  baren/  baer 
fp  Daer  op  anttooojben  /  als  b'anbere  üuifcDen gebaen  Dabben  /  batter  tyk  ̂ cDepen  lagen/  baer 
ban  be  ttoee  nocD  bien  bacD  toilben  af  feplen  /  fp 
b?aegben  Daer/  of  fp  met  een  ban  Daer  ©olft  ober 
Eanb  na  Cola  toilben  gaen  /  om  baer  te  berne* 
men  of  fp  ban  baer  fouben  nonnen  na  J^ollanbgera* 
«en  /  fp  fouben  Daer  baer  ban  toel  lonen  /  fp  om* 
fcDulbigben  Daer  batfe  baer  niet  ban  baenmocDten/ 
maer  batfe  Daer  toel  ober  ben  2Serg  toilben  b2engen/ 
batfe  toel  eenige  Sappen  fouben  binben  /  W  fp 
meenben/  bat  met  Daer  toel  gaen  fouben  /  gelnn 
Dct  ooft  gefcDiebe  /  bat  be  ̂ cDipper  met  een  ban 
fjjnBolft  ober  ben  ©erg  gingen/  en  bonben  baer  ee* 
nige  Sappen  /  baer  ban  fp  eenen  bertoilligben  / 
bat  Dp  met  een  bie  be  ̂ tDipper  bp  Dem  Dabbe 
foube  gaen/  belobenbe  Dem  ttoee  realen  ban  acDten  Ambm 
te  geben/  be  Sap  met  Demgaenbe/  nam  een  Hoeren  ban  m 
mebe/  en  ben  anberen  een  2$oot$-Daett/  en  troc*bo,6m" 
ften  nocD  tegen  be  na-nacljt  t'famen  op  ben  loop  :SS5ï? bes  anbecen  baegs  D^ben  fpbepbe  Daece  FcDupten  na  «ola/ 
op  n.et  Sanb  gefïeept  en  D^t  goet  baecupt-geloft  /cm  teiJ«w om  bat  toat  te  beclucDten  /  en  fp  gingen  bpbe«uf*ï!S0ï 
fcDcn  en  toacmben  Daec  /  en  ftooftten  baec  DaceiSrSr 
fPÖfe  ̂   fp  Dabben/  en  b?on!ien  ban  Dacen  b2anft£nw«» 
bte  fp  bias  noemben  /  bk  gemaeftt  toect  ban  al* toacfn* beclep  (ïucften  ban  becfcDimmelt  25?oob/  enfmaeft* 
ten  Daer  feec  toel  /  toant  fp  in  langen  tijb  niet  ban 
toatec  geronnen  Dabben  /  aten  nu  ooft  toebecom 
ttoeemael  bes  baegs  /  alfo  fp  fagen  /  batfe  nu  al« 
temet  bp  ©olft  fouben  nomen/  fommige  ban  Daec 
Bolft  gingen  toat  te  Sanbetoaect  in  /  en  bonben 
blaeutoe  beften  /  met  b?aembefien/  W  fp  plultten 
en  aten/  en  Daec  niet  qualift  bequamen  /  toant  fp 
boelben  pecfeftt  batfe  Daec  genafen  ban  be  fcDeuc* 
bupft  /  ben  27.  acuguititoas't  lelijft  toebecmeteen getoelbige  ftojm  upt  Det  $oo2ben  en  |^oo?b- 
^oo?b-toe|len  /  en  Dabben  een  lagec  toal  /  en  toa* 
cen  genoobfaeftt  ( te  meec  om  battec  een  fp2ing- 
ftcoom  boo?  Danben  toas)  ben250ftmetbe^cDupt 
Deel  Doog  op  't  Sanb  te  fïepen  /  ais  3Pfe  nu  beel  berber  umi 
op  ,Dct  Doog  gefïeept  Dabben  als  boo?  Deen  /  upt  b?ee*  ̂ ^tvom 
fe  ban  Det  Doge  toater  /  fo  3ijnfe  nocD  b02ber  op*  KÏSÏ' toaert  gegaen  bp  be  öufTcDen/  om  Daer  bpber  fel*  5  ff 
ber  bier  tt  toacmen/  en  Dacr  eten  ( bat  fp  Dabben) 

te 
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te  ftoften  /  fo  fant  bc  .gcBtppec  een  ban  fijn  ©oln 
op  't  ftcanb  na  be  ̂ cBupten  /  en  betoijle  *>en  ee* 
nen  ifêaet  baec  toaov  en  b'anbec  bolgben/  fob2eef Bet  3©atec  fo  Doos  bat  öepOe  De  «^cBupten  in  Bet 
3©atec  opmeten  tooien  /  baec  boo?fe  ineengcoot 
pecijftel  ban  blijben  toacen  /  toant  baec  toacen 
in  tie  fcBupt  maec  ttoee  mannen  /  en  in  ben  25ol$ 
b?ie  /  Die  met  nautoec  noob  en  (toacen  acbepb/  tie 
fcBupten  gualift  ban  öe  3©al  Uouben  ftonben  /  bat* 
fe  niet  in  fïucften  gefmeten  en  toecben  /  fp  lupben 
hit  fienbe  toacen  feec  bebucfjt/en  ftonben  Baec  niet 
Belpcn  /  en  Bet  cegenbe  bien  bacB  en  nacBt  / 
getoelbig  /  baec  boo2  fp  gcoote  ellenbe  en  on- 
gemaft  leben  /  toant  fp  tóecbcn  boo?  nat/  en  non- 
ijm  Baec  niet  becften  /  nocB  Baec  baec  boo?  be* 
fcBecmen.  iHöacc  hk  in  be  fcBupten  toacen  ieben 
nocB  meecbeenoob/  batfe  in  fulften  toeec  en  cegen 
aen  be  lage  toai  becblijben  mofïen.  %[$  nu  Bet  toe* 
bec  toat  öéf^öiööec  toecbe  /  Bebben  fp  be  fcBupten 
toebecom  op  Bet  lanb  geDaelt  /  om  fiet  goet  baec 
upt  te  loflen  /  be  (Centen  0pBet3tanb3ijnbe/  B*b- 
ben  be  (Centen  baec  obecgefpannen/  om  Baec  baec 
onbec  te  beBelpen/  gcoot  beclangen  Bebbenbe  /  tij* 
binge  te  ftcijgen  ban  Bacen  maet  /  hk  met  ben  3tap* 
pe  na  Cola  gegaen  toaov  om  na  ttjbinge  tebecne* 
men/  of  baec  eenige  «^Bepen  toacen/  omnai|ol* 
lanb  te  mogen  gecaften  /  mibbelec  tijb  batfe  baec 
lagen  /  Ijaelben  fp  te  jianbetoaect  inbanbeblaeu* 
beften  en  U2aembefien/  biefp  aten  en  Baec  gcoot  goet 
beben  /  baec  -  en  -  tuffcljen  jagen  fp  ben  %ap  op  ben 
25ecg  fonbec  Bacen  maet  aenftomen/  Bet  toelft  Baec 

©mïaptoonbec  gaf/  en  baec  in  feec bebucBt  toacen/  maec 
■jenotuaetjjp  \yp  ï)en  lupben  ftomenbe  /  toonbe  Baec  eenen 
ïSnge^itf  /  aen  Baecen  ̂ cOippec  gefcB?eben  /  bie 
jan  aan  be  ,3&cBtppec  in  Baecliebec  p?efentie  openbe  /  in- 
fcojneurj.  ijoubenbe  bat  BP  (  hk  ben  ®?ief  fcö?eef )  feec  bec* 
lïütT £ntoonbcct  toas?/  ban  Baec  aenftomftealbaec/  en  bat 
S«c  »an  Bp  gcotelift  bebucïjt  toass  getoeeft  /  bat  fp  al  lange 
jcöooit  om  ben  Salj*  geftomen  toacen  getoeeft/  en  nu  gco* 
na»nme"nelijftö  obec  onfe  ftomfle  becblijt  toag  /  en  foube 
Jne  Stecjtonb  met  allen  noobb?uft  ban  eten  en  b?inften 
tan  am*  bp  Baec  Bomen  /  om  Baec  op  te  gueeöen  /  en  be 
benam  onbectepfteninge  ban  ben  25?ief  toag  /  bp  mpgjan 
?a«nn  8<*  Co2nelif3-  0jjp/  fp  ftoften  Baec  niet  bebenften toie  W  gene  toefen  mocBte  /  W  Baec  foo  gcooten 

b?ientfcBap  betoeeg  /  toant  aen  BetfcB?ijbenbleeft/ 
bat  fp  lieben  ftem  toel  benent  toacen  /  en  ftonben 
niet  becfinnen  tjat  öet  ̂ ic  toasf  W  >$  giaecö  tebo* een  met  öaec  lieben  in  fjet  anbec  ̂ cDip  met  öaec 
gelijft  toegemaeftt  en  uptgefepït  toa?s  in  een  Com 
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geceftent  /  jpp  b2acf)t  ï)en  lupben  een  €on  ftofttoi> 
ftec  25iec  /  Wijn  en  252anDeteujn  /  é:oob  / 
©fepfclj  /  <§pefe  /  ̂alm  /  &upkcc  en  anbecö  meer/ 
bat  Ijenlupben  gcootelüftöbecmacnten/  enopliolp/ 
en  fp  becmaeftten  Ben  met  ben  anbeten/  obccfoecn 
onbecfiene  beïjoubeniffe  en  t'famen-ftominge  /  o5ob gcoteltjft  bannenbe  ban  fijn  onuptfp?efteli)fte  genabe  en 
toelbaeb. 

H>m  leflen  SCugufti  toa^  Bet  nocö  tamelijften 
toinb  upt  ben  boften  /  maec  tegen  ben  abonb  be- 

gon fjet  upt  Bet  3tanb  te  toapen  /  en  fp  lupbert 
maeftten  gcceetfcBap  om  te  bectcecnen/  en  na  Co* 
la  te  feplen  /  te  bocen  be  föuffcljen  Ijooglijft  be^ 
banftenbe  /  ban  alle  be  bJientfcljap  /  en  batfe  bp 
Baec  gelogeect  toacen  getóeeft/  Baec  baec  bocen  met 
een  fluft  gelbö  befcfjenftenbe/  en  3(jnbe^nacBtömet 
een  $oo?bec  fon  ban  baec  gefeplt  met  Bet  Boogfle 

4Öatec ^en  eeclïen  en  ben  ttoeeben  ̂ eptemb^lö  3tjn  fp  &itnm> 
boo^t  gefeplt  be  öibiece  op  /   enbe  fagen  aen  bef-  SSfS 
be  fijben  op  ben  <©ebec  ban  be  ftibieteetlijKe  25o-  &&£ 
men  /  baec  ban  fpBaecbecblijben/  enfjetfcBeen»anf«ö^ 
Baec  of  fp  in  een  nfeutoe  a©eecdb  guamen  /  biant  ̂ e^f°'a/' fp  op  alle  be  cepfe  gecne  gcoene  25omen  gefien  K  «rt 
Baöben  /  en  ftomenbe  omtcent  be  ̂ outftcn  b2te  meuto* 
mijlen  beneben  Cola  /  fijn  fp  baec  toat  becble-  ï,&£",t, 
ben  /  en  maeaten  baec  toat  moetsS  /  en  boecen qiimm' baec  na  boojtjS  tot  aen  Bet  «^cBtp  bangianCojne* 
lif3./  baec  fp  eeniS  obec  Klommen  en  bionften/  baec 
toaö  Bet  toebecom  nieu  ftecmifTe  metbe^Baet^bie 
baec  in  toacen  /  en  mtt  3!an  Co:nelif3.  op  be  cepfe 
ban  Bet  boo2leben  gjaec  toacen  getoeeft  /  en  Bieten 
ben  anbecen  toellefeom  /  baec  na  boecen  fp  booit/ 
en  guamen  met  ben  bonucren  abonb  binnen  Cola  / 
be  fommige  ban  Ben  iupben  gingen  te  Eanbe  /  en 
be  fommigen  bleben  in  be  ̂ cBupten  om  Bet  goet 
te  betoacen/  ̂ k  meneenige  becbecfingeb2acBtban 
H)cift  en  anbece  bingen  /  en  toacen  alle  gelijft 
BoogBlijft  becbljjb  /   V®at  <©ob  Baec  boo?  fijn  ge* 
nabe  upt  fo  beele  moepelijftBeben  beclofl  en  baec 
geb2acBt  Babbe  /  toant  Boe  toel  befe  olaetfe  eectijbef  fo 
beccegeacBt  toecbe/  gelijft  of 't  fcBtec  upt  bejéecelb 
getoeefl  toace/  fomeenbenfpnuoffp  fcBiec  t'^up.tf 
toacen  getoeeft» 

;©en  becben  &eptemb2ig  b^acBten  fp  alle  't  goeb  te 3lanbe  /  en  becbecjïen  Baec  baec  ban  be  moepeliftBeib 
be^toeegsf/  Bongec/  ftoube  en  ongemaft  bie  fp  gele* 
benBabben  /  om  alfo  toebecom  toat  tot  gcfoiuïjept 
enflecftBeptteftomen. ^©en  elfden  bacB  b?acBten  fp  met  confent  ban  Wmm 

pagnie/ en  omtcent  Bet  26epcen€planb  ban  Baec  ben  ftapact  ben  <©oubecneuc  ban  ben  Ocoot 
gefcljepben  toaja?/ fp  Bebben  ben  etappe  bat  beloof* 
be  gelb  rregeben  /  en  baec  -  en  -  boben  eenige  ftou* 
fens/  boecen  en  anbece  gefcBonften/  fo  bat  BpBeel 
op  fijn  !£ollanb$  toegemaeftt  toa0  /  tp  bjacïjtBen^ 
lieben  mebeeenpatcijsf/  bie  BponïiectoegengefcBo* 
ten  Babbe. 
&P  bleben  nocB  eben  feec  bebucBt  /  toie  bie  ̂ an 

C02nelif5.  toefen  mocBte  /  W  fo  b2ienbelift  aen 
ben  ̂ eftippee  gefcB2eben  Babbe  /  toant  ten  ftonöe 
öaec  niet  eens  in  ben  fin  ftomen/  bat  Bet  bien^Ian 
Co2nelif3.  toaö  /  tit  met  Baec  in  een  Compagnie 
gebacen  Babbe  /  alfo  fp  lieben  ban  fijn  leben 
fo  feec  toacen  toanBopenbe  /  en  meenben  bat  be* 

iroijofelbe  obec  lange  boob  en  omgeftomen  toajS/  en  bat 
Bp  B^t  nocB  acgec  atë  fp  geBab  Babben  /  in  Bet 
epnbc  bebacBt  Bern  ben  ̂ cBippec  /  ift  fal  (fepbe 
S»)  fienonbee  mijn  b?ieben  /  baecBeb  ift  fijn  Banb 
nocB  biel  /  bien  fal  on$  upt  ben  bjoom  Belpen/  en 
ben  2&2ief  gebonben  Bebbenbe  /   bebonben  fp  bat 
Bet  ben  felben  San  Co2nelif3.  toa$  /   baecom  fp 
immecö  foo  feec  becbljjb  toacen  ban  fijne  beBou* 

fan  «cj'benifTe  /  afó  ïjp  ban  be  Bace  /  mibbclectijb  bat 
Mitfï.  fp  nocï)  in  bit  gefp2eft  toacen  /  fo  iflfec  een  Sfol 
tJÜÜS,  ftomen  incoepen  /  baec  in  bat  3an  Co2nelif3. 
scote  met  Ben  lieben  iBaet  /  biefe  met  ben  Sap  uptge* 
biDDftöap  fonben  Babben/ toajS/  fp  guamen  al  t'famen  te  %m> 
\Z?ïf^z  j  cn  ontftngen  malftanbecen  met  fulftec  bljjbt* 
Ve  onSooi*  fcBap  /  al^  of  elftö  aen  toebecfijben  ben  anbecen 
fitnüc  bp-  ban  ben  boob  toebecom  beccefen  /  ontfangen  Bab; 
•enfc»mfie.j5en/  ft,ant  %^  ̂ ^  ̂ n  anbecen  lange  boo?  boob VI,  Deel, 

.    .,  .,       be  2Boiien iÖ2fl  *Baecv  &tm  tiTjëifcin  &t  "SoopmanV  Sf  «Sf 'Si ^upss  /  en  lieten  W  baec  flaen  /  tot  een  gebacBte*  rfeoo». 
niffe  ban  be  lange/  becce/  en  nopt  befeplben  a©ecB  /  ™",sf en  batfe  met  hit  open  Stipten  bp  na  biec  Bon*  JRJS, 
beet  iBijlen  boo?  en  langief  be  ̂ ee  gefeplt  en  ge;  ge  ww 
bacen  Babben  tot  Cola  toe  /  baec  ban  bc^ntooon*  «nfffkom 
becj$  albaec  felf  Baec  niet  genoeg  ftonben  bectoonbe*  Jj£  JgJ 
een-  *     -.   *  ¥.  ,  ï»»«  4°°* ^en  15.  «Septembec  fijn  fp  met  alle  Bet  ©olftmemioMt 
en  goeb  bat  fp  Babben  /  be  fêibiec  met  een  %o^  ̂ LSS' 
gte  afgebacen  na  !3anCo?nelif3^cBtp  /  bat  om*  *%%$£' 
tcent  een  Balbe  mijl  ban  baec  lacB/  enfnnbejsmi^ai'r  goetm 
baegö  met  't^cBipbefiibiecbetafgefepit/  tot  bat*  %m.€ov fe  upt  be  engte  guamen  en  beCtoacBten  baec  fan  C02*  Ï/Su  / 
nelif3.met  Bacen  ̂ cBippec/  hk  gefept  Babbe  baego  baufpuie* 
baec  na  te  5tillen  bolgen.  be  m  eaen. 
^en  17.  'jefabonbjs  i^^jan  Co?nelif5.  met  Ba*  fcomm 

een  <§cïjippec  geftomen  /   en  fijn  baec  na  betf  J;?}.®*"' 
mo?gené  upt  be  ftibiec  Cola  t'fepl  gegaen  op  i£\9  tt <6obö  genabe  ;  en  guamen  ben  19.  boo2  3©aec*  lanbe 
ïjupfen  /  en  gingen  baec  te  Sanbc  /  en  bleben  baec  oatnen»* totben6.<©ctobectoe/  en  mibbelec  tijb  fobecbecfien  b"5S5n2ï 
fp  Baec  nocB  betec  /  om  ban  Baec  fieftten  en  ftcanftlje*  bon  hatc 
ben  te  genefen  en  tot  flecftte  te  ftomen  /  't  toelft  mettec  nf «" «« 
tijb  gefcBieben  moft/  toant  fp  toacen  te  feec  uptgemec*  J^JJ '^ geit.  nefen. 

^en  feflen  «Octobec  fijn  fp  tegen  ben  abonb 
ban  3©aecljupfen  t'fepl  gegaen  ria  Jliipisf  toe  /   en fonbec  ongeluft  ben  29.  «öctob2iei  geftomen  in  be  ̂ epitn  na 
Mm$  !  en  '£  mo?gens  baec  na  te  jn&acfïanbjs«up*i«. 

apf  4  ^inpj* 
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ïftomtn  tot 
2ïrnfht* 
öatti. 

Het  vier-en-dertigfte  Boek, 

lt>97- 

jftamen fcau  öo  ge* 
ne  Me  bait 
ötfe  ttpfe 
btc&ccom 

rjchomen 

5!>n. 

&\W*  te£anbe/  en  repfben  aïfo  boo?  <Delft/ 
ben  kioc  en  ©acrïem  I  en  quanten  ben  eecfïen 
Wiubcc  omtcent  ̂ ibbacb  tot  amftcrbam  / 

met  be  felbe  nlecbccen  ötc  fp  op  Jloba  EemWage* 
h2aacn  liabben  /  met  be  bonte  jButfen  ban  tottte 

éoflfc-  bellen  /  en  gntgen  in  ten  ï^upfe  ban  gieter 
öfelaec/  tóe  een  ban  be  ssctotntöebbecg  te$ 

%tm  amftofram*  oeuiceft  toa*  /tot  upttuftm* 
Sc  ban  tie  ttoee  genepen/  te  toeten  ban  fan  £02* 
nclif;.  en  <3)acob  l§ecm9ttccftbacen  ̂ clnppec/  am 
f»  baec  oeftomen  toacen  /  liep  be  mm  J*»> 

ftonö  boo"t  /  boo2  al  öe  &tab  /  baec  ban  mee* 
wig  ïfccnfcö  bectoonbert  toas  /  toantfe  al  langen 

tiib  boo2  3Doob  gecenent  toacen  /  en  alfo  be  mbm* 

rïe  ban  bate  nomfte  meöe  oeftomen  toag  tn't©2tn*
 

een  ©of/  altoaec  boe  ter  tijb  be  €♦  peeren  Can* 
ceïaec  ban  bes  albec  <©oo2lucïjtigften  ïionmft  ban 

^enemaeften  /  $002toegen  /  bet  potten  en 
3©enöen  feomnn  /  obec  tafel  fat  /  toecben  fp  tec* 
ftonö  booi  ben  «gcljout  en  ttoee  teeten  ban  bec 
ktab  albaer  gebaelt  /  en  bebben  albaec  booi  ben 
SoVcIpcben  J&eece  amtbaffabeuc  en  ben  ̂ eecen 

2502nemecfteceri  bcctellinge  oebaen  ban  Ijace  cep* 
fen  en  toebecbacen  /  en  fijn  baec  na  elft  na 

W$  oeoacn  W  baec  t'Oup**  Doojben  /  b'an* beeë  fijn  eentoe  in  een  i^ecDccgc  Oeftelt rtotbat£Daec 
oelb  ontfangen  Debben  /  baec  na  t$elftfnn0toeeg$ 
oeceplt. 

tyt  Bamen  toan  De  gene  öte  toan  öefe 

JAER-  DICHT 

Op  het  wederom  komen  van  de  perfonen 

op  defc  voyagic  uyt  geweeft  zijnde. 

Die  fCherpen  honger  ,   dorft  en  CoYde  haddtn  gelee- 

den , 

Tegen  het  lis  en  Wreede  Bellren  gefireden , 
Een  onbegraejl  Land  Langen  tlld  bejeten , 
Die  CeMen  fhVlls  als  Jll  geheel  Waren  Verge- 

ten. 

<©en  negenben  lunij  guam  iBarfmiliaenïieece  m&mu ban  ftcupnmgen  in  ben  fiabc  ban  ̂ tate  /  ban  toeoen  2£j 
tiit  ban  ̂ elanb  /  betoelnc  tot  W#  tijb  upt  be  ftegecin*  ntnBen  m 
oe  geDouben  toasv  om  bat  Ijp  Sflnno  1573  met  ben  tunm* 

<62abe  ban25ofru  bewapenen  tegen  't  &anbgeb?a*  ̂ g*™* 
genbaöbe. t©e  i|eecen  Staten  <®enerael  Debben  be  gcote 
mibbelen  oeconfenteect  tot  continuatie  ban  tic  <#o?* 
looe  /  teoen  ben  ̂ pagniaerben  /  en  tot  ber* 
fcljepben  malen  gefommeect  3ijnbe  /  boo?  ben 
^müaffabeuc  bcö  &oninït$  ban  ©2anïicijft  /  be 
ÏJeece  25ufanba!  /  en  boo2  ecp2efife  252teben  ban 
ben  ̂ otünli  felfs1  /  be  toelhe  be  &tao  ban  %; 
mienö  be  l^ooft  -  (lab  ban  ̂ icacbien  ( W  met 
een  intecp2infe  ingenomen  toa.ö  /  boo2  ben  oBou- 
becneuc  ban  ̂ ouclanö  /  foo  top  becOaelt  fleb; 
ben)  belegert  Dabben  /  bat  fp  baren ^üeger te 3Bel= 

vcpfc  tucöcrom  öeftomen  50n  /   39n,löe  béngen  foube  /  baer  in  bcrfcljepben  bcrlnnbc 
I  ringen  en  beïetfelen  geballen  toaren  /  Ijebbcn  ïjet 
felbeniet  langer  ftonnen  uptflellen  /  bolgenöcberefo? lutie  te  boren  genomen.  B    ̂ 

<£n  t0  bien  acljtecbolgenbe  ben  $2ince  i^aurt-  *tj»; *ƒ* 
tiuö  ban  i^afTatt  (gebo2en  ̂ 2ince  ban  <£>2angicn)  'SSStt 
met  fijn  gebolo  ben  eerden  SGugulti  upt  '$  o3?a=  wacutat» 
ben  -  ̂ aoe  na  öptreebt  oerepft/  albaer  be  3©a-  ««rcuap 
genss  /  bie  tot  befen  €ocöt  oeo?bcnnccrt  toaren  /;"!eI£fl2' oemonflert  toerben ;  ben  4.  3Hugufti  té  fijn  €reel- 
lentie  tot  2Gernïjem  geftomen  /  altoaer  ben  <6?abe 
3®illem  ban  éaffau  /  €>ouberncur  ban  ©?ieö^ 
ïanb  mebe  geftomen  isv  latenbe  fijn  bolft  /   en  fijn 
albaer  mebe  geftomen  be  <02abenban  ̂ oftenlo/ 
ban  ̂ olmg  /  <62aben  €rnft  en  Eobetoijn  ban 
^affau  /  mitfgaberjS  5Freberift  =^enrift  ban  5^af- 

mp  Hebben  befe  berbe  ?eplagie  toat  b2eeber  be-  fau/  fijn  €rcellentie0  ©2oeber  /  betoelftefijnp2oe* 
fclrcbcn  /  en  aetoocn  upt  be  §ournaleri  uk  baer  be  in  be  €>02loge  /  nocb  geen  14  garen  oub3ünbc  / 
ban  nebouben  3iin  /  en  bat  om  be  grote  toonber^  gino  boen.  ©an  aiernljem  3(jn  be  boo?fcl)2cbc  pee* 

ren  oetooen  na  >$  <«&aben-a©aert  of  ̂cljcnhen- 
^cljan^/  altoaer  bp  ben  anberen  genomen  toaren 
bertien  Compagnien  Cnoelfe  boet  -  nnecfnen  / 
ttoaelf  ©aenbelen  ̂ cftotten  /  bijftljien  5©aenbelen 
B2iefen  /  ncoen  ©aehbelen  ban  ben  <i52abe  ban 
&tAm$f  acDt  ©aenbelen  ban  gonfter  5FÏ02iö  ban 
252eberobe  /  en  feg  ©aenbelcn  ban  gonfter  2Crent 
ban  ̂ ubenboo2be/  en  een  enttointio  ©anen  ftup* 
teren/  baer  toaren  ooft  meniotcban^cfiepen/  met 
40  fluceen  «Befcljut  /  en  alle  amtmttte  ban  <0ö2* 
loge  bat  tot  een  bolftomen  Belb  -  ïeger  ban  nobe 
toas  ■,  ben  acbtften  2ïugu(ti  i0  fijn  €rcellentie  met 
ïjet  l.eger  gepaffeert  boo2  bn  be  ̂ tab  en  Cafleel 
ban  2CIpï)cn  /  betoaett  jijnbe  Dp  ben  25?oeber  ban 
Capitepn  25entinft  /  met  eenige  folbaten  /  en  al- 
fo  bet  felbe  toaö  leggenbe  op  ben  ̂ a?S/  en  ben 
bpanbt  fcer  toel  nonbc  bienen  /  foo  bcbet  fijn  <£p 

,  tcllcntie  op  epfeïjen  /  fjet  toelh  ftem  tertfont  opge^ 
ïiecft  /  Hoe  batfe  becfebepben  repfen  ban  ben  an=  geben  beeft  /  baer  upt  trecUenbc  ben  boo2f5.  ©enttnft  en  fcafi«i 

becèn  berboolt  3tin  nctoeeft  /  en  maïftanbecen  al  boob ;  met  fesentacfjentig  folbaten  /  W  op  't  ïiaiteel  lagen  /  tanaiptjci! 

öcfe: 

Jacob  Heemskerk ,  Comijs  en  Schipper , 
Pieter  Pieterfz.  Vos , 
Gerrit  de  Veer , 

Mr- Hans  Vos,  Barbier, 

Jacob  Janfen  Sterreborch, 

Leendert  Heyndrickfz. 
LaurensWillemfz. 

Jan  Hillebrantfz. 
Jacob  Janfen  Hoogwout , 
Pieter  Cornelifz. 
Jan  van  Buyfen ,  en 

Jacob  Evertfen. 

baecUlnjept  baiVbe  felbe/  en  toat  gcote peenne 
len  befe  menfeïjen  uptgeflaen  Ijebben  /  fo  ban  be 
gcoote  tiPtncmenbe  ftoube  /  gebonben  tjebbenbc 
feboffen  #ö  ban  fecc  toonbecïijUe  bifttcn  ban  28. 
29. 30. 36.  ja  ban  52.  babem  biftte/  feboffenban 
be  gcoote  ban  mijlen/  bat  men  meenbe  battjetee* 
nige  ̂ planben  getoeefl  toacen  /  boe  fp  banbetl^ 
beblemt  sijn  getocetl  en  in  fulbe  pccijnelen  /  bat 
bet  onmogelib  en  gefteel  ongeïoopift  fclnjnt  te  toe; 
fen  /  en  noefttans  toaecaebtig  t0  /  en  3ijn  baec 
met  <0obeö  bulpe  boo2  genomen  /  Doe  toel  fp 

ooft  eenige  bebben  acbtecgclatcn  /  bieboo?  to?ee? 

be  becflinbenbe  toitte  depeen  om  't  leben  geftomen 
3ijn  /  en  anbcce  ban  fieftten  5ijn  ge(l02ben  /  baec 
upt  men  fien  ftan  toat  be  menfeben  lijben  en  bcc* 
b2agen  bonnen/  alö  <©ob  3Hlmac{jtig  iik  in  fijn  be* 
febecminge  neemt  /  ̂ k  baec  fo  menigmael  on* 
boo2fienlift  alss  fp  bupten  alle  ftope  toacen/  becloft 

55e<étaö 

gecebent  babben  /  "toonbeclift  en  onbootftenlïn  toe* bcc  bp  ben  anberen  geraeht  5tjn  /  baer  upt  beele  faften 
met  baet25agagie  en3©apenen/  enfijn€rcellcntie ""  Jjn 
bebe  bet  3Uajleel  bcfetten  met  büftig  folbaten  ban  Ca*  S?5S" 

tcbenYedien'ÏÏaenren  totTeecingcenonbcctoijfingejpttepn^cbacf.  ben. 
3ijnftcccitenbe-  boc»ialfobatbieconóboo2ncinenniet     &rj»  €rcellentie  i«  boon  getogen  na  ftbnöecn/   m 
i$l  fo  faleHtë  baec  upt  fijnen  nut  mogen  treeften  /  en  en  ̂ t  oclegenujept  baer  contom  befiebtiebt  ijebben* 
biebaecb2eebecbcfcljeptbanbcgccctte  toeten/  bon*  be  /  beeft  goet  gebonben  een  beel  ban  fijn  £egec 

nen  begiournaïcn  felbe  nopen  en  lefen^ftljeb  bit  niet'  te  boen  ffaen  boben  be  ̂ tab  boo?  be  ïtbn-poo2te 
boo2  bp  bonnen  gacn  /  betoiile  ̂ efe  bopagic  bp  be  $ï,t> 
berlanberjs  gebaen  i$  /  te  gebenften. 

en  Caffel  -  pooxc  /  aen  be  3ijbe  ban  ben  ïttjn/ 
altoaer  bP  op  ben  tienben  bebe  lonercn  bijftbien 
^aenbelen  ban  bet  $2iefcöe  ïleginient  /  onber 
bet  belept  ban  o&aef  a©illem  ban  ̂ affau/ 

met 
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Aim  <er»  met  berticu  ©aenbclen  <£ngclfe  /  onbec  Qct  belepb 
ÏÏnïtoaoj^an  öcn  ̂ ccc  oratio  ©ecu/  232oeberban  bcnó; 
ïiuntetn.  üetflen  ipcancopS  ©eer/  en  fjet  Regiment  ban  net 

3&002Dec  guartier  en  3©eft  -  ©2iefïanb  /  bclept  Op 
gionfter  Slccntban  <©ubenboo2be/  3Luptenant€o> 
loncl  ban  ben  $2incc  jfreberift  $?enrift  ban  jSaffau  / 
met  be  <0uartebanJMncefföaurito7  ennocljbijf 
©aenbelen  ftupteren  /  eneentoepnig :  upttoaettö  na 
25ob-bergcn  •  <®m  «32abe  ban  ©oötnlo  /  ®ber(ie 
ban  öet  anber  guartier  /  met  ben  <ü52abe  ban  ̂ olrnö 
5ijn  gelogecrt  getoceft  op  ben  25erg  ban  <&.  2£nna 
boo?  be  kanten  $002te  /  met  acöttëaenbelenban 
ben  <*5?abe  ban  ̂ ölme?  /  ttoaelf  BDaenbelen  ̂ cöot^ 
ten/  onbec  öet  belepb  banbcnColoneliiföocrop/  be 
<5uarbe  ban  ben  <®?abe  ban  ̂ oïjenlo  /  en  nocö 
ttoaelf  Baenbelen  ftupteren/  toaer  neffenstoaöbe 
%ere  banCloctingen/  mctacöt©aenbelenbanfnn 
Regiment;  een  tocpnig  benebcn  ben  25ecg  en  tuf- 
fenen  bepbebeguactieten  toa0ben§&mcejjfêaucu0 
gelegen» 

«jabcao*    fjn  öet  eerftc  aenftcmen  boo2  be  <§tab  itf  <0?a- 
SCa,lbe  Stobetonft  ban  $afirati  geguetft  getoojbeninfijn SequctiL  2öeen/  boe])  t0  ft02telinge  baer  ban  toebei;  gene- 

fen. 3£en  elfben  Süugufti  té  men  befig  getoceft  be3ï> 

gere1  met  ̂ cöanfen  te  bcgraben  /  bte  baer  na  met 
Htoop-^cnanfcn  aen  ben  anberen  3ijn  geb2acöt/  be 
toelftc  met  b2ie  ̂ cöanfen  tegen  öet  aenftomen  ban 
ben  bpanb  boo?fien  3ijn  /  toacc  mebe  be^tab  ban  ben 
eenen  bant  ban  ueiutijn  tot  ben  anberen  nant  becingclt 
toa$ ;  bm  felben  nacbt  begonbemen  bcJloop-gca- 
ben  te  maften/  upt  tjec  guartier  ban  fijn  Oercellen- 
tk  na  be  ̂ tab/  en  bes  anberen  baegguptbequar; 
tieren  ban  ben  «Efcabc  ban  ̂ oDenlo  /  en  ban  ben  %e- 
rebanCloetingen. 

<©oft  öeeft  fijn  €rcellentte  een  252ugge  boen  maften 
ban  fnri  guartier  op  Ijet  sjcnianbcften  in  ben  fttjn /  te? 
gen  beanber  3ijbe/  om  alle  toeboeringeenboeragie 
banbaerteljalem 

<©aec  naer  02ie  ftueften  <£5efdW  geftelt  Debben- 
be/  öeeft  men  feec  gefcöoten  op  ben  groten  (Coojn 
(baer  feer  uptgefcöotentoecbeinbegoop-grabenen 
bpbe  guartieren)  ook  op  ben  iCol-toozn  en  fttjn- 
poojte  /  om  be  ̂ oopgraben  beter  te  mogen  maften/ 
befgelijften  to02ben  ooft  met  ttoee  anbere  ftueften  fteeft 

ft  .  gefcljoten  opljet  ̂ oltoerftboo2beCa(fel-poo2te/ 
So!?ö?0Jt  imt  öe  tocRie  mm öen  J 5-  en  1 6.  foo bapper  öeeft  ge^ (Setite  ban  fcöoten  /  bat  bk  ban  ber  ̂ tab  ben  groten  €00211  öefc 
in  «mi*  ben  moeten  berlaten/  na  bat  fp beelguaetss  baer  uut 
«te  et*  gebaen  Dabben  /  en  ben  15.  boo?  be  ;€ente  ban  fijn 

€rcellentie  Dabben  gefclioten  /  baer  Dp  ficfjtoatte 
rttfïen  begeben  öabbe/  een  feer  pcriculeufefcfjeute/ 
bocD  geluftte  öet  ten  beften  «5ob  lof  j  ben  1 7.  ̂lugufii 
bcss  nacljtg  toerben  nocD  24  flueften  <6efcfjut0  op  ber- 
fcljcpben  plaetfen  geplant/  om  be^tabalomtebe- 
fcljïeten/  botD  alfobe  Xoop-graben  fonanietgefto- 
men  toarenalsf  mentoel  geftoopt  Ijabbe/  boo?  bien 
fjet  b2ie  bagen  lang  feer  regenachtig  en  biml  toeer 
toaö/  fo  ïjeeft  fijn  oSrcellcntie  öet  generaeffeïjieten 
nocö  toat  boen  opljouben  /  en  een  <0alberpe  bt^uH  te 
maften  /  aen  be  3©eft-3ijbe  ban  net  2&oltocrft  boo2  be 
CajTel-poo2te  /  boo2  be  fomme  banizoogulbenö/ 
bat  binnen  4  bagen  moft  gereet  toefen. 

^Den  i9.2Cnguiti/  alfo  bc  3loopgrabenbegonben 
te  naften  aen  be  eene  3ijbe  ban  be  öalbe  iBanc  /  bupten 
Öet  25oltoerft  ban  ben  (€ol-t02enboo2  be  Sijn-poojte  / 
en  öet  JBater  tipt  öet  0:bierften  bc  5^iepe  /  t  toelft 
met  een  ̂ lupofeen  boo2  be  öalbe  jffêane  opgcöou- 
ben  toerbe/  afgelaten  5nnbe  /  mitfgabcrö  bc  <0al- 
berpe  14  banben  in  Ijct  be$in ban  be  gracöte  ( tiknin 
feer  toijbnocö  btcpteaö)  geb?acöt  toaö  /  fteeftjün 
€rcellentie  met  be  ̂ ooföen  ban3ijnen  gleger  rijpe 
beliberatie  geöonben  /  om  be  |l02m  -  fcljietingc 
te  beginnen  /   en   baer   op  refoltitie   genomen 

fihnnhfrn  ̂ ^ '  Ö^  mn  omtrent  tien  uren  beginnen  te 
Wet  niet  fcöieten  met  3  5  tïucftengejcf  nuef    te  toeten:  met  29 
unutHen  grote  ttueften/  en  fe£  Beib-flucftcn/  toaer  ban  tien 
teftöoten.  ftonben  boo?  be  ftijn-poo2te  /  en  eif  boo2  öet  25ol^ 

toerft  ban  be  CajTel-poo2te  /  bijf  on  öet  €planbe- 
«en  ban  ben  öijn/  tegen  be  €:l-poo2te  /  en  nocö 
bier  ba*r  bencben  boo?  öet  plat  ban  be  (lab  en  be 

öfnibeift 
octtte* 
icjjottn. 

thotcn. 

anbere  op  anbere  plaetfen  -,  en  na  b2ic-maeï  af-fcöi  e  * 
ten  ban  alle  öet  gefeïjut  /  Ijccft  fijn  €rcellentie  be 
(tab  boen  op-epffföcn;  bic  ban  binnen  met  ben  anbe- 

ren gebelibereert  öebbenbe  /  fctieenenbaernatcltip-  Böubct» 

ttcren/  bocö  bleben  epnbclijft  baer  op  /  bat  3?  tyk  toettopge* 
bagen  öaer  beraeb  fouben  mogen  öebben  /  om  <02abe £P' tDU ^erman  ban  ben  25ecge  öaer  gelegentljepb  te  mogen 
bertoittigen  /  öet  toelft  fijn  <2jccellentie  berfiaen  öeb- 
benbe/  öceft  öet  fefticten  boen  continueren/  met  gro- 

ten ernfl  en  gctoelb  ban  een  ure  /  tot  omtrent  bijf  uren 
toe  na  noen/  en  toecbeninalle^gefcöotctu87ofcöo* 
ten/  binnen  toelftcn  tijb  öet  bolft  ban  c02aef  3©il- 
lielm  ban  l^affau  /  onber  öet  fabeur  ban  öet  gefenut/ 
be  öalbe  itïaen  ingenomen  öebben  /  en  fijn  ̂ r cellen* 
tk  om  tijb  te  toinncn  öaer  anbermael  boen  op  epf* 
fcöen/  W  ban  binnen  berbae(ï3ijnbe/  en3ienbcbat 
öet  bolft  ba|l  in  flag-02b2e  geftelt  toierben/  om  ben 
ft02m  te  beginnen/  öebben  4<0efanten  uptgefonben 
aen  fijn  €rcelientie/namentlijft/  benCapitcpn25en-  _f 
tinft/  Capitepn  duinen/  ben^bmirael^afman/jgSfj^^ 
cöberften  ban  öet  25ootgbolft  /  en  ben  <8uartier-  %mn  rjaec 
l^eefier  ban  öet  ïlegimcnt  ban  <62aef  herman  ban  »ti"  «« 

ben  25erge/  boo2  toelfteb002(©ftagierö  binnen  gin- [J"^"1* gen/  ben  Capitepn  ̂ cöaef  /  §ngenöabcn/  en 
3©abbel  /  en  na  lange  bifpnte  en  ernftig  bibben  /  ïmft 
fijn  €rcellentie  nptgelaten  öet  2Crticul  ban  batfe  in 
b2ie  jlBaenben  aen  befe  fijbeban  bejlöafe  niet  fouben 
mogen  bienen  /  en  öeeft  fijn  €rcellentie  öaer  bergunt 
ïiit  nabolgenbe  5llccoo2t/  gelijft  öp  Öet  felbemeteen 
fto2t  252iefTien  aen  be  peeren  Staten  <©enerael  / 
en  tk  ban  JgoUanb  ober  gefcö2eben  ij^tft  /   al£ 
bolgt:  . 

M  AU  RITS  geboren  Piince  van  Orangien,  <%,s(tfbên 
Grave  van  NaiTau  &c.  Edele,  Erentfefte ,  Wijfe,  fgn  «Ent». 

Voorfienige  difcrete  en  byfondere  goede  vrienden.  «nöe«$ta» 

Wy  hebben  niet  jegenftaende  de  verhinderinge  van  de  tt^n*™» 
regen  en  onweder  die  wy  eenige  dagen  gehad  heb-  *  " ben ,  fo  veel  gearbeyt  dat  wy  onfe  Aprochen  aen  de 
Stads  Grachten  gebracht  hebben  ,  de  felve  gifteren 
morgen  na  dat  wy  drie  Voleen  van  de  Batteryen  ge- 
daen  hadden,  de  felve  doen  fommeren;  waeropden 
Gouverneur  en  Capiteynen  haer  voor eeft geheten  of- 
fe  begeerden  te  parlementeren ,  doch  ten  lellen  ons 
voor  antwoorde  deden  geven  datfe  drie  dagen  refpijt 
begeerden  ,  waer  opwy  onfe  begonfte  Batterye  de- 

den continueren,  en  defakefulksbeneerftigen  ,  dat 
wy  na  den  noen  noch  onder  het  faveur  van  het  Gefchut 
een  van  de  Ravelijns  of  Bolwerken  ingekregen  heb- 

ben ,  en  waren  aen  een  ander  van  de  Bolwerken 
fo  na  gekomen  dat  wy  gereet  waren  een  preuve  daer 
op  te  doen,  dewelkfiende  die  van  de  Stad,  hebben 
op  onfe  tweede  fommatie  begeert  met  ons  te  parle- 

menteren^ en  eenige  Capiteyren  uytgefonden,  om 
met  ons  te  accorderen,  dewelk  gedaen  is  achtervol- 

gende het  Contradr.  hier  beneffens  gaende ,  en  zijn  het 
felve  achtervolgende  defen  dag  omtrent  den  na  noen 
uy  tgetogen ,  waer  van  wy  den  Almogenden  God  dan- 

ken ,  en  hier  mede  bidden» 

Edele  &c.  In't  Leger  voor  Rijnberk,  den  zo  Augu- ftiijoy, 

Onderftont , 

U.  L.  Goetwilligen  Vriend, 
Maurlct  de  Najfaii. 

fc'<0pfcö2ifttoa.$?/ 

Den  Edelen ,  Erentfeften ,  Hoogh  -  Geleerden 
Wijfen  en  Difcreten ,  onfe  byfondere  goede  Vrienl 
den ,  de  Staten  van  Holland ,  of  hare  Gecommitteerde 
Raden. 

%t  ̂ccoo?t  toa.o1  lupbenbe  albu.ef; 
Sijn  Excellentie  heeft  geaccordeert ,  en  accordeert 

mits  defen  den  Gouverneur  ,  Capiteynen  ,  Bevel- 
hebberen,  Soldaten  en  Bootsgefellen ,  wefendealtans 
binnen  Rijnberk,  datfe  vry  en  vrank  fullen  uyt  de 

-  voor- 
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pircpnen 
«il  230J3C» 
ren  tiaii 
Kijnbccft. 

bat  men  iet  meer  foube  bonnen  tipt  retfjten/  ïje&Öen*  ©f*t«« 

bc  ober  fulfó  In  fulbcn  gevalle  geltelt  in  be  gocbe'*"^™' bifcretieban  3ijn  €rcellentie  /  <8enabcen  lieten/ ^t  UcS 
fulue  erploicten  b02ber  bpbe  ï^anbtc  nemen  ais  be  uectjoiabtc 

felbe  fonben  bcbinben  /  boo2benmcefïenbtenlt  ban[ah£"  ncn ben  lanbe  te  beb02en/  enboonsoofcgoetgebonben  /ffi JJ.7! 
bat  men  3ijn  excellentie  foube  accommcbecrcn  /  bo-öt  &tcun 

ben  bc  toagens  bic  i\\  ben  3Jega*  alrcbe  in  bienft  toa*  wi'seafc 
ren/  metnocljanberc  i2oï©agcnö/  mitfgabero'mct  l$m- 

gemairiteneeit  worden.     Aftum  voor  Rijn-   alfUlHCb02b#©ib2Xö7  ^Cmtnitttch en  onbCTC ÖCftOCf* 

,  den  1 9.  Augufti ,  duyfent  vijf  hondert  fcven  en  ten  ban  s0O2lOge  al0 fijn  CjCCCilcnttC tOt  be  böO?|'5.  Sp mier.  ploicten  Ijabbe  bcrfocljt. 
1    ©e  peeren  Staten  Cïcnerael/  Ijcbbenbc  befe  re* 

<Daer  3ijn  upt  fcer  «§f  ab  getrocben  onber  ben  töou*  fölntie  aen 3ijn  €  rcellentie  geabberteert  /  Hebben  bo?* 

attoojtbpvoorfchreven  Steden  trecken  ,  met  haer  Wapenen  , 

ttniktttS' Vaendelen  en  Bagagie ,  van  gelijke  alle  Geeftelijke  en 

ountöm'  wereklijkePerfonen,  die  mede  vei  trecken  willen,  en Rentier»  ook  alle  Officiers  die  den  Konink  van  Spangien  gedient 

iu/4Ea«  hebben  ;  Ten  anderen  fullen  alle  het  gene  den  Konink 
toekomt  binnen  de  voorfchreve  Steden  laten,  foook 

de  Schcpc-n  van  Oorloge,  en  ook  alle  de  Meublen 
Me-vrouwe  deGravinne  van  Nieuwenar  toekomen- 

de .  de  Burgers  en  Ingeiètenen  fullen  by  hare  Pri- 
vilegiën 
berk 
tnegs 

öeur  bin 
nen  Örjn 
beeft  Qt> 

ftelr. 

bevneue  ben  ïjjopman  ̂ natcre  /  bijf  tëaenbelcn/ 
frcL'lt  3ijabc  omtrent  negen  Ijonbcrt  J&an/  betoelbe 
fijn  €rccllentie  tuffcï>cn  t'febcntïg  en  tacbtig  toage* 
nen  neleent  beeft/  boo2  be  tociltc  bc  30011  banCapi; 

tew" 23entinb  tn  gijfclinge  gcblebcn  t$s/  3p  3ijn  ge* ronbopeert  tot  be  frabt  <0cïbcr/  biefcnietinljebben 
toilben/  maerfïotcnfe  buptcn/  toaerober3pecnige 
gueftie  fcregen  met  bc  toarut  in  bc  poo?tc/  en  baer 
ober  ben  Ijaife  gedongen  /  en  fnn  aïfo  baer  binnen  ge- 
nomen/  en  begonben  te  mupiincren/  enbe  riepen/ 
neib/  gclb/  boctocl^abei^enbrihban  bcn23erge 
baer  binnen  toaov  ban  toerbêneensbcclömetgoebe 
tooo2ben/  en fcöonc  beloften/  cntoatgclbov  gecon* 
tenteert, 

«rapirepn  g>ijx\  excellentie  beeft  tot  Commanbcur  ober 
taJÏJJr  ÏKt  öröö^öolft  binnen  23crfe  gcftelt  Capitepn 
Kiman.  WJaef/  otti  te  commanberen  ober  IjetBrijaobolb 

bat  3i)n  €rce!lentic  totfc$  ©aenbclen/  tot  befettin* 
gebanbien/  baer  binnen  geo2binccrtï)abbe:  itëen 
fjeeft  baer  binnen  gebonben  een  betalen  (tuft?  en 
nocD  5  °  Pfere  ftucHett/  genomen  ban  be  ©örlcn-fcDe* 
pen.  ̂ aer  i$  nocï)  in  be  f!ab  bebortben  bóÓjïjon* 
öerb  ent'febentigbupfent  gulben  aen  3©ollen~iaben/ gco?bonneert  tot  betalinge  ban  ben  bolbe  ban  002- 
loge  ober  ftjjn  leggenbe^  ban  befe  banenen  toaren 
feer  beele  $atfeen  in  beseffen  getoomen/  bic  met 
bet  gefc&ut  beb02ben  toaren/  en  boo?tö  gualijbbe* 
baert  /  anber0  fo  ̂k  ten  ooibaer  betoaert  toaren  ge- 
toeeft  /  fottbe  genoeg  3ijn  getoeeft  om  ïjetbolhban  ftet 
Pleger  een  maenb  nlebinge  te  boen.  ̂ aer  lagen  oor 
bijf  gcfonftcn  oo2log-fcöepen/  baer  be  pfere  tfucnen 
ban  genomen  toaren  /  enttoee  ponten  en  ©iotfefje- 

pen. ^ijn  (ürcellentie  ïjeeft  terftonb  be  mee|ïe  afgefcDo- 
ten  toerncn  boen  bermanen  en  repareren  /  en  bc 
Süoop-graben  en^rtjanfen  boen  fïerbten.  ©O2ber0 
fo  ïjebben  3ijn  €ïceïlentie/ben3©elgebcrenen^eere 
<?52abe  3B«lcmban  jaafTan  ̂ tab-Donbcr etc. enbe 
peeren  gerommitteerbe  itaben  /  vpt  benïiabeban 

^tate  toefenbein  benUcger/  t'famentïijHgebelibc 
-    reertfjebbenbe/  opöetgenetöC!önabetegentooo2bige 

occafie  tot  '0  ianbö  meeflcn  bienfte  boo2berö  fonbe 
mogen  boo?  genomen/  afgebeerbigtbe  peeren  Ca* 
fijn  ban  ber  3|eï  /  en  üBt.  jpranh  ̂ nph  om  be  boo2* 
fcïjjebe  peeren  Staten  <0eneraeï/  ban  be  gclegent- 
ypb  ber  faften  beis  legere  /  mitfgaberjef  /  ban  3ijn  €r* 

©eï)ec«nceuentie  en  be£  boo^fcö^eben  peeren  <62abcgoetbe- 
«arhn  ban  buuftcn  en  bóo?ncmcn  /  tot  berboig  ban  bc  bernregen 
jlnraïnneuc  ©tcto?tc  /  in  bie  quartieren  aen  befe  fijbebcsf  ïïrjnö 
Jcanft     te  onberrienten/  en  boo?^  te  berfoencn/  batbefel* 
©upf?  /    be  peeren  Staten  op  be  nobeïihfjcben  tot  tmtboerin- 

?/tL^n"^ge  banalfnlhen  boo2nemcn  /  fulne  refoiutïe  fonben 
«n  S     billen  nemen  alö  be  felbe  toiften  baer  toe  geregm'; graten    reert  te  3ijn.    <&p  toclKc  p2opofitie  /  be  peeren 
ï?f"ehOTl/  ̂ taten  <©enerael/  baer  op  met  ben  Meeren  ïlabc 
Sm  te  8S£ban  ̂ tate  <0ecommuniceert  /  en  berfelberabbjjö 
btn  tefom*bcr(taen  Ijebbenbe  /  eenpacrliR  geoo2beelt  en  gcre* 
tietuatmcnfoibeert  bebben/  bat  men  boo»  ben  bienft  enb02be- 
ïS En!»   cinöe  ban  öe  reputatie  ban  ben  ïanbe  befjoo2be  te  ber* 
mmmfou* bolgen  bc  Victorie/  lik  <6ob  almachtig  belieft  bab* 
ie.         be  /  befelbe  lanben  /  boo2  bet  belept  en  goebe  Wcctk 

ban  fijn  €rellentie  genabelib  te  bcrleenen  /  bp  fo  ber* 
re  be  felbe  fijne  €rcellentie  /  tiz  peeren  Srijgö-ober* 
(len  en  <0ecommitteerbe  uptbenüabeban^tatein 
ben  Segcr  toefenbe/  na  be  occurentie/  gelegentf)c= 
ben  berfabcnenabbertenticnbanbcn©panb/  fou* 
öc  bebunben  ( confetberenbc  batter  berbregen  iö) 

ber.o  be  gebeputeerbe  ban  be  p?obtmtcn  in  beboo2< 
fcÖ2ebe  bergabciingcelb.ö  aen  bare  pjintipalen/  bè^ 
boir  gebaen/  bat  om  beertrao2binartsi  onbofien  bie 
berre  groter  fonben  belopen/  alö  bc  confenten  tot  ben 
ïïegcr  ingctoilligt  /  en  gebefliueert/  beraemt  toa* 
ren/  fonberlingc  met  be  tegentooojbige  berboginge 
en  bet  onberDouben  ban  b2  Compagnien  fonberre* 
pojtiticaen  ben  bienft  ban  ben  lanbe  in  ben  leger  toe* 
fenbc  berballen/  baer  Op  niet  epgentujftuonbe  gere? 
folbeert  tooien/  bat  een  peber  fnn  quote  in  beneb?a^ 
geti  cónfenten  tot  be  onftotïenbanbenSegerbateliK 
fouten  betalen/  en  bat  00b  be  felbe  ten aenfien ban 
bc  importantie  ban  befefanc  foubentoojben  aenge* 
nomen  bare  quote  téfurneren/  irt  Jjet  gene  toeé  baer 
aen  te  h02t  fottbe  bomen/  baer  op  bat  bc  felbe  <öebOf 
putcerbe  ïjaer  abbij^  fouben  inmengen /  binnen  1 4  ba* 

gen. 

<02abe  herman  ban  ben  25crge  toa^recöttepaf? 
fe  gebomen  binnen  <0elber/  alö  be  folbaten  bic  upt 
itijnberh  genomen  toaren  /  begonnen  te  mupteneren/ 
l)P  Ijabbe  tloee  bupfent  boet-bnecfjten  bpïjem/  bc^ 
lept  boo?  3£on  Sllonfo  bc  ïuna  /  <6ouberneurban 
Sier  /  en  ober  be  $rerben  commanbeerbe  <©on    rt     ■ 
3prancifco  pabiglia  /  befe  meenben  bpnocD  binnen  «SI? 
©etb  te  brengen/  maerfiorenbe  bat 25erft  ober  toaö/ ban  nm 
fo  iö  ï)n  toeber  bertroeften  tot  SUcrfen  bp  be  |ï2afe  /  en  pEce« 

baernaoberbcltlafe/  fenbenbe  binnen  |KcM'r$nocö  Jjmt,„ 4°o.  IKan  /  tot  be  ttoee  öonbert  llöan  /  W  ttoee  isüptetrj»/ 
bagen  ban  te  boren  baer  binnen  gefonbentoarert  ban  ombmnen 
f&aeftricbt/  en  om  bat  Ijpïjet  boo2fc0?eben  <6uar-  2JSÜn?y 
nifoen  te  beter  foutje  berfefteren/  geboot  DpCapi*  Komj  ' tepn  3Crent  25oecop/3luptenant  ban  ben  <6ouberneur/  «tacr. 
bat  ÖP  be  Camille  ̂ cbanfc  ber  laten  foube/  en  met 
3ijn  bolb  binnen  jBeurö  bomen  foube/Det  toelït  ftt»  Ijoe 
renbc  /  bat  3(jn  €rcellentte  baer.  na  toe  auam  /  fteeft 

fjem  met  fttlfeenf)aeflenb2eefe  baer  upt  begebcn/  bat  ̂ <ffflmfi< bp  b2ic (menen  gefcljut^in  beboo?f5.  ̂ cbanfe  OeeftSïf 
gelaten/  namentlijb/  een  Canon/  een  Dalf Canon 
eneen©clt(tufo 

®efe  ̂ tljanfe  toajS  eertijbö  gemaebt  ban  eert  €fc 

pitcpn  genaemt  Camilli  b'^auino  een  ̂ taliaen  /  ijk lange  ti jb  <©ouberneur  ban  BieurO  toaö  gctoecfl  /  i# 
op  be  f  rontieren  ban  ©2anbnjb  gefto^bcn  /  fnn  €x* 
cellentic  be^ebt  ̂ cbanfe  innemen/  en  fteeftfe  tiacc 
na  boen  fïeebten/  fnn  Crcellentic  nnberfiaenbebat 
<0raef  herman  bau  ben  25erg  met  ftjn  ©olftober 
be  tf)Bae^bertrocben  toasf  /  öeeftben  26. 36tigu(h7 
bergefelfrljapt  met  n.  Co?netten^aerben/  en  om* 
trent  tienbonbert  manu  Boet/  toefen befirfjtigen 
iit  gelcgentljept  ban  bc  ̂ tab  en  Catfccl  ban  UDeurö / 
en  bont  ̂   geleg'entDept  fulb.ö  /  bat  Dp  refolbeerbe  Ijct felbe  aen  te  taften. 

<©cn  24.  3Cugu|ïi  babbc  bc  <02abe  ban^oftenlo^  ̂   „. 
met  fijn^upsSb20uoo2lofbanfnn<ercellenti:c/  «iJKiii? 
fijn  «©cnabe  ̂ aef^BtUem genomen/  om  boojee-Dnuo"*»» 
nentijb/  na^uptflfanbtcrepfeti/  om  fijnepgenaf*,rcf,tni" fapren  te  berricöten  /  bp  toert  met  Det  meeftenbeellf^SS 
ban  bc  ïtupterpeban  't  tcgcr  geconbopeeit.  ©uP7?v 

«£>e  23i(Tcl)op  en  Cljeurb02(l  ban  Ceulen  /  Decft ï9"0* 
terjlont  na  bet  innemen  ban  %tvh/  ben  ï|eere  ban 
23oebljolt  altrijn  <5efantaen  fijn<£rcellentiegefon* 
ben/  berfoebenbe  rcflitutie  ban  be  ̂ tab  ban^ijn; 
berb/  en  batfjp  officiers  ban  ben  mti  foube  baer  J®}?™. binnen  fïellen/  aïfo  bc  Uoninb  nept  nabcn€olgc*ff5oS 

ttaenl>abbe/  maerfjjn€rt*ellentie  en  be  peeren  ïta**ö"!'e» 
ben  brui  Staten  albaer  toefenbe  /  ercufeerben  turn  TiotUtit 
bat  &p  bc  ̂tab  tot  boften  ban  be  ©ereenigbe  #:obm*  Sï  S1V5* cien 
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cien  ben^anb  afgenomen  öabben/  en  bat  fplup^ 
ten  fob2eebe  commiflïen  niet  öabben/  om  Dte  alfo 
obec  te  geben  en  belangenbe  be  <©fficfec$  ban  ben 
rCoï  toatf  caetfaem  gebonöen/  befelbe  ban  toegen 
be  Staten  <0enecael  te  commttteecen/  om  allebe- 
bjog  te  toeren  /  banfobeleoegececbtigbepbbanbien 
aenginft/  baec  in  meenden  fp  bat  ben  25ifVcbop  niet 
foube  bccft02t  toecben/  bocö  renbopeecben  ben 
«*3efante  aen  be  ïjeecen  Staten  CJenecael/  omaen 
befelbealfulftbecfoeftteboen/  ais  öem  goeb  bunnen 
foube. 

«$tjn  Crcellentie  in  bebenfien  genomen  öebbenbe 
of  öp  be  <§tab  Cteol  toilbeaentaften  en  belegecen/ 
becflaen  öebbenbe  bat<©2aef%cmanbanben25ecg 
bectcoeften  toatf  /  öeefc  boo2öem  genomen  be^tab 
en  Caflecl  ban  USeucg  te  belegeren  /  té  becöalben 
met  öet  gebeele  £egec  baec  na  toe  getcoeften  /  öet 
3legec  noclj  beflaenbe  in  befeftig  ©aenbelen  ©oet- 

j®eüt0  jinecïiten/  enm  2lt  cojnettenpeecben/  entëben 
29.  ffiuguiït  baec  booj  genomen/ en  öet Hegecge^ 
beplt  inttoee  guactiecèn/  öet  eeneen  gcootfiefoge- 
cenbe  boo?  be  &ecft-poo2te  en  l$een-poo2ten  /  altoaec 
ftp  öem  felben  logeerbe  met  49.  ©aènbelen  boet- 
ftnecöten  en  alle  beftupterije  /  en  öet  anberboo?be 
fbone  ban  be  $ieutoe  ̂ êtab  /  altoaec  be  l^eere 
m  Cloetingen  met  fe£  ©aenbelen  ban  fijn  föegi* 

ment  en  bijf  ban  bet  Regiment  ban  öet  $oo2ber 
quactïec  /  en  3©e(t  -  ©jfefïanb  /  onöec  öet  belept 
ban  ben  ̂ becjlen  ̂ Dubenboojbe  gelogeect  toaren  /  tn 
Öet  aenftomen  iflfec  eenige  febermutferinge  Q2(cïMct 
boo2  bederft  tik  MptmiK  $oo#ei$/  betoelfte  ben 
bpahbinljielt/  tot'gabonttftoe/  batttoee  ̂ cöotfe Baenbelen  nuamen  om  be  ©?iefen  banbetoacötte 
berlicöten/  boen  öebben  fp  be  Ikecftebeclaten/  be£ 
anbecen  baegs  öeeft  men  firtj  begcaben  /  en  bega* 
bontg  beioop-gcaben  enap20cöen  beginnen  te  ma- 
feen  /  met  15  tëaenbelen  ftnecöten  /  namentlgh  / 
bjjf  ban  öet  ©riefcöe  Regiment/  bier  ban  öet  €n- 
Celfe/  en  btecban  fjet&cöotfe  Regiment/  enttoee 
ban  öetöegiment  ban  ben  Cfcabeban  ̂ olmtf/  be 
©2iefenboo2be  <§teen-poo?te/  be  ̂ cöotten  met  bie 
ban  <§olms  boo2  be  &ecft  -  poojte  /  en  b'Cngelfe 
tuflfeben  biptt  #oo?ten  /  en  op  ben  abonb  toectbelCtöfeïa'ec/  op  öet  Cafleel  fijn  fe0flucften<i5efcöut£ 

|X"pn  ̂ cöotfe  Capitèpn  3©abbel  boot  gefebotenin  belgebleben/  b?ie  ban  be25atecije/  al$  een  Canon  ban 
mw»  loopgeaben  /  fijn  €rcellentie  iBaucitiujS  öabbejemao2binaciegetoitöte/ een  öalf  Canon  met  tuiee 
uottn.  ttoaelfflucftenaBefcöutëboen  bjengen/  betoelfte  öp  Wielingen  en  2.  fceltflucften;  en  oohbiecnieugc^ 
&eux*Uei\iU  'gnacljtiS  boen  planten/  emmt  eenige  betf'flagenj&abelov  elft  ban  Sooooftoaec/  bietotCeu^ 

eniot 
lutfoen 
«ftijorcti. 

347 
Dat  de  Gouverneur  ,  Capiteynen  ,  Bcvel-hebbe-^a»  fjet 

ren,  Dienaers  des  Koninks  en  alle  Krijgduyden  enfMI:nf' 
Soldaten  van  dit  Guarnifoen  ,  in  goeder"  ordonnan- öec'^fe» tie  uyt  fullen  trecken,  met  ontwonden  Vaendelen,  DtncnCa* 
flaende  Trommelen,  Koegels  in  de  mond,  ontfte-fa,m  bfln 

ken  Lonten ,  met  haer  Bagagie  ,  Paerden ,  en  Vee ,  J^01*** toekomende  de  Capiteynen ,  Bevelhebberen ,  en  dat 
hy  om  al  't  felve  te  geleyden ,  fo  veel  Wagens  fal  heb- ber) ,  als  hem  van  node  fullen  fijn ,  fo  wel  voor  de  Ba  - 
gagie  als  voor  de  gewonden. 

Dat  den  Gouverneur  uyt  de  voorfchreve  Stad  een 
kleyn  metalen  velt-ftuksken  fal  mogen  mede  nemen , 
met  fo  veel  Ammunitien  van  Oorloge  ,  als  een 
Karre  fal  konnen  dragen  ,  en  twee  Paerden  trek- 
ken. 

Dat  den  voorfchreven  Gouverneur  Convoy  uyt 
dit  Leger  fal  hebben  voor  fijn  Vrouwe  ,  tegen- 

woordig wefende  in  de  Vlecken  van  Lint ,  om  de- 
felve  met  haer  Bagagie  ,  met  hem  te  mogea  ne- 

men. 
Dat  niemand  van  de  Borgeren,  noch  fel  fs  de  Gou. 

verneur  niet  fullen  onderfocht  worden  van  't  gunt  daer 
gepaflèert  is ,  gedurende  het  Gouvernement  van  den 
voorfz.  Gouverneur. 

Dat  de  voorfz.  Gouverneur  beloven  fal  ,  morgen 
met  het  Guarnifoen  uyt  te  trecken  ,  en  de  Stad  en  het 
Cafteel  van  Meurs  in  handen  van  fijn  Excellentie  te  le- 
veren. 

Dat  hy  hier  een  Gyfelaer  fal  laten  daer  fijn  Excellen- 
tie aen  fal  genoegen,  totdat  de  Wagens  en  Paerden 

fullen  wedergekomen  fijn. 
Aldusgedaenin't  Leger  voor  Meurs,  den  z.  Sep- tember 1597. 

;©en  becben  .geptembris  fijn  fp  uptgetogen  / 
(leeft  omtrent  830.  iBannen  /  fijn  €rcel(entie 
ï)^ft  öaec  boen  öebben  omtcent  40.  a®agenen  / 
baec  booï  Capitèpn  Söoecop/  in  <®ftagie  gebïeben 

£ijn  Crrellentie  öeeft  albaer  belall  te  comman* 
beecen  ben  boo2noemben^eeceban<0iHelle0'  /  met 
fnn  epgen  ©aenbel  en  öet  ©aenbel  ban  €mteptt 

anberen  baegs  boen  fcöieten.  <©p  ben  nabolgenbe 
nacöt  3tjn  be  piefen  geap?ocöeert  tot  op  be  ftant 
lian  beaSrartjt  /  betoelfte  nauto  en  onbiep  toa$ : 
maer  obermit§{  men  op  b'anbere  plaetfe  fonanocö niet  toa$  geftomen  /  beröinbert  toefenbe  boo?  ben 
regen  en  guaettoeber/  fo  öeeftmen  ben2.^eptem- 
bjigf  nocö  niet  beginnen  te  fcöieten/  gelijft  frjncr- 
cellentie  boo2genomen  öabbe/  om  baer-en-tufifcöen 
te  gaen  logeren  op  be  <5?acöt/  en  onberöetfabeur 
ban  öet  fcöieten  /  met  beöulp  ban  eenige  25ie£-ö?ug^ 
gen  ofit02ft-b2itggen  oberbe  Cfcacöteninbe3©aJle 
ban  be  ̂ tab  te  nomen  /  ban  eer  öetfelbenocöge- 
f eïjiebe  /  f^tft  ben  «Souberneur  ban  iBeurjS  ̂ nb^eass 
be  ipöiranba  een  ̂ pagniaert  /  tegen  be  öope  ban 
eeniegelijft/  öebbenbe  gebeft  ban  ̂ oeber/  eentoep^ 
nig  nabenmibbageen  €ambocrringefonben  aen  fijn 
ücrcellentic/  becfoeftenbe  ttoee  <0öf^aersf  tegen  be 
gene  bieftp  foube  uptfenben/  omteöanbelenbanbe 
^§tab  en  öet  Catteei  ober  te  geben/  fijn  <£rcellentie 
Öeeft  ben  ̂eere  ban  <©i(telleö  (©berfteEieutenant 
ban  ben<6Jabe  ban^olmsS  ( bie0  ̂ cöoon-mocber 
baer  binnen  toa$ )  niet  Capitèpn  «gingenöabenbaer 
ingefonben  /  ben  <©oubecneuc  öeeft  baer  uptgefonben 
ttoee  Capitepnen/  namentlife/  Capitèpn  ̂ ucljet  / 

eit  Capitèpn  25oecop  /  3licutenant  ban  ben  «Sou- 
berneur  /  en  na  eenige  bifputen  i$  't  3ficcoo2t  gemaeftt inbefecfojme. 

•ttöWfle*  TN  den  eerften,  dat  hem  niemand  bloot  fal  geven , 

S^ml*  *nochtearbeyden,  nochte  ter  eender  noch  ter  ande- 
'ieimemtt  re  zijden,  hem  geenfints  vertonen  binnen  de  Schan-^ 
aen  «Bou*  fCn  en  Muuren,  fo  buy  ten  als  van  binnen  der  Stede ,  ter 
StlL  tijd  toe  dat  de  Articulengetekent  fullen  zijn,  van  wat 
ntn  /  m  Natie  het  ook  zy . 

len  geflagen  toacen  /  om  op  ponten  te  geb2upftctt. 
^en  (©oubecneuc  Jtëicanba  i$  tot  25?uflel  gebangen 
getoojben  /  en  i.ö  öert  tegen  öem  gep^ocebeect  /  maer 
na  lange  betentie  i$  ÖP  b?p  getoefen  /  betoont  öebben- 
be/  batter  geen  £0  ponb  ©ulber  meer  inbe^tab 
en  Cafleel  ober  toaö  gebleben  /  enbatöpfulftötij- 
belijft  öabbe  berabberteert  fonber  batter  ïnboo2fien 
toass. ^ijn  Crceïlentie  öebbenbe  o?b?c  gefteït  binnen 
iBeuriS/  om  be  a©allenen  <6racöten  te  bermaften 
en  berbeteren/  en  be  Eoop-graben  en  ̂ cöanfen  te 
flecöten/  i$  ben  8.  ̂ eptemb^iö  met  benganfcöcn^ 
^eger  opgetroeften  /  en  öebbenbe  een  Stugge  ban 
omtrent  öonbert  treben  lang  boen  pen  ober  ben  itijn/ 
të  öet  geöeele  Pleger  ober  beïSibieregepafTeert/  en 
bien  abont  /  tuflcöen  bec  3lippe  en  ben  ftijn  gclo- 
geect  /  be0  anbecen  baegg  boo2t  tcecltenbe  obec  be 
ftippe/  téepnbelijftenben  n.^eptembecboo2<0rol 
geftomen/  flaenbe  fijnen  ïeger  tn  öet  btccnantaen*#n  ^» 
be  3©ejl-3ijöe  ber  boo?fcö2ebe  ̂ teben  /  betoelfte  metloll""' bijf  25oltoecftenen  goebeftcijfttoegen  boo2fienenbe*beie8eit 
fet  toaö  /  met  ttoaelf  ©aenbelen  ̂ olbaten  en  tine^cou 
©anen  ̂ uptecen  /  baec  obec  45cabc  gjan  ban  Sim- 
bo?g  en^tiecum  commanbeecben/  öet  fcöeen  beien 
al  een  falte  te  toefen  omöact  aen  te  tajlen:  ban  fijn 
€rcellentie  öeeft  met  een  gcote  ccucagie  en  onge- 
loo^lijftenneecfligöept/  in  ft02te  Dagen  fo  beeltetoegt 
geb2acljt  /  bat  Ijp  be  ,gtab  met  feö  P2incipaele 
^cljanfen  en  eenige  anöece  3©acöten  en  Uoopgcaben 
alfo  öeeft  becingelt  /  battec  niemanb  npt  nocljte  in 
mocöte/  en  bemerftenbe  iiat  be  <§tab  niet  ban  met 
louter  getoelb  foube  moeten  ingenomen  to02ben  / 
beeft  ÖP  7*  <0albertjen  of  bebeftte  JïBegen  boo2  be 
<5cacöten  tot  aen  be  ïöallen  boen  maften  /  om  tn ttoee 
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ftnee  2Soro5erBeneri  ï&alfen  baer  omtrent  te  mogen  toebcrem/  en  berftlaerbe  /  bat  be  ftupteren  oef  hu  ®« *«■ 
Bomen/  fiellcnbc  baer  toe  ttoee  p2incinaie  en  noen  toaren  liebcrin  De  (lab  teflcrbcn  /  al?  baer  paerben  Jj^,.?™ 
ttoee  rnmbrre  batterijen  ombe^02fttocrencntoal*  te  berlicfen/  .bab  bacrom  batfe  be  paerben/  Bacn-  Csn. 
len  fo  te  öcfetneten/  botter  niet  een  iRcnfdj  op  fonbc 
nonnen  Öuürén/  en  be  3Dcrnen  beter  fouben  mogen 
Uooatöaett 

tytt&ta     en   aïfo  Det   &tebcucn  ban  <£5oo2  onbefet 
J*« *m gelaten  mats/  fa  Ijeeft  fo»  «cjrccHenttc  bat  feibe 
fijnifi^  innemen/  en  met  een  Bacnbcl  ̂ oibatcn  be* 
lemfebomfét* 

fmmwi      <g>je  öan  be  ̂ tritr  naboen  een  balbe  t^ane  btn- 

SS r2  )•"«  Oet  Hlcbelber  ?3oltoerft  gemaefet  /  en  fijn  baer omtrent  eenirte  frbermutfelm  geballcn  /  om  bat 
.  men  omtrent  bc  £5eltemcr  $0O2te  gearbept  l^eft  / 

Bet  Snater  bat  met  eenige  fcljutfelen  bp  bit  ban  be 
^.tab  tot  bertrtepirtöe  Dan  Daere  gracljtcn  gcTjoubcn 
Uierben/  af  te  lepben/  öct  toelne  epnbelijft  ben 25. 
September  bes  nacljtó  gefcOfct  i.07  baegs  te  boren 
tobbe  ben  Uier  -  toerft-mecficr  ban  fijn  «excellentie 

«janu  fo  ben  23?anb  til  be  ̂ tab  nefefpten  /  en  toag  ben  b?anb 
*  ama   5ecc  fc^2tcfeelp  om  te  fien  /  en  ten  toacc  be  neerftig; 
se,t9«cn.  |lcpt  ̂ an  jje  ̂ gerei  foube  een  groot  beel  ban  be 

&tab  afgeïuant  bebben/  toont  be  ̂ olbaten  liepen 
oen  be  toallcn/  en  lieten  be  JDupfen  toanben  fonber 
bacr  na  te  fien/  baer  boo2  tod  40  li|upfenaf  b?an; 
ben  /  bm  25.  September  naer  noen  të  baer  toe- 
her  bjanbin  be^tab  gefeïjoten/  en  g?otefcDabege- 
fcJjtetr. 

35en  25.  £:ptembïtë  fappcecbe  men  fcer  in 
net  25oltocrft  aen  be  3£ebeïber  $oo?te  /  bat  eenige 
met  Stenen  baer  opliepen  ennabenBpanbftaften/ 
anbere  toierpen  bcrft-fiolencnberft-pottenober/  en 
moesten  alfobifttoilë  ben  alarm  /  boclj  menarbep; 
be  mee|t om  een  beguame  operelle  te  manen/  baer 
ober  15.  ifèan  tn  be  front  foube  mogen  opgaen/  be 
febenbe  <0albcrpe  toerbe  mebe  aen  be  3uptface  ban 

©feban  Üet  <0aflDup.^  25oltoerft  aengeb2acljt:  omtrent  b2te 
©coi  ba*  ïmren  na  noen  fonben  bit  ban<0rolecn(&rcmpctter 
iothm  j    U{1j/  en  berfocöten  ten  ttoeebcn  male/ bat  men  ttaer 
benut  om^ie  begern^  toilbe  geben  /  om  aen  <*E>racf%r; 
aen  «Braef  man  ban  ben  25erge/  C5ouberncurban<6elberlanb 
yecman   te  fdnijben  /  en  ftjnamtooo2btebertoacljten  /  fijn 
Sta?  te  «frceüentie  anttooo2be  bat  öpfe  met  een  uure  toilbe 
mmni  geben/  maer  foubenfe  binnen  3  bagen  alle  be  üop 
n  toeft  rön  boen  b2eften/  en  bat  lp  fulluSb002antto002.be  foube 

m  brengen  1  en  font  ïjem  baer  mebe  tóeberom.    É02tjS 
baer  na  quam  ben  (Ccompctter  tocberom/  berfoe-- 
uenbe  bat  men  ttoee  Capücpnen  tn  be  <§tab  \x>ilbt 
fenben/  \yp  toilbe  oo«  ttoeeberfenben/  bten  bolgen^ 
be  to02bcn  tn  bc  ̂ tab  gefonben  ben  ftitmeefterbu 
23opö  en  ben  Capttcpn  ?fi«Tueru0  /  en  guamen  upt 
be  j§tab/  ben  ititmeefteritoebbergenenCapitepn 
<ST02tenbacïi/  betoelfte  betblaerben  te  b2ebcn  te  toe- 

fen /  be  <&tab  aen  fijn  €rccllentie  ober  te  neben  / 
mito  mogenbe  upt  treeften  met  <0efff)ut/  ̂ aerben/ 
3^aenbelen  /  Rapenen  en  ©agagte  /  en  baer  f  oe  met 
laagenen  en  ̂ aerben  gcatcommobeert  toefenbe : 
baer  op  fijn  <grccllentie  anttooo2be  /  bat  fp  fouben 
mogen  unt  treeften  met3©apenen  cn25agagte/  al- 

leen fonber  meer  /  en  mittf  belobenbe  tn  b2te  maenben 
aen  befe3ijbe  banbe  lüafeniet  tebienen/  enbatbe 
4?ntfanger  ban  be  <Dome?nen  en  anbere  mibbelen 
ban  ben  i^oninft  /  foube  moeten  reftcnen/  met  toel- 

ne anttooo2be  een  ban  Oen  lupben  na  be  flab  foube 
mogen  gaen/  enmo2gen  b2oegbcfebeptftomenb2en- 
gen/  of  53  bes*  boen  toilbcn  of  niet/  €o2tenbacbginft 
nabettab/  en  25oebbergen  bleef;  onbertiMïcDen  liet 
men  niet  met  (apperen  en  3©erften  boo2t  te  gaen. 
^eji  ̂ olbatcn  bp  ï^aer  Ijebbenbe  eenige planften  /  om 
tjaer  te  beeften  Uob2  Ijettoerpen  banbeHeenen  /  en 
eenige  fpijfe  om  teecten/  gingen  tot  aen  ben  3^am  / 
aenbe23cltemer-poo2te/  g2oeben  baer  een  gat/  om 
[)aer  te  bergen/  engrocben  baer  na  bupten  Setfiout- 
toerft  ban  bat  ©am  /  en  aaben  alfo  bet  toater  feboot 
om  af  te  lopen  /  fjet  toclït  terftonb  met  fulften  getoelb 
liep/  bat  bet  beel  groot  toerbe/  on  bet  toater  upt  alle 
be  graebten  toeg  liep/  maer  begraber$roofrénbc$ 
anberctt  baegiSin  öetgatbhjben/  enbaertegcnöbet 
toerpen  ber  fteenen  bebeeften  /  tot  bat  Ijct  ftiiflanb 
ban  toapenen  toerbe. 

<©en  Z7*  September  guam  Co?t  enbcö  b2oeg 

affïaet. 

beien/  en  Co2nctten  mogten  mebe  nemen/  bat  men 
ben   <Ontfanger  beg  feontngs  niet  b02iber  toil* 
be  beftoarenalsf  bie  ban  25crft/  en  berftlaerben  tocï 

te  b2eben  te  toefen/  b'eerfle  D?ie  maenben  niet  te  bie- 
ncri  ober  befc  3tjbe  be.ö  Öüttsl ,-  baer  cp  fijn  <g  wellens 
tic  berftlaerbe  niet  een  point  ban  be  Uorigeanttooo2bc 
te  toillen  beranberen  /  maer  fo  be  <£5ecammif  tcerben 
ban  ben  ïtabcban^tatebaeropintercebeerben/  en 
til  ïjetbcbenften  fielden  /  ófïjet  niet  beter  toaretüb  te 
toinnen/  enljaer  nocb  pet  te  laten  bolgen/  berftiaer- 
ben  3ijn  (^rcellentie  alleen  upt  courtofieben  <02aef 
ban  ̂ tirum  te  laten  boïgen  alle  3ijn  cpgen  paer- 

ben  /  aen  $aulo  €miüo  10  paerben  /  aen  b'anbcr  2 
ftitmecftertf  elfts  feö  paerben  /  en  aen  elften  Capt- 

tcpn te  boet  een  paerb  /  bat  b'<©ntfangcr£  ban  be 
<!£omepncn  tn  #2tginalt  fouben  moeten   cberle- 
beren  alle  be  öegsfïer^  /  en  Cojtenbacï)  bacrmebr 
na  be  ̂ tab  mocljtc  gaen  /  en  bo?t  anttooojb 
brengen  /   toant  fijn  €rcellentie  3tjn  <6ijfelaer0 
ban  teriïonb  upt  be  flab  te  rugge  toilbe  ontbic* 
ben.    C02tenbacb  toeclj  gegaen  toefenbe  /    bifpu? 
teerben  eenige  bat  Ijet  beter  toare  tijb  te  toinnen  / 
en  ooft  alle  be  paerben  te  laten  Uolgcn  /   anbere 
mepnben  /  tnbien  men  befe  foo  goet  appotnetc* 
ment  gabe  /  bat  men  ban  bp  naefï  op  alle  plaet* 
fen  foube  moeten  app20djeren  /  en  op  be  JBallen 
logeren  eer  3?  bet  fouben  toillen  geben.    I£tet  na 
quam  ben  Capitepn  ï^ijftin  ban  ben  <ganbe  upt  / 
enbc  berfoeïjt  feer  tnftantelijft  /  bat  men  Daer  bocö 
alle  be  paerben  en  ©aenbelcn  toilbe  laten  bolgen  / 
feggenbe  /  batfe  lïeber  toilben  fierben/  al^  anbere 
upt  treeften,    ̂ aer  op  3ün  €rceilentie  gecfttnbe 
b2aegbe  /  of  3P  nu  om  eenige  beefïen  toilben  fler^ 
ben/  of  baer  laten  boob-fïaen  /  betotjle5plteberbe 
flab  toilben  oberleberen/  alsf  om  ben  bienft  ban  ben 
&omiin  /  en  betoaerniffe  ban  be  ̂ tab  fierben  / 
of  baer  in  boob  gefïagen  te  to02ben  ;  ̂ ocb  na 
beel  p20pooflen  ober  en  toeber  ober  op  bit  mate* 
rte  geballen  /  fepbe  fijn  €rceUentie  /  bat  \jp  bte 
conbitien  niet  begeerben  te  beranberen  /  maer  om 
te  betonen  /  fepbe  öp  /  bat  Op  öaer  courtofelijft 
toilbe  tracteren  /  toasf  te  b2eben  aen  bet  Uoetboln 
be  ©aenbelen  te  fcöenften/  en  bat  baer  mebe  be  re* 
benen  ban  bet  boet  -  Uolft  gerebbet  toa&    <£n  fo 
3P  bit  ban  be  Caballcrpe  mebe  toilben  gerebbet 
bebben  /  bat  ban  Conté  ̂ aulo  €milio  mofl  upt 
nomen  /  en  fulfcg  aen  fijn  (Excellentie  berfoeften  / 
bic  ban  betonen  foube  /  toat  öp  tn  3ün  fabeuc 

foube  toillen  boen.   ®t'er  mebe  ban  be  Jèanbe  toe* 
berom  gegaen  3tjnbe  f  guam  öpmet  benboo2feï)2e- 
ben  €milio  toeberom  upt  /  bte  ooft  berfoeïjt  /  bat 
fijn  Crcellentie  foube  geitenen/  bat  ooft  be  ïïupte* 
ren  ïjare  paerben  fouben  mogen  beboubcn  /  iKt 
toelft  njnCrcellentie  berftlaerbe  tn  3tjnfabeur  gaer* 
ne/  en  uptcourtofte  te  boen/  fonber  bp  fret  contract 
baer  toe  te  toillen  gebouben3pn/  Uerfocfjtenooft  bat 
men  be  25urgerije  bp  tjaer  ̂ 2ibiiegie  foube  laten  /  en 
ten  beften  tracteren.    ̂ tèm  /  bat  alle  <0ecftelijfte 
perfonen  en  25urgerjS  /  bit  niet  fouben  begeeren 
te  bltjbcn  /   mebe  U?p  fouben  mogen  bertreeften/ 
bet  toelft  mebe  alfoo  geaccojbeert  toerbe ;  blijben* 
be  altijbef  baer  op  batfe.  m  bik  maenben  op  bt(t 
5ijbe  ban  be  jföafe.  niet  fouben  mogen  bienen, 
<ü>p  alle  toelfte  conbitien  bet  appoinctement  aen^  3^002 
genomen  en  gearrefteert  toerben  /    en  batfe  op  met  du  wn 
'#  anberen  baegtf  fonben  upt  treeften/  baer  toe?i?Löe' men  baer  met  98  3Bagcng  fcube  afftfteren  / 

bU$m*u
 

beloof  ben  3p  be  felfbe  niet  bo?ber  mebe  te  ffee* 
pen  ban  tot  btr\  Sbijn  /■  en  bonben  gcet  te  pafifec* 
ren  bp  €mmerift  /  baer  toe  men  albaer  o?b?e  ban 
ponten  foube  beftellen.  (€ct  bet  confentcren  ban  be 
paerben  en  $aenbelcn  ïjoïp  beel  /  ben  njb  bte  men 
baer  meenben  te  toinnen  /  en  bc  fcfterljept  ban  be 
plaetfe  te  bebben  /  al  eer  mogelijft  ban  Simiens 
eenige  guabe  tijbinge  guamen  /  en  be  faften  bc* 
ftoaerbe  /  betotjle  men  Uoo2  fefter  bielb  bat  ben 
Carbinael  3ülbertug  alle  5|jn  mac&t  emploperen 

foube/  om'tfelbeteomfetten/  aïfo  men  baer  af  geen 

fefter^ 
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fmttïjtph  Ijdit&c.  Wcxfiz  fliltfanb  ban  toape 
rien  ioscöc  genomen  /  boe  ban  ber  ̂ anbe  beer  jte* 
mael  toeber  «a  treftatr  «ccrbe/  cnccntinueerbcbacr 

na/  mitg  net  aengacn  ban  betappointement/  öt'cc na  gingen  £c  Cfcawputeerben  toeberom/  op  2$oc> 
bergen  na/  na  De  fïaa/  en  fijn  €rcellentie  fepbe 
«acr  aen/  bat  Dp  baer  öcsS  anderen  gacgs  b2oeg  öc 
toagencn  foube  5cnben/  en  een  perfoon/  bacr 
aen  fb  siï  fouten  boen/  om  in  b2ic  lïjacnbert  aen 
We  3i}be  ban  be  liöafe  niet  te  bicnen. 

<Bè$  nac«t$  Bcfetten  men  be  jDac&t  a!  om 
(fo!.4i.}8l  cben  ftern  ;  rccDttf  fo  0et  appointement  ge* 

floten  ton.ov  «reeg  men  tn  't  2leger  een  üoppe 
ban  renen  blief/  bp  eenen  itofel/  op  ben  20.  «jgsp* 
temti?t0  upt  tïu&bilic  gefetaeben/  aai  ben  ?fim- 
bafTabeur  ssufenbal/  itupübcnbe/  bat  hk  ban 

Sïmteng  3«nbe  /  bat  't  lieger  ban  ben  ï^arbi* 
nael  op  een  Canon -feïjote  na  aen  be  ̂ tab  gebo* 
men  toefenbe/  en  ecnig  boln  ober  be  &omme  ge* 
tooipcn  Ijeuöenbc/  bic  te  wigge  granen  toaren/ 
Daer  niet  babbe  nonnen  fcfourcren  met  bcri  &&> 
nink/  brn  19.  ̂ ptentïQtë  toaren  geaccoiöeert 
fcatfe  fouben  upt  trennen  met  3Bapcnen  en  25a- 
gagte  /  maer  pafifcrcr.be  beo?  't  Ecger  ban  hm 
fltomnn  /  fouben  upt  öcen  bacr  Itonten  /  op-rot* 
Jen  be  jjnenbeïen/  en  met  eênen  {tillen  trom  gacn/ 

ban  boor  't  jüeger  3ijnbe/  boen  't  gene  ijun  t?cltcf= 
be/  en  mebe  nemen  al'tgene  fpbragenhouben/  en fjoctoel  men  btcn  ojief  geen  boiftomen  geloof  gaf/ 
foubenfi  nocutarrê  bet  appoinctement  boa?  bie  ban 
«5rolfeeröcftoaertDcbbcn/  mbienfe  eenen  bagb?oe* 
ger  genomen  nabbe. 
^m  z%.  ̂ eptembji-^  /  ontrent  8  «ren  /  fonb 

men  na  be  j§tab  be  <0tiarbc  bdn  fijn  «excellentie/ 
ban  ftin  Cfcnabe  (0rabe  ïBillem/  en  ban  ben  <0ra* 
beban^oDcnïo/  om  beJètab  te  befetten/  men  fonb 

ook  be  toagenjs  tn  be^tab/  en  ben  ig'cece  ban  ben tempel  om  ruptcren  enfetbatett  beneeb  en  beloften 
af  te  nemen/  ban  batfe  tn  b?te  maenben  oner  befe 
3tjbc  ban  ben  i^afe  niet  en  fouten  trienen/  't  torlft 
fp  allee/  bpeen  geroepen  3ijnbe/  geujfeelijlt  Beloof* 
ben,  #p  ben  mibbag  ging  be  Cfcabeban^tirum 
&P  fijn  Crccïlcntie  eten  /  en  be*  na  rióettë  ten  een 
uren  toog  hm  bpanb  it?t  be  «^tab/  booi  im  toog 

ïlVöJoi  ö*  Compagnie  ban  25oeböecgcn  met  78  paerben/ 
p  -  '  bacr  na  boigben  be  tóagert*/  narren  en  trog/,  tn getale  ban  i2otoagenö  en  narren/  en  baerop  fnh 

nen  getal  ban  b^outoen  en  «moeren  gclaben  ató  fp 
motöfen/  en  bacr  ginfter  norlj  toel  fnllten  getal  te 
boet/  batbettebetlüonberenbjaö/  en  met belna- 
£cn£  tog^n  toel  100  foïbaten  te  boet  /  toaer  na 
bolgöe  te  Compagnie  ban  33>on  ̂ antDio  be  Ec 
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£^L^S^!?^&anbect8/  hm  KfütouA Op  Ijaer  Dabben ;  bib?es> 
m$  bp  be  SSutgerö  neef) 

leger  tn  be  ftab  gc= 
be  boallen  toaren  ta^ 

■■ 

1  ®t ffipfllltJ 

tamelijö  /  en  Iwgefó  unt 
frljoten/  een  noeDe  menigt. 
mep  bafl :  bc  gtacöten/-.  bal bctf  met  beletten/  al  b^oog ^nS  wnnÊn  fnbffi 
al  een  balbe  manc  gemaelft  ̂ ^w^\mi 
bc  Sebclbcc-pow/  bic  niet  \L\  HK?  ̂ an om  ben  oberbal  ecnige  «ren  0^  t%SS?%hS3 
Det  boltocrlt  bol  gebulöe  aabion/hi  ii,« Ttm groot  boo2beel fonbe gegebcn  Nt^^mbaeS 
te  logeren/  A1  Dabben  nocD  tm  Baïbe  Vn- "rtwec 
't  <tëatfljupp-uoltocr&  begonnen  /  batgnftfinS 
foubc  Debben  ïtonnsn  bicnen  ;  luacr  «PtvVA  m 
fag/  batfe  UtljtelrjU  all?2  om  ben  Dm  fouu  fKo* 
ben  ftotmen  «omen/  inbien  fp  'tndtlj  eeiu'ge  -.laert 
Dabben  totlïen  öouben  /  te  meer  /  om  bat  be  iv'tne 
ban  (tin  Crccllenttc  aen  be  2Ubelba--poo2te  berg 
anber  be  mnure  toa£  /  biefe  ban  binnen  gemaetf 
Dabbtn ;  rncn  fag  ook  hatft  beel  gaten  in  be  aeröc 
gcbolbcnDaöben/  om  Daer  paerben  in  tefettcn/  en 

teöcteare'n  boo?  bcnb2anb ;  ban  be  liunfen  toaren? ber  teel  80  berfoanb  /  maer  be  (lab  toa$  anccutf 
een  feerbtipl  berballeu  gat/  baertn  niet  eenfreenen 
Ijup^  toa?x/  ban  alleen  be&ern  en^Iooiter;  hü2t$ 
m  fjet  upt-trefe«en  ban  ben  Bnanb  Quam  5ijn  €r* 
cellentie  tn  be  ̂ tab/  on«  bte  te  beften/  en  bonb 
albaer  be  ̂ otöaten  hk  na  €>lbcn5eel  meenben  te 
«eeren/  ̂ nfepbeDaeracn/  bat  bprjaer  baer  in  b?p 
fielDeu/  te  boen  bat  fptoiiben/  maer  inbien  3pDn?r 
in  b|te  itëaenben  ergens  lieten  belegeren/  en  \iv\c  in 
banoenïtreeg/  batöpfe  foubeboenfjangen/  en  lictfe 
baer  ï^nebe  ben  letïen  htfti  toeber  na  (©ïbenjee!  neeren» 

^>ö  l^ccre  ban  <©02t  too?be  ban  3'ijn  €xt&  m  mmt 
lentie  <«5otiberue«r  ban  <6?ol  gemaeht/  en  cp  ben  »«n3èo?t/ 
abcnb  togen  baer  tn  ban  be  ̂ ollanbfe  Compa^  flTHn 

gnten  /  »pburg  /   en  ban  Ijet  ̂ oojber-Quar*  o"oi  a«" tterfe/  lan  (^etintffen  en  (Ccl^boub/  ban  be  y^  ni^fet. 
terfe  ïSijfenburg  /  en  üptenDebe  /  en  ongereuar* 
ticipcerbe  <0cfuin  ban  Sautoift  /  en  boen  ona* 
men  be  Compagnie  te  bojen  baer  binnen  gefom 

bentocbemaöetEcger.  ' 
^en  29.  jleptemfofê  toasf  't  fcDoon  toeber  / 

f[j«  €rceïlentic  fonb  moeg  een .  tonbop  na  3£oetfs 
burg/  en  met  be  felbe  alle  be  «ranse  en  gcQuetfrc/ 
baer  mebe  oo«  bertoog  ben  ©berden  iuutenant 

^ottinga/  boo2tL*  bebe  3nn  acjjfeUcntte'aetibea fteben  alle  be  <èa!berpen  en  9üp20fl)cn  toéöeeom 
op  te  Ü2cfeen  /  en  be  gracfjten  te  ïebigen.  €>p  hm 
na  noen  Quanten  nocï)  hik  'Biitftfy  Bacnbelcn  in 
bet  leger/  en  men  beltbercerbe  baft  om  met  ben 
eertien  uure  b002t  252eboo2t  aen  te  tallen  /  baer* 

ba  met $%  paerben/  ennaöcmtogetinptbeCom^  orit  alle  preparatie  gemaefet  toerben  om  te  b?r= 

paguien  ban  ben  <0rabe  ban  ̂ tirum/  <förabc'  trehüen/  en  men  toajs  ban  mecninge  Ijet  ©jtefrifje ^enb2in  ban  ben  25ergc  /  €bcrt  ban  €në  /  ttocci)  Regiment  boo*  genten  te  fenben  /  boef)  teerbên 
ban  (©02tenbacb  /  bic  ban  iBalagomba  /  iFran-l 
tifco  be  Robles/  t^n«ir  ban  be  ̂ anbcnev  ̂ our^J 
ncau  /  <&efcaer  /  a®02nö  en  ̂ ««inger  /  gaenbe 
boo2  acn  94  febutten  en  mussauettierjs  /  wt  baer 
<&flfÜoei$/.en-  na  baer  113  piencn  met  Dacr  <®ftU 
tierö/  ban  12  baenbeïen  met  be  <£ffi«er£  enbub^ 
belfolbenaer^/  baer  na  toeber  loopteften/  enlaet- 
(leltjfe  87  roers?  en  mutfQuettcn/  en  fjaer  Wtfierë/ 
en  aebter  aen  toog  be  Compagnie  ban  $aelo  <£- 
mtltc  met  80  landen  en  44  rarabijnsf/  hm  *0racf 
Dabbe  W  «em  ontrent  io  paerben/  en  in  ber^tab 

blebnt  nocb  66  mannen/  b'eftoorenbe  onber  cenige (ompaGïUcn  binnen  vO!bni5eeï  leggcnbs  /  in  boe- 
gen batter  t'famen  upttogen  ontrent  150  man  te 

boet/  met  23$  paerben/  mectf  al  fcaen  bolfe/  en 
toel  in  tcöje/  met  be  toclse  fijn  «^rceUentie  fonb 
4  Compagnien  öuptcren/  om  baer  te  conboperen 
tot  bupten  't  leger  toe/  be  to agens  fonben  ban  ben 
&i}n  toiberom«ceren/  baer  boren  #02neau  tnofla- 
gie  bleef  ■,  men  «reeg  ndcl)  beïe  oberïoper#  $eban* 
gen/  bic  «pt  hm  ïjoop  getogen  toerben/  baer  ban 
ben  eenen  baer  na  gebangeu  toerb.  ̂ Jn  ber  ̂ tab 
berftonb  men/  bat'cr  omtrent  100  boob  gebleben 
toaren  /  en  men  bonb'er  in  een  fialbe  Canon  en 
bjie  fïang-miltfeen/  baer  onb?r  een  ban  aptcecïjt VL  Deel. 

baer  na  raetfaem  gebonben/  bat 't  leger  gelijft  ber* 
(rentten  foube.  ̂ e.3©anenö  bic  ben  ©nanb  aen 
benöijn  geconbopecEt  Dabben  toeber  genomen  jijtts 
be  /  fo  berdottb  men  batfe  tot  Cmmcrift  ober* 
gefcfietpi  toeren/  en  bat  toei  15  o.  jannen  te  boet/ 
en  toel  40.  paerben  ban  baer  berlopen/  en  niet 

mebe  ober  ben  Sijn  gepaffeert  toaren/  bat  ben' C^2abe  ban  &tmtm  linnen  ̂ mmcrtlt  babtre  m 
fïapen/  en  bat  toilicnöe  toeber  bectrefelten/  al* 
bacr  gearrefleert  toerbe  11002  ?oo,  ttürbaelberis/ 

ober  beeften  bn  't  <6uarnifoen  ban  (©20I  t'cnbe* ren  ttjben  upt  bcnï|cttcr  gefiaelt/  bacr  ban^P  fö» 
po?tie  of  gerecDtigncpb  ïjsXihz  gep20fiteert/  en  bat 
Op  bc  pemungen  Dabbe  moeten  opleggen/  al  eer  te 
bonnen  toeg  «omen  /  bat  alle  t  boih  ben  ecrflén  nar ï)t 
tot^Delte  Dabbe geïegen/  en  tct  252ebebfiC2t  urt  cn^oa\mini 
ingereben  naboen  /  baer  uptbelebcrmocben/  batfe  u«n  auf# 
öie  ban  252cboo2t  neantmeert  Dabben  /  om  meöef8U.*i* (jet  upterfïe  te  bertoaebten.  bïï  Zr* 
ODm  bat  5on«-b2outoe  252abantina  /  bijfbcrau/oiiföe 

<DocDter  hc$  ?^2incen  ban  kanalen  gep20creettDnota'  *>& 
b?  be  iDn'nccfTc  CDarlotte  ban  bourbon  /  in  ©«mlt  *  g:2;11^'"  a , tijh  ginh  ll^outoeüjncn  met  ben  ï^ecre  43ïanbe  bc  Ia  uJcninrV 

;€rtntoulic/  ̂ ertoge  ban  (0joitör$/ •  future  ban' ^n  ̂ w« 
fCalamonb/  en  <©2.abe  ban<©tfueö/  een  ̂ eer  banfa 

<0g 

be moulir,. 
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iet  vier-en-dertigfte  Boek, 

i ̂ 97. 

,.  A\  M  friioone  Halt-  I     So  veelalsderefte  aengaet,    de\v< 
be^eïIOie/  Dol  Dan  ritTCj !£$$»  m  ®*  ven   te  defer  tijd  en  plaetfe,    alfo 

dewelke  geen  pas  ge-  (  Foi,  43,] daer 

bcrmaent  /  bat  ben 

be 

1  beien  M 
20000  guibeiv  r  •  w  Wa„„„ 

m^  ivriiii  ïncu  boren 
Jï-Siuunbuö  Dan  $olcn  eencn  Sflmüafla* 

.Sinit  ®aul  ©taüto  /  aen  be  peeren f&auïutf 
üjioirjn/ 
if)of-!t]cc- 
pecen«$* 
mrattsi 
Dan  Ui  o» 
nmfclijFig 
affafern/ 
ca  <Ora» 

Sïï'SE  fctir/v'acirbe'b.ieüie  $ijnen  lalt  mebe  toaö  Ijóu Srls  i>  benbe  /  Hem  isS  albaer  aubientie  berlcent  op  &■ 
&*'%  qacofctf-bao/  t.nno  1*97.  altoaer  Op  beo?  be  ï*0/ 
fe^fiittninoia»  en  naren  fcafc  een  fecc  lange  gato 
f/t?  t?>m  [jet  5Canjn  gsbaöi  Heeft  geljab  /  Ocftacnbe  m 
pmginne  bcrfr^pöcnê  potneten  tiert  mebe  ï)pbe$$omnguute 

baet%  **  peeren  Staten  <0cnerael  «em  gafr 
ÏS00W  fcïjnftelijïï  ober -ombert  ijcWwnbe  / 
n;ii  boostö  geacccmmcbecrt  OcOOen  /  om  na 

Snodotif  u  repten  /  aen  be  koninginne  Gliyi* 

1.1!.  LI. 

en  b'Ofticjelf?  bcfcnnlöiobe  /  bat  ben  ftonmït  fijnen 

itejfrt  en  ftjnc  (ünbeffaten  berfiou  toarai/  beroe- rende be  berlunbcringe  ban  ben  lianbel  ban  be 
byAU  op  ̂ oaanicn  /  bic  &>  berfoeïjt  afgebaen  / 
en  be  fciiaben  ndeparcertte  to02beni  (jet  bxlumen 
wt  bc  «ntooojöe  ban  be  tfïaetjSijeeren  ban  be  ïio- 
ntngin  /  en  [jem  ban  tueaen  bcfelbe  $$omnginne  gege^ 
ben/  fal  fearitfen  berflaèn;  macr  alfo  ben  boo:fcD2c- 
ben  ?f  nrta-Tabcur  öjiie  €>:arie  met  grootc  anbattc 

Hpiftnafi/  meajenbê  baec  onber  altemet  eenige  ma- niere ban  b2em;nnge  /  fo  beeft  be  ftoninginnc  na  lange 
paricmie  /  ïjem  ais  un  geepnbigt  Ijabbe  /  albuS  bate- 
in»  m  't  ïïatijn  geanttooo?t. 

/~vCh  !  hoe  ben  ik  bedrogen,  ik  verwachte  een 

baffabmc 
ban  ötn 
Hcmiirt 
ban  j£o* lui. 

LT  oV"*'  ̂   Ambaffade ,  maer  gy  hebt  my  een  deel  klach 
ban  De  tieten  gebracht.  Door  Brieven  had  ik  verftaen  dat  gy 
nfnoinne  een  AmbafTadeur  waert ,  maer  ik  heb  bevonden  dat 

»>antfng2>gy  een  {-jeraut  zijt,  ik  hebbe  noyt  van  al  mijn  le- 
bl"  %m"ven  fuik  een  Oratie  gehoort.  Ik  verwondere  my 

over  fuik  eene  ongewone  ftoutigheyt  in  een  ge- 
meene  fake.  En  ik  gelove  niet ,  indien  uwen  Ko- 
nink  hier  waer,  dat  hy  fodanige  woorden  foude  ge- 
fproken  hebben.  So  hy  u  dan  noch  fulks  yetwes  in 
lijnen  laft  gegeven  heeft  ,  daer  ik  nochtans  grote- 

lijks aen  twijfele  ,  dat  moet  men  die  oorfake  toe- 
fchrijven  ,  dat  alfo  uwen  Konink  noch  jonk  is  ,  en 
niet  fo  feer  ter  oorfake  van  zijn  Maegfchap  ,  als 
ter  oorfake  V3n  de  verkiefinge,  en  ook  nieuwlijk 

gekofen  is  ,  niet  fo  perfeftelijk  verftaet  de  manie- 
re en  middel  om  fodanige  fake  met  andere  Prin- 

€en  te  Verhandelen,  als  wel  of  fijne  PredecefTeurs 
onderhouden  hebben ,  of  andere  met  ons  noch  on- 

derhouden fullen ,  die  na  defen  noch  in  fijn  plaetfe 
komen  fullen. 

So  veel  als  11  aengaet ,  my  dunkt  dat  gy  wel  ve- 
le Boeken  doorlefen  ,    maer  dat  gy  de  Boeken  van 

Heeren  en  Vorften  niet  eens  aen-geraekt  hebt,  ja 
u  gcheelijken  onbewuft  zijn,  hoe  men  tufTchen  Ko- 

ningen behoort  te  handelen ,  want  dat  gy  van  het 
recht  der  nature  én  volkeren  fo  dikwils  en  menig- 
mael  mentie  maekt ,   weet  dat ,   dat  het  recht  der 
nature  en  volkeren  is ,  dat  >  alflèr  oorloge  tufTchen 
Koningen  is  ,  het  den  eenen  geoorloft  is  ,  alle  de 
Oorlogfefubfidien,  die  den  anderen  van  wat  plaet- 

fe het  ook  zy ,    toegevoert  werden  ,  te  intercipie- 
ren,  en  tevoorfien,  dat  die  niet  tot  fijn  fchade  ver- 

keert werden ,  dat  >  fegge  ik ,  is  de  Wet  der  nature 
en  volkeren. 

Dat  gy  de  nieuwe  verwantfehap  met  het  Huys 
van  Ooftenrijk  verhaelt  ,  de  welke  gy  nu  gaerne 
woud  dat  fo  veel  geacht  wierde  ,  gy  moet  weten 
datter  uyt  dat  felfde  Huys  geene  ontbroken  heeft , 
die  uwen  Konink  het  Koninkrijk  van  Polen  preci- 
pieren  wilde. 

vele  ftuk- 

geconfi- 

verwach- ne  Raeds- 

ecommit- en-tuflcheti 

<De  boo2fcr)2eben  ?CmbafTabeur  ̂ z  ft02te  mon* 
beltngc  anttoöojbinge  berflaen  IjcbDcnbe/  geboet 
be  toef  bat  lp  't  te  grof  gemaelft  Ijabbe  /  en  bat 
Oare  iBaicftcwnict  tegentfaenbe  fijn  crebentie/  ge* 

Oeel  i\\  tloijffel  (iclbc  /  of  D?  füncn  laft  nt'et  Dab* be  te  Oupten  gegaen  /  toacrom  Dp  geractfaem  bonb  / 

eer  ïjem  eem'gc  meer  feljamperOeptsJ  gemoeten  moeft- te/  ftcf)  felben  u  ontfcfjtUbtgen/  tot  bjclften  cpnbc 
Op  aen  ̂ c  ïtaebs-ljecren  bit  gecommttteert  toaren 
met  öcm  te  Oefotngcrcit/  fan  Inftructte  te  tonen 
en  te  Oetoijfen  bat  Dl1  in  fubftantte  bnptcn  fijnen 
laft  niet  Ijabbe  gefp2onen/  allceneliju  tiat  ïjp  be*    • 
felbe  op  't  cierlijnfte  m  langfïe  Dabbe  opgepzonnt/ 
om  fip  gelecrtljept  te  betonen  /  meenenbe  baer  tn 
eere  te  begaen.  <De  ïtaetö-ïjeeren  gecommttteert 
om  met  ïjem  te  bcfoigneren  toaren  bier/  nament- 
lijltben  groten  (€reforier  25urcl)lep/  ben^bmtrael 
%ihiarb/  ben  Secretaris  5^upl  en  ben  ̂ eeregjo- 
luw  1  fjebben  na  rappo2t  aen  be  Houinainne  / 
nem  bit  na  -  Defcl)2cbene  affcOcpb  en  antbjoojb 
fcDïtftelijft  gegeben  ben  23.  bag3Hugu{ii/  nteu* 
Uïeflijl. 

ALs  dé  Machtigde  ,  Doorluchtigfïe  en  goeder- 

tierenfte  Koninginne  ,  onfe  Princcfle,  verftaen y't^lf* 
hadde  uwe  komfte',  fo  wel  in  Holland  als  in  En-  woofüt  'elf geland ,  is  de  verwittinge  van  die  Ambaffade  ha-  affetjepü 

re^Majefteyt  feer  aengenaem  geweeft  ,  als  geko-JLpöf 
'Men  -w^fende  van  den  Konink  ,   haren  wel  bemin-  beenban den  Broeder  ,  voor  den  welken  de  Doorluchtigfte  De  ftoniit» 
Princefle,  onfe  Koninginne,  weynige  jaren  voor- B«nne  Dan 
leden,  als  uwen  Konink  ,  en  fijn  geheel  Rijk  van £ïamJ*' 
Polen  ,  op  haerder  wijfe  ,  met  openbaer  Oorloge  baflaDeuc 
van  den  Turk  gedreygt  wierd,  door  haer  intercef- toarT  P°lcn 

fie  eerft  Treves  verkregen  heeft,  en  daer  na  op  de?e9e^"°* 
alderbefte  conditie  van  den  Konink  verworven,  depofitie!' 
welke  hy  tot  defen  dage  toe  behouden  heeft  ,   fo 
dat  nu  hare  Koninklijke  Majefteyt  van  uwen  Ko- 

nink  niet    alleen   erinneringe   van  de  voorgaende 
weldaed  verwacht  hadde  :  maer  ook  de  wel- ver- 

diende dankfeggingen  ,  aengefien  na  den  tijd  van 
de  voornoemde  bewefen  weldaed  ,  noyt  van  we- 

gen den  Konink  door  eenige  Ambaffade  eeniger- 
hande  dankbaerheyd  bewefèn  is ,  tot  dat  noch  meer 
is  ,  hare  Majefteyt  heeft  uyt  uwe  antwoorde  ,  ge- 

geven aen  haren  Dienaer  tot  u  gefönden  ,  als  fy  u 
ried  dat  gy  na  een  fo  lankdurigen  reyfe  u  eenige 
dagen  foud  ruften,  verftaen,  dat  gy  feer  inftante- 
lijk  verfocht  had  ,  dat  u  geoorloft  mochte  wefen  % 
alfo  gy  noch  aen  andere  Chriften  Princen  Ambaf- 

fade en  laft  had  ,  fonder  dilay  by  hare  Majefteyt 
te  komen  :  defe  uwe  begeerte  heeft  u  Majefteyt 
verwilligti  en  heeft  bevolen  dat  men  u  des  ande- 

ren daegs  by  haer  foude  brengen  door  hare  Die- 
naers,  in  haer  Koninklijke  Familie  dienende,  maer 
nochtans  wefende  oprechte  Edelmannen  :  hier  mogen 
wy  noch  by  doen  met  wat  Koninklijke  apparaten  hare 
Majefteyt  u  voor  haren  Koninklijken  throon ,  by  haer 
hebbende  de  voortreffelijkfte  Princen ,  en  Mannen 
van  den  alder  voortreffelijkften  Adel ,  als  ook  een 
feer  grote  menichte  van  alderhande  uyttnuntende  Per- 
fonen,  feer goedertierenlijk  heeft  laten  komen,  en 
de  Brieven  van  uwen  Konink  feer  geern  gelefen  heeft , 
in  de  welke  fy  niet  anders  heeft  gevonden ,  als  het 
gene  dat  van  den  Konink  haren  Broeder  aen 
de  Koninginne  fijne  feer  lieve  Sufter  behoorde 
gefchreven  te  weiden.  Maer  gy  verandert  heb- 

bende, fo  het  fcheen,  de  perfoon  van  een  Ambaf- 
fadeur,  hebt  een  feer  lange  reden  aengevangen ,  en 
hebtfe  by  na  in  een  Sermoon  verandert,   het  welke 

hoe 
l 
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hoe  wel  men   het  niet  verwacht  hadde  ,    fo  heeft  >  fijne   Onderfaten    in  de   navigatie  ,    dewelke  jure 
nochtans    hare    Koninklijke   Majefteyt  j    na    hare  jgektium    eenieder  een  vry  behoort  te  wefen  ,    ee- 
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hgebooren  goedertierentheyd  ,  dat  feer  goedertie 
rentlijk  verdragen,  fo  dat  fy  alleenlijk  met  wey- 
nige  Woorden,  nochtans  bctamentlijk ,  hare  in 
der  waciheyd  Koninklijke  Majefteyt  u  te  ken- 

nen gaf  ,  dat  gy  in  uwe  Oratie  hare  Majefteyt 
niet  de  fchnld    van    vele   faken   ten  onrechte  be- 

nige hinderniflè  aengedaeh  werden  ,  alfo  hy  an- 
derfints  noodfakelijke  middelen  foude  moeten  aen- 

gaen  ,  waer  door  haer-lieden  door  hulpe  en  by- 
ftand  van  den  Konink  foude  mogen  voldaen  wer- 

den. 
Alfo  dit  de    voornaemfte  hooft  -  poincten  van 

laft  had  ,  en  met  wat  een  rechtveerdigheyd  fy  uwe  legatie  ,  en  deprincipaelfte  eyfch'en  van  uwen hoopte  dat  al  haer  daden  van  een  iegelijk  fouden  Konink  zijn  ,  heeft  hare  Koninklijke  Majefteyt  fin- 
mogen  voor  goed  gehouden  worden  ,  en  fy  heeft  ceerlijk  na  de  waerheyd  der  faken  daer  op  willen 
u  in  die  meyninge  laten  gaen  ,  dat  gy  op  u 
verfoek  antwoort  krygen  (oud  ,  door  ons  ,  ha- 

re Raets  -  heeren  ,  de  alderbefte  getuygen  der 
faken  ,  by  -  na  den  tijd  van  veertig  Jaren  lang 
van  hare  Majefteyt  gedaen  ,  fo  wel  met  de 
Koningen  haer  Vrienden  ,  als  haer  Vyanden  , 
al  hoewel  wy  niet  een  Piince  in  het  geheel  Chri- 
ftenrijk  weten  ,  die  haer  Majefteyts  Vyand  is  , 
als  alleenlijk  den  Konink  van  Hifpagr.ien  ,  den 
welke  gy  (eer  eindelijk  voor  -  ftond  in  uwc  re- 

den ;  want  gy  die  Oratie  ,  fo  het  fcheen  ,  met 
ieer  grote  moeyten  en  arbeyd  gecomponeert  had  ; 
op  dat  het  gene  ,  het  welke  daer  in  wijd  en 
breed  begrepen  is  ,  met  een  fodanige  antwoorde, 
als  dat  betamende  was  ,  mocht  geantvvoort  wer- 

den. Ea  alfo  gy  uyt  u  felfs  gefeyt  hebt  ,  dat 
gy  niets  in  uwe  Oratie  gefproken  had  ,  het 
welke  u  niet  expreflelijk  van  uwen  Konink  be- 

laft was  ,  en  bercyd  waert  dat  felve  met  uwe 
fchriften  te  bewijfên  ,  en  hebt  ons  terftont  de 
felvige  behandigt  om  te  mogen  lefen  ,  de  welke 
doorlefen  hebbende  ,  alfo  fy  ondertekent  en 
befegelt  waren  ,  gelijk  het  bleek  ,  op  den 
gemeenen  Lands  -  dach  ,  hebben  wy  opentlijk 
bemerkt  ,  dat  gy  niet  een  woord  in  uwe  Ora- 

tie gefproken  had  ,  het  welke  u  niet  in  dat 
fchrift  belaft  was  ,  en  hebben  derhalven  ge- 

acht dat  gy  geenfints  te  befchuldigen  waert  , 
aengaende  het  gene  van  u  in  uwe  Oratie  ge- 

fproken was  ,  al  -  hoewel  het  geheelijk  tegens 
de  hoop  en  verwachten  van  hare  Majefteyt  ge- 
feyd  was.  En  nu  na  gedane  examinatie  over  u- 
wen  voor- genoemden  Jaft  en  bevel,  fullen  wy 

i.  voort  onfe  reden  wenden  om  te  antwoorden 

op  de  klachten  ,  dewelke  aengaen  de  injurien  , 
of  van  eenige  faken  in  haer  geheel  te  (tellen  ,  of 
van  de  vrye  vaert  in  Hifpagnien  toe  te  laten  , 
feer  wijd  en  breed  in  uwe  Oratie  gefpreyt  en  ver- 

mengt v/aren  ,  en  fullen  wel  onthouden  dat  de  voor- 
naemfte Hooft- poinclen  van  de  voorgenoemde  klach- 

ten«waren. 
Eerftelik  fegt  ghy  in  den  naem  van  uwen 

Konink  ,  dat  uwen  Konink  bemerkt  dat  fijne  On- 
derfaten  niet  alleen  geenige  nieuwe  beneficien 

en  weldaden  van  de  Koninklijke  Majefteyt  ge- 
daen zijn  j  maer  dat  fy  ook  ten  deele  van  die 

gene  ,  dewelke  haer  van  de  predecefleurs  van 
hare  Majefteyt  verleent  zijn  en  bevefticht ,  ont- 

bloot zijn  ,  ja  ook  ten  deele  uyt  de  negotia- 
tie  en  Koophandelinge  op  dit  Rijk  geëxcludeert 
worden. 

Het  tweede  Hooft  ~  poinct  ,  het  welke  ons 
in  uwe  legatie  tegen  -  geworpen  werd  ,  houd  in 
iich  een  iware  klachte  van  de  Onderfaten  uwes 
Koninks  »  om  de  placcaten  aen  haer  gefonden , 
Waer  in  haer  alderhande  vaert  op  Hifpagnien 
verboden  is  ,  en  confequentelijk  van  het  Volk 
van  haer  Koninklijke  Majefteyt  ,  haer  Schepen 

Vyandlijker  wyfe  geintercipieert  >  en  de  Koop- 

waren wech-gevoert  en  gepubliceert '  of  gecon- 
fifqueert  ,  welke  fchaden  en  injurien  ,  gelijk 

gy  die  noemt  ,  en  veele  andere  fy  haer  kla- 

gen "aengedaen  te  zijn  ,  en  na  dat  dit  alles  in 
den  naem  van  uwen  Konink  voor  -  geworpen  is , 
fo  geeft  uwen  Konink  te  kennen  dat  hy  u  aen 
haer  Koninklijke  Majefteyt  gefonden  heeft  ,  op 
dat  gy  op  haer  verfoeken  foud  ,  dat  de  goede- 

ren ,   fijne  Onderfaten  afgenomen  ,    gereftitueert  , 

antwoorden. 

In  den  eerften  ,  datter  expreflelijk  in  den  naem 
van    den     Konink    gefeyd    word    ,     dat    hy    be- 

merkt dat  fijne  onderfaten  ten  deele  van  hare  bene- 
heien  berooft  ,    ten  deele  uyt  de  Koop  -  hande- 
linge  in  dit  Rijk  geëxcludeert  zijn  ,   daer  op  Wort 
in  aller    waerheyd  van  de    Doorluchtigfte  Konin- 
ginne  geantwoort  ,    dat  uwen  Konink  in  die   fa- 

ke niet  wel  onderrecht  is  ,    want  als  daer  mentie 
gemaekt,  word  van  fijne  onderfaten  ,    als  van  des 
koninks  van     Polen    onderfaten  ,     fo  kander  defe 
twijftelinge     ontftaen   ,     hoedanige    of    van   wat 
foort  die  Onderfaten  zijn   ,     want  dat  te  verftaen 
is    of  van    de  Inwoonders    van    het    Heitochdom 
van    Pruyflèn   ,     of  van    de  Kooplieden   vaa    de 
Hanfe  -  fteden  T    dewelke    geen    fckere    blijvende 
fteden  hebben  :  want  hare   Koninklijke  Majefteyt 
noyt  verftaen   heeft    dat    iemant    anders    dan    de 
Onderfaten    van    Pruyflèn    en    de    Hanfifche    Ste- 

den   ,     als     Koopluyden    van    Duytfland,    eenig 
recht    gepretendeert     hebben   ,     buyten      andere 
Koopluyden    van  Europa  ,    aengaende  de  privile- 

giën   om    koop  -  handel  te  dry  ven  ;    En   al(b  fy als  Onderdanen  van  den  Konink  van  Polen   haer 
beklagen  ,    dat    fy    van    hare  beneficien  berooft , 
en  by-na  uyt  alle  Koophandel  in  dit  Rijk  geëx- 

cludeert zijn  •    So  veel  als  aengact  het  recht  van 
de  Privilegiën  ,   daer  is  gehandelt  al  over  vijftig 
Jaren  ,    ten    tijden   van   den   Doorluchtigften     en 
Hoog  -  gemelter  memorie    Konink    Edowart  den 
feften  ,   Konink  van  Engeland  ,    van  de  valeur  en 
kracht    van    de   voorgaende  privilegiën  ,    en  alfo 
doe  ter  tijd  de  conditien  der  Privilegiën  openbaer- 
lijk  gevioleert    waren  ,     zijn    de  felve  privilegiën 
met  goeden  rechte  geoordeelt    vervallen  te  zijn  > 
en    is   het   felve   hier  openbaerlijk  af-  gekondigt : 
van    welken    tijd    aen    de   voornoemde   Hanfifche 
noyt   hebben     konnen    bewijfên    in    fo    meenige 
t'  (amen  -  fprekingen    dat    haer    ongelijk   gedaen 
was    door    de    herroepinge    der    Privilegiën.     En 
nochtans   was   haer    toe- gelaten  «met  feer    groote 
equiteyt    ,     dat  fy  in  de  Koophandelingen  op  dit 
Rijk   ,    en  in  de  Tollen  te   betalen    ,      meerder 
vryheyt     fouden     genieten    ,     als    eenige    andere 
Koopluyden  ,     van  wat  natie  die    ook    mochten 
wefen  ,     door   geheel    Europa.     Ja   dat  meer  is, 
het  was  haer-lieden  uyt  finguliere  gratie  toe-ge- 

laten ,     dat  fy  van  gelijker  conditie  fouden  we- 
fen   ,     in   hare  Waren    te    kopen    en    te    verko- 
pen >    en  in  de  tollen  te  betalen    ,     na  de  wa- 

re intentie    der  privilegiën    haer  van   den   begin- 
ne  gepermitteert   ,     als  de   natuurlijke   ingefete- 

nen   van   dit    Rijk.     En    alfo    haer-luyden    defe 
dingen  dikwils  met    feer   groot    faveur   aengebo- 
den  zijnde,  van  haer  niet  aengenomen  zijn  ,    en 
fy  derhalven    nalieten    haren   Koophandel  of  ne- 

gotie   te  drijven    op  dit   Koninkrijk   ,    fo  is  het 
haer  fchuld  ,   en  men  kan  niet  met  recht  feggen  , 
dat  fy  geëxcludeert  zijn  (gelijk  het  uyt  hetïchrift(F0i,l4. ) 
blijkt  ,     dat   hy  geinformeert    is  geweeft )  maer 
veel  eer  geadmitteert  :  welke  weldaed  hoe  foudefe 
groter  konnen  wefen  ,    ten  ware  dat  dé  Koningin- 
ne  tegen  alle  Wereltlijke  rechten  meerder  van  haer 
wilde  houden  als  van  haer  eygen  natuurlijke  Onder- 

danen.   Het  welke  openbaerlijk  blijken  fal  ,    hoe 
abfurd  ,  ja  veel  eer  hoe  fchrickelijk  het  wefen  fou- 

de ,    fo  men  wel  overleyt  wat  den  fchuldigën  plicht 
fy  van  een  goet  Konink  in  de  Adrhiniftratie  van  fijn 

en  de  fchade  verbetert  werden  ,   nochte  vooïtaen  l  Koninkrijk.  Want  indien  een  Konink  ten  aenfien  en 
VI.  Deel.  i  <0  g  i  ten 



35 Het  vier-cn-dertigfte  Bock, 
ten  refpe&c  van   fijn  Koninklijk   ampt  vergeleken 

word   by    een    Vader  des  huys-gefins ,  of  by  een 
Herder  van  bet    Volk  ,    of  ook   ,     gelijk   als  in 

de  Heyüge  Schrift  gefeyt  wort   ,    by  een  Voet- 
fter  -  heer  van  het  Volk  ,    het  welke  hem  bevo- 

len is  ,   wie  foudc  ,    die  niet openbaerlijk  dol  waer, 

foodanig  een    Prince    een  goet  Vader  des  Huys- 
gefins  noemen   ,    die  meerder    forge  droeg  voor 
een  anders  Huys  -  gefin  als  voor  het  fijne  ?     of 

fegge  dat  hy  een-  goet  Herder  waer  ,  die  fijn  ey- 

gen" Kudde  niet   gaedc  flaende  ,   een  anders  beter 
verforgden  als  de  fijne  ?   of  dat  dien  Konink  waer- 

dig  waer  den  naem  van  een  Voetfter  -  Heer  te  be- 
urten ,    die  fijn  eygen  Kinderkens  niet   verforgen- 

de,  de  vreemde  met  fijn  eygen  Melk  wilde  voeden  ? 
En. dit  alles  kanfeer  wel  geapplicecrt  werden  tot  dit 

tegenwoordig  geding  en  verfchil. 
Want  indien  de  Hanfifche  Beter  conditien  had- 

den ,    als  de  eygene  onderdanen   van  dit  Konink- 
rijk ,    daer  foude    nootfakelijk   uyt   moeten  vol- 
gen  ,     dat   den   Konink   van   dit   Koninkrijk   de 

hoogde   injurien   tegen    het  natuurlijke    en    men- 
fchetijke    recht    fijne    eygen    natuurlijke    onderfa- 
ten    foude  aendoen  ,     en    dat    op  die  wijfe  van 
doen    fijne  onderfaten    arm  fouden  worden    ,     of 
veel  eer  berooft  van   alderhande    eerlijke  en  Pro- 

firable  navigatien  ,   maer  de  Hanfifche  ter  contrarie 

rijk  ,     en  in  het  geheel  in    het   befit   fouden   ko- 
men van  de  ge  heel  e  Negotiatie  en  koophandel  van 

dit    Koninkrijk   ,     als    wefende    Monopoliers  van 

dit  voorgenoemde   Koninkrijk.    En  uyt  die  rede- 
nen   wel  overwogen  fijnde    blijkt  het  feer  klaer- 

lijk    ,     dat  defe  ,    dewelke  den  Konink    fijne  on- 
derfaten  noemt   ,    feer  valfchelijk  en  ten  onrech- 

ten  haer    beklagen   ,     dat   fy   in   dit   Koninkrijk 
ceëxcludeert  fijn  uyt  de   geoorlofde    Koophande- 
linge   ,    alfo    haer    vryelijk  toegelaten  en   geper- 
mitteert    zijn  ,    alle   Negotiatien  in  eenen  en  op 
den  felfden  graed  als  de  Engelfe  Onderfaten  van 
de  Koninginr.e  ,  en  veel  meer  als   al   de  andere 
Kooplieden.    Soo  dat  fy  geprefereert  worden  bo- 

,    als  daer 

de  Italia- 
ven  "alle  de  naburen  van  dit  Koninkrijk 
fijn  de  Francoyfcn  ,    de  Nederlanders  , 
tien  ,     en   alle    de    andere   volkeren    van    geheel 

Duytfiand  ,     defe  Hanfifche  alleenlijk  uyt -geno- 
men. 

En   onfe    Prineeflè   de    Koninginne   laet   haer 
dat  vaftelijk  voor  ftaen  ,    dat  uwen    Konink  defe 
redenen  hem  gecommuriceert  fijnde  ,    fijne  mey- 
ninge    wel  fal    willen  veranderen  ,    en    het   felve 

verwacht  fy  ook^van  de  Raets  -  heeren  des  Rijks, 
indien   haer   defe    dingen    te   rechte    gecommuni- 
ceert   werden    :    want  dek   lafteren   en  fcheldin- 

gen  2ijn  fo  feer  onrechtvaerdig    en    onbehoorlijk 
dat   het  grootelijks  te  twijffelen  fy  ,    of  op   dien 
Landsdach  de  forme    van    oordelen   ,     gelijk   dat 
plach  te  gefchieden  ,   geobferveert  en    onderhou- 

den  fy  ,  of  dat   men  de  faken  flechts  Iichtveerde- 
lilc  ,    tonder  die  eerft:  te  onderfoeken  en  te  door- 

gronden  ,     geloof  gegeven  heeft  ,  en  hare  prefi- 
denten    en   overhoofden    Importuyn    vallende    en 
ficii  beklagen  de  plaetfe  gegeven.  En  indien  de  mey- 
ninge  van  fijn  Koninklijke  Majefteyt  is  }  door  de 
hoogftc  authoriteyten  dexteriteytvan  deRaets-hee- 
ren  op  den  Lands  -  dach  in  de  proceffen  ( het  wel- 

ke den  Konink  competeert    niet  door  erfFeniflè  , 

maer  door  verkiefinge  en  t'famen  -  ftemminge  van  de 
Raets-heeren  des  Rijks )  dat  het  hem  abford  fchijnt , 
en  de  waerheyd  niet  gelijk  ,  dat  fy  op  den  gemeenen 
Lands-dach    iet   fouden  hebben    willen  iiatueren  , 
tegen  de  Majefteyt  van  fodanig  een  Koninginne  , 
alfler    te   defer  eeuwen   niemand   in  geheel   Chri- 
ftenrijk  een    gefien  heeft,   of  in   geluckiglijkuyt- 
gevoerde    daden   ,     of  in  lankheyd    van  regeeren 
yoorfpoediger  ,     of  in  Koninklijke  deugden  uyt- 
nemender.     So   is    het  nochtans  niet  te  verdragen 
dat  dek  hare  Majefteyt  onréchtveerdiglijk  en  on- 
gehoort  geicholden  word  ,     het  welke  alfo  het  on- 

der private  perfoonen  altijd  voor  onbehoorlik  ge- 
gehouden  is  ,     veel  te  meer  tegens  een  Koningin- 

ne van  fuik  een  Majefteyt  ,  dewelk  fuik  een  tref- 
felijk werk  voor   haer   lieder    Konink  en  Konin- 
ginne gewrocht  heeft  ,    alfoo    het    genoeg  be- 

bent  is  ,  dat  door  haer  interceflie  eenige  Jaren  ge- 
leden de  Oorloge  ,   dewelke   toebereyt  wiert  om 

haer   lieder    Konink   en    Koninginne    te   overval- 
len ,   achter   wegen    gebleven    is  ,    door   welkers 

weldaet  den  Konink  tot   op  defen   hedigen  dach 
toe    met  fijn    geheele  Konink  -  rijk   den   pays  is 
behoudende.     En  diergelijke  of  defelfde   weldaed 
heeft  fy  ook   bewefen  den  Vader  van  uwen  Ko- 

nink ,     Johannes  ,   den  Konink  van  Sweeden  an- 
no 1583.  als  hy  een  AmbafTade  gefonden  hebben- 
de ,   fo  door  fijne   Ambafladeurs  Heer  Erik   van 

Wefenburg  ,  fijn  bloetverwand  ,    en  Heer   An- 
dries  Piche  ,    Raeds  •  Heer  van  fijn  Hof ,    daer  by 
gevocgt  zijnde  zijn  Secretaris  Pafch  ,   als  door  fijn 
brieven  feer  ernftelijk  verfocht  op  hare  Majefteyt, 
dat  fy  een  Ambafiade  in  Mofcovien  foude  fenden  , 
om  den  pays  met  den  Hertoch  van  Mofcovien  te 
maken  ,    te  intercéderen  ,  het  welke  haer  Maje- 

fteyt   feer    geern    fonder    eenig    vertrek   gedaen 
heeft  ,  en  heeft  den  Hertoch  van  Mofcovien  door 
hare  perfuafie  fo  ver  gebrocht  ,  dat  hy  onder  gelijke 
conditien  pays  metden  Konink  van  S weden  gemaekt 
heeft. 

Welke  twee  fulke  heerlijke  weldaden  ,  fo  aen 
den  Vader  ,  Konink  van  Sweeden  ,  als  aen  den 
tegen woordigen  Soon  ,  Konink  van  Polen  ,  en 
aen  het  geheele  Koninkrijk  bewefen  ,  tot  dien 
eyndc  verhaelt  werden  ,  om  dat  men  door  erin- 
neringe  van  die  weldaden  van  den  Konink  en  de 
Raeis  -  heeren  van  fijn  Koninkrijk  een  beter  en 
een  fachter  weg  van  procederen  had  mogen  verwach- 

ten ,  dan  in  dele  uwe  Oratie  gebleken  heeft  te  we- 

ien. Ja  fo  ,  dat  ten  ware  voor  in  uwe  fchriften  by 
gefchreven  hadde  geweeft  ,  dat  u  dat  bevel  en  laft 
in  de  Vergaderinge  van  den  Lands  -  dach  gegeven 
was  ,  men  hadde  mogen  vermoeden  ,  dat  eenige 
deelen  van  de  felve  niet  voor  goed  te  houden 
waeren  ,  als  daer  by  gelapt  zijnde  van  eenige 
Spagniaerden  en  Jefuiten  ,  van  de  welke  men 
Jeyt  ,  dat  een  feer  groot  getal  geftrooyt  is  in 
vele  deelen  van  het  Koninkrijk  van  Polen  , 
kers  quaetwillige  fcheldwoorden  tegens  de 
ninginre  en  haer  Koninkrijk  feer  dikwils 
gelpogcn  worden  op  de  publique  plaetfen  ■, 
dat  fonder  eenige  behoorlijke  beftrarfingen  of  ka- 
ftijdingen  ,  en  daerom  kan  het  te  waerfchij ne- 

lijker wcfen  dat  fy  ,  als  voor  den  Konink  van 
Hifpagnien  haer  fel  ven  verfworen  hebbende  ,  ge- 
voegt  zijnde  by  de  Spangiaerts  ,  die  onlanks  in 
cies  Koninks  Hof  ontfangen  zijn  ,  en  op  den  ge- 

meenen Lands  -  dach  audiëntie  gehad  hebben  ,  dele 
uwe  Ambafiade  met  dufdanige  bevelen  tot  faveur 
van  den  Konink  van  Hilpagnien  beforgt  heb- ben. 

Het  volgende  hooft  -  poincl:  van  uwe  Ambafia- 
de houd  in  lich  eenverfoek  ,  dat  men  een  vrye  na- 

vigatie en  vaert  op  Hifpagnien  foude  toelaten  , 
dewelke  wy  voor  fodanig  houden ,  als  fy  den  Konink 
van  Hifpagnien  felf  onlanks  voor  fich  fel  ven  gerecom- 
mandeert  heeft. 

Want  alfo  de  Koninginne  nootshalven  tot 
defe  belcttinge  gedwongen  is  ,  fo  is  fy  ook  noots- 
halven  gedwongen  dat  om  de  manier  te  beletten 
en  voorkomen  ,  op  dat  den  Konink  van  Hifpa- 

gnien ,  openbaer  Vyand  van  dit  Koninkrijk  ,  geen 
behulpfelen  van  Wapenen  ,  Schepen  en  eet  -  wa- 

ren met  grooter  lichtigheyt  en  overvloedigheyt 
verkrygen  foude  van  de  buyten  -  landfe  Zeelt  eden 
in  Duytsland  ,  door  welkers  hulp  hy  een  feer  lang- 

durige Oorloge  foude  konnen  voeren  tegen  dit  Ko- 
ninkrijk: Ja  fo  ,  dat  het  een  yeder  een  openbaer 

is,  indien  hy  defe  hulp  niet  kan  behouden,  dathyde 
oorlog  fal  moeten  laten  varen ,  en  pays  prefenteren , 
niet  alleen  aen  dit  Koninkrijk  ,  maer  ook  aen  alle 
de  andere ,  daer  hy  nu  de  Oorloge  tegens  is  voerende, 
tegens  alle  recht  en  reden.    Derhalven  alfoo  het 

een 

5?; 

wel- 

Ko- 

uyt- 

en 



5^7*  Van  't  Vervolg  der  Nederlatidfë  Oorlogen. 
eert  Veder  een   öpenbaer  is  ,   dat   den  voornoem-  ivan  wilden  handelen  fouden  fchijnen  verloren  moey  te 
den  Konink  ,    Vyand  van  dit  Koninkrijk   ,     me  te  doen. 

Schepen  ,  Eet-  Waren   en  andere'  Oorlogfe    be-  Wy   ontkennen  nochtans  niet  >   het  welke  de 
hül pielen  ,   van  fommige  Steden  voorfien,    toe  ge-   fommige    tot  voordeel    van  u  lieder  faken  plegen 
ruft  en   machtig  gemaekt.is  om  de  onrechtveerdi-  te   feggen   ,    dst   dufdanige    belettingen   de    uwd 
ge  Oorloge   te  continueeren    ,     hoe  fal  het  moge-  fchadehjk    zijn   ,     om    dat    gy    lieden   niet  kond 
lijk  zijn  dat  de  Koninginne  lijdenen  verdragen  kan,  (  ftaende  defe  belettingen  )   u    lieder  Koorn  ,    en 
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daer  fy  fo  tegen  recht  en  reden  met  de  Spaenfe 
Oorloge  overvallen  word  ,  dat  men  fodanige  be- 
hulpfelen  aen  den  Voornoemden  Konink  haren 
Vyand  j  foo  overvïoediglijk  en  openbaerlik  toe 
fchicke  ,  om  de  Oorloge  te  mogen  continueren. 
En  al  hoe  wel  gy  dat  feer  dikmael  repeteert  ,  dat 
defe  onfe  belettingen  tegen  aller  Volkeren  recht 
of  jut  genthtm  zijn  ,  fo  is  het  nochtans  feer  te 
verwonderen  dat  gy  dit  tegen  het  recht  der  natu- 

ren wilt  ftaende  houden  ,  alfo  het  fo  van  natuu- 
ien verordineert  is  ,  dat  een  yeder  een  ikh  tegen 

het  gewelt  befcherme  ,  en  die  wet  ,  niet  ge- 
fchreven  >  maer  met  ons  geboren  zijnde  ,  heb- 

ben wy  niet  geleert  ,  maer  üyt  de  nature  felfsaen- 
genomen  :  ja  het  is  ook  met  oude  Wetten  geoor- 

loft ,  dat  men  fich  voor  het  geweld  mag  befcher- 
men  ,  ja  ook  beletten  ,  dat  niemand  en  verforge 
Wapenen  3  Eet  -  waren  of  yetwes  anders  ,  dat 
den  Vyand  om  de  Oorloge  te  voeren  foude  mogen 
dienen  :  En  dit  fijn  de  Woorden  van  de  Wet  , 
met  de  welke  veele  andere  Wetten  openbaerlijk 
over  een  komen  ,  maer  wy  fullender  u  nochtans 
tegenwoordelik  maer  eene  te  lefen  geven ,  gelijk  als 
volgt  : 

JD.  /-  3  s> •  tit.  4.  van  de  Tollenzen , 

Ook  den  flijpfteen  ,  nodig  om  het  yfer  opteflij- 
pen,  als  mede  yfer  en  koorn  ,  en  fout  ,  en  is  niet 
geoorloft  fonder  des  Lijfs  perijkel ,  den  Vyand  te  ver- 
kopen. 

En  men  mach  dit  hier  ook  niet  voor  by  gaen  , 
dat  de  belettinge  met  verfcheyden  artijkelen  in  de 

papieren  en  {tukken  van  de  Koningen  van  Enge- 
land ,  die  voor  de  Hanfifche  gemaekt  zijn ,  begre- 

pen is ,  en  voor  al  in  de  papieren  van  Edoward  den  eer- 
iïen,  Konink  van  Engeland  ,  met  defe  navolgende 
"Woorden. 

,» J3rt  fal  geoojloft  ftjn  bt  uoomoembe  &oop^ 
„ïupöcn/  iuaec  Ijet  ïjaer  oclieft  /  f  o  tod 
, ,  umnen  ontf  rijn  en  ̂ cerfr Ijapppc  /  al^s  tikt 
„niiptcn  /  Darc  &oop  -  toaren  te  frevtu/ 
„  uptfjenomen  in  öe  kanoen  ban  öe  open* 
„fcare  en  notoire  30panöenuan  onjos  föontnïi* 
„rp/  etc. 

En  de  felfde  exceptie  is  ook  met  de  felfde 
Woorden  in  de  papieren  van  Edoward  de  tweede  , 
Henrik  de  vierde  ,  Henrik  de  vijfde  ,  Henrik  de 

fefte  ,  Koningen  van  Engeland  ,  en  zijn  met  duy- 
delijke  woorden  uyt- gedrukt  :  welke  fo  vele  ex- 
ceptien  fo  dikmael  van  verfcheyden  Koningen  gere- 

(Fol.  4$-  J  peteert,  geene  redenen  of  claufulen  ter  contrarie  ad- 
mitteren»  byfonder  van  fodanige  perfonen  ,  diehaer 
geheellijk  op  de  vigeur  van  de  voorverhaelde  Brieven 
beroepen. 

Het  en  foude  niet  van  nooden  ge  weeft  zijn  de- 
fe redenen  altemael  voor  u  te  verhalen  ,  ten  ware 

dat  wy  vermoeden  dat  gy  onbewuft  waert  ,  hoe 
dit  verfchil  ,  van  den  Konink  van  Hifpangien 

niet  te  mogen  behulpfaem  zijn  om  d'Oorloge  te- 
gen ons  te  voeren  ,  verhandelt  zy  in  tegenwoor- 

digheyt  van  uwen  Konink  in  den  Raed  ,  twee 

Jaren  geleden  ,  als  fommige  Dantzikfe  Kooplie- 
den of  Schippers  van  deefdanige  belettingen  fich 

beklaegt  ,  en  een  Placcaet  tegen  de  onfe  ver- 
worpen hadden  ,  welk  Placcaet  als  onfen  Am- 

bafTadeur  Doftor  Parkius ,  die  hier  mede  tegen- 
woordig is  ,  door  veelderhande  redenen  weder- 

fproken  hadde  ,  wederroepen  is  ,  en  daer  is 
geen  executie  op  gevolgt  ,  maer  de  Dantzikfche 
zijn  laten  gaen  ,  het  welk  gefchied  is  in  het  Taer 
onfesHeeren  1595.  fodat  wy ,  indien  wy  vordershier 

VI.  Deel. 

:  andere  dingen   ,      die  op 

op  u  lieder  gemak  verkopen 

u  grond  wallen  , 
op  welke  reden  , 

die  foo  dikwils  ̂ van  de  uwe  geallegeert  wort  , 
lichtelijk  een  goede  remedie  te  geven  is ,  te  We- 

ten ,  indien  de  uwe  een  groot  deel  van  hard 
goederen  door  de  onfe  belet  zijnde  ,  met  hare 
Schepen  hier  in  Engeland  willen  brengen  ,  alwaer 
het  haer  lieden  met  alle  faveur  geoorloft  fal  we- 

ien die  te  verkopen,  en  dat  met  groot  gewin: 
en  het  andere  deel  in  Nederland  ofltalien  ,  ibo 

het  maer  fonder  bedrog  gefchiede  ,  dat  de  goe- 
deren niet  tot  den  Spangiaerd  komen  ,  en  fod 

doende  fullen  fy  alle  haer  goederen  vrijelik  fonder 
perijkel  mogen  uyt voeren  ,  tot  meer  profijt  van 
de  onderdanen  van  het  Koninkrijk  van  Polen  , 
het  welke  men  nu  openbaerlijk  met  veele  exem- 

pelen fal  konnen  bewijfen  ,  want  men  hier  tegen- 
woordiglijk  wel  overleggen  kan  hoe  veel  profij- 

telijker voor  u  lieder  Koninkrijk  deefdar.ige  uyt- 
voeringen  na  andere  Landen  ,  als  na  Spangien  toe, 
gefchieden  konnen  ,  fonder  eenige  arreÜatie  van 
u  lieder  Schepen  ,  de  welke  gemeenlijk  alle  Ja- 

ren in  Hifpangien  pleeg  te  gefchieden  ,  fo  dat 
fy  menigtnael  gedwongen  worden  van  de  Ad- 

miralen der  Spacnfche  Vloten  ,  hare  Schepen 
met  grooter  koften  tot  des  Oorlogs  -  gebruyk 
te  bereyden  ,  en  met  openbaer  gevaer  flaen 
in  het  perijkel  van  foo  wel  haer  Schepen  ,  als 
haer  Schippers  te  verliefen  ,  gelijk  dat  de  Dant- 

zikfche en  andere  Zee  -  Schippers  ,  maer  al 
te  dikwils  tot  haerdcr  groote  ichade  beproeft 
hebben  ,  en  het  is  feker  ,  dat  noch  van  defen 
tegenwoordigen  Somer  van  de  Spaenfche  Admi- 

ralen in  de  Haven  van  Ferol  vele  Schippers  ,  en 

Scheeps  -  meefters  ,  en  Pyloten  van  de  Zee-Sche- 
pen  der  Aenzeefche  Steden  omgebracht  zijn  ,  niet 
alleen  door  verworgen  ,  maer  ook  door  verdrin- 

ken ,  om  dat  fy  hare  Schepen  geern  van  de  ge- 
dwongen flavernye  verloft  hadden  ,  om  welke 

fchade  te  verhoeden  hare  Majefteyt  het  voorle- 
den Jaer  in  een  feker  gefchrift  de  middel  ver- 
toont heeft,  welk  gefchiift  in  de  Duyttë  ,  Ita- 

lïaenfe  ,  Franfe  en  Nederlandfe  fprake  verbreyt 
dat  indiender  eenige  Schepen  van 
natiën  ,  op  wat  manier  1  et  ook 
vry  willig  of  gedwongen  onder  de 
bereyt  om  Engeland  aen  te  val- 
wierden  ,  dat  het  haer  vry  fou- 

de wefenhaer  uytdie  Vloot  tot  onfe  Vloten  te  be- 
geven ,  op  dat  haer  aldaer  macht  foude  gegeven 

worden  om  of  na  haer  ey gen  ,  of  na  andere  Ha- 
venen te  zeylen  ,  for.der  eenigfints  fchade  van 

de  onfe  te  lijden  :  door  welke  daed  het  feker 
is  dat  als  doen  vele  Schepen  fo  wel  Daritzikfche 
als  Hamburgfe  van  de  Spangiaerts  gehouden  zijn 
onder  de  hare  ,  de  welke  de  onfe  na  al  haer  ver- 

mogen bewaerden  ,  doen  fy  den  brar.d  in  de 

Spaenfe  Schepen  gefteken  hadden  ,  en  het  van  dat' doen  ter  tijd  met  fulker  equiteyt  uytgegeven  is  , 
geven  wy  u  hier  Kopyen  ,  bet  welke  op  ócn 
felfdcn   tijd  fo   in  de  hatijnfc  als  in  de  Duytfche 

is  ,    te  weten  , 

Buytenlandfche weten  roochte  , 

Spaenfe  Vloot  , 
len  ,    gehouden 

het 
welke 

in- 

Spraefc  geplubliceert  is  ,  van 
dien  de  Kaets  -  Heeren  des  Koninks  kennifTe  ge- 

had hadden  ,  het  en  foude  voorwaer  niet  behoor- 
lijk geweeft  hebben  ,  fonder  eens  mentie  te  maken 

van  de  uwe  bewefen  ,  dat  alles  ten  quaetften  te  duy-» 

den. Ook  konnen  wy  hier  niet  voor  by  gaen  hoe 

dat  hare  Majefteyt  eer  fy  die  belettingen  ter  exe- 
cutie ftelde  1  bekent  gemaekt  heeft  op  ver- 

fcheyden manieren,  fo  door  publijke  Brieven,  als 
ook  in  het  byfonder  vermaent  hebbende  alle  de 
Koop  -  luydcn  van  de  Oofterfe  Landen  ,    dat  fy 

^5$  3  noot^ 
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noots-  halven  gedwongen  was ,  tot  befcherminge 

van  haer  Koninkrijk  ,  tegen  den  Konink  van  Hi- 

fpangien,  haren  openbaeien  vyand ,  te  beletten  al- 
le toevoer  van  Wapenen,  eetwaren  en  alle  ande- 
re faken  na  Hifpengien  toe,  waer  door  den  Konink 

van  Hifpangien  fijne  Vlooten  en  Armaden  open- 
baerlijk  mede  toeruftcnde,  foo  dat  hy  fonder  dit 

buyten-landfch  fecours  en  behulp  der  Oorlogen  te- 

gens dit  Koninklijk  niet  langer  foude  kannen  conti- r.  ueren. 

Hier -en -boven  foo  is  het  noch  feker,  tot  on- 

fer  befchei mingen,  dat  diergelijke  belettingen  dik- 

wils  van  andere  Koningen  gepleegt  zijn  ,  en  met  na- 
men van  den  Vader  uwes  Koninks,  Johan  Konink 

van  Sweden ,  en  van  Sigifmundus  Konink  van  Po- 

en,  uwes  Koninks  PredecelTeur ,  en  Groot- Vader 
Ivan  fijn  Moeders  wegen,  de  welke  dikwils  vele 

Koop-waren  onfe  Kooplieden  met  geweld  ontno- 
men nebben,  omdat  fy  die  naMofcovien  toe  bren- 
gen wilden  ;  het  welke  veele  eerlijke  Engelfche 

Kooplieden  fouden  konnen  getuygen ,  de  welke  daer 
door  tot  armoede  gebracht  zijn,  en  dat  felve  is 
ook  dikmael  gepleegt  van  wegen  de  Koningen  van 
Sweden  tegen  de  Onderdanen  van  den  Konink  van 
Denemarken  ,  de  welke  na  Mofcovicn  wilden  va 

ren. 
En  om  dit  alles  te  beveiligen  fouden  wy  kon- 

ren  toonen  de  autentijke  Commiilïen  van  den  Ko- 
nink Sigifmundus  fijnen  Admirael  Ottho  Nawij- 

kes  gegeven,  den  2.6.  Mey  Anno  1566,  en  andere 
van  dèn  twaelfden  Marty  ,  Anno  1569.  gegeven 
aen  fijnen  Capiteyn  Afino  Gencic,  en  ook  een  dier- 

gelijke aen  Hans  Necker,  door  de  welke  met  de 
hand  van  den  voornoemden  Koninck  ondertekent, 

en  met  zijn  Zegel  bezegelt  zijnde  ,  haer  authori- 
teyt  gegeven  is ,  om  te  onderfcheppen  ,  nemen , 
fpolieren  en  te  beroven  alle  de  gene,  die  by  ma- 

nieren van  Koopmanfchap  of  anderfints  in  Mofco- 
vien  over  voerden,  Boskruyt  ,  Sout,  Roerenen 
Mufquetten ,  victualie ,  Salpeter  of  eenige  andere 
Koop  -  waren  ,  ftreckende  tot  Oorlogfe  provifie. 
Men  heeft  hier  ook  Brieven  van  den  felfden  Ko- 

nink Sigifmundus  Auguftus  in  grooter  ernft  ge- 
ichreven  aen  onfe  Doorluchtigften  Koninginne  ,  in 
het  Jaer  onfes  Heeren  1568  ,  in  de  maend  )van 
Meert  ,  in  de  welke  hy  met  veele  redenen  be- 

wees ,  dat  het  verbod  dat  hy  gedaen  hadde  van 
in  Sweden  en  Noor- wegen  te  varen  ,  feer  recht- 
vaerdig  was,  en  dat  hy  door  dien  middel  voorfien 
hadde,  dat  de  Mofcoviten ,  fijne vyanden  niet  kon- 

den voorfien  en  gewapent  werden  ,  niet  alleen 
met  wapenen ,  geweer ,  proviande ,  maer  ook  met 
veel  meer  andere  gewichtiger  dingen  dewelke  fij- 

nen vyand  fouden  konnen  voorderlijk  zijn  ,  en 
hy  fchrijft  dat  hy  ten  dien  eynde  uytleggers  en 
opfienders  in  de  Zee  geftelt  heeft ,  op  dat  ,  in- 

dien yemant  tegens  den  dank  en  wil  van  de  fij- 
ne de  navigatie  fouden  willen  exerceren  ,  fy  hem 

met  alle  fijne  Koop  -  waren  vaft  houden  fouden; 
De  copye  van  dit  Placcaet  kan  niet  onbekent 
lijn  ,  de  Raetsheeren  van  dat  Koninkrijk  ,  en 
den  Wijten  voorfichtigen  Konink  is  niet  te  be~ 
fchuldigen  ,  van  dat  hy  dat  heefc  gepubliceert , 
en  defe  onfe  redenen  aldus  verklaert  hebbende  , 
vraegden  wy  wat  gy  daer  weder  tegen  hebt  te  ant- 

woorden met  recht  en  reden  ,  op  het  welke  gy 
fult  antwoorden  ,  dat  gy  geene  authoriteyt  hebt 
van  foodanige  faken  te  difcepteren  ,  maer  alleen- 

lijk uwen  lalt  te  verklaren  ,  en  daer  op  antwoort 
te  begeren  ,  langer  en  willen  wy  het  niet  maken  , 
maer  om  te  concludeeren  ,  foo  Rellen  wy  hier  tot 
volkomen  antwoorde  op  al  de  faken  van  u  gepro- 
poneert  ,  dat  na  dien  het  openbaer  is  ,  dat/defen 
daet  van  de  Koninginne  niet  alleen  na  den  wet  van 
de  nature  ,  te  weten,  dat  men  fich  befchermen 
moet  ,  maer  ook  door  een  exprefle  Burgerlij- 

ke wet  ,  en  exempelen  van  de  Koningen  ,  fo  van 
Sweeden  als  van  Polen  bevefticht  is  ,  en  ook 
door  verfcheyden  Brieven  en  Papieren  van  de  Ko- 

ningen   van    Engeland  geconfirmeert    kan    wor- 

den ,  en  dat  met  feer  goede  redenen  ,  de  Ko- 
ninginne geenfins  te  rechte  befchuldigt  kan  wor- 

den van  ongerechtigheyt  ,  of  juftitie  geweygert 
te  hebben  ,  om  eenige  van  hare  daden  ,  want 

(  gelijk  fy  altijd  daer  van  haer  Profeflïe  gemaekt 
heeft  )  nemende  daer  toe  tot  haer  getuyge  ,  den 
Almachtigen  God  ,  doorgronder  der  Herten  , 
dat  fy  noyt  voor  haer  genomen  heeft  yetwes  te 
doen  tegens  den  eerweerdigen  regel  der  gerech- 
tigheyd  ,  foo  is  fy  als  noch  bercyt  ,  een  ye- 
der  die  fich  beklaget  ,  het  zy  hy  een  onderdaen 
of  vreemdeling  zy  ,  haer  ooren  te  verkenen  ,  en 
door  haer  dienaers  degene,  die  hare  klachten  doen , 
recht  te  doen  na  eyfch  van  de  billikheyt  en  re- 

den. En  het  felfde  fal  hare  Majefteyt  nu  ook  aen 
u  bewijfen  >  fo  gy  eene  exprefle  fake  van  ee- 
nig  onderfaet  van  het  rijk  van  Polen  gerecom- 
mandeert  ,  en  hare  Majefteyt  is  foo  bereyt  om 
antwoorde  te  geven  eenen  fekeren  Lifroan  van 
Dantzick  ,  die  u  ,  fo  men  feyt  ,  gevolgt  is  om 
te  vervolgen  by  maniere  van  rechte  fekere  ey- 
fchen  en  gedingen  ,  dat  ten  ware  gy  foo  feer 
haeftende  om  u  vertrek  fo  aenhielt  ,  wy  Raets- 
Heeren  van  haer  Majefteyts  macht  fouden  heb- 

ben om  hem  voor  u  vertrek  gehoor  te  geven  ,  en 
alfulke  fijne  eyfehen  te  termineren  na  recht  en  billik- 

heyt. En  op  dat  wy  een  end  maken  van  defe  onfe 
genoeg  lange  ,  en  nochtans  op  de  faken  van  u 
voorgeworpen  nodige  antwoorde  ,  om  dat  vee- 

le van  de  faken  in  uwe  Legatie  verklaert  door 

de  quaet  -  willige  ten  quaden  fouden  konnen  ge- 
duydet  worden  ,  tegens  de  eer  en  weerdigheyt 
van  hare  Majefteyt  de  welke  altemael  ter  contra- 

rie in  onfe  antwoorde  bewefen  worden  ,  foo  ver- 
wacht hare  Majefteyt  wel  te  rechte  ,  dat  die  van 

uwen  Konink  qualik  geinformeert  zjnde  voort  ge- 
komen zijn  ,  en  als  hare  antwoorden  te  faem  met 

de  klachten  der  geener  die  haer  beklagen  voor 
den  Konink  en  den  Raed  van  fijn  Rijk  fullen 

vergeleken  worden  ,  en  acht  door  defen  mid- 
del voorfien  fy  ,  dat  de  waerheyd  der  faken 

door  hare  Majefteyt  gedaen  door  eenig  en  publij- 
ken  middel  niet  minder  geconferveert  en  werde  ,  (EoL  46. 
als  de  onwaerheyd  der  laken  door  de  lafteringen 
van  fijne  onderdanen  ,  en  des  Koninks  publij- 
ke  Ambaflade  ter  contrarien  geintenteert ,  fo  dat 
men  daer  fekerlijk  uyt  kan  verftaen  ,  dat  den  Ko- 

nink fuik  een  middel  fal  moeten  ingaen  ,  om  de 
onderlinge  vriendfehap  te  onderhouden ,  als  men  fou- 

de mogen  verwachten  van  een  geconfedereert  Prince 
en  Broeder. 

Gedaen  in  het  Koninklijke  Palleys  van  Groen- 

wits ,  den  dertienden  dag  van  Auguftus ,  in  't  Jaer 
onfes  Heeren  een  duyfent  vijf  hondert  feven  entne- 
gentig  ,  en  het  negenendertichfte  Iaer.  van  de  Ko- 

ninginne Elifabeth. 

En  was  onderteekent  aldus : 

W.  Burchhy.     Ch.  Howooaert. 
Rob.  Cicel.     Jo.  Fortrefceioe, 
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baffaöe  rjceft  gebaen/  ofbatfiptoeberna3tjnen&o* 
ntnfc  geneert  tjaf/  baer  ban  in  geen  fefeerïiepbDebges 
bonöem 

3£e  peeren  Staten  <0enerael  bebben  ontfangen  fe* 
beren  2S?tefban  Carel^ttfelban&onberfpucbel/ 
fitbber/  föoomfe  &epferitjbe  ifêajcfïept  öngerfe&e 
fcamer-raeb  /  en  tegentooo?ödtj&  ber  feiber  abgefan* 
ter  aen  begeunteerbe  Staten  tn^ollanb  en  iSelanb/ 
en  anbere  met  Dun  geumeerbe  Staten/  gefcö?eben  upt 
<0ultö/  lupbenbeatëbolgt: 

Hoog- 



Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
HOog  -  Mogende ,  en  Wel  -  geborene ,  Edeleve- 1      tyn  Op  IjefcÖOI  be  peeren  &Mm  45imaA  W* 

i\e\  ook  Hoog-geleerde  ,  Genade  ,    en  Gun-    antfoOOjbe Qf> (Clj?eben. 

1597- 
2fc|iefi»an 
Catel 

b3nltJbnn*  ftige  Heeren   ,     uwer  F.  G-   Liefden  en  Gunften. 
tttifl  put*  van  mijne  na  behooien  vlytige  dienften  altijd  te  vo- 

jj  ajeHept       Naer  <*ien  ik  van  der  Roorttfche  Keyferlijken 
öngecfeu  Majefteyt  ook  des  Roomfchen  Rijkswegen,  mij- 

nen   Alder  -  genadigften  ,  Genadigften  ,    ook  Gun- 
ftigen Heere,  aen    uwer  Furftelijker  Genadichfte , 

en  Gunftigen  en  gunften  over  die  afgevaerdigt  ben 
met  fonderl ijken  Gunftigen  en  gunften  tijdlijken  voor- 

weten en  confent,  na  gebeuilichengeleyde  en  fe- 
keren  pas  ,    onderdanig  ,    dienftelijk  en  vriendelik 

te  verwerven.  So  gelar.gt  aendefelve  fampten  be- 
fonder  mijn  onderdanig  ,   ook  dienftelik    en  vrien- 

tom,wn/'omdelik  bidden  en  verfoek ,    dat  hen   wille  believen 
«nige       onbefwaert  my  wederom  by  den  brenger  defes  ge- 

nadigen  en  gunftigen  befcheyt  fchriftelijken  toeko- 
men te  laten  ,    waer  en  aen  welken  ik  mijnen  pas 

nemen,  eu  met  goeden  fekeren  geleyde  tot  uwer 
FuiHelijke  Genad.  Genaden  ,  Liefden  ,    en  Gunften 
op  bet  alderfpoedigfte  komen  mochte.    En  dewijle 

HoogftgedachterKeylerlijker  Majefteyt  en  den  Rij- 

ke daer'  aen  merkelijken  en  veel  gelegen  uwer  Fur- 
ftelijker  Gen.  Genaden,  Liefden  en  Gunften  fich  ook 

yeder  tijd  erboden  fich  tegensKeyferlijke  Majefteyt 

en  den  Rijke  ( uytg;enomeii  in  de  Vredehandelinge) 

in  allen  anderen  als  gehoorfamen ,  des  Rijks  aenge- 

horige  en  toegedane  Steoden  tegens  Hoog-gedacht- 
fter  Majeftey ten  des  Rijks afgefanten  naallegebeur 
likbeyd  betonen 
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fiiamec 
raco  /   en 

btu~'  öet* 
foefunöe 
aen  &e 
graten 
«jBcncratl 

3Pai,j^  ;t 
om  inner 
Ea.ib  te 

tien  re 
toen. 

E  Dele  ,    Erentfefte  ,   &c.     Wy    hebben  ontfan 
gen   ende  rypelijk  gelet   op  het  inhouden    u- 

wes  Briefs   ,     gedateert  den  z6.    Junij  leftleden  , 
en  fo  daer  uyt  niet  anders  kan  verltacn  ,   noch  by 
ons  bedacht  weiden  ,  dan  dat  u  L.  komfte  in  defe 
Landen  foude  ftrecken  ,    en  daer  toe  dienen  om  ons 
te  proponeien ,  faken  roerende  den  Vrede  met  den 
Konink  van  Spangien  ,  of  om  te  doleren  over  de  ex- 
curfien  en  executien  die  by  den  Volke  van  Oor- 

loge in  den  dienft  defer  Landen  ,   wefende  op  den 
Rijksbodcra,  fouden  gefchieden ,  nebben  wy  u  lieden 
by  defen  wel  willen  adverteren ,  wy  op  beyde  voor- 
fchreve  poin&en  u  lieden  met  geen  ander  antwoorden 
fouden  konnen  bejegenen  ,    dan  gelijk  wy  voor  he- 

nen den  welgeboren    Vry-Heer  van  Rheyd  (infge- 
lijks  fijne  Keyferlijke  Majefteyts  Gefant^)  mitsga- 

ders daer  na   zijne  Keylèrlijke  Majefteyt  felve  op 
verfcheyden  fijne  Keyferlijke  Majefteyts  Brieven, 
den  voorfchreven  vredehandel  aengaende ,  aen  ons  ge- 
fchreven,  gegeven  hebben.     Dat  om  ledenen  in  de 
felve  onfe  antwoorden  refpective  verhaelt  ( welke  als 
noch  valideren  )  wy  niet  verftonden  ,  dat  wy   met 
vrugt  noch  binnen  de  Vereenigde  Nederlanden  , 
noch  buyten  de  felve  aen  de  Koninklijke  Majefteyt 
van  Vrankrijk  ,    Engeland  ,  en  andere  Potentaten  , 
Vorftcn,  en  Republijken  defer  Landen ,  enderge- 
meene  Chriftelijke  fake  >  vrienden  en  verwanten  yet 
foude  mogen  openen  ,    tot  vorderinge  van  de  voor- 

tfnttooojte 
bet  U  mm 

&>taitn 
(Ocnr  dr! 

bec  iöfice» 
iitflbejar» 

beu.  nbfe 

JBjobïn* 

rieny  op 
Den  tioojlf' 

SWttf. 

gedachter  fchreve  vredehandelinge,  noch  by  ons  fel  ver  daer  op ten  aenfien  van  de 

ve  ,  die  wy  on- 

So    gelangt   dan    daerom  Hooghft 

hare  Majefteyt  en  des  Rijks  aen  uwe  Furftelijke  «fol  veren i ,  en  dat :  vele  
min  als  nut. 

Genaden,    genaden   ,     liefden  ,     en   gunften  ai-  ]f*g^S^  f5 5-üïüli?.^ 
dergenad 
mijnen  p 

naden  ,  Liefden  !  en  ̂nftenT  wiiie""  believen  fich  j  traceert  en  gecondudeert  hebben  "daer  van  wy  niet 
diens  aengaende  tegens  hare  Majefteyten  den  Rijke '^ken  *  ,wiJken>  en,voor  «o  vete aen

gaet de  voor- 

al fo  en  in  fulker  voegen  ,  en  betonen,  gelijk  de  fchreve  doleantien,  dat  ons  altijd  van  herten
  leet  is 

felve  uwer  Furftelijker  Genad  Genaden,  Lief^geweeft;  en  noch  doet,  dat  door  dien 
 den  gemeenen 

den  ,  en  Gunften,  als  getrouwen  des  Rijks  Lidma-  vVand  blijft  inhoudende  de  St
eden  enplaetfen,  die 

ten  goedigfttoe  betrouwen,  in  betrachtingedat  ful-  hJ  °P  tles  Ri>kf ,bodem  heeft  gcoccup
eert  fonder 

ke  my  aen  uwer  Genad.  genade  ,  liefde  T  en  gun-  ̂   «ve  te  willen  inruyinen  
,  met  tegenftaende 

fte  op  gedragene  Commiflfon,  principaliter  de  Vre-  verfcheyden  folemnele  
beloften  ter  contrarie  gedaen, 

dehandtlinge  niet,  maer  noch  vele  andereden  Rijke  *»«  °P  vran  COnfe"C  T^"  óe^  n%r^  ̂   °P 

dies  huog  aen  gelegene  poinften  concerneren  ,  als  den  voorfchreven  Rijksbodem  
hadden,  fijn  verlaten 

mver  Furftelijken  Ge  ad  genad igft  ,  fo  wel  uyt  ™  ir igeruymt  ,  en  dat  ook  d
e  goederen  der  gener 

faoogft  gemelrer  Konink  hare   Majefteyt  als  andere  d*  hen  onder  onfe   
Prote^  > 

willen  reftitueren  ,  niet  tegenftaende  alle  vriendelik 
vermanen  ,  en  bidden  ,  daerom  by  ons  gedaen, 
waerom  wy  niet  hebben  konnen  noch  mogen  daer 
tekens  alfulke  ordre  en  remedie  ftellen  ,  en  de  ge- 
decreteerde  executien  doen  ophouden  .  gelijk  wy 

wel  hadden  gewenfcht  ,  en  ook  gedaen  fouden  heb- 
ben ,  fo  verre  de  voorfchreve  onuuyminge  van  de 

plaetfen  ,  en  reftitutie  van  de  voorfchreve  goederen 
ware  gefchiedt.  Alfoo  dat  ten  felven  refpë&e ,  en 

Liefden,  en  'om  de  redenen  voorfchreve  en  andere  grote  confi- 
deratien  ,  wy  U  L.  komfte  in  defe  Landen  achten 

van  gelijken  te  fullen  welen  fonder  eenige  vrucht  , 
en  mits  dien  onnoodig  U  L.  de  voorfchreven  paf- 
poort  toe  te  fenden,  om  defTelfsmoeytentefparen, 

fcrel  M-tze!  van  Zonder,  Puche! ̂ Ridder  ,  P  ^     y  L  jn  ande;  g  faken  M  ̂     ,e- 
Roomfer  Keyferlijken  Majefteyts  Un-     J  ^  te  gebieden.  Den  Almogenden  bid- 
eerfen  Camer-raed,  en  tegen woordehk  bc'       ï  &.  ° 

der  felver  over  de  geünieerde  Staten  in  dende>  
&c-  Denb.  Juhj  i597- 

Holland  en  Zeland  afgefanter.  ^en  Wt^m  ̂ uflUftt  f  Ö  ben  to002fcfoebctt  fymt 
„  r     r  •  .■  Cacd  Mimi/  ntet  teocnftacnbc  bc  af-fmjbmae 
De  fuperfcnptiewas:  ^cm  oefc  /  in  Den  Haae  flcïtomen  /  en  fteeft 

Den  Hooff  en  Wel  -  geborenen  ,  ook  Edelenveften !  meöe  fleteacöt  en  öe  peeren  ̂ taten  otoecfletóft 
uen  woog  en  wei  sc»"Ic^   'm......  n  firaven    ( &en  9  Hluauttt   eenen  252tef ban  ben  USoomidien en  Hooe  geleerden  Heeren,  Heeien  w.  braven,  '\u«iy    »»J»'  -'         AMtM^  ™h*t  ïd^mfainfa» 

der  felver  genade  en  gunft  ,  en  ons  infgeüjks  in  de 

befcherminge  Godes  bevelende  ,  en  om  fpoedig 

befcheyt,  onderdanig,  dienftig,  en  vriendelik  bid- 
dende. 

Datum  Gulich ,  den  z 6.  Junij  1597. 

Hager  (tont  / 

Uwer  Furftelijke  Genad.  Genaden 

gunften ,  onderdanige  en  dienftvly  tige 

(önbeitehent 

Hoog  geleerden  _ 
H.  van  Adel  ,  Steden  en  Stenden  in  Holland  en 

Zeland,  en  anderen  met  hun  geünieerde  Provin- 

tien ,  fampt  en  befunderft  mijnen  genadigen  Furften, 

ook  genadige  en  gunftige  Heeren. 

VI.  Ded. 

&epfer  ftoDolpnug  /  genebcn  op  ïjet  feontnltlühe 
&\ai  ©aage  ben  24.^211110  1597.  toefenbe  eenen 
anttooo2be  op  feheren25!fef  bp  beboo2fcfi2ebe  peeren 
Staten  <©enecael  aen  ben  boo2fclj2eben  feenfecge» 
femetoen  ben  24. 1ïp2iUi!Sbeögiaeï0i59^  ^aenn 

45q  4  ö« 



wji-6  Het  vier-en-dertigfte  Boek, 
i3Cbö02f5^tömUCnbCrt^e?ïfcrceöcngabcn/tDacc*lplaetre,  daer  fy  aenkomea  en  gehoort  Werden  mo 

Om  3TJ  tot  QfiCM  ©2Cbe(janÖClinQC  met  Ö01t  &0mnft  gen ,  benoemden ,  ook  beneffens  den  begeerden  fchrif- 

ban  ̂panatcn  ftontwnbccftacn.  XDe«  boozfcïjjcbcn  ■ 
jöjicf  dcö  tkcpfevö  toatf  ban  öen  24.  ?ip2tlhgi  ̂ 7. 
öte  top  coct-óf  bchöcn  jjcftDcn  [nex  mecc  te  laten  bol- 
gen/  cniupbalgbolgt: ■ 

Rodolf  de  tlveede  van  Gods  Genaden,  geko- 

ren  Roomfch  Keyfir ,  tot  allen  tijden  ver- 
weer-derdes  Rijks. 

«597- 

W Elgeboren  ,    Edele  ,    Eerfame  ,    aendachtigc 

en  lieve  getrouwe  :    Wy  hebben  uyt  u  fchrij- 
ffi}fefb(trt 
tenMepTüC/' 

«nltwln  ven  van  den  if  Aprillis  1596'.  fo  wel  als  ook  etlij- «3eneroel.  ke  voorgaende  beantwoordingen  wijdlopig  gefpeurt 

en  vernomen  ,  uyt  wat  bedenkelijke  oorfaken  gy 

begeert  hebt  t'eenemnel  opgehouden  te  worden  de 
legatie,  die  wy  in  onfen  en  des  Heyügen  Rijks  na- 

me tot  u  luyden  af  te  fenden  voor -genomen  ,  en 
daer  op  tot  aenhoringeder  fel  ven,  tijd,  plaetfe,  en 

fekergeleyde  (fo  wel  door  onfeKeyferlijke,  als  tot 

fuik  een  werk,  ons  van  des  ganfehen  H.  Rijks  we- 

gen afhfterende  aenfienlijker  Chur  en  Furften,  ook 

Stenden  by  onfen  eygenen  Hof-dienaer ,  onder  date 

Prage  den  15.  Martii  des  verlopenenjaers  afgevaer- 

digt  fchrijven)  verfocht  hadden. 
Maer  nadien  het  een  gemeyn  en  fuik  werk  is, 

daer  over  wy  ons  met  allen  Chur  -  Furften ,  Furften 
en  Stenden  des  Rijks,  en  fy  wederom  fich  met  ons 

vergeleken  ,  fo  hebben  wy  de  voorfz.  uwe  weyge 

telijken  geleyde  omtrent  de  felve  tijd  de  voorfie- 
ninge  doen,  ten  eynde  meer  gedachte  Gefanten  op 
de  Frontieren  behoorlijken  in  u  heder  namen  ont- 
fangen,  en  door  genoegfaem  Convoy  fekerlijk  aen 
en  afgevoert  werden  mogen :  des  wy  ons  alfo  gan- 
fchelijk  verlaten,  ook  by  toonder  defes,  onfen  Han- 
gerfen  Kamer- Raed  en  lieven  getrouwen  Carlen 
Mitfclen  van  Zonderfpuchel ,  goede,  korte  fchrifte- 
lijkerefolutie  verwachtende,  en  zijn u  luyden,  fampt 

en  byfondere  met  Keyferlijken  Genaden  wel  ge- 

neygt. 

Gegeven  op  onfen  Koninklijken  Slots  te  Prage 
den  24.  maends  Aprilis,  anno  1597*  onfer  Rij- 

ke des  Roomfen  in  den  n.  des  Hungerfcn  in 

den  15.  en  desBeemfenookinden  xi. 

En  was  ondertekent 

Bedolf. 

Onderftond 
*Ad  mandatum  facYtt  Crffare*  Majtftatis 

froprium. 

Ondertekent  an  Hanuwah,  M.  PP. 

De  fuperfcriptie  was : 
Den  Welgeborenen  Edelen ,  Eerfamen,  Aendach- 

tigen ,  en  onfen  en  des  Rijks  lieven  getrouwen ,  N.  N. 

ige  reio!  Cis  ,  den  voornoemden  met  onfen  ge-  \  Prelaten ,  Graven,  Heeren  en  Adel,  gemeyne  Ste- 
voe^den  5  Chur  en  Furften  ,  ook  Stenden  gecom-  den  en  Stenden  in  Holland  en  Zeland,  en  der  met 
municeert,  en  met  hen  nootdruftig  daer  op  gede-  hen -luyden  geünieerde  Provintien  fampt  en  befon- 
libereert  en  beraetflaegt ,  hoe  vreemt  en  onvoor-  ders. 
fiens   ons  en  den  felven  Chur-Furften  ,  Furften  en  l\ecepta  9.  Augufii  1597. 
Stenden  voor  komt ,  dat  gy  onfen  en  van  des  Rijks 

■wegen  haer  luyden  gefanten  fo  ganfeh  ongehoort 
die  eygentlijke  intentie  en  meyninge  van  der  fel  ver 
wervinge,  acces  en  audiëntie  willen  verweygeren, 
wat  ook  de  voornoemde  Chur-Furften,    Furften  en 
Stenden  daer  tegens  u  luyden  te  gemoete  te  voe- 

ren,   en  nöchmaels  daer  op  te  geiinnen  nodig  ge-  j  W  Eerwaerdige ,  Wei-geborene,  Edele,  Erentfe-  ̂ j„', 
acht  j  dat  hebt  gy-luyden  uyt  het  inhoud  van  der!fte,  en  Eerfame,  Lieve  befondere  »  ook  Genadige  j»Ucften  / 
felven  aen  u  gedane  fchrijvens  ,   beneffens  defen  te 'en  Gunftige  Heeren  en  Vrienden  ,   uwe  en  ook  u-  ©ojfleneti 
vernemen.  !  wer  Genaden  en  Gunften  antwoorde  ,   gedateert  in  ̂ ^^ 

So  vele  ons  belangt,  hebben  v/y  den  tijd  onfer1  den  Hage  den  24.  Aprillis  des  af- lopenden  Jaers ,  tymtn 
Keyferlijken  regeringe,  ulieden  ten  yderen  tijde,  al-1  op  ons  vriendelijk  ,  genadig  ,  ook  gunftig  en  dien-  j&tarrn 
len  genadigengeneygden  wille  betoont,  enomeenig   ftelijk  verfoek  ,  fo  wy  by  onfen  fchrijvens  van  den  <&*ntc«l» 

SDotf)  öceftljpmebe  oebjacfjteenenanberenSStfef 
ban  eemae  C0uc-^02(ïen/  $o?£enmftöft$fte*en/ 
lupöenDealtoig: 

ONfen  vriendelijken  gr Eerwaerdige ,  Wei-gel oet  en  dienft  te  vorens.  S&jiefttöti 

( Fol. 47.)  misvertrouwen  op  ors  te  fetten  ,  noyt  oorfaek  ge 
geven.  Daerom  wy  dan  fo  veel  weyniger  fien  kon- 
nen ,  met  wat  voege  fich  ontfchuldigen  laten  wil , 
dat  gy-luyden,  fo  voorfchreven  is,  onfen  nu  met 
des  ganfehen  Heyligen  Rijks,  tot  Regensburg,  als 

ook  hier  bevorens  Anno  t'negentig,  met  den  Gede- 
puteerden totSpier  by  tTamen  gewefen  Rijks-Sten- 

den  voor  nodig  bevondene  Lëgationibus ,  daer  aen 
ons  en  de  Rijke  fo  merkelijk  en  veel  gelegen  is, 

tiu  etlijke  mael  den  toegank  en  audiëntie  gewey- 
gert  hebben  ,  dat  doch  van  afgefeyden  Vyanden 

niet  plach  te  gefchieden ,  en  van  geenen  Potenta- 
ten} Regenten  of  Lande  ons  oyt.bejegent  is  ,  veel 

-weyniger  fulks  u  luyden  ( den  welken  wy  en  dat 
Rijke  yder  tijd  audiëntie  en  verhoor  geerne  gefta- 
det ,  en  die  gy  ons  en  den  H.  Rijke  Duytfer  Na- 
tion,  na  ouden  herkomen  vervrunt  en  toegedaen 

te   blijven  u  menigmael  erboden )  toe  -  vertrouwet 

Januarij  leftleden  aen  uwe  Genaden  en  Gunftge- 
daen  hebben  ,  is  ons  wel  ter  handen  gekomen  , 

daer  uyt  wy  gewiffelijk  met  fonderlinge  vreemdig- 
heyd  hebben  vernomen  ,  hoe  dat  wy  gantfeh  niet 

beantwoort  worden  op  het  gene  by  ons  in  het  voor-" fchreve  onfe  fchrijvens  ,  begeert  en  gebeden  is  ge- 
worden, 't  Welk  dan  anders  niet  is  geweeft  dan 

dat  wy  u  Genaden  en  Gunften  te  kennen  hebben 
gegeven,  hoe  dat  de  Roomfe  Keyferlijke  Majefteyt 
onfer  aller  genadigfter  Heer  en  wy  befioten  heb- 

ben eene  aenfienlijke  Ambaffade  or  Deputatie  aen 
uwe  Genaden  en  Gunften  af  te  vaerdigen  ,  en  daer- 

om begeert  tot  aenhoringe  van  hare  opgeleyde  laft , 
tijd  en  plaetfe  tedefigneren  ,  ook  genoegfame  verfe- 
kertheyd  en  geleyd  tot  bet  reyfen  en  keeren ,  hen  te 
verordenen  en  te  laten  toe  komen.  Dan  konnen 

wy  fulke  bereydc  verklaringe  ,  boven  alle  het  gene  wy 
verhoopt  ,    en  daer  toe  wy  ons  voorfien  hadden  uyt 

hadden,  der  wegen  en  beneffens  dien  ook  om  de;  defe  uwe  Genaden  en  Gunften,  refolutiegeenfmtsbe- 
conf.deratien  in  der  voornoemden  Chur -Furften  ,|  vinden,  maer  dat  uwe  intentie  nu  alleen  daer  henen 

Furften  en  Stendens  fchrijvens  u  luyden  beweeglijk '■  ftrekt,  uyt  wat  menigvuldige  oorfaken  (  naden  an- 
voorgeftelt  ,  gefamentlijk  wy  voor  ons  felven  ook|  deren  verklaert)  zy  geenfints  van  meeninge  fijn  ee- 
liier  mede  noch-maels  u  luyden  genadiglijk  verma- 

rende, deielve  willen  niet  weyniger ,  als  onfe  vrien- 
delijke  geliefde   Broeder  Albertus  ,   Cardinael  en 

nige  handelinge  of  Traétaet  van  vrede  met  de  Ko- 
ninklijke Majefteyt  van  Hifpanien ,  of  fijn  Gouverne- 

ment ook  yemand  anders  te  plegen,  en  te  laten  voor t- 
Aerts-hartoge  tot  Ooftenrijk ,  van  wegen  fijner  L.  I  gaen  ,  alles  na  wyderen  en  breederen  inhoud  ,  van 
en  den  Nederlanden  dragenden  Koninklijken  Gou-j  fulke  uwe  uwer  Genaden  en  Gunften  refolutie,  onno- 
vernements,  alrecde  bewilliget  veel  gedachten  on-' dig  alhier  in  fpecie  te  verhalen, 
fcr  Keyferlijken  en  des  Heyligen  Rijks  tot  u  luyden  j      Wy  laten  het  nu  voor  dit  mael  op  fich  beruften  Wat 
voorhebbende  legationem  ten  aller  eerften  tijd  1 en,  uwer  Genaden  en  Gunften  in  den  wege  mag  liggen  , 

met 
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De  fuperfenptie  was 
met  de  Hoog-gemelte  Koninklijke  Majefteyt  varl 
Hifpagnien  tot  geene  Vredehandelinge  tererftaen, 
achten  nu  ook  geene  tijd  en  gelegcntheyd  te  zijn ,  deC- 
halven  ons  met  U.  E.  E.  uwer  Genaden  en  Gunften 

in  Wiflèl-fchriften  en  Difputatien  in  te  laten:  Maer 
dat  gewifle  betrouwen  ,    foud  gy  uwe  Genaden  en 
Gunften  billiktot  hoogft-gedachtc  Keyferlijke  Ma- 

jefteyt en  ons,  als  ook  de  gemeene  Stenden  des  Rijks 
letten ,  fo  verre  bet  in  toekomende  tijden ,  tot  eene 
Tradtatie  van  Vrede  komen  foude  ( daer  toe  fich  dan 

de  Koninklijke  Waerde tot  Hifpagnien,  en  detegen- 
woordige  Heer  Gouverneur  der  Nederlanden  verkla- 

ren geneygt  te  zijn  )  dat  fijne  Keyferlijke  Majefteyt 
en  wyaengaende  het  gene  in  alle  redelikheyd  foude 
konnen  worden  gehandelt  ,   tot  ftyve  vafthoudinge 
van  dien  op  fulke  goede  afleurantien  en  verfekeringe 
fouden  verdacht  zijn,  dat  gy  uwe  Genaden  en  Gun- 

ften uyt  onfen  fchrijvens  fo  veel   hebben  vernomen , 
dat  in  den  name  van  fijne  Keyferlijke  Majefteyt  en 
des  H.  Rijks  byu5  uwer  Genaden  en  Gunften  faken, 
zijn  te  verrichten ,  enaen  te  brengen,  daer  aen  fijne 
Keyferlijke  Majefteyt  en  denH.  Rijke  hoog  en  veel 
is  gelegen,  en  heeft  het  daer  mede  noch  niet  alleen 
fulke  gelegentheyt  :  Maer  is  ook  uwer  Genaden  en 
Gunften,  en  aller  partyen  welvaertten  hoogftenge- 
nieynt :  So  konnen  wy  ons  voorwaer  anders  niet  voor- 
fien,  dan  u  ,  u  Genaden  en  Gunften  fullen,  volgens 

onsbegeeren,  de  verfochte  audiëntie,  ook  nomina- 
tie van  tijd  en  plaetfe ,  neffens  mede-deeli  nge  van  ge- 

noegfame  fchriftelijke  ,  ook  levendigen  geleyde  aen 
fodanige  oorden  als  zyhet  van  meeninge  fijn  te  doen, 
niet  langer  weygeren ,  en  daer  by  wel  confidereren 
en  tegemoete  voeren  ,  hoegoedwilligby  gehoude- 
nen  Rijks  en  andere  dagen  ,   U  ,    uwer  Genaden  en 
Gunften  altijds  verhoor  en  audiëntie  is  verleent,  en 

gy  ook  met  behoorlik  antwoord  zijt  voorfien  gewor- 
den :  wat  nadenken  dat  het  by  fijne  Keyferljke  Ma- 

jefteyt en  den  H.  Rijke  foude  hebben ,  indien  zy  te- 
gens  aller  volkeren  Rechten ,  te  gefwi  jgen  het  loffe- 

lijk herkomen ,  onder  allen  Chriftenen  ,  Potentaten 
en  Volkeren,  van  de  verfochte  audiëntie  langer  fou- 

den afgehouclen  worden,  en  of  niet  daer  door  fijne 
Keyferlijke  Majefteyt  en  Stenden  des  Rijks  (  die  fulks 
tot  eenen  fonderlingen  fchimp  en  verkleyninge  fouden 

op  nemen)  genoegfame  oorfake  hadden  op  fulke  mid- 
delen en  wegen  te  gedenken,hoe  men  by  defen  gedurig 

Krijgs-wefen  voor  alle  vyandelijke  invallen  ,  en  de  ge- 
meene Landen  fchaden  en  verderffelijke  excurfien ,  die 

daer  korts  gefpeurt  zijn ,  befchermt  en  bevrijd  fouden 
mogen  zijn.  Daer  tegens  de  Heer  Gouverneur  in  de 
Nederlanden  ( die  om  geTijke  audiëntie  verfocht  is  ge- 

worden )  fich  tot  alle  bereyd-willigheyd ,  fo  wel  be- 
roerende de  begeerde  audiëntie,  als  ook  genoegfame 

verfekertheyd  en  geleyd ,  uytdruckelijk  onder  fijn  Ze- 

gel en  Handt-fignet  erklaert  en  erboden  heeft. 
Defe  alles  volgende ,  isnochmaelaenU»E.E.  uwer 

Genaden  en  Gunften  ,  onfer  vriendelik  ,  genadig  , 
gunftig,  en  dienftelik  bidden  enbegeeren,  ons  noch 
mael  by  brenger  defes,  ronde  enuytdruckelijkever- 
klaringe  te  laten  toekomen,  wat zyaengaende fulke 
begeerde  audiëntie  van  meeninge  fijn  te  doen,  en  ons 
daer  op  een  teken  van  uwe  gewilligheyd  ,  tijd  en 
plaetfe  te  noemen  ,  ook  genoegfame  verfekertheyd 
tot  het  heen  en  weder  reyfen  fchriftelijk  on  levendig 
aen  fulke  plaetfen  daer  gy  uwer  Genaden  en  Gunften 
fulks  van  meeninge  fijt  te  doen ,  metter  daed  mede 

deylen  enbefchicken  ,ena1fo  hier  in  gewillig  betonen, 
gelijk  tot  de  fel veonfe  vriendelijke  ,  genadige,  ook 
gunftige  en  dienftelijke  toe  verricht,  en  u  felfs  ten  beften 
gemeyntis 
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't  Selve  fijn  \vö£  in  vriendfehap ,  genaden  en  allen 
goeden  bereyd  te^erkennen  en  te  verdienen, 
den  16.  November  1596. 

Datum 

Was  ondertekent 

Wolfgangus  <y3rchiepifcopus ,  Predcri\  Willem  , 
E-  Sachs ,  Wolf,  Dietrich ,  Philips  LudtJoich 
Pfalts-Grave ,  tfc 

En  heel  laeg  ftont  aldus : 
Burgemecjleren  en  Raden  der  H.  Rijks- 
Jieden ,  Coltn  en  Neurenburg. 

Den Eerwaerdigen ,  Welgeborenen,  Edelen,  E- 
rentfeften ,  en  Eerfameu  N.  N.  en  N.  Generale  Staten 
der  Geünieerde  Provinciën  in  de  Nederlanden ,  onfen 
lieven  befonderen ,  ook  genadigen  en  gunftigen  Hee- 
ren  en  Vrienden. 

<8>en  negentien  3llugufri  is  ben  boo2fdj:eben  ïta-~  r 
rel  mm/  «Befantban  den&epferen€l)eur-# ui^Kfe/ï? 
(ten  en  ipurflen  /  en  25urgemee(ïcr$  ban  ïjolcncnitatm 
$eurenburg  /  audiëntie  bedeent  /  en  bettei-denaen8ecfre;t 
a!ö  noeïj  ban  toegen  ben  &epfer/  enftn&ö-ficnden/^^ 
of  men  de  boo?fd)2ebe  fiijHS-flenden/dieineenefta* 
telijfte  Eegatie  meenden  ober  te  Komen/  audiëntie 
toiïde  berlecncn/  met  nominatie  ban  tndvn  plaetfe 
en  deberfortjte  berfenertljept  bp  fijnen  Stefgeöaen/ 
bp  de  boo2fd)2ebe  25?teben  lepbe  den  boo2fdj?eben 
<ï5efantnodjöber€rtractuptfnne  ^nftrunie/  om 
te  becerenferen  deouttjept  ban  de  date  ban  den  232ief 
ban  de  #02(len  boo?fcf)2eben  die  tot  franhfooit  al 
toaö  geconcipieert  /  en  daer  na  asnallcbcBoifreii 
moftgefonden  toerden/  liter  beneffens  lende Ijnnocl) 
ober  een  Sattjnfdjgefcfmfte/  inljoubende  datijnlaft 
tjadde  banden  &cpfer  en  (lenden  öenlteöentepjefen* 
teren  alle  fcepferlijKe  genade  en  <8unfte/  en  ban  dé 
^tenden  goettoillige  dienden/  dat  fp  die  aenbiedm* 
gen  toilden  ten  goeden  ontfangen  /  en  dat  die  ftaceinhe 
Segatie/  die  bco?-genomen  toas  aen  freniupden  te 
doen  /  niet  toa£  ftrennende  om  ïjenlupden  eenigen 
$ap£  met  den  machtigen  &onin&  ban  ̂ pangten 
tegen  Daren  danfe  of  toille  op  te  djingen  /  die  3p  nodj* 
tang  meenden  te  nonnen  middelen  metoprecOte  bil* 
UjHeconditien/ indien  menfe  toildeaennemen:  maer 
ook  om  te  reftaureren  en  te  ï)er(tellen  de  SCIliant fcljap- 
penenb2ientfdjapp,m  die  defe  Nederlanden  ban  oude 
tijden  en  ober  feer  lange  garen  met  Den  Sufte  ftad- 
den  geljad  /  en  nu  eensdeels  geb?o&en  en  feer  ber~ 
ballen  toaren/  en  toantïjp  acljte  dat  de  Staten  daer 
aen  fo  beel  als  den  Spen  gelegen  toaré/  fofag  bp 
niet  toaerom  de  Staten  tot  defe  legatie  fuiftenaf* 
ueer  tot  noclj  toe  gefjad  öadden  /  of  begoo2dcn  te  üeb- 
ben/  dat  öp  beel  meer  niets  fepdeomniettefcljnnen 
te  ttotjfelen  aen  de  Staten  gebuurliK  refpect  en  ge* 
negentoeden  tot  den  fóepfer  en  Ijet  Wijfie :  maer  datfe 
felf  de  fahetoel  toilden  oberleggen  /  en  fulften  refo- 
lutie  daer  op  nemen/  dicden&epferenfttj&emocntrFoi.^  > 
aengcnaem  toefen/ met  gebicdeni(Te ban Ijemfeiben 
aen  de  Staten. 

<©e  Staten  <S5eneracï  namen  alle  de252iebenen 
gefcl)?iften  eber  /  en  berhlaerden  daer  op  te  fullen 
letten/  en  met  den  eerflen  te  öeanttooojden  •  men 
bertoonderden  öen  feer  dat  de  Bojfrcn  meenden  dat 
men  debilliKljept  ban  de  Conditien  ban  den  ̂ antf 
en  de  berfefteringe  ban  dien  aen  den  ïicpfer  en  Ijaer 
beljooiden  te  (lellen/  aljefof  de felbe beter berdonden 
alsJ  fp  lupden  toat  naer  dicnftelij&  en  nodig  toare  / 
en  datfe  daer  up  noeft  een  felepn  d:epnemeju  boeg- 
den  /  daer  doo?  de  Staten  in  fjaer opinie beifrcrKt 
toozden  /  dat  fat  al  der  ̂ pangtaerden  Oedjïjf  en 
pjactijüen  toaren/  ebentoeldefalteiirnpelijö  entocl 
oberdacfjt  Ijcbbendc/  Ijebbenfp  den  <6efamdem8.  ^ommteu 
3lugu(li  ftjn  anttooo:de  en  affclnpt  gegeben  /  ge^  «muioo^ 
noegfaem  perfiderende  bp  de  25?ieben  die  fn  ober  lan*  Jf" ÖB 
ge  Ijaddcn  gefcö'.eben  /  berhlacrden  onbertufTcïjenSS 
gcoot  te  achten  de  fo:ge  die  den  ©enferenilKtiiii?rfc'©fii«aei 
droegen  oberdtfe  fanden/  maer  dat  Ijen  bedjocfNjf1  ̂ ^ 
hen  toas/  te  ber(lacn  dat  den  ïïepfer  en  ̂ tender  Ec tx$ mi}li$  b?eemt  bonden  dat  menden  «Befaweopfknöeii 
fijn  fcö2ijbenfullicanttooo:de  dadöe  gefonöen/  alcsegeötu, 
of  fp  deS  ftijn.3  lenatie  fottden  berfmaden  /  datfe 
Ijaer  toeltoiiden  er inncren  datfe  fdfö  bp  deii  föepfer 
en  den  SiiKe  bede  ̂ aren  lannc  on  de  fjuipe  en  bp* 
(lant  derfeibcr  Daerftaödcn  Oêtront/  en  beroert/ 
gelijn  fpnoclj  deden  mit?i-defen/  datfpde^eanncn 
tot  den  ©2ede-f)andel  met  den  ̂ onirili  ban  Jforan* 
gien  boo?  defe  fanden  cnd'cndig/  en  ongeraden  / 
en  gantfcbbebenndïjh  bnnden/  doo2  dien  fp  onder* 

bonden  Ijadden  dat  alk  b0O2(leilcn  ban"  ïj?cde-  ; Dandelingen  altijd  toaren  afgelopen  tot  der  ianden 

gioot 

tti 
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Otoot  acötecbeeï  en  becbecf  /  en  ber  ̂ angiaerben 
bwbecl/  &atfe  baccom  gcbtoongen  toarcn  acüsccfl 
haer  unïKt  neöicb  öcö  iaoninfttf  ban  ̂ pangicntc 
ontwenen/  om  De  reben  in  Dacr-  lieber  «Decreet  in  öct 
lange  berbacuv  batfe  ooft  ober  lange  giarcit  met  be 
fóoningtnite  ban  €ngelanb  inberbonb  getrebentoa* 
ren  i  en  mt  nicuUjfó  een  folemneïe  Confebcratic  met 
ben  Coninft  ban©2annnju  en  ïjoninginne  ban  €nge* 
lanb  Dabben  aengegaen  /  bobenbetrefpert  batfe  nocl) 
aen  anbere  lioningen/  potentaten/  en  peeren fcljul* 
big  toaren/  enbat.uptbc  berftlaringcbcs  fjoninftS 
op  boo2ftel  ban  ©2ebe-Danbclinge  /  niet  anbcrS 
toatf  geliolgt/  ban  bat  be  2©alfclje  en  anbere  $20* 
binticn  toarcn  gcbememb2eert/  ais  bjucDtcnban  be 
l&cbe-DandeUnge  ban  3loben/  ïiolcn  en  anbere  / 
en  bat  bc  mepningc  ban  ben  &oninft  ban^pangicn 

bacr  acn  toaö  Mijnende/  bat  men  in  b'anbece$20* 
bintien  b'^iiguifme  fo  in  trepn  fielt/  bat  men  on- 
IannSbmriênjöntflclccn  jonge  <E>ienft-maegtombc 
ClJJiften  <23ercfojmeecbc  tfeligtc  lebenbig  in  be  aerbe 
gedolbctt  beeft/  bat  Dn  be2flufburgfeenbe<0crefO2* 
mecebe  Religie  bepbc  boo2  öettetije  boub  /  en  bc  ïïeli* 
niontf  -  ©ertoanten  alleen  in  be  $02fogegeb2upftt  om 
iiettcrSmct&etterSteftraffcn/  fo  fjpfept/  bat  ben 
Ijanbcl  ban  ben  2£bmirant  ban  2firragon  ontbeftte  / 
bat  ben  Jüoninft  ban  ̂ uangicn  ooft  ban  be  faften  bes 
ïieuferS  en  bes  Rijns  foeftt  meeftcr  te  toefen/  om 
of  het  felbe  met  be  3©apenen  te  berftrijgen/  ais  npt  bes 
fclfo^pouttetoel  te  fieniS  /  baer  Ijpfp2eent  ban  be 
ïtijfts-ftebeh  25efan3on  en  aiïten  /  be  ilanbenban 
«Buliclj  en  üilebe  /  en  ben  gcp2etenbcerdcn  3D^ebe- 
Danbel  en  liet  licïjten  ban  lm  fëcijgs-bolfe  /  en  na* 
ber  bp  be  252teben  ban  C5uiilame  of  <*Biflain  be 
^ainct  Clement  /  SUmbaffadeur  \jaa  ben  föoninft 

taten  gualift  is  afgenomen  getoceft/  maer  altijd 
ten  üetïcn  gebupbet .:  bat  fp  te  boren  baer  ban  ber* 
tuitttgt  3ijn/  om  geen  nodelofc  boften  noen  tnoepten 
te  boen/  bacrom  be  &epfernocDtc3öo2ftcufulftstot 
geen  berftlepningcbcftorcn  te  nemen/  detoijle  bc  me* 
ninge  ber  Staten  baer  toe  nietftceftt/  maeromnef= 
fens  ber  ̂ eberlanbcn  toclbaertcn  berfeecftcrtDept/ 
alle  mogclijfte  bolboeninge  tegeben/  batbe©02ften 
baerom  op  geene  anbere  mibbclcn  Dcbbcn  tebenfcen 
ban  om  ben  bpanbte  belpen  ban  ben  Stijfts-bobcm 
berjagen/  en  fijn  ercurfien  en  roberijen  te  beletten; 
batfe  ljaerboo2gaenbe  232ieben  niet  nebben  beeftaert 
om  be  toeftomftc  te  toepgeren/  maer  omtijbeltjfttc 
toaerfeboutoen  /  toat  anttooo?de  Daer  <6efamcn 
fonben  Debben  te  bertoacljten  /  op  bat  be  eere  ban 
ben  &epfer/  ïjet  tpe  en  $o?ftcn  mocDte  bctoaert 
to02ben  /  gelijft  fn  nader  aen  ben  &cpfer  Dabben  ge* 
fcljiebcn/  en  baden  dat  men  befeö  en  ijaerboo^gaen- 
be  fcl)2ijben  niet  anbere  toilde  bupben/  bit  toas  in 
effecte  tjet  gene  befen  2ümbaffabcut  toerbe  boo2  af* 
fcljcpt  gegeten  in  ttoee  25?ieben  /  b'eene  aen  ben  &ep 
fee  /  en  b'anbere  aen  be  ©o?(len  /  met  befen  252ief 
aen  be  ©02ften  fonben  fp  Dct  bobbel  ban  ben  252ief  aen 
ben  liepfcr/  be  p20pofitic  ban  ben  2idmirantcban 
Hrtagon  /  ban  ̂ )on  <H5uil!ame  of  oBiffain  be 
^.Clement/  en  aen  ben  liepfer  Dct  bobbel  ban  ben 
2&?ief  aen  be  £>02ften  gefd)2eben, 

<©cn  <35efante  toert  ban  fijn  moepte  bebanftt/en 
ban  aile  berteerbe  boften  b2p  gefp20öen  /  en  gebe* 
ben  allctf  ten  beften  te  toillen  tjelpen  interp?etee* 

ren» 

i  <öp  fijn  ̂opofitie  ban  Tjet  bcmientoen  ban  b'oube alliantien  toerbe  niet  geanttooo?t  /  om  bat  fijne 
252ieben  toatcn  bcflotcn  getoeeft  /  en  baer  ban  met 

ban  .êpangien  bpben  ̂ epfer/  baer  fjp  fcï)2ijft  /  enïwlöen/  nocljte  bectebentie  op  Dem  baer  ban  niet 
defen  Vrede-handel  alleen  te  dienen  om  de  Gemeente  mebe  b20C[)ten  /  ben  b002fCb2Cben  <0efante  Iföitfcl 
alhier  oproerig,  en  het  Rijk  tegen  defe  Landen  op  te  jjiclb  feèr  aenom  te  ftebben  CoppebanfljttgeflOtClI 
maken :  3Bant  oftoel  met  fullte  pbelïjepb  geen  ban  i^32teben  /  't  toelhe  be  Staten  achten  te  toefen  om 
benbe  3ijnop  te  maften/  fofietmennocbebentoclbe  I  bat  fju bie  foube  communiceren  aen  ben  Carbinael/ 
meemnge  baer  upt  /  en  al  Dabbe  ben  feoninft  ban  't  toeifte  Dem  ten  leflen  na  bebenftinge  bergunt  tó/ 
^pangien  en  fijnen  <0ouberneurfulfteberftlaringenlen  iss  alfo  ben  25.  SCugufti  op  5Hnttoerpcn  berto* 
gebaen/  bat  fp  tot  ben  ©?ebe-öanbel  genegen  toaren/' gen  /  om  albaerfo  men  bermoebe  ooft  rappo?t  te en  bat  ̂ t\\  fóepfer  en  ©o?flen  bat  ten  beften  mepnen/  (boen. 
baer  acn  be  Staten  niet  ttoijfelen  /  fo  3ijn  nocijtanis  a©n  fuHen  toeber  nomen  /  en  befcïj2ijben  Bet  gene 
b*  faftcn  ban  ïk(^  3lanben  infulften  ftaet/  bat  baer  (be  pince  iBauritiirêban  ̂ affauboo2ber0  uptge* 
op  niet  macl)  gelet  to02ben/  ombatfptoetteltjftban  recDt  beeft  in  Detbecbolgen  ban3ijne  bittonen  /  na 
be  beerfcljapppe  bc$&oninft$band§pangicn3ijnaf*  bat  ÖP  tot  <02Ol  alle  0202e  gefteltbabbe/  bienobig 
gefneben/  en  be  Confcberatien  met  €ngelanbober  toasf.  ,$oo  i$  l)p  ben  1.  <Dctob2isJ  besf  mo2genss 
lange  en  nu  met  ©2anftrijft  en  <£ngelanb  op  nieuis  b?oeg ban  baer  opgetogen/  mettamclijftfcboontoc* 
en  anbere  gelijft  berbaelt  i&;  5Hengaenbe  beercur?  ber  na  2ö2eboo?t/  nemenbe  ( fijn  aErcellenue  met  be 

telleutfe tceht  met 

tiet  Eegec 
na  3D}e* 
toojt. 

ften  op  ben  ifïijftobobem  gebaen  /  baer  tegen  tg  ge 
noen  bertoont  /  bat  bebpanben  baer  ban  beoo2fa* 
fte  3ijn  /  ̂it  befe^lanben  btoingcnte<®02logenboo2 
Daer  lebcn/  ©aberltjfte  aBetten/  ©20titóen/  ̂ in- 
beren  en  goeberen  /  en  bat  men  ban  befe  Xanben 
meer  nietbeDoojt  te  epfeben/  a\$  ban  be  anbere  bie 
nocD  fogoeben  bifcipline  niet  boubcn/  en  bat  tegen 
be  ercurfien  altoos  allemogelijfte  0202e  gefteltiöge- 
toeeft  /  felf0  met  berftoginge  ban  be  folbpc/  baer 
ober  oeft  niet  foube  ftonnengcftlaegtto02ben/ bat/  in* 
bien  mcngep20cureert  Dabbe/  bat  benbpanb  ( boU 
genbe  fijne  folemnclc  beloften)  beplaetfen op ïtijftjf- 
bobeminDcbbenbe/  Dabbe  gcreftitucert/  ombetoel* 
fte  tef02ceren/  be^taten  nu  Ijet  leger  baer  ban  tot 
grote  boften  en  periculen  Dabben  moeten  fenben/  en 
bertoacDten  goebc  muftomftc  -}  bat  befer  Sanben  <0e- 
fanten  in  fjet  itijfte  bifttoilö  goebe  aubientie  toajS 
gegeben/  maer  batfe  toel  gctocnfcljt  Dabben  bat  op 
be  boo2tgcu2acbte  ftlacïjten  ( al  eer  befe  faften  trnö 
berre  toaren  berlopen)  toaregeanttooo2t/  en  foba? 
belift  geremebieert  getoeeft/  bat  be  grieben  Dabben 
bomen  te  cefferen  :  batfe  tegen  ben  Bepfet  nocljte 
Dct  ïtijficnictbacljtente  boen  bat  tegen  reebt/  reben 
en  aller  bolfteren  toetten  foube  toefen/  maer  baer  baer 
tegen  na  baer  bermogen  in  ootmoebige  reberentie 
toeten  te  daagen/  ̂ at  Det  notoir  iö  en  confo2nt  aller 
boiftcren  toetten/  en  lo^ïijfte  geb2upften/  altoos  ge* 
O02loft  is  /  te  allegeren  toettine  rebenen/  toaerom 
men  bc  ftomfte  ban  eenige<0efanten  niet  nobinacDt/ 
en  batljet  felbe  niemant  bpeenige^incen  of  poten* 

€ngclfe  en  12  ©aenbelen  piefen/  en  beïïuptercn 
ban  Demen  3ijn  25?oeber/  met  be  Compagnie  ban 
ben <ü52abeban ^oDcnlo / )  ben  toegnaer  SBclte/  om 
baer  te  logeren/  enfïeeptcnna  ioftucften  25ateröe/ 
en  2  ©clb-ftucften  /  met  fo  beel  iBunitie  atö  men 
toagens  Dabbe/  en  ïaben  ftonbe.  tDe  <62abe  ban 
^olmss  /  met  3tjn  Regiment/  en  be  Regimenten 
ban  be  ̂ cbotten  /  en  ̂ ubcnboo?be  /  namen  M\ 
toeg  na  Col  en  iBeifter  /  als  ttoee  25uerfcDappen 
tuffcDen  252eboo?t  en  3©interötoijft  gelegen/  en  alle  be 
reftebanbe  föupterpe  na  a©intetötoijft  boo2noemt/ 
ominbe  $|upfente  logerenen  rcfcaifcDcrcn.  5!nDet 
aenftomen  boo2  252eboo2t  toerbe  feer  gcfcDoten  met 
<6efcftut  en  iBüfqiietten/  en  guetften  eenigc  /  toaerom 
fijn  (Êrcellentic  02b2e  ftelbe/  batterftonteenigeCJas 
bionö  gemaeftt  tóo?ben  /  en  hctiz  baer  mebe  nocD  ̂ tn 
bolgenben  nacDtop  be  toeg  na  |fóaificroe$  planten 

b2ic  Decleen  b2ie  Dalbe  Canons  boojb'eerfte  25ate= 
röe  /  en  op  ben  toeg  na  belten  en  T^oetecom  een  fteele 
en  een  Dalbe  Canon  boo2  be  ttoeebe  25aterüe/  om 
bes  anberen  baegs  te  feïjieten/  en  onbetDetfabeuc 
ban  bien  te  beter  te  mogen  ap20cj?eren  /  Dct  toclft 
men  bie  nacDtbeaonft.  <S)enfclbcnnacDt  quanten  be 
aöDagens  tocberöm  in  Det  Seger  /  W  be  bpanben 
tot  aen  ben  ïiüngeb2acDt  Dabben.  5F>en  2.  <©ctob2$ 
begonft  menbjocg  met  be  geplante  ̂ tucften  te  fcDie* 
ten  Dier  en  baer  op  beftab/  baer  tegen  bic  ban  bin* 
nen  geen  toeer  beben/  ban  altemet  een  HÉHtfguet  te 
taffen,  omtrent  te  9  uren  guameenen  25oeruptbe 
^tab/  feggenbe/  batfe  ban  binnen  geDeel  oneenig toaren/ 
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hiaten  /  en  bat  OP  bermoebe  batfe  fouben  parle- 
menteren  /  fo  Daeft  fe  gefommcert  fouben  to02ben. 
t&aetupt  fijn  <£rtellentic  oo?faRe  nam  Den  föcom* 
pettec  natte  g>ttto  te  feDinRen/  om  Daec  tefomme^ 
een/  maec  üiebau  binnen  toilben  niet  toelaten/ 
öatfip  tot  Dp  be  flat)  foube  Romen/  en  fonben  Dem 
eenen  tegen/  bienbe  fommatie  gebaensijnbe/  boo? 
anttooo2be  gaf  batfe  be  «^tab  boo2  <£5ob  en  öenBo- 
ninR  toilöen  Rouöen/  en  gecefoïbeect  toacen  alle 
baec  in  te  lebcn  en  te  flecben/  en  ginR  baec  me* 
be  toeöaom/   en  tecfïonb  begonft  Rct  gefeDut 
toebecom  te  fncelcn.    &nn  Crfcllcntie  fonb  be 
3©agen  -  meeftec  ban  Det  =£cgec  met  een  beel 
(CceR-paccben  om  beccfiecenbe  iftutRett25attecüe 
( en  fjet  fiuR  upt  <& *ol  genomen )  met  fo  beel  30nuint; 
tte  atëfp  fouben  nonnen  latten  na  Det  Segec  te  hen- 

gen ;  en  na  bat  alle  SSmunitie  in  Det  £cgec  foube  toe= 
fm/  fo  fouöc  2ö2ebecobe  en  tte  6  fêaenbelen  ©piefen  / 
ttie  fijn  <£ccellentie  öaec  Dabbe  laten  blijben/  mebe 
tot  Sfielte  nomen ;  na  tte  mibbag  quanten  tte  Wa- 

gens toebecom  /  en  b2atDten  een  goet  beel  SCntunitie/ 
met  öeboojfcfnebe  |Bo2ticccn  252anb(tucRen/  be£ 

fo'^Onacötg  app2oef)eecbcn  be  ,§eDottch  toel  400.  tceben 
na  bz&utj/  ten  j}oo2b-toe(tenbcgonft  men  ooRee* 
nige  2toopgcabente  manen/  emtamfijn<£rcellentie 
boo?  beappjocöen  met  allee  macDt  tebetteec(tigen/ 
en  met<£5auion#  en  Rijs  boonnet  lege  Sanbtema- 
Ren/  toaeeom  ÓP  ooR  beel  «Banton*?  en  Rijtf-bof; 
feDen  tebt  maRen  /  men  beöe  ooR  ten  3©e|ïen  be  bec- 
be  Söattecpe  manen  tttffcDett  be  galge  en  be  ftaö  / 
men  befïeben  alöaec  ooRte  maRen  een  $p20f  De  0002 
Det  3©ateiige  Sanb  na  be  (lab  toe/  enöaecatDtee 
een  toeg  met  ctjtfte  maRen/  omalfoo  nabe  Cingel 
ban  be  (tab  te  Romen/  \3Kfmt)z  bemepningebaecna 
een  foeffcDe  op  be  (tab  te  fcDieten/  en  titc  tot  eenetl 
(tonn  te  pjepacecen  /  baec  toe  men  ooR  na  <5>oef* 
Ottcg  fonböe  3 (turnen  banboo2<02olgeRomen  (W 
beclopen  en  beb02ben  toacen )  en  laft  gaf  ban  baec 
te  hengen  nocD  4  Deele  en  4  Dalbe  Canons*/  men  acDte 
be  gelegentljept  tot  een  ftamtbequaem/  om  bat  be 
^tab  Riepn  en  ban  binnen  bicDt  öetimmect  toa$/  en 
ban  bupten  befïoten  met  Doge  muucen  /  bienenbe  booj 
pacapet  ofbo2fttoering  tot  ben  toal  baec  acDtecleg* 
genbe/  men  acfjte  mebe  bienfïelijR  ben  foanb  inbe 
^§tab  te  boen  ftbieten/  om  bat  Det  ©olR  banbin* 
nen  ban  geen  mibbelfonbe  Debben/  om  Daec  te  bon- 

nen becgen/  en  baec  toetoecbenbe!E202tiec-fïutRcn 
na  ben  iBeeftec  toe  geboect  /  'men  (taRbuSlteltebe dammen  ban  be  toatecmolen  beuc  /  om  alfa  Det 
toatec  ban  Det  lanöbat  anbecöonbec  Dacttoatf/  te 
tcetRen/  Det  toelRboo2  Det  gat  fofeec  begon  te  lopen/ 
bat  menmecRte  bat  Det  boo?be  ftabbecminbecben/ 
bocD  Deel  toepnig/  om  bat  benboefemban  bebec- 
Ö?onRen  lanbenfo  gcoot  toaö  /  bat  niet  beel  ttftm$ 
Ronbe  aflopen/  bieban  be^tabfcDoten  altemet  een 
fcQeute  /  en  met  bten  in  be  tbieebe  25attecpe  een 
25ootagefei/en  na  ben  ©enbjig  ban  ̂ uicjjn  be  25laen 
't  Dooft  af. 

45iaef  jgenteift  ban  ben  25ecge  fonb  npt  Stngen 
eenen  25?ief  aenfijn  €cceltentiebaecinDp  beRlaegbc 
bat  fijn  «?ccelïentie  geb2epgt  Dabbe  te  Dangen  be  ̂ ol- 
baten  bienpt  4320I  genomen  tot<ölbcnfeelin<ïE>uacs 
ntfoen  beOoojberi  /  fuflincecenbe  bat  fulftis  onbilliR 
toaa/  bebJijle  3p  motten  bienen  baec  Det  ben  l^eec 
beltefben/  en  Daec  ©aenbelen  moften  bolgen.  iBaec 
fijn  €rcelleittie  fcD^eef  Dem  toebetom  /  bat  Dpfe  ge- 
confenteect  Dabbe  /  of  b?p  geftelt  /  Date  ©aenbelcn 
te  bolgen/  bocD  fo  3P  Daec  ecgenö lieten belegecen/ 
en  binnen  b:ie  maenben  infiine  Danben  bielcn/  b2a- 
genbe  be  tien  HDapenen/  bat  Dpfe  fonbe  boen  Dan- 
gen/  met  becfeRecinge/  bat  Dp  nocD  baec bp bleef/ 
en  Det  felbe  boen  foube.  3£eö  nacDtö  naöccben  be 
,^cDottenen©2tefen/  elïrêomtcentSotceben.  |t)en 
piante  een  Deel  en  Dalbe  Cactou  in  bzüttbe  25atte^ 
epe/  en  men  fonbe  albacc  boo:  Det  toatecgeapp?o^ 
cljeect  Debben  /  tot  aen  feRec  &ool-  tDumi  bp  be  gtacD- 
te  banbec  tfab  gelegen  /  maec  bp  gebzeR  ban  <0a? 
bioms/  om  DetbolR  te  mogen  bebecRen  /  Ro(t  men 
Det  felbe  niet  boen/  en  men  begeecbe  Det  felbe  niet  te 
terneeen/  fonbecteboenuptb?eefe/  bat  bieban bin^ 
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nen  baectegenö  meteen  Dalbe  tfrnen  cf anbertf  fen* 
ben  booifien/  en  om  Det  felbe  geb?eRban  <£abtontf 
Ronben  be  ̂ djotten  niet  meetbccappjocDci-en/  a!d 
gefcpti;.\ <©en  4-  <0ctob2i-s  Ha  men  o3ab;onö  met  menieö* te  Romen  /  om  ben  nenftaenöen  nacRt  alom  te  app2o- 
c Deren  /  men  begon  eenen  Voeg  ban  aclnec  Sintlo  ('nn ï|iip.ö  cecljt  boo2  Det  mouc  na232eboo2ttem«Ren/ 
om  baec  ober  Det  <6efcljnt  te  mogen  foengen/  tot  cp 
feRece  Doge  Campe  lanb^  gelegen  /  ten  jupöen  aen  be 
boo2fcD2ebe  ̂ ooltnpn  /  en  baec  mebe  af  te  ff  Rieten 
niet  alleen  be  b2itgge  aen  be  mee|lec-poo2te/  maec 
00R  banatljteren  in  Rct  ï^abelijn/  boo2öe  3CeItcc- 
poo,2te  fote  fcRictenbat  niemantop  t:e5Bal  baec  in 
foube  nonnen  blijben  ,•  men  gaf  iaft  acnbe^cljot- 
ten  en  anöeren  fo  feec  tenaöecen  alö  fp  fouben  nonnen; 
iiie  ban  be  fïab  Dielöen  Daec  feec  (tule  /  en  feljoten 
natiüjltf  eenen  frlpot  tegen  be  gene  bieDaec  ali'oau- P20f  Deecben  -,  tegen  ben  abonb  quanten  be  4  öeele  en 
4  Dalbe  Canons  \\\  Det  Eegec  met  bele  amunitie/ 
'gnacfjtë  piante  men  be  2  H>02tiec-(tuf  ben  om  öeti b^anb  inbe^taö  te  fcljteten/  ban  men  bonb  niet  gc= 
caben  baec  mebe  te  ftljieten/  ban  cpbenbagbanbe 
25attetpe  /  om  ̂ z\\  fcfjnR  te  grotec  te  maRen  ;  bc 
^cfjotten  abaticeecben  bi}  na  tot  o»i  bc  gcatDt  /  be 
cngelfe  en  ©2iefen  quanten  ten  3èe(len  tot  aen  tic 
ïiooltupn  baecfe  Dun  met  45abion$  berfcRecöen/  ft1 
Dabben  beginnen  in  be  &ooltimn  te  graben/  maec  be 
arbepbecö  liepen  uptb2efe  baec  uut/  en  lieten  't  toerR 
leggen/  men  (telbe  ba|l  beel  <0abion3  op  be  Dooae 
&ampe  gtanbef  om  baec  be  biecbe  en  couale  %dt* 
tecpe  te  maRen/  maec  men  Dabbe  totcebbingeban 
bienniet  ftoalpen  genoeg  /  ten  J*ö02b  -  toeften  on 
ben  Heltec  -  toeg  app20töeecbe  men  toel  60.  <0a- 

biono'. 

^>en  y.  <2Dctob2t^  becfeRerben  men  al  om  beap^ 
p2ocfjen/  ert  men  maeRten  be  toegen  boo2Dct!t}o* 
ca^  met  njö  /  om  b20og  U\  be  Hoopgrabcn  teRo* 
men/  fonbec  hatijk  banbe  ftabbaec  pettegens  bc-* 
ben/  men  fonbb2oeg  eenige  toagenöna<ö2ol/  om 
be  cefte  ban  be  munitie  iw  Det  3legec  te  Dalen  /  en 
mits  bien  b?aRen  be  Regimenten  ban232ebecobeen 
be  piefen  baec  op  /  en  quamen  in  Det  Éegec  /  gaen^ 
bebe©2icfen  logecen  tot  belten  in  eenige  Dupfenbooi 
Daec  geOouöen  /  en  252ebecobe  in  eenige  Dupfen  /  ten 
J^oo2btoe(ïen  ban  be  ftab  aen  be  Sücltcc  of  ©oeti^ 
cDommec  toeg  mebe  boo2  Daec  geDouben ;  en  om  \)st 
men  gantftD  ban  meeninge  toas  ban  be  25attccne 
252cffe  op  hk  plaetfetefcDieten/  omtotbenfïD2nüe 
Romen  /  fonb  fijn  Cceellentie  ijm  (timmerman 
©2ootnat©oefburg/  om  1 00 ftueRen banbe ^ui-R- 
tmtgge/  en  100  ftucRen  ban  be  bjcetftc  biefb2uagc 
teDalctt  /  om  alfo  tot  z  of  3  plaetfen  obec  be  gradjt  in 
be  a©alleaen  ben  ft02tn  te  Romen.  ©efenacDtqua^ 
men  00R  be  Regimenten  ban  ̂ olmö  en  <Dubenb302= 
be  tot  op  begratöte.  <sen  3Be|tett  ging  men  loijcreu 
tot  aen  be  Uool-tupn  /  altoacr  ben  hopman  gian 
ban^ijlopbegracDtegefonbentoecb/  om  biefcre^ 
togttofteren  /  Det  eene  been  aen  fiucRen  gefetjoten  too2^ 
be  ,•  ten  J^oojbtocfïen  naberbe  men  00R  feec  /  en  men 
ptante  alom  feec  beel  gabions/  totbeifeReringeban 
be  loopgcaben  /  fonöccling  am  bc^ool-tupn/  cm 
beb?tjb  te  toefen  boo2  be  toteaen  be  iillec »icc-p3 o 21  lv 
en  in  be  42$atterpen  /  om  baec  8  (iucRetue  megen 
planten/  uoclj begon  men  een  bjjfbc  23atten'e  b302 
ttoeeftucRen/  tuflïDenbettoecbcen  beibe/  cm  baec 
upt  te  emboutïKren  be'3ficltec-noo2te/  enbie  fointe 
fcDieten  bat  niemant  baec  in  't  fiabeajn  fottöe  mogen Romen  /  atötenbe  bat  men  nu  alom  be  plaetfe  toel  U:* 
quamebjR  Ronbe  aentafïen. 

*©en  6.  €)ttob2i^  toaa  Det  feec  ceaenacTitig  toe^ 
bec  /  maec  men  ging  ebentoel  met  becfteiben  ban  bc 
app20tDcnboo2t^/  ntcttmacRte  bebcbtiingentotnct 
gcfcRut  /  men  boecbe  menigte  ban  «öabionaen  tiiif* 
bofffDen/  tot  maRinge  ban  tic  opp:oelien/  alö  ban 
be  toegen  en  b2tiagen/  bieban  oefen natljt  fonbenac^ 
ceet  toefen/  ooRb2atf)t  menbefenbag/  bpffïjooiki 
bage/  2  ©elb-fltttRen  in  bebeebebattecpé/  en  men 
tcatDte  b002t  be  8  ftucRen  in  be  biecbe  batterne  te 
brengen/  om  bat  Det  boenlpec  geacDt  toeröebuba- 
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ge  aisbp  tnicBtc/  tüite  tic  engte  en  (tappigïjeptban 
ben  toeg.  <£n  toetbc  ecvft  neitgeboeitecnOnlbeCa; 
non/  en  byttacjte  nenbc25atterpegeb2acm/  maer 
fontt  albaec  fo  in  Den  teeg  tjat  men  Dct  niet  hoabe  boo?t 
Krijgen.  $QClj  toetbc  op  ten  feïben  toeg  getaneïjt 
een  iteclc  Canon/  ïïie  Daec  ooh  in  fonït /  enfomen 
bc  geljeeïettoee  Canons  totlbcacttocngen/  b.utitfc* 
&r  obutentouggc  albnet  gemaefct/  Daernocljtans 
l):t  feitoeftucft  enentoeiotocc  ging/  cnteiftsnttnDen 
toeginfonü/  toaee  n.ebemcnfagDatDeb'uggenict 
ftijf  genoeg  toas  /  en  Den  toeg  ooh  niet  ftiyf genoeg 
niet  fti#  sengemetefet  /  om  Daer  ober  geieïjut  te  mo? 
oen  foengen.  ̂ ijn  Crceitcnttc-  gaf  terfïont  laft  tot 
liet  beminnen ban  DeO'ugge/  enljet  bcrfïijbcnban 
ben  toeg  met  ïtijfen ;  Des  naeljts  toerben  ebentoel  be 
ttoee  fmefcenin  DeSDattetnc  geb?acl)t/  en  geplant/ 
en  foube  jjet  Dccbe  Daer  ooït  in  geb2aci)t  nebben  getoo^ 
Den  /  ï)et  toate  Bet  felb?  öp  guabe  toefteijt  in  een  floot 
gebnttentoare;  De  alle  Uan  De  nacïjt  confumeerben 
men  boost  in  Ijct  maken ban  ben  to:g  /  cninljctbul; 
ïen  ban  een jgc  floten  /  tuffcljcn  Den  ̂ ooïtupn  en  fïabs 
gradnen  leggende  /  Die  l^op-man  <3|nn  ban  $tjl  me- 
öebcfatm'c.tuaD'be*  (£en  38002D- toetten  appsotnecr* De  men  ten  beften  mogelijk  IHen  bjacijt  00»  De 
^tucïicn  ujnüe  23aa?i*tje  in  De  bijf  bc/  maer  toet* Den  nnbeinanb  tocbec  itiöe  eer  fic  plaetfe  gefteït/  en 
ttoee  anbeVe^tuclten  Daer  geplant.  lD?oot  (Die om 
De  liuclt  en  SSieSbaiggen  gefonbat  toas )  en  bonD 
niet  toeibocnhjlt  De  23tetfbnig;jc  op  toagens  te  boe- 

ren/ Dcbe  Daecom  De  feite  op  Ijaer  epgen  tonelen  te 
{ml  joojanbebaen/  en  foöceoleuen  om  ober  te  béngen.  <£n 

metbieberantoermgetoertóo?  öpfo  bceltijbs/  batïjp 
ban  Dien  Dag  nodj  ban  «Doesburg  niet  feïjepbe. 
<$oo?  alletoeikcmconUenicnten  bp  quant/  Dat  men 
bes  nnbecen  baegs  itotö  niet  foube  fcöfctcn/  als 
toelbentmtt  toas/  toamfijn£rcellentie  nicttoilDe 
Doen  fcljieten  boor  bat  ijet  alles  bcrept  of  gercet  foube 

<Den  7-  <£E>ctoö2ïïS  bcetonft  nten  b2oeg  De  to02bere 
^tncnen  in  De  bietbc^Batterpe  te  planten/  alles  öp 
Dage/  onberDetfabeur  banaoofBufauetticrS/  Die 
gcttabclijn  fpcelben.  ,0)cn  Baclben  Bet  «&tuïi  tipt  be 
floot/  en  toecbemebe  geplant  /  fonbec  battermeer 
ais  ecn^öenfcD  enpacrb  geguetft  toetbc.  ̂ ijtKEr- 
ccllentic  ijabbeaïtemctsuptbc  5.23atterpeboenfpe- 
ïen/  rnaec  naDecljanD acljtenDe  beter  te  toefen  /  Die 
tot  Den  lellen  OeDeïttte  tjouDen/  necboDet  toeDerom. 
f^enbulDeboojtS  teftwn/  en  men  tratfjte  niet  al- 

leen te  nomen  tot  op  Degcacnten  /  maer  oohgeceeD 
te  makn  De  plaetfen  Dacc  men  meenDe  De  fïozm-bnig- 
öen/  als  5?  gekomen  fonDcn$ijn  /  beguamclijli  aen 
te  hengen/  omnoctj/  toaecijctmogelijft/  'Sanöe- ren  DacgS  te  fenieten  /  maec  op  Den  mïDüag  liet 
^oot  eecit  toeten  /  Dat  lip  De  bïnggen  niet  boo2tS  feon- 
be  beogen/  b?  gcb?.cft  ban  ̂ aetDcn/  enbegeecDen 
baecom  Dat  men  ïjemmeer  #aecDen  fouDe  jenDen  / 
öaccom  3ön^j;ceücntte  fecc  gemoept  toas  /  omflet 
lang  beclics  ban  Den  tp  /  en  gaf  o?D2e  Dat  men 
Dem  $nerDen  en  toagens  fonDe  DoentoefenDen/  en 
öat  mèitmiDDelertijD  alles  ten  beflen  fonDen  p^epa* 
reten* 
Sn  Oet  segec  ban  fijn  €rcellemie  quanten  De  <0e- 

DepnteetDe  ban  De^taöümtecnt/  omDetbernieu- 
toen  en  beranO zren  ban  De  i^agiÜtcaet  /  en  toerbe  nu 
gonfter  ̂ joftan  ban  ̂ utljtenb:ocli  /  Den  getoefen 
iaitmeejtergioöan  ban  i^ncDtenbJoeli  ( Diebermitö 
3ijn  i^uojelijn  tipt  De^)02loge  gefcDenöen  toas  )  tot 
33ucgemee|ïec  gemaent/  DocD  alfo  ön  niet  getoent 
\xa$  ober  De  25ucgerpe  te  commanDeren  /  Die  an- 
DerS  Dan  iiupteren  en  ̂ olbaten  moeten  geregcert 
to^cDen/  fo  is  n*  Daer  na  toeDeromtotïïitmeejtcr 
scmaeltt/  Dact  l)n  bner  toe  DienDe  /  alfoö^ge^el 
fong  3ijnbe/  ijem  inbe  «OoilogeDaDDe  begeben/  en 
een  bjaef^olbaet  toas. 

«Eencn»25occ  ban  3BinterStoi)ï.  toas  ban  4B>2aef 
^erman  ban  Den  25erg  terftonD  na  Det  ober -gacn ban 

mtt 

tan  <©jaef  ̂ 201  /  met  5&2tctj2it  na  252eboo2t  gefonDen  aen  Den 
&nct!m  <^0,»'«:ïilo^«c  <Damiaen  <0arDot/  Die  aiDaercom^ 
iscw  c^manDeecDe/  en  aen  anoeren:  ,0)aer  t'3ijnöer  ftom- .ineici*    (te  berftaenD?  /  Dat  ?$2ebJ02t  belegert  toas/  DaDDe 

De  b2ieben  berloren.  iHacr  Defen  Dag  boo2  fijn  €rceïf. 
geb2acDt3i)nDe/  b?acljtDe252icbcnteboo?fc0nn/  en 

toaren  4;  namentlp/eenacnDen«6ouberneuc*€>a^ 
miaen<6arDot  ($ö«Deecn  5i'orainopS)cen  aen^52oehs uupfen/ecn  aen  De  H^agifttaet/en  een  aen  De  (Officiers 
en  ̂ olDaten^  De  Dne  ïaetfle  252icben  fiielDen  alleen  in/ 
fcatfc  De  flaD  ten  untertten  ten  Dienfie  ban  Den  öoninn 
betoaren  en  befcliermen  fouDen/  gelijk  np  Daertoel 
toe-bctrouDe.  gnDen25?ief  acn<öarDotffÓ?eefDP/ 
Dat  Ijp  geen  raeD  toiftc  om  gem  nocï)  300  man  te  3en- 
Den/  om  Dat  De  paffen  aen  Deni^ijn  tcnau  b:flm\\ 
toaren/  Dat  IjpDaerom  alle  De  officieren  en  ̂ olDa- 
ten  eeb  af  nemen  fonbe/  te  leben  en  teflerben  boo? 
Den  honing  /  en  ïjem  toel  berfeücrcn  ban  ïjet  Uafleel/ 
geltja  Ijp  fient  toebertrouDe.  ̂ es  nacïits  fjuam  men 
ten  JBe^cnalomopDegraclnen/  en  menüerepDcDe 
blinDelingen  tot  Det  D2efferenbanDcflo2m-b2uggen/ 
en  men  fïelben  alle  faüen  aen  /  om  te  mogen  ft  tjicten. 
©en  <0?abe  ban  ̂ olmS  befegonften  3i)nDe  /  toas 
tot  aen  De  tfab  gegaen  /  om  pet  tefcenefuigen/  en 
toerDe  op  3ün  ruling  tegen  Den  bupügcfcljoten/  Dat 
De  ruttingeberflc/  en  5ijntoambaSfcljeuiDe/  ntacc 
toerDe  anUerS  niet  gerjuetfl:  (€cn  ̂ O02Ötoe(ïentoaS 
men  geltomen  aen  eenïjoge  dTampe  ïantS/  bctoc* 
(ten  ban  Den  toeg  gelegen  /  bacrorn  men  mcDe  begonfl 
te  graben. 

©en  8.<öctob2iS  #02mfe?n  tyt  op  *rcn  na-noen  feer/ 
men  betfefeerDe  alom  De  Sfppjocuen/  en  menDeDe 
grote  menigte  Mj$  öaftten/om  in  De  tijDban  De  2öat* 
terpe  of  fl02m  te  Dienen  /  bie  men  met  De  toagens 
tot  Dicljt  onber  De  flaD  b?acnt  /  fonDec  Dat  Die  ban  bin* 
nen  eenige  fonDerlinge  fdjaDe  met  ftfj^ten  Daer  op  De* 
Den  /  maer  blucljten  mceft  al  öaet  goet  op  in  ̂ ups/ 
en  fcDeenenDatfe  DeftaD  in  De  nooDtoilDenabanbon* 
neren/  ennaijetlrans  toijhen;  j©oo?  De  noen  toaren 

tn  Oet  Pleger  geftomen  io  ̂ tuchenban  De  25ics- 
b?ugge/  maer  De  ïiur^b?ugge  fcon  mits  De  ftoaer* te  niet  toel  boo2thomen  /  toaerom  3ün  €rcellentic 
met  paerDen  en  bolï.  Daetom  fonD  /  Dctoeltte  1  o  (tut* 
ïien  op  Den  na  noen  in 't  Seger  b?acötcn.  UBen  fag 
nu  op  Deerecntie  De  ftoatigljebcn  Die  nteu  ongeerpetts 
menteerDe  inbentien  mebe  brengen/  toant  men  be- 
bonD  Dat  Dcfe  Smelten  te ftoacr  en  te  groot  toaren/ 
om  opgemeene  toagens  ober  lanb  te  boereu/  en  Dat 
De  WenaenDebjuggetoefenDeteftoaü  /  enberaDe- 
ren  te  felepn  toaren /  om  lange  ober  ïanbe  te  bjengen/ 
Daer  Doo?  bp  toas  geftomen  Dat  men  De  b?uggc 
niet  öaDDe  Uonnen  boo2t  ftrtjgen  /  en  toaren  eenige 
ttucïten  ooftgantfclj  ontramponeert  /  enDe^ffenof 
toieïen  gebjoöenv  en  fo  men  tjt^  geteetcn  IjaDDe  / 
men  fouDe  toel  eer  De  gracï)ten  ntet  rijs  gebult  nebben/ 
ais  men  De  bmggebettoacöte  /  en  op  Den  abonDDe 
(lucfeen  ban  De  b2uggen  na  De  ,§taD  b?engen  /  en  men 
fonD  De  2öieS&2uggeen  beele  (tó2m-laDDtrS/  na  Des 
<82abcn  ban  ̂ oimsquartiec/  maer  ontbeüurfc- 
b2iïgge  aen  De  gratljtte  béngen/  mo|t  De  toegbeeï 
b^eeDcr  gemaeftt  toerben/  DaerommenDes  nbonDS 
Daer  aen  biel  /  en  om  Dat  De  belegerDe  feer  met  muf* 
^netten  fenoten  /  en  toel  1 6  manen  in  net  toeril  quet* 
{ten  /  tooien  Daer  tegen  beel  feftoten  ntet  grof  ge* 
fcljat  gebaen  /  en  fo  De  nacftt  boo2  geb2acljt  /  m 
bafte  intentie  om  'S  anten  Daegs  te  ff  meten/ 
en  na  ̂ k  boleen  be  plaetfe  nocömaels  te  fomme- 
ren. 

©efen  bag  toerDe  ̂ fan  1ertf3.  be  0op/  Com^ 
manöeur  ban  De  treh-paerben  /  mt  cmg.e  ïtupteren 
gcfonDen  om  Den  toeg  na  <ölben3eel  en  acnfcöcDe  te 
beficljtigen/  entoaermenbeftmet  Oet  gefeïmt  fouDe 
nonnen  fjeen  bomen/  ombatmenfiaetmaeötenter; 
flont  na  fietöeroberen  tornt  befe  plaetfe  Dertoaertste 

gacn. 
©en  9.  <0ctob2iS  toefenbe  (feer  rupg  en fio^mig y?«J«* tocber)  omtrent  8  uren  fo  bcaonmentefcljietcn/  enJSSm» 

na  b2ie  boleeu  Debc  fijn  oBrcellentie  nen  nocljmaeis  urn*  tü 

fommeren/  Daer  op  fu  becfocöten  Dat  nten  met  get^p -otW' 
fclneten  tot  'SanDeren  DacgS  tm  negen  utenfouben 
toillen  opljouben/  fonbetDatfefepDentoatfebanban 
mepninge  toaren  te  Doen  /  toaerom  fnn€rceïlentie 
ben  trompetter  toeberfenb/  Ijemacnfeggcnbe:  fco 

berre  5peenig  a(coo?ttoilben  malteu/  batfebatter^ 

{ionb 
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fïónt  moffen  boen  /  Dp  toilbe  Dun  niet  een  uirco  re- 
fpijtf  gebcn:  macrfpnnttüoo?ben  met  tobernct/ 
inbicn  men  Dun  Den  berfoebten  tijb  niet  totitie  berguii* 
nen/  menmocDt  Det  laten/  fp  toiftcn  anöecgs  niet  te  feg* 
gen ;  <0eburenbe  bit  ober  en  toebcr  ober  gaen  /  liet  fijn 
«excellentie  altub  fclnctcn  aen  De  |ï>epftcc-pco2te/en  op 
be  b2iigge  ban  net  ïiafreel  /  om  W  af  tcfcDicten/ 
enbebe  fcer  mernen  om  ben  toccj  te  maltcn/  en  te* 
gonft  eenifje  ftufchen  ban  be  üurfe-b2ugge  aen  te 
toengen:  maema  be  leffe  olufangenc  anttooo:bc/ 

tofttt 

6»-  ,~l 
Die  ban  't  ïUaftcci  famen  teeftonb  eenifje  aen  fycriï 
upt  om  ncnaöete  üibben/  Die  Ijen  Detlebenfrfpnff  ̂   ui* 
en  toc-fepbe/  maec  Dat  Dn  bo?Dcrg  met  ncniupben  iJIL!Jen/ 
na  fijn  bifcrerie  toilbe  banbclen/  bes  moften  fpljacr  mnevm 

S&apencii  afleggen  en  een  beel  ban  fijn  <£5'uacberf!)tnFirtjeii 
op  Het  üaftcel  nemen/  'ttocln  f?  nlfo  aennamen  te  'J 'S'"' r Doen/  fijn  <£rcellewie  fonb  Daer  tccfionb  öc  öeïft  SS t0t  rS« 
banffjn^uarDeop/  miDbclertijbto02benbeganfcbe  ffwtttwjï 
ftab  geplonbert/  en  Die  ban  bc  45uacbc  ban  fijn  €r* tmif- 
ceilentie  DeDen   niet  min  op  't  ïiafiecl.  vöp  Dcrt 

bebeïjp  bc  furie  ban  be25atterpe  fcljietenmet  alle  be  1 31bonb  bcDc  fijn  <£rccllentie  toebcv  alle 't  $olhna 
ftuttfeen  met  be  4.  ban  be  ttocbe  en  berbe  25atte*  Detmiartier  trennen. 
rpe  op  be  9ficUcc-poo?te  /  met  be  fetf  ban  be  bierbe|    <31nbe  ̂ tab  toatfnict  meer  a$  een  ®ier-baige*  «,„.,,  tat 
^atterpc  op  ben  Doen  ban  t3©cft-ronbcel/  met  een  1  ballen/  Die  %a\\  25oön  ©ter-mcefter  ban  fnn  €r*  «&*«* 
op  be  Co?tmen/  en  met  een  op  be  Jjatte  /  en  met  ceilentie  Daer  in  getoo?pen  fjabbe/  bc  rcfic  maren  al  «ooitmöe 

ebergetoo?pen/  met  befe  eenemajSben  2&2anb  in"?töLnab'1 
een  i#up<8  genomen  /  be  toeln  gebluft  toojbe :  maec  j£nD£tm' of 't  felbe  mei  in  't  geljccl  gebluft  toaoy  toeet  men 
niet/  bocDbeönacbtg  ging  ben  U2anbmeec  en  mee? 
aen/  boo?  bc  menigte  ban  Det  ftro/  enbatbe  toinb 

ïjcelapparent  te  towben/  toaerom  fijn  <£rcellentie looft  onftan/  fobat  i)et  ganfebe  ftebcnen/  nerh/  en  (Foi  <r  > 
alle  het  boet- bolnbebeupt-boecen/ en  boojbefiab  in,  alles  batter  toa.97  tot  op  20  (fo  Dupfen  altf  Dut* 
flaa-02b?c  ftcllen/  be  «knotten  begonben  cerft  aen i ten)  na  af-b?anbe/  om  bat  Det  nacfjt  tóas/  en 
te  ballen  een  Dalbe  ifónnê  boo2  be  üX5eeftec-poo2te  niemanb  ban  be  2&O28CV0  op  't  Uafteel  baer  ban 

biet*  ftunhenban  beecefte  25atterpe  opbe  iBepftcr 

poo2te/  en  tbjee  op  be  252ugge  ban 't  l^atieel/  en ttoee©elbtfuhaen/  banbe  beebe  25atterpe  fpeel- 
ben  öiec  en  baec;  met  bit  fcfjieten  begonflbe  23?cf^ 
feaent  ïïDcft-^onbceï  omtrent  tlnce  uuren  na  noen 

Icggenbe/  Ut  men  berliet  /  en  Doetoel  fp  geen 
anber  laft  Dabben  banbacr  in  te  logeren  /nocDtansJ 
om  batttóee^olbaten  ban  <5>allacDp  boo?  beljal* 
bei^anc  tot  aen  be  Poo?te  liepen  en  bacrin  ftlom- 

men  b002  een  gat/  en  b'anbere  teenfeten  om  aen 
te  Komcri/Debben  alle  bc  <a?abcrsSDacrUJcrften  ber- 
iaten/  en  fijn  na  be  poo?te  gelopen/  fonber  bat  iit 
«iMtcicrtf  ij"»  feonben  opljouben/  en  met  tegen* 
ftaenbeljet  gat  niet  bcnuaem  om  te  flojmen  toas?  / 
öaer  ober  tocl  50.  f^anncn  gequefl  tuerben/  en 
hiel  10  of  ü  boob-gefcDoten  /  enonberbien 
000  üapitepn  gian  Mfout  /  Kapitepn  o^ggcr 
too2be  in  be  bo?jt  geguetft/  ̂ apitepn  ©otter  in 
tieDatë/  UapitepnBecmerteninbenarm/  enuo2tief 
baec  na  liepen  W  ban  ?5?cbccobe  ijtt  üabelijn 
boo?  be  $tdtec-poo?t$  in/  en  ïogeerben  aibaer/ 
baer  ober  ben  Supt^nant  ban  25?ugeg  /  €ar* 
bon  geguetH  toerbe  /  tuffcDen  alle  ̂   toojbe  be 

bo?fi  uomen/  en  be  folbaten/  tie  be  fttto  gepion* 
bert  Dabben/  alle  baer  upt  liepen,  ̂ etflebeuen  toaiS 
ftlepn  /  tnaer  Wijt  betimmert  getóecfi  met  fraene 
Ijupfen  en  ftraten/  en  ben  0?anb  gefcDiebe  tot  groot 
mifcontentement  Ban  fijn  €rcellentieen  ganfcDbup^ ten  mepningc. 

<2)en  <6oubcrneur  Itapitcpn  Bamiaen  <0arbot  ©«neon» 
toa.ö  niet  mebe  op  't  ̂aftecï  gcblugt  /  om  bat  hc  $f  nc"c folbaten  Dem  gebjepgt  Dabben  boobte  (ïacn/  in*  Sïn 

bten  Dl'  op  't  DupS  Quame  /  ter  oojfane  Dp  Daer  9vmm* belet  Dabbe  op  be  ïaetfle  fommatie  te  parlementen 
ren/  toaerom  Dp  met  een  folbaet  Dem  in  beiBnné 
bcrbo?gen  pabbe/  baerDp  bp  iicn  ©acnbjig  ban  De 
Compagnie  ban  ben  <©?abe  ban  t^oDenïogebonben 
en  gebangen  genomen  toerbe. 

^en  10.  ®ctob2i0  toa#  men  m  't  Hteger  boen^ 
be  om 't  <0efcljut  ban  be  ̂ tab  af  te  Dalen/  enge* reet  te  fielten/  om  een  beel  toeber  na  doesburg  te 

252e(Te  aen  bc  3©cft-öonbecl  rebelijït  bequaem  3cnben/  en  een  beel  telanbe  mebe  te  nemen/  en  na 
totbenfio2m/  baerom  fijn  €rcellentie  o?b>e  tot  te  boeren/  en  onbertiiffcDen  luaö  be^eereban 

ben  flomi  begon  te  (tellen/  en  omcenfefeer  fignaeï  ben€empel  mctbenasiDbocaet  f  ifcael  ban 't  Segec 
weboojt 
i|o?b  be» 

fSia'ïi  te  bóèn7  baer  op  men  ban  alle  ftar.ten  foub'e  aen Ijbt&tn 1  ballen/  be  belegerbcn  bit  fienbe  begonnen  ber 
1  uwen  jjaect  te  to02ben  /  en  beben  eer  ft  ttoeemaeï  be  trom 

Kn£'  mei  flaen  / "  en  ftanen  baer  na  eerften  be  ïsatte  /  en «1  ten  tbjcebe-macl  aen  be  252effe  een  Doeb  op  een 
ftach  om  Doge  /  en  ten  iaefïen  beben  be  J&outocn 
aen  be  jè?cffc  lopen  /  om  tot  geïjoo?  en  genabe  te 

öomen  /  maec  fienbe  bat  alle  't  felbe  niet  mocDt 
fjelpcn/  liepen  ten  iaefien  al  t'famcn  na  Det  Ija* (teel  toe/  berlieten  be^tabmet  fulhen  confufie/ 
bat  eenige  Bmberen  en  een  IBaegt  ban  iic  b2uggc  ge* 
fcongen  mo2benin  begcagtc  en  begonnen,  ̂ aer 
maömel  beel  op  be  2&2itgge  gefcDoten/  maerbw 
nocDtansffonict  geb?oïïen  of  fphonben  fecr  mei  baer 
ober  nomen/  naberDanb  fepben  fp  tot  ercufic  ban 
bat  blugten/  batfe  alleen  be  ®acnbelen  op  Det  Ua* 
(teel  toilben  b2cngen/  batfe  te  beter  bemaert  fou* 
ben  toefen/  en  bat  baer  op  isz  folbaten  öen fcö2ifi 
Dabben  genomen/  en  ban  be  aBallen  afgelopen 
maren  :  eenige  ban  be  folbaten  ban  fijn  €rcel* 
lentie/  ̂ k  beneben  aen  be  boet  ban  be  252e(Te  toa* 
ren/  en  eenige  s&ootögefellen  bemerfeenbe  bat  Det 
ftnecn  ̂ t  be  25?e1Te  berlaten  toajS/  liepen 
ba^ron  en  beben  tenen  batter  niemanb  toajS/  en 

térftonb  liepen  oofe  b'anbere  met  grote  menigte  baer 
open  opbe  Katte/  cnbe  &cljotten  bat  fienbe/  lic 

gecommttteert/  cm  alle  be  folbaten  Dacr  rantfoeit 
te  manen/  W  baer  op  met eiftf  apart  Danbclben/ 
en  meeft  al  b'een  boo?  b'anbere  beben  belonen  zo. 
25.  of  30.  guïDen  ter  rantfoeu/  fo  bat  ban  be  ge* 
meene  officieren  en  folbaten  ban  ben  jongen 
i^ccre  ban  2ïinDclt/  baer  ober  252oehDupfen  com- 
manbeerbe/  fterït  xmüus  man/  fonber  im\M.üpï 
tenant  2B?oeWjupfen  en  ©aenb2tg25!)etfelaer/  mia^ 
men  te  betalen  ober  be  2300  gulben/  en  ban  be 
folbaten  en  (Bffickïtn  ban  <6arbot/  boben  Dem 
en  ben  &aeittmg  /  ftcrh  nccD  ober  77  mannen/ 
ober  be  ióoo  rjuibenö/  macr  met  be  boo2fclj2ebett 
2  Doogfte  <0ffictcr£  ban  tm  een/  too2be  nocij  niet 
geljanbelt/  om  bat  men  bte  op  meerber  rantfeen 
toilbe  b2engen,-  be  l^ogtct  ban  2320enDupfen  toer* 
bc  mebe  op  't  ïiatfeel  bebonben/  biebeftce«ban 
Den  (Cempel  na  Dem  nam/  en  rantfoenbe  boo25oo 
gulDens»/  feggenbe/  bat  fijn  excellentie  Ijem  Die 
gefcDonïten  DaDDe.  |B)en  befcf)2cef  ooh  alle  Öe2602- 
gec^  upt  be  ̂ tab  op  't  fèafteei  gebïugt/  en  menf epfcDte  Daerafbefomme  ban  fes?  bupfent  baelDer.ö/ 
toel  bcrjtacnbe  bat  ben  <©?o(t  en  ïïéntmeefter  baer 
onbec  niet  toarenbegreepen/  maerbe  Ageren 
beben  baer  tegen  bertouen  Daer  armoebe/  onber^ 
mogen/  en  ben  b?anb  ban  be  frab/  en  ̂ atfecil  Det  _  .•  .  . . 

Dare   Dabben  bcrlooren  /  pjefenteerben  aen  fnn  ® ÏJ 5J 

nen'SDacrÏÏjbe/  mct"b?ie  ©aenbelen  baer  op/  €rcellcntie  te  geben  m  ©oeDercn  WijW  /  rnxmum ?n  nScn  Die  op  De  Katte  en  ïïim/  eenige  ban  berfogtcn  baer  mebe  hip  te  fijn/  en  boo«ö  metge^  tmtwü 

S^eDeroDe  ©olö fficcfjen  boe  mebe  bc  3Celter-poo2*  nabe  bejegent  te  toerben/ baer  af  be  ̂eDeputeer.  £Kir 
te  in/  en  plunbcrben  bettab  alle^fo  fecrn&fpnon* 
ben/  fonber  batter nocDeenig  5Mk/  tot  ben  flop 
flcbedmeett  intoasV  als*  alleen  be  3.  ©aenbeleUj 
^cfiottcn/tbie  ban  be  23?e(f^  genomen  maren  •>  fyn « 

Src"ucntic  bat  fienbe  /  ging  ten  iaefien  mebe  in  2302gersJ  ban  25?eboo?t  met  compame/  en  bat 
beitab/  om oWopïjetmafteelteftelleiumaer  bekere  ban  ben  tempel feer boo?  Daernuerce* 
vi.  Deel.  '  ^ö  mm 

ben  rappo?t  aen  fijn  €rcellcntie  boen  fouben/KS 
en  onbcrtoijlen  too?Den  rtocD  in  be  ftab  alleö  ge-  ®oïümrï 
pïonbert/  batter  in  ben  b?anb  ober  gebfeben  teacf.  ̂ J"^ 
^ijn  €rcellentic  betoeegt  sijnbe  ober  be  arme 
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Deeroe  (om  tm  particuliere  belofte  ban  een  goube!  toeDer/  fulftg  Dat  fijn  excellentie  Bet  rjroot  rctarDe; 

5  9?. 

Siapftepit 
«Eaaec  ban 

uitgenomen  Den  <D20ft  en  ficnt-meeflcr.  <3in  De 
fraö  too?be  boo2  <öuarnifoen  gcfonDcn  De  Compa* 
rjnfen  ban  -.«3oofitpn  ban  Der  3loutotü  /  en  3'an  (CBo- 
ruft.  beptw  upt  <6iol  ontboDen  /  2Loutoift  fouöe  al? 
öaèc  bn  p:oÜtfie  commanöeren.  ^ijn  €rcellentie 
öcöeboo2to  befteöen/  tot  uoftcbanbe  generalitcpt/ 

oe  aftoerpinge  ban  öc3!pp20cBcn  en  <(5abiono' tontel om  oe  flaö  geöacn  en  geflelt. 
<Dcn  i2.^ctoö2tö  fonD  fijn  €rcellcntie  taocg  tn 

be  g>t.-\ï>  3ijnc  232ieben  ban  <gaubegacöe  boo2  alle 

öe  "23020^/  met  feïjerp  bctbob/  Dat  niemar.D 
Ijnec  pet  fouöe  mioöocn/  en  mit-S  bat  öe  fcapi* 
tepnen  <aacöot  en  232oeftBupfcn  fp2aften  boo?  Bet 
rantjoenban  De  ̂ olöatcn  gemaeftt/  liet  men  De 

felbe  oefen  Dag  meteenflcft  upt-trehftcn/  en  belo* 
ben  in  3  maenöen  aen  öefe  31JDC  ban  öe  0iafc  niet 
te  Dienen. 
$a  't  bertreft  ban  Deo  bpanbö  folDaten/  troft 

fcen  öie  banöe  «öuacbeban  't  Uaflcelren  öie  ban 
't  <0uarnifocnöcöen  't  felbe  befettcn.  nacn  BanDelDe 
ooft  toel  pet  particuliere  met  öe  ïjapïtepncn  en 
33aenö?igO  boo2  Ijaec  particulier  rantfoen/  maer 
men  boft  met  Baetniet  acco2öeren  /  gelijft  meöc  niet 
met  öen  3£20ft  /  toaerom  alle  öe  felbe  bp  ben  p20- 
booft  mo(lenoaeiuotöat3D  rantfoen  gemaeftt  en  be* 
taeltfouöenDcDöen.^ijn  Crcell.fonöinDe  flaDeeni= 
rje  ̂ munitie/  om  in  tijD  bannooöte  Dienen/  enbe- 
De  Daer  ttpt  ligten  2  {tirftoftcnss  gcfcOut/  Die  metfefjie? 
tenOeDo2üen  toaren.  |Ben  öcDcDe3iP20cïjienal-om 
aftoppen/  en  men  befleDe  öe  reparatie  ban  DeflaD 
aen  De  feeffe  meDe  tot  ftofle  ban  De  «Beneralitept. 
^cn  Capitenn  €ggct/  Die  in  Den  aenloop  Der 

örfqu«ru"&cftotten/  om  De  felbe  tocbee  af  te  Balen/  gequctfl re  «fioj*  toao/  flerf  op  oefen  Dag  ban  De  quetfure/  en  5Cn? 
»«n.       02e  25erftla/  ïuptenant  ban  Den  Colonel  «ïfèojrep 

fereeg  De  Compagnie. 
3Dcni4.<0ctoü2i$/  niet  tegenflaenDe  Dat  Bet  Den 

CeïjeelenDag  bleef  regenen/  fo  bertogen  De  ftegi? 
menten  ban  De  ̂ cbottcn/  ̂ olme  en  <&ubenboo2; 
De  /  allctf  na  ̂ uptlo  /  en  men  mepnDe  Daer  ooft  te 

Doen  nomen  alle  't  gefeftut/  met  De  Carropecn25a; 
gagie/  maec  om  Dat  2  Ijeele  Canon.ö  om-gcto02; 
pen  tocfcnDe/  en  met  bele  moepten  toebec  opgc^ 
reeïjt/  een  feer  groot  retaröcment  gaben/  en  Den 
toeg  feer  ouaeö  en  boos*  toaov  fo  moflet  gefeïjut 

met  De  ©agagie/  nutëgabctë  D'Cngelfe/  en  Die ban252eDcroDe/  Die  De  ̂ rricrgarDe  BaDöen/  Deo 
abonbo  bn  Donfter  met  feer  grote  confufie  en  Difo2- 
D?e  /  elfto  Bier  en  Daer  op  een  fiampe  of  aen  een  %g; 
gequartier  nemen  onDer  Den  bloten  ftemel/  in  Den 
regen/  Die  alle  Den  nacfjt  DuurDen/  meefl  fonöer 
bolft  en  3iBagt  /  en  bele  00T1  fonöer  eeten  en  ö2in? 
ften/  enfonDer  foetelacrö/  Dan  toass  3ön  €rcelletu 
m  met  ïjtt  boo2fcl)2eben  bolft  al  b2oeg  tot  ̂ uptlo 

geftomen/  't  toelft  teel  een  goeDeure  boo2  upttoasf/ 
ban  De  ïïupteren  Diebp3i)n  ofrcellentie  toaren  ber- 
togen/  toaren  alleen  Die  ban  3ijn  €rcellentie  en 
3tjn  252oeDer/  Die  totaielte  gelegen  ftaDDen/  maer 
öe  refie  alleö  toaiS  tot  a©inter$toi)B  nocfj  geble? 
ben/  met  mepningeombeg  anDerenDaeg^  meDe  te 
bertreftften. 

;©en  15.  <öctob2tö  regenDe  ftet  noeft  tiptermaten 
feer/  en  Detoijle  Den  toegfo  quaeö  toaö/  fo  liep 
ftetgeDeelopDcn  na-noeneer  öctg:fcDut  tot^uptlo 
ftonöe  ftomen/  en  tegen  öen  abonö  eer  allebeCar? 

rope  en  Sirrier  guarDe  ftonDe  tn  't  auartier  toefen/ toaerojit  fijn  €rcellentie  motfe  alle  Dien  Dag  tot 
«guptlo  blijben  /  en  ooft  lajt  geben  aen  De  ftim 
tetpe  nocl)  tot  3©interOtoijft  te  blijben  /  uptgefon? 
Dert  Dat  ï)p  boo2  fteen  fonD  ftet  ücgiment  ï^upte? 
ren  ban  <ao(lcn/  ombanDefcn  nacbt  tot  €pent  te 
logeren/  en  alfo  Den  toecï)  te  bepligen;  't  toasf  een 
berö2tet  %n  boct-bolft  te  fien  marcfjeren  ober  fo 
Qiiaöe  toaterige  tocgen  /  Den  gebeden  Dag  in  Den 
regen  /  Ijet  toelft  namaetë  beel  fieftten  caufeerDe. 

g^en  16. 17.  i8.en  19.  ̂ ctobjtó  toajS  D«  fcöoon 

De/  fuift*  Dat  ÖP  Den  18.  noclj  bertoog  ban  <ï?pen 
en  432oeneau  met  fijne  ïlupteren  /  Daer  na  bolg- 
öen  De  Eegimenten  ban  ban  Der  ̂ oot/  De  ̂ c&ot* 
ten  /  en  ̂ olmg  maftenöe  De  9lbantguarDc  /  De 
©?iefen  maeftten  De  ©attalie  /  De  «cngelfe/  ̂ >u- 
benboo2De/  enS&eDeroDe/  De^trrierguarDr.  ^aerjèönct» 

na  bolgDen  De  25agagie-toagem&  /  en  na  Dien  tjet ""«"«  j 
<0eftljut  en  9Cmunitic-toagen0/  en  in  Dier  02D2eSöeJr, 
marcljeerDen  3P/  Datfe  omtrent  miöDag  boo2  €n- 
fcljeDe  guamen/  altoaer  fip  alle  [jet  bolft  in 
fïag-02b2e  Deöe  (lellen/  en  terflonö  Daer  na  fonö 
l)P5ijn  rCrompetter  aen  DeftaD/  om  De  felbe  te  fom* 
meren/  en  D'€rempelen  ban  25?eboo2t  en  <02Ol 
te  bertonen/  met  Dzepgen  /  Dat  öpfe  alle  Den  ftop 
fouDe  b?eeften  /  inöien  ÖP  met  Ijet  »6efcl)ut  ee* 
nen  fcljeut  mofle  Doen/  en  fo  fp't  a3efcfiut  toilDen 
fien/  Datfe  pemanDen  Daer  toe  mogten  upt-fen* 
Den.  ̂ ie ban  binnen/  na cenigc Deliberatie /  fonben 
uptaenfnn  €jccellentie  Den  ïuptenant  ban  <©?oot^ 
belt/  en  Den  Sergeant  ban  ©afaueö/  bepDe  Daec 
in  <6uarnifoen  leggenöe/  en  bcrfocöten  Ijet  <6e- 
fcöut  te  mogen  fien/  en  Daer  na  toaren  te  b2e^ 
Den  aen  te  nemen  alfulfte  articulen  en  conDitien/ 
aio  fijn  <£rccllentie  gun  fouDe  toillen  bergttnnen. 
<Defe  geDoo?t  3ijnöe/  toeröen  te  paerDe  geflelt/ 
en  met  Den  <6enerael  ̂ onftec  gieter  ban  Dec 
vDocö  ijet  <6efcfjut  tegen  gefonDen/  alfo  Jjet  nocö 
niet  aen  toa.3  geftomen  /  en  Ijet  felbe  toel  beften/ 
en  De  ̂ tuftften  getelt  IjebbenDe  /  rjuamen  toeDer  / 
Die  fijn  €rcellentie  Doe  meDe  gaf  in  gefeïmfte : 
Datfe  terfïonD  fouDe  moeten  «pt-treuften  met  Daer  <c0nbfticii 
©aenDelen  /  3©apenen  /  en  ©agagie  /  Datfe  fou^aecop 
Den  moeten  treftften  ober  De  .ïBafe  /  en  beloben  in  Qrftten 

D?ie  maenDen  ober  Defe  3ijDe  niet  te  Dienen/  Deö?"i£„  Jl mogten  De  <«pee(lelijfte  en  alle  anDere  Die  ïoiU 
Den/  meDe  upt-treftftcn.  fyitt  meöe  in  De  ,§taö 
geftomen  3ijnöe  /  fonDen  ft02tsJ  Daer  na  toeDer* 
om  /  berftlarenbe  Die  conDitien  te  accepteren  / 

berfogten  alleen  tijD  tot  mo2gcn  /  en  Dat  men  't Eeget  ban  Die  nacöt  fouDe  toillen  ban  De  &tüïi 

afljouDen/  't  toeift  b«n  geconfenteert  toerDe/  al* 
fo  Den  abonD  alreebe  bcgonft  te  ballen/  en  fou* 
Den  met  toageno:  ban  Der  flaD  tot  Baren  ftofïen 
to02Den  geaccommoDeert/  mito  fïellenDe  fefterïjepö 
boo2  öe  tejtitutie  ban  Dien  /  en  Datfe  (jeel  b2oeg 
mollen  bettreftften.  ^ijn  Cccellentie  b2aegDe 
Den  boo2fcl)2ebcn  Xuptenant  en  Sergeant  /  of 
3P  geen  lajl  fiaDDen  ban  <©?acf  JpreDerift  ban  Der» 
25erg  /  om  binnen  <©lDen3ecl  of  gingen  te  treft* 
ften^  Daer  op  fp  fepöen  ̂ een.  ,§ijn  <Ê)tcellentte 
toillenöe  geen  tijD  berliefen/  fonö  nocf)  Defen  abonö 
om  Den  toeg  te  befigtigen  na  <DlDen5eel/  om  b20eg 
te  bettreftften. 

^tjn  €rcellentie  fonD  binnen  €nfcl)eDe  De  Com- 
pagnie ban  <3!agucö  Höeurö/  en  DeDe  Den  bpanö 

bp  Den  ̂ eere  ban  Den  (Cempel  af-nemen  Den€eD/ 
Datfe  tn  D2ie  maenDen  aen  Defe  3tjDe  ban  De  uBa* 
fe  niet  Dienen  fouDen/  Daei*  na  togen  b^e  ©aen^ 
Delen  ban  ©afoueö  en<02otebelt  tipt/  (lerft  toefen  - 
De  t'famen  108  mannen.  3£e  <§taö  lepö  in  aer* 
De  3©allen  /  maer  fo  fmal  /  Datfe  tegen  't  (6c- 
fcöut  niet  lange  fouöen  Bebben  mogen  (laen;  De' 
buptcn-gracBte  toaö  anDerO  tamelijft/  en  ban  bin- 

nen een  <62acBte  öie  alleen  öe  ̂ upfen  af-fneet.  <©aec 
toao1  maer  een  ftlcpn  iBetalen  ̂ tultoften  binnen/ 
en  een  grote  €on  üruptö  /  fulftö  Dat  3?  't  niet 
lange  fouöe  nebben  ftonnen  tegen-BouDen/  en  fou* 
Den  in  groot  gebaet  geflaen  Bebbcn/  inöienfe  BaDDen 
toillen  Bertncftnig  blijben/  DocB  Bet  toa0  goet  tijö 

getoonnen  in  Defen  laten  tijD  Deö  giaero1  /  en  onge* jlaDig  toeDer.  ̂ aerom  men  45oD  te  meer  beBoo2* 
DeteDanften. 

(Certotjle  men  Den  bpanD  binnen  €nfcBeDeDen£ón  «** 
Ceö  af-nam  /  en  DeDe  bertreftften  /  fo  bertroft"1^^ 
fijn  €ccellentie  metBetgeBeel  Xegerna  <0lDen3eeï/^lj,lnt«L' en  rjuam  nocB  boo?  Den  ruiDDag   boo2   OU öen5eel/ 
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nfenöemb^cd/  é\\m8MttbmQt\)tmx%tqtttmföwfti~  (engeïf*/  ̂ Dotten  en  j&cbetode  appJotOcexbert 
ia-i  üoifi  jiotwö-ooflcn  ban  bc  ̂ >tad/  ban  toaer  ijptép  meüetén$oo?b-toeffen/  öaecöe  .gtU&ttnöttteee jlonö  tocel)  fom  öc  0coinwnrcn  ban  öcii  <©?alje  ban  |  55attccpc  maeftten  /  en  mebe  ttoee  Hunnen  m 

Volmol  en  «D.iipbcnboojbe  na  <£>tmar|*cn  /  om  j  planten/  die  ban  binnen  lil  beroemende /  feno- die  plaetfc  mcoc  aeiue  taften/  oneer  tjet  oebteö  ban  j  ten  oen  geljeelen  nacïjt  uptermateafcer/  ijoiDeneeiu- 

ben  *D20ft  ban  «galland/  bic  boo2  bcbcl  ban  fijn  }  geen  quetften  toccle.  " excellentie  bic  plaetfe  met  be  ïiuptcrpe  al  be* 
rent  en  üefet  Dabben/  en  in  gefcTjnfte  mede  gege* 

I  ben  toa.3  be  conditie  bic  bic  ban  enfeijebe  Dabben 

Het 

Fo!.  ji. 

.9  ie  bun 

ij  &aec 

jnnuoo^ 
e. 

genoten  om   ijet  fclbe   ?£ppointcment   bic   ban 
(©tmarfen  mebe  te  bergunnen  /  fo  berre  3n  bc 
plaetfc  toilben  obergeben. 

<®t  polbaren  bic  ban  (0?ol  na  C>löen$cel  toa- 
)  ren  bertroftnen/  berfoebten  acn  fijn  excellentie  gc= 
Iep/  om  «Pt  ©Ibci^cel  tocber  te  mogen  bertreft- 
hen/  't  toelft  Ijcn  gcconfentccrt  toerbe/  en  togen 
bacr  op  imt/  toelft  een  gi'Ote  fcbJift  baer  binnen 
beroo2facfttc/  baer  na  ïogeerbefijn  excellentie  fijn 
Ecger  alles  bp  een  /  acuter  een  25crgo&cn  /  in 

't  blanke  BDelt/  m  't  toeften  be  &cQotten  /  ban 
Daer  «aoft-toaerto'  b'€ngcïfe/  25:ederode  bet  op/ enten  toeften  be  piefen, 
^ier  na  font  fijn  excellentie  fijn  (trompetter  na 

fórnjëét  be  ̂ tad  om  bic  te  fommeren  en  d'excmpelen  ban 
«Kjen8e*25»eöeboojt  en  <820l  boo2  teDouden/  en  Daer  te 
Sao?  bermanen  batfe  be  <§tab  en  alle  batter  in  toas 
gebcn/  in  geen  gebaer  en  perijftel  lieten  ballen  /  beton- 

ïe  boen  g?cn   owfet  boozDanben    toatf.  <§o  be 
(trompetter  aeu  bc  &tab  quam/  fo  liepen  alle  be 
Soldaten/  ©mitoen  en  Öinbercn  op  bc  ïOal/ 

en  boojben  Dun 't  gunt  boo2fcD2Cbcn  i$  bermanen/ 
't  toelft  een  reften  fcöeen  meer  ban  bifo2b2c  ban  ban 
couragie  /  en  na  eenige  belibcratie  tjtcc  op  ge- 
Douben/  berftlacrben  batfc  ter  ecren  be  ,§tad  ab 
fo  niet  ftouden  obergeben/  bat  fijn  excellentie  niet 
lief  toefen  foubc  bat  eenige  fijne  folbaten  fobant- 
gen  plaetfc  alfo  fouben  opgeben/  en  bat  DP  ftaer 

't  felbe  ooft  niet  ten  beften  foubc  honnen  bupben/ 
bacrom  bat  men  om  bic  plaetfc  toat  meer  fot^ 
be  moeten  boen/  indien  men  die  begeerde  te  Deb&en/ 
tocnfcDten  fijn  excellentie  goeden  abonb/  en  begeer- 
benDpfoube  nare  anttooo2de  ten  beften  nemen/ 
baer  na  begonde  fp  feer  met  iBufquctten  en  435e* 
febutte  fcDieten/  alöoffe  alleen  gefocOt  Dabben  Daer 
hrupt  tnbeïijft  te  fpillen/  fcDoten  ooft  ctlijftemael 

in  't  quartier/  en  quetften  eenige  engelfe  /  baer- om  fijn  excellentie  eenige  i^ufquettiexs*  acn  be 
t^tad  font  /  om  Daet  ban  naup  toat  te  onberftou- 
ben/  en  mtddeler-tijd  bc  plaetfe  te  mogen  beficD- 
tigen/  en  of  toel  befe  üBufqucttierg  op  ben  a- 
bonb  toeber  toecD  gingen  /  fcDoten  bic  ban  binnen 
ebentocl  den  Deeïe  nacljt  doo?/  fo  bcele  fp  mocD- 
ten/  Det  eSefcDut  en  ̂ flmunitie  quamen  op  ben 
abonb  bctoeften  be  <§tad  om  /  niet  toijt  ban 
Det  quartier  /  maer  om  bat  een  Deelc   Canon 
om-ft02te  /  guamen  niet  ban  fe$  ftuftften  in  ö^t 
quartier. 

3£en  20.  ̂ ctobjijS  toajS  fyt  fcfioon  b?icfent  toe- 
ber/ fijn  <£rcellentie  fcDiftte  b2oeg  na  <®tmaer- 

fen  bier  Dalbe  Canonö  met  Daren  toebeDoren/  om 
baer  mebe  be^tab  te  mogen  befcDieten/  Di^t  nooit 
fïjn  %cqcc  ftille  om  te  mogen  Dutten  /  maer  dte 
ban  $lbcn3eel  fcDoten  feer  na 't  Seger  al^anberö; 
't  <0efcDut  geftomen  3ijnbe  boo2<ötmaerfcn/  be- 

de be  <D2oft  bc  plaetfe  fommeren  /  baer  op  <£>tto 
wftöm  ge--  ban  ber  ̂ anbe  /  baer  binnen  leggenbe  /  bo02  ant- 
Se  llab en  to00?be  gaf/  bat  Dm  ban  toegen  ben  föóninft  en  <02aef 

5preberift  ban  ben  25crge  bclaft  toaö  /  be  ©laet- 
fc  te  Douben  en  niet  ober  te  ïebcren  /  bat  DP  ooft 

niet  'fmbc  nonnen  berantto002ben  be  felbe  alfo ober  te  gebcn/  maer  bat  men  meerber  daerom  fou- 
te moeten  doen/  en  daer  na  bede  feer  becl  fcuicten/ 

toaeromdc  <©20ftdeiS  nacljtö  baer  aen  bolgenbebc 
boo2fcD2eben  bier  ftuftftenbaer  boo2 bcbe  plantenen 
fo  beel  in  becontrcfcDerpen  grabcn  om  Dettoaterte 
mogen  aflaten/  bacr  toe  §v\ml)  bicn  nacDt  quam. 
B002  <0lben3eel  begonften  be  ©?tefen  op  ben  abonb  te 
flpjocDeren  in 't  <©often  omtrent  be  iBeulen/  en, 
maefttenbaer  beeerftc25atterue/  en  plante  noen 

©00?  <©r 
mattfen 
toett  ft£t 

oPBepftlJt. 

<Dcn  zu  O«oü2i0  b&c  men  Dicc  en  baer  met 
Det  «öefcljut  fcijieten/  om  be  anp^ocljcn  te  faboif- 
feren/  baer  tegené  bic  ban  binnen  feer  beel  toedcr- 
om  fcDoten  /  ban  gelijke  toerden  op  «ötmaeijen 
'ü:ic  boleen  gebaen  /  en  baer  na  be  plaetfe  uocD 
gefommeert  /  bic  terfïonb  gcDoo:  begonben  te  ge- 
ben  /  en  epnbelijft  aen-namen  Det  appotnetement 
toelfte  fijn  excellentie  ben  <£>.20ft  m  gefclj?iftc  mc^ 
bc  gegeben  Dabbe/  te  toeten  batfc  foubc  mogen 
upt-trcftften  met  Baenbelen  /   toapenen  en  ̂ aga-^^,^, 
gie/  en  befoben  in  3  t|Baenben  ober  befe  $i)bc  banrmiuELt 
be  ifBafe  niet  te  bienen/  toelftcn  bolgenbe  fp  fto2to»«oei^ 
baer  na  be  beloften  beben  en  tiPt-togen/  en  acco2^"tö^ccb b:erben  Daer  eenige  toagenrf  ban  be  ̂ tab/  baerinunn». 
gebonben  toerben  ttoee  |l)etale  jfal^onctten/  en 
ttoee  pfere  ftuftoftentf  met  800 pont ïmipt.tf/  2000 
pont  ponten/  4  bonnen  ïtëeefeï/    115  ̂ cDa^ 
pen/  en  ecniae  anberc  p20bifie.  ̂ 311  bc  ̂ tab  tocr^ 
be  gelcnb  be  óTompagnic  ban  Capitenn  aDermecr- 
ten/  en  ben  31>20ft  bcbe  't  <6cfcDut  terftonb  toe- 

ber na  't  3leger  brengen  /  met  Det  üegiment  bait 
ben  «02abe  ban  ̂ olmtf  /  be  toelfte  nocD  met  ïjec 
<ü5efci)ut  ben  felben  abonb  in  ben  Heger  quamen. 
<Den  bpanb  noclj  120  B)an  fterft  toefenbe/  be- 
bc  Dp  met  fijn  €compettec  gelepbcn  na  ̂ offeren/ 
en  ben  tiijn  toe/  Det  Regiment  ban  ©upbenboo2- 
bc  bleef  befen  bag  boo2  atmaerfen  ftille  leggen  tot 

'0  anberen  baeg.^  bat  ijet  mebe  na  't  'Jiegcr  toog; 
bc$  anberen  baegtf  op  ben  mibbag  quamen  in  't Pleger  ban  fijn  excellentie  ben  Canceliet  ban  ben 
<02abe  ban  ̂ entnem/  en  den  %ere  ban  beu- 

gel/ <£5cfanten  ban  ben  <0?abc  ban  ftöentbem/ 
en  met  D^n-Debcn  quamen  beel  ̂ of-^onfteren  ban 
ben  fciben  <i&abc/  om  't  ücger  te  befien/  fp  ber^ 
eerben  fijn  excellentie  ban  toegen  ben  <02abe  ban 
25entDcm  met  cenftuft  3©ijnö/  ttoee  €>fTen/  eeni^ 
ge  ̂ cDapen  /   en  b?ic  3Bagenö  met  l^aber  /  ctt 
berfogten  baer  bn  dat  men  Daer  %mb  fo  beel  mo* 
gelpli  toilde  bcrfcDonen  /  en  tertojjle  fijn  exceU 

ientie  aen  (€afcl  fat/  quamen  in't  Seger  de  ̂ 2in^ 
ccfTe  toedutoe  ban  (Drangien/   ap>2aef  jrrederilt 
^enrift  fün  excellenties   b?oedcr  /  en  goffrou- 
toe  232aDantina  fijne  <§uftcr  /  bic  rta  ©:anftnjft 
foube  ga^n  om  te  J^oulnften  met  ben  ï^cere  ban  ia 
Cremoelie/  bic  bertoacrtjS  gelept  fotïde  toerbiit 
Op  bc  boo?fcD2cbcn  ̂ inccffe  en  <f32abe  5rreberif! 
^cnrtft  /    fnbtcn  fijn  excellentie  en  bc  Staten 

bcö  toilben  confenteren  /  en  quamen  al  t'famen om  ooilof  en  abieu  aen  fijn  excellcntte  te  nemen/ 
met  Den-Iupben  quamen  bc  ftaben  ban  ben  £?up- 
feban  fijn  excellentie/  alö  25?upmnu3 /  ̂cfTe!^ 

en  Mimftijet  om  op  't  lefte  affcljept  en  aggreatie 
ban  't  boo2fcD2eben  ï^utoetijft  met  fijn  excellentie 
te  befoigneren  ;J  nocD  quamen  in 't  itegerbe  peeren 3Ditten  en  ïtengerö  ten  ï>elm  /   03cbeputeerDc 
ber  peeren  Staten  <!3citeriei/  om  met  fijn  errel- 
lentie  en  <0cbcputccrbe  ban  ben  rtabe  )x&\  &uv- 
te  te  befoigneren  op  Det  berber  belcpt  ban  be  fa* 
ftcn  beö  legers/  en  t'famen  beïiüereten  opDetbjfc* 
ballen  ban  bc  ftoftcn  ban  bicn}  fijn  excellentie  ber* 
ftaenbc  be  ftomfte  ban  bc  booifcDzeben  $)2incefTe 
en  alle  b'anbere/  ftonb  ban  (€gfel  op/  en  ginftfete 
gemocttot  aen  bc  toagen^/  en  bede  baer  na  bc  fpijj e 
öpnieirë  acnregtcn;  be  $2inccfrc  toog  tegen  den^  p.fa, 
abonb  na  't  Wnw#  ban  een  edelman  genaemtaiT^da 
IBiftftel/  leggende  op  ben  to:g  ban  ̂ >e:1n^racD/^«an^t'., 
en  ginft  daer  logeren.  «Dcö  nacDtS  dede  men  eenj°t™  ̂ v 
declo3abiono  planten  in 't  toefte  ban  der  §tad/  omtoiocnjccu bacr  een  berde  23atterue  te  manen  ban  6  ftuftften  / 
men  bede  mede  een  beel  esabions  planten  boo2  be 

23ifl*cDopy-poö2tc/  om  daer  een  bierüe  ̂ 3atterpetC 
maften  /  toefenbe  bemeeninge  om  "B^cffe  te  febie* 
ten  op  be  felbe  $oo?te/  en  met  be  berde  53atterne 

in  be  felbe  begnac&tg  een  DcelecnDalbe  eanon/  bc   b2eft'etefcDietcnopbettoceflapitmi^/offtïerneiï5tl-' 
vi.  Deel.  1  Ï2D  2  toerliS-' 
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toecft$tói$/  lecfcentie  ten  jüMenop  Demnec-toal;  beban  be  Biafc  niette  fnlïen  tienen/  öcfc$©acn* 

59?- 
len/  maee  om  Dat  De  aehnmm\tf  ban  fulfteperiru* 
leufc  toeruen  /  Dtftlmlö  oen  toeeftecö  niet  bele 
toilöen  gebcn  /  en  p  lupDcn  felftf  bcel  toiïben  toin- 
reu/  blijben  fulfte  vuerften  biftbnls  onbolmaeftt/ 
ncltjuin  oefen  mebe  gcfc!;ieDe/  toant  om  Dat  Die 
ban  De  ̂ >taD  feer  fcljotcn/  liepen  De  toetfterëtoeg/ 
«1  lieten  De  oSabions  ongcbn't  jlacn/  niet  toil 

Delen  toaren  Defe  /  Compagnie  ban  De  ̂ eere  ban 
25üto  /  ®becfte  28>oprae*  /  «öoiibewent  /  €& 
mont^2ofi/  I#erman  ban  Cnov  23urg-4D?aef  en 
;&oif»ema  /  flctU  omtrent  4°°  föteu  en  feer  Hele 
302OHÜH11  en  liinDeien. 
Sn  De  ̂ taD  too2ben  gebonben  t&ee  tialbe  fTan* 

oen/  en  een  jpalftonet  ban  .lUetacl/  met  eenige 

ïenDe  op 'fiilac  gebaetlijfte"  plaetfen  om  fo  ftlepn  p/ere  fttiftofteno/  cnbeel  ijafecn/  en  toei  7000  pont gelbbmften/  alö  De  aen-nemertf  Daec  toiïben  ge;  ftrupto  /  ban eet -toaren  toaren  bp  Den  2öo?oe- 

ben/  ïjoetocl  namaclS  De  gngenieuitf  bcfe  aen  ne^  ren  nocl)  genoeg.  J&etfteöefcen  toa$  tont/  Ijebbcn- 
meröfo  fabortfccröen  Datfe  öefclbe  meer  toe  lepben  DeeeiuO£uurefonber3Bal/  Dacrbiiptencen492acDre 
alö  fp  beDongen  Dabben,  meteen  bupten  3©al/  Die  nergcn.0  aenDe  Co?ttneu 

't  iïegiment  ban  Den  ̂ >eec  ban  252ebecobe  me^foDüi  toaov  Datfe 't  45cfcl)ut  fonDe  ijebben  nonnen 
öe  tn't&erjcc  genomen  3ijhDe/  ging  met  bet  tiegi; !  toeberftaen  /  Dan  IjaDDe  Dier  en  Daer  eenige  Hiep* 
meiubanDenC52abeban^olmsUógetenbetoeffcn  ne  bedieben  25oltoei1i0ftcu$/  Diefo  onbciitanDtg 
De  .ètaD/ tegen  ober  De^ao2ningcc-poo2te/  op  Den  gemaefct  toaren  Dat  De  febonberen  binnen  De  Co?* 

na  noen  toog  fijn  CrceUentie  na  3'Oicl)cIo,-Dupo7  tmen  quamen  /  en  boo2  i£rabccfen  DicnDen  /  be- 

(Fo!.  5 

toog  mr 

bn  De  $zi\\&$2  cm  met  fijnen  ilaeb  te  befot* 
5o0neren/  op  De  2&?iebén  ban  De  xïatiftcane  ban  bet 

i^titoelijft  ban  ̂ onMucMfae-  Sfrabaiumafijn&uf* 
tcc  boo2fcl)?cbeiv  en  ter  toijlcn  bp  baec  nocl)  toaov 
fo  toasbe  i^eeue  ban  <Open  in  De  Eoop-grabenge* 
gaen/  en  iüfitK  eenige  febenten  op  De  ̂ taD  Doen 
telneten/  fo  fonöcn  Die  ban  binnen/  luipten  alle 
cumic  ban  lyct  adicele  ̂ eger  een  (Cambccijn  tipt 

öè  ,&taD/  en  bccfocljten  fitifiant  ban  't  febieten  en bier  fcijeutcn/  feggenDe  Datfe  beö  anDeten  baegtf 
fjnben  parlementeren  /  om  Dat  De  2302ger$  Ijaec 
Daec  toe  \\cc  IjaDDen  geueDen  /  en  Dat  Ijaec  ooft 
Dien  Dag  boo:  Den  wueifïen  liet  ontfet  gejlcltboa^  ,- 
men  font  tevjtont  wa  fijn  €ïcelleiuie/  Ijcm  Dacc 
ban  abbertecenDe  /  Die  Daei*  op  liet  bieten  Dat  l)p 
niet  een  me  begeeuDe  (lil  te  (tacn  /  of  op  te  öou* 
Den :  maec  ItnilDcnfe  appoinctement  maften  /  mog- 
ten  teeftont  «©cDepweecDen  upt  fenöen  /  l)p  fou- 
De  <éijfelaer.ö  binnen  fenDen  /  en  gaf  Daec  toe  laft 
acn  <öijfelaerö  en  ̂ oo2tjen.tf  /  om  tn  fulften  ge- 
balie  in  De  ̂ taD  te  gaen ;  Die  ban  De  ̂ taD  bec- 
baect  of  becbaett  mefenDe/  en  Datfe  niet  toiflenof- 
fenocDgefommeectfouDento02Den  of  niet/  en  Daec- 
om  D^t  feftec  boo? 't  onfeftec  nemcnDe/  toantDe 
2302get3S  foeïjten  't  becbeuf  ban  De  i^upfen  te  con= ferbecen  /  en  De  ̂ §taD  toa$  ftoaft  /  fo  Datfe  tocl 
boeïöen  öat  fp  't  niet  lang  ïtonDen  DouDcn  /  en 
DebbenDe  öet  erempcl  ban  't  berb2anben  en  bec 

ooflcn  De  &taü  I  ban  De  ̂ teen-poo2t  tot  De  2dif* 
fcDopo-poo2tc  Deeftfe  nocl)  eenen  3Bal  of  5patice* 
bzape/  buptcn  De  biipten-toalle  boo2noemt  t'elfteit al  met  ftlepne  gcacljten  begoten/  Diemen  alleg  fo 

aen  De  25iffcïJop^-poo?te  altf  ten  bjeflen  b^  't  obei> loop  aflaten  ftonDe/  IjiecenDaer  \na$  in  De  3IDaUen 
bcel  gegcaben/  meeft  DienunDe  om  beqtiamelnftte> 
traictetotDe  ̂ taD  te  mogen  nemen/  maeunecgenö 
om  tegen  't  <6efcDnt  te  mogen  fïaen.  ̂ a  noen  fo  gtnfe fijn  €rcellentie/  45?aef  Willem  en  De  ̂ incefte 
met  De  5jonft-b20iitoen  in  De  ̂ taD  logecen/  Daec 
tegen  Den  abonD  in  naam  De  Compagnie  ban  Den 
3320|t  ban  ̂ allant/  upt  ̂ toattetlupis  gelicDt/ 
om  alDaetin  <6atnifocnte  leggen/  fijn €vceüentie 
font  notlj  Defen  Dag  upt  om  Den  toeg  na  ,$oo2t- 
Ïjoo2ïi  te  maften/  en  De  2D2iiggc  obeu  De  ̂ inftel 
te  ïepacecen/  om  Daec  na  't  2legec  Daec  obec  te 
b2engen* 

^>en24»  <0ctob?iö  font  fijn  €rcellentie  Den  3^oft 
ban^allant  metio.^anen  liluptecen  enfessBaen* 
Delen  ©2iefen  boo?  Reenen  na  3lingen/  om  al-om 
De  3Begèn  te  beftcDtigen  en  Doen  maften/  en  font 
met  Dem  ̂ apittpn  €toout  Den  25out  met  b?ie* 
ben  aen  De  2imptlieDen  omtrent  Èingen/  om  te 
fucnecen  ̂ cöepen  /  balften  en  planften  /  noDicj 
tot 't  maften  ban  een  ̂ cDip-b2ugge  obec  Ds  €em- 
febeneDen  gingen/  Daec  toe  meejl  alleDe(€tmmec- 
ïupDen  ban  Den  Eegec  meDe  gingen/  nemenDe  Den 

tooeflen  ban  252eDeboo2D/  fonDen  nocl)  ben  fel- )  tocg  obec  |^oo?D-t)oo2n/  ban  geloften  boo2Dcn  een 
ben  nacDt  aen  fijn  €ccelicntieDen  föapitepn  25ucg-  DeelJBagenöna  Almelo  gefonDen/  om  Daec  eenige 
<ü52aef  en  Den  ©aenb2ig  ban  Den  üapitepn  €g-  bib2ejö  en  anbece  nooDD2iiften  te  Dalen  /  en  Daec 
monD/  en  ttocc  25ucgecmeettecö  upt  De  ̂ taD/  meDe  tSegec te  bolgen/  anDecö bleef 't  SegecfiiU 
Deinelfte  fijn  €ccellcntie  boo2  appoientement  p?e-|ie/  en  fijn  €ccellentie  tn  De  ̂ tab/  Daec  bu  nem 
femeeebe/  upt  te  mogen  tceftftcn  met  bjapenen/iquamenDejonge^oonften^banDe^abebari^cn^ 

ïienöe 
&iaï>  oücr. 

©ie  ban  ©aenbelen  en  23agagie/  nütö  Datfe  in  b?ie  IKaen* 
oiörnscei  Den  aen  Defe  fijDe  ban  De  jliafe  niet  fouDen  mogen 

mum  bienen/  en batfc aanbeten bacgö  '^mibbaegsi  fou- icxtciim*  ben  moeten  upt-tcenftcn  /  be  2302gccö  beioofbe 
iic«n  oe*  T|r»  Datfe  gctcacteect  fouben  to02ben  al!$  anbece 

^teben  in  be  genecalitept  fïaenbe/  en  fofe  infi- 
(teecben  om  geaccommobeect  te  loecben  met  eenige 
3Bagenö/  fün  €rceüentie  (ïoeg  Den  't  felbe  af / 
DocD  toao'  te  b?eben  Datfe  t'  Dacen  ftoften  a©agenö foube  mogen  nemen  ban  De  #taö/  en  fofe  fepben 
Datfec  niet  toacen/  becgunbe  Daec  fijn  €ccellentie 
Datfe  ttoee  .ïfföaenben  fouben  Dcbben  om  be  25a- 
gagie  binnen  be  ̂ tab  te  mogen  boen  bedaren/ 
en  binnen  ben  fclben  tijb  bk  baec  u^t  te  mogen 
Doen  Dalen/  baec  mebe  De  &apitepn  en  Baeitb2ig 
na  De  ̂ tab  gingen/  en  De  23ucgecmee(ïecö  ü!e> 
ben  bp  fijn  €cceïlentie ;  Dit  auoinctement  DeDe  fijn 
€ccellentie  Den  tijb  tegen  ben  3fêintec  toonDeclijft 
fto2ten/  en  De  geDeele  f€töent  binnen  bijf  Dagen 
Ininnen/  'tbielft  liem  feec  meDe  biel/  alfo  fijn^c- 
cellentieö  meeninge  toaö  nocD  gingen  aen  tf  taften 
eec  DpuptDet^cfDfcDePbe. 

<©?$  mo2gens$  Den  23.  sDctob2iö  font  fijn  €rcel* 
ientie  be  «önatbens  ban  Dem  en  ban  <02abe  JBil* 
ïem  na  be  ̂ tab  tik  baec  te  negen  ucen  in  gelaten 
bjecbeiv  en  togen  tegen  be  mibbag  baibec  upt/ 
te  toeten  feö  ©aenbclen  na  bat  Den  Den  eeb  af- 

genomen toa$  ban  fnb?ie  ifêaenben  aen  Defe  3^ 

tftem/  met  benCanceiaec  en  Den  ̂ eece  ban  l^eu^ 
gel  bo02fcD2eben  met  nocD  een  ̂ oonften  ban  Den 
<Ö2abe  ban  3®epba/  om  Dem  nocD  te  falberen  en 
te  bi^m  tn  't  boo2öp  ftomen  bp  Den  <©2abe  ban 
25entDem  te  gafï  te  ftomen ;  Defe  bectcoftftcn  na  noen 

toebecom  na  ̂ ientoenljupo';  op  ben  aboub  <juam nocDinbe  ̂ tab  ̂ atiue^  tïBeuc0  met  fijn  Compa 
gnte/  Dp  baec  fnllenbe  commanDeccen/  ejiiéin  fijn 
plaetfe  binnen  €nfcDebe  cjeftomen  De  Compagnie 
ban  Pntecc ,  men  ftelDe  boo2t^  o^b2e  /  om  3®agen>s 
upt  Det  ïanb  te  ftctjgen/  bïe  De  ©agagie  ban  Den 
Bpanb  ( meefl  tn  De  <§tab  gebleben)  na  Den  Hijir 
fouDen  b2engen.  |t)en  befteDe  tn't  Hïeg^af  te  toec- 
pen  alle  3loop-gcaben  en  23attecpen  /  en  men  be* 
gon  De0  nocD  befen  Dag  te  boen/  niet  tegenftaenbe 
geen  bpantr  meec  Diec  omtrent  \m$/  en  Dat  De 
^5ucgec«'t  felbe  fonbec  ftofie  ban 't  üanb  toel  fou- 

Den Debben  ftonnen  Doen/  Den  <<3?abe  ban  ̂ olm« 
Die  Deen  en  toeec  in  ben  Jgage  toaö  getoeefl  /  guam 
befen  bag  bjebecm 't  Pleger/  boo?tofo  cefolbeecbenfflffn,T,,„ 
fijn  Cceeïlentie  met  be  <0cbeputeerbe  ban  ben  toomS™ be  en  ban  «Sberpfel  /  bat  men  Otmaerfen  en  €nfcDe*  maet  ren 
be  foube  Demantelcren  en  alleen »©uarnifoen  tn  (feuenGnw* Denseel  laten/  toaerom  laft  gefonben  mo2be  aen  benÜnrcu* 
Compagnie  ban  pottere  om  na  be  Demantelatietota». 
<0lDen3eeIte  ftomen. 

<©en  25.  ol>ctob2io  P2epareerbemen  baft  alle  faften 
tn'tïeoecomDc.ö  anberen  Daegj5»a  3Lingentebcr- 

tceftftett^ 
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liiunftec  ontboben  /  batfe  eenige  <0ebeputcerben 
in 't  Heger  fouöcn  fenben/  om  ban  fijn  Crcellentic 
en  ben  töabe  te  beeftaen  eenige  faften  baec  aen  ten 
ïjoogjten  gele-gni  toas  /  Dcfe  43eöeputeecDen  gefto; 

men  5ijnbe  /  1$  Ijcnlupbcn  betoont  't  groot  bOQ2= D^ciöatfc  nu  öp  öcfe  btetocten  fouben  benomen/  öat- 
fe  nu  bp  Defe  bictoiien  ooft  tod  beljoojbert  eeni; 
ge  fubfibie  tot  be  <8o2ioge  te  contribueren  /  batfe 
Daetom  Dabben  te  uebennen/  Doebeclfp  bateujft  öacc 
toe  totlben  geben/  otn  öaec  Hanb  nu  boo?tS  ban 
inlegecinge  b2p  te  Ijouöen/  én  bat  men  niet  genoot; 
jacht  too2öe 't  Hegce  m  öacc  lanbte  fenben  om  te  te^ 
fcaicljecen  /  baec  op  fp  becftlaecben  tot  fulftS  ganfclj 
niet  gelaft  te  biefen/  baec  ban  ooft  ntet  getoeten  te 
Debben/  maec  alleen  te  öocen  toat  men  Ijaec  booz- 
fjotibcn  foube/  en  öacc  op  rapport  te  nemen/  bec* 
focljten  't  felbe  Ijace  principalen  te  mogen  aenbie* 
nen /  't  toelft  haec  alfo  geconfenteect  en  baec  toe  6.  ba- 
gen  becgunt  to02öe  -,  op  Den  nnbbag  quam  binnen 
<©lben3eel  ben  «0?aef  ban  25entljem  fnn  €jeccll*  te 
congtatulceen/  en  öc  felbe  met  be  $2hiceffe  en  an- 
öecc  peeren  te  biböen/  om  'S  anbecen  bacgs  op 
25entt)em  te  bomen/  't  toelft  fpljem  toe-fepben/  en 
öacc  ttlebe  bcttoog  Dp  bes  na  hoens  toebetom  na 
25entDem/  Ijebbcnöe  bess  mibbagS  b^  fijn  €rcellentie 
gegeten/  maec  fijit  gionftecen  toacen  boo?  onacljt- 
faemljepb  bergeten/  fo  batfe  in  be  ̂ ecberge  mof* ten  teeren. 

^en  26.  <©ctob2iS  toaS't  fcDoon  b2tefenb  toeec/ 
't  Heger  begonjt  Ijcel  b?oeg  te  beCtreftften/  te  toe; ten  6.  ©anen  ftuptccen  tegen  ben  ̂ enneftam  /  en 

gingen  logeren  b'002  bp  €ems-b2iiggen  na  gingen 
toe/  't  ©oct-bolft  to02bc  alles  tufTeljen  2Sentl)em 
en  «©enneftam  omgeboect/  om  obec  be  gecepa- 
reecbe  2&2iigge  be  <©inftel  te  paffeeeen  en  b?oge 
toeg  te  Ijebben/  en  quamen  met  ben  öaeö  legeren 

boo?  en  omtrent  $oo?b-ï)oo?n/  't  gefcDut  en  31* 
munitie  met;.  Banen  fiupteren  quamen  tot  aen  be 
<©inftel/  op  ben  abonb  quamen  mebe  tot  $0020- 
fjoo?n  be  toagens  bie  om  bib2es  na  ftlmele  ge- 
fonben  toaren/  fnn  €rcellentie  met  be  $2incefTe/ 
met  fijn  ̂ ufter/  252oebec  <*32aef  aBilOelm/  <02a* 
be  ban  ̂ olms  en  beel  anbere  peeren  togen  na 

'tïgups  te  25entl)erti  /  baer  be  »©2abe  ban  25en*|en  bele  SCmunitie  al  ban  boo2  doesburg  ober  be 
tDcm  Oen  tegen  giiam  met  50  ̂ aerben  /  en  be  3Datten  gcfonben/  maer  met  ben  gefrabigen  fier- 
<©2abinne/  met  be  ï^ebutoe  ̂ alt3S-grabinne/  be^'ften  ©oflen  3©inb/  öabben  öefelbe  ober  be  a©at^ 

HBancn  tot  befcnftó  ban  be  piaetfe  ban  Oitpten  ge* 
macht  Ijaööe. 

51>en  28.  43ctob2isS  bertocg  ()et  Üstyx  b2org/»e[*aetfa» 
enqnam  omtrent  bèn  noen  aen  De  <Ëcmf?7  bacrmct^Jf 
ponten  ( epnöeüng  aen  een  gelept )  eert  b:ugge  be-  f 
neben  be  ̂ taö  omtrent  t  i^upo  ban  3limburg 

gemaeftttoa^/  baer  öoo^'t  3doet-$olh  at«at!M'' toog/  mactöe  ütupterenmet  be  Carroge reien aU 
les  0002  bé  €emfe  bcneben  be  ponten  langö  een  ga  / 
en  begönben  baer  na  om  be  &tab  nabe  quartieren 
te  treftften/  eri  fijn  €rcelletme  ging  op 't  ï|upö  ( Foi.  54,  i 
ilimburg  logeren  en  fynen  tremt  meelt  tot  *öuö* 
itngen/  bacrbp/  en  baer  bp  be  ttoaelf  tëaetv 

beien  ̂ djotcen  en  bier  ©aenb'elcn  ban  bch  <02a- 
be  ban  ̂ olm.07  ten  4^002ben  bah  Üc  «gtab  <©up- 
benboo2be  met  bier  ©aenbelen/  en  232cbecobe  met 
fesf  Daenöclen/  bn  ireftöenbc  ten  ©ojïen/  be  r }. 
©aenbelen  (Öngelfen  /  en  ten  boften  treftften* 
bena't  Eupben  bc  18.  ©aenöelcn  piefen/  be  Ca- 
balktpc  to02ben  alom  ober  be  3£o2pen  ban  Hin^ 
gen  en  baer  omtrent  berflropt/  om  b2eeb  en  tfp 
alle  gemaft  te  leggen;  öie  ban  Éinnen  bit  fienbe/ 
beben  ban  boben  be  ̂ tab  fecc  beel  l|upfenafb2an^ 
hm/  mepnenbe  baer  mebe 't  logeren  te  beletten/ 
fcljoten  ooft  berfcöepben  fcöeutcn  na  't  ©olft  /  fo- 
fe  na  be  qnactieren  togen.  Hingen  lepti  700.  paf* 
fm  ban  bc  €emfe  in  een  fanb  bergacljtige  %am$~ 
boutoe  /  alom  fëer  beröeben  /  m  icr  allesf  na  be 
<^taö  en  1%up$  aflopenbe  en  neberfatiftenbe  /  fo 
bat  fjet  bp  nacft  aljer  in  een  Ballepe  lepb  /  Ijet 
i|iipöi0bao2ften  met  öoge  biltlte  aerbe  toallen/  ut 
plaetfe  ban  25oltocrftcn  met  4.  Honbelcn  /  en  be 
^tab  iiS  ooft  met  aerbe  a©allen  fonber  fïanne  be- 
fcfjanu/  maer  «Efeaef  ̂ reberift  b?efenbe  boo?  be* 
leg/  ftab  befen  Corner  ten  3©e(len  aen  be  Contre- 
fcDerpeboen  manen  1.  grote  fiabeujnen/  enljaft 

rontfom  berfeftenben  ftlepne  ilabelijnfteno'  en  jjal* 
be  lianen/  en  tegen  be  £>tab  op  't  iiafleel  een 
feet  ijoge  Mme/  in  't  ftomen  na  Hingen  quamen 
bp  fijn  €rcellentie  eenige  <0efanten  ban  oDfenb2iig* 
geen  fcDonften  aen  Dem  een  feer  fraen  paert/  'tge^ 
feftut  guam  beö  nacfitsf  alles  ter  fijöenban25uren/ 
men  öabbe  fiaet  gemaeftt  op  be  óScmfe  te  Sebben 
een  goet  beel  ̂ cljepen  met  12.  fluftften  batterpe 

fegenbe  öaer  aen  be  poo?te  ban  't  tyup$/  altoaer een  feer  ftoftelijft  bancquet  berepttoasf/  om  be  felbe 
alles  te  tracteten ;  fijit  <Crcellentie  öabbe  ban  3ijne 
bane  mebe  boen  gaen  omtrent  25.  $aerben  /  en 
font  berefte  met  Ijct  ©oet-bolft  boo?t/  en  banbe  ba- 

ne ban  fijn  55?oeber  toaren  ooftmetöenus.^aer* 
ben/  toefenbe  be  cetferenbe  in  (€toente  gebleben/ 
ombe^2ince|Te  toeberom  na  ̂ ebenter  te  b?engen/ 
ooft  bleef  fijn  €vcellentie  met  be  peeren  en  <ionft- 
bzoutoen  befen  rtacDt  op  25entöem/  baerfe  öeer- 
itjft  getracteert  toieröen/  en  fijn  €rcelientie/  be 
$2inceflfe  /  be  <02abe  ban  2Sentöem/  elftS  bp  een  foon- 
ftenban25entftemaen  be  (Cafele  gebient 

<©en  17,  £>ttob2ig  bertoog  't  Heger  alleg  na 
Cems-b^ugge  /  en  Jogeerbe  baer  rontfom  /  nc- 
menbe  ben  toeg  mebe  om  b20og  booi  te  ftomen/ 
fijn  «Jcrcellentie  en  anbere  peeren  op  23entöcm 
gctocefl  3ijnbe/  namen  na  een  goet  onbijtcn  fiaer 
nffcljept/  en  quamen  na  be  noen  na  23uren  boo?- 
fclj2cben  in  ben  Heger/  toefenbe  elftö  itieetl  befcöom 
tien  met  peerberi  ban  ben  <©2abe  ban  25entljem  / 
bie  toel  12  of  13  peerben  toécfj  gaf/  be  ̂ iinccfie/ 
ïiaer  ̂ oon/  en  gonftb?ou  2&abantina  bertogen 
mebe  na  ̂ >iben3eel/  om  brberom  na  ̂ ebentcr 
en  ̂ ollartb  te  fteerert/  geconbopeert  met  be  fm?* 
teren  ban  ftaren  ̂ oon/  't  <©cfcDut  enbe  3Hmu* 
nitie  quam  tot  boo2-bp  |^oo2b-Bó02n  /  tegen  ben 
abonb  quam  tot  Jouren  bp  fijn  €rcellcntie  ben 
<©joft  ban  hallam  /  benuncicrenbe  bat  men  be 
^cljepen  bie  men  tot  bruggen  ober  be  <£emfe  fou 
ïcn  mogen  geb2iipften  /  en  op  S  anberen  baegö  ge 

ten  niet  nonnen  ftomen/  en  eenige  ban  bienljabberf 
ooft  tot  Rampen  moeten  blijben/  om  bat  be  <Se= 
beputeerben  in  ben  Heger  beel  ̂ cljepcn  Dabben 
gecaffeert/  en  bat  naberljanb  ben  tijb  en  goeöeii 
tijb  bo02  tp  liep  eer  men  anbere  gefjuurt  en  toe- 
öer  gelaben  Ijaböe/  tot  een  groot  retarbement  ban 

bit  Heger/  't  toelft  boo?  eerfl  anbers  niet  ftonbe 
Ijebben  /  ban  't  gene  al  ban  232cboo2t  te  Hanbe 
ober  na  geboert  toetöe/  baer  af  tot  <0lben3eel  een 
goebe  partpe  berbaen  toa.ö. 

3£en  29.  (0ctob2io'  quamen  bïe  ban  Hingen  be . neben  be  ̂ tab  tipt/  en  ftaften  baerbe  biswb  ineen 
llBolen  boo2  be  fterfte  op  bm  berg  (laenbe  /  fjet 

toclfte  fijn  '€rcellcntie  fienbe/  fonb  terftojib  300. 
^cöotten  bectoaertö  en  100.  ban  't  Regiment  ban 
ben  <©2abe  ban  &plm£  /  om  ben  felben  iKoicn- 
berg  te  fapferen/  bie  ban  be  &tab  fcljoteri  fecc  bele 

baer  tegen  met  <ö5efc(jut  en  jiKufquetteft/  en  b'an* 
bere  ban  aeftter  ben  berg  toeberom'/  niet  nonnen* be  b\y  geb2eft  ban  ̂ cljuppen/  (mits  tfanumts 
tie  ober  lanbe  nocfj  niet  toaö  geftomen )  op  ben 
berg  logeren  /  be  <£ngelfe  en  fóztefen  logeerben 

meöe  cènig  bolft  acljtcc  be  bergo&ene'  /  om  be 
?ïp20Cl)en  te  beginnen  tegen  't  &a|ted/  't  Hanb 
rontfómme  ( toefenbe  meeft  fant-becgen )  toaö  tot 
ftet  ap'20tlKcen  ftct  bciïuaeni  /  fonberling  booj 
Uien  be  ̂ tab  toel  700  paffen  ban  be  <£emfe  af- 
lept  ais  boo2  fept  iö  /  en  met  öoog  Hanb  beffo- 
ten  /  liebbenbe  alleen  een  befte  ban  be  ̂ êtab  in 
be  €emfe  af-toaterenbe  /  maer  fo  Op  ben  abonb 
t  <8cfchut  met  beSlimuhïtie  in'tHeger  guam/  ttcl^ 

teetom  te  paffeeren  fonben  toefen/  bat<62acfJFre-;bemen  oibie  om  befen  nacljt  te  appïotlieren  /  enbe- 
bcrift  nocö  binnen  Hingen  toas/  en  eenige  ïjalbei  felbe  alom  te  berfe (teren  /  en  op  't  Jjoge  té  logeren  f 

vi.  DecK  t  Êlö  *  toacr- 
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toaerom  be  ̂ cftottcn  een  «^cDanoften  niacfi- 
ten  op  ben  25ecg  fen  Eupbm  ban  bc  ijerfte  /  en 
eennnöer  ̂ clwitéftcn  tenB&eften  Dan  bc  felbe  &cr* 

fte ;  be  €nge!fe  appwcljeccöcn  ooft  tn  't  $0020- 
nDoftcn  /  ttt  bc  B2iefcn  tn  't  «Doften  tenen  ïjet 
ituilecl;  bic  ban  binnen  bes  toel  bermocbenbe/ 
fcOotcn  ben  gciieelcn  nacftt  teonberlijnen  feer/ 
ö4ö  of  bc  ̂ ötab  irt  buur  gefracn  OaDDe/  fo  met 
aDufigucttcn  a!0  met  <0efcijut/  maer  beben  fon* 
beilinge  geen  fcuabe. 

<£>en  ̂ o.  <£>ctob2i3  fcOoten  bic  ban  bc  ̂ tab 
bionberlijacri  (eer  nabcbegonne  stppaocijen/  for.bcr 
uiccfcclufte  fcljabc  /  tiM  alleen  batfe  op  ben  na 

noen  een  &onjïapcl  ban 't  Segcc  öoob  fcliotcn/  Die 
op  ben  berg  bp  bc  #c  Dotten  oeftomen  toas  /  om 
te  fien  toaer  men  be  2&atterpe  bacr  fonbc  maften, 
^ijn  €rcellentie  fienbe  bat  be  ̂ eïjepen  ober  bc 
SEÜattcn  niet  boo2t  quanten  /  en  baerom  b2e- 
fenbe  geteeft  ban  ̂ ctjepen  te  fulien  ftrijgen/  en 
ooft  ban  ftrnpt  en  anöcc  atmnuticn/  fontb2oeg 
200  toaacno  na  ,§tool  /  om  tn  allen  geballc  ban 
öaer  nocij  goebe  quatitttept  ban  ftcupt  en  amu- 
nitie  te  ïjaïen  /  (lelde  boo2tö  02b2e  bat  bien  bol-- 
genbe  nacOt  ttoce  25atterpeh  fonben  gemaeftt  to02; 
ben  /  om  op  be  Defentien  te  fclneten  /  en  ïizhz  be 
oBabicuw  baec  toe  nobig  maften  ■,  op  ben  na 
noen  quamcn  neeïj  f:3  ©acnbclen  &2icfen  in  't 
EW  /  «n  gingen  logeren  ten  2;upb-v£)of?en  ban 
be  ̂ tabi  men  hc^c  boo2tö  bc  oBabionö  tot  be 
23attcnjen  nobig  aenboecen  /  en  men  maeftte 
boo2tO  bctf  nacUtö  bc  eerfte  2&atterpc  op  ben  toeg 
ten  iBejtcn  ban  be  ̂ tab  /  baec  men  b2ic  ftuftften 
tn  planten/  om  baec  mebe  te  feftieten  op  be  ttoec 
ftabclijnen  of  25o!toccften  /  aen  be  contrefcljcc^ 
pen  ban  raeuff  gemaeftt  /  en  anbecö  op  bc  be* 
fentien/  men  maeftte  noeft  een  ttoeebe  ©attecpe 
ten  ̂ upb-4Doflen  op  een  ©cciöften  /  baecmen 
mebe  b2ic  fïuftftcn  plantc/  om  te  Oefcöieten  bc  ̂ at- 
te  op  't  ïiafteel  Icggenbc/  en  be  bo?bec  befentie  op 
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agtc  bat  men  met  be  <©albccpen  aen  't  &afleel foube  moeten  ftomen/  en  batter  geen  Dout  baec 
toe  nobig  toaoV  Oeeft  men  ben  meefïcr  (Cimmer- 
man  uptgefonben  /  om  Dout  baec  toe  bieujïm  te 
ftopen  /  ten  minden  tot  ttoee  toe  /  Dopenbe  6002 
bat  mibbel  be  ̂ cftcpen  fonben  mogen  ftomen/ 
baec  en  tuffen  nifle  wen  niet/  maec  nabecbe  be 
^tab  aen  allen  3ijben  /   men  fogt  mibbel  om  l)ct 
toatcc  af  tz  lepben  /   en  \ie  grasten  b20og  te  laten 

lopen:  maec  be  beïegecben  bccliinbeiöen  't  felbe 
fo  bcel  [jet  mogc'ujft  toais  /  troef)  quamcn  öie  ban  't Regiment  ban  T©upbenboo2be  hiel  fo  becbe  Datje 
ben  <Dam  boo2  be  JBPtai  leggcnbc/  inel  boo2  ge* 
fïeften  foube  nebben:  maec  men  b?ecfbe  te  bec- 

licfenben  tocganft  of  aenftomjle  ban'töabelijn/  om bat  be  feibe  ban  faut  toas^  /  en  iiat  men  acljte  bat  niet  (jfoi.  s  j.  > 
alleeu  befelbe  Ijccl  toeg  fpoeïen  /   maec  ooft  fuU 
ften  togt  baec  boo2  maften  foute  1  bat  alle  be  aec* 
be/  W  men  ban  't  ïlabelijn  fonbc  mogen  affclne* 
ten/  mebe  boo?  gaen  foube;  en  mitgbien  om  nocl) 

nabec  abbijö  te  nemen/  té 't  felbe  ten  bcelete  cug- 
ge  geOïebcn  /  en  biecben  al-om  geacbept  ̂ z  2öat* 
terpen  W  ten  lactrteu  tot  ttoaelf  toe  gemaeftt  bla- 

ren/ te  berfefteren  met  menigte  ban  <0abion$/  en 
ooft  om  be  upt-ballcn  te  beletten  /  en  naet  baec 
tegen  te  betaen  -,  ük  ban  be  ̂ tab  fcöoten  feer/ 
bpfonber  be^  nagto  /  bie  ban  bcr  liloppcnburg 
fonben  aen  fijn  €rcelïentie  30,  narren  /   gelaben 
met  een  fhift  toijnsf/  eenig  bier/  öabcr/  öam* 
men  en  anber^/  hiz  ban  be  <§tab  jfföunflerfon* 
ben  ooft  eenig  bier/  injjn/  ïjabcr/  ftammenenan- 
bersf.  ̂ cn  bierben  sobenumo:  quamcn  in  ben©e  ̂ ^ 
J^age  upt  &.avfo/  be  peeren  ban  iBalbere/  benpureeröen 

f€ref02ter  l^alft  en  ben  $)enfionariö  banbec  <0oeo'/luPt2c' en  remonflreerben  m\  be  peeren  Staten  ̂ m^-iT\m 
rael/  bat  ttzn  Cacbinael  Silbertuo'  upt  &02trijft  W  /  m 
laas  bcrtroftöen  na  <©ent/  tufijn  ©olft  tnffcftentoat8au8« 
2fi(etoynen  Höcenen  ober  be  Scpe  bebe  pafferen/KlJK8"1 ,  in  mceninge  om  <®oftenbe  te  belegeren  /  bacr  toe  geit  cm 

ïjet  &aftcel/  men  b2agt  nocö  itm  fUiftften  tm  bzwt  ban  ©laenbcren  feer  emftig  tot  biberfe  repfen1»0^"^ 

©2icfen  tn't  <©oflcn/  omopbeb02berebefentietige*  aengeljouben  tjabbcn  /  en  ben  Carbtnael  feer  gco* b:üpltt  te  ü)02ben/  maer  b)02bcn  niet  geb2upcftt;  te  belofte  ban  aflïftentie/  fo  ban  gelbe/  bictualte/ 
befc  6  fluftncn  toerben  boo?  be   beefte  geb2agt/  en  alleïf  anbersf  tot  be  felbe  25elegertnge  bienen* 
en  fo  om  be  ̂ tab  geboert  na  't  Eupben  en  ̂ o*  öe/  nabben  gepjefenteert/  berfogtenbaeromBoift/ ^munitie  en  ©tb2c.es  •/  bertoaertö  gefonben 

te  to02ben:  be  Staten  <8cncrael  Rebben  terftont 
o?b?cbaertoe  gcftelten  gereet  boen  maften/  om 

iicü  1  men  foube  toel  mebe  een  2öatterpe  tot  be 
b2tcongcplantc  fïuftftcn  gemaeftt  ftebben/  maer  om 
bat  ben  bpanb  ten  acftt  uuren  beef  nacljtg  uptbiel/ 

liepen  bc  üjerfter^  toeg/  upt  Ijct  toerft/  fonber  Ijcc I öc-s  noob  5i)nbe"baer  in  t^fetjifthen/  en  of  toel  tiit baec  te  na  becben  maften;  bc  bpanb  biel  upt  met  i  beleg  tegen  ben  ïfêintecniet  appacent  toaov  be 
omirent  150  itëanncn/  in  meeningete  fo2terencen 

€02psf  be  «©tiarbe  ban  iiz  ©2iefcn  in  't  (öoften 
opgeto02pen  /  baec  toe  fp  üaec  in  ttoecn  beelben  / 

in  't  acnftoraen  quant  Ijacc  buptcn  tz  Eoop-gra- 
ben  ongetoapent  cegt  een  tegen  /  ïiapiteun  ̂ iz- 
tec  ban  Seeu&ccben  /  biefc  met  ben  eecflen  boob- 
(Toegen  /  en  eentgc  b2te  of  biec  anbece  folbaten 
buptcn  ftct  Co2p0  be  <*3uatbc  toefenbe  /  maec 
aen  't  inftomen  ban  't  €02p$  iiz  <6uacbe  /  toec- 
ben  fp  geftupt  (Doctoel  men  beel  ban'tbolftbp 
't  bpec  leggenbe/  niet  ftoft  op  ftcijgen)  en  ttoee 
ban  be  Ijacen  boobgeflagen/  bte  te  Diep  ïjabben 
toillen  in  b2ingcn  /  en  togen  toebcc  af  /  na  bat* 
fe  nocD  eenige  gequeft  ftabbcn  -}  inbien  bc  öup- 
tecpe/  op  hz  toacijt  tóefenbe/  aen-gereben  l)ab- 
ben  /  of  ooft  't  boct-bolft  bat  nocl)  agter  toaö  / 
fo  Ijabbcnfe  fcen  bpanb  ben  toeg  nonnen  affnijben  / 
en  belet  öebben  tocbec  in  be  ̂ tabte  ftomen/  maec 

be  ongcccctljepb  ban  b'cen  en  banbec  liet  be occafieboo2  bpgaen. 

"<&z\\  Icflen  <0ctob2to'  fcfjoot  men  met  be  gepïan* te  fïuftftcn  altemet  op  bc  ̂ tab/  en  bie  ban  be^tab 
fcOoten  met  ftaec  (©efeftut  ooft  feec/  baec  mebe 
fp  bne  ©2ieffe  folbaten  met  eenen  fefteut  liet 
been  affeftoten  /  en  met  een  obecgaenbe  ftogel 
toecbe  noeft  eeno1  anbecö  been  afgefeftoten:  op  üz* 
fenbag  quamnoefteen  baenbcl  ïd2iefe  folbaten  ban 
Conenoojt/  lik  mebe  bp  b'anbece  gingen  logeren/ men  ging  bcfigtigen  eenige  plaetfen  ten  $oo?b- 
toeften  om  be  5öatterpen  te  maften/  en  te  befeftie* 
fen  D^t  ̂ abeljjn  boo?  ben  bam/  en  boo?  bien  men 

b2cefbc  men  nogtanss  bat  fulfts  toel  boo^genomen 
mogte  too?ben  /  om  fijn  <ercellentie  te  biberte* 
ren/  te  meer/  om  bat  men  bafl  fepbe  bat  be  fa* 
ften  in  l&anftrijft  fo  bclept  toaren  /  bat  ben  $10* 
mft  geconfenteert  foube  Ijebben/  bat  tot  &.  <aum= 
tin  (öebeputcerben  ban  Ijem  en  ben  Cacbinael 
fonben  t'famen  ftomen/  om  te  öanbelenban  peptf/ en  te  fien  of  fp  tik  foubcn  nonnen  treffen/  en  toa# 
bacr  mebe  upt  ben  belbe  geftfjepben/  toaerom 
bcie  uptgaben  /  batter  tuffeïjen  Den  en  ben  Cac* 
btnacl  Ijcpmclijft  beflant  toaö/  en  of  toel  ban 't  be* 
ftant  met  toaeragtig  toaö  /  fo  fcfjecn  't  noefttansf toaeragttg/  bat  OP  tot  be  ftanbelinge  ban  pet* alleen/  contrarie  Ijct  gemaeftte  berbonb  /  confent 
gegeben  [jeeft/  fo  mcenben  fommige  toat  op  ben felben  te  betroutoen  toaö/  aio  Op  be  anbere  foligt 
fonbc  bcrlaten/  aiö  ftem  goebe  conbitien  ban  tjan* 
bclmge  foube  gep?efenteert  en  geacco?beert  too2* 
ben/  en  om  Dier  te  2tanbe  bacr  bancenfoetemonb 
te  maften  /  fo  toerbe  uptgefïropt  /  bat  tz  ftoninn 
ban  ̂ pangien  boob  teaev  boclj  ban  befefaftc  fai 
Dier  na  meer  becljaelt  too2ben. 

5©cn  5»  ̂ obemb?iö  feftoot  men  altemet  op  be 
fïab/  en  menfappeerbebaft  feer  in  't  fiabelijn  azn 
be  ,fiBolcn-poo2te  en  mebe  aen  be  3lmfte-poo2te/ 
bacr  ben  Bpanb  terflonb  na  ben  mibbag  een  M§* 
ne  tizbz  fp?ingcn/  bat  fonberlingc  geen  anber  ope* 
ratie  iiztiz  /  ban  batter  een  ban  be  ©2icfe  <$ol* 
baten  boob  bleef/  en  (p  lupben  bcclieten  baec  me? 
be  't  felbe  ïSabclijn/  en  benamen  Oen  felben  bacr mebe  be  toeg  ban  meec  upt  te  ftomen/  en  hit 

ban 
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36:--
 

ban  't  Hégec  mibbel  gebenbc  om  't  fflatct  upt 
De  binncn-gtagte  ban  De  <§tab  en  ooft  ban  't  Ha- 
(led  te  mogen  tceftftcn/  om  De  252iigge  ban't^a- 
fïeel  toeg  te  fcïiieten  /  en  om  te  tomen  aen  't  tëa* belijnfeen  in  bèn  Jgof  /  aen  be  principale  cetenue 
leggenbe ;  tectoijlen  bcfe  jiBtjnc  fpeelbc/  toecben 
feec  bele  ban  btipten  en  binnen  gefeboten  /  boetoel  bk 
banbnpten  met  baec  45efcuuttoat  beftcompen  feno- 
ten/  om  batfe  fotoepnig  teptcnfcbecpbiccljabben. 

©t^efan*    <öp  ben  mibbag  guamen  in  't  3lcgec  De  «^efan? tm  ban     ten  ̂ n  tien  &oninu  ban  v^cnemarften  /  Die  tn  €n? 
üSïft  bJn  Oetanö  ncn  De  feöninoinne/  en  in  ben  £}age  aen 
©ene»      De  ̂ eecen    Staten  <£3cnecael  getoeefï   todcen/ 
maruen     ( ban  toelftec  la?t  en  Ijanbeltnge  top  bier  na  bec? 
Si1  hlnÖaeI  maften  fullen)  om  fijn  €ccellemie  tebegroe? 
iSirn'en  ten  en  bet  Hcgec  te  befigtigen  /  met  Defen  <6c? bcocoeten/ fanten  toaö   ooft   upt   I^oJfanb   genomen  boor 

<n'r«e0cc[)Ct  &cijg?-bOlft  40000.  gilibett  /    en  10000.  gul- 
"  ben  boo?  ben  ectcao2binacis'  latten  ban  ben  2£eg~cc  / 
ban  toecbe  niet  geagt  battet  feec  beel  * 

ern  b«flg ftonbe  bel 

Sen:  noclj  quam  in  't  Eegec  Den  <©20ft  ban  (€e* elenbucg  /  om  aen  fijn  €ceellentic  ban  toegen 
't  ïanbfcïjap  een  gcfcljenft  te  Doen:  op  Den  abonb 
quanten  cenige  toageng  /  Die  boo2  upt  geceben 
toacen  /  ban  't  Conbop  ban  &tool  tocbecom  / 
en  fepben  bat  b'anbccc  eccft  op  morgen  fouben bonnen  ftomen :  Dep  nacljts?  fappeecDen  bk  ban 
3£uDbenboo?be  Regiment  feec  in  't  ïïabelijn  ban 
De  jfeoien-poojte  /  en  De  «^cbotten  appioebeetbcn 
tot  aen  be  gcagten  ban  't  ïSabelijn  baec  tefupten 
leggenbe  /  baecfe  be  Cingcl  mebe  Doo2-3neben  / 
en  alfo  't  3©atec  een  goct  becLupt  be  bupten-gcag? 
te  ten  3iipben  togen  /  en  om  tefc  te  betec  te  fabo= 
tifecen  /  maeftte  men  De  tienbe  25attctpe  ten  3Bef= 
ten  ganfclj  in  De  leegte  /  Die  op  De  Defentien  ban  't 
felbe  öabclijn  fouben  febteten  ;  D'Cngelfe  guamen 
mebe  tot  op  be  gcagte  ban  Det  Haftecl/  be  ©2ic? 
fen  ïjcbbenbc  oberbzugt  ten  <®often  en  ̂ upb- 
oojten  be  boo?fcö?ebcn  bupten-fïoot/  guamen  me? 
be  tot  aenbe  <*&agte  ban  't  féafteel/  en  fappeec? 
ben  tefz  nacïjt  boo?  't  rabelijnften  ban  be  £eufte- 
poo2te  tot  aenbe  2Ö2ugge  ban  Dien» 

3Den  6.  ̂ obembiiss  fappeecbe  men  nocB  al  in 't 
ffiabelijn  aen  be  sfêolen-poo?te/en  men  becepbe  be  ap? 
pjocBe  aen  be  3Teuae-poo2te/  om  in  ben  nacbt  ben  bam 
ban  bien  om  te  gcaben/  bacc  boort  3©atec  ban  De 
binnen-gcagte  ban  be  ftab  foube  mogen  aflopen  / 
en  ooft  ban 't  &aftecl/  al$  ben  ̂ am  aen  ben  J^of 
mebe  Doo2-gefïeften  of  omgegcaben  foube  toefen/ 
Daec  toe  men  in  ben  ï£of  na  't  ïtabelijn  baec  bo? een  leggenbe/  mebe  beDe  app20Cbeceu.  «Jl^enbeftebc 
boo2t^3<6albecuente  maften/  b'eeneop  be$oo2D? 
flanfte  ban'toójt  ftonbeel  ban 't  Nadeel/  boo2 
ióoo.gulben/  enb'anbeceopbe  iftpbfianfteban't 
felbe  töonbeel  boo2  1500.  gulben/  en  be  bette  op 
be  <©3Jt-flanfteban't5upb25oltoecHboo2 1400.  gul* ben/  en  om  be  felbe  te  beb2ijben  enbefenbeten/  be- 
De  men  De  febenbe  25attecpe  met  3.  fcDiet-gaten 
becb2eben/  boo? 250,  gulben/  ommetb2iefluftften 
te  mogen  befebieten ;  De  <£>oft-flanfte  ban  't  jnpD 
föonDeel/  en  met ;  anbece  lïuftften  ban  De  acbtfle 
25attecpe  ftonDe  men  befcOietenDe^upb-fïanfte  ban 
't  eecfie  öonbeeï:  Deö  abonDiS  nuamen  in  't  £egec 
een  goet  beel  toagenö  ban  't  Conbop  ban  ̂ tool  /  De toelfte  neffensanöece  amuniticmeDe  fouben  brengen 
fecupt  en  Iftfjecp  tot  1900-  febeuten  /  ban  beel  toa= 
genö  ftonben  boo2  öaec  ftoanïjept  niettocl  boo2tfto* 
men/  niet-te-min  bet  onfette  bet  Eegec  fo  bele  batfe  nu 
i)2pmoebigec  mogten  febieten/  fonbeclinge/  betoijle 
men  beciftntbatbe  ̂ cljepen/  gelaDenmetbet<6e- 
fcl)ut/?imunitie  enfcbecp/meDe  geftcmen  toaien  obec 
beaBBatten/  met  1 60.  tonnen  ftcuptsS/  febecpen  tct 
1700.  febeuten  en  anbece  p?obifien/  bk  men  booptc 
batnocb  bien  abonb totlDeppen fouben  toefen/  met 
te^  ̂ ctjepen  toacen  nocö  upt  $2ieflanb  gcfonben 
anbeclialbe  tonnen  ̂ tupttf  en  ttoeefiuftften/  alö  of 

men  't  al  toilienö  en  fpottelnn  babbe  toillen  boen/  Dor ö 
babben  nocb  te  bocen  ban  fëoebecben  en  upt  te  ?5 our- 
(€ange  gefonben  1000.  ponbt  &cupt£/natacDtig  en 
onbequaem» 

VI.  Deel. 

3S>e  <0efanten  Ijcbben  toebccom  toefen  befigtigen 
be  2£oopgcaben  en  02bonnantic  be#  ilegerö/  torn 
fp  toilben  na  mibbag  gaen  beitceftftcn  /  alfo  fn 
tocbecom  ïjaetïen  na  z©cnemaiften/  alfo  ben  Mó* 
ninft   foube  gaen  troutoen  /   met  be  bogtec  ban 
ben  fDacR-gcabe  ̂ üoacOim  ban  B2anbenbnrg.  gin 
't  3lcgee  guamen  <0ebeputeetben  ban  «öfenb2ug/ föaftenau  /  iik  baagten  aen  fijn  <erce!lcntie  een 
gefcOenft ban  toijn/  bier/  babcc/  fcljapenen  fjam^ 
men/  gclaben  op  toagenö  /  be  <0ebcptueecben  ban 
€mbDen  b^agteit  ooft  een  nefebenft  boo2  fijn  €rcel* 
lende/  en  Die  ban  ben  üabe  ban  toijn  en  babec/ 
en  bk  ban  te  ïiegeiïnge  ban  c01un(tec  abö2ef< 
featei\  ïjaec  eecjï  aen  be  dDebeputeccben  ban  ten 
ilabe  ban  ,^tate/  en  De  Staren  <6enccaeleccufeee- 
Den  Ijen/  nopenbe  Ijet  opb2cngen  ban  penningen 
Die  men  fjen  babbe  afgeepjebt/  en  p2efenteetben  aen 
be  felbe  ̂ ebeputeecbe  eenige  toijn  /  toefpen  en  an- 

DecS  /  boel)  fp  cefufeecben  't  felbe  te  nemen  /  ban 
fp  lieten 't  blijben  en  gingen  boo2t0bpfïjn  (Cccellentie 
ombe  felbe  ejccufe  mebe  te  boen/  enfun  c5ccellentie 
te  befebenften  met  a®ijn/  <iD(Ten/  ̂ cbapen/  |^ef> 
pen/  l^abecenanbec^/  befcnnacbttoao'menboenbe 
om  ben  <Dam  /  boo?  be  3leuftec-poo2te  leggenbe  /  oni 
te  gcaben/  maec  men  ftonbet  nocb  niet  boen/  en 
mollen  eecfl  nocb  becobecen  eenbalbeilöane  of  na- 
belijn/  leggenbe  boo2  bcgcote  Cetenue  in  ten  ̂ of/ 
toaecom  men  be  3Cpp20djen  baec  na  moft  birtge- 
een ,  in  't  oojten  begon  men  op  te  toecpen  te  elfjle  copa* 
Ie  ©attecpe  /  baec  men  12  ftuftften  meenbe  op  te 

planten  om  25:eflê  te  fcljieten  tuffcljcn  't  ooiten3uub 
ïlonbeel  ban  't  ïïatfeel/  bic  men  Daecom  b2oegec 
begon  te  maften/  om  bat  men 't  felbe  tegen  De  ge* bcele  Canon  mogt  toapenen;  ten  Booiben  boo2  De 

55ucg-poo^te  toaö  men  Doenbe  cm  't  toatec  baii  be 
bupten-gcagt  af  te  lepben/  in  mepninge  bat  't  feu 
bc  meb?  eenig  toatec  ban 't  $ia(teel  foube  tceftften/ en  om  boo2tg  bigt  aen  be  pookte  te  ftomen/  en  om 
Den  bam  bè#  nooD  toefenbe  baac  ooft  af  te  fïeften  / 
baec  in  een  &bontuciec  gefeïjoten  toecbe/  bk  ban 

be  4$tab  Dabben  't  ïlabelün  aen  be  jBolen-poo2? te  eenö  in  be  mibben  boo?  gefnebcn/  en eentf  aenbe 
boet  ban  be  lBolen  /  macc  in  tefi  mtljt  teten  fp 
een£fiBijnefp2ingen  bie  geen  quaeb  tete  /  en  beclie* 
ten  baec  mebe'teecfte  affeftept  ban  bien.  <©e  ercu- 
fen  bie  be  ïiegecingeban  iBunftecboo?  bace  <0ebe- 
puteecbenbeben  boen/  nopenbe  be  geepfebtepennin- 
gen/  beflonb  baec  in/  bat  fp  lupben  neutecael  toa^ 
een/  en  met  bit  féengö-toefen  ten  eencn  noebte  ten 
anbecen  bele  niet  IjabDente  febaffen/  batfe  baecom 
Daec  toe  niet  ftonDen  beeftaen/  noebte  üaet  in  fton^ 

Den  eonfentecen/  fofe  ooft  't  felbe  fonbec  gcoot  pe- 
cijftel  niet  ftonben  Doen  /  en  Datfe  't  felbe  ooft  nopt aen  Den  ©panD  pubtica  audoritate  babbcn  gebaen; 
maec  inbien  be  ©panb  eenige  ban  be  ̂ ingefetenen 
P2t  babben  afgebtoongen/  baec  aen  toa3  baec  on? 
geiijft  gcfcljieb/  en  bp  te  öegecinge  nout  gÉtfabct/ 
maec  baec  tegen  nep20tefteect  en  bcboojinft  geftlaegt  / 
en  batfe  al$  nocb  niet  ftonben  becflaen  /  ban  bat 
men  Ijaec  anbece  ban  met  gcoot  oncegt  tegen  te  |^eu- 
tcalitepb  en  Deg  i^öfto'  conftituticn  pet  foube  af? epfcDen/  Datfe  Daecom  becljoopteu/  ttcit  te  Ijee? 
een  benïupben  alfo  boben  ccben  niet  fouben  \joiU 
len  beftoacen/  beel  min  oosfaeft  geben  om  am  an* 
Dece  ooiDen  Daec  obec  te  blagen/  enfetten  alfofijnt? 
gensf  De  falK  baec  mebe  af/  toaec  in  mr  ftlacclijft 
bemeeftt  toecbe  't  miobecftanb  bec  ï^eecen  ̂ ta? 
ten  dcnecael/  bk  tegen  't  abDIjS  ban  ten  Hate ban  ̂ tate/  betec  bonben  bc  ganfebe  ftcgwnge 
op  bat  poinet  te  bcfclmjben  /  alp  be  pacticulie? 
ce  loipen  en  ̂ :o|l-3impten  ( geiijft  ten  ©panb 
besf  gebaen  l)abte  )  eiftg  een  (tuft  gelbg  af  te  et>? 
febenmet  b2engementban  inlcgecinge/  menmecfi? 
te  mebe  bat  fijn  €ceellentie  feec  ftocl  in  De  (aUc  toap  / 
't  511  om  't  gefebenft  of  anbece. 
gn  alle  ted  tijb  toaö  men  ufet  ftük  /  macc 

men  acbepbe  feec/  fo  om  be  app2ocben  te  bo2be? 
cen/  te  gcaben  om  \}zt  toatec  af  te  laten/  tefappe- 
een  /  minecen  /  alp  be  toeeften  te  becfefteren  /  be 
€>abioii$  te  planten  en  te  bollen  /  De  bebbinaentc 

%  b  4  maften 
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manen  I  atö  anbfrc  toccftctt  te  bojbcccn  tite  nobig 
bcbonöen  too?öcn/  baec-cn-tegcn  fïïcpen  bie  ban 
bcr  ,$taö  niet  /  macc  beben  alle  bcboic  om  Dacc  te 
befenbeecn. 

56 )  ̂ >cn  8.  $obemb2i$  nuam  tn  't  2tegec  fijn  €  ceel- lenric  bejoeftcn/  eri  öe  toeeften  te  befigtigen/  ben 
jongen  <0?abc  ban  ̂ toartfenbuvg/  en  be#  anbe= 
een  bacgs  op  ben  mibbag  bm  252oebec  ban  Den 

hertog  ban  ilunenbojg/  noclj  guamen  in't^egec be  ®cecen  ban  iBalbeccn/  be  iCccfoncc  ©alft  en 
ben  ̂ enfionarté  ban  bec  45oe£  -,  ooft  quamen  ten 
fclbeit  bage  in  't  Ücgec  13.  fïuftften  fllrtiUerpe/  en 
z.  jitëozttcrtf  /  toaerom  men  aen  beelfbe  25atteepe 

*597- 
eenen  23oec  imt  be  &anrj{tcate  ontbeftt  eii  aen  bie 
ban  bc  g>tab  becabbecteert/  bietccfïonb  alom  Ijet 
Bolftopbcbccnenb2agten/  enbeellicbté  machten/ 
öaecmebe  b'anbece  ban  fjaecboo2nemen  toeebcnafc 
geftcert/  en  tocclj  togen  fonbec  pet  te  boen/  befeaen* 
fiagen  en  fonceclingc  ban  cföecctcupben&crge  fjiel* 
Den  fp  fo  feeftec  /  mtté  bat  baec  '$  in02gcn$  feec  toep= 
nig  $olft  té  altf  be  <©o2tfe-poo2te  geopent  to02b/ 
en  battcc  in  bepbe  be  fteben  beel  JBaertgelbeetf  Ia* 
gen/  bkfe  niet  fcljcncn  te  acljten/  batfe  al  €om> 
mtffarifTen  bp  fjaec  ftabben  /  om  be  3©etten  in  be 
fïeben  tceftonb  te  beranbecen. 

Z©eni2.jsobemb2i0/  bebefijn  €)ccellemieb2oegïlfno"1 tticto  bt« 

feec  neeeftig  arbenbc  om  bk  gecect  te  Hebben.  <©e  na  be  3Ioop-geaben  gaen  alle  be  ;föat;finiettier0bang™n. boo:fcï)2ebën  Deeren  ban  iBalbccc/  a^alli  en  ben 
^Denfionarté  lian  bet  «3oc$  /  beftcintgben  ïjet 
Eèget  en  Itoopgcaben/  en  fagen  toel  bat  Dctbaec 
noflj  niet  gebnen  tnatf  /  en  b^t  bet  fo  becre  geb^agt 
Vuatf  /  bat  men  baer  met  cecen  niet  ftonbe  tipt 
feïjepben/  fn  gaben  fijn  acvceücntie  aen  /  bat  ben 
35>s>nnb  ober  be  2£epe  toa3  getcoüftcn  met  fijn 
3DÓift/  en  Urn  aengeficlt  até  of  l)p  «Öofrenbc  fiab= 
be  toiHen  hen- tallen/  en  of  toel  be  peeren  Sta- 

ten töencca  l  baec  Sflmunitte  /  Bib?e$  en  Bolft 
tn  g^fonöen  Dabben/  fo  üecfotl)tenfp  bat  fijn€  ceel  * 
lentie  00(1  be  banb  baec  aen  toilbe  bonben/  om 
iteë  nooötf  toefenbe  /  nocb  een  goebe  pactpe  ©olfté 
ivrtoacrttf  gefrDttit  mogte  too?ben  /  tot  bat  be 
fafeen  baec  gebaen  mogten  3jjn/  om  ban  met  bol- 
Komene  magt  baec  tegen  te  mogen  boo?fien* 

<Dcn  10.  Hobcmb2is{  nuam  in  (jet  Hegec  ben 
<Ö2abe  ban  bec  3tippe  om  fijn  €ccellentie  te 
befoeften/  en  bet  2legec  te  beficötigen/  en  ging 
bp  fijn  €xtellentie  logeren  /  ooft  tfuam  be  <62a* 
be  ban  25entDem  W  tot  a^ijtmaecfen  ging  lo- 

^  _      gecen. 

ml  ma™  ̂ m  1 1  -  $obemb2#/  beö  na  noenö/  in  't  aftceft* 
pccMn '»  ftcn  ban  be  toagt/  toecbe  met  een  geïjeele  Canon «engeirc  boob  gefcljoten  ben  (^uactiecmeeflec  ban  be  €n- 
0000  De«   gcjfe/  j,at  een  feec  neeeftig  ftil  en  goet  ̂ olbaet 
floten. toasf. 

ïDen  ©nanb  meenbé  metbeccaffingein  55^abanb/ 
betnijlefnn  €rcellentie  baec  boben  toais/  eenige 

aenflag 
ban  hm  m 

ü?rgm  Spïaeïen'mtr£öSnT  téctoijlTöP  in  ©laenbecen ^oom.  maniece  maeftte  of  f)p  <Ooftenbe  toilbe  belegecen/ 
en  öabbe  upt  becfcljepben  <6nacnifoenen  bp  een  ge; 
cu'n  omtrent  3000  jEUatmen/  en  toag  baec  meDe 
feec  D^pmelijft  geftomenna^nccljbliet/  mettnten- 
tie/  23ecgen  op^oom  teobecballen  aen  be23ofclj- 
poo2te/  obcc  een  bam  in  bc  gracötegeflagen  tot  op^ 
lioabtage  ban  (jet  toatec/  tectoijle  men  be  geaente 
Ï3002  l)et  23clu.:ecft  (bic  feec  onbiep  bjaö  geujeefljfoube 
becbiepen  -,  ben  ̂ 3oubecncuc  ban  23ecgen  becfracn 
ïiebbenbe  ban  eenigebecgabecingeban  ben©panb/ 
Uabbena  onbccgeoioonte/  eenCo2P0bugacöeban 

40  man  bupten  be  ̂ tab  bo'cn  fjoubcn  /  om  be  ganfclje 
1  «adjt  bupten  be  giar  l)te  conbe  te  boen  /  tbjee  ban  ̂ c 
fn  conbe  gaenbe/  fjebben  aen  be^5ofcft-poo?te  ont* 
beftt  eeeft  3  mannen  en  baec  na  noclj  2.  tipt  be  geaebt 
ftomenbc/  fofe  bc  gcïegcntDept  en  ben  pas*  om  baec 

te  ftomen  Ijabbennjcfen  befien/  enboo?  b2agenlJ3ie fp  toacen/  becflaenbc  batfe  ban  Racletten  ©olft 
tbacen/  fjebben  gelupt  gemaeftt  en  teeftont  gefefto- 
ten  /  baec  boo2  ben  alacm  ten  bcele  in  be  ̂ tab 
qnam/  en  tym  £>panb  002fafte  nam  toebec  te  bec* 
reeenen/  fonbec  pettetenteCen/  enDoen)elD?beni3 
toebecom  guam  met  eenig  ©olft  tot  boo?  beflab/ 
en  bozfte  fjp  ebentocl  niet  aengcijpen  /  bocD  gaf  bie  ban 
be  ,§tabbaec  mebe  oo?fafte  be  bammenboojtefte* 
ficn  /  en  bet  JDatcc  in  hc  gcacljt  te  laten. 

sfcnfiag  ©an  gcljjften  babbe  i^n  ©panb  eenig  Bolft  bp 
ban bm  cen  getogen  en  tjepmelijft  in  be  langftcate  geb2acbt / 
?p?Hu2mct  tattntfe  bk  baec  in  fcl)cpen  te  boen/  en  ben 

ftpuSrg»:  I2-  '*  mo2gcb^  aen  be  ̂ O2tfepöo?tetot<0eectcup; benbecge  te  ftomen/  en  bie  alfo  te becmcefleccn/  en 

ben=üegec/  ombe  felbe  tn  be  tcencljcen  te  leggen/ en 
onbec  't  fcDieten  ooft  op  be  ̂ tab  te  mogen  fpe= 
len/  quam  felfs  ooft  b?ocg  in  be  ïüoop-graben  met 
ben  ï^ectofje  ban  3lunenbutg  /  ben  <©?aef  ban  bec 
Eippc/  ben  <0|acf  ban  ̂ toactfenbneg  en  anbe^ 
ce  ̂ eet-en  ban  Det  Xegec  /  en  fto?t£  baec  na  quam baec  ooft  ben  <©?abe  ban  25entb^m ;  bp  bzbt  ai 

boren  tjicc  en  baec  op  't  -öafteel  febieten/  en  baec 
na  biec  en  baec  op  be  befentien  /  macc  omtcent 
9.  micen  bzbc  öp  met  alle  be  ftuftften  in  25attecpe 

fcljicten/  tot  b2ie  boleen  toe/  onbec  't  fabeuc  ban bit  febieten/  en  ban  be  Höufguettiecg/  men  be 
bo?bece  aBabionjS  in  be  gcacöten  bcbe  planten  /  tot 
obcc  be  mibben  toe  tegenjS  be  boo:fcfj2eben  2.  ifion? 
beien/  cnbecefle  obectoog  men  metbe  25iesS-b;ug- 
gen/  en  baec  na  liepen  eenige  obec  en  begonben 
boo?  in  beptte  be  föonbelcn  te  fappecen  en  ooft  te 
mjjheeren  /  baccfe  eecfl  bonben  beel  pulbectf  in 
be  boet  gelept  om  bie  te  mogen  boen  fp2ingen/  {jet 
toelftfpom  bc0te  beletten  upt  namen  of  met  toatec 
bebojben/  en  eentoepnig  inbc3Balle  geftomensijm 
be/  bebeftten  baec  met  (Cafelcn/  en  begonben  baec 
in  met  be  fappe  in  te  gaen/  bk  ban  binnen  too^ 

ben  toe!  getoaec  bat  men  op  't  <©ofr-ftonbeel  bc* 
gon  te  fappecen/  en  toiecpen  baecom  albacc  beef 
fteenen/  maec  aen't^upb-conbeel  baec  men  noclj» 
tanjef  eecfi  toag  getoeeft  /  too?ben  fp  besf  niet  ban 
geïjeel  laet  gemaec/  om  befe  fappeecbec0  te  beb2ü- 
ben/  feïjootmen  tjeel  bigt  op  be  boo?fcJpetoen  jficn* 
beien  en  be  toucttne  tuffcDen  bepben/  en  onbec  bien 
(iep  cen  i^ineuc  tegen  be  roalop/  en  ruftte  een  te- 
ften  ban  boben  af/  en  na  toel  400,  fcDoten  /  fienbe 
fijn  €cccllentie  feec  abancecen/  en  be  fafte  nu  tot 
fulftenitaet/  bat  <0?acf5Fcebecift  foube  moeten  pac 
lememecen/  of  be  uptecfle  peciculen  lopen/  Ijetft 
Ijp  be  «^tab  boen  fommeecen  boo2be  ft02tfte  cepfe/ 
baec  op  <02aef  5fccbecift  aen  fijn  €ccellcntie  bcbe 
Oiebcn  goebcn  bag/  en  fiem  bibbtn  een  uuce  ban 
't  fcfjieten  te  toilben  ot)ï)oubcn  /  op  batfe  met  ben  ©ft  ban 
anberen  mogtcn  fp2eften  /  enöaecanttooo?beaenfijn;tn0en 
tfrcellemie  fenben/  banfo  fnn  <Êcceilentie  Oen  toe*  25255!' bec  bebt  feggen/  baec  geftomen  te  3ijn  om  gingen 
te  ftebben/  en  nu  lange  genoeg  ïnecgetoeeft  te  3ijn/ 

en  geenfinö  ban  meeninge  te  toefen  ban  't  fc&ieten 
op  te  tjouben/  maec  fo  f)p  tonbitien  toilbe  ma* 
ften  tot  obecgebinge  ban  be  plaetfe/  bat  t)p  ban 
i3ebeputeecbe  mocöt  uptfenben  /  men  foube  <Ü5P' 
fclaecs  baec  toebec  binnen  fcfjiftften/  tjeeft  <02aef 
5f  cebecift  boen  becftlaccn  baec  mebe  te  b?eben  te  mn  / 
en3ijnban  fijn  €ccellentieinbe  ^$tab  gefonbetf/  be 
öapitepnen  3©tjngaecben  en  fjactlep  /  maec  baec 
na  bebt  men  Daec  aenfeggen  /  bat  fofe  öet  fcDieten 

ban  binnen  beeboben/  bat  men 't  ban  bupten  mebe 
foube  boen  opbouben/  toelftcn  bolgcnbcljct  fcljicten 
alom  opgetjouben  toecbe/  en  men  ging  ebcntoel 
met  tyt  toeeften  en  feïjeppen  ebcn  neeeftig  boo2t  > 
na  noen  té  eeeft  uptgeftomen  25actfjolomco  «§a* 
nico  Xicutenant  ban  «©on  <0uilftelmo  ©ccbugo/ 
en  becfocljt  bat  men  ooft  met  tyt  toeeften  opljou* 
ben  foube/  't  toclft  ooft  gebaen  toerbe/  en  té  \)tt 
toeeften  teeftont  gefebeeft/  baec  na  té  €bert  ban 

Doubcn/  tot  batfe  bp  eenige  föupteren  en  ïinecfr  €nö  uptgeftomen/  en  becfoeftt  bat  be  ̂ olbaten/ 
ten/  baec  omtcent  mebe  tn  een  ©clb  geftomen/  fou*  ©eccen/  <©ffitiecö  en  <éceSclijfte  perfoncn  met 
ben  mogen  gefeconbeert  toojben/  macc  fofe  ooft  alle  fiacc  ̂ aecben/  Rapenen/  ©acnbelen/  ge* 
m:t  fjaec  geb2acftt  babbcn  cen  3®agcn  met  lange  toeec  en  alle  ftaec  25agagie  fouben  mogen  bectceft* 
tabberen/  beftleebt  met  boeft/  té  öet  felbe  boo?  I  ften/  en  baec  toe  geaccommobcetttoecbenmetDon* 

(  beet 
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bert  toasten  /  en  bat  men  bc  25o2gcrs  foube  la- 
ten bhjben  lip  bc  Catbolijfec  Heligte  /  en  cenige 

nnöec  "ftlcpnc  binnen  :  ntacc  fijn  excellentie  ber* ftlacrbc  bat  ö?fe  föube  laten  upttrechen/  ii\  boegen 
als  bccfocï)t  toerbe/  mits  batfe  fouben  moeten  üe- 

jaccop  eieioUen  in  ttut  nnenben  acn  öefe  ftjöe  ban  be  ifêafc 

wnhif?'  Wrtteöiciiett/  en  bat  b'öffieiers  ban  ben  Uoninb !oergeac«  eertf  fouben  obcrlebercn  alle  blaffacrben  /  ï?egi; 
■ïoijjtbten.  fleren  en  Cuartces  biefe  onber  ben  babben  ban  bc 

in 't  aianb  te  iBunfler/  om  bacr  bicn  nacbt  te  lo- geren/  en  toerben  geconbopecit  bp  üt  b2ie  Banen 
nujneren  ban  JSimmcgen  en  bic  ban  Coutelcc/ 
bte  booztö  mebe  na 't  «töarntfoen  togen,  3fn't  %z* ger  toas  grote  benautbept  ban  gelbe  /  fo  bat 
niet  alleen  'c  hrijgs-bolh  en  nuöeren  fonber  gcfö 
na't<0arnifoen  moftcn/  macc  oocïi  be  toerben  bie 
boo?  be  &tab  gemaebt  toaren/  niet  ftoubcn  be= 
taelt  to02ben  /   en  ebcntocl  totlbe  (i)\\  «crcelicu- 

«Domepnen  ban  klingen/  en  bat  be  25ucgcrS  fou*  tic  be  reparatie  ban  be  ,§tabS  H©alicn/  en  't  af- 
öen  blübcn  bp  baer  ~p2ibilcgien  en  in 't  ftucfe  ban  toerden  ban  be  toercfeen  beftcet/  en  op 'S  Xanbs be  föeligicn  fouben  getractcert  toerben  /  als  anbere  |  fcoften  gebaen  bebben  /  toillenbe  tik  ban  klingen 
önber  be  <£5cncralitept  getracteert  to02ben/  en  bat 
l)P  ben  upttrecbenbe  tot  beeerjte  plactfe  toe/  bacr 
fp  betf  abonos  fouben  logeren/  fouöe  aceommobe- 
ren  met  50  3Bagcns/  en  een  Conbop  ban  bier  Ba- 

nen ïtupteren  /  'ttoelb  alfo  ten  laeftcn  bp  v02abc 
:f  reberib  ban  ben  25erg/  en  't  <6uarnifoen  acnge? 
nomen  is  ,•  tegen  hm  abonb  gingen  in  be  «^tab 
bp  CSraef  jpceÈu^icft  en  fijn  252oebcr/  be  <02aben 
ban  kornis/  €rnft  en  Sobetoijh  ban  j^afTau  ee^ 
ten  /  altoaer  goebe  cljier  gemaecut  bebbenbe  /  3ijn 
toeberom  in  't  Pleger  geheert ;  bes  nacljtS  Dielt men  cben  toel  be  3loopgrabcn  btftt. 

3>en  m .|j5obemb2iö  fonbmen  feer  b2oeg  inbe 
^tab  bijftig  toagenen  en  baee  na  notf)  tien/  maer 
om  bat  <©2abe  5freberih  berforDt  battet  ©olb 
nocO  befen  bag  in  be  &tab  foube  mogen  bljjben/ 
en  l)em  't  fefbe  geconfenteect  toerbe  /  mits  batfe 
tCafteel  foube  moeten  rupmen/  iö  terflont  be  Ca- 
pttepn  parten  Cobbe  /  hk  baer  op  foube  com- 
manberen/  met  fijn  Compagnie  baer  op  gefonben  / 
en  noeft  in  be  ,&tab  tot  befettinge  ban  be  poo2ten 
enHBallen/  be  Compaönieban€eplingen;  '$mtfr baegiefging  <©raef5F2eberift  met  fijn  b2oebcrbp  fijn 
€reell.  in  't  Heger  eeten.  gn  be  ̂ tab  en  in  bet Cafteel  toerbe  gebonben  een  öccï  en  ttoee.  öaïbe 
Canons  /  ttoee  fjcele  ̂ langen  (baer  ban  be  eene 
ober  lange  geb02flen  toajS)  ö2iel)albe  ̂ langen/ 
een^alconet/  eneen|ï)02tier-flucH/  metbeel^a- 

jit^atten  uen/  ennocD  toel  12000.  ponb  fttupfê/  maer  geen 
€obbt<&a>  anbec  amunitie  ajtf  ben  25urgerö  toenomenbe/  fo 
f3?oo'tmen  fyte;  mm  ̂ bont  batbe  <©racl)teban  't€a^ 
cafieci  (teel/  in 't  mibbcn  tegen  be  Courtpnen  /  tameltjh 
bsmmn*  toijt  toaö/  maer  tegen  be  ̂ onbelen  niet  beel  ober 
m  com-öe  I2°*  ̂ octcn  /  cn  öatfe  aföclopen  toaiS  omtrent 
paflnie.   '  berbc-Dalbe  boet  /  en  bat  be  bupten-gracljte  ban  be 3Balle  fïiefterig  toaren  /  en  ten  meetfen  beele  al 

b20og  gelopen,  (€ot  ̂ ?oft  quant  m  be  ̂ tab  een 
^ber-ffifels  cbelman/  ^onftcr  ban  gitterfum' 
genaemt/  en  tot  ïlentmeefter  ban 't  S.anö/  eenen 

«En  <c«pi*ban  't  Sanb  ban  Limburg  /  terflonb  na  bat  be 
tepn  ̂ tp*  «capitepnen  Cobbe  en  (^eplingenop't  Cajleeï  en 
öTS   m  öe  <^tab  /  en  ben  ©panb  ban 't  Cafteel  in  be 

,§tab  getogen  toaren  /  fjeeft  men  alle  't  gefeftut boen  fcöoon  mahen  /   en  toeber  na  be  Cemfe 
b2engen/  om  toecb  geboert  te  to02ben/  men  Ijeeft 
ooft  be  25ebbingen  en  alle  amunitie  boen  toecb 

als?  fijn  onberbanen  baer  ban  berfebonen  /  ten 
ontoille  ban  be  *0ebeputeerbe  ban  ben  töabe/  hk 
nocljtanö  baer  tegen  niet  blahïtclijru  boelen  feg- 
gen  /  en  anberö  bp  fijn  «crcellemie  toepnig  ge- 
aebt  toaren  /  om  batfe  mecfl  op  geene  poincten  na 
erigentie  ban  be  fahe  totlben  refolberen  /  baer  te* 
gen  fp  m  't  particulier  toel  ftlaegben  /  maer  boo^ 
't  fjooft  bo?ft  niemant  pet  tegen  feggen ;    |Ben 
Itclbe  boo2t.ö  02b2e  om  be  refte  ban  't  Heger  ̂ ?&?t  om 
beö  anberen  baegö  te  boen  bcrtreclten/  en  mcn'tjf,'Bci: gaf  lafl  om  eenigc  ̂ cf)eep?s  Capitepnen  met  Ijacr  K!jcr, 
bolli  bp  't  ogefdmt  en  amunitie  te  blijben  /   tot  jae&iun 
bat  bet  aile0  tefcljepe  gebaen  fouoe  \3}H[m/  en  tan 
baer  mebe  be  3©atten  af  na  igoüanö  te  baren/ 
<&&ef  5Freberift  met  fijn  b20eber  en  ©erbugo  /  gin^» 
gen  be#  mibbaegö  nocb  bp  fijn  Cvccllcntie  ceten/ 
en  namen  na  ben  eeten  afftlycpt  om  baer  bout 
te  bolgen  /  en  toerben  bp  fan  €rcellentie  in  ber* 
fcöepben  blepne  p2etenfien  nocl)  feer  gegrattft- 
ceert. 

'©en  15.  j^obemb2iö  toaö  bet  tamclih  toeber/ 
en  toerbe  be  refl  ban't&eger  allcgs  gcb2ohen  en  na 
Öaer  guarnifoen  nefonben  /  en  fïjn  Crcellentic  en 
<0?aef  Willem  ban  $aflfau  bertogen  mebe/ 
en  Quamen  befen  nacbt  logeren  tot  ölfen/  maer 
be  Ciebeputcerbe  i?iaben  bleben  nocö  baer  om 
naber  02b2ete  flellen  /  fo  op  be  nerenen-bienft  ban 
be  ̂ tab  al#  anbere  fahen/  ben  (©rabc  ban  ̂ olms 
bertroli-na^uptflanb  om  bp  fijn  Oom  ben^tab- 
(jouber  ban  3©efï-pDalen/  fijne  p?ibate  fanen  te berricïjtcn. 

<©en  17.  Hobembertoaémenboenbe  boo2  %\r\t  mt&utm 
gen  om  alle  [jet  bruut  en  amunitie  m  ponten  hrjPt  öot 
te  boen/  en  na  be  genepen  te  boen  b2engen/ SJi-ï1* 
en  fo  alle  'tnrupt  gclaben  toa$f/  en  alle  be  Con-  homtnv* 
bucteursS  en  2&ootfgcfcllen  op 't  ianb  gegaen  toa- öa{"  »««t>« 
ren  om  toat  te  eeten/  en  bo?ber  bebcl  te  ontfangen  JomtJn 
toatfe  boo?tö  boen  fouben/  i$  op  hm  abont  't  bier  Sïfcm  m 
in'tbrupt  gebomen/  enöceft  alle  be  ponten  tnöeiucjjr. 
ftucben  geflagen/  en  foö  alle 't  örupt  boen  Wiegen/ met  fulcften  fïag  battet  allecf  bafhz  en  fcljubbc 
toatter  omtrent  toaö/  ban  mits  bat  atie  be  Con- 
biucteurs  en  25ootfgefellen  mecit  op  't  Hanb  toa- ren/ fo  beeft  bet  fo  grote  fcljabe  acn  menfefjen  met 
gebaen /  als  't  anbers  gebaen  foube  \}cbkm  /  al- leen ttoee  25ootfgcfellcn  met  een  ©2011  en  een 

snot  toec 
t«kt  upt 
ïlingen, 
(Fol.  57.; 

nemen  enin'tguartier  b2engen/  en  om  bat  alleOetlüJinb  3tjn  baer  gebleben/  en  ben  ̂ fljeeps  Capi 
'tepn  Cater  /  lik  baer  mebe  omtrent  toas/  toerbe fijn  been  aen  fïucften  geflagen  /  en  een  (Ctmmeiv 
man  toerbe  gcöecl  berfengt  /  fonber  ütt  men  ee 
nigfins  beeft  bonnen  toeten  of  bcrflacn  /  toaer  upt 
bat  ongelucK  toas  gebomen/  anbers  ban  Dat  men 
bermoebe  bat  be  ®20titoe  een  pot  met  buur  mofï 
geöabbcbben  om  baer  tetoarmen/  en  bat  baer  upt 
ben  b2anb  fp  gebomen ;  met  be  boo2(*>  tïag  bleben boben  alle  ponten/  toel  200  bonnen  brupts/  ge* 
cftimeertongebaerliït  op  15000 gulben/  ttoeèjton* 
ten  met  kogels/  bacr  af  bete  toeber  bcïiomen  toer- 

ben/ en  ttoee  ftueften  <6efcï)uts  toerben  inbengront 
banöe  Cemfe  geflagen/  boel)  toeber  uptgeHrcgcn  / 
en  fo  alle  be  anbere  ̂ munitie  niet  boo2  Ijabbe  ge^- 
toeefl/  en  toat  afgeb2eben/  foiitic^  mebe  alles  ap^ 
parentefin  berblogen  bebben  /  hc  ganftbe  aiDallett 
ban  be  ïïibiere  toaren  toeg  öcflagen  /  en  't  &anb alomfo  obcrlopen  met  brüpt/  battet  aües  ftoart 
fag/  met  bertoonbenngc  batnoebfo  bede  bcums 
op  -  geto02pen  toas  /  fonber  1  ier  gebat  te  \0* beit. 

mocbe  toaren  en  feer  na  't  oBuarnifoen 
baeftte  /  en  bat  men  beb2eefbe  bat  ben  ©panb 
noclj  pet  m  0lacnberen  boo2  nemen  mocljte/  mits 
men  liter  nocö  geen  tijöingè  ban  fijn  aenfïagen  in 
252abant  ï)abbe/  beeft  men  be  patenten  aen  alle  Det 
0olcb  ban  <©02loae  uptgebeelt. 

3t>cn  14.  i^obemb.  toas  f)et  feer  feïjoon  toeber/ 
be  ̂ cDotten  en  berfebepben  <©uptfe  Compa- 
gnien  bertogen  Deel  b2oeg  na  <^tool  toe  /  om  baer 
gefeïjeept  en  na  't  «Buamifoert  geboert  te  too?ben/ 
en  to02ben  terftont  bp  be  €ngelfcbe  gebolgt/  be 
bier  ©anen  iïuptcren  ban  bergen  op  ben  j£oom 
bertogen  mebe/  en  namen  ben  pas  boo2  't  Sanb 
ban  .^unfter  en  't  Sanb  ban  Cleef  na  be  25c- 
tue  toe  /  om  alfo 't  ̂ anbban-  Entpfien  te  ber- fcöonen.  ̂ en  ©panb  toog  upt  Hingen  omtrent 
negen  uuren/  met  h%k  ©aenbelen  bneebten/  als 
ban  be  Cteabe  ban  Eeucbema  /  en  ban  ̂ nnebelt/ 
fïerft  omtrent  500  goebe  folbaten/  en  be  ©aen  ïïup- 
teren  ban  ©erbugö/  ftcru omtrent  50  peerben/  en 
namen  ben  pas  obcc  be  €emfe  na  ̂ ultfbergen/ 
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g>i)\\  «Cycriïcntic  quant  op  tien  mibbag  tot 
,§tool/  baer  Ijp  up  be  iü^agiflcact  lifêaeltijt  ijtcït  / 
en  ging  ticö  nn-mibbaegd  te  frliccp  /  om  na 
;§pnrenbam  te  baren  /  Ijp  tjacfle  feer  om  na  ben 
8&ags  te  «omen/  om  bc<domcftijcg.ue  renenen  ban 
Ojn  ̂ uflee  /  fo  bat  l)p  aen  geen  fteben  aen  boer/ 
en  ben  19.  3i5obemïm$  op  öen  na  noen  m  öen 
£>aac  quant  /  en  ging  fijn  logement  nemen  in 

't  &of  ban  be  ©ütncefle"  /  tot  bat  fijn  «Snfrcr 
ban 't  l$of  toatf  bertogen  na  «Delft/  fo  top  boo? 
berïjaelt  ïjebüen.  #nbcrtuffdjen  bat  fijn  €rcel- 
ïentie  Ijcm  in  be  nuartieren  ban  <Seldcriant/  ïEut* 
pijen  /  <öber$?fel  en  fötocnte  toajS  ontljoudenbe / 
om  bc  fcibetop  te  maften  ban  be  ̂ paenfc  He^ 
geringe  en  flabernpe  /  en  bat  bp  aibaer  ober 
ben  t(jb  ban  b?te  Höaenben  tocgcinadjt  Ijecft 
met  be  belegeringe  /  inncmingc  en  beroberinge 
ban  be  fteben  /  öaflecicn  en  posten  m  be  feibe 
rjnameren  /  fo  jijnber  berfdjepoen  anbere  gro* 
te  en  aetoidjttge  faïten  boozgebalien  /  tik  be  l|ce* 
ren  Staten  peneend  /  en  ilabe  ban  «^tate  geene 
fttejpne  «toepten  beroo2faeftt  B^ööen  /  en  topber* 
Balben  ntct  nonnen  flïlflaen  te  berïjalen  /  maer 
alfb  be  felbe  ftilftjs  toaren  bat  ift  be  felbe  niet  boel 
toeetc  in  fuiftc  o:b:e  te  uerftalen  /  al$  boel  ber- 
tpfm  l  fo  fal  bc  gDcttoiüigc  9£efer  mp  ten  beften 
afnemen  bartnljetdocfuift.ötft  beft  (tan  /  en  beftaen 

meeftenbeel  in  bcfe  ttoce  faften  /  alö  eerft :  "(Bat öe  Beeren  feer  aengebodjtcn  3ijn  botfe  fonben  in 
Ijanbelinge  ban  b>ebc  tecben  met  ben  &omnn  ban 

^nangien  /  en  ben  Cnrbinael  au&ertutf  ban  «©oden- rijft/  <6eubcrneur  ceneraei  ober  bc  .^ebcrlanbcu  / 
aen  be  ̂ paenfe  3pc  /  en  ten  ttoeeben  om  een* 
iuacïjt  en  eenigljepb  onber  be  $?obinden  en  €m* 
berfaten  te  onberBouben. 

©elangenbe  Ijet  eerfte  baer  mebe  öen  niet  al- 
leen Debüen  gemoept  ben  Hepfer  en  be  tötjltg-bo?- 

(ten  ban  <©uptflant :  maer  ooft  be  öoninft  ban 

$olen  /  ̂igifmunbnjs  /  na  bat  bic  tot  föoninft  ban  't 
felbe  rijft  geftorentoefenbe/  ben  SGertsHjertogejiBa- 
jrimtltaen  /  i)k  mebe  tot  net  felbe  ulijn  geftoren 
toajS  /  obeetoonnen  /  en  gebangen  geftregen  /  en 

Bp  ober  fulft$  in 't  ftijn  geftroont  en  öebeftidjt/ 
en  namaetë  aen  't  t^upg  ban  «©oftenrijft  geal* 
lieert  toag  met  ̂ utoelijfc.  $oe  ben  felbe  &cninn 
eenen  SUmuafTabeur  nt  befe  Htanben  /  en  boo?t$ 
aen  be  Éoninginne  ban  €ngelanb  gefonben  Deeft/ 
en  toat  affcBept  ben  felben  gegeben  i.97  Bebbentop 
berljaclt  /  be  &epfer  en  be  ftijHS-bojlten  /  W 
mcermaetë  baer  toe  geu?upRt  fijn  getoeefl  /  of 
fuift**  felf0  bp  beBanb  genomen  Ijeööen/  tot  groot 
adjterbed  ban  be  ©ereenigbe  ifteberlanben  /  neb- 

ben nn  toebrrom  feer  gearüept  om  be  boo2f5.  Sta- 
ten ber  Bereenigbe  j^eberlanben  /  tot  Ijanbelinge 

banb2cbemetbenboo?|*3.&oninft  te  brengen/  fulbct fuHcn  top  bier  na  mebe  berïjalen/  maer  fullen  nu 
eer|tbeffl)2ijben  boe  batbe  laoninft  ban  ̂ eitemar- 
nen  tn  oefen  51are  baer  toe  mebe  feer  gearbept 
lieeft/  batfe  fjaer  fonben  laten  betoegen  in  fobanige 
Ijanbelinge  met  ben  Boninft  ban  ̂ pagniente  tre- 
ben  •  ban  be  peeren  Staten  unt  onberbtnbinge 
toeltoctenbe/  batbe  liefde  bejS  Ifeomntótoan  <§pa- 
anten  (fjoe  fcljoon  men  tiie  focfjt  op  te  p?onften)  tot 
fjcnlieben  /  niet  toad  flrecftenbe  tot  fjaren  boo?beel 
maer  tot  ftaren  rupne  en  onberganft  /  en  na  titfe 
berfo*Dte  ijanbelinge  /  fo  men  Ik  toebee  aftfoeg/ 
nergens?  toe  en  Wenen/  ban  om  oefen  flaet  in  ben 
ïmet  ban  alle  be  föerdb  te  béngen  /  of  f^  lieben 
be  oo2fafte  toaren  ban  alle  be  <©02logen  in  be  ge^ 
Ijcele  €lj2iflenljept/  en  batfe  befelbe  in  alle  manie- 
ren  focijten  te  onberljouben  /  en  alle  Ijanbelinge 
ban  bKöe  af  te  ff  aen  en  upt  be  <0O2loge*  fcaer 
bccifccèitefoenen.  ̂ 0  fjeböen  be  b002fclj2eben  pee- 

ren Staten  be  2imbatTabeurö  ban  be  bóo2fcÖ2cben 
koningen  fuift  offcijept  gegeben  /  bat  alle  be  3©e* 
relb  baer  upt  ftonbe  inerften  Ijet  goeb  funbament/ 
't  toelft  be  Hccren  Staten  öebben  om  tn  geene Ijanbelinge  met  ben  boo2fcfj2eben  l^oninft  te  treben* 
<©e  lioninft  ban  ̂ eriemarften  ban  /  fjeeft  bit 
3jaer  tot  ̂ im  epnbe  mebe  een  feer  ftateljjfteiega; 

ik  gefonben  /  certf  aenfcc  ̂ oninginne  ban  <£nge; 
lanb/  te  toeten  fijnen  en-bcö  iii»^  Canrclacr/  be 
i^ccre  ?trnolbuö  aiDttfcït  /  cnbel^ceve  €lj2ttliani'0 
23arneftan/  bte  eenen  flaet  bocröeh  en  mebe  bjaflj- ten  /  ban  omtrent  tacljtcntig  perfonen  /  fo  ban 
€bel-ïunben/  ̂ of-gfonlteren  en  btertaersS  /  en  fijn 
aibaer  fjcerlijft  en  tnumpljancdijli  ontfangen  /  en 

geiogeert  in  't  l£of  ban  be  ïiomnguine. 
tsen  12.  ̂ $eptenib2tö  5ün  3Plupben  ban  ee?  gjopciïi» 

nige  ban  be  booaiacmfic  peeren  ban 't  ®pf  Oc^.0"Dii S« 
Oaelt  /  en  belcpbet  tn  be  pjefcnttc-öamer  banUfoonuï 
ijace  iiDajeftept  /  altoaer  be  felbe  /  tn  p?efentic  *m  ©ene- 

ban  berfcljcpbcn  peeren  ban  beu  «abe  ban  Ija-  ""f*"1  < ; 
re  ipajeflept  /  gebaen  ïjebben  tuft  nabdlöenbejjjjjf,™0' 132opofitie  in  be  Êatijnfc  €ale.  <2>e  <Ê>oo2lwn-uantfn. 
ttgfte  iicnmft/  onfen  albergenabigften  J|ccw/s«i»*. 
beeft  onö  bebolen/  bat  top  be  <Doo2lucljtig|ie 
Öoninginne  ban  €ngelanb/  albcrbnmbelyftlt  en 
b2oeberüjft  tint  $ijnen  name  fouben  groeten/  en 
Ijaer  aile  gimft  /  troutoe  /  en  goeben  b2oeber* 
tijften  toille  albernaerftelijftft  p2efenteren/  baer  b^ 
geboegt  alle  <6ob$ib?ucljtige  en  geluftfalige  toen- 
feften  /  ten  epnbe  Ijare  ̂ cpïige  if^ajeflept  /  na 
baren  toille  en  toenfefje  /  aile£  boo2fpoebehjft 
eit  gctroutoeltjft  altijbsS  gcfcljicbe  /  en  baer  na 
bat  top  Ijaer  fouben  berïjalen  /  niet  alleen  ïjet 
oube  berbonb  en  pltdjt  ban  \itfz  ̂ ecrlijfte  3^o> 
ninftrijften  /  maer  ooeft  mebe  be  feer  bermeerbe  en 
ftantbaftige  b2ientfcüap/  be  toelfte  be  l|eer  ©aber 
ban  onfen  <Doo2lucf)ttg|ten  fóoninft/  met  öaerïjo* 
ninftlijfte  Hiajcftept  niet  alleen  Urifttelp  geDouben 

tytft :  maer  ooft  ntet  een  uptnemenbe  ftanb- 
bafiigbcpb  /  tot  Ijd  upterfte  ban  3(jn  Jeben  gecon* 
tiuueert  fjeeft  /  en  ooft  mebe  bat  top  tjare  ïio= 
ninftlijfte  Höajeflept  tn  memorie  fouben  b?engen  / 
be  b2anbenbe  en  feer  (jeerlijftc  begeerte  ban  3ijn 
^eer  ©aber  (fjoger  memorie)  om  b?ebe  te  maften 
met  ïjate  v©002lucl)ttg(le  jfiBajeitept  en  ben  &o* 
ninft  ban  ̂ pagnien  /  om  ben  gemeenen  nut 
ban  be  Cönjïenljepb  /  en  tot  een  generale  b?ebe 
en  rufte  ;  €n  toasJ  ooeft  niet  te  tboi>ffelen  ge^ 
toeefl/  of  Bp  fonbe  5tjn  ïjcpltge  boojnemen  tot  ee* 
nen  getoenfdjten  epnbe  geb2acfjt  ïjebben  /  tnbten 
Öp  langer  Dabbe  mogen  leben.  €n  ten  öerben/ 
bat  top  ïjare  ̂ onmftlijfte  iBajeflept  fouben  ber- 
ftlaren/  bat  onfen  <©oo2lucDtigen  feoninft/  bol* 
genbe  be  boetflappen  ban  3ijn  ï^eer  ©aber  ach- 

ter gelaten  /  fal  arbepben  met  alle  beboir  bc 
felbe  te  betoaren  en  te  bermeerberen  /  en  niet 
min  begerig  te  3ijn/  aïö^ijn  albertoaerbfle  ̂ eer 
©aber/  om  be  €ere  bairljare  föonindilijfte  |Ba* 
jeflept  en  't  ganfcDe  ft ijft  ban  €ngelanb  te  ber- 

meerberen en  te  berb2epben/  en  baerom  fijne  ïio* 
ninftiijfte  .^ajeflcpt  conftbererenbe  eens$beel«  be 
berfdjepben  f02tupnen/  moepten/  en  beftoaerntf* 
fen  ban  be  oo2logcn  ober  alle  /  en  ooft  neutra* 
leïanben/  bien  \i0  oorloge  geenfint^  aengaen/ 
ober-ftomen  /  alsS  ooft  mebe  l3c  periculen  en  on* 
gelueften  /  bic  baer  boo?  ober  be  ganfdje  Clj2t(len* 
fjepb  (inbien  geen  epnbe  imfc  ellcnbigfjeben  ge* 
fielt  3P)  foube  uptfpnipten/  beeft  tnfgelijftjs  totllen 
bolgen  be  boetflappen  ban  51JU  alberbeffte$aber/ 

en  niet  adjtertoegen  laten  't  gene  tot  een  noebe bafïe  b?ebe  tuffdjen  ïjare  t|>oo2lucïjtigfle  i&on. 
iBajeflept  ett  ben  ïioninft  ban  ̂ pagnten  (fto* 
ntenbe  ten  laetften  tot  P20fat  ban  be  ganfclje 
CïJ2iflenfjepb)  foube  mogen  bienen/  en  fo  Ijet 
felbe  i$  Ijet  officie  ban  een  CO^tflcn/  9ïlberbeften/ 
<0obtb2ud)tigeu  |)2ince  /  alfo  Boont  ()p  bat  Bare 
föoninftltjfte  Hüaièjlcpt  aïö  fijn  alberfoetfie  ̂ u*(Foj.  j8.; 
fier  /  upt  tik  felbe  fmlerlijftc  opredjtigïjcpb  / 
fal  bebupben  en  toelaten  /  bat  fijne  féomüftlijftc 

Ifèajeflept  bent  met  anbere'  ̂ lincen  /  lief Oeböerö banbe  gemeene  tufte  en  p20fijt/  al.ö  b?cbe-maftcr 

en  IBibbelaer  fal  mogen  boegen.     * 23pfonber  /  bat  nieutoer.^  anbcr.ö  toe  en  flrent 
of  befteert  too2t  /  ban  bat  boo2  alle  bdjocuüjfte 
acljt  genomen  too?be  op  be  ClJJijlelijfte  üëltgte 
(in  toelcfce  bc  <5)oo2lutbtigj1e  lioninlt  i$  gdio* 
ren/  opgeboeb  /  en  ben  toelften  Bp  tot  fijn  ïaetfle 

aem- 



Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen* 
aemtocut  tóe  met  45obes  Dwïp^fonberlinge  boo2gc* 
nomen  Deeft  te  betoaren)  en  baer  na  ban  be  <£e* 
re  ban  Darc  itëajeftept  /  en  (iet  ganfefte  l|eer* 
Itjfte  fötjft  ban  €ngclanb  /  bat  De  <©002lucDtigftc 
onfen  ÏJoninft  fect*  toel  toeet  bat  bare  3£oo2lucbtig (Ie  Koninftlijfte  USajeftept  bp  Baer  felfë  oenoeo 
gemoeb  itf  /  om  ben  oorlog  upt  te  boeten  /  en 
bat  baer  niet  anbcrtf  mag  betoegen  ban  te  fparen 
bat  Ctfêiftenblocb/  en  bat  ooft  feer  gualtjft  neemt/ 
bat  be  ongemaftften  ban  be  oorlogen  ooft  gacn 
ober  be  goeben  en  Dare    ©?unben*    3©aerom 
fijne  Uoninftlijfte  jftSajcftept  /  fteunenbe  op  goe* 
be  Dope  /  bibt  inftanteltjft  en  bjoeberlijft  bare 
iBajeftept  gefioo?  te  toillen  geben  befen  fijnen 
Ifêajcfteptö  goeben  raeb  en  begeerte/  en  te  belie* 
pen  be  SCrticulen  en  mibbelen/  fijne  iBajeftept  te 
nennen  te  geben/  en  boo2  onjS  obec  te  3enben/ 
D002  be  toelfte  bate  iBajieftept  befe  pacificatie 
bec  ganfetjee  Cb2iftenftepb  fo  p20fijtig  en  boo?* 
Delijft :  't  gunt  ten  bierben  bp  ows  t$  gep?opö* 
heert  /  't  felbe  ftreftt  tot  ben  Koopbanbel  /  ten 
epnbe  /  tertoijle  befen  ©2ebe-Danbel  foube  too^ 
ben  gettacteert/  befe  &oop-fianbel  /  allen  neutra* 
ïen  (be  toelfte  ben  oo?log  niet  roert)  fo  keel  ban 
^an3e-freben  en  betf  föoomfcn  ftijftö  <®nberba* 
nen  /    als  ben  Reenen  ber  ïioninftlijfte  |Baje; 
fteptg  «Dnberfatcn  mogten  b2p  toefen  /  en  baer* 
om  Ijaren  Koninftlijfte  itëajeftept  feer  liefïijft  bib/ 
bat  fp  bc  felbe  alleen  be  b?pe  j&abigatie  toil 
toe-laten  /  en  tnbien  baer  pet  fó  batmen  niet  en 
mag  upt- boeren  /  Bet  felbe  ben  Koop-lupben 
met  openbare  paccaten  te  boen  toeten  /  op  Hat 
be  felbe  Kooplupben  ten  laetften  op  Dare  Doebe 
mogen  toefen  /  en  bat  5p  ban  be  aBacftten  ban  | 
bare  utëajeftept  in  zee  ban  Dare  goeben  en  toel* 
baren  niet  berooft  tooien  /  fulfts  3P  Blagen  al* 
tïjans  tegefcfjiebem  &ft  generael  boo2bibben  Deeft 
be  3&oo2lugtigDfte  honing  /  onfen  albergenabig* 
(ten  ̂ eère  /  toillen  boen  boo*  allen  neutralen  / 
eenfbeeis  om  bat  be  KoopDanbel  ganfeb  (til  ftaet/ 
en  bpfonber  om  be  €ere  ban  Dare  ÉoningUjftc 

IBajeftept  te  beDouben  /  en  b'ongemacftcn  en  Da* ten  te   fcDoutoen  /  bic  gemeenlijft  fulften  gene* 
ralen  belet  l  en  berbob  ban  be  ïsoopbanbel  ber* 
felfcftappcn  /  toelfte  bermaninge  en  boojbibben  té 
Derftomenbe  ban  een  alberbeft  gemoeb  tot  Dare 
ïioninglijfte  iRajeflept/  en  be  ganfcDe  <£ngel* 
fe  j^atte  /  bibt  fijne  ïkoninglijfte  ̂ fêajeftept  feer 
tounbelijnen  /  en  oon  bjoeberlijn  te  toillen  ber* 
ftaen/  fulftcf  fijne  iBajeftept  geenfintg  ttoijffclt/ 
alfo  be  felbe  bermaninge  nergens  anber#  toe 
ftreftt  /  ban  tot  toelbaren  ban  bet  leerlijfte  ftijft 
ban  €ngclanb:  ftceft  mebebe  3£oo2lugtigfte  &o* 
ning/  onfen  albergenabigften  leere  ong  toel  fïren* 
gclijft  bebolen  /  bat  top  tocl  bpfonber  fouben  bib^ 
ben  boo?  be  <£>nbcrfaten  ban  5t)ne  !$on.  iBajeft. 
op  bat  acDt  genomen  fiijrtbe  op  't  berbonb  /  ge; bupjfcöap  /  en  b2oeberlijHe  b2ientfcöap  /Denlupben 
mogte  toegelaten  toerben  be  ïUoopbanbel  te  b?ö 
ben/  en  bat  fjenlupben  be  baert  op  ̂pagnien  b2p 
mogte  gelaten  toerben  /  en  bat  fp  ban  Date  M& 

j'efteptg  bolft  in  ̂ ee  niet  aljS  ©panben  getratteert toerben  /  fWfcjS  (p  lupben  feer  btftmael  tot  baer 
tieben  grote  fcöabe  Oebben  befocöt :  35en  ̂ >oo?* 
lugticblten  $jonin(t  belooft  baer  tegeng  bat  ïjp  feer 
fjaefteïijftcn  ben  fijnen  fal  berbicben  op  be  berbeur* 
te  ban  lijf  en  goeb  /  bat  5p  niet  upt  boeren  eeni* 
ge  jtënmitie  ban  <Do2loge/aljS  bufltrupt  /  <©efcöut 
en  biergelijfte  /  baer  mebe  ben  3Bpanb  mag  ber* 
fterïit  toojben  /  beöalben  't  gene  bat  een  pege* 
ïtiWn  tot  fijne  repfe  ban  nobe  beeft-  3£aercntuf* 
feben  bertrout  fijne  ̂ ateflept  bat  bare  ï^oninb* 
Itjfte  itëajeftept  in 't  fiuft  fal  boen  /  't  gunt  eenig* 
fintg  boo2  b2ienbfcbap  foube  mogen  befogt  too?* 

.    ben  /  bertoacljt  bjocberlijue  be  bcrblaringe  ban  ba* 
re  SISaJeftept  /  met  refolutie  ban  be  goeberen  bü 
men  foube  mogen  uptboeren    €n  bpfonber  be* 
geert  fijne  &on.  j^ajcllept  bat  fulften  regarb  ge* 
nomen  toerbe  /  op  be  <0nberfaten  ban  fijne  Kon. 
j&ajeftcpt  in  $oo?toegen  /  bat  ben  felben  b?p  toe 

öaccD^ 

/  mag  ftaen  te  baren  met  be  fatten  / 
l^out  /  en  biergelijfte  ftoopmanfcljap  / 
©panb  niet  gebatet  fp/  om  bat  bc  felbe  bacrlnïebé 
Oaer  ftofl  meefl  toinnen.  €>p  alt  toelft  top  bet 
goebertieren  anttooo2b  ban  bare  &oninftIijftc  i^a» 
jeflept  bertoacljtcn.  (€en  letten  /  in  be  Oiatic  Uw 
ben  name  ban  onfen  <Doo2lugtigfrcn  &oninft  fijn 
nog  anbere  faften  bcrbaclt  gctoeefl/  bn  onö  te  bo2* 
beren  aen  bare  Kon»  Iföajefh  te  toeten  /  aengaeri^ 
bebe  ̂ eerober^cn  eenige genomen  <Z2ngelfe  Mtï)z* 
pen  /  infgelijften  ban  be  baert  ban  be  Cngclfe 
©iflcöerpen  in  |^oo2toegen  en  Klant  /  be  toelfte 
top  bibben  met  befjoo2lijfte  reberentie  /  bat  bp 
baer  Koninftltjfte  iBajeftcpt  /  en  fjare  <$&($& 
teerbe  ï^aben  met  ben  eerften  gebaen  en  gep20* 
poneert  mogen   to02ben.  z©aer-en-boben  ijebben 
top  te  ftennen  gegeben  /  bat  onfen  5©oo2lugtig(!en 
Koninft  boo?  onss  toeberom  jenbe  be  «afnamen* 
ten  ban  ben  <0artiere  /  fijn  %er  ©aber  gege^ 
ben  ,-  be  toelfte  top  t'famentlijft  met  be  rommobi* 
tept  berept  $(jn  ober  te  leberen.  &ijne  H5aje(lept 
iö  niet  ban  meeninge  met  bet  oberfenben  ban  ben 
felben  «ftarticre  /  pet  te  renuncieren  /  of  bermin* 
beren  ban  ben  onberlingen  pligt  /   berbonb  en 
b2oeberlijfte  b2untfcöap  befer  ffrijkm/  maer  boo? 
45obess  ijulpè  beeft  boo2genomen  te  perfiftcre» 
en  bolfjerben  befz  onfe  b2tmtfcbap  en  goebe  toifle 
bit  befz  Deerljjfte  üijften  en  bare  boo2faten  ïjeeft 
t'famen  geboegt  tot  ben  uuterflen  aemtogt  toe  fn* neö  lebcns?  /  fulft^  Dp  ooft  ban  bare  Éoninftlijfte 
IBajeflept  bertoacljt  /  en  Ijem  baer  op  2&2oeber* 

lp  bertrout.  T®it  t'sf  3&ö02lugtigfïe  Koninginne en  albergenabigfte  ©?outoe  bat  top  ten  öoogilcn 
urn  beel  oo2faften  /  en  un  bebel  ban  onfen  «©002* 
lugtigften  ïtomnft  nebben  gcp20poneert  /  onö  met 
ootmoebige  onberbanigöcptrecommanbccrenbe  aen 
bare  Koninftl.  |jBaie(tept/  en  met  fulfter  reberen* 
tie  alft  beöoo2t  /  bibbm  be  felbe  beliebe  met  ge* 
lijfte  gxiebertierentbepb  /  aljS  fp  onset  Jjceft  geboo2t 
en  tot  noeft  toe  ombelf^  /  ooft  meb*  onfe  faften  te 
boen  erpebieren  /  en  baer  bencffenö  acöt  nemert 
op  be  aenftaenbe  tointertijb  /  en  anbere  i&egotien 
bic  top  Debben  upt  te  boeren  in  be  ̂ eberlanbenen 
elbcrg/  onjs  met  ben  eerften  een  goettoillige  en  een 
ben  berbonbegeïijftfojmige  nnttooo2be  aen  ben  Ko* 
ninft  onfen  genabigften  l^ecre  fenben. 

<©at  befe  bebelen  onïf  opgclept  jijn  upt  te  reeft* 
ten  ban  be  ̂ oo2lugtigfte  itëajeft.  ban  ï©enemar* 
ften/  onfen  albetgenabigften  ï^eerc/  bp  bc  boo2lug* 
tigfte  Koninginne  ban  €ngelanb  attefteren  top  bp 
bo?bec  fclpijbinge  onfer  ftanben.  <i5efcD2eben  tot 
Jlonben  ben  iz.^eptemb^is/  ^Cnno  1597. (©nberftont/ 

De  ailderdoorlugtigfte  Koninklijke  Majefieyts  Le- 

gaten voor  een  tijde. €nbetoaüJonbertcftent/ 
tA 'mol 'dus  Wttfelt ,      Chriftianu*  Barnefats , metepgcnDanb. 

37* 

l$ier  op  Weeft  be  Koninginnein  fubftantie  tmon*  mmht* 
belinge  geanttooo2t  bat  (p  ben  Koninft  ban  (Z?»ene*|'n8eantfl marften  baren  liefften  25?02bcr  baren  iBeefter  banöeftoSnf 
fijne  goebe  genegentljepb  bic  bp  babbe  bcrftlaert/Bimuöan 
baer  toe  te  D2agen/  feerbebanftte/  en  altijt  berept  ̂ naeians/ foube  bebonben  to02ben  gelijftfojmige  gunfrc  mÏÏiïÏÏHïï* 
affectie  tot  ben  felben  üoninfttcbiagen/  bovlj  alfo  öoSö 
be  boo2f5.  KoninftnocD  jong/  en  eerjt  nieubjelijftss^an^en^ 
tot  be  Krone  geftomen  toasf  /  fulfttf  bat  ö»  't  be*  JJocïen gin  en  oo2fafte/  en  boo2tganft  ban  be  Wtnlhae  tuf* 
fcöen  ben  Koninft  ban  ̂ pagwienennaer  ructtoift/ 
ban  upt  rappojt  ban  anbere/  fo  foube  fp  tot  in* 
fiructie  ban  ben  Koninft  ïjaren  iBeefier  eenige 
poincten  bp  gefcb2ifte  boen  (lellen :  maer  toilbe 
bem  op  bit  poinct  alleen  £ggm  /  batfc  D002  <6o* 
bes?  $unfte  tot  befenfie  ban  ï^are  reebtbaerbige  fa* 
fte  5(jnen  bpftanb  fo  feer  ua^be  geboelt  /  batfe  niet 
ban  een  gelucftigeuptftomfk  baer  ban  bertroubete 
fullen  öebben;  be  Koninftban  ̂ pagnien  ftabbe 
baer  eerft  bib)nil$  geaffaiieert/  en  na 't  leben  boen 
ftaen/  fonber  batfe  Imnüacr  toe  eenige  oo?fafte  Dab* 

b? 



371 bc  n^ben  /  of  pet  onrcteïijus  tegens  fjcm  gcbaen 
Daööe  /  ai*  upt  be  feite  pointtcn  foute  bpen/ 

Met  vier-etvdertigfte  Boek* 
ten  om  tttc  fafecn  te  berboïgcn  /  en  3ün  fp  topten 
<0efanten  ho2ttf  baer  na  met  Ijaer  bepefcfjen  met 
goeben  toinb  upt  €ngelanb  bertroeften  /  en  ben 

5#' 

fo  hns  f«  ten  leften  nerefolbeert  baer  tegen  Ijemte  goeben  bjtnb  upt  enge 

S/nt   öot  Wijftcn  /  Mt  fi*  Ijcm  niet  «tentet] i  tfctobnö  tot  «ottertgm ̂ aengeuomen/ 
'•L^wSa^HS  ^**s*J»  h«.  baer  fjente  <0ebeputeerbe  ban  te  Staten  <0ene* 

ontfart  /  maer  Hatfc  ooit  felfjs  macht/  en 't  fjette baöbe  om  tent  fclfö  tocl  té  rcfifteten  /  en  felfsf 
ooft  te  nttiatercn/  batfe  nu  niet  gerefoibeett té  met 
bem  cerft  te  ftHcften  /  of  conbttien  met  öeitt  te 
maften  /  ten  toaee  bat  te  ïioninft  ban  &pagmen 

terou  bctoonbe  ban  fijn  onrechtbaerbige  attenta; 

ten  /  en  baer  fatiffactte  bete  /  en  m  bert  ©?ete- 
nanbei  mebe  bcgreepe  bert  ftoninft  ban  B2antt^ 
rijft  en  be  Staten  <0enerael  /  met  be  toelfte  3p 
nïctitociiift  een  fêcrbonö  tenen  ben  föoninft  ban 
^yaauten  gemaeht  babbe  /  baer  af  3P  niet  bacïjt 
wfonlmt  /  noen  fouter  be  felbe  tot  $cv$  te  ber; 
ftaen :  iDerfocutc  boons  te  toeten  /  toat  öope  of 

te  fenerncpb  ïjacr  jjfèeejier  ijabbe  /  bat  ben  ©o* 
ntna  ban  ̂ parjnien  genepgt  foube  toefen  be  3Ba* 
penen  af  te  leeuw  /  en  cenm  toaften  #ep$  met 
baer  en  tranterc  Cfmften  f&incen  te  maften  /  en 
met  toat  anbere  doften  ̂ incen  mtbtelinge 

fuJfesj  foube  aefcljteten  /  en  batj'c  op  be  rejte  ban bare  ©2opofnte  te  b2eben  toatf  /  bat  3?  met  jöare 
ttaten  in  t  'fnmen-fp2rtunge  bomen  fouben/  in  be 

toelue  beele  rebenen  "ober  en  toeter  ober  fouten b^len.  ......      .^ ,  ,     . .  t    , 
«romtint«     ^p  ̂,C|-C  communicatie  begeerten  te  tèaten  ban 

ilouöen8*'  be  üoningimie  /  upt  bert  name  ban  bare  ̂ '002* taiTttieu  incïjttge  itëajeffept  /  batter  een  ffriftt  geöob  ban 
be  iüabtit  umï[  uoninn  foube  gaen  obec  alle  fnne  <9nterfa 
uan be  öo*  "  .    «..  ».  wu^  «»»  i«^i<  *-,•..-,..„, ,  „r  **«  !«*«. 
ningmne 

rael  tegen  fjuamen  /  iiiz  be  felbe  boojttf  in  bert 

ïftsge  gclepben/  en  albaer  logectten  in 't  J^uptf of  l£of  ban  252tmftonft7  op  be  öueutccbijö  /  en 
op  boften  ban 't  üianb  beten  tracteren  en  befcope^ 
een  /  tjeböenbe  obet  fuift  tot  ï^ofmeefter  gecom* 
mitteert  eenen  $ppenbup0  /  be  oManteft  toareu 
feec  magnifiju  /  cit  toaren  toel  80  perfonen  fier Jt  / 
en  baei  onbec  teel  OcteUupben  /  en  beten  telften 
als$  fp  fouben  tec  maeltnb  gaen  eeten  /  boo2  be 
beur  op  fCrompetten  en  ftetcl-tcommen  feer  iicf- 
Itjfcfpclen. 

^)en  negenben  <©ctob?iö  Ijebbcn  te  boo?f3-  a5e^ 
fanten  aubtentie  gebab  in  be  ©ergabecinge  ban  te 
peeren  ̂ taten  <öenerael  /  baer  fp  lupbert  Darc 
popofitie  in  ütfw  fo?men  gcbaenïjcbtem 

rvE    Koninklijke   Majefteyt   tot 
Noorwegen 

nink  en   Heere 

Denemarken, 

a'ldergenadigfte   Ko- &c-   onfen 

heeft  ons   (als  der  felvêr   afge-  öeuijs  ban 

JBjcpofuie 

ban  De 

3imba)Ta* 

ten.  <5>at  be  felbe  niet  toecb  boeren  of  toe  laten 

i)'an^noVtoecDg<tJoert  te  to02benna  ̂ pagnien/  baer  mebe iBnaeriDe  oen  èoninn  ban  ̂ pagnien  gemeenlrjft  toeruft  en 

ïonmft    fcfjare  op-rujt  tegensS  te   ̂ 002ïucljtig(le  Oaer 
»an  ©ene*  ̂ outoe  te  föoningtmie  /  enijare  ̂ eerlpteöen/ 
Hadtn,    6nt,cï  j,c  toelfte  erp2effeli)R  bp  tenlupben  gere* 

hent  too?tenbe  gene  W  öier  onber  bp  üaer  gefielt 
3ijn  :  be  <©efantcn  berfogten  baer  ban  te  %üftc 
en  becularütge  om  bie  ten  &ooplupben  te  mogen 
tommunicceren/  om  fjaer  na  te  reguleren  /  en  be 
Wijfie  ontfangen  bebbenbe  /  berulaerben  toel  te 
lieten  te  toefen  /  bat  baren  Ifêeefier  alle  be  felbe 
3©aren  foube  beibiebcn  bertoaertg  te  boeren/  maer 
batfe  geencn  laft  ïjabbcn  om  te  confenteeren  /  bat 
(Certoe/  horige  en 't  llöeel  ban  bien  /  baer  onber 
foute  ulijben  (ïacnalöbe^ngelfebiegefteltfjabben/ 
niettemin  guamen  foberre  /  batfe  berfocfjten  ee* 
nige  bupfenben  guattter  &oretu$  alleen  na  ̂ pan- 
gien  te  mogen  b2engcn  /  om  ban  baer  ïjaer  no- 
telijne  fpeccrijen  te  mogen  ferijgen/  maer  of  toel 
te  boo2fc|pcbe  <j5efanten  baer  op  fecr  gert  aen- 
tuonocn  /   toert  ïjaer  noebtanö  ebentoel  geant* 
tooo2t/-  bat  bc  ̂ oninginne  meerber  rebenen  nabbe 
't  boo2f3.  ©oojn  en  |Beel  te  berbieben  /  alö  toel 
eemgc  anbere  3©aron  op  te  boo?fj.  3tü(le  jtaen* 
te  /  en  baerom  niet  ttorjfelben  alsf  ben  feoninö 
fiarcti  ̂ ectfer  /  Dun  foute  beraben  met  fijne 

{Eoi  J9. )  itrijijffupbcn/  of  ïjp  foube  toel  berftaen  bat  fulfc 
becbob  bp  be  ©oninginne  berfoebt  en  begeert 
ganfeï)  nóbig  toare  /   en  batfe  baerom  baer  bp 
bleef  bat  't  felbe  jioojn  en  ifèeel  mebe  moft  ber^ . boben  blijben  na  ̂ pagnien  te  boeren  /  be  Spe 
ban  bc  berboben  afaren/  toag  t€ou  ban  öabcl^/ 
ban  ïfancfas*  /  ban  ©ufftrupt  /  ban  <©efcftut/ 
iDajlen  /  ̂parieten/  Salpeter  /  ̂eft  /  (Cerre/ 
Certoe  en  Kogge/  en  be  iKecien  ban  bien  /  ïjier 
bp  toojten  (jaer  gegeten  een  v©cbuctie  bpgefcrpif- 
te  ban  te  rebenen  /  toaerom  bat  be  ïjoninginne 
tie  <©02loge  tegen  ̂ pangien  Ijabbe  moeten  aen- 
nemen/  en  fo  beel  aenginït  te  hlacfucn  ban  te  ge- 
ne  ijk  ban  te  ̂ liepen  W  b'€ngelfe  bcroofl  toa^ ren/  toerten  fp  getoefen  bp  ten  3lugc  banbe  3Cb- 
miralitept/biepacrnnbeloofbegoet  recfiten  bo2te? 
ringe  ban  ̂ iHtitie  te  boen  Rebben :  maer  fienbe 
bat  fulus  in  't  lang  foube  berlopen  /  en  batfe  in 

veerdigde  Gefanten)   genadigft  opgeleyt  en  ̂ v0"  f^"f, öan 
len  na  gewoonlijke  Vriend  en  nabuurlijke  begroe-  ©rnemat» 

Ünge  ,    gelukwenfinge  en  eerbieden  ,  den  Welge- fien  «enbe 
boren,    Geftrengeu  ,   Edelen,    Eerntfeften ,  Eer- ^cren 
baren   en   Hoochgeleerden   de    t'famentlijke   Sta-^[,"j"êI ten  der    vereenigde    Nederlandfe   Provinciën  ,   te  bet  totcee* 
vermelden    en    daer    beneffens   te    erinneren     deWQöe  ̂ e* 

nabuurlijke    vruntfehap  ,    verbintenifle   en   allian-     '        ' 
cien  ,    die  van    ouden  tijden  tuflehen  de   Krone 
Denemarken    &c.      en     de    vooiicbreven     Ne- 

derlandfe   Provinciën  ,    geweeft    zijn  ,    dan  in- 
fonderheyt     de     geheelc     grote     vertrouwelijke 
vriendfehap  ,    in    de    welke    de    Doorluchtigfte 
Forft  &c.     wijlen   Konink    Frederik    den  twee- 

den  van  dien   Name  ,   tot  Denemarken  ,  Noor- 
hooghloffelijkfter    ge- 
Doorluchtigen  Hoog- 
Heer   "Willem  Prin- 

hoogmilder  gedacb te- 

wegen    &c.    Chriftmilder 
dachtenifle  ,   «iet  den  ook 

geboren    Forft   en    Heere . 
ce    van   Orangien  ,    mede 

niflè  geftaen  heeft  ,    beneffens  andere  Koninklij- 
ke gunftige  genegentheyt  en  genade  de  welke  fij- 
ne voorfchreven  Koninklijke  Majefteyt  tegens  de 

Geünieerde  Nederlandfe  Provinciën  en  der  felver 

Ingefetenen  gedragen  heeft  }  hebbende  fulks  ook 
in  verfcheyden  manieren  met  der  daed    bewefen» 
en   verklaert    daerom    dan    fijne    Majefteyt    den 
krijgfwefen  en   befwaerlikheyt ,    die  fulke  in  de 
Geünieerde  Provinciën  zijn   ontftaen  ,    ten  hoog- 
ften   en    in  fulker    voegen  ernftig   Iaet  zijn    aen- 
gelegen  ,  dat  den  felven  geenen  mogelijken  vlijt 
heeft  willen  fparen  ,  daer  mede  de  voorfchreven 
krijgf-wefen  befwaerlikheyt  en  gemeynen  onheyl 
geweert,  voorgebouwet  ,  en  daer  en  tegens  den 
geliefden    Vrede   en   eenigheyd  >    fo    wel  in  de 
Geünieerde    Nederlandfe    Provintien  ,  als   in  der 
ganfeher  Chriftenheyd  ,    weder  gebrocht  en   ver- 

kregen mochte   weiden  ,    en  ware  fonder  twijf- 
fel    door   veileeninge   Goddelijke   hulpe   fuik  fijn 
Chriftelijk    voornemen   tot    een    gewenfehten   en 
der    algemeynen   Chriftenheyt  ,     fonderlinge    der 
Geünieerde  Provintien  nuttelijken  eynde  gebrocht 
worden  ,     fo    verre    niet     God    de   Almachtige 
fijne    hoochfalige   Koninklijke    Majefteyt   fo   fu- 
bitelijken  door    den  tijdlijken  dood  >    van    defc 
Wereld  hadde  afgevordert. 
Nu  dan  heeft  de  Koninklijke  Majefteyt  tot 

Denemarken  ,  Noorwegen  &c  onfe  aldergena- 
digfte  Konink  en  Heer  ,  fich  voor  allen  dingen 
niet  weyniger  willen  bevlijtigen  in  alle  Koninklij- 

ken ,  Forftelijken  en  Chriftelijken  deuchden  ,  als 
ook  in  Koninkrijken,  Forftendommen  en  Landen, 
fijne  Majefteyt  geliefden  Heer  Vader  te  fuccede- 
ren ,  en  in  fijne    voetftappen  te  treden  ,  ook  niet 

be  iSebedanbenmebe  moffen  toefen  /  en  batfe  OOR  alleen  de  goede  nabuurlijke  wel  hergebragte  vriend- 
fracutCrt  nog  b002te  3©tnter  t'^UpsS  te  toefen  /ifchap  en  correfpondentie  met  de  Geünieerde  Ne- 
iKÖbenfp  eenige  ban    gare  btenaerS^  baer  gela-  derlandfe  Provintien  te  continuceren ,  en  te  on^ 

I  de*- 



97' Van  't  Vervolg  der  Nederland/c  Oorlogen. 
infonderheyt    ook    den    felven    derdanen ,   ten  aenfien  der   erf-verdragene  nabuer- 

lijke  vriendfehap  ,    genade  en  weldaden  ;    fo  der 

3"3 

derhouden.    Maer 

vorder  gelijkfals  alle  vriendfehap  ,  trouwe ,  Iièr- 
dè  ,  eerc  en  goets  te  betonen  en  te  bewijfen  , 

dae'r  beneffens  ook  niet  lievêrs  fien  ofte  bege- 
ren dan  der  voorfchreven  Geünieerde  Provin- 

ticn  welvaert  gedyen  en  toenemen ,  nefFens  afwen- 

ding defes  bcfwaerlijken  Krijgs-wefens,  fampt  al- 

le 't  gene  fo  hen  tot  befwaernifie  en  nadeel 
mochte  tenderen,  en  heeft  nyt  fulke  vriendlijkc 

genailige  goede  affecTrié  en  genegentheyt  niet  wil- 

len laten,  pns  (als  fijne  Gefanten')  aen  de  t'fa- mentlijke Staten  &c.  af  te  veerdigen  ,   en  op  het 

en 

Geünieerde  Nederlandfe  Provintien  fchip-vaert  en 
hanterende  Koop  -  luydeh  ,  in  fijne  Majefteyts 

Koninkrijken ,  paflagien  en  ftromen  dagelijks  weder- 
vaert ,    als  de  felve  des  ook  niet  twijffdt 

Hier  be'néffens  fullcn  fich  de  t'famentlijke  Sta- 
ten noch  wel  weten  te  erinneren  hoe  dat  de  ge- 

ftrenge  Edele  Erentfeften  Steyn  Maltelf.  erfgefetén 
tot  Helme,  fijne  Koninklijke  Majefteyts  Ampt- 

man  op'tKafteel  Bahaufen,  en  lieve  getrouwe  on- 
derdaen,    den  Geünieerde  Provintien  en  t'fament- 

iefteyt  nefr'ens  andere  Chriftelijké  Potentaten  en 
Heeren  ,  die  fy  daer  by  lijden  konden  ,  ver- 

mogens eer.es  Chriftelijken  Koninks  en  Vorften- 

lijk'Arnpts,  fich  onderwonde  de  faken  daer  he- 

nen te  'rechten  ,  dat  fuik  befwaerlijk  en  alge- 

meyner  Chr'iftenheyt  fchadelijk  langdurig  Neder- 
lands Krijgs-.wefen  ,  door  Chriftelijké  goedlij- 

ke  en  redelijke  onderhandelinge  neder  geleyt,  en 

den  geliefden  Vrede  weder  gebracht  mochte  wer- 

den ,  met  der  trooftelijke  hopeninge  en  toeveriigr 

datmen  van  gelijken  der  Geünieerde  Provintie  tc- 

gen-partie  ,  des  Koninklijke  Majefteyts  van  Hi- 

ipagnien  en  Portugael ,  door  fijne  Koninklijke  Ma- 

halven  noch  een  grote  (ömme  fijner  verdiende 
en  verfchenene  befoldinge  nallendig  ,  en  alfo  fij- 

ne Koninklijke  Majefteyt  tot  meermalen,  fo  wel 
fchriftelijk  aen  den  t'famentlijke  Staten,  als  mon- 
delijk  by  den  felven  afgeveerdigde  Gefanten  des 
aengaende,  hebben  laten  aenhouden ,  gelijke  wel 
tot  noch  toe  niet  daetlijks  daer  op  gevolgt  is, 
fo  willen  iijne  Koninklijke  Majefteyt  nochfr.aels 

ten  overvloet  op  't  vrieridlljkfte  en  genadigfte 
gefinnet  en  begeert  hebben  ,  dat  de  Heeren  Sta- 

ten doch  eyndelijk  na  fo  menigvuldige  ,  fijner 
Majefteyts  gednner  interceüie  en  fchrijven  ,  nu 
en    orcire   ftellen    willen  ,    ten    éynde    de   voor- 

in andere  Chriftëlijké  Potentaten  en  Heeren  Mchreve  Steyno  MaltefT.  fonder  langer  dilay  fijne 

interceüie,  tot  fulke goedelijke  onderhandelinge be-  oprechte  mannelijke  ongefpaerde  lijfs  goets  en 

wegen  en  bewilligen  konde ,  en  wilde.  bloets  verdienfte    befoldinge  betaelt  en  geconten- 

Dacr  en  tufichen  konnen  en  fullen  de  t'fament- }  \ eert  worde ,  en  hy  om  andere  middel  te  verfoe 
lijke  Staten  tot  fijne  Koninklijke  Majefteyt  fich 

des  ganfchelijk  verfien,  dat  alle  't  felve  niet  an- ders ,  clan  uyt  fonderlijkc  Koninklijke  affectie, 

en  wel  gemeynde  genegentheyt  her-kome  :  en 
dat  de  felve  gcenfints  gemeent  ware  ,  yetwes 
te  raden  of  te  bevorderen  ,  het  welk  ,  of  tot 

onderdruckinge  der  bekenden  ware  Rcligion  ( daer 

in  fijne  Koninklijke  Majefteyt  fo  wel  gebo- 
ren als  opgetrocken  is  ,  by  de  welke  ook  de 

lèlve  door  Godes  genadige  verleeninge  bis  tot 

fijnen  leften  faligen  eynde  gedenkt  te  volherden ) 
of  ook  den  wel  gemelten  Geunieerden  Provinciën , 
tot  fchade  of  nadeel  konde  gereyken  :  maer  dat 

de  middelen  mochten  getroffen  worden  daer  door 

men  deshalven ,  niet  alleene  bewaert  zy ,  dan  hen  in 

alle  wegen  tot  welvaert  en  profperiteyt  ftrecken 

mochte"  en  doet  hier  mede  fijne  Koninklijke 

Majefteyt  van  Denemarken  den  t'famentlijke  Sta- 
ten op  't  vriendlijkfte  en  genadigfte  begeeren ,  dat 

de  felve  hier  op  haer  viendlijke  nabuerlijke  refo- 
lutie  en  verklaringe  ,  mitsgaders  de  conditien  en 

articulen  ,  op  de  welke  fy  fich  veel  licht  in  fulke 

goedlijke  onderhandelinge  gemeynt  zijn  in  te  la- 

ten,  fijne  Koninklijke  Majefteyt  verftaen  en  verne- 
men laten  willen.  _ 

Vorders  heeft  ook  fijne  Majefteyt  t  felve  fijn 

Chriftelijk  voornemen  ook  der  doorlugtige  hoog- 

geborene Vorftinne  Elizabet  ,  Koninginne  van 
Engeland    en    Vrankrijk  ,     als    fijne    Koninklijke 

ken  geen  oorfaek  hebben  mochte  ,  op  dat  fijne 
Koninklijke  Majefteyt  voorts  aen  met  fulke  veel- 

voudige, rechtmatige,  verfchonet  blijve,  voorna- 
ment]  ijk  ook  defe  goede  wel  hergebrachte  corre- 
fpondentie  in  alle  maniere  mochte  onderhouden  en 
vermeert  worden,  daer  toe  fijne  Koninkl.  Majeft. 
voor  den  felven  deel  ganfehgeneygtenorbodigis. 

Wenfchen  ten  leften  uyt  (ulker  goeden  affection 
en  genegentheyt  de  voorfchreve  Geünieerde  Pro- 

vintien allen  geluk  en  welvaert  ,  daer  ook  fijne 
Koninklijke  Majefteyt  den  felven  en  haren  Ver- 

wanten ,  fo  wel  ook  den  t'famentlijke  Staten 
en  haren  hanterende  Schip-vaert  en  Koop-luy- 

den  alle  nabuerlijke  vriendfehap  .  liefde  ,  eere  en^F81,  6o#  * 
goets  ,  mitsgaders  alle  Koninklijke  gunfte  ,  be- 
vorderinge  en  genade  betonen  konde  ,  daer  toe 
doet  de  felve  fich  na  den  loffelijke  exempel 
fijner  Chriftelijker  Heeren  Voor  -  Onderen  ,  en 
fonderlinge  fijnes  geliefden  Heere  Vaders  Chrift- 
milder  gedagteniflè  gants  vricndlijkft  en  gena- 

dig erbieden ,  wy  willen  onS  ook  hier  mede  voor 
onfe  perfonen  den  t'famentlijke  Staten  defer 
loffelijker  Geünieerde  Nederlandfe  Provintien  al- 

le beyde,  't  famt  en  befondere  tot  allen  onder- 
danigen  willigen  en  vlijtigen  dienft  op  't  vlijtig— fte  gerecommandeert  hebben ,  met  onderdani- 

ge dienfteljjke  ,  en  vriendlijke  bede  ,  de  fel- 
ve willen  fich  ons  tot  aller  genaden  en  gunfti- 

ger  bevorderinge  laten    bevolen  zijn  ,    ook    daer 

Majefteyts  vriendlijke   lieve  Suffer   en  Bo.ntgenor:l  beneffens,  een  genadige    gunftige    antwoort  defen 
te    voortbrengen    laten  ,    met   allerley   goede  be-    onfen  ,    yan   onfen    aldergenadigftcn    Konink   en 

weegniiTe  en  erinneringe  der  ongewiffe  miffe 

lijken  en  gevaerlijken  uytgange  der  Oorloge, 

mitsgaders  andere  veelvoldige  periculen  die  da- 

gelijks voorkomen  ,  en  daer  uyt  plachten  t'ont- 
•ftaen  ,  gelijk  dan  fijne  Koninklijke  Majefteyt  , 

mits  defen  den  t'famentlijken  Staten  op  het  ge- 

trouwelijkfte,  nabuerlijkfteenvlijtigfte  ook  willen  te 

«emoet  gevoert  hebben. 
Sijne  ̂ Koninklijke  Majefteyt  heeft  ook,  ons 

wijders  genadigft  opgeleyt  de  t'famentlijke  Sta- 

ten te  veifoeken,  dat  "den  genen  die  neutrael.  zjjn,, 
en  met  dele  Oorloge    niet  te    doen  hebben  ,   in 

alle  wegen    de   vrye    commercie,   fchip-vaert   en    feCtU4.  OctÓlWlÖ ÖC b002fcyiCbC <0CfaiUCÏt Öit liaUOi- 
zeylingé'  ter  Zee   toe-gelaten    werden  moge  ,    by    Qcn&e  fCÖ?iftclp  affCÏjept  gcg&ai. 
fo  verre   fy -.fich  .onthouden  ,    den    vyand   eenigel 

Krips- «munitie   toe   te   v&ren  ,     maer  '  voorna- iXjA  dat  'de'  propofitie' van    wegen  den   Door- 
iNluchtigften   en    Grootmachtigften    Vorft    en 

2J  i  Heere3 

Heeren  opgeleyde  bevel  mede  tedeylenj  fien  onbe- 
fwaerlijk  te  betonen. 

Aétum  in  den  Hage  den  negenden  Odtobris  1 597. 

Der  Koninklijke  Majefteyt  tot  Denemarken 
Noor-wegen &c.  afgeveerdigde  Gefanten 

.tArnoult  Wit velt , 

En  Chrifiaen  Bamc\an. 

§kt  op  ftcbOcn  fce  Weten  Staten  <£enccae! 

mentlijk  fijne  Koninklijke  Majefteyts  eygen  on- 
VI.  Deel. 
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Chriftinen  den  vierden,  Koninktot  Dene- 

Noórwégen,  èVc.  by fijne  Majelteyts Ge- 
fanten  ,  den  Geftrengen  en  Edelen  Rijks- Raed  en 
Cantfelaer  Arnould  Witvelten  Chriftiaen  Barnekan, 

fp  mondelinge  ter  vergaderinge  vanden  Heeren  Sta- 
ten Generael  der  Vereenigde  Nedeilandfe  Provintien 

fameti  toangednen,  als  in  gefchrifte  overgelevert  ,  met  reve- ; 

*e"htt°*     rentie  gehoorr ,  ontfangen ,  het  inhouden  van  dien  j 
©cmmot*  overgewogen ,  en  rijpelijk  daer  op  beraetflaegt  is  ge- 
fecneege»    weeft  ,  hebben  de  Heeren  Staten  voornoemt  daer 

bcn*  uy t  met  grote  blijdfchap  verftaen  dat  hoogft  gedachte 

Koninklijke  Majefteyt  in  fo  goede  memorie  en  ge- 
dachteniflè  heeft,  de  nabuurlijkevrierdfchap,  ver- 
bintenifTe  en  alliantie  die  van  alle  ouden  tijden  tuf- 
fchen  de  Kroone  Denemarken  ,  Noor- wegen  öcc. 

en  de  Nederlandfe  Provintien  geweeft  zijn  ,  en 

in 't  befonder  de  geheele  grote  vertrouwde  vriend-' 
fchap  ,  in  de  weke  den  doorluchtigften  Vorft  , 
wijlen  den  Konink  Frederik  den  tweede  van  dien 
name  ,  Konink  tot  Denemarken ,  Noorwegen  &c. 

Chrirtmilder  hoog-loffelijker  gedachteniflè  ,  met 

den  ook  coorluchtigfte  hoog-geboren  Vorft  en 
Heere  ,  Heer  Willem  Prince  tot  Orangien ,  ge- 
ftaen  heeft,  want  al  hoe  wel  de  Heeien  Staten 
noyt  hebben  getwijffelt  aen  de  Koninklijke  ge- 
negentheyd  van  de  hoog-gedachte  Koninklijke  Ma- 

jefteyt tot  Denemarken,  Noor-wegen  &c.  teget.s 
de  Geünieerde  Provintien  ,  fo  is  hen  nochtans  leer 

weert  en  aengenaem  dat  fijne  Koninklijke  Ma- 

jefteyt daer'  in  blijft  continueren  ,  waer  voren  de 
Sraten  voornoemt  fijne  Koninklijke  Majefteyt  met 

alle  eerbiedinge  en  ootmoed  ten  hoogften  be- 

danken ,  hopende  van  hunnen  t'wegen  niet  on- 
der gelaten  te  hebben  ,  nochte  in  toekomende 

tijde  met  Gods  hulpe  té  fullen  onderlaten't  gene 
fal  mogen  dienen  om  hoog-gedachtfte  fijne  Ko- 

ninklijke Majefteyts  goede  genegentheyt  en  af- 
fectie tot  defc  Landen,  niet  alleenlijk  te  onderhou- 

den ,  maer  ook  dagelijks  meer  en  meer  doen  ver- 
meerderen. 

De  Heeren  Staten  hebben  ook  in  goede  gedach- 
teniflè de  gunftige  Koninklijke  genegentheyt  en 

genade  ,  de  welke  Chriftmilder  en  hoog-loffelijk- 
ite  gedachteniflè  Konink  Frederik  den  tweeden, 
óefn  Landen  heeft  bewefen  ,  mitfgaders  den  yver 
en  genegentheyt  die  fijne  Koninklijke  Majefteyt 
genade  heeft  ,  om  fo  wel  de  Geunieeide  Pro- 

vintien ,  als  de  geheele  Chriftenheyd  tot  eenen 
goeden  en  verfekerden  Vrede  te  brengen ,  en  zijn 
ook  wel  verfekert  dat  de  jegenwoordige  Konink- 

lijke Majefteyt  tot  Denemarken,  Noor-wegen  &c. 
niet  alleenlijk  fijnen  geliefden  Heer  Vader  gefuc- 
cedeert  is  ,  in  alle  lijne  Koninkrijken  ,  Forften- 
dommen  en  Landen  ,  maer  ook  fijne  Konink- 

lijke Vorftelijke  en  Chriftelijke  deuchden ,  en 
befondere  in  alle  goede  wel  hergebrachte  vriend- 
Ichap  en  correfpondentie  met  de  Geünieerde  Ne- 

derlandfe Provintien  wel-vaert  en  toe -nemen, 
neffens  afweiïrge  van  defen  befwaerlijken  Krijgs- 

wefen ,  fampt  allen  't  gene  tot  der  felver  belaftin- 
ge  en  nadeel  mochte  tenderen  ,  daer  over  de 
Heeren  Staten  ,  hen  aen  fijne  Koninklijke  Ma- 

jefteyt altijd  te  meer  verbonden  houden ,  en  be 
kennen  dat  fijne  Koninklijke  Majefteyt  gena 
digfte  affectie  en  genegentheyd  tot  den  weiftant 
defer  Landen  in  óefe  lange  en  gedurige  Oorloge , 

gemengt  met  onuytfprekelijke  laften  en  fwarig- 
heden  hen  altijds  heeft  geftrekt  en  als  noch  is 
ftreckende  tot  feer  grote  verligtinge  en  trooft , 
verhopen  dat  fijne  Koninklijke  Majefteyt  uyt  de 
navolgende  redenen  volkomelijk  geloven  fal ,  dat  de 
Staten  noyt  meer  hebben  begeert,  dan  het  befwaer- 
lijk  oorloge  in  een  goede  en  verfekerden  Vrede 
te  fien  verandert  ,  en  dat  by  alle  onderhandelinge 
van  Vrede  van  narent  wegen  alles  daer  toe  ge- 
daen  is  geweeft  ,  wes  met  behoudens  van  de  Chri- 
ftelijke  Religieen  den  weiftant  defer  Landen  dóen- 
lijk  was,  daer  ter  contrarie  van  wegen  den  Ko- 

nink van  Spagnien  en   den  Spaenfe  Raed  ,  fo  wel 

ronder  den  name  als  handelinge  van  iet  anders"  is 
getracht,  als  met  praéliike  engewelt  dele  Landen 

en   de   goede    Ingefetenen  der   ielver    t'onder   te brengen. 

't  Selve  is  gebleken  in  de  eerfte  handelinge  van 
Vrede  ,  begonft  in  den  Jare  15  74.  tnflehen  den  Hee- 

re van  Champagny  ,  van  wegen  den  Konink  van 
Spagnien  of  fijnen  Gouverneur  in  de  Nederlan- 

den den  Commandador  van  Caftilien ,  Don  Louys 
de  Requefens  ,  en  den  Heere  van  S.  Aldegon- 
de  van  wegen  den  hoog-gemelten  Heer  Prince 
van  Orangien ,  en  de  Staten  van  Holland  en  Ze- 
land  ,  allo  de  felve  onvruchtbaer  afgegaen  is, 
uyt  dien  men  niet  wilde  fpreken  van  eenige  con- 
ditien  ftrecliende  tot  ordre  in  faken  van  de  Euan- 
gelife  Religie  ,  en  den  welftand  der  Landen, 
wefende  alleenlijk  de  Spaerfe  mecninge  geduren- 

de de  voorfchreve  handelir.ge  ,  oneenigheyd  en 
(cheuringe  in  de  Landen  *an  Holland  en  Zeland 
te  maken  ,  de  goede  Stad  Leyden  te  incorpore- 

ren ,  en  alfo  hen  in  't  midden  van  den  Lande 
van  Holland  fekerlijk  te  logeren  ,  welk  mits  de 
goede  debvoiren  en  gétrouwigheyd ,  fo  van  den 
Heere  Prince  van  Orangien  ,  en  den  Staten  als  van 
de  belegerde  binnen  der  Vooifclneven  Stad  Ley- 

den ,  door  de  krachtige  hand  van  God  den  Heere 
Almachtig  wondei  iijk  verhindert  wierde. 

Van  gelijken  is  gebleken  in  de  folemnele  han« 
delinge  tot  Breda  ,  in  den  Jare  1575.  aen-gegaen 
by  lntercefiie  van  den  Alder-Duoilugrigften  en 

Groot -Machtigden  Keyfer  Maximiliaetf',  die  tot 
dien  eynde  af- geveerdicht  hadde  de  Heere  Gra- 
ve  van  Swarrfenboig  :  want  om  redenen  voor- 

fchreve en  om  dat  men  van  wegen  dan  Ko- 
nink van  Spagnien  riet  een  Jota  in  de  Reli- 

gions  fake  wilde  accorderen  ,  nochte  toe  -  la« 
ten  vergaderinge  van  de  Staten  van  alle  de  Pro- 

vintien ,  is  daer  uyt  niet  goets  gevolgt  ,  dan  heb- 
ben hen  gedurende  de  voorfchreve  handelinge 

de  Spaenle  alfo  met  pracLijke  en  gewelt  ten 
Oorloge  geprepareert  ,  dat  fy  in  weynig  Maen- 
den  daer  na  ,  de  Landen  van  Holland  en  Ze* 
land  fo  groten  af-  breuk  deden  ,  als  fy  ander- 

fins in  etlijke  jaren  niet  fouden  gedaen  heb- 
ben. 

Korts  daer  na  is 't  gene  den  Konink  van  Spa- 
gnien en  fijne  Lieutenanten  met  alle  hen  macht 

fögten  te  beletten  door  de  barmhertigheyd  van 
God  Almachtig  gefchïet  ;  te  weten :  Dat  de 
Princen  wefende  onder  het  Jok  van  de  Sp3gniaer- 
den  ,  hen  daer  af  geübereert  en  by  den  anderen 
vergadert  zijnde  ,  eyntelijk  met  den  Hoog-ge- 

melten Heer  Prince  van  Oragnien,  enden  Hee- 
ren Staten  van  Holland!  en  Zeland  met  hun-» 

ne  geaiiocieerde  in  de  ftad  van  Gent  geaccor- 
deert  en  gepacificeert  hebben ,  by  welke  Pacifica- 

tie eenige  lijdelijke  order  op  de  Chriftelijke  Reli- 
gie en  vergaderinge  van  de  Staten  Generael  was 

geftelt. 

Maer  alfo  na  de  dood  van  den  groten  Com- 
mandador, gevallen  voor  date  van  de  voorfchreve 

Pacificatie  ,  in 't  Land  van  Luxemborg  was  geko- 
men Don  Johan  van  Öoftenrijk  ,  fo  is  op  diver- 

fe  plaetfen  geharidelt  geweeft  ,  om  hem  aen  te 
nemen  als  Gouverneur,  en  eyntelijk  daer  in  geac- 
cordeert  by  de  andere  Provintien  ,  uyt-genomen 
die  van  Holland  en  Zeland  ,  en  henne  geaf- 
focieerde  die  hen  daer  tegens  hebben  geoppo- 
feert,  onder  andere  redenen  ,  uyt  dien  den  Ko- 

nink van  Spagnien  niet  hadde  de  Pacificatie  van 
Gent  en  vergaderinge  van  de  Staten  Generael 
willen  accorderen  ,  dan  op  conditie  dat  de  fel- 

ve was  deroguerende  ,  of  prejudiciërende  de 
Roomle  Paufelijke  Religie  ,  en  dat  de  Staten 
van  de  voorfchreve  en  andere  Provintien  fou- 

den geloven  t'onderhouden  de  voorfchreve  Roomle 
Religie. 

Ln     gemerkt    Don     Johan    van     Öoftenrijk  , 

als    Gouverneur    aengenomea    zijnde  ,    niet    al- 

leen- 
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Icenlijk  fochte  te  verdrucken  de  voorfchreven  an- 
dere Provintien  ,  maer  maer  ook  hen  te  bedwin- 

gen d'Oorloge  weder  aen  te  nemen  tegen  de  voor- 
fchreven Staten  van  Holland  ,  Zeeland  en  hunne 

geaflbcicerde  ,  en  fy  't  felve  niet  wilden  lijden  , noch  daer  toe  verftaen  ,  fo  heeft  hy  hem  weder 

in  wapenen  geftelt,  de  Spagniaerts  die  uyt  krachte 
van  den  voorfchreven  accoorde  vertrocken  waren, 

weder  ontboden  ?  gepra&ifeert  met  de  Duytfe  en 

Walfche  Guarnifoenen  ,  en  gearbeyt  om  het  Ca- 
fteel  van  Antwerpen  en  meer  andere  te  occuperen , 

en  metter  daed  gefaifeert  het  Cafteel  van  Namen 
en  andere. 

Waer  na  de  Heeren  Staten  van  Holland  en  Ze- 

land  wederom  verfocht  zijnde  ,  om  hare  Gedepu- 
reeide  te  fenden  in  de  Vergaderinge  van  de  andere 

Provintien,  hebben  hent'iamen  wederom  gevoegt, 
en  feer  langen  tijd  met  den  voorfchreven  Don  Jo- 
han  getracteert  om  tot  vrede  te  komen  ,  dan  alfo 
men  tot  geene  redelijke  conditien  konde  geraken , 

zijn  beyde  partyen  wederom  in  openbare  Oorloge 

getreden,  hebben  fy  hen  ten  bey  den  zijde  te  Vel- 
de begeven. 
Daer  en  tuflehen  heeft  den   Konink  van  Spag- 

nien gefonden  aen  de  Generale  Vergaderinge  ,  we- 

fende  tot  Bruflcl  den  Baron  van  Selles  ,  die  in  't 
openbaer  was  prefentexende  onderhandelinge  van 

Vrede  ,  maer  in 't  fecreét  arbeydende  om  de  prin- 
cipale Heeren  te  corromperen  ,  en  byfonder  ee- 

nige  Hoofden  van  den    Leger  liggende    omtrent 

Gemblours  ,   dewelk  hy  eenfdeels  heeft  geefteótu- 
eert ,  waer  door  ook  den  Leger  van  de  Staten  by 

©on  Johan  van  Ooftenrijk  in  difordre  gebracht  en 

ter  neder  gelegt  is  ,  omtrent  dien  tijd  als  de  Sta- 
ten Generael ,  om  te  meer  te  betonen  den  y ver  die 

fy  hadden  om  met  den  Konink  van  Spagnien  in 

Vrede  te  komen  ,  als  Gouverneur  aengenomen  had- 

den ,  den  Doorluchtigften  Vorft  en  Heere  ,  Ertf- 
Hertoge  Mathias  van  Ooftenrijck. 

Fol  61. )    Na  de    voorfz.  nederlage  ,   den  Hooggedachte 

Ertz-Hertoge  Prince  van  Oragnien  en  andere  prin 

cipale  Heeren  ,  en  de  Staten  Generael  hebben  ge 

arbeyt  om  by  alle  middelen  eenen  nieuwen  Leger 
te  Velde  te  brengen. 

Dat  midlertijd  is  van  nieus  voorgenomen  de  han- 

del inge  van  Vrede.  En  alfo  de  voorfz.  Baron  van 

Selles  hadde  verfocht  een  by  een  komfte  tot  Meche- 

len  ,  fo  hadden  de  Heeren  Staten  derwaerts  ge- 
fonden den  Grave  van  Bofluen  eenige  andere  Hee- 

ren van  de  vergaderinge  ■  maer  is  niet  anders  uyt- 

gerecht,  dan  dat  den  voorfchreven  Selles  onder  pre- 
text van  Pacificatie,  heeft  gecorrumpeért den  Hee- 

re van  Bours  ,  Gouverneur  tot  Mechelen  >  daer 

uyt  alfdoen  het  verlies  van  de  felve  Stad  is  ge- 
volgt. 

Daer  na  is  ook  een  feer  groote  folemnele  com- 
municatie en  onderhandelinge  van  Vrede  gehouden 

binnen  de  Stad  van  Loven ,  ter  prefentie  van  de  Am- 
bafladeurs  van  den  Keyfer  ,  van  den  Konink  van 

Vrankrijk  ,  en  Koninginne  van  Engeland  :  maer 

by  gebreke  van  het  minfte  redres  te  willen  lijden 
in  faken  van  de  Euangelifc  Religie,  en  is  niet  meer 

geefteótueert  dan  te  voren. 

3  Gelijk  ook  niet  heeft  konnen  gedaen  worden  in 
de  grote  en  feer  folemnele  handelinge  van  Peys 

tot  Keulen  „  daer  af  de  Keyferlijke  Majefteyt  Inter- 

cefleur  is  geweeft  door  fijne  Gefanten  ,  Keurvor- 
ften  en  andere  Princen  vanden  Roomfen  Rijke: 

mitfdien  alfdoen  ook  geene  genoechfame  verklarin- 

ge  weide  gedaen  ,  nodich  voor  de  Gereformeerde 

Keligie,  noch  ook  tot  verfekertheyt  van  den  ftaet 

van  den  Lande  ,  conform  de  oude  Wetten  en  ge- 

rechtigheden der  felver,  en  gedurende  de  felve  han- 
delinge ,  is  by  den  Spagniaerden  de  afvallinge  van 

de  VValfe  Provintien  en  eenige  Principale  Heeren 

ook  van  de  Stad  van  's  Hertógenbos  en  andere  fte- 
den  ,  fo  met  pra&ijke  als  met  geweld  te  wege 
gebracht. 

Sulks  dat  ten  laetften  bemerkende  de  Heeren 

Staten  dat   zy  met  geen  Intercellien  of  andere 
VI.  Deel. 

middelen  koften  komen  totj  eenigen  goeden  'en  ver- fekerden  Vreede  :  zijn  bedwongen  geweeft  eynte- 
lijk  te  refolveren  eenen  anderen  Prince  aen  te  ne- 

men, gelijk  het  meerendeel  van  de  Provintien  dien 
volgende  voor  Heer  en  Prince  aengenomen  hebben 
den  Doorluchtigen  Prince  Francoys;,  Hertoge  van 
Anjou  ,  Alencon  ,  &c.  eenigen  Broeder  van  den 
Konink  van  Vrankrijk  ,  na  dat  zy  met  volkomen 
deliberatie  hadden  verklaert,  en  by  openbare  Plac- 
cate  verkondigt ,  dat  den  Konink  van  Spagnien  ver- 

vallen was  van  de  Heerfchappye  die  hy  over  defe 
Landen  plach  te  hebben. 

En  hoewel  de  redenen  waerom  fulks  gefchiet  \ty 
en  notelij k  moefte  gefchieden  ,  fo  notoir  en  ken- 
lijk  zijn  ,  dat  onnodich  is  daer  van  alhier  verhael 

te  maken.  So  dient  nochtans  in  't  korte  gelet  ,  dat 
het  pnncipael  fundament  van  alle  de  Oorlogen  en 
ongelucken  van  de  Nederlanden  is  geweeft  ,  dat 
den  Koninck  van  Spagnien  deoude  Vryheden,  Po- 
licien  ,  maniere  van  Regeringe  en  andere  gerech- 

tigheden van  de  felve  heeft  willen  onderdrukken, 
en  in  defe  Landen  den  ftoel  van  Raedflagen  en  Oor- 

loge ftellen ,  tot  oppreflie  van  alle  naburen ,  Ko* 

ninkrijken  en  Landen }  befondere  en  voor  't  eerfte, 
van  de  gene  die  de  Roomfe  Religie  afgegaen 
waren. 

't  Welk  de  voornaemfte  Princen  en  Heeren ,  mits- 
gaders de  Heeren  Staten  van  de  Provintien  niet  heb- 

ben willen  lijden,  waer  door  den  Konink  van  Spa- 
gnien ,  den  tijd  en  occalie  waer-nemende ,  met  gewa- 

pender  hand  den  Hertog  van  Al  va  in  defe  Landen 

gefonden  heeft ,  om  't  voorfchreven  fijn  deflèyn  te werkte  ftellen. 

Door  den  welken  hy  heeft  doen  apprehenderen 
de  Graven  van  Egmont  en  Hoorne  ,  met  menigte 
van  Heeren ,  Edelen ,  gemeene  Borgeren  en  onder- 
faten  van  defe  Landen  ,  hebbende  fo  wel  de  voor- 

fchreven Graven  en  andere  Heeren ,  Edelen  en  ge- 
meene onderfaten  ,  publiquelijk  doen  onthalfen» 

en  een  feer  grote  menigte  van  Ingefetenen  uyt  den 
Lande  gebannen  en  verjaegt ,  tot  onuytfpreke- 
lijke  delolatie  en  verdriet  van  alle  goede  Ingefe- 

tenen. 
En  den  Heeren  Marquis  van  Bergen  op  den 

Zoom  en  Montigny  daer  te  voren  na  Spagnien  ge- 
fonden ,  felfs  by  lafte  van  de  Gouvernante ,  om  de 

fwarigheyt  die  de  Landen  over  't  hooft  hingen  te vertonen  ,  en  remedie  te  verfoeken  ,  heeft  den 

Konink  ■van  Spagnien  tegen  het  devoir  van  eenen 

goeden  Prince  tegen  fijnen  Eed  ,  de  Landen  in  't 
generael  en  particulier  gedaen,  en  tegen  alle  volke- 

ren 'reebten  doen  ombrengen  ,  en  hunne  goederen 

confifqueren. 
Heeft  ook  in  de  principaelfte  Steden  der  Neder- 

landen Kaftelen  opgerecht  ,  nieuwe  forme  van 
Juftitie  ingevoert,  opgeftelt  eenen  generalen  Raed , 

genoemt  van  de  troubles  of  bloed-Raed  ,  voor 
dewelke  getogen  zijn  de  Ingefetenen  van  alle  de 
Provintien  ,  tegens  de  Wetten  en  Privilegiën  van 

defelve ,  en  onder  't  dexel  van  eengenerael  pardon , 
heeft  hy  univerfelijk  alle  de  geregtigheden  en  Privi- 

legiën van  den  Lande  te  niet  gedaen  en  gecon- 
fifqueert ,  om  vorder  alles  na  iïjn  wille  te  re- 

geeren. 

Daer  en  tuflehen  heeft  hy  niet  vergeten  fijn 

principael  deflein  tegens  de  nabuer-rijken  ,  foe- 
kende  occafie  van  twiften  en  differenten ,  om  de  fel- 

ve met  de  wapenen  te  overvallen,  't  welk  verhindert wiert  j  door  dien  God  Almagtig  verwekte  den 
Hoochgemelte  Heer  Prince  van  Orangien  ,  die 
hy  macht  en  middelen  heeft  gegeven,  om  met  twee 
geweldige  Heyrkrachten  in  defe  Landen  te  komen, 

en  hem  in  fijne  wettige  Gouvernementen  van  Hol- 
land en  Zeland  te  ftabliheren. 

Ten  is  ook  den  Konink  van  Spagnien  niet  ge- 

noeg geweeft  dat  in  de  Nederlanden  over  de  hon- 
dertduyfent  menfehen  fijn  omgebracht  om  faken  van 
de  religie  ,  en  dat  door  fijn  bevel  den  Hertoge 

van   Alva  door  beuls  handen  doen  ombrengen  had- 

3i  *  dc 



~*$  Het  vier-en-dertigftc  Bock, 
de  over  de  10000  menfchen  van  alderhande  quali-l  Verhopende  de  Heeren  Staten  dat  fijne  Koninklijke 

teyt,  dathy  geheele  fteden  heefc  doen  ruineren,  jMajefteyt  tot  Denemarken,  Noorwegen  &c.  mede 

plunderen,  en  alle 't  Volk  of 't  merendeel  van  dien  jfal  believen  te  overwegen  het  ambitieux  entyrannig 
doen  ombrengen,  daer af  de  fteden  van  Mechelen ,  jvoornemen  des  Koninks  van  Spagnicn,  en  fijnes 

Zutphen,  Nacrden,  Oudewater,  en  veel  andere  ge-  jSpaenfen  Raeds  tegen  alle  Koningen  en  Potenta- 
tuygenifTe  mogen  geven,  dan  heeft  daer  en  boven  noch  j  ten,  en  namentlijken  den  genen  die  het  Pausdom 

by  openbaren  edifte ,  moordadelijk  doen  ombrengen,!  hebben  verlaten,  en  over  fulks  de  geheele  Chn- 

den  voorfz.  Doorlugtigen ,  Hoog-geboren  Vorft  en  !  ftcnheyd  en  gemeene  Chnftelijke  fake  ten  beften , 

Heere,den  Prince  van  Orangien,die  hem  als  Vader  van  !  haer  tot  de  voorfchreven    alliancie  ook  fal  laten 

den  Vader-Iande  gedragen  hadde ,  daer  door  de  Hee-  bewegen.                                                            _. 
ren  Staten  te  meer  zijn  geconfirmeei  ten  veroorfaekt,  Vaftelijk   betrouwende   dat    fijne     Komnklijkp 

Om  haerregtveerdig  voornemen  te  volherden.  Majefteyt  na  fijnen  hoog-wijfen  Koninklijken  ver- 

Waer  uy t  dan  genoeg  blijkt,  dat  defe  Geünieerde  ftande  wel  oordeelen  fal.niet  alleenlijk  hoe  ongelegen 

597- 

Provintien  met  geene  redenen  kan  gevergt  worden  , 
om  hen  wederom  te  begeven  in  fubjeótieen  onderde 

heerfchappye  van  den  Konink  van  Soangien  >  of  om 
met  hem  in  eenig  traótaet  of  handelinge  van  vrede te  komen. 

Te  min  na  dien  fy  altijds  metter  daed  hebben  ge- 
fpeurt ,  dat  alle  opgeworpen  handelinge  van  vrede 

hoe  finceerlijk  de  fel ve  door  Mediateurs  en  Intercef- 
feurs gemeent zijn  geweeft ,  altijdsby  den  Spangiaerts 
gebruykt  zijn  tot  liftige  pradijken  en  aenflagen ,  om 
daer  mede  de  Provintien,  Steden  en  Ingefetenen, 
van  de  felve  in  fcheuringe  en  diflentien  te  brengen , 
en  de  felve  te  overvallen ,  gelijk  fucceffivelijk  in  alle 

handelingen  is  gebleken ,  en  hier  voren  eensdeels 
verhaelt. 

Dat  mede  de  particuliere  handelinge  met  de  Ste- 
den van  Gent  en  Brugge ,  in  de  welke  fy  (Minifters 

des  Kon.  van  Spangien)  in'tbeginfel  fchone  voor- 
flagen ,  felfs  in  't  ftuk  van  de  Religie  deden :  Maer 
als  men  in  't  handelen  gekomen  was,  niet  toe  lieten 
van  de  faken  en  Religie  eens  gefproken  te  werden , 
de bedriegelijke  handelingen  der  Vyanden  hebben  te 
notoir  gemaekt ,  endatdevyandlijkeproceduren  van 
de  Spagniaers ,  daer  na  veel  jaren  tegens  de  Kroon  en 
Staetvan  Vrankrijk,  meelt  tot  verdrukkinge  van  de 
gereformeerde  Religie ,  aengewent ,  de  continuatie 
van  haer  tyrannig  voornemen ,  genoeg  hebben  geo- 
penbaert,  als  ook  vooral  en  principalijkis  gefpeurt 
inden  jaere  1 588.  jegens  de  Koninkl.Maj.  endeKrone 
van  Engeland,  dewelke  bedriegelijk  by  den  Spa- 
gniaerts  in  onderhandelinge  van  vrede  gebrocht 
zijnde  ,  gedurende  de  felve  handelinge  met  de 
grote  en  geweldige  Spaenfe  .Armade  befocht  is 

geweeft. Ook  en  konnen  de  Heeren  Staten  tot  handelinge 
van  vrede  met  den  Konink  van  Spagnien  niet  verftaen  , 

overmits  fy  luyden  na  't  moordadig  om-brengen  des 
hoog-gedagten  Heer  Prince  van  Oragnien  voor  't hooft  van  haer  Regeringe  gekoren  hebbende ,  den 
hoog-geboren  Vorft  en  Heere  Mauritius  fijner  Ex- 

cellentie Soon ,  dewelke  by  God  den  Heere  almag- 
tig  met  fo  grote  deugden ,  dapperheyd  en  heroyque 
gaven  veriien  is ,  dat  hy  niet  alleen  de  vereenigde 
Landen  befchermt ,  maer  ook  in  meerder  verfèker- 
heyd  gebragt  heeft,  met  de  Doorlucht.  en  Groot- 
magtigfte  Koninginne  Elifabet ;  Koninginne  van  En- 

geland &c.  die  als  een  feer  wijfe  Chriftelijke  en  voorfig- 
tige  Princefle,  de  grote  macht,  ambitie  der  Spa- 
gniaerts  en  hare  proceduren  met  grote  redenen  voor 
de  geheele  Chriftenheyd  ,  bedenkelijk  vindende  , 
den  ftaet  en  faken  defer  Landen  altijds  heeft  gefa- 
vorifeert ,  een  alliancie  en  verbond  hebben  gemaekt , 
inhoudende,  beloften  van  met  den  Vyandgcen  vre- 

de te  maken. 

En  dat  daer  na  continuerende  den  Konink  van  Spa- 
gnien alle  Koningen  en  Potentaten  de  Oorloge  aen 

te  doen  onder 't  dexel  vanden  Paus  en  Roomle  Reli- 
gie te  willen  al-om  planten,  vorderen  en  befcher- 

men  ,  maer  waerachtelijk  om  over  de  geheele  Chri- 

ftenheyd te  heerfchen  ,  bewijlende  't  felve  daetlijk 
tegens  den  Konink  van  Vrankrijk  en  Navarre,  fo 
heeft  de  hoog-gedagte  Koninklijke  Majefteyt  van 
Vrankrijk  en  Navarre  een  folemnele  en  vafte  alian- 

cie'met  hoogft-gedagte  Koninginne  van  Engeland aen-gegaen ,  daer  in  de  Geunierde  Provinciën  ook 
met  verbintenifle  van  fonder  ge 

fijn aengenomen , 

defe  Landen  foude  wefen ,  hen  wederomme  in  fub- 
jeftie  van  den  Spagniaerden  tot  ondergank  van 
de  Chriftelijke  Religie  en  des  Lands  ruyne  te  be- 

geven ,  maer  ook"  hoe  ondienftig  voor  alle  de 
Naburen  ,  Koningen  en  Potentaten  foude  we- 

fen ,  dat  de  Nederlandfe  Provinciën  weder  ge- 
bragt fouden  werden  onder  de  macht  van  den 

Konink  van  Spagnien ,  en  daer  beneffens  dat  in  de 
macht  van  den  ielven  Konink  fouden  geftelt  wor- 

den het  Krijgf-volk,  Bootf-volk  ,  Schepen  en  mid- 
delen van  gelde  ,  die  de  Landen  door  den  noot 

van  der  Oorloge  tot  hare  defenfie  hebben  moeten 
gebruyken  ,  en  die  over  alle  de  Nederlanden  ge- 
praftifeert  en  tot  fijne  difpofitie  gebracht  zijnde, 
hem  macht  foude  geven  tot  een  geftadige  onder- 

houd van  meer  als  hondert  duyfent  Mannen  van 
Oorloge,  daer  mede  hy  tot  nadeel  van  alle  Nabu- 

ren ,  Chriftelijke  Koningen  ,  Princen  en  Republij- 
ken  ,  mits  de  gelegentheyd  defer  Landen,  meer  ge- 
welds  foude  konnen  doen  ,  als  met  het  inkomen 
van  alle  fijne  Koninkrijken ,  Indien ,  en  Landen. 

Want  dat  den  Konink  van  Spagnien  altijds  is(w,6i 
geweeft ,  en  alfnoch  is  een  vervolger  van  de  Chriftelij- 

ke Religie  ,  bewijft  het  Gouvernement  van  Spag- 
nien en  Portugael  ,  en  den  grooten  Raed  van  der 

inquifitie ,  hem  ook  dragende  als  propugnateur  van 
de  authoriteyt  van  den  Paus,  die  hem  attribueert, 
en  met  der  daed  ufurpeert  te  mogen  tranffereren  de 
Koninkrijken  van  den  eenen  Konink  en  Potentaet 
op  den  anderen. 

Boven  defen  bidden  de  Heeren  Staten  fijne  Kon. 
Maj.  demoedelijk  ,  dat  fijne  genadigfte  geliefte  fy 
te  geloven  ,  dat  den  aenvank  en  beginfel  van  de 
handelinge  van  vreede  ,  met  den  Konink  van  Spa- 

gnien voor  defe  Landen  van  grote  fwarigheyt  en 
bedenken  is,  alfo  die  niet  fo  gevoegelijk  afgefne- 

den  foude  konnen  werden  ,  want 't  gene  by  alle 
Koningen  ,  Princen  en  Republijken  plaetfe  heeft, 
dat  de  handelingen  van  peys  vertrouwen  de  afte&ic 
tot  de  Oorloge ,  en  beletten  of  ten  minften  vefach- 
teren  de  middelen  daer  toe  nodig  ,  't  felve  heeft 
noch  meer  plaetfe  in  den  ftaet  van  defo  Landen , 
wefende  gecompofeert  van  diverfe  Provinciën  en 
Steden ,  en  vele  fouden  meenen  dat  de  redenen  die  de 
Heeren  Staten  gémoveert  hadden ,  in  communica- 

tie en  handelinge  van  vrede  te  komen  ,  op  fo  goede 
fundament  van  gewenfte  conditien  gebouwet  te  we- 

fen ,  dat  men  niet  foude  konnen  failleren  den  peys 
te  treffen  ,  dewelke  dan  vele inconvenienten  foude 
medebrengen. 

Want  te  meenen  dat  de  vereenigde  Nederlanden 
met  den  Konink  van  Spagnicn  vrede  foude  mogen 
maken  fonder  extirpatie  van  de  Chriftelijke  gerefor- 

meerde Religie  in  de  felve  Landen ,  en  fonder  de 
Landen  en  Ingefetenen  te  brengen  onder  een  abfo- 
lut  gebiet  des  Koninks  van  Spagnien  ,  is  den  Ge- 
fanten  by  vele  redenen  mondelijk  verklaert  ,  na 
Menfchen  verftand  ,  buy ten  alle  apparentie  te  wefen. 

De  Heeren  Staten  verfoeken  mede  fijne  Kon. 
Maj.  te  geloven  ,  dat  fy  wel  voor  ooge  hebben, 
de  grote  fwarigheden  by  defe  Landen  geleden ,  door 

de  tegenwoordige  oorloge  ,  ook 't  bloed  vergieten daer  in  gefchiet  ,  dat  fy  feer  wel  overleggen  de 
commoditeyten  van  vrede,  en  onfekerheyt  van  de 
uytkomfte  van  de  Oorloge.  Maer  nademael  boven 
het  intereft  van  de  heele  Chriftenheyd  en  nabuuren , 

meenen  confente ,  geenen  peys  of  vrede  met  den  Spa-  |  Koninkrijken  en  Republijken,  het  handelenen  om- 
gniaerden  temakea.         -  gacn 



5?7- Van  't  Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen. $7? van  vrede  met  den  Spagniaerden  voor  den  ftaet  der 
Nederlanden,  en  den  goeden  Ingefetenen  der  felver, 
fo  fchadelijk  en  befwaerlijk  foude  wefen ,  dat  der 
felver  ondcrgank  daer  uyt  foude  volgen.  So  mag 
haren  ftaet  niet  lijden  daer  in  te  treden ,  maer  moe- 

ten een  ander  gelukkig  uyt-komfte  van  God  den 
Heere  Almagtig  ( daer  op  fy  voor  al  haer  betrou- 

wen gefundeert  hebben )  en  met  een  goede  ver- 
eeninge  van  de  andere  Nederlandfe  Provinciën , 
of  anderfins  verwagten,  bidden  daer  om  de  Sta- 

ten demoedelijk  hoogftgedagte  Koninklijke  Ma- 
jefteyt dat  fijne  Koninklijke  en  genadigfte  geliefte 

fy 't  fèlve  ten  beften  te  verftaen ,  en  de  felve  Lan- 
de* en  den  goeden  Ingefetenen  ,  der  felver  niet  te min  fijne  Koninklijke  genade ,  gunfte  en  affe&ie  te 

continueren» 

Op  't  gene  vorder  de  voorfz.  Heeren  Gefanten ,  by 
hoogftged.  Con.  Maj.  gelaft  zijn  >  by  den  Heeren  Sta- 

ten te  vorderen,  teneynde  de  neutrale ,  en  die  met  defe 
tegenwoordige  oorloge  niet  te  doen  hebben  ,  in  alle 
wegen  de  commercie,  fchip-vaert  en  veylinge  ter 
Zee  toegelaten  werden  moge ,  by  fo  verre  fy  hen  ont- 

houden den  Vyand  eenige  krijgs-amonitien  toe  te 
voegen.  Maer  voornamelijk  fijne  Kon.  Majefteyts  ey-> 
gen  Ünderiaten  ten  aenfien  van  de  nabuurlijke  vriend- 

fehap en  correfpondentie ,  verklaren  de  Heeren  Sta- 

ten dat  fy  feer  geerne  bekennen ,  en  t'allen  tijden  be- 
kent hebben ,  dat  fy  ten  hoogften  fijne  Kon.  Maj.  tot 

Denemarken,  Noorwegen  &c.  verbonden  fijn  ten  aen- 
fien  van  de  erfverdragende  nabuurfchap,  vriend  fchap 
en  correfpondentie,  mitsgaders  de  grote  verfeker- 
heyd,  genade  en  weldaden,  dewelke  de  Geünieerde 
Nederlandfe  Provinciën  Onderfaten  al-om  in  fijne 
Majeftyts  Koninkrijken  fijn  genietende,  waer  door 
fy  luydenookvan  den  aenbeginne  des  oorlogsaf  tot 
defen  dage  hebben  toe  gearbey  t ,  om  met  de  nabuuren 
neutrale  Koningen ,  Princen  en  Republijken ,  en  hare 
Onderfaten,  maer  voornamentlijken  met  de  Kon.  Maj. 
tot  Denemarken ,  Noorwegen  &c  in  alles  en  mede  in 

't  ftuk  van  de  navigatie  en  commercie ,  goede  corref- 
pondentie ,  nabuurlijke  eenigheyt  en  vriendfehap  te 

houden ,  en  dat  fy  luyden  over  fulks  noch  den  Ingefe- 
tenen van  fijne  Kon.  Maj.  Rijken ,  Forftendpmmen  en 

Landen ,  nochte  ook  van  de  andere  neutrale  Landen  de 
navigatie ,  commercie  en  handelinge  op  de  Rijken  van 
Spagnien ,  Portugael  en  andere  weftwaerts  gelegen , 

onder  't  gebied  des  Koninks  van  Spagnien  ftaende ,  en 
andere  neutrale  Rijken  en  Landen ,  fo  vry  en  onbehin- 
dërt  hebben  gelaten  als  de  Ingefetenen  van  defe  Lan* 
denfelfs,  waer  in  de  Heeren  Staten  fo  veel  in  hen  is 
verhopen  te  continueren. 

Wat  bekngt  de  pretentie  des  Geftrengen   Ede- 

len Steyn  Maltefl".  fijne  Koninklijke  Majefteyt  Rijks Overfte  Amptmanop  BahaufTen  inden  voorfchreven 
própofitie  gementioneert ,  verklaren  de  voorfchreven 
Heeren  Staten ,  dat  fy  onlanks  geleden  hen  behoorlijk 
op  de  gelegentheyd  van  de  felve  fijne  pretentie  heb- 

bende doen  informeren,   bevonden  hebben  dat  de 
voorfchreven  Overfte  van  fijn  tra&ement  als  Over- 
fte  Lieutenant  des  wei-geboren  Heere   Grave  Wil- 

lem Loduwijk  van  Naiïau  ,   Stadhouder  van  Vrief- 
land  ten  vollen  tot  fijnen  contentemente  by  den  Hee- 

ren Staten  van  de  felve  Provincie  betaelt,  en  daer- 
en-boven  met  een  gouden  keten  voor  fijn  affcheyd 
vereert  en  verfchonken  is  geweeft  ,    fulks  dat  de 
felve  ten  refpecte  van  den  voorfchreven  fijnen  dienft 
van  den  lande  niet  meer  heeft  te  vorderen.  Enaen- 
gaende  de  dienften  die  de  voorfchreven  Overfte  de 
vereenigde  Nederlanden  gedaen  heeft,  als  Hopman 
onder  de  Compagnie  Voet-knegten  by  wijlen  de  Hop- 

man Schagen  van  Land-faten,  vanden zi.Octob.  an. 
1580  tot  den  1.  Febr.  1586.  dat  des  Overften  broeder 
Jonkheer  Klaes  MaltefT.  in  defielfs  plaets  is  gekomen, 
is  de  voorfz.  Overften  voor  hem  en  fijne  Jongen  by  de 
voorfchreven  Compagnie  insgelijks  daer  van  betaelt  > 

gelijk  alle  d'andere  Hop-luyden   en   Compagnien 
in  den  dienft  van  den  Lande  wefende ,  betaelt  zijn , 

en  noch  dagelijks  worden  volgende  d'ordre  en  't  ge- 
meen gebruyk  van  den  Lande ,  daer  mede  ook  ge^ 

neraelijk  alle  het   Krijgs-Volk  hen  onwederfpre- 
VL  Deel 

keiijk  te  vreden  houden ,  latende  de  vordere  beta- 
ünge  aenftaen  tot  den  uyt-eynde  van  de  Oorloge. 
En  daer-en-tufichen  op  de  ernftige  inftantievan 
eenige  Hop-luyden ,  uyt  den  dienfte  van  den  Lan- 

de gefcheyden  ,  of  ook  andere  om  befondere  con- 
fideratien  van  haer  lieder  fobere  geftalteniffe,  en 
anderfints  met  de  felve  Hop-luyden  van  wegen 

den  Lande  geaccordeert  wert ,  gefchiet  't  felve  met 
fo  kleyne  compofitie  (  de  gewoonlijke  kortinge  na 
de  ordre  van  het  land  gedaen  Wefende )  dat  op  fui- 

ken voet  dën  voorfchreven  Overften  van  achterftel 

fijns  dienfts  fo  weynig  foude  hebben  t'ontfangen. Ten  welken  aenfien  de  voorfchreven  Heeren  Staten 
vertrouwen  dat  de  voorfchreven  Overften ,  die  als 

nu  door  hare  E.  fchrijvens  van  defe  gelegentheyd  be- 
ter is  onderricht ,  de  uyt-komfte  der  Oorloge  met  alle 

d'andere  pretendenten  van  alle  Natiën  liever  fal  ver- 
wagten ,  en  (b  lange  voortaen  nutte  verfochte  be~ 
talinge  ophouden  en  pacienteren,  alsfo  kleyne  com- 

pofitie aen  te  gaen ,  gelijk  hare  E.  hen  daer  toe  vriend' 
lijk  vermaent  hebben. 

Eyndelijk  bedanken  de  voorfchreven  Heeren  Sta- 
ten fijne  Koninkl.  Maj.  ootmoedelijk  voor  defielfs 

aengeboden  goedertieren  en  genadige  affectie  en  ge- 
negentheyd  tot  de  voorfchreven  vereenigde  Neder- 

landen ,  wenfehende  van  gantfeher  herten ,  en  God 
almagtig  biddende ,  dat  hem  gelieve  fijne  Koninkl. 
Majefteyts  perfbon ,  defielfs  Rijken ,  Landen  en  On- 

derfaten in  gelukfalige  en  voorfpoedige  regeringe, 
gefontheyd  en  langlevendig  te  fparen  >  tot  der  fel- 

ver welvaren ,  en  vat»  de  gehele  Chriftenheyd ,  wes 
hem  aengaet  fullen  niet  laten  t'allen  tijden  in  haren 
toe-geneygden  ootmoedigen  dienft  en  vriendfehap 
tot  fijne  Koninklijke  Majefteyt  niet  alleene  te  conti- 
nueeren ,  maer  ook  met  alle  mogelijke  middelen  te  ar- 
beyden  >  om  van  tijd  tot  tijd  de  felve  te  vermeer- deren. 

Bedanken  insgelijks  de  voorfchreven  Heeren  Ge- 
fanten t'famen ,  en  elk  befonder  van  de  grote  moevte 

enarbeyd,  die  de  felve  in  de  tegenwoordige  Legatie 
hebben  gedaen  ,  verfoekende  vriendlijk  dat  iiare 
E.  gelieve  van  haer  Weder-varfen ,  en  befonder  van  de 
trouhertige  ootmoedige  toegenegentheyd  van  defe 
Landen»  tot  fijne  Majefteyt  (gelijk  hare  E.defelve 
in  de  voorfchreven  Heeren  Staten  hebben  konnen 

fpeuren)  aen  defel.ve  fijne  Majefteyt  te  doen  favorable 
rapport ,  en  den  ftaet  defer  Landen  te  recommande- 

ren ,  verfekerende  defelve  Heeren  Staten  de  voor- 

fchreven Heeren  Gefanten,  dat  fy  t'allen  tijden  wil- 
ligen bereyd  fullen  zijn,  't  felve  tegen  hare  E.  na  de 

occafie  en  gelegentheyd  die  haer  daer  toe  fullen 
prefènteren,  te  verfchuldigen. 

Aldus  gedaen  ter  Vergaderinge  van  de  voornoemde 

Heeren  Staten  in  's  Gravenhage  den  24.  Oclobris anno  1597^ 

<©e  boojftfjjebert  4Befanten  ban  bert  ïtonina 
ban  ̂ enemarnen  fjacc  affeïjent  ban  öe  Staten 
<0enecael  ontfangen    fieböenbe  /   fijn  booï  Ijatt 
bemeh  na  <©:nemariien  /  eer|t  eens  in  öen  %c* 
net:  getogen  /  fo  om  fijn  <£rcellentie  te  begroeten  /  a$  ©e  faj 

om  bet  Regeren  alle  be  gèlegentljepb  ban  bien  met^nftö«« be  Xoopgraben  te  befigtigen/  en  öebben  öaer  na  SSfïS» 
Daer  affcfjenö  ban  fijn  €rcellentie  genomen/  alfofpgaerl  «ou* 
feer  fweïiten  om  te  bertreblten/  öetoijle  be  fftomnö  m«t  met 
öen Sfounöegom  foube toefen/  engnentroutoen  metg?  ̂ js'» be  <©ocfjter  ban  ben  iton-^abe  goatDim  ban  m££ 
2ö:anöenbo?g.  <Btme 

3£en  10.  «DctobJiö  3ijn  in  bert  l^age  geercuteert^oaf£'ro 
pieter  H£arinK-man/  getoeefi  3ijnöe  felcrn  inbeJS/aan5 <&?tffïe  ban  ben  j^obe  ban  ̂ ollanb/  bie  om  eenige 
geplecgöebatöfjrttón  in  ben  Saer  1596.  tint  Igollanb 
en  ̂ elanb  gebannen  toaö/  en  nu  feöert  met  3Dtrfe 
ban  ̂ npeftcpn/  tjic  la|te  Baöbe  ober  eentgé  ̂ crie- 
pen  ban  ben  Éanbe/  gepoogt  ijabbe  een  aenflag 
te  manen  om  bet  3lanb  ban  (Certolcn  aen  benöo* 
ninn  ban  ̂ pangien  ober  te  leberen/  gelijn  fijne 
fententie  in  bato  ben  tienben  €>ctou?i$  1597»  mebé 

brengt/  öP  toeröc  ectft  't  öooft  afge&outocn  en 

SM  1  &&' 
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«Sententie 
otter.  $ie 
tec  $a* 

ALfo  Pieter  Harink-man  geboren  van   Zïeri
k- 

zee ,  Secretaris  van  Halfteren,  en  eenige  andere 

wan.  Dorpen  'van  het    Marquifaet  van  Bergen  op  den 
'  Zoom,  buyten  pijne  en  banden  van  yfer  heert  be- 

kent, dat  hy  in  't  voorleden  Jaer  96.  (zijnde  Dirk 

van  Sypefteyn  met  eenige  Schepen  (daer  over  hy  van 

wegen  den  Lande  laft  hadde)  gekomeu  van   voor 
Huift  omtrent  de  voorfchreven  itad  van  Bergen  op 

den  Zoom,  en  daer  na  fijnen  Perfoonfelver binnen 

de  ftede  Bergen,    en  met  hem  aldaer  drinkende  in 

de  herberge  genaemt  Armuyden)  om  hem  te  mogen 

wreken,  over  het  banifiement  uyt  Holland  en  Ze- 

land,  dat  den  Raed  Provinciael  van  Holland  over 

fijne  gepleegde  valsheden  (geleden omtrent  2.jaren) 

hadden  gedecerneert ,  metten  felven  Sypefteyn  heeft 

gemaekt  eenen  aenflach  op  het  Land  van  der  T  ho- 
len ,  om  het  felve  Land  ten  dienfte  van  den  Konink 

van  Spagnien  of  van  de  Cardinael  met  'sLands  fche- 

pen  ,•  die  den  voorfchreven  Sypefteyn  foude  beftel- 
len  ,  in  te  nemen;  en  dat  hy  gevangen  aengenomen 

heeft  den  voorfchreven  Dirk  van  Sypefteyn  te  be- 

forgen  een  pafpoort  van  den  voorfchreven  Cardi- nael en  Gouverneur  van  Wouwe,  om  nader  van  defen 

aenflach  metten  felven  Gouverneur  op  het  huys  van 

Wouwe  te  mogen  komen  fpreken  en  handelen,  en 

by   provifie  voor  eerft  etlijke  duyfend  gulden  aen 

geld,  en  dat  voorts  4.  of  5.  duyfen*  Soldaten  des 

Vyands  tot  dit  exploicl:  fouden  werden  gebruykt , 

engebrocht  in  de  dorpen  van  Sand  vliet,  Oflendiecht 

'    of  Woenfdrecht,  om  op  de  8-fchepenby  den  voor- 
fchreven Sypefteyn  aengenomen  aldaer  tebeftellen, 

gefcheept,  en  in  den  Lande  van  der  Tholen  over 

(Fol.  630gefet  te  werden.  Ten  welken  tijde  dat  hyinfgelijks 
met  den  voorfchreven  Sypefteyn  propooften  gehad 

heeft  van  fekeren  aenflach  op  den  Hage  overSche-[ 
velingen.  Bekennende  voorts  dat  hy  gevangen  dien 
volgende  den  voorfchreven  aenflach  op  het  Land  van 
der  Tholen  den  voorfchreven  Gouverneur  van  Wou- 

we te  kennen  gegeven  heeft,  en  dat  de  felve  Gou- 
verneur hem  gedirigeert  heeft  aen  den  Commiflaris 

of  Pagador  Porris  binnen  Antwerpen ,  die  hem  voorts 
met  brieven  fond  aen  den  Scretaris  Vafleur,  Hee 
re  van  Morienfaert,  aen  den  welken  hy  ook  in  het 

lange  te  kennen  gegeven  heeft ,  wes  hy  aengaende 
den  voorfchreven  aenflach  op  het  land  van  der  Tho- 

len met  den  voorfchreven  Dirk  van  Sypefteyn  ge- 
handelt  hadde,  hebbende  daer  van  gemaekt  en  over- 
geleveert  eene  Remonftrantie  met  een  Kaertjen  fo 
de  Bolle-werken  van   der  Tholen  zijn  liggende, 
orn  alles  den  voorfchreven  Cardinael  te  tonen ,  en 

dat  de  voorfchreven  Morienfaert  hem  gevangen  daer 
op  verklaerde,  dat  hy  eenen  brief  foude  fch  rij  ven 
aen  den  voorfchreven  Commiflarius  of  Pagador  Por- 

ris ,  en  aen  den  Gouverneur  van  Wouwe  ,  daer  na  dat 

hy  hem  foude  hebben  te  reguleren,  gevende  hem 
gevangen  10.  Philips-daelders.    Bekennende  voorts 
dat  hy  de  voorfz,  brieven  aen  den  voorfz.  Commif. 
faris  binnen  Antwerpen  heeft  beftelt ,  en  dat  de  fel  ve 
Commiflaris  hem  verklaerde  dat  hy  het  geld  met  de 

pafpoort  voor  den  voorfz.  Dirk  van  Sypefteyn  aen  fij- 
nen Swager  den  Gouverneur  van  Wouwe  foude  be- 

ftellen  ,  en  met  eenen  fenden  het  advys  van  den  Cardi- 
nael ,    hoe  defelve  fijn  Swager  daer  in  foude  han- 

delen,  gevende  hem  tot  fijn  rijs-geld  vier  kronen, 
en  daer  benefFens  toe-feggende  dat  hy  maken  foude 
dat  hy  Harink-man  mede  een  duyfent  gulden  of  meer 
hebben  foude ,  met  het  officie  van  het  Rentemeefter- 

fchap  van  Beooft  en  Bewefterfcheld  over  Zeland. 

Dat  hy  gevangen  daer  na  eenen  Brief  gefchreven 
heeft,  gedateerc  binnen  Antwerpen  den   z6.   No- 
vembris  laeft-leden ,  en  gefonden  aen  fekeren  perfoon 
binnen  Brufiel  in  dienfte  van  den  vyand  wefende, 
die  aengenomen  hadde  defe  fake  ten  Hove  aldaer  te 
beleyden,  inhoudende  hoe  dat  hy  den  Schout  van 
Loonhout  denoterende  den  Commiflaris  of  Pagador 
Porris  gefproken  hadde ,  aengaende  en  toucherende 

het  goet  weder  foude  blijven,  dat  d'opdracht  fou- 
de gefchieden  binnen  14.  dagen  of  daer  omtrent, 

En  indien  dat  het  vriefen  wilde,  dat  het  als  dan  ge- 
beuren foude  omtrent  Vaften-avond,  wefende  de 

meyninge  daer  van  dat  den  voorfchreven  aenflagop't 
Land  van  der  Tholen ,  als  dan  foude  geexecuteert 
worden  ,  gelijk  die  voorfchreven  Morienfaert 
hem  bevolen  hadde ,  den  Commiflaris  Pon  is  en  Gou- 

verneur van  Wouwe ,  mitsgaders  den  voorfz.  Sype- 
fteyn te  kennen  te  geven,  en  dathy  Morienfaert  na 

derfelver  advijs  en'tbefluytdat  den  Gouverneur  van 
Wouwe  met  Sypefteyn  maken  foude  van  dien  tijdje 
Soldaten  daer  toe  foude  befchikken.  Bekennende  dat 

hy  daer  na  komende  op 't  Huys  van  Wouwe  vanden 
Gouverneur  aldaer  verftaen  heeft,  dat  het  pafpoort 
vanden  Cardinael  voor  Dirk  van  Sypefteyn  aldaer  by 
hem  was,  en  dat  den  felven  Gouverneur  hem  gevan- 

gen onder  fijn  hand  gaf  een  particuliere  pafpoort  voor 

den  voorfchreven  Sypefteyn,  om  op  't  Huys  van 
Wouwe  te  mogen  komen  en  weder-  keeren. 

Enalfodit  faken  zijn  geattenteert  tegen  den  ftaet 
van  de  vereenigde  Nederlanden ,  tot  dienfte  van  de 
gemeene  Vyanden ,  en  over  fulks  tot  exemple  van 
anderen  behoren  geftraft  te  worden:  So  hebbende 
Staten  Generael  der  felver  vereenigde  Nederlanden , 
op  alles  rijpelijk  gelettet ,  en  doende  recht ,  den  voor- 

fchreven Pieter  Harink-man  gevangen  ,  gecondem- 
neert  hebben  en  condemneren  mits  defen ,  gebragt 
te  werden  terplaetfe  daer  men  gewoonlijken  is  alhier 
in  den  Hage  Juftitie  te  doen,  om  aldaer  geexecu- 

teert te  worden  met  den  fwaerde ,  fulks  datter  de 
dood  navolge,  en  daer  na  fijn  Lichaem  gequartieit, 
verklarende  voorts  alle  fijne  goederen  geconfif- 

queert. 

Gedaen  engepronuncieert  in  de  vergaderinge  van 

de  voornoemde  Heeren  Staten  Generael  in'sGravcn- 
hageden  10.  Oclobris  1597. 

En  was  geparapheert 

J.  Witten  Vr. Onderftond : 

Ter  or  donnantie  van  de  felve  Heeren   Staten 

Geerael. Was  ondertekent 
C  ̂ /Icrjjütu. 

€en  felbcn  Dage  fó  mebc  aeerecuteect  r®ith  ban 
&ppeftepn  /  tec  (abt  ban  bat  ïip  met  tien  boo?f3. 
tetnh-man  communicatie  geïiouben  ïjeeft/  om 
ben  boo2f5-  acnfiarj  op  't  £anö  ban  bec  (Colen  te 
baen  /  fulntf  altf  De  fententie  b?eeöet  t£  meöe-ö?engen* 
öe/  üipbenöeatë  bofgt: 

ALfo  Dirk  van  Sypefteyn ,  geboren  van  Uytrecht ,  & 
wefende  in  den  dienft  van  den  Lande ,  als  Comys  r?Ss 

over  de  Schepen  van  Amunitien  en  Victualiën ,  die-©kft  o«n 

nende  in  den  Leger  van  de  vereenichde  Nederlan-  «&PP*' 

den,  buyten  pijne  en  banden  van  yfer  bekent  heeft,  ̂epn' dat  hy  in  het  voorleden  Jaer  96.  gekomen  wefende 
van  voor  Huift,  meteenige  fchepen  daer  over  hy.'aft 
hadde,  ontrent  der  Stad  van  Bergen  op  den  Zoom ,  en 
daer  na  in  de  felve  ftad  van  Bergen,  en  aldaer  vin- 

dende Pieter  Harink-man ,  hy  metten  felven  in  woor- 
den en  fprake  is  gekomen ,  van  de  fententien  regens 

henluyden  refpe&i  ve  by  den  Hove  van  Hollard  <*ewe- 
fen  ,    en  dat  onder  anderen  den  voorfchreven  Ha- 

rink-man  tot    hem    gevangen  gefegt  heeft  :    u  is 
hoog- moet  gefchiet,  fogy  wilde,  gy  foudden  Car- 

dinael kunnen  groten  dienft  doen,  waer  na  fy  vor- 
der fprake  gehouden  hebbende,  op  het  innemen  van 

het  Land  vander  Tholen,  ten  dienfte  vandeKon'nk 
van   Spagnien.    Den    voorfchreven   Harink-man   te 
kennen  gevende,  dat  allede  Amunitie  en  Vi&ua- 

lie-Schepen,   die  hy   Harink-man  omtrent  Bergen 
hadde  fien  liggen ,  ftonden  op  fijns  gevangens  Lij- 
fte  ,  en  dat  hy  gevangen  in  de  felve  propooften  fo 
verre  met  den  voorfchreven  Harink-man  is  getreden  , 
en  te  famen  zijn  verdragen ,  dat  hy  gevangenden  (el- 

de  acht  Bunderen  Lands,  verftaende'de  acht  Schc-l  ven  Harink-man  bekent  laft  gegeven  te  hebben,  dat 
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hy  hem  een  Pafpoort  van  de  Cardinael  van  Ooiten- 
rijk  ,  en  den  Gouverneur  van  Wouwe  foude  beforgen, 
en  daer  toe  by  provifie  fes  of  feven  duyfent  guldens, 

die'er  nodig  waren  om  de  Schippers   willig  te  ma- 
ken ,  en  dat  hy  hem  op  de  refte  foude  bedenken , 

dat  mede  in  de  felve  t'famen  -  fprake  by  den  voor- 
fchreven  Harink-man  vorder  propooften  zijn  gehou- 

den ,  van  datter  op  den  Hage  ook  wel  een  excellent 
exploicl:  foude  zijn  te  doen ,    met  eenige  Schepen 
van  Duynkerken,daer  uy t  wel  eenen  buy t  foade  zijn  te 

halen, fonder  dat  hy  gevangen  'tgenedes  voorfz.  is, fij- 
ne wettige  Overigheyt  (in  welkens  Eed  en  gagiehy 

was)  heeft  aengegeven ,  gelijk  hy  fchuldig  was.  So  ift , 
dat  de  Staten  Generael  van  de  Vereenigde  Nederlan- 

den,bevindende  dattet  faken  zijn  voorgenomen, en  ge- 
attenteert  tegens  den  Staet  van  de  felve  Nederlanden  , 
tot  dienfte  van  de  gemeene  Vyanden:  en  over  falks  ( tot 
exemple  van  andere)  behoren  geftraft  te  worden  :  Op 
alles  rijpelijk  gelet  hebbende,  en  recht  doende,  den 
voorfz  Dirk  van  Sypefteyn  gevangen  gecondemneert 
hebben,  encondemneren  mfcs  defen,  gebracht  te  wor- 

den ter  plaetfe  daer  men  gewoonlijk  is  alhier  in  den 
Hage  Tofiitie  te  doen,  om  aldaer  geexecuteert  te  wor- 

den met  den  fwaerde  ,  fulks datter  de  dood  na  volght. 
Verklarende  voorts  alle  fijne  goederen  gekonfifqueei  t. 
Gedaenengepronuncieertinde  Vergaderinge  van  de 

voornoemdeHeeren  Staten  Generael,  in'sGravenhagc 
den  io.  Octobris,  1597. 

Was  geparapheert 

J.  Witten  :  V1. Onderftont  gcfchreven : 

Ter  Ordonnantie  van  de  voorfz.    Heeren  Staten 

Generael. 

Onderteyckent 
Cslerffcttf ,  1597. 

q&e  boo?noemden  3£icn  ban  ̂ ppefïcpn  is  ge^ 
ijjcefl  een  Ipotebec  binnen  SptrecDt/  en  cepfdc 
mde  gjacen  1574*  en  1575»  metpafpoojt  dtfc 
toils  in  bolland  /  daec  ÖP  jopenbier  en  tfcanfe 
totjncn  ban  daer  bjagt  en  bccbandelde  /  en  andece 
üoopmanfcljap  /  en  alfo  bp  eccttjds  getooont 
badde  binnen  dec  45oude  bp  3pcans<©cccitf3.iiege; 
ïing  /  <©ntfangec  ban  de  o3eincene  middelen  aldaer  / 
en  doe  ter  tijd  Slpotehertoas/  nis  de  boo:f5.  <§ppe; 
tfcpn  daer  bp  tooonde/  fobrecg  bpRenniffemetden 
ï§eercban  f^toicten/<i3ouberncurbandec  «Boude/ 
en  b:acljt  alfo  becfebepden  b^iebcn  ban  de  ïRiööer= 
febap  /  €delen  en  Steden  ban  Rolland  /  aen  de 
2&02gcc  loplupdcn  en  andere  binnen  aptceebt/ 
niet  fondec  périeul  ban  fijne  lijbc  /  en  na  bat  bp 
be  $2ince  ban  €>2angien  die  ban  aptrecljt  fatisfa- 
&ie  becgunt  toas  /  acbtetbolgendc  be  Pacificatie 
ban  <aent/  fo  ïjceft  bc  felbe  ̂ opefïepn  bccbcegcn 
in  cecompens  ban  fijnen  dient*  boo?f3.  \)tt  officie 
ban  't  25ieliu-ampt  en  l&iih  -  gcacffcijap  ban  't 
Hanb  ban  Reeden/  't  toeln  \)p  eenigen  tijd  ba 
diende/  en  is  daec  na  geto02den  2&aiiliu  ban  ben 

3£age  /  't  todb  Iw  eenige  tijd  ban  blaren  bedient 
f/ebbende/  is  bpbefcbuldigt  gctoo2dcn/  ais  dat  bp 
Bern  in  fijn  bo6?f5.  ampt  niet  toel  gegueten  foude 
bebben  /  daer  ober  cpmltjlt  na  lange  p20ccburcn/ 
bp  t  W  ban  Rolland  ban  fijn  ampt  is  gefufpen* 
deert  ge&oïben  /  dotb  iiS  daec  na  doo?  fijne  biuiv 
ben  en  goetgunfïtge  belepb  in  bienfl  ban  de  <&a 
necaïitept  aengenomen/  en  gcto02den  <£omijS  ban 

be  ̂ ebepen  ban  ̂ munitie  en  Mbw#  die  in  't 
3lertec  gebwpht  tobben  /  en  alfo  be  boo2fcb2eben 
^arinb-mari  nenniffe  aen  ben  felben  badde  /  als 
ïan^c  Saten  t'famen  in  ben  i§age  getooont  ïjefc 
bende/  beeft  Ou  ben  bo02f3-  ̂ ppcfïepn  aengefocïjt 

tot 't  gunt  boo2f5.  is/  't  toelb  fp  Iupdcn  na  alleap; 
pacentie  toel  te  toege  foubcn  geb2acïjt  Dabben  /  fo 
be  fafte  niet  ontbent  babbe  geto02ben  /  boel)  be 
fafte  ontbeet  3ijnbe  en  M^  ttoee  belepber^  ban  bit 
fept  in  banben  sijnbe  /  beeft  be  boo2f3.  ̂ acinn 

man  afö  geen  eiccufe  ftonnenbe  boo2bjcnben/  't  fept 
felaecp  beftent  /  maet  ̂ ppcfiepn  beeft  feec  pert? 
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necbelijft  berbtaect  en  baec  W  geblcbcn  /  bat  Dn 

nopt  ben  fin  babbe  geljab  /  om  't  3tanb  onbienft 
te  boen  /  maec  bat  bp  ben  IBpanb  mcenbe  te  be- 

liegen /  en  fo  bijf  of  feg  bupfent  gulbenö  ban 
ben  ©panb  te  beltomen/  baec  bp  Ijp  bleef  perfitie- 
cenbe/  bocbingefien  3ijnbe  bat  alle  Beccaöerrt/  be 
fêeccaöecpc  ontbeht  3ijnöe  /  fobanige  ercufen  foube 
bonnen  allegecen  /  fo  i^  bp  baec  obec  geconbcm> 
neect  en  geerceuteert/  en  batpubüca  fundamentibec 
fententie  baec  op  gefunöeect  /  bat  bp  't  fcibe  fijne 
toettige  €>becbcpb/  inbjien^bienfï  en  cebljpboasi/ 
nietbaobeaengegebcn. 

<Den  14.  £>ctob2itf  ontfingen  be  Staten  <0enecaeï  hAf  ̂nöen 
eenen  2B?ief  ban  baren  3Cgent  Cacon  upt  €nge^  „f"^,^0' lanb  /  ban  ben  24.  ̂ ptemb2i#  (lilo  betcci  /  baer  ba  1  enao 

in  eenen  gejloten  toaö  ban  be  &ontngtnne  /  Ijou-  J«nö  ag»  « 
benbebieban  be  föoningtnne/  bat  baec  aengenaem  2ïa"n«s^ toa^  alle  bet  goet  fucce#  /  bat  fp  ban  be  Staten  imm. 
faben  ljoo2öen  /  alö  baec  mebc  beel  gemeens  bete  „ 
benbc  /  en  batfe  ban  be  bccoberingc  ban  25crh  en  „ 
anöece  plaetfen  ben  3Dgent  eeeft  baoöe  bertoitrigt/  „ 

en  bat  't  felbe  gebaüen  toaö  /  na  be  boo2öenbinge  „ 
W  fp  baec  ban  Ijabbe  gemaeïu  /  fo  baeit  fp  fjab-  „ 
be  beeftaen  bat  men  gecefolbeert  toa$  /  Ijem  te,, 
öienea  met  occafte/  bat  ben  ©panb  mofte  ban  be-  „ 
fe  jprontiecen  aftcecben  /  en  iixiiim  men  baec  bp  „ 
perfifleeröe  /  boopte  fp  Inel  bae(l  andere  b2ue(ueh  „ 
ban  öe  gerecbtigljepb  bec  gemeene  fabe  /  en  ban  „ 
öe  boo2ficl)tigbepD  bec  Staten  te  ficn/  en  öaerom  „ 
ben  Staten becfehecenbc/  be  continuatie  ban  ijace,, 
b?ientfcbap  /  en  te  p2eflecen  in  be  gemeene  fate.  „ 
IKaec  in  be  poft  dato  ban  ben  252fcf  /  ftfociffe ,, 
becttaen  te  nebben  ban  «^tbnen  en  <0iïpijn/  batfe,,    • 
boo?  ïjaec  laf!  be  ̂ taten  babben  boo2geb2agen/„ 

bet  becbob  ban  eenig  feo2en  na  ©panda1  fanden  „ te  boecen/  fonbeclinge  na  ̂ pagnien  en  f^tn-,, 
gael/  en  batfe  baec  op  fofebecen  antb3O02de  niet,, 
badden  ontfangen  /  dat  men  Ijem  meebt  berfebe*  „ 
een/  datfc  ijaec  baecmebe  conf02mccen  foude/  bat,, 
fn  daec  om  me  becblaecbe  baec  in  ganfeb  qua?  , 

!p  te  b2eben  te  toefen  /  batfe  na  fo  beel  follicita- ,', tie  tot  een  fabe  fo  tebeltjb  nu  andece  middcien  atè  „ 

ban acgumentecen fouben  moeten boo2nemen/  baec', 
af  be  Staten  niemant  anbecö  ais  baec  felben  ftm? ' 
den  fjebben  te  befcljulbigen  /  om  ̂ amt  baec  Jijde- '; lijbec  toaö  iniucie  ban  ïjvicen  bpand  te  becd2agen  /  „ 

ais  beraebtinge  ban  be  genen  die  gcljcuden  toacen)' Daec  allecefpcctted?agen/<|e. 
^en  252icf  ban  Cacon  ijielt  in  bat  bcm  den  ̂ rarott 

boo2noemden  232ief  te  ïlicbemont  bp  den  c<s>cn:e;  fcti?nftnett 
taris  Cicel  befjandigt  toasv  en  gefept  dat  die  ban  ̂ JKi1 
den  0ade  ban  bace  Jopaieft.  met  Ijem  toilde  fp2e=  SSeu 
hen  /  en  geuomen  in  de  ̂ amec  badden  aldaec  ge? 
bonden  den  groten  (Cref02iec  /  den  gcoten  ̂ dmi^ 
cael/  de  ï^eecenban  23oucbl)02(l/  Mot  en  tfifta; 
bes  /  en  baec  na  ïjadde  de  €cefo2icc  berbaelt  dat 
bare  iDajefr.  fondcclinge  ontfet  b>as  ii\  de  ant- 
lnoo2öc/  die  men  biec  te  lande  de  peeren  ̂ itinew 

en  <0ilpijn  op  Ijaec  becfoeb  ban  't  boo2f3.  becbob badde  gegeben  /  en  dat  men  gefept  baööe  dat  dcfe 
Éanden  nietfouden  bonnen  ueftaen/  ten  toacemen 

bet  ̂ ce-bacende  bolb  emplopeecde  om  't  öoo:n 
ban  boffen  te  gaen  fjalcn  /  en  't  felbe  na  ̂ nag- 
nien  \n  eldecS  te  b:engen  /  't  toelb  ty:m  en  bert ïFiaed^oo  oncedelijb  docljte  datfe  Ijaec  benlaegden 
dat  baec  $2inceffe  gefcljeept  toaS  met  een  flaet/ 
die  tot  ijaec  epgen  becderf  /  en  ban  de  5f&ajejï. 
baren  bpand  mofïe  boeden  /  dat  daerom  flont  te 
bedenncn  /  in  toat  gebaer  dat  bare  JiBajeft.  bier. 
doo2  flont  /  fofe  daec  tegen  niet  tiïticïylt  boo:fage  / 

datfe  gecefolbeert  toas  't  felbe  niet  langec  te  lip 
ben  /  om  dat 't  Ieben  ban  baer  en  den  ïfacen  da:c 
aen  bina  /  00b  datfe  toel  toifte  dat  den  lioninft 
ban  ̂ pagnten  ge5to02en  badde  alle  fijne  macltf 
defen  toebonieuden  ^omec  bp  een  te  b:engen  om 
baec  te  befpjingen  /   dat  bp  daecom  fijn  ©loot 

in  Jpecol  bu  een  btelt  /  fondec  pets  licbts  t'emplo* pecen  tot  datfe  fïeeft  genoecb  toefen  foude  om  baec 
te  obecbaüen  /  dat  de  ̂ oninginne  defen  toeboec 
den    Staten  niet    foude  bonnen   confentecen/ 

öetoü* 
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Dctoijle  fu  De  koningen  ban  3£cnemacben/  en 
§Dolen/  fulb$ecn(tcltjhbecfoebenbe/  babDe  getoep* 
gect  /  niet  tegenftaenbe  b'SBmbafTabeucg  becfoebt Uabben  alleen  eenige  bupfenben  nuactiecg  fcoceng 
in  <§pagnien  te  mogen  boeten  /  om  ban  baec 
fjaec  nobige  fpececijen  en  a©ijnen  te  mogen  \\t\y 
gen  /  batfe  ban  meeninge  toa$  bp  publijbe  publt* 
ratte  fulhtf  te  bcc&ieben  /  en  boo2  p2ijs  bechla- 
ren  alle  &c&epen  Die  alfo  gelaberi  op  ̂ pagnien 
foubcn  bacen  /  bat  beft  blacbten  be#  iCcefonecs 
gcoot  ca  bittec  toacen  geto:eft  /  en  bat  l)p  fepbe 
lafï  ban  be  jlBajeft.  te  ïjebben  om  ftem  fulfte*  te 
feggen  /  bat  be  Éaningtnne  mebc  beeftaen  Ijabbe 
bat  be  Staten  be  ï|abenen  ban  <©upnbecben/ 
i^upoojt  en  anbece  bn  ben  bpanb  gefjouben/  ïjab* 
Den  geopent  /  om  ©i«f  /  25otec  /  öaeS  en  ftocen 
baec  in  te  mogen  bzengen  /  baec  fp  ben  bacen  op 
peene  ban  bec  boob  fulbies  babbe  becboben  /  en  om 
bec  Staten  toille  in  befe  <Oo2log  toa.ö  gebomen/ 
'i  toelb  tegen  ceeïjt  en  ongeb2uphelijb  toag  on* 
bec  ben  geenen  bk  met  malbanbecen  in  <0O2loge 
toacen  /  en  bp  naeit  ongelooflijk  /  bat  oon  be 
©ifTcOerö  ban  Defe  lanben  met  ben  bpanb  geac- 
coïbeect  toacen  /  en  met  ttoee  of  b2ie  ©iffcöen 
b2p  guamen  /  baec  bk  ban  €ngeianb  genomen 
en  tpcanneltjh  getcacteect  toecben  /  bat  \)p  noclj 
meec  blacbten  alle  anbece  te  boben  gaenbe  baec 
bp  babbe  geboegt  /  bat  bp  Cacon  getcaebt  babbe 
baec  tegen  boo2  cetufe  te  feggen  bat  bp  be  öonin- 
ginne  te  bebenben  gaf  boe  be  faften  fouben  flaen/ 
tnbienmen  boo:  beft  p?etecten  baec  tcajfp  fonbe 
toillen  benemen  /  baec  obec  be  bectig  bupfent  S2e- 
bacenbe  iBannen  3ijn  /  bk  niet  anbece  bonnen 
ïeben/  of  men  foube  bk  moeten  na  ben  bpanb  ja- 

gen /  bat  ben  ftaeb  baec  op  fepbe  bat  be  Staten 
nocD  tcaffïjb  genoeg  Dabben  /  en  obec  alle  be  3©e* 
celb  tcaffnbeecben  /  en  bat  be  tntooonbeciï  befec 
lanben  baecom  ongeloofltjb  tïijh  toacen  /  bat  lm 
Cacon  tec  contcarié  gefept  Ijabbe  bat  be  benoftinge 
bec  ̂ o^loge  ban  befe  lanben  ban  be  gemepnte 
met  gcote  moepte  en  fo?ge  getogen  to02be  /  al$ 
niet  ban  nobe  toefen  foube/  tnbienfefo  njb  toacen/ 
bocb  bat  b'anbece  baec  bp  bleben  bat  ftace  ïfco* 
ninblijbe  Ifêajeftept  Datelijcben  fulhe  becboecinge 
foube  Doen  beletten  /  baec  op  menmoebt  boo2bacbt 
toefen  /  baec  af  bp  ongebieten  om  bec  importan- 

tie toille  ben  Staten  abbecteecbe  om  na  baec  Dtf* 
ccetie  baec  op  te  letten/  etu  ©ecmaent  boo2t$ban 
b'^mbafifabeucss  ban  ̂ enemacben  toat  bte  baec 
gebanbeltbebüen/ctc. 

3Bp  Oebb.ni  b'ec  bocen  berïjaelt  ïjoe  bat  <Don 
%cnanbo$ono<*raceca/  <0oubccneuc  ban^ouc* 
lams/  be  ;§tab311mten371|:>oftftabban  #icacbie/ 
met  eenenftouten  acnffag  ingenomen  beeft/  en  bat 
be  föoninh  ban  ©2anbcijh  be  felbe  boo2  ben  =^ec- 
tog  ban  25icon  bjebecom  teeftont  babbe  boen  be- 
ïegecen  /  en  is  felftf  baec  na  mebe  in  ben  Hegec 
gehomen  /  bk  ban  Jjmtenö  beben  altemet  uptbal* 
len  en  flaben  be  boo2fteben  in  b2anb  /  en  baec  on- 
bec  ooh  bet  ftlooficc  ban  &.  ̂ tim*  I  bat  biebt 
aenbe^tab  en  ban  eenbjonbecbaedijbgeboubjatf/ 
De  jprancopfen  tnecDen  alle  Dagen  ftechec  /  en  be 
^oninginne  ban  €ngelanD  font  ben  öoninb  mebe 
een  ftatige  öulpe/  befgelnbtf  beben  00b  be  ̂ aten 
«föenecael/  bk  ben  öoninb  belooft  babben  met 
4fooo  gulDen  op  febece  tecmiiben  /  en  guam  00b 
Dagelnfcö  beel  becfeb   5franö  fënjgf-bolb  ban 
alle  banten  aen  /  fo  bat  bet  ilegec  beg  üjoninbö 
flccb  bjecbe  /  en  bielen  ten  bepben  3ijben  bageltjhs 
beele  febecmutfecingen  ;  bes  &omnft$  ïegec  toaö 
nu  al  omtcent  12000  boet-bolbö  /  en  ;ooo  litup- 
tecen  (tecb  /  en  bc  €ectf-^ectoge  mibectuö  Cac= 
binael  bergnbecbe  ooh  een  ïegec  ban  omtcent 
18000  Mm  /  tn  1500  licfjte  peecben  /  om  3B- 
imeng/  bat  boo2  bit  beleg  feec  gestoabt  toas/ 
toebecom  te  ontfetten  /  baec  toe  be  Cacbinael 
alle  geceetfebap  maebte  en  gebeel  gecefolbeect 
toas  i  onbectuffeben  beben  bk  ban  Sflmientf  flou- 
te  uptballen  tegen  be  ï^oninbfe  /  en  bk  toebecom 
ftoute  aenballen  tegen  bte  ban  bec  &tab  /  baec 

bleben  00b  beljalben  be  gemene  folbaten  al  te 
met  becff bepben  <$bec(fenö  ten  toebec  3i)ben/ 
gelijb't  bbjhtaen  be  nabolgenbe  ifêiflibeban^ail* 
lp  aen  ben  J^eece  ban  <©lben-25atnebelb  en  anbece, 

MY  N  HEERE,  Ik  heb  u  fchrijvens  van  denWef  ban 

17.  Augufti  ontfangen  ,    van  den  Courier  Ie  Jj'1^ 
Dou  ,    waer  door  U.  E.  't  my  ontbiet  het  over-  $Ptre  baR 
geven  van  de  Stad  Berk  j  waer  van  wy  alhier  de^iötn 

tijdinge  al  over  tien  dagen  gehad  hebben  ,  en  den  ̂ "«Mt. Konink  was  daer  in  feer    verblijt  doen  hy    daer 
feker  tijdinge  af  verftond  ,  het  is  ook  een  groot 
en  geluckich  exploidt  na  fig  treckende  fo  veele  no- 
tableconfequentien  :  mijn  laetfte  is  van  den  laetften 
der  voorleden   Maend  ,   waer  üyt  U.  E.    fult  ge- 

fien  hebben  hoe  veel  men  gevordert  heeft  in  't  be- 
leg van    Amiens.    Recbtevoort  wil  ik  U.  E.  wel 

feggen  ,  dat  den   Konink  en  voornaemfte  van  fijn 
Heyr  daer  van  een  eynde   meenen  te  maken  bin- 

nen fes  dagen  ,   zijnde  het   Krijgf-volk  gelogeert 
op  't  rempart  tuflehen  de  hoogte  en  laegte  daer- 
men  fappeert ,  en  zijnder  vijf  of  fes  Mijnen  ge- 
reet  om  te  doen  fpringen  ,   het  is  wel  waer  dat 
die  van  binnen  een   rempart  gemaekt  hebben  op 
een  van  de  ermen  die  de  riviere  de  Som  me  in  de 
Stad  maekt  :   maer  men  gelooft  dat  dat  meer  ge- 
fchiet  om  eene  Capitulatie  dan  om  door  andere  ef- 
feóten  te  weder  ftaen  ,  daer  is  een  foldaet  over 

gekomen  die  op  fijn  leven  verfekert  dat  den  Gou- 
verneur   genaemt    Hernantello   de    Porte    Carera 

voorleden  Saterdag  omgebracht  is  geworden  ,  het 
welke  doet  denken  dat  het  Guarnifoen  ook  meer 
veronfekert  fal  wefen ,  zijnde  de  felve  een  vaillant 
en  kloek   perfonagie  ,    en   van  feer   goet  en    le- 

vendig verftand  en  oordele  ,   gelijkmen  vernomen 
heeft  uyt  de  Brieven  van  advijs,    die  hy  aen  den 
Cardinael  font ,    fo  (eer  mijn  Heere  dat  ik  meene 
dat  dit  tegenwoordige  dient  tot  een  voorloopfter 
van  de  inneminge,  die  ik  U.  E.  met  mijn  eerfte  ho- 

pe te  ontbieden.  Den  Cardinael  heeft  al  het  volken 
Wagenen  vergaert  die  hy  gekoft  heeft  ,  felfs  ook 

'bevel  gedaen  in  Arthois  en  elders  ,   dat  alle  de 
gene  die  federt  etlijke  Jaren  de  Wapenen  gedra- 

gen hadden  ,  die  fouden  hebben  weder  aen  te  ne- 
men en  op  een   fekere  plaetfe  komen  ,   hy  is  ge- 

logeert  fes  mijlen  van  des  Koninks  heyr  ,  't  welk 
niet  foekt  dan    hant- gemeen    met  hem  te  mogen 
worden ,  hy  is  vergefelfchapt  met  eenen  feer  fcho- 
nen  Adel  ,    die  vierig  is  om   eer  te   verkrijgen  , 
daer  zijn  3500  peerden,  van  de  befte  mijns  bedun- 

kens, die  men  ter  wereld  fien  mag,  en  daerkomt- 

'er  noch  dagelijks  meer  aen  5   de  welke  komen 
toelopen  als  tot  den   brand  (om  dien  te  leflehen) 
op  hope  van  een  Veld-flag  ,  fo  dat  men  alle  uure 
hier  is  in  een  verwachtinge  van  yet  merkelijks  te 
fien,  God  wil  door  fijn  genade  des  Koninks  recht- 
veerdige  wapenen    fegenen  ;    den   Heere  van  S. 
Luc  ,  groot  -  meefter  van  de  Artillerye  is  omge- 

komen ,    den  felven  dag   dat   Hernantello   fterf, 
waer  over  den  Konink  en  alle  de  wereld  feer  be- 

droeft  geweeft  is  ,   hebbende   verloren  een   man 
die  fijnen  laft  feer  wel  weerdig  was  »  dit  is  mijn 

Heere  't  gene  ik  U.  E.  kan  ontbieden  van  dit  be- 
leg, &c. 

Uyt  Picquingy  den  9.  September  1597. 
Ondertekent , Saiïïy. 

ïupuS  3teutcanicu$  /  be  &oon  ban  tfintoni  mmn 
.fIBecia  /  €>becfte  obec  be  ftuptettf/  toect  ben  9«^"eS 3(lugu(ti  met  een  gcof  <6efcöut  gefcljoten/  en  <ïerfö,eqcöu» 
ben  becben  bag baec  na/  %cnanbo  (Cello  $o?-iniDcöe 
te  Caceca  /  bk  be  ̂ tab  ingenomen  babbe/  ge-  PSS*% 
bjfe  becbaelt  i£  /  toecbe  ben  becben  &èpttmb?t$/!lipK  t>« 
al$  bp  obec  een  b2ugge  toilbe  gaen  /  bk  met  een  «staör  uan 
boojbanb  obectogen  toass  /  om  be  tfcancopfen  bie^ie"? 
upt  be  ïoopgeaben  feboten  /  bet  gefiebt  te  ftene*;2ïn 
men  /  boo?  een  fnbe  gefcljoten  /  baec  ban  bP  tec*  jjjn. 
(lont  boobt  biel  /  't  toelfe  be  belegecbe  niet  toep* 

ntg 
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m g  bcö2&efoe  /  ttoee  bagcn  baet  na  toctbe  ooft  be 
I£ecE  5pcanctfcutf  ̂ §pincu$  i$cere  banaan  Eucq/ 
een  toonbe  aen  't  ftooft  gefcljoten  /  baec  ï)p  ban 
ftojf/  tot  geen  min  beb2oeftbept  banbe  bcleggeroV 
als  be  belegeröe  toaten  gebjeeft  obec  Dct  obednben 
ban  bc  booaioembcn  $02te  Caceta  /  en  fo  gingt 

baft  bagelijfts?/  ban  b'eeri/  ban  b'anbec  boobblij- benöe  /  Capitepn  gjan  bc  <$ufman  $  oon  in  een 
tiptbal  boob  gcblcbcn. 

^.cacbf»  3£>e  Cacöinael  ülbetttrê  fonb  ben  <*352abeban 
n^ibcc*25UfqU0p/  öcnöbecftensöaclotte/  |^icolaesS25a- 
ïï'Sjfla/  en  «öatton  ̂ pinola/  met  een  beel  uptgelefen 
Ïkot.  &njgfbolH  boo?  fjeenenna  <©ourimus:  benftëaet; 

fcDaln  25tcon  bacc  ban  getoaeufcljout  toefenbe  / 
ttonfe  tegen  /  en  toaö  gcnlupbm  fo  bicljt  en  on- 
berfiens  op 't  lijf  batfe  fiaec  niet  in  02b2e  ftonben 
dellen  /  maec  namen  frïjanbelp  be  blncbt  /  en 
beclorenbzie  ©aenbelen/  en  meet  alg  ttoee  Ijonbect 
peecben  /  en  toecben  no  ban  be  ̂paenfe  gebam 
gen/  bc  Cacbinacl  SfJlbettuS  bolgt  met  öet  gebee* 
Ie  3legec  na  Sfitrccbt  toe  /  en  nam  <6?abe  $ie^ 
tec  €cn|t  ban  jflüanfifelt  bp  ficn  ̂ k  ïjcm  in  n> 
nenïjogen  oubecbom  liet  in  een  litietpe  boeten/  en 
nam  ïjet  ©betfïe  <®uartier-meefiecfcDap  toaet/  fp 
ïjabbcn  ia  gcote  jtuchen  <3efcljutö  bp  Darc  /  «t 
quanten  fo  tot  <Douclano7  baec  fp  beeftonben  bat 
ben  üaninn  fijnen  Segec  ban  meug  gefferitt  Dab- 
be  met  betfcD  bolu  bat  bem  be  %«oge  ban 
H^onpenficc  toegeboect  Dabbe  /  ebentoel  toog  öp 
met  fijnen  £eget:  boo?t  /  om  te  fien  toat  ïjp  foube 
nonnen  uutrecöten/  macc  be  &oninï$  [jabbet  obec 
al  fo  befet  en  boojfien  bat  ty  niet  feonbe  beb2i> 

ben  /  fo  bat  ftp  fonbec  ̂ t  gebenntoeetbigo'  upt  te 
reebten  /  toebecom  berooft  na  ̂ trecljt  /  be  &o^ 
ninft  öem  eentoijle  ttjbtfberbolgt  öcbbenbe/  guam 
toeberom  in 't  Seger  boo?be  ̂ tab  ban  Sflmientf  / 
tn  fonb  een  (Ccompettec  aen  be  belegetbe  in  be 
^tab/  en  bebefe  op-epfefjen  /met  becnlacinge  be? 

toijlefp  fagen  /  bat  boo2  bes1  Cacbinaeljs  aftceft/ Den  alle  jjope  ban  ontfet  benomen  toasv  batfe  niet 
Daltfatrig  fouben  toefen  /  op  bat  bp  tegen  fijnen 
toille  niet  gebtoongen  toecbe  /  COiiftcn  bloeb  te 
becgieten/  batfe  baetom  op  baec  fasen  fouben  let* 
ten  /  en  eetlijue  conbitien  bebingen  /  betoijle  fijn 
öenegentöept  nocB  fulR$  toa$  /  be  itëarqutó  ban 
jiBontenegco  tik  3ebect  be  boob  ban  $02tecaceco/ 
ban  be  gemeene  öcijgf-(©betficn  tot  <ï5oubecncuc 
ge&ofen  toatf  /  en  febect  geaoubecneect  Qaöbe/ 
raeb  gebouben  bebbenbe  met  ben  l^cijgf-caeb/  bec- 
focfjtbat  be  Öoninh  O^m  notfj  befe  gunft  toilbe 
betonen  batfe  eenige  aen  ben  Cacbinaclnocö  moclj* 
ten  fenben/  om  fijn  lefle  bebelte  bectfaen/  beöo^ 
ninft  toel  becfebect  3ijnbe  batfe  ten  ttptecften  geno^ 
men  toacen  /  betoiüigbe  &en  't  felbe/  epntelijlt  na 
bat  fp  eenige  <©efantcn  aen  be  Catbinael  gefon 
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die  nu  niet  ful- 
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aengaende  de  fieken  en  gequetflen  , 

len  mogen  vervoert  worden  ,  fullen  binnen  de  Stad 

blijven  ,  en  gecureert  werden  tot  dat  fy  genefen 

fullen  zijn,  en  fullen  alfdan  in  aller  fekerheyt  mo- 

gen vertrecken- 
4.  Alle  de  gene  die  mettet  Krijgfvolk  ,  uyt  de 

voorfz.  Stad  fullen  willen  vertrecken  (van  wat  ftaet 

of  natie  die  zijn)  fullen  't  felve  vryelijk  mogen  doen , 
en  hare  goederen  die  haer  toebehoren  mede  mo- 

gen nemen  ,  fonder  dat  haer  yemand  ,  dies  aen- 
gaende fal  mogen  molefteeren  ,  en  de  gene  die  in 

de  felve  Stad  fullen  willen  blijven  ,  fullen  in  alle 

verfekertheyt  hare  goederen  mogen  gebruyken  ge- 

lijk fy  voor 't  innemen  der  voorfchreven  Stad  gedaen 
hebben  ,  vernieuwende  alleen  ,  en  doende  Eed  van 

getrouwigheyd  aen  fijne  Koninklijke  Majeftey  t. 

5.  Sy  fullen  ontflagen  zijn  van  de  betalinge  van 
droge  Medicamenten  ,  en  andere  dingen  by   haer 

genomen  ,  om  hare  fieken  en  gequetilen  te  cureren 

en  beforgen  ,  en  van  gelijken  van   11000  ponden Bufcloten. 

6.  De  onderfaten  en  dienaers  des  Koninks  bin- 

nen de  felve  Stad  gevangen  wefende,  fullen  losge- 
laten worden  fonder  eenig  rantfoen  te  betalen ,  van 

gelijke  fal  gedaen  werden  ,  den  geenen  die  uytter 

Stad  gedragen  zijn ,  in  den  Leger  van  fijne  Konink- 

lijke Majeftey t  en  andere  die  geduurende  defebele- 

geringe  gevangen  zijn  ,  menende  in  de  voorfchre- ven Stad  te  komen. 

7.  Sijn  Excellentie  heeft  toegelaten  datter  drie 
van  de  hare  fouden  mogen  reyfen  by  haren  Over- 
ften,  vergefelfchapt  met  tien  peerden  ,  om  van 
dit  jegenwoordige  verdrach  te  adverteren ,  en  om 

't  felve  te  doen  fal  e;emaekt  werden  een  ftilftand 
van  wapenen  ,  voor  den  tijd  van  fes  dagen ,  welc- 
ke  fullen  expireren  en  om  gekomen  zijn  Don- 

derdag 's  morgens  eerft  komende  ,  op  al  fulkc 
conditien  fo  fy  binnen  den  felven  tijd  niet  zijn  ge- 
fecoureert  met  twee  duyfent  Mannen  ,  die  bin- 

nen de  felve  Stad  fouden  komen  ,  dat  fy  daer 

uyt  fullen  vertrecken  ,  en  de  Stad  leveren  aen 

fijne  Majefteyt ,  op  de  boven  gefchreven  con- 

ditien ,  den  felven  Donderdag  's  morgens  >  fonder 
dat  van  node  fal  zijn  cenig  ander  tra&aet  of  ac- 
coort  te  maken. 

8.  De  voornoemde  Marquis  van  Montenaigre, 

mitfgaders  de  Capiteynen  en  foldaten  binnen  der 
felver  Stad  wefènde  ,  fullen  gedurende  de  felve 
tijd  van  ftilftant  .van  wapenen  niet  mogen  helpen 
of  favorifeeren  den  genen  die  fouden  mogen  beftaen 
te  komen  tot  haer  fecours  ,  en  fullen  de  Trenfeen 
befet  worden  met  de  ordinaris  wacht  ,  die  van 

gelijken  niet  fal  mogen  attenteren  tegens  hen- 

luyden. 9.  Sy  fullen  fijne  Majefteyt  tot  verfekertheyt  en 

ben  ïjabben/  fjCÖben  fp  ben  féonittn  be  ̂ tab  Obet-   onderhoudinge  van  dit  jegenwoordige  accoort  ftel- 
gegeben/  Opbe  nabOlgenbC  COnbitien-  len  vier    Capiteynen  tot    Oftagiers  ,    te  weten  : 

twee  Spagniaerden  ,  een  Capiteyn  van  de  Ruyte- 
rye  en  een  van  de  voetknechten  ,  een  Italiaen , 
en  een  Wael  ,  en  fal  fijne  Majefteyt  ,  gedurende 

de  voorfeyde  ftilftant  van  wapenen  inde  voornoem- 
de Stad  mogen  fenden  en  houden  een  of  twee 

perfonen  ,  fulke  als 't  hem  fal  goet  dunken,  om  te 
letten  of  fy  daer  in  yet  verfterken  of  repareren , 
en  of  het  fecours  dat  daer  foude  mogen  in  ko- 

men ,  foude  wefen  van  twee  duyfent  mannen: 

haer  fal  gegeven  worden  Convoy  en  verfekert- 
heyt tot  de  voorfeyde  Stad  van  Dourlans  ,  en  fij- 

ne Majefteyt  fal  haer  beloven  »  ingevalle  dat  fy 
haren  Leger  daer  niet  vinden  »  dat  tegen  haer 

fal  geattenteert    werden    tuflehen    hier    en voor  Arniens  den 

titultn       In  den  eerften  heeft  fijne  Majeft.  geaccor deert , 

erop  ötn  ̂   njet    fuuen  werden  geroert  de  begraefFeniflen , 

in  nochte  d'Epitaphien  en  Tropheen  van  Hernantel- 
janfijijf»  lo  Portecarero  ,   en  van  andere  Capiteynen  in  de 

^«'ö  rt  Ker^en  ̂ er  voor^z-  Stacl  begraven  leggende  ,  be- 
(C,9  e  Z    houdelijk  datter  niet  en  zy  in  prejuditie  van  de  ee- 

re  van  Vrankrijk  ,  en  dat  haer  toegelaten  fal  zijn 
hare  dode  Lichamen  van  daer  te  mogen  halen   als 

't  haer  goetdunken  fal. 
x.  Dat  alle  het  Krijgf-volk  in  de  Stad  wefende 

van  wat  natie  fy  zijn  ,  daer  uyt  fullen  trecken  met 

hare  wapenen ,  ontfteken  Lonten ,  vliegende  Ven- 

delen ,  geluyt  gevende  Trompetten  ,  en  flaende^'niet Trommelen  ,  met  hare  peerden  en  Bagagien, 

alle  't  gene  dat  fy  fullen  konnen  mede 

Atrecht.    Gedaen  in  den  Leger 
19.  Septembris  1597. 

en  alle  't  gene  dat  ïy  lullen  konnen  meae  nemen 
haer  toebehorende ,  lb  op  hare  peerden ,  als  dat  fy 
met  den  lijve  fullen  konnen  dragen.  3Den  &oninn  fytft  ban  tiit  aCC002t  be  &mm 

3.  Dat  haer  gedaen  fullen  werden  fo  veel  Kar-  <©enei*ael  b002ftjncn  ?fimbafTabCllf  25l!5anbal  bOCrt 
ren ,  om  hare  gequetften  en  fieken  te  mogen  voe-  !  abbCCtCtcn  /  bolgenbe  feïtece  JlBiflïbe  ten  felbdl 
ren  tot  de  Steden  van  Dourlans  of  Bapaulma ,  met  I  bage  b^  ftem  acn  fjaec  gefcïpcbcn  /  W  be  Hfttt* 
goed  en  feker  convoy  ,  welke  peerden  en  Karren  |  CC25U3anbaï  ÜenlUpbCtt  baec  na  gelebett  ÏJCCft  /  lUp* 

i'y  m  aller  fekerheyt  wederom  fullen  fenden  ,  en  bCltbC  albUJJ : 
|  Soer 
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Het  vier-en-dertigfte  Boek, 
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QEer  lieve  en  wel  beminde  goede  Vriendeji  en Sftjief  »ait 

ninffain     ̂  Bondgenoten ,   gy  en  foud  aen  geenigen  Prin- 
©aanhrtjft  cehet  veroveren  der  Stad  Berk  aen  den  Rijn,  kon- 
atn  öe  IJt*  nen    veradverteren  ,      die  hem    meer    foude  mo- 

""  &*\* Sen  verheugen   in  U  E.  welvaren  en    profperiteyt 

taelSc"  '  dan  ik  ,    waer  over  ik  my  ook  van  ganfeher  herten ©a-tentfl»  met  U  E.  verblijde ,  en  ten  eynde  ik  uwer  E.  van 
be  jjfcoec*  gelijken  mach  bewijfen  ,    laet  ik  uwer  E.  weten 
©"Sta»     dat  den   Cardinael  Albert  tot   hier  toe  gekomen ttm.         wefende  om  defe  Stad  te  fecoureren  of  ontfetten, 

wederom  te  rugge  gekeert  is  ,   fonder  't  felve  te 
konnen  volbrengen  ,  in  fulker  voegen   dat  de  be- 

legerde ,  bemerkende  dat  haer  alle  hoope  van  fe- 
cours  benomen  was,   hebben  op  huyden  met  my 

gcaccordeert  mijne  Stad  wederom  te  leveren,  op 
alfulke  conditien  als  uwer  E.  den  Heere  Buzan- 

val  mijnen  AmbaiTadeur  by  U  E.  wefende  ,     van 

mijnen  't  wegen  uwer  E.  fal  te  verftaen  geven: 
my  verfekert  houdende  dat  uwer  E.  daer  in  niet 
min  fult  verblijf  wefen ,  als  ik  in  de  veroveringe  der 
Stad  Berk  by  U  E.  gedaen   hebbe  geweeft  ;    Ik 
twijfele  ook   niet  of  den  voornoemden  Cardinael 

fal  noch  al  op  cenige  van  mijne  Steden  yet  willen  ar- 
tenteren,  om  fijne  fchande  te  bedekken.  In  denLe- 
ger  voor  Amiens  den   19.  Scptembris  1 597* 

Ondertekent , 
Henry. 

Noch  lager, 

De  Ncafvilk. 

't  Opfchrift  was , 

Aen  onfe  feer  lieve  goede  Vrienden  en  Bondgeno- 
ten den  Heeren  Staten  Gcnerael  der  Vereenigdc  Ne- 

derlandfe  Provintien. 

©e  m*v  3^  boo2fcf|2eben  ̂ ondecdag  genomen  3ijnde/ 
qni?  He  të  den  |Racnuï0  bc  ffêontenegco  upt  ber  <§tab  ge* 
monic*  tcöen/  en  fiomenbe  omtcent  ben  fèoninn/  trat 
X£e  ÖP  ban  fijnen  $eerbe  en  nufte  be  ̂ $tegel  repe 
ftapttep»  ban  den  &onintt/  en  fepbe:  groot  maefmger  te 
itmmfoi'mnH/  na  bien  utoe  ifèajcitept  tie  ̂ tab/  öte  te 
tatmttth*  borenbe2502gcren  macDttg  toaren/unuepgen  ge- 

mutSl  macut  Öebt  'f  f°  W*  *u  öe  fcWje  *n  uto*  HöaieHeptj» Danben/  om  daer  mebe  na  8  C  geballc  te  Uande* 
len:  be  ïionmn  anttooo?de  öcm  beleef  delijït/  en 
Dpgtnli  toeder  te  peerde/  en  nam  fijn  repfe  boon/ 
en  DP  toerd  met  alle  fijn  boïcH  in  feïierDept  belept 
tot  op  Oen-lupder  bobem  /  en  fjem  bolgben  2600 
jfl&an  te  boet/  600  paetden  /  en  beel  ©20utoen  / 
met  160  toagencn/  bacc  be  getoonde  en  ur  anken 
op  geboert  toerden/  enbe  toog  be  ïiomnh  beo: 
abonb  met  1000.  föupteren  in  be  <&tad  /  tn  be 
grote  Merite  /  daer  Det  Te  Deum  Laudamus  ge* 
fongen  toerbe/  met  groter  b20lijHDcpb:  baec  na 

toog  be  ïjoninfe  toebcrom  tn  't  llegec :  ben  &o- 
mnn  Dabde  bocBDcmsenomenbe  ^tab  ban  <©our* 
iansf  te  belegeren/  fo  öet  be  tijb  be<$  gaertf  Dabde 
toillen  lijden/  macc  ben  groten  Ctètf/  baer  mebe 
fjp  Sdibcrtum  meenbe/  hk  met  fo  beel  bolfts  tot 
ïjem  genomen  toaov  toilde  fip  niet  onacngefp2o* 
ïien  laten  /  maer  bolgbe  ftem  tot  onber  be  $002* 
ten  ban  3Ctrccl)t/  baer  in  DPftenclijK  5öndebaneen 
ftniinantic  getogen  toa$  /  baec  na  fcDinte  DP  een 
Regiment  boct-bolng  tn  be  ©002-ftad  /  en  baer 
na  liet  l)p  met  cenige  grote  ftunfcenïn  be^tabfclne- 
ten/  om  net  garnifoen  toteentge  frbatmutfclinge 
upt  te  lonnen  /  macr  be  Cardinael  Dielt  fijn  bolh 
al  binnen/  fo  bat  ben  Hjomnfe  fiende  bat  fju  niet 
tonde  uptcedtten  bectron  /  en  tegen  ben  abond 
quam  Iip  toeder  te  paöbaer  Ijpbeö  onderen  baegtf 

ba^  ©?cdc  tnfTcïïen  M^  ttott  &ünmgen/  't  teclft al  booi  öct  oberballcn  ban  Hmicnö  toais  begofl 
getoeejt/  ban  toasi  booj  l)et  fclbe  oberbal  acljtcr 
toegen  geblebcn/  toant  be  Éoninh  ban  ©?anh* 
ctjn  nu  necgensf  na  toildc  lupttecen  /  boo?  en  al 
eer  öp  3lmicnö  toebcrom  onder  fijne  macDt  öadde 
gebjacDt/  daer  toerde  fo  beel  geöandclt/  dat  tot 
eeriter  gelegentDcpt  /  fo  foude  ten  bepden  3ijden 
Commiffariflen  geo^donneect  toecden  die  met  crnfl 
ban  i^2ede  fouden  fiandelen» 

gn  bcfen  tijd  toerden  etH?ïte  23?ïeben  geinterci- pieert  ban  ben  Carbinael  SClberto/  aen  ben  ̂ cr-  JgJE 
togban  iBercure/  baer  in  ïjp  fiem  raeb  ficlj  tegen  bn^tn 

bm  Mmnh  ftijf  te  Gouden/  deö  belooft  Ijp  öem *«» bw 

dat  geen  ©>edc  tuifdjen  bepde  dcfe  koningen  fon*  JJctl"« de  toerden  gemaent/  of  den  hertog  ban  i^ercurc 
foude  baer  in  mede  begrepen  of  bedongen  toer* 

ben. 
3&e  €ertf-lectog  SMOcrtujS  Carbinael/  na  Qet®iMl 

obergeben  ban  iBmienö  noclj  tot  afiteccfjt  ften  30n-  mm* 

be  ban  eenc  fguinantie  /  btc  ijp  albacr  gekregen  J?»  't Oadde/  fo  3ijn  aldacr  genomen  de  <6cdeputecrde  ̂ rJar ban  Oct  «02aeffcöap  ban  ©laendecen  /  om  fijne  ©latnse; 

^ooaljepd  te  bmonen  de  gcjladige  nuellingcn  die  «n/tom 
fp  leden/  ban  Ijct  <5acntfocn  binnen  Ooficnde JfajJJ 
leggende/  flern  2000.  0im  te  boet/  en  4  Com-  ter aun 
pagnten  peerden/  detocihc  fp  fepben  dat  altcmnelm  beefe 

ondecHouden  toerden  tot  «often  ban  öet  Eand  ban  J««m Blaenderen/  3ijnde  dat  nocliïjet  minfïe  ongemaft/^JS 

ten  aenficn  ban  Dtt  ftennclijft  pecijftel  /    't  toclfc  fouöe  te 
toaer  toa$  in  de  toegen  te  geb^upnen  /  blijbende [*"  b«i«« 

den  repfenden  man  difttoil^  gebangen/  en  moeten- fletctu de  dan  grote  rantfoenen  geben  om  tocderom  lo.sf  te 
«omen/  en  bat  de  Xanbenbieben  leggen  ongecuïti* 
beert  /  p2efenteetben  grote  be<iuaemljept  indien 
fijn  ̂ oogljcpd  bat  belegge  toilbe  ter  fjand  nemen/ 
en  200000  kronen  in  gelde  gecect.  v£enige  om 
be  ©lamingen  te  belieben  /  öebben  bit  beleg  W 
gonnen  te  beboteren/  en  ben  Carbinael  aen  te 

p2ijfen/  b'Cectfl^ectog  toonbc  tyn\  toillig  en 
begeerig  te  30»  om  Den  öten  boo?n  upt  be  boet 
te  trennen;  até  \}p  nu  toebcr  tot  fijne  gefontDept 
genomen  toaö  /  i£  Ijn  Segcr  opgetronnen  om 
öe&epetepafTcrett/  boo?  jiKentjn/  ̂ arlebeeft  en 

€o?trijli  /  altoaer  doen  lag  ̂ Don  Stoupo'  de  ©elafco/ die  fijn  &pacitó  Regiment  getjuiteert  fjadöe  om 
bcrlof  te  benomen  omna^pagnicn  te  repfen  /  ijct 
toeln  fnn  fcloogfjept  gcqcbcn  ijaddc  aen  den  %imtc* 
nam  ©clt-iBaerfcnain  <^on  »©afpac  ̂ apena/ 
en  Dct  «©jficie 't  toeln  defelbe  berltct  aen  ben  ̂ ee* 
gcant  iBajo?  Martin  Éopc5  bc  tlpbar  /  gcboo2* 
tig  ban  ̂ egobien  /  in  't  ïtoninnrijfe  ban  ©alen* 
tien  /  toelh  (ïlöaj02fcDap  ban  't  felbe  Regiment den  Cardinael  toebcrom  gaf  aen  Cïmftobal  be 

3Cubar/  bet  |^ajoo2fcljap  ban  't  ftcrument  ban ^>on  Caclotf  Itó  Coloinna  toiert  g^acbeti  aen  ?&m 
53cd?o  iic  ̂ erniento/  be  toclne  boe  Coloncl  toa.é 
ban  't  l^apclfe  Regiment  /  en  bat  ban  Ijct  üe* 
gtment  ban  %ttp#  be  ©illnr  aen  ben  Uapitepn3B* 
ïonfobe  fttbcra/  gebende  fijne  ̂ oogfjept  een  Com* 
pagnie  aen  5intonio  de  ̂ aballót/  de  toelhe  Mfc 
102  toa$  ban  ̂ >on  Carloö/  3ijndc  eec|t  ©aen* 
d2agec  getoecfi  /   en  té  daec  na  Colonel  gefl02* 
ben/  als?  ooheene  aen  2flnd2ie.$  <®$ti$/  bte^ajós 
toaöban  ïopss  de  ©illac  /  mede  ©aendaager  g^ 
toceft  5ijnde. 
Qt  Certotyrtog  Cardinael  te  fö2iigge  geno* 

men5ijnde/  rontfom  toelKeftad'tgebecleïegcrgc* logcecttoaiS/  téfelf  inpecfoon  (becgefelfd)apt  met 
fijnen  öaed/  en  ban  een  baftant  getal  ban  ïSup-  gJJJ 
tctsS  en  Hnecfjten)  bollende  gaen  befigtigen/  fOfiwar 

ban  de  3ijdeban  ̂ ieupoo2t  aïöban  die  ban  «öian-  tè^ 
nenberg/  en  op  bepde  piaetfen  bielen  dappere  fcöer*  JJJjy' 

ben  -i^ecre  ürbanum  Habellum  tot  lEacrfcljalft |  mutfingen /  met  Det  bollt  ban  't  garnifoen/  nieten 
ban  ©!an^ri)ïi  maehtc  /  en  «em  eencn  ftaf  tot  een  te  min  Ijecft  fjet  alles  fecc  tod  befigtigt  /  ja  felfjs  i«8of- 
tehen  ban  fijn  Ikrijgö  ampt  leberde/  met  getooon- loon  de  gragten.  |Baer  die  ban  ©laendercn  nict"Eb/ ie  ceremoniën/  in  tegento002digDept  der  booi 
naemfie  peeren. 
omtrent  tier  felber  tijb  Dandelde  ben  <0bcr(len  ban 

bc  ipcaneifcanec  iBoninnenin  bcn^amcbess^au.o' 

gereet  fjebbenbe  be  bingen  tot  l}ct  beleg  nodig/  met  bElC3n 
fuUien  beerdigliend  alö  3?  toe(  aepsefenteert  Dad*  uan  bi 
den/  fo  i&  be  Catdtnaei  na  25iiifli'ï  geceplt/  al* 
toacr  &p  Dooft  boo?  Dooft  Decft  Mm  toeten  be 

abbgfen 
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nbbiifen  ban  be  ftaben  en  Coloneté  /  onber  bc* 
bielne  berfcöcpbcnftepb  ban  geboden  toa^  /  fom* 
mtge  fepben  /  bat  alleenlijk  be  reputatie  ban  bat 
Segec  /  en  öe  tegentooo^bigftept  ban  ben  <£crtf- 
^ertog  bcfiant  toa#  om  öet  <@üarnifocn  ban  Die 
ótzb  bcrfacclit  te  manen/  bat  beJBaïlcn  ban  bie 
]§tab  altcmacl  ban  ̂ ant  toaren  /  obermitg  fiet 
neuzen  battcr  toaö  ban  aerbe  /  batmen  be  felbe 
befclnetcnbe  /  batclijb  tot  bc  gronb  fouöc  nomen  / 

fullen  mahen  /  bie  een  feher  btfcourtf  beeft  upt* 
gegeben  öp  maniere  ban  ttemonflrantte  aen  be 
<£.  Meeren  fiaben  ban  &tate  /  bienenbe  om  een 
mtbbel  aen  te  tonfen  ban  't  gene  bit  gaec  t>p  njn 
€rcelïcntie  fo  ïoffelijn  getoonnen  të  /  te  beOou- 
ben  /  en  om  te  p?ccabceren  en  tooozhomen  bat  be 
bpanb  nimmermeer  aen  bcfe  5i)bc  bcö  ïlijnss  fou? 
be  nomen/  en  boe  mei  bele  lupben  ban  bic  natu- 

re 5ijn  bat  fp  anbere  perforten  rabcn  en  perfua* 
metmeerber  licljtignept  ban  men  foubc  meenen  /  j  öeren  /  boe  fp  nare  fahen  fullen  acnfïcllen  /  bie 
bdt  teu  l$crft-tijö  (3t)nbe  als  ban  bet  b?oogfle  fap;[ nocljtan*  rtaerfelbcn  metten  beften  f  tonnen  rabcn/ 

foen  /  en  be  toatcren  op  't  laechfte )  be  bcquaemfïc  niet  te  min  fullen  top  eentf  mogen  ften  en  crann- 
toaö  om  te  ap2oclKren  /  bat  ftet  «JTanael  feer  licljt  neren  /  toat  oefen  booKiocmbcn  Cleeffen  $a= 
te  floppen  toa.o  aen  ben  lBonb  /  mit£  inbengronb  triot  boo?  raeb  gegeben  öceft/  ï)p  f^Tt  ban  ai$ 
borenbc  eenige  ̂ diepen  met  (leen  gclabcn  /  en  bolgt. 
epnbclijK  battet  geencn  noob  toatf  /  al  mojtmeri 
fClJOOn  baer  ben  geljCClcn  3©iniCC  Uiijbcn  /    alfO ,   A  Lfo   bet  ontwijfelijk  is  ,     of  den  Spagniaert  *JJJf 
Uc  ban    ©ïaenbeten    feer  bed    klitten   bOOJ   be,  "falt'eeniger  tijd  met  liften  of  anderimts,  fag- Vn  bt  »i* 
^Olbaten  gereet  Ijabben  /   al.Ö  Ooft  be  noOtmen^ten't  gunt  hy  dit  Jaer  aen  dees  fijde  des  Rijns  ver- ter,  natKn 

btgc  leef-tonten  /   batmer 't  geïjeeic  l'aer  /    en  een 'loren  heeft  weder  te  krijgen  ,  of  ten   minften  we-  »«nA.n» 
j'air  langetgenoeö  aen  fOUbe  IjclJÖcn:  Anbere  bi&  der  eigens  in  te  boren  ,   fo  om  de  grote  emolu-  J£nt2|rg,n' 
tOtircerben/  DOC  feer  batmen  fifljtcbebenhcnljaö*  nienten    (die  hy   door  't  verlies   der    felve   quar-  f)Quitmiïc 
be  batmen  ecu  flab  ging  belegeren  bicmen  IjCt  fc*;  tieren  moet  or.tbeeren)  na  te  jagen  ,  als  om  we-  öaii'r  fitne cours  niet  beletten  ban  /  bamen  be  monb  ban  bc 

«Óenle  ceeft  floppen  (snhc/  en  bat 't  felbe  gelucKcn- 
be/  geiijh  men  beo:  gaf/  alle  be  rcflc  ütDt  toaö/ 
maer  battet  bcrmctcJljept  teas  fonber't  felbe  eerfl te  boen  /  ficu  cenen  aenflog  te  onöcrtoinben/  baer 
men  tcaen  ïiabbc  bne  fuifce  machtige  bpanben/  al£ 
bc  honing  ban  ©zan&rijfe  /  be  fèoninginnc  ban  €n? 
gclanb/  en berebcUe Staten/  clnobanbctoeïnefc- ftcr  baö  bat  be  OeftoubenifTe  en  befcljermingc  ban 
Ctoflcnbe  bouben  fotiben  boos  ben  epgen  (auc  3-  be 
€ert^-^ertoge  Sllberru^  t$  cpiitelijft  ̂ c  opinie 

der  bequame  middel  en  voet  te  gewinnen ,  om  de-  öii  Mae* 
fe  Landen  te  belchadigen  ,  en  de  oud.-    ontubu-  fijf^QxttU 
tien  te  hervatten,  fo  is  het  (onder  corre&ie)  hoog  irntiefo 
van  noden  ,    dat  tegens  de  felve  piadijken  by   de  loffetijfit  ijl 
hoge  Overigheyt  i  ,  tjjds  verhen  werde  ,  na  dien  ̂ /" nte 
men  feyt  ,  dat  vuorfiene  pijlen  weyniger  quetfen ,  p'.craöutn en  behoortmen  des  te  meer  op  de  fake  te  achten,  öa;öe 

om  de  goede  gelegentheyd  ,  die  de  gemene  vyand  fjf"* 
door  de  huygelinge  en  collufie  der  Cleeffe  en  Ga-  nuiïcé* 
lijkfe  Raden  ,    en  andere  Officieren  ,    merkelijken  tttatn  De« 

heeft ,  die  j*eerne  s^es  ̂ oor  oogluykinge  tot  ag-  5^'öthoe*1 

bpgebaiicn/  batmen  be  belegert'ngc  ban  ODOfrcnbeiterdeel   deler  Landen  fouden   pafleren  laten  ,    a!^"9'1"^ 

1on3tï* 
Ito  De 
forio 

ai»m>n 
jfftlOÜÖ. 

tot  op  een  anbec  tijb  foubc  uptjlellen  /  en  ban  be 
felbe  met  aller  ernft  bcrbolgch/  en  battnenonber* 
tuffcöcn  remebierenbebe  oibttiarifc  ftróperpe/  ï)ct 
felbe  met  tyit  5f02ten  foube  bonnen  boen» 

^cn  €ert0  hertog  te  2&ugge  toefenbe  /  ftrecg 
tübinne  bat  ̂ oh  Hlbaro  <öfo?io  /  leggenbe  met 
fijn  Compagnie  Sancier^.te  3tattb?ccljp  op  een 
alarm  uitgetogen  toaö  /  tit  bk  ban  oöuife  ge? 
maebt  ïjabben  /  en  bat  hp  baer  boob  gebleben 
toasf  /  en  becle  ban  fijn  bom  Dp  be  felbe  tipt  een 
(Êmbufcabe  gebleben  en  omgebjjacljt  maren,  ̂ c 

€ert3"-ï$ertoc  maö  baerom  beb:oeft  /  alfo  bet 

waer  't  fchoon  tot  verdeifFenis  van  hare  eygen 
land-faten  ,  die  tot  defe  partye  wel  geafFe&io- 
neertzijn. 

En  kan  over  fulks  niet  na  laten  een  goed  Patriot 
uyt  het  Land  van  Geef ,  die  uyt  het  welvaren 
deler  Landen  het  oordeel  van  fijn  eygen  Vader- 
lant  oordeelt  te  dependeren  ,  U-  E.  voor  te  dra- 

gen de  middelen  die  hem  dunkt  dat  de  Vyand 
ibude  konnen  gebruyken  ten  eynde  als  boven ,  en 

de  remedien  diemen  daer  tegens  foude  konnen'aen- 
wenden. Voor  eeift  dunkt  de  voorfchreven  Patriot  dat  de 

een  b:00m  Capitepn  toatf  gebjeefl  ban  groter  Ö0*\  vyand  wel  foude  trachten  eenige  lieden  of  pi aetfen 
pc/  fijn  Compagnie  is  gegeben  aen  J>eb20be<6a- 
lego/  toiensf Compagnie  ̂ Irmiebiifierö/  obermitö 
boe  i\Vt  beleg  ban  2Hmicnö  mccfl  te  niet  gerant 
toad/  tó  berbeclt  onber  anbere.  «6c«  të  om  beeg 
ttjb  <©on  $eb:o  bc  tyaMia  met  berlof  na  ̂ pa^ 
gnien  gcrijjt  /  en  fijn  Compagnie  3lancierj$  toert 
ben  Capitepn  l^crnanbo  ̂ alafar  gegeben  /  toel 
lie  Compagnie  mebe  onber  be  anbere  ̂ paenfeber^ 
bcelt  toaei  /  W  ban  t©on  r§ancljio  be  25urna  / 
betoelfie  mebe  met  berlof  na  ̂ pagnien  gegacn 
toaö/  i3  gegeben  aen  ben  Sergeant  iBaj02  <®on 
^ebjo  0onfe  be  Scon  /  en  bie  ban  ben  Capitepn 
<©on  SClonfo  be  jtionb^agon  is  geboegt  Op  bic 
ban  bert  <0enerael  /  be  toelfte  niet  feec  compleet 
toatf. 

v^cn  Carbinael  is  in 't  ïactfle  ban  iSobember 
na  23?nfTcl  gerijfl/  altoaerfjp  beiaft  fjeeft  betae= 
giment  ban  ben  ̂ arrjuitfbe  (Crebico  tercfornice^ 
ren  /  bat  tö  onber  (lefeen  /  bat  influptenbe  in  bat  ban 

m  ito»  ̂ on  ̂ lfcnr°  ̂ abalosf  /  bet  toelbe  te  ̂ ©iefl  en 
/anten    in  eenige  fleöcn  ban  be  dempen  gelept  itf  /  eni^'t 
fetif-teee»  u/cgcr  boojt  in  ̂ arnifoen  gelept  /  be  <©?abé  ban 
fSnu  2$°frtt/  öïc  o3enerael  ban  be  Slrtilïcrpe  toaé/  iö 
lenocu^t.  op 't  epnbe  ban  bit  ̂ aer  gefl02ben/  en  fijn  ampt 1$  bp  ben  Certö-^crtog  gegeben  aen  *Don  SoupsJ 

be  Dclafco  /  nor  ft  niet  bertcocben  ̂ ijnbe. 
;3^a  bat  fijn  ̂ rceUentte  be  bictorien  bic  tonber 

baelt  nebben  /  berhregen  Ijabbc  /  fo  iffer  eene  ftem 
uptgebenbc  boo?  een  goet  patriot  upt  bet  Eanb 
ban  Cleef /  bjci)  begeerbe  niet  behentte  3tjn/  om 
bat  !jp  perijhel  boO:  bem  faclj  baer  upt  te  ont 
flaen  /  toaerom  top  8em  Ö«c  niet  berber  üebent 

i 

in  't  Land  van  Cleef,  op  den  Rijn-firoom gelegen, 
te  incorperen  ,  gelijk  eermael  by  't  verraed  fo  van 
Rees  ,  als  van  Goch  en  Emmerik  gebleken  heeft, 
waer  van  de  quartieren  der  Verraders  te  Rees  en  te 
Emmerik  noch  getuygen  ,  en  de  dode  gebeenten 
des  poörtiers  van  Goch  ,  die  hem  felven  ter  eer- 
ften  apprehenfie  vergeven  heeft  ,  den  onvoor- 
fichtigen  genoech  tot  waerfchouwinge  dienen. 

Oorfaek  waerom  de  voorfchreven  Patriot  fulks 

prefupponeert  ,  is  dat  de  vyand  nu  jegenwoordig 

't  felve  veel  meer  van  node  heeft  ,  dan'  van  te  vo- 
ren doe  hy  meeftervan  de  over  quartieren  was,  en 

waer  toe  hy  nu  fo  veel  armer  en  verdreven  fijnde , 
door  fo  veel  verdreven  en  beroyde  Officieren,  Ca- 
piteynen  en  Land-faten ,  die  een  yeder  na  het  hare 
Itaen  fullen  ,  meer  veroorfaekt  en  aen-geport  fal 
worden. 

Hier  en  tegens  dunkt  den  voorfchreven  Remon- 
ftrant  niet  beters  ,  dan  dat  U.  E.  voor  eerft  Brie- 

ven van  waerfchouwinge  aen  de  Ridderfchap  en  Ste- 
den des  Vorftendoms  Cleef,  Graeffchap  van  der 

Mark  ,  en  aen  't  Vorftendom  van  den  Berg  moch- 
ten fchrijven ,  aen  defelvc  te  vermanen  ,  hare  Ste- 

den en  Plaetfen  fo  te  bewaren  en  voorfien  ,  dat  i'y hare  neutraliteyt  niet  te  buyten  ginge  ,  en  dat  iy 
van  de  Spagniaerts  in  de  fteden  gene  openbare 
of  heymelijke  overvallinge  lieten  gefchieden ,  om 
daer  door  aen  deler  zijde  geen  oorfake  te  ee- 
ven  ,  yet  on  haren  bodem  te  attenteren 
de  goede  gebuurfchap  tot  hare  fchade deren. 

om 

verhin- 

Ên 
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En.  om  liet  felve  fchrijven  vrüchtbaer  te  doen 
welen  ,  en  op  redenen  gefondeert  ,  fo  dat  het  by 
de  Kleeffe  Raden  voor  geen  uytgeftëkèn  werk 
(  gelijk  hier  voorraacls  geichied  is )  aengenomen 
werde  ,  fo  foude  hen  (onder  correctie)  de  inva- 
(ien  van  OiToy  ,  daer  felfs  de  Cleeffe  Maerfchalk 
Wachtendonk,  en  Louwerman  ,  Cleeffe Raed  ,  de 
Burgery  voor  den  Pi  i nee  van  Parma  als  voor  haren 
Vredemaker  bevolen  hebben  open  te  doen  ,  item 

Burik  ,  de  fpolieringe  van  het  huys  van  Monder- 
berg,  en  Ringenberg ,  en 't  beleg  van  We  fel  ,  item 
't  fecreet  examen  van  de  verrader  van  Rees  ,  al- 
daer  by  twee  Catholijkengehoort,  om  den  pot  ge- 

dekt te  houden  en  andere  door  conniventie  tot  voor- 
deel des  vyands  gefchiet  ,  niet  qualijk  dienen  voor 

ogen  te  ftellen. 
Alsook  infonderheyt,  dat  fydie  van  de  Religie, 

(Fol.  67.)  tegens  de  refolutien,  hier  bevoren  op  hare  landda- 
gengenomen ,  allenthalven  uyt  de  Wet  verdrijven, 

en  de  officien  en  adelijke  ampten  den  felven  voor 

't  hooft  fluyten,  en  hun  niet  toe  vertrouwen  ,  om 
daer  door  hare  collufie  met  den  vyand  te  beter  te 
onderhouden. 

Of  nu  niet  tegenftaende  der  Cleeffer  goede  toe- 
ficht  ,  de  vyand  heymelijk  of  met  geweld  focht 
een  plaets  of  ftad  in  te  nemen  ,  en  daer  na  over  te 
komen  ,  foude  daer  en  tegen  voor  eerft  van  node 
zijn,  feker  getal  van  foldaten,  aen  den  Rijnftroom 
bedreven,  uyt  de  naafte  garnifoenen  te  lichten,  en 
defelve  tot  Geulen  toe  te  fenden  ,  om  aldaer  de  a- 
ken,  ponten,  fweltife en  andere fchepen,  dienende 
ter  overvaert ,  af  te  drijven  ,  of  heymelijk  te  fin- 
ken  ,  en  daer  door  den  vyand  ,  die  qualijk  de 
fchepen  te  wegen  kan  brengen  ,  alle  middelen  van 
overkomen  te  beletten. 

Want  aengaende  de  uytleggers  of  fchepen  van 
oorloge  ,  die  fijn  lichtelijk  op  de  fmalle  wateren 
van  den  vyand  ,  met  een  velt-fiuxken  of  twee  te 
verdrijven  >  fo  datmen  hem  daer  op  niet  hoeft  te 
verlaten  ,  en  alfo  het  eene  feer  verre  weg  is  ,  uyt 
de  over-quartieren  in  den  Hage  te  komen,  om 
raed  te  vragen  ,  als  de  noot  aen  de  man  mocht 
gaen,  fo  diende  voor  al  wel  (onder  correctie)  dat- 
ter  een  gemeen  Hooft  of  Gouverneur ,  en  een  Wel 
gequalificeert  perfoon  en  van  audtoriteyt  ,  in  dat 
quartjer  waer  (gelijk  hier  te  voren  fijn  Genade 

'Graef  Philips  ,  die  van  Overfteyn  ,  en  den  Over- 
ften  Schenk  ,  geweeft  zijn)  die  het  abfolute  Gou- 

vernement hadden  over  de  naefte  garnifoenen, 
om  als  het  nood  waér  ,  Ruyters  en  knechten  by 
een  te  tvecken  ,  en  in  alles  te  voorfien  :  want 
anders  mochtmen  een  plaets  verliefen  eermen  van 
gints  herwaerts  en  wederom  foude  trecken  , 
en  ook  in  dien  daer  maer  een  fimpel  Gapiteyn 

'te  commanderen  heeft  ,  die  fal  by  andere  Capi- 
teynen  geen  behoorlijk  ontfich  hebben ,  waer  door 
daer  vele  inconvenienten  en  onordeningen  mogen 
ontftaen  ,  oock  fouden  fich  andere  Adelijke  per- 
fonen  ,  of  andere  patriotten  tegens  den  felven 
niet  geerne  bloot  geven  ,  en  om  particulierlij  k  te 
letten  op  de  plaetfen,  daer  de  vyand  fijn  overtocht 
foude  mogen  foeken  ,  fo  dunkt  den  remonftrant , 
dat  fyfe  boven  DufFeldorp  niet  fullen  foeken  ,  om 
twee  redenen  ,  eerft  om  datfe  door  de  bergen  van 
'tVorftendom  van  den   Berg  niet  fouden   konnen 

Het  vier-en-dertigile  Bock,  1 597- 
infonderheyt  ook  dat  men  van  Ro^oort  de  ftee- 

ne  Brugge  te  Ketwijck  in  kan  ne  rijen,'  en  den  vy- and aldaer  ftuyten. 
Genomen  te  Ordineren  is  daer  tekens  te  nemen 

het  Huys  te  Angeroort  ,  om  welke  beyde  plaet- 
fen ,  indien  de  nood  fulks  vereyfehte  ,  in  te  krij- 
gen ,  den  remonftrant  feer  goede  middelen  be- 

wuft  zijn,  die  hy  alhier  op  papier  niet  derf  ver- trouwen. 

Genomen  boven  Burik  ,  daer  heeft  de  vyand  fo 

geen  bequame  plaets  ,  als  de  Kerk  te  Elverich ; 
oock  is  defelve  niet  feer  wel  gelegen  ,  om  dat  wy 

de  Lippe  daer  en  tegen  hebben  ,  en  de  vyand 
de  Lippe ,  (die  onderwijlen  hoog  is)  fchouwen  fal , 
te  meer ,  om  dat  men  hun  de  fchepen  op  de  Lip- 

pe zijnde,  en  de  Brug  te  Dortten  ,  benemen  kan  , 
waer  door  fy  in  de  Muyfeval  geraken  fouden 
tuflehen  de  Lippe  en  Roer. 

Indien  nu  de  vyand  Burik  mocht  komen  te 
overvallen ,  of  hem  te  Eggeren  fterk  maken ,  daer 
fy  hier  bevorens  een  Schans  gehad  hebben  ,  ftaet 
daer  tegen  te  nemen  de  Graef  onder  Wefel  , 
indien  fy  Samften  de  Beek  haer  oude  Schants 

mochten  herfoeken,  daer  fy  de  hoge  weg  van  Gel- 
der hebben  ,  en  voet  van  de  Maes  «Sec-  Daer  te 

gens  hebben  wy  Biflik» 
Nemen  fy  den  Ruyn  aen  de  Kraenley  onder  de 

Beek  ,  daer  tegens  hebben  wy  ons  fterk  te  maken 
aen  den  Cortendijk  &c.  Genomen  fy  tegen  Rees 
een  Schans  flaen  mochten  ,    overmits    het  willige 
veer  ,   en    ook  aldaer    een   bequame   plaets   is  , 

fo   moeftmen  aen  dees  fijde  onder  't   veer   op  de 
hoge  weyde  een  tegen  flaen  ,    genomen  fy  Griet 
innamen  ,   daer  by  fy  Wieffiel  hebben  ,  fo  moftmen 

aen  dees  fijde  op 't  veer  aen  de   drie  hoge    wey- 
den   een    tegen    flaen   by   Doornik   aen  't   hoogc 
fchaer :  Item  daer  by  ook  de   Weert  den  Beylart , 
gefortiflceert  zijnde,   niet  min  gelegen  foude  zijn 
om  den  Rijnftroom  tebevryen,  en  die  van  Em- 

merik mede  te  dwingen  ,   indien  fy  niet  wel  en 
wilden  als  's  Gravenweert. 

Genomen  voort  fy  yet  op  Rees  of  Emmerik 
mochten  attenteren  ,  niet  alleen  tot  hinder  defèr 
landen  ,  maer  tot  een  eeuwige  verderffeniflè  van  de 
Religions- Verwanten  ,  in  beyde  die  Steden  wo- 

nende ,  fo  foude  hy  remonftrant  verhopen  U.  E. 
daer  tegens  in  tijds  fo  te  waerfchouwen  en  foda- 
nige  aenflagen  te  ontdecken  ,  dat  fy  wel  lichte- 
lijken  aen  defe  lïjde  foude  te  brengen  zijn,  alles 
in  geval  des  uyterften  noods  ,  alfo  hy  remon- 

ftrant ,  die  nu  genoechfaem  vervolght  wort  van 
wegen  fijne  affe&ie  tot  defe  fake  ,  niet  geerne 
fijne  refterende  armoede  en  goederen  ,  noch  ook 

fijne  goede  mede-borgeren  en  verwanten  en  vrun- 
den  onder  den  vyand  overvallen  foude  laten. 

En  om  dat  tot  voorfieninge  van  alderley  vy- 
andlijke  praktijken  ,  niet  beters  en  waer  ,  als  een 
geftadige  en  fekere  kondfehap  aen  den  Rijn- 

ftroom ,  en  in  de  Cleeffe  Steden  ,  en  allenthal- 

ven te  houden ,  en  daer  van  U.  JE',  goede  adver- 
tentie te  doen ,  fo  heeft  hy  Remonftrant ,  allenthal- 

ven in  die  quartieren  met  den  minften  en  meeften 
bekent  zijnde  ,  en  met  den  voornaemften  ver- 

want zijnde,  fijnen  dienfi;  geprefenteert ,  en  hier 
mede  nochmaels  prefenteert ,  te  dien  eynde  fy  hem 

pafleren  met  gefchut  :  ten  tweeden,  om  dat  fich | voor    Monfter-Commiflaris  in  die  oorden  foude 
willen  aennemen  ,  om  daer  door  te  meer  oorfaek 
te  hebben  na  alles  te  konnen  vernemen  ,  en  min- 

der fufpitie  onderworpen  te  zijn  ,  om  ook  de  ge- 
meener  met  convoy  te  reyfen,  daer  hy  by  eenig 
exploiót  zijn  mofte  ,  ook  om  fijn  leven  te  beter 
te  falveren  ,  in  dienft  zijnde  ,  indien  hy  gevangen 

weiden  mochte  ,  op  welk  verlbek  noch  niet  ge- 

daen  zijnde,  hy  U.  E.  't  gunt  voorfeyt  is  uyt  goe- 
der herten  wel  heeft  willen  voordragen  ,  ootmoe- 

delijk  biddende  het  felve  te  willen  overwegen , 
en  alfo  hy  om  den  Cleeffen  niet  geern  hadde, 
dat  het  door  yemant  aen  den  dag  mocht  komen , 

bid  hy  Remonftrant  ,  dat  U.  E.  gelieve  het  fel- 
ve friet  gewoonlijke  voorfichtigheyd  in  fecreet  te 

be- 

de Bergfe  en  Marksfe  lichtelijk  daer  tegen  fouden 

fetten  ,  daer  meer  patriotten  zijn  ,  als  in 't  Land 
van  Cleef ,  en  ook  beter  Hoofden  ,  als  de  Graef 
van  Broek  ,  de  Heer  van  Hardenberg  ,  en  ande- 

re ,  dan  wel  fouden  fy  't  boven  Berk  mogen  foe- 
ken ,  te  weten  te  Orfoy  of  te  Ordingen  ,  of 

door  drie  gelegen  Dorpen ,  Boedberg ,  Homberg ,  en 
Emerik. 

Genomen  te  Orfoy  ('t  welk  een  gelegen  plaet- 
fe voor  de  vyand  is»  en  lichtelik  vaft  te  maken) 
ot  de  voorfchreven  drie  plaetfen ,  fo  hebben  wy 

daer  tegen  Roeroort  opwaerts  ,  en  W'alfom  en 
Groterfwijk  na  beneden,  met  welke  drie  plaet- 

fen men   haer   aenflagen   lichtelijk    breken    kan  , 



1 597*  ^an  **  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen, 
behouden,  gelijk  de  gewichtigheyt  van  de  fake ,  en  ' des  remonftrants  gelegentheyd  (die  daer  door  in  nood 
komen  mocht)  is  vereyfehende. 

3©p  Bebben  fttcc  boo2  in  bit  jegentooo2bf  ge  2$oeft 
bccftaelt  Den  ttoiit  en  oneftie  tiifTcDen  tiie  ban 
Igollanb  en  Sfcelanb  /  betoo2faeftt  upt  be  fafte 
ban  bert  <@ntfangec  ban  öe  Conbopen  en  Etcen- 
ten/  baec  in  pactpen  fecc  bebieft  teoen  tien  an* 

beten  toacen  /  geUjft'  upt  ben  <25wf  bp  öte  ban l^oUantr  aen  be  Staten  ban  ̂ elanögefclwben:  en 
be  anttooojbe  ban  biebanEelanbbaecopgegeben  / 

tefienio*. ^ïjn  Crcelïentie  tjakbe  öte  fafte  oeernc  ter  rtctici: 
gelept  geftab/  en  bebe  fijn  befïe  baec  toe  eec  Ijn  te 
j©elbe  ginft/  ban  ten  toilöen niet  toefen/  taant  elft 
toilbe  fijn  (tuft  tfaenbe  fjouben  en  befenbecen/  en 
ben  anberen  niet  toerjeben:  maec  alfo  Depbe  par- 

tpen  beftenbe  bat  beConuoü-enbanben^ntfangec ban  bien/  be  <0enecalitept  toaö  concetnccenöe/ 

fa  itf  tooo2't  toeft  aenaefien  bat  in  ïk(z  fafte  bp  be 
Staten  «Benetael  en  föaeb  ban  «^tatefonbeboo^ 
fien  tooaben:  befe  öebben  biet  mebefeetbeel  te  boen 
geftab  om  bft  te  tecut  te  b2enaen/  en  ftebuben  ijct 

Dat 385 

van  nu  vóortaen  uyt  B'.ankcnberge  ,  Hnf- 
ftede,,  Swarte-gat  ,  Kerke-gat  ,  noch  Nieuwerha- 
ven,  Courflen,  Piraterien  of  Beuterien  op  de  Vif- 
fchers,  Koopvaerders>  of  andere  fchepenen  perfo- 
nen  van  defer  fijden  ,  hoedanig  die  zijn  (uytgeno- 
men  Oorlogs-fchepen)  fullen  mogen  worden  ge- 
pleecht ,  en  indien  anders  gedaen  werde ,  dat  't  lel- 
ve  by  de  voorfz,.  van  Brugge  kofteloos  en  fchadeloos 
fal  worden  gerepnreert. 

Dat  die  van  Brugge  voornoemt  (gelijk  fy  ook 
by  voorgaenden  accOorde  waren  gehouden)  van 

hunne  zijde  fullen  preftëren  dat  d'ordre  van  alhier 
te  ftellen  tot  behoedinge  van  de  frauden  die  by  den 

Koopmih  of  Schipper  in 't  pafferen  na  der  Sluys 
fouden  mogen,  worden  gecommittéert ,  by  nieman- 

den  van  d'ander  zijde  fal  verhindert  worden  ,  of 
anderfints  yemant  by  practijke  fonder  behoorlijk 

verlof  of  recherche  ingevaren  zijnde  ,  't  felve  by 
hénluyden  (volgende  hare  prefentatie)  fal  weder 
gerepareert  worden  ,  fo  by  renvoy  van  perfonen , 
ichepen  en  goederen  ,  als  anderfints  na  de  nature 

en  gclegentheyt  van  der  fake. 
Üat  de  fchepen  en  fchuyten  van  defer  fijden , 

't  fy  te  viflehen  of  Koopvaerdye  varende ,  die  door 
ftorm  en  onbequaem  weder  in  de  Kuflenvan  VLnen- 

Nieuwerhave  ful- 

onbefcha- 

(Fol,  63- ) 

dicht  fullen 
verwachten 

fdbe  niet  nonnen  te  teeïjt  bjenaen/  of  öebben  een  - 
nieutoe  Stjfte  moeten  maften  ban  be  goebeten  bet ,  deren  tuflenen  Blankenberge  en 

ConbopenenJticenten  bjaecnabebetaTingebanbec'len  komen  te  vervallen,  aldaer felbe  Cónbopen  en  Uitenten  ban  boe  booztaen  fonben 
mufangen  en  gefteben  bJccben/  fo  toel  ban  öe  in< 
ftomenöe  aï$  uptgacnbe  toacen  en  fèoopmanfcDap* 
oen  /  nebben  baec  op  een  nien  JMaccaet  gemaeftt  /  om 
alle  fcauben  te  boo?ftomen  en  cemebiecen  /  maec 
alfo  W  ban  ̂ elanb  met  be  j^agitfeaet  ban  252ugge 
tn  ben  <3!ate  1 $9 1.  op  ben 2 1  <Dctob:iö  feftec  aceoo2t 
tiemaeftt  fjabben  op  Ijet  openen  ban  be  l^aben  en 
ftet  aatban  be  ̂ lupfe  /  fiiec  bocen  in  mijn  28  25oeft 
%£  44-  Col.  4  geinfereect/  baec  op  niet  alleen  Die 

San  Öoflanb/  maec  ooft  W  banb'anöete$2obin= tien/  geftiaegt  bebben/  bpfonbec  bat  ooft  bet  felbe 
accoojt  ten  eenftige  berfoefte  ban  be  iBagiflcaten 
ban  2&2iigge  aen  m  ban  ̂ elanb  bebben  becfoeftt 
continuarte  en  cenobatie  ban  be  boo2f3»  ttactate 

en  accoojbe/  fo  öebben  be  felbe  op  ben  24  tfe- 
b?uacp  159S.  op  nieu^  gemaeftt  eenni^uattoojt/ 
luubenbe  atë  boïgt: 

SJntjcrttt 
nabecat< 
C08|ItUf» 
lenen  &e 

staten 
ban  Ee«* 
lanüctiöe 
be  imam 
fliMi  tan 
Stugge 

Nadien  dat  by  de  Magiftraet  der  ftede  Brugge 

ernftelijk  is  aengehouden ,  en  van  wegen  de  Heeren   perfonen  daer  mede  afgevaren  welenci 

vry  en 
mogen  blijven  ,    en  becj.iaem  weder 
in    haerlieder    cours    te     vervolgen  , 

en    fó   dé  fêlve  eénige  fchade  van    d'ander  fijde 
aengédaen  wierde  ,   dat  die  van  Brugge  die  fullen 

repareren. 
Dacr  tegers  van  wegen  de  voorfch reven  Hee- 

ren Staten  gelooft  is,  en  gelooft  wort  mits  defenté 
preftëren  dat  het  voornoemde  voorgaende  con- 

tract ,  en  accoort  niet  die  van  Brugg?  gemaekt 
weder  fal  ingaen  en  in  alle  fijnen  poin&en  van 

weder  zijden  onderhouden  weiden  ,  daer 't  felve  de- 
fen  niet  is  contrarierende. 

Voorhamehtlijk  dok  dat  de  binnen  vaert  van 

Brugge  af  tot  Nieupoort  toe  ,  gemaekt  de  Yper- 
leye  doorgaens  vry  en  onbekommert  met  fchepen , 

Koopmanfchappéh  eU  redelijk  getal  van  fchip- 

pers  of  fchuyt-luyden  ,  mitfgaders  eenen  Koop- 
man of  Faéteur  van  de  goederen  ,  fal  mogen  be- 

varen en  gefrequenteert  werden  gants  ,  en  niet 

,  wederkerens  ,    ten  ware  met  ledige  fchepen  ,   en 

Staten  van  Zeland  >  met  den  Heeren  Gedeputeer- 

den van  de  felve  Magiftraet  gecommuniceert  ge- 

weeft  op  de  continuatie,  en  renovatie  van  den 

voorgaenden  tra&ate  en  accoorde  met  die  van  Brug- 

ge, gemaekt  op  de  openinge  van  de  vreye  fie- 

quentatie  Tan  deHaven  van  der  Sluys  na  Brugge  voor- 
noemt ,  om  de  felve  fulks  daer  in  te  accommoderen  als 

na  gelegentheyt  van  tijden  en  faken  eenigfms  doen- 

lijk en  dienftich  is  ,  fo  ift  dat  de  Gedeputeer- 
de van  de  voorfchreven  Staten  en  ftede  van 

Brugge  eyntlijk  dien  aengaende  verdragen  zijn 

op  de  conditien,  poinöen  en  articulen  na  volgen- de. 

Eerft  hebben  de  voornoemde  Gedeputeerde  der 

voorfchreven  ftede  Brugge  gelooft ,  en  geloven  by 

defen  ,  dat  fy  advouerende  en  renoverende  het 

voorgaende  tra&aet,  het  felve  in  alle  fijne  poin- 

Aen  en  articulen  fullen  onderhouden ,  en  doen  on- 

derhouden daer  het  felve  defen  niet  en  is  contra- 
rierende. ,     „  , 

En  tot  efFefte  van  dien  dat  fy  alle  voorgaende 

faulten,  infradien  en  contraventie  tot  noch  toe 

teoen  den  voorgaenden  traftate  gecommiteert , 

fuflen  datetijk  repareren,  en  dien  volgende  rembo
ur- 

feren  de  rantfoenen,  en  andere  koften  van  vange- 

nifTe ,  by  die  van  defer  zijden  aen  die  van  de  HoMted
e 

betaelt ,  of  partyen  contenteren  ten  beften  doenlijk
 

wefende.  ,    _         , 

Dat  fy  mede  fullen  befbrge»  en  bekoftigen  dat  m
et 

der  daed  vry  ende  vrank  kofteloos  werden  gerela- 

xeert,  de  gevangenen  van  defer  zijde ,  alfnoch  bin-
 

nen der  Hof-ftcde  en  Bkmkcnbcrgegedetineei t. 
Vt  Deel. 

Dat  mede  den  wech  tuffchen  Brugge  en  Sluys 

te  lande  van  weder  zijden  van  de  vaert  van  Brug- 

ge vryelijk  by  alderhande  perfonen  niet  wefende 
in  dienft  van  oorloge  gaens  en  komens  fal  mo- 

gen bégaen ,  en  gefrequenteert  worden. 
'  Dat  tulichen  Blankenberge  en  Nieuwerhaven 

langs  de  Zee-kuften  gene  defcenten  met  chalou- 
pen  noch  anders  van  defer  zijden  fullen  mogen 

gedaen  worden  ,  ten  fijne  om  aldaer  eenige  vry- 
buytcryen  té  plegen. 

En  dit  alles  by  provifie  ,  en  tot  wederroepens, 

't  zy  van  d'een  of  d'ander  zijde  ,  daer  van  d'een den  anderen  «ehoudenwort  te  waerfchouwen ,  ten 

minften  14  dagen  te  voren  ,  en  tot  fekerheyt  en 

vaftigheyt  van'defen  is  dit  Contraét  van  weder  zij- den ondertekent,  en  elk  een  van  de  Contrahenten 

gegeven  een  audententijk  dobbel ,  des  gelover  de 

Gedeputeerden  van  Brugge  ,  dat  fy  t'  haerdcr  we- derkomfte  tot  Brugge  ,  boven  defen  ,  dit  felve 

Contract  binnen  acht  dagen  na  hun  anivement  o- 

verfenden  fullen  aen  dé  voorfchreven  gecommit- 

teerde Raden  van  den  voorfchreven  Staten  be- 

hoorlijk geadvoueert  ,  en  geauétorifcert  en  ge- 

tekent  by  den  Griffier  der  vooorfchreven  Ste- den. •     *  .... 

Aldus  gedaen  in  't  Hof  van  Zeland  ,  tot  Mid- 
delburg den  24  February  1596.  was  geparapheert , 

J.  Elorifz.  Vt.  Onderftond  ter  ordonnantie  van  de 

Gedeputeerde  der  voornoemde  Heeren  Staten ,  by 

my  »  en  getekent  Chr.  Koelt  ,  noch  leger  onderte-
 

kent ,  Jaqutt  Winkelman ,  Pr.  Je  Blende  ,    C.  Brey Jcl-  m  op 



38' ,  ̂ ^t^'X  5  «»«  door  * 
$ÏÏE? ™  Nto^rt*  tot  Br

ngge  fonde  een  y- Yperlye  van _we ?  a„e  jnland(e  goede. 
der  «Kg*"" '™°fc  va„  de  Heem.  Staten  van 
«?  •  ,de  S„  Cr  op  gelet  hebbende  ,  hebben 

Z,tbeMe  n  en"  ad,u=Pvan  de  Heeren  
Staten  dien op  t  beneven  en  „eacCordeert  ,  en  accor- 

rtlrf  byfcrle
™  proeve  het  retour 

^"jlWïdfe  goeden  van  Nieupoo
rt  na  Brog- 

^e^enU^ebe     dat  
..deuren 

feSnVn'  ̂ S^e
^P  indefen 

^dora  liet  fnUen:ver™  begr
epen  ^ 

* 'S*   V-   Ónderftont  ter  Ordon
nantie  van  de 

D.[/mw,  Jen  \Z.JuJy  1597- 

^éhütect  toefenbc  op  fiet  finptenofop
enfiou; 

s»  Se^ 
&*»«»  C^0!^}?K  «en  öat^uöe  openen/  tarnen 
m9öe  j*  maet  bp  £  to£c$ïï  alle  ie  ©afointicnfal  toefen 

ncmepn/  en  bat  ̂ X  /  f™ Utwn  oemaem 
*SÏÏU? Saö %  befe«tnae  ban  be  toacfit/ 
^f^nm  bS  öe  (©(ficiewnflacn  tec  bifpofitte 

£!1  %%lSSK/  cnSat  bieV  fcefelbe  feta* 

mfmySum  tie  ban  Eelan*  fttet  toe  met 

0dafltc3Ört* 

Mercury  zyjtily  y  1^97' 

Het  vier-en-dertigfte   Boek  , 

deHeerenGe-iandenaende^ve^ 
fv  't  geheel  weft-quartier  van  Vlaenderen  ioude

n 

bevri&en.  De  welk  ook  de  principale  oorfak
e  is 

geweeft  van  het  groot  devoir  en  follicit
atie  ge- 

daen  by  die  van  Brugge  ,  om  te  verkrijge
n  de 

laetfte  geconfenteerde  openinge  van  de  voo
rlcnre- ven  paflagie.  ,   .  „ 

Daer  op  fy  met  den  Cardinael  Albertus 
 gecon- 

tradeert  ,  en  den  felven  beweegt  hebben  ,  to
t  be- 

leg van  de  voorfchreven  Stad  van  Ooftende  ,  door 

grote  prefentatie  van  penningen  daer  toe  b
ehoe- 

vende ,  en  fourniflement  van  de  provifie  fo  van 

materialen  als  vivres  ,  ten  felven  fine  gerequireer
t 

daer  van  fy  meynen  alfnoch  henlieden  door  de
le 

voorfz.  paflagie  te  provideren. 
Al  welk  beleg  de  voorfchreven  van  Brugge  wel 

verhoopt  hadden  dat  den  voorleden  Somer  foude 

toegegaen  hebben  :  en  daerom  niet  te  twijffelen  is 

of  fy  lullen  fterk  aenhouden  om 't  felve  defen  naeft 
toekomenden  Somer  te  wege  te  brengen  ,  daer  in 

fy  feer  fullen  verhindert  worden  ,  en  henluyden  in 

mifrekeninge  vinden,  indien  de  voorfchreven  pafla- 

gie eerftdaegs  gefloten  werde. 

7  En  dient  geweten  dat  de  openinge  van  de  voor- 

fchreven paflagie  dien  van  Zeland  wel  alfo  fchade- 

lijkenprejudiciableis,  als  van  Nieupoort  enDuyn- 

kerken  ,  daer  over  die  van  Zeland  ,  fo  veele  Ja- 

ren gecontefteert  hebben  tegen  die  van  Holland. 

Want   hoe   wel   voor  by   der   Hof-ftede   heet 

verfchepinge  te  gefchieden  ,  fo  komt  de  felve  tot 

feer  weynich  profijte  en  nut  van  den  Lande ,  maer 
dient  meer  om  by  allen  lorrendrayers  na  Brugge 

en  Sluys  haer  lieder  cours  fonder  eenige  vrefe  te 

nemen ,  kiefende  alfdan  op  dat  pretext  andere  paf- 

fagien  na  Sluys  en  Brugge  ,   als  door 't  fwarte  gat en  diverfe  andere  kreeken  en  gaten  ,    boven  dat 

het  water  op  de  voorfchreven  paflagien  ,  voor  by 
de  Hof-ftede  fo  wijt  en  breet  is  ,  en  daer  geen 

Oorlog-Schip    leggende  ,   maer  alleen  een  houden 

fchip  gemant  met  drie  of  vier  bootfgefellen  ,  dat 
de    voorfchreven    lorrendrayers    infonderheyt    by 

nacht   lichtelijk  pafleren  ,   iónder  't   voorfchreven 
houden  fchip  aen  te  fpreken  of  daer  af  gefien  te 
zijn. 

So  dat  den  lande  veel  profijtelijker  foude  zijn 
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f  abe  iö  ben  '^eunteetbe  f  ?obtntien  /  maet  ter 
fonttatien  fcOabeliia  en  peticulcirê.  ̂ e  reöenen 

Eerft  fo  is  een  yegelijken  bekent  hoe  veel  in
fon- 

derheyd  de  Provintie  van  Zeland  gelegen  is  ,    aen 

logs-fchepen  te  doen  befetten  ,  tegen  de  heyme- 

lijke  praftijken  en  wegen  van  de  lorrendrayers  , 
en  fullen  de  felve  oorlogs-fchepen  lichtelijk  on- 

derhouden worden  met  het  gene  dat  nu  by 

de  lorrendrayers  te  lande  ontvonden  wort. 
Boven  dat  door  de  voorfchreven  fluytinge 

vele  heymelijke  aenflagen  ,  d'onderhoudinge  van 
fpien  en  andere  pradijken  van  den  vyand  ful- 

len feer  benomen  worden  ,  gelijk  ook  daer 
door  feer  belet  fal  worden  de  communicatie 
van  ons  Zevarende  volk  met  den  vyand  ,  de 

welk  vele  op 't  pretext  van  de  voorfchreven  ge- 
opende paflagie  ,  aldaer  voorby  en  door  het 

fwarte  gat  en  andere  kreeken  en  gaten  feer  ve- 
le pafleert ,  en  op  eenen  bodem  tot  Sluys  en 

Brugge  doorvaert ,  ook  met  ammonitie  en  ma- 
terialen ter  equippagie  en  anderfints  ter  Oorlo- 

ge te  water  en  lande  dienende  ,  fonder  eeni- 
ge vreefe  en  oorfake  ,  alfo  daer  omtrent  op 

het  vertrouwen  van  de  voorfchreven  geopende 

paflagie  geen  oorlog-fchepen  zijn  leggende. En  dienen  de  Heeren  van  Zeland  hun 
lieden  niet  laten  dunken  ,  dat  door  de  voor- 

fchreven fluytinge  de  negotie  en  handelinge  .ee- 
nigfins  vermindert  fal  worden  :  maer  eer  ver- 

meerdert ,  alfo  de  felve  evenwel  haren  coufs 
en  gank  hebben  fal  ,  en  de  waren  en  goede- 

ren die  nu  na  Sluys  en  Brugge  varen  ,  ge- 
trokken fullen  worden  over  Gent  ,  tot  meer- 

der profijte  van  den  lande  ,  alfo  by  dien  mid- 
dele ,  't  gebruyk  van  de  ongeoorlofde  paflagien ,  de ,wwd  de  Provintie  van  Zeland  gelegen  is  ,    aen  uwe,    igwiuj».™*««6>-  

 ^  ̂ g.^,    Uw 

d  ̂  behoudlng^  l* ̂confervatie  aen  defe  zijde  ,   van  lorrendrayers  
feer  benomen  fal  worden    fodat  daer 

È  Stic l  van  bottende  ,  en  ter  contrarien  den  vy-  door  ten  minften
  lichtelijk  gevonden  fal  worden    de 

bekoftin- 



1597*  Van  'c  Verv°lg  der  Nederlandfe  Oorlogen. bekoftinge  van  de  oorlogs-fchepen ,  die  men  van  doer 
heeft,  en  opdepaflagienengaten  naerSluysen  Brug 
ge  Pal  moeten  onderhouden. 

Sullen  ook  de  voornoemd*  Hoeren  believen  te 
pondereren  dat  fy  door  de  voorfz.  fluy tinge  van  weger, 
de  Heeren  Generale  Staten  ook  verlbcht  engereibl- 
veert  de  felve  fullen  fchijnen  feer  te  complaceren , 

(Fol.  69.  )en  groot  mifverftant  weeren  ,  en  door  middel  van 
dien  ,  van  de  voorfchreven  Generaliteyt  ,  en  die 
van  Holland  andere  faken  defe  Provintie  veel  nutter 

en  prohtabeler  tot  gelijke  gelievinge  ferwerven. 

^ü  men  piatcact  inFjonocnöe  berfjoo  ban  niet 
te  mogen  bacen  op  be  banenen  ban  Caütf  /  <52c= 
belingen  /  vDnpnfecclicn  /  ̂ ïcnpooit  /  g>\up3  en 
gïtom  bitptcn  our»n$  ban  ©laenUecen  getegen  /  en 
0202e  /  toazt  na  l)en  eenen  iegelijn  fotioe  ïicbben  te 

reauïecen/  in 't  aenD2engcn  öecgoeöcii  en 't  betalen tan  be  Conuopcn  en  ürcenten  /  mttfga&ecö  0202e 
tegens  oe  oefcauoatien  en  öe  boeten  en  poenen  / 
t$  te:i  geaiTefreett  /  en  fouoeinen  öe  publicatie 
ban&n  fclbcn  ©laccatc  tot  ben  25.  ,&?premö.  fut* 
tam  en  opïjoufccn  /  ai  mioöelertüü  öe  nientoe 
Xijfte  fvw  tn  tremi  te  b:engen  /  en  ly.iS  Dit  meu* 
faie  g'.accact  /  lup&n&c  3l$  boIg!)t. 

den  Rechter ,  en  voor  de  tweede  reyfe  metter  dood  en 
confifcatie  van  alle  hare  goederen,  fonder  eenige  gena- 

de geftraft  fullen  worden  ,  en  voor  de  Ingefetenen 
van  andere  Rijken,  Landen  of  Steden,  op  de  ver- 

beurte van  hare  Schepen  en  goederen,  mede  fonder 
eenige  genade. 
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I  I. 

©rartaer 

&e  secboi) 
tiju  nier  te 

D E  Staten  Generael  der  Vereenichde  Nederlan de    ,    allen  den  genen  die  d^d  fullen  fien  of 
en  lefen  ,  faluyt.    Doen  te  weren  ,  alfo  wy  da- 

Ten  tweden ,  dat  niemant  op  eenige  andere  ha- 
venen of  plaetfen  by  de  gemene  Vyanden  in  de  Ne- 

derlanden, of  op  de  Mafe  en  Rijn ,  geoccupeertee- 
nige  goederen  ,  waren  of  koopmanfehappen  fal 
mogen  felfs  of  door  anderen  brengen ,  voeren  of 
ook  van  daer  in  ósih  Landen  tranfpoi  teren ,  fonder 
daer  toe  behoorlijk  licent  of  convoy-brieven  van 
de  convoy  of  licent-meefters  van  de  Comptoiren 
in  de  quartieren  ,  refpective  (boven  het  pafpoorK 
voor  de  perfonen ,  by  onfen  Placcate  van  den  vierden 
Aprilis  9Ó.  geordonneert)  verkregen ,  en  het  vol- 

le licent  en  convoy  refpective,  volgende  de  orire  en; 
lijlie  by  óns  gemaekt  en  geltelt,  of  noch  te  maken 
en  te  ftellen,  betaelt  te  hebben,  op  pcene  van  con- 
fiicatie  voor  deerde,  reyfe  van  de  Schepen  ,  Schuy- 
ten,  Karren,  Waren  ,  Koopmanfehappen  en  goede- 

ren ,  en  boven  dien  een  pcene  van  fes  hondert  pon- 

den, vanveeitichgrooten'tpond,  en  voor  de  twee- 
de reyfe  boven  gelijke  pcene,  uyt  den  Lande  geban- 

nen te  worden  voor  den  tijd  van  2j.  jaren  ,   alles 
mede  fonder  eenige  genade I        „CII    1CIC1J    5 

baren  op  'gelijks  bevinden  ,  dat  veele  en  verfcheyden  Itigefe- 
b;  i^aoe»    tensn  defer  Landen»   en  andere  defelve  frequente- 

draiEs'/      rende  ,    hen  onderftaen  te  frauderen   het    inkomen 
«Btrbeiin*  van  de  Convoyen  en  Licenten  ,  by  ons  op  alle  uyt-  J  tervolgt't  Placcaet  van  den  vierden  Julii  des  jaers 
gen/         gaende  en  inkomende   Waren  en  Koopmanfchap-  j  1 591.  hier  by  ge  voecht,  inhoudende  interdidie  van  de 

feerv^SUiwó  Pen  '  tot  vei"va'Mnge  van  de  laften  van  dsv  oorloge    gemeene  Vyanden,  Wapenen  ,  naunitien  van  oor- 

III. 
Ten  derden  ,  dat  puntuelijken  fal   worden  adi- 

eu. te  Water  op  geftelt  ,    fo  wel  van  de  gene  die  van,  \  loge  en  andere  materialen  in  den  felven  Placcate 

en  na  neutrale  Rijken  ,   Landen  en  Steden  ,    inge-  (  gefpecificeert  ,    nochte  greynen  in  defe  Landen  ge- 
brocht  en  gevoert  worden  ,  als  die  by  onfe  Licen 
tie  komen,  en  gebracht  worden  vanen  na  de  Lan- 

den, Havenen  en  Steden  ,  ftaende  onder 't  gewelt 
der  gemeene  Vyanden  ,    qualijk  aenbrengende  de 

waf  fen ,  toe  te  voeren ,  op  de  pcenen  daer  in  begrepen. 
IV. 

Ten  vierden  ,  dat  van  alle  waren  ,  goederen  en 

quantiteyt  en  qualiteyt  ,*  van  de  felve  Waren  en  Koopmanfehappen  >  inkomende  of  uytgaende  over 
Koopmanfehappen  >  en  eenige  hen  fo  ve-rre  verge-  Zee  ,  het  volle  Convoy-geld  ,  volgende  de  Lijfte 
tende  ,  dat  fy  op  verbodene  Havenen  ,  Steden  en  fal  worden  betaelt,  fonder  dateenige  waren,  goe- 
plaetfen,  fonder  behoorlijke  Licentie,  waren,  goe-  deren,  of  Koopmanfehappen  fullen  mogen  worden 
ceren  en  Koopmanfehappen  ,  tranfporteren  en  fen-  .  geladen  of  geloft  ,  voor  en  aleer  de  felve  fullen 

den  ,  en  dat  in 't  onderfoekèn  en  achterhalen  van  wefen  aengebrocht ,  en  van  de  Colle&eur  of  an- 
defelve  fauden  en  onbehoorlijke  handelingen,  ook  der  Officier  befcheyt  genomen  na  behooren  ,  vol- 

in 't  ft,  arren  van  dien  fo  goeden  en  eenparigen  or-  '  gende  d'ordre  dien  aengaende  gemaekt  ,  op  pene 
dre  en  voet  niet  is  gehouden,  als  der  Landen  dienft,-  j  van  verbeurte  der  goederen»  waren,  en  Koop- 
en  der  Iügeletenen  welvaert  vereyflchen  ,  en  by  manfcliappen  ,  ook  van  de  fchepen  en  fchuyten, 

onfe  vorige  ordonnantie  geftatueert  is  ,  alles  ftrec-  ;  daer  mede  fulks  gepleegt  wort  ,  en  tot  lafte  van 

kende  tot 'merkelijke  fchade  van  de  gemeene  fake,  den  fraudateur,  't  zy  Koopman,  Schipper,  ofan- 
verminderinge  en  diverteringe  van  de  trafique ,  ne-  dere  voor  de  eerfte  reyfe  van  drie  hondert  pon- 

ringe  en  handelinge  ,  en  tot  prejuditie  van  de  op-  I  den  >  en  voor  de  tweede  reyfe  boven  gelijke  ver- 
rechte  Koopluyden  ,  die  met  fulke  fraudateurs  beurte  ,  noch  drie  hondert  ponden  meer ,  en  voor 
nergens  markt  konnen  houden  ;  So  ift  ,  om  daer  j  de  derde  reyfe  boven  gelijke  verbeurte  ,  voor  den 
tegens  ten  dienfte  der  Landen,  vermeerderinge  der  tijd  van  tien  Jaren  uyt  den  lande  gebannen  te  wor* 
neringe  en  tranque  ,  verfchoninge  van  de  oprechte  j  den,  mede  fonder  eenige  genade  ;  behalven  dat  die 

Koopluyden  ,  en  afbreuk  van  de  gemeene  Vyan-  '  fraudateur  gehouden  fal  welen  ,  den  Koopluyden 
den  te  verfien  ,  wy  tot  behoorlijke  remedie  te-  met  hem  eenige  goederen  oprechtelijk  verconvoyt » 

gens  de  voorfchreven  frauden  en  onbehoorlijke  han-  1  of  verlicent  geladen  hebbende  te  betalen  de  fcha- 
delingen  ,    geordonneert  en  geftatueert  nebben  ,  ,  den  en  interenen  ,   by  de  felve  te  lijden  door  hec 
ordonneren  en  ftatueeren  by  defen ,  de  navolgende 

poinclen. p 

I. In  den  ee'rfrcn ,  dat  niemand,  van  wat  natie ,  qua- 
liteyt of  conditie  hy  fy,  eenige  goederen,  wa- 

ren, koopmanfehappen,  fchepen  of  fchuyten,  fal 

mogen  felfsofdoor  anderen  brengen,  voeren  of  tran- 

fporteren ,  direélelijk  of  indire&elijk  ,  op  de  ha- 
venen van  Cal//,  Grcvdin^n^  Duynk-'>"fc ,  ISüeu- 

foort  ,  Sluis  of  andere  buytcns  duynt  van  Vlaan- 

deren gelegen  ,  op  pcene  tegens  den  Ingefetenen  de- 
fer  Landen  van  te  verbeuren  de  Schepen,  Schuyten, 

Koopmanfehappen,  Waren  en  goederen,  en  dat  bo- 
ven dien  fo  wel  de  Koopluyden  ,  Schippers  als  Schipf- 

volk  't  felve  gedaen  hebbende ,  voor  d'eerfte  reyfe  by 
openbare  geeffelinge  of  fwaerder ,  tot  arbitragie  van 
•    VI.  Deel. 

ophouden  ,  en  verachteringe  van  hunne  reyfe, 

welke  fchaden  en  intereften  ,  met  alle  goede  in- 

lichten by  de  Collegien  van  der  Admiraliteyt  geta- 
xeert  fullen  worden  ,  en  fo  den  Fraudateur  bevon- 

den wort  infolvent  ,  om  de  felve  getaxeerde  fcha- 
den, en  intereften  te  betalen  ,  fal  alfdan  den  Koop- 

man in  de  penningen  'van  de  goederen,  en  penen 
gekomen  ,  wefen  geprefereert  de  gemeyne  fake: 

blijvende  den  fraudateur  niet  te  min  gehouden  en- 
verbonden  de  gemeene  fake  ,  om  by  ftraffe  aenden 

lijve ,  of  anderlïnts  de  felve  te  voldoen. 
V. 

Ordonneren  en   bevelen    voorts   een    yegdijk , 

in  't  aenbrengen  der  goederen  ,  en  't  betalen  van  de 
Convoyen  en  Licenten,  hen  punctuelijken  te  regu- 

leren na  de  ordre  hier  na  volgende. 

&fc  2  VI.  Eenl 
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VI. 
VIII. 

Eerft  dat  van  nu  voorenen  een  yegelijk  van  wat 

natie ,  ftate ,  en  conditie  hy  fy ,  gehouden  fal  zijn 

de  Convoyen  en  Licenten  van  alle  inkomende,  en 

Uytvarende  goederen  en  Koopmanfchappen ,  uyt  | 
of  in  defe  Landen  gaende  of  komende ,  te  betalen 

in  handen  van  de  Col'efteurs  refpe&ive  daer  toe 

geftelt ,  achtervolgende  de  Lijfte  ,  Ordonnantie  en 

Inftruótie  daer  van  gcmaekt  of  noch  te  maken,  te 

weten :  de  Schepen  en  goederen  uytter  Zee  inko- 
mende van  alle  haer  ingeladen  goederen  ter  plaetfe 

daer  fy  refpedivelijk  ontladen  Gillen ,  mits  dat  die 

van  de  refpe&ive  Comptoiren  ,  alwaer  de  betahnge 

rrefchiet  is ,  gehouden  fullen  wefcn  by  elke  Lichter 

of  Veer-fchuyte ,  in  de  welke  eenige  der  voor- 

fchreven  goederen  gefcheept  zijn ,  om  daer  mede 

voorts  ter  gedcftinecrder  plaetfe  gevaert  te  wer- 
den ,  te  leveren  behoorlijke  fchriftelijke  verklarin- 

ge  en  ïpecmcatien  van  de  qualiteyt  en  quantiteyt 

der  felver  ,  ten  eynde  de  recherche  na  behoren 

mach  werden  gedaen  ,  en  de  goederen  de  foete 

wateren  af  komende ,  of  die  laft  breken  of  niet , 
te  weten  de  Wael  af  komende  tot  Niemegen ,  de  !  fen  }  ontladen  ,    vervoegen  of  eenigfints  reppen  of 

En  indien  by  de  effeéhiele  loffinge  ,  of  anders 
ook  onderwege  bevonden  wort  ,  dat  de  voorfz. 

goederen  ten  eerften  Comptoire  daer 't  recht  van dien  betaelt  fal  zijn  ,  niet  ten  vollen ,  of  te  rechte 

aengegeven,  of  dat  onderwege  eenige  goederen  an- 
ders dan  voorfz- is  geloft,  of  meer  ingenomen  wa- 
ren, fullen  de  fchepen,  en  alle  de  goederen  eenen 

Koopman  of  Compagnien  toebehorende  >  gehouden 
werden  voor  verbeurt. 

IX. 

En  om  alle  bedroch  in  defen  te  voorkomen, 

en  dat  't  felve  met  goede  kennifle  van  faken  mach 
gefchieden ,  laften  ,  bevelen  en  ordonneren  wy  wel 

expreflèlijk  by  defen  ,  dat  alle  Schippers  ,  Schuyt- 
luyden,  Lichterluydcn ,  Wagenaers  of  andere ,  die 
eenich  goet  te  water ,  of  te  Lande ,  in  hoedaniger 

wijfe  't  felve  fal  mogen  wefen  ,  in  deCe  landen  ful- 
len mogen  brengen  ,  of  anders  mede  fullen  begee- 

ren  of  aengenomen  hebben  uyt  den  Lande  te  ver- 
voeren ,  gehouden  fullen  zijn  ,  al  eer  fy  luyden  de 

felve  haer  ingebrachte  goederen   fullen  mogen  lof- 

Yfel  af  komende  tot  Zutphën ,  den  Rijn  af  ko- 
mende tot  Aernhem,  en  de  Maes  af  komende  ter 

plaetfe  daer  't  tot  noch  toe  ontfangen  is  geweeft, 
behoudclijk  nochtans  ,  dat  indien  eenige  Schepen 

bet  Vlie ,  of  Texel  inkomende  onder  wege  een 

deel  van 'haren  lall  fouden  mogen  geloft  hebben, 

roeren  ,  gedogen  geloft ,  vervoert ,  gerept ,  of  ge- 
roert  te  werden  ,  of  anders  mede  de  goederen  by 
haer  aengenomen  ,  of  die  fy  fullen  begeeren  uyt 
den  lande  te  vervoeren ,  fullen  mogen  fchepen ,  of 
laden ,  den  Colle&eur  van  den  Convoyen  ter  felver 

plaetfe  van  de  ladinge  of  lo'Snge  aen  te  geven,  de 
dat  de  Schippers  gehouden  fullen  zijn  op  haren  quantiteyt  en  qualiteyt  van  alle  de  goederen  ,  die 

eed ,  of  manne  waerheyd  in  plaetfe  van  eede ,  de  fy  in  de'n  lande  gebracht  ,  of  anders  aengenomen 
felve  getrouwelijk  aen  te  geven  ,  en  verklaren  ter  < 

plaetfe^  daer  die  gedeft ineert  zijn  ,  of  voorts  lofTen 
lullen ,  't  welck  de  Convoymeefters  gehouden  ful- 

len zijn  den  Schippers  ernftelijken  af  te  vragen  , 

op  peyne  tegens  den  Convoymeefters  geftelt  in  ha- 
re inftruótie  ,  en  tegens  de  onwillige  Schippers 

van  twee  hondert  ponden ,  en  arbitrale  corre&ie , 

en  daer  beneffens  voor  haer  vertreck ,  of  ten  lang- 

ften  binnen  veertien  dagen  deugdelijken  te  bewij- 

fen  dat  de  voorfchreven  onderwegen  gelofte  en 

gelichte  goederen,  ter  plaetfe  van  het  arrivement 

d-r  felver  't  volle  Convoy  betaelt  fullen  hebben 

in  handen  van  de  Convoy-meefters  daer  toe  ge- 

ftelt,  ofby  gebreke  fullen  gehouden  zijn  aldaerte 
betalen  blyvende  d'aftie  niet  te   min  in    haer  ge-   ̂   aen  de  Commifen  van  de  voorfz.  Comptoiren 
heel,  op  de  Schepen  en  goederen     die  in  Lichters   by  fchrifteiijk  billet  ,  onder  haer  eygen  hand  heb 

fullen  hebben  ,  of  begeeren  uyt  den  lande  te  ver- 

voeren. 
X. 

Dat  voorts  mede  de  Kooplieden  ,  of  Faóceurs 

defelve  goederen  toekomende ,  of  laft  daer  van  heb- 
bende de  voorfchreven  inkomende  goederen  voor 

by  den  Comptoiren  daer  de  bctalinge  valt  ,  of  an- 
ders mede  van  de  fchepen  of  Kaye  niet  fullen  mo- 
gen vervoeren  ,  of  doen  vervoeren  ,  of  anders  de 

afgaende  mogen  fchepen ,  laden  of  gedogen ,  datby 
den  Schippers  of  yemant  gefcheept  of  geladen  wer- 

den ,  ten  fy  een  yder  refpective  van  de  goederen 
haer  toekomende  ,    of  daer  fy  laft  van  mogen  heb- 

overgenomen  zijnde ,  voor  hare  loffinge  niet  ful
len 

zijn  aengegeven ,  en  de  Convoyen  van  dien  betaelt 

fo  na  ge  fey  t  fal  werde  n .    . 

VII. 

En  de  uytvarende  goederen  't  zy  over  Zee  of
 

anders  de  Rivieren  opwaerts  gaende,  ter  pla
etfe 

van  hare   eerfte   ladinge    of  afichepinge,  in 
 wat 

fchepen  of  fchuyten  dattet  zy,  't  zy  om 
 in  andere 

of  meerder  fchepen  geladen  te  werden,  
of  anders 

om  mette  felve  fchepen  uyt  den  lande  te  v
aren,  des 

fullen  geene  Schippers,  Koop-lieden  
of  hare  Fac- 

teurs   in  't  geheel  of  deel,  van  hare  ingekomen 

goederen,  onderwegen  in  eenige  plaetfc
n  daer  geen 

Officieren  over  de  Convoyen  en  Licente
n  geftelt 

zijn  mogen  loffen  ,    noch  tot  de  uyt
gaende  meer 

mogen  in   nemen  ,   dan  alleenlijk  ter 
 plaetfe  van 

haer"  uytterlijke  loffinge,  en  ladinge,  or  ond
erwe- 

ge in  plaetfe  daer  Comptoir  van  Convoyen  
gehou- 

den wort ,   en  dat  in  prefentie  of  met  voorwete 

van  den  Chercher  der  voorfchreven  plaetle  
,    en 

mits  al  voren  't  voorfchreven  befcheyt  van 
 betal.n- 

(Fo!7oOge   ten   voorfchreven   Compto
ire  getoont  en  aen- 

'       7      gegeven  te  hebben,  en  fullen  voorts  van  daer  met 

mogen  vertrecken,  ten  zy  by  de  felve  
Commifen 

(volgende  de  verklaringe  van  den  Chercher,  
oi  by 

cle  Cherchcrs  felfs)  de  voorfchreven  gelofte,  
of  an- 

dere meer  ingenomen  goederen  op  den  Rugge  van 

't  voorfchreven  hare  befcheet  te  rechte  getekent 

zijn. 

ben  overgegeven ,  wat  en  hoe  vele  goederen  een  ye- 
der  in  de  Schepen ,  of  wagens  is  hebbende ,  of  be- 

geren te  fchepen  of  laden,  met  wel duydelijke ver- 
klaringe, en  fpecificatie  der  felver  goederen  in  op- 

rechter qualiteyt  ,  en  quantiteyt  ,  tb  van  getal  als 

gewichte  ,  met  de  merken  en  N°.  daer  elk  ftuk , 
pak ,  bale ,  of  tonne  mede  getekent  fal  zijn ,  of  an- 

ders mede  de  gerechte  waerde  van  de  goederen 
volgende  de  Lijfte  die  na  de  waerde  betalen  ,  van 
waer  die  komen  ,  of  derwaerts  fy  die  van  menin- 
ge  zijn  te  voeren  ,  en  dat  fy  dien  volgende  het 
volle  Convoy  of  Licent  daer  toe  ftaende  betaelt, 

en  het  acquijt  van  de  felve  betalinge  gelevert  heb- 
ben in  handen  van  den  Cherchers  of  toefienders , 

om  die  voor 't  vervoeren  ,  of  laden  der  felver  by 
haer  gevifiteert  te  «aogen  werden. 

y  XI. 

En  om  voorts  mede  te  verhinderen  alle  finiftre 

wegen,  en  praótijken  die  by  eenige  quaetwilljgen, 

en  vyanden  van  't  gemeene  befte  hier  te  voren  zijn  ge- 

pleegt  (hebbende onder 't  dexel  vanop  eenige  Neu- trale en  ongeoorlofden ,  ook  mede  op  eenige  plaet- 
fen  en  Havenen  van  de  Geünieerde  landen  te  va- 

ren ,  haer  ingeladen  goederen  en  eetwaren  fraudu- 

leufelijk  tot  groten  ondienft  en  fchade  van  den  lan- 
de toegevoert  den  fteden  en  landen ,  contrarie  partie 

houdende  of  op  anderen  Havenen  dan  haer  Pafleport 

was  luydende  , )  fo  gebieden  en  bevelen  wy  wel  ex- 
preflèlijk dat  voortaen  geene  munitie  van  Oorloge 

om 
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om  op  de  Havenen  van  de  Gelinieerde  landen,  noch  I  inhouden  fal  al  de  goederen,  die  op  haer  Schip  aen 
ook  gecnderhande  waren  of  Koop  -  manfchappen  , 
hoedanigh  die  zijn,  om  uyt  de  landen  of  over  Zee 
gevoert  te  worden,  mogen  afvaren,  tenzy  defelve 

al  voren  aengegeven  en  't  recht  van  dien  ,  fo  daer 
eenich  toeftaet  betaelt  zijnde,  boven  dien  de  Schip- 

pers op  hare  manne  waerheyd  aen  handen  van  den 
Officiers  op  de  Comptoiren,  mitfgaders  de  Pachters 
refpeétive  verklaert  fullen  hebben  ,  welke  verkla- 
ringe  in  plaetfe  van  eede  aengenomen  en  voor 
fulks  indien  daer  faultenin  bevonden  wort,  geftraft 
fal  werden  ,  dat  fy  nergens  elders  op  gehuurt  zijn 

of  gemunt  hebben' ,  dan  ter  plaetfen  daer  op  hare goederen  aengegeven  fullen  zijn ,  en  daer  en  boven 
de  Schippers  over  £ee  gemunt  hebbende  tot  de 
Elve  ,  en  de  Seyne  incluys,  als  mede  Engeland  en 
Schotland  ,  te  weten  de  vreemde  en  onbekende 

Schippers  van  dier  Havenen  niet  afvarende  ,  cau- 
tie fuffifante  op  de  Comptoiren  refpe&ive  geftelt , 

en  de  bekende  onder  hare  hand  belooft  fullen 

hebben  ,  om 't  haerder  eerfter  wederkomfte  of  im- 
inersbinnen  fekeren  redelijken  tijd ,  nagelegentheyt 

en  diftantie  van  der  plaetfe,  by  den  Convoy-mee- 
frers  hunner  ladinge  hen  te  prefigeren ,  hem  te  ko- 

men preienteren  aen  de  voorfz.  Officieren  van  de 

ïefpe&ive  comptoiren,  en  in  haren  handen  by  fc^ede 

of  by  hare  Manne  waerheyd  in  plaetfe.  van  eede 

te  verklaren  ,  op  wat  plaetle  fy  de  ingeladen  goe- 
deren geloft  fullen  hebben  ,  fonder  den  Schipperen 

vorder  Ooft  of  Weftwaerts  varende ,  met  cautie  of 

certificatie  te  befwaren  ,  alle  welke  verklaringe  en 

beloften ,  de  voorfz.  Schippers  en  haerlieden  borgen 

refpe&ive  gehouden  fullen  zijn  ,  op  de  regifters  van 
de  voorfchreven  Convoymeefters  te  ondertekenen  , 

en  fal  de  ondertekeninge  volkomen  gelove  gege- 

ven worden',  al  of  de  beloften  en  cautie  voor  Sche- 

pen waren  gedaen  ,  welverftaende  dat  d'Ingefete- nen  van  de  Geünieerde  Provintien  de  goederen  die 

fy  uyt  eene  Provintie  ,  in  een  ander  Provintie  van 
de  Geünieerde  Nederlanden  fullen  vervoeren  en 

opflaen,  fullen 't  felve  mogen  doen  ,  fonder  eenich 
recht  van  Convoy  te  betalen ,  mits  nemende  Pafpor- 
te  en  brengende  certificatie  getekent  op  den  rugge 

hunner  pafporten  ,  by  den  Convoymeefter ,  Cher- 
cher  der  Convoyen  ,  hunner  loflinge  fo  daer  een 
Comptoir  der  Convoy  en  is ,  en  daer  geen  is  by  den 
Officier  derfelver  plaetfe  ,  en  dat  binnen  den  tijd 

hun  in  hunne  Pafporten  te  prefigeren  by  den  Col- 
ledreur  of  Pachter  der  Convoyen  hunner  ladinge , 
dat  de  goederen  aldaer  gebrocht  enopgeflagen  zijn  , 
pp  de  verbeurte  van  de  goederen  of  waerde  van  dien , 
behoudelijk  dat  van  het  nemen  der  voorfz.  pafpor- 

ten ,  en  't  brengen  van  de  certificatie  fullen  wefen 
geeximeert  d'ordinaris  bekende  Mertfchepen ,  Veer- 
fchepen  ,  Bier-fchepen  en  kleyne  Schuyten  binnen 
's  Lands  varende,  daer  op  geen  fufpitie  is  van  frau- 

de, en  fullen  de  voorfchreven  Convoy-Meeftersen 
Pachters  geenfints  verfuymich  mogen  wefen  ,  fo 

haeft  den  tijd  geexpireert  is  ,  de  voorfz.  rekeninge 

en  geftelde  cautie  té  doen  fuyveren  ,  en  na  bevin- 

gegeven,  befchreven  en  betaelt  Rillen  zijn,  en  ful- 
len de  voorfz.  beloften  en  cautie  daer  op  getekent 

zijnde  ,  dan  voorts  vry  en  onverhindert  mogen  va- 
ren door  en  voorby  alle  ftromen  ,  (leden  en  Plaet- 
fen van  de  Geünieerde  Landen ,  mits  't  fclvc  alleen- 
lijk vertoonende  op  de  Comptoiren  daer  fy  voorby 

paflèren  fullen. XIII. 

dinge  van  der  faken  fo  daer  eenig  gebrek  in  valt  ,    leiveooiciaien  gcuuuucn  zijn ,  ïume  raeraen  re  oren- 
op  den    principale  en  hare  borgen  te  procederen  \  gen  binnen  de  naefte  ftede  ,    en  die  aldaer  te  laten 

En  om  de  frauden  die  jegens  alle  't  gene  voor- 
fchreven is  gepra&ifeert  fouden  mogen  worden,  te 

beletten  ,  fo  lullen  voortaen  geenderhande  goede- 
ren mogen  ontladen ,  gefcheept  of  geladen  worden , 

dan  na  dien  de  pootten  van  de  fteden  volkome- 

lijk  geopent  fullen  zijn  ,  en  voor 't  fiuyten  derfel- 
ver, of  in  de  plaetfe  daer  geen  poorten  zijn,  na  het 

opgaen  en  voor  het  ondergaen  van  de  fonne  ,  en 
fullen  defelve  goederen  mede  niet  mogen  geloft  of 
geladen  worden  ,  op  eenige  ftranden  of  andere  uyt- 
hoeken  daer  geene  Officieren  van  de  Convoyen  en 
Lieenten  zijn. XIV. 

Dat  geene  Schepen  of  Schuyten,  kleynof  groot, 
geladen  wefende  met  goederen ,  Convoy  of  Licent 
iubjecl  wefende,  van  defe  landen  fullen  mogen  va- 

ren ,  't  fy  de  ftromen  op  of  over  Zee  ,  ten  fy  de Schipperen  of  Kooplieden  ,  eerft  en  alvooren  den 
Chercher  of  Commiflaris  op  de  uyterfte  plaetfe, 
en  ook  tuflehen  wegen  des  verfocht  zijnde  ,  ver- 

tonen de  pafport  of  pafporten  van  alle  de  goede- 
ren, die  in  de  Schepen  geladen  fullen  zijn,  en  dat 

fy  met  de  Schepen  fo  lange  fullen  moeten  blijven 
leggen  ,  ter  tijd  toe  de  voornoemde  Cherchers  of 
Commiflaris  defelve  bequamelijken  onderfocht  en 
gevifiteert  fullen  hebben  ,  en  over  fulks  fullen  alle 

Schipperen  gehouden  zi]n  ,  varende  van  de  plaet- 
fe van  hare  ladinge  ,  het  generale  pafport  van  de 

inhebbende  goederen  fchepe  te  laten  ,  opdepcene 
deneerften  dachvanzf.  guldens,  den  tweeden  dag 
van  50.  gulden,  denderden  100.  gulden,  en  voorts 

alle  volgende  dagen  een  hondert  gulden  's  daegs  , 
van  veertich  groten 't  ftuk  ,  ter  tijd  toe  dat  fy  de 
pafport  t'Schepe  gebracht  ,  en  den  Cherchers  of 
Commifen  generaels  getoont  fullen  hebben  ,  en  by 
fo  verre  fy  voor  haer  lieder  afvaren  eenige  meerder 
goederen  by  gevalle  innemen,  of  daer  na  aen  boort 
fenden,  dat  fy  van  defelve  goederen  een  apart  paf- 
feport  aen  de  voornoemde  Officiers  fuljen  moeten  to- 

nen ,  om  de  voorfz.  vifitatie  daer  mede  te  doen ,  in 

voegen  als  voren. 

XV. 

So  wanneer  eenige  Soldaten  van  de  Garmfoe- 
neninde  Frontier-fteden  of  andere,  eenige  Paerden 

de  Comptoiren  van  de  Convoyen  en  Lieenten  ge-  (  Fo1- 
pafleert  wefende  op  zy-wegen  of  elders  fullen 
achterhalen  ,  fonder  pafport ,  en  de  gerechtigheyt 
van  den  Lande  niet  betaelt  te  hebben  ,  fullen  de- 

felve Soldaten  gehouden  zijn ,  fulke  Paerden  te  bren- 71  •) 

niet  parate  en  reale  executie ,  en  in  cas  van  oppofr 
tie  of  dat  ter  faken  van  dien  ,  eenige  differenten 

fouden  mogen  vallen  ,  fullen  hare  a&ie  daer  van 
door  den  Advocaet  Fifcael  doen  intenteren  ,  voor 

de  Coilegien  van  de  Admiraliteyt  refpe&ive  in  el- 
ken  quartier  daer  toe  gedelegcert  ,  of  andere  daer 
toe  te  delegeeren  ,  op  pcene  fo  de  voorfchreven 
Advocaten  Fifcaels  verfuymig  bevonden  werden, 

van  de  faulten  aen  haer  eygen  Perfonen  en  Goede- 
ren verhaelt  te  werden. 

XII. 

Waer  na  de  Schippers  uyt  den  Landen  varende  al 
voren  uyt  de  Havenen  haerder  ladinge  ,  of  van  de 
reede  daer  fy  liggen  te  mogen  vertrecken  ,  gehou- 

den fullen  zijn  van  de  Commifen  van  den  Comptoi- 
ren refpe&ive  te  halen  een  gënerael  pafpoort,  de  welk 
VI.  Deel. 

in  handen  vanden  Commys  gënerael,  indien alfdan 
aldaer  een  is  ,  ingevalle  niet  van  de  Officieren  van 
de  Convoyen  (dewelke  daer  van  terftonts  fullen  ad- 

verteren den  Advocaet  Fifcael ,  en  den  fel  ven  toe- 

lenden  .,  d'informatien  daer  van  zijnde)  tot  dat  by 
hetCollegie  der  Admiraliteyt  van  den  quartiere,  de- 

felve Paerden  verklaert  fullen  zijn  verbeurt  of  ont- 

flagen  ,.  daer  van  de  Soldaten  alfdan  voor  haerlie- 

der  gedaen  devoir  fullen  profiteren  d'eene  helft ,  en 
d'ander  helft  degemeene  faek,  welverftaende,  dat 
de  gemeene  fake  geene  onkoften  fal  dragen. 

XVI. 

En  fo  jegens  defe  Ordonnantie  en  gebod  eenige 
fraude  ,  faute  of  bedroch  bevonden  foude  mogen 

werden,  by  d'eenofd'andere  gecommitteert  te  we- 
fen, 't  fy  dat  de  Schippers,  Schuyt-luyden of  Wa- 

gen-luyden  haer  vermeten  hadden  ,  den  beftemden 

&ft  3  Comp- 
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Comptoiren  voor  by  te  varen,  te  lollen  ofte  la- 

den ,  fonder  al  voren  hare  in-geladen  of  aen-geno- 
men  goederen  te  rechte  o  ver-gebracht  te  hebben;, 
te  ontijde  of  ongeoorlofde  plaetfen  ,  of  fonder 

haer generael  paflepoort,  en  dat  de  beloften  en  cau- tie voorfchreven  en  de  viutatie  van  de  Cherchers  op 

den  rogge  van  dien  getekent  ware  >  vertrocken 

of  op  andere  Havenen  en  plaetfen  dan  by  haer aen- 

gegeven gevaren  waren  ,  of  eenige  zy- wegen  ge- 
nomen hadden  ,  of  dat  de  Koop -lieden  of  Fac- 

teur.; van  hare  goederen  vervoert  of  anders  mede 

gefcheept  en  geladen  hadden ,  fonder  alvoren  de- 

'felve  by  gefchrifte  ( (o  voren  gefeyt  is)  te  rech- 
te overgegeven  ,  de  Convoyen  of  Licenten  van 

dien  betaeïi: ,  de  acquiten  aen  de  Cherchers  gele- 

ver t ,  of  anderfiusin  de  verklaringe  van  dien,  d'een 
fpecie  voor  d'andere  aengegeven  ,  op  ongeoor- 

loofde plaetfen  geloft  of  eenige  goederen  meer  in 

gegeven  ,  of  hare  waren  op  ander  plaetfen  (dan 

by  haer  aengegeven )  gevoert  hadden  ,  of  anders 

niet  recht  gehandelt ,  en  dek  ordonnantie  overge- 
rreden  hadden  ,  al  waer  het  ook  een  jaer  na  date 
dat  defelve  frauden  eedaen  fouden  mogen  wefen 
of  na 

gedaen hare  eerfte  wèderkomfte 
 ,  fo  fal  de  kennifle 

van  dien  byprovifie  genomen  werden  by  de  Col- 

legien van  de  Admiraüteyt  inde  Provintien  refpe&i- 

ve  ,  d'ic  wy  van  als  nu  daer  toe  geautorifeert  en 
gecommitteert  hebben,  of  by  andere  alfulke,  als 

wy  hier  na  daer  toe  fullen  mogen  authoriferen  en 
delegeren,  dewelke  wy  wel  fcherpelijk  ordonneren 

en  bevelen  ,  dat  fy  indien  het  bedrog  of  eontraven- 
tie  gefchict  is,  by  den  Schipper,  Schuyt-man  of 
Wagen-man,  het  Schip,  Wagen  en  Paerden  der- 
felver,  en  indien  by  den  Koop -man,  of  Faéteur 
alle  de  goederen  in  den  Schepe ,  of  op  de  Kaye 

liggende ,  ofanders  vervoert  zijnde  den  felvenKoop- 
nian  of  met  fijne  Compagnie  toe-behorende ,  of  by 
alle  beyde  het  Schip ,  Wagen ,  Paerden  en  goe- 

deren, fo  wel  die  gene  daer  die  faute  niet  in  ge- 
daen ,  als  in-gedaen  fal  zijn ,  verklaren  voor  ver- 

beurt, en  dien  volgende  openbaerlijk  voor  een  ye- 
gelijk  verkoft  te  worden ,  en  boven  dien  defelve 

condemneren  in  de  amende  en  ftraffen  jegens  d'over- 
treders  van  defen  Placcate ,  en  ordonnantie  refpedfci- 
velijkhier  voren  geftatueert. 

XVII.  ' 
En  fullen  de  penningen  van  de  felve  verbeurde 

goederen  en  amenden  te  procederen  verdeelt  wor- 
den ,  te  weten ,  fo  wanneer  die  niet  en  excederen  de 

ibmme  van  twaelf  hondert  guldens ,  een  derde  part 

voor  de  gemeene  fake,  een  twaelfdepart  van 't  ge- 
heel ( afgetogen  de  koften)  voor  den  Advocaet  Fi- 

fcael ,  een  derde  part  voor  den  Denunciateur ,  wie 

dattet  ookfy,  en 't  refterende  derden  deel  voor  den 
Commys  Generael,  dieinder  tijd  binnen  de  Provin- 
tie  fal  zijn,  als  de  fraude  fal  wefen  achter-haelt ,  en 
in  zijn  abfentie  voor  den  Commys  Generael ,  wiens 
beurte  dat  het  zijn  fal  in  die  Provintie  te  wefen  daer 
de  achterhalinge  gefchieden  of  gefchiet  fal  zijn ,  en  fo 
wanneer  die  zijn  boven  de  twaelf  hondert  guldens  fal 

't  gene  daer  en  boven  is ,  verdeelt  worden ,  d'een 
helft  voor  de  gemeene  fake ,  en  d'ander  helft  half 
en  half  voor  den  Commijs  Generael  en  Denuntia- 

teur  voorfchreve ,  bly  vende  't  recht  van  den  Fifcael  als 
voren ,  behoudelijk  dat  de  gemeene  fake  in  beyden 
gevalle  in  geene  ongelden  of  laften  (anders  dan  van 
de  verkopinge  gehouden  fal  zijn,  )  dan  indien  de 
voorfchreve  confifcatien  fouden  komen  te  rijfen  bo- 

tien  van  defen  Placcate  en  Ordonnantie  fullen  vallen 

geinftitueert ,  geinftrueert  en  ten  uyt-eynde  toebe- 
leyd ,  bedingt  en  vervolgt  worden ,  volgende  hun- 

ne Inftrudtie  voor  de  Collegien  van  dej  Admiraliteyt 
in  de  Provintien  refpeétive  ,  of  andere  by  ons  daer 
toe  te  autoriferen  ,  fonder  dat  eenige  andere  Of- 

ficieren of  Magiftraten ,  de  Calangeof  kennifle  van 
dien  fullen  mogen  aennemen  ,  of  daer  op  yet  pre- 

tenderen ,  op  poene  van  nullite,  en  fullen  tot  de- 
fen eynde  de  voorfchreve  Fifcaels  ontfangen  van  de 

Commifen  generaels  d'informatien  ,  verificatien  en 
(lukken,  die  fy  of  de  Chercheren  beroerende  decon- 
traventien  ,  fullen  hebben  achter-  haelt  en  onder 
hun  lullen  beruften. 

XIX. 

Verbiedende  voorts  allen  en  een  yegelijk,  van  wat 
natie  defelve  of  qualiteyt  die  zijn,  den  Officiers  op 
de  Collefte  en  toeficht  van  de  voorfchreve  Convoyen 
in  eeniger  manieren  te  injurieren ,  molefteren,  of 

eenig  empefchement  te  doen  ,  in  't  executeren  van haer-lieder  Officie  met  woorden,  werken  of  ander- 

fin  ts  ,  op  pcene  van  hondert  goude  Realen ,  en  daer- 
en-boven  arbitralijk  geftraft  te  worden,  als  per- 
tuibateurs  van  de  gemeene  rufte  na  gelegentheyd 
van  der  fake. 

XX. 

En  ten  eynde  defe  onfe  Ordonnantie  alom  in  de 

Vereenigde   Nederlanden    punctuelijk  mach   wor- 
den onderhouden  en  achtervolgt,  belaften  en  or- 

donneren wy  wel  exprefielijken ,  onfe  Raden  ge- 
committeert  ter  Admiraliteyt  in  de  refpective  quar- 
tieren  ,    dat  fy  volgende  haren  eed ,   fonder  eenige 
compofitie  of  moderatie  ,   dire&elijk  of  indirefte- 
lijk ,  precifelijk  en  rigoreufeufelijk  jegens  eenen  ye- 
gelijken ,  de  voorfchreve  poenen  en  corre&ien ,  by 
hare  vonniflen  en  fententien,  fommierlijk  en  de  pla- 

no decreteren ,  en  hare  vonniflen  en  fententien  da.- 
telijck  en  openbaerlijk  met  de  ftraffe  en  publijke 

verkopinge  der  Goederen ,  Wraren ,  Koopman fchap- 
pen ,   Schepen  en  Schuyten  doen  executeren.    Be- 

velen insgelijks  de  Fifcaels ,  onfe  generale  Commi- 
fen,   Collecleurs ,    Controlleurs  en  Cherchers  (die 

wy  tot  onderfoek  van  de  voorfchreve  frauden  ,  pre- 
cife  laft  en  inftructie  gegeven  ,  en  op  haren  eed  met 
het  onderhoud  van  dien  gelaftet  hebben)  alle  uyterftc 
ernft  en  diligentie  te  doen ,  om  de  voorfchreve  frau- 

den te  onderfoeken,  en  fonder  eenige  conniventie 
of  dilfimulatie,  de  voorfchreve  ftraffe  aen  de  Col- 
legien  van  de    Admiraliteyt  te  vorderen  op  gelijke 
pcene,  laftendeen  ordonnerende  mede  de  voorfchre- 

ve Fifcaels  en  andere  Officiers  van  de  Collegien  van 
der  Admiraliteyt ,    dat  fy  met  alle  behoorlijke  di- 

ligentie de  faken  op  de  voorfchreve  frauden  en  ex- 
cellen  vallende ,  inftrueren  en  ons  alle  maends  per- 
tinenlelijk  adverteren  van  het  devoir  dat  by  vonnif- 

fe  of  fententie  van  de',  Raden  van  der  Admiraliteyt , 
mitfgaders  d'executie  van  dien  is  gevolgt  op  de  voor- 

fchreve pcene.  Bevelen  voorts  wel  expreflèlijk  den 
Kapteynen  en  Officiers  van  de  Schepen  van  Oorloge , 
fo  wel  in  ordinaris  dienften  wefende ,  als  den  ge- 

nen die  wy  fpecialijk  tot  achterhalinge  van  de  con  - 
traventien  van  eenige  poinéten  defer  ordonnantie, 
fo  wel  ter  Zee  als  op  de  Rivieren  en  ftromen  hebben 
gecommitteert,  endiewy  vorder  noch  fullen  com- 

mitteren fonder  gonfte  of  faveur ,    alle  hare  moge- 

ven de  10000.  guldens,  fullen  den  voorfchreven  Ad-   lijke  vlijt  te  doen,  om  de  contraventeurs  van  defe 
vocaet  Fifcael,  Commijs  en  Denunciateur  haer  deel 
tot  de  felve  fomme  trekken  fo  voorfchreven  is ,  en 

van 't  gene  bovendien  fal  zijn  inde  redelijkheyttoe- 
geleyt  worden ,  gelijk  na  het  devoir,  arbeyd  en 
moeyte  by  hem  daer  in  gedaen  bevonden  fal  worden 
te  behoren. 

XVIII. 

En  fullen  by  de  Fifcaels  alle  faken  der  Admirali- 
teyt, mitfgaders  die  ter  oorfaken  van  de  contraven- 

onfe  ordonnantie  te  achter-halen  ,  en  terftond  aen 
de  Collegien  van  de  Admiraliteyten  te  brengen  ,  op 
pcene  dat  die  gene  die  hier  in  verfuymig  bevonden 
word,  aen  den  lijve  geftraft  fal  worden  na  gelegent- 

heyd der  faken  :  Verftaen  voorts  dat  die  gene  die 
egeene  goederen  hebben  ,  daer  aen  de  poenen  pe- 
cunieel  hier  voor  geftelt  verhaelt  mogen  worden , 
in  plaetfevan  dien  arbitralijk  fullen  worden  geftraft 

by  geeflelinge  ofanderfints. 
XXI.  En 
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En  op   dat  niemand  van  defe  onfe  tegenwoor- 
dige ordonnantie  hebbe  te  pretenderen  eenige  igno- 

rantie ,    ontbieden  wy  daerom  en  bevelen   onlen 
feer  lieven  en  beminden  ,  de  Staten  of  haren  Ge- 

committeerde Raden  ,   Stadhouders  van   de  Pro- 
vintien    refpedtive  van    Gelderland  en  Graeffchap 

Zutp'ien  ,  Holland  ,    Zeland  ,    Uytrecht  ,  Vrief- 
land  ,  O  ver-Y  (Tel  ,  der  ftadt  Groeningen  en  Om- 
landen  ,    en  allen  anderen   Jufticieren  ,  Officieren 
en    Dienaren  des    verfocht   zijnde  ,   dat    fy  defe 
voorfchreve  ordonnantie  alom  doen  verkondigen , 
uytroepen  en  publiceren  ,  daer  men  gewoonlijk  is 
uytroepinge  en  publicatie  te  doen  ,  procederende 
tegen  den    overtreders  van    dien  tot  den   poenen 
hier  boven  verhaelt  ,  Tonder  eenige  gunfte,  faveur 
of  diffimulatie  ter  contrarien  ,  want   wy  het  felve 
tot  de   vorderinge  van  den  Lande   alfo  bevonden 
hebben  te  behooren. 

Aldus  gearrefteert  en  befloten  ,  by  de  Heeren 

Staten  Generael  ,  in 's  Graven-Hage  den  23.  July  , Anno  1597. 

J.  van  OJdenbamevild.  Vt. 

Ter  Ordonnantie  van  de  voornoemde  Heeren  Sta- 
ten Generael. 

Ondertekent 
C.  lAerfftH. 

anfaiictje  3*n  toecöen   geb?acljt  /  tss  ooft  geconcipiccrt  en 
t)oo:  be  ge*  gearre|teert  eene  nieutoe  tnftructie  /  boo2  öc  ge* 
nccaie  <*io<  mzznz  generale  Commifen/  ban  be  Conbopcn  en 
SffiLK!  Reenten  /  be  toelfte  foube  fetjerpe  tocfictjt  en 
mm  m* continuele  aebt  nemen  /  bat  alle  particuliere  Col* 
tenten,     lecteucö  /  Controlleure'  /  ïllerften  en  COercbers/ 

onberb?eftelijft  foubcn  onberiiouben  /   en  nabol* 
gen  öe  C>?bortnantien  en  Stoften/  op  be  boo2f5. 
opbebe  ban  oc  Conbopen  en  Reenten  gemaeftt  / 
en  nocb  te  maften  /  fonber  in  eenige  manieren  toe 
te  laten  /  bat  öefelbe  ojöonnantien  /   inftructien 

en  lijften/  't  fp  boo2  bifTtmulatte/  fabcuc/  comii- 
bentie  of  anbec$  tn  eenigec  mantecen  obectceben 
en  te  toten  gegaen  toojoen  /  toefenöe  befelbe 

fFoi  «* ,  mflatcttcmöatcöen  n-  gittlij  1597. 
©eeuae      25obcn  öien  toecöen  be  ouöe  Slaöen  banbc  Col- 
manen  ree  legien  tec  ̂ bmtralitept  ontfïagen  ban  Oenliebec 
aöinirart*  oujjen  gCu  /  imtof  tioenoe  eenen  nieutoen  eeö  /  op  be 

fiSenn?ari  "«"'«»*  3M|tcuctten  (öte  ooft  boo?  De  felbe  ftabcn i)aceneeö/toa$gean;ejteect)en  ontfangen  Cu  nieutoe  Com* 
enöoeu  mtfen  uaitöe  <0;neraïitept  /  en  toerben  öp  öeJJtee* 

ten  Staten  45merael  gecontmittect  ^foncöccen 

©metn  ban  Jonenen  0' We  en  gaban  fiengecöten Pclm  /  ftaben  ban  ̂ cate  om  naer  itëibbelbotgfi 
terepfen/  en  ftetCoUegie  fo  ban  be  ouöe  altf  nfcuto 
bugeboegïftc  töabcn  te  tnitaïleren  /  en  ftet  CoU 
legte  te  f02mercn  /  en  alles  m  tecpn  en  goebe 
02ö?e  te  ijelpcn  b?cngen  /  ttc.  bolgenöe  Dcnïup-- 
bec  inltcucticn. 

•sM-mane  <©eboo2f5.  peeren  <0ecommttteerbcn  ban^taten 
ban  -iionc»  <0eneracl  /  Stotenenen  ̂ tengers  ten  ̂ elm  $11  ben 
Beten  «|cn*  29.  ̂ ugufti'sabonto'  gearribcerttotlBiööcluo2g/ 

en  beöben  baec  öetf  anberen  baegö  aebonocn  m  't 
Collcgte  ban  be  <ü5;>committeet;be  ïtabcn  alöacc/ 
en  fo  fpliebsn  alöaec  fjunne  pzopofitie  öebcn  /  con* 
fojm  baecen  inflcuctie  /  5ijn  be  felbJ  öaec  ban  feec 
becbjonbect  gctoeeftA  boojbienfnlteoen  aïbaecbee^ 
toonben  Op  mtlTibe  ban  be  l|:ecen  Staten  <0eite* 
cael  ban  tien  r  3.  2Duguitt/  bat  bet  tnftallctcn  ban 
fjet  nientoe  Collegte  ban  abmtcalttept  tn  ̂ elanb 
bjasuïïtgeHelt  tot  ̂ n  eerden  ̂ obembjicï  /  en  al* 
fa  baec  ooft  be  b>ie  nientoe  ftauen  tint  be  anbece 
^jobincien/  neffens  be  biet  uut  ̂ elanb  niet  geac* 
ribeett  toacen  /  fo  bebben  fu  liet  nieutoe  CMlegte 
tegen  ben  ftlacen  tert  ban  ben  licbec  giftcnctieniet 
ftonnenindallecen/  tenaenfienbe^gebolg^/  m-3?c 

VI.  Deel. 

nieutoen 
eebopbe 
meutne 
Slnlïcut' 
tien. 

rtft  ban 
55cien 
b'Jllfïeeii 
3o!jan 
ïtengec? 

ten  §d"m tot  aiRiö» 
ïielbojg. 

OeObcn  niet  te  min  baer  op  acn^ebotlaen  /  bat  ly:t 
placcact  foubs  mogen  toojben  gcpublicecrt/  cnim 
be  injlructie  ban  öe  <D}fictcïtf  obergenomea  en  be 
loden  in  tcepn  geöjacijt  mocfjtcn  toeïben  /  tact* 
op  baec  boo:  anttóoo2be  toerbe  gegeben  /  bat  al- 
recto  02b2c  toasgcfïelt/  bat  be  ntcutoe  lijfre  tcgrn 
ben  eer{ten^p2iliiö  in  trepnaebeafljtfoube  toerben/ 
^m  toaren  feer  berbonbert/  toacrom  be  infïal* 
linge  bantjet  nicutoe  Collcgte  niet  mebe  op  eenen 
tüb  gcfcljtcbe  en  fijn  boo2tganft  Ijaböe  /  macr  l)et 
felbe  te  Diffcreren  totben  eerflen  ̂ obemlmö  toe/ 
ten  aenficn  ban  bet  toelfte  fv  iupben  ooft  niet  goet 
bonben  /  Ijet  ̂ Iaccaet  te  boen  puDlicercn  /  macr 
baer  mebe  ooft  te  fuperceberen ;  bocb  op  bunlicbce 
naber  tnfiantte  berftlacrbcn  fp  /  betoijieDet  ©lac- 
caet  inljielt  berbobban  nabigatie  boo2  öet  gat  ban 
bebabenban^liipov  fpcrp2c(fela|tban  ftare^ee* 
(terjS  be  peeren  Staten  ban  Ee-lanb  Dabben/  Ijaer 
ban  fttlfte  publicatie  te  ontfjouben/  noeïj  ooft  öe 
P2efentatie  ban  be  conbitic  en  optie  gebacn  op  ben 
18.  en  23.  gjulij  cefpectibcïijft  oen  te  nemen  /  alfo 
Det  felbe  (leceftte  in  p2ejubitie  ban  ftet  p2obifioneel 
accoo2t  toaer  ban  ftaer  €.  niet  fionbcu  te  toijftcn/ 
anbcrfinö  toelberjïaenbe  bat  allen  anberen  f^obtn* 
tiengelijfte  b2ijljcpb  met  D»nb2p  gelaten  mo(!etoo2- 
ben  /  gelijft  fp  ooft  niet  toïjten  bat  öacrom  cenig  gc= 
febil  biare/  en  in  allen  gcballe  pcrfiftccrbcnfplm^ 
ben  op  baec  naber  bertonïnge/  ban  bat  Det  nühiicl 
ban  hc  Conbopen  en  Sitenten  een  feer  b02öcrujft 
mibbel  toa^  boo?  ben  3Lanöe/  en  bacr  mebe  boo2 
't  meercnbeel  niemanb  mebcbeftoaert  toerbe  /  ban 
be  b?eembe  en  ben  ©panben  fclfsf/  en  bat  be  ̂ w 
gefetenen  ban  befen  ̂ lanbe/  boo?  anbere  mibbclcn 
't  alber  b2aeglijftfte  i$  /  teoer  toe  tot  tk  ujb  toe  niet 
gefeilt    Ijabbe  /   ban  gocöe  en  beïjoo?lij&e  02bec 
om 't  felbe  toelte  beneficeren  en  bc  mcmgbnlöige 
franben  te  bcrDoebcn  /  't  toelfte  aenmerftenbe  De 
peeren  Staten  generael  ftabbcn  op  be  &cfcb2ijbin; 
ge  ban  be  ̂ 20bintien  /  en  infonöerbept  ten  oberflaen 
ban  be  <0ecommitteerbe  ban  befen  <©?aef/cf)appe 
ban  Eelanb  /  baec  toe  gecommitteert  bp  bolfto- 
men  beliücratie  /  en  met  fbiare  ftoflen  fo  beel  ge- 

bacn/ epnbelift  refolutie  op  |)etreb?eö/  fo  toelban 
be  ̂ bminiflratie  al^  ben  opftebe  bc?s  boo2f5  mib^ 

belö  genomen  tö  /  om'tbielft  te  effectueren  fyiup; ben  op  ben  29.2fiugu|Ii  albaer  gearribeert  toaren/ 
en  öabben  be£  anberen  baeg^baerbertoog  gebaen/ 
en  niet  anberö  gemeent  ban  bat  fp  met  conbocatic 
ban  be  oube  en  nieutoe  öabcn  albaer  gcbeiïmecrt/ 
ter  9ibmiralitept  op  ben  eerflen  ̂ cptemtuïtf  /  tot 
tnflellinge  ban  bet  nieutoe  Collcgic  foubcn  gep20te^ 
beert  bebben/  ben  ouben  eeb  bcrlatcn  en  ben  ukw 
toen  aengenomen/  commifTicn  en  tnftnif  f  icn  fo  toef 
boo2  be  jSaöcn  aliS  fubalteme  vOfficieren  /  mits- 
gabcrö  be  ïijftcn  obergelcbert  /  en  üeb02bcrt  beb- 

ben bat  be  paccatcn/  toaernaficl)  een  pöcr  foube 
OeDben  te  reguleren  /  foubcn  gepuDlicccrt  31)11  gcto02- 
tim/  ban  baer  toas  boo2  anttooo2be  gegeben  ( altf 
berftaeït  iö)batfe  metbcinfïcllinge  ban  bet  meuto 
Collegie  te  b^oeg  op  toaren,  /  olfo  bp  be  peeren 
Staten  oBenerael  ben  bag  baer  toe  bcraemt  /  op 
ben  1.  ̂ eptcmb2iö/  bp  ftacr  mïffibe  acn  bc  Sta- 

ten ban  Ee-lanb  of  baer  €.  «Bcfommitteerbe  ïta* 

ben  tiPtgefïclt  toaö  tot  ben  ecriïen  |öobcmD2!'tf  toaec  op ban  be  <0ebeputeecbe  ban  Ee-lanb  gebcfrincert  ter 
9Hbmtralitept  tn  ̂ ollanb  toaren  bertoeft  /  en  fjabbcn 
bare  faften  baer  na  gcrtclitet  /  om  alfo  op  eenen  tijb 

en  tcffenö  be  refpectibe  CoIIegien  ter  3Bbmt'raIttcpt inneflelt  te  too?ben.  <©ocb  bat  be  <0ecommitteerbe 
ftaben  begeerbenboo2alte  fim^c  inflructie toaer  op- 
be  ïïaben  tec  JCbïuiralitept  foubcn  ïjebbcn  te  be* 
foingneeren  /  toaren  anbcrfinö  te  b2cbenbeinftruc* 
mn  bo02  be  fubalterne  acn  te  nemenentebiftribuc; 
ren  /  gehjft  fp  al  bcreptö  te  Suften  in  trepn  neluadit 
babben :  macr  bonben  fk\)  öeftoaert  /  be  publtca* 
tk  ban  ï)et  ̂ laccaet  gefebieben  te  laten  /  ban&p 
opentnge  ban  fjet  gatofljabcn  te  ̂ lupfe/  omber* 
febepben  confiberatien  in  materie  ban  State  bic* 
wtöz  1  en  tic  ban  Ee-lanb  particuüerüft  aen- gaenbe.  ^ 

&n  4  &M* 

: 
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3Bacr  tcöcii  be  <0ccemmitteerbe  ban  be  8^ 

ren  Staten  C5eneracl  boo2't  ecr(t  allegceibcn  't  a- 
bnp»  ban  Den  <£2iffier  int  fclnijbcn  ban  $obcm; 
ber  booj  September  /  'ttoelh  licDtciijb  blecft  bp 
Bate  pzectfc  affenDinge  tegen  ben  i.  September/ 
bic  fp  anoctö  inbe  tegcntóö02Dige  öeftaltcniffc  ban 
fafteiï  bcnocföen  geemplopecrt  te  too?ben/  atë  om 
te  fpelen  te  gaen  in  §£eïanb :  €en  ttoecöen  tipt 
ïict  fcljjijben  ban  Den  Becre  ban  bet  JBcrcben 

felftf  IjcnlupDcn  tn't  Collegie  gcerbiöeect/  en  bcr; inclDenbe  niet  ban  ben  i.  $obemb2ls7  maer  ban 
ben  i.  ̂ eptent&téren  ten  lejtenbat  felftf  bc  ̂ ec^ 

ven  CJecommitteerbe  üaben/  mits  b2cngenDcin't ttepn  De  Xijjte  tmw  ben  eerden  ̂ cptemb2iö7 
gabcn  genoetufaem  te  ber(taen  /  bat  tegens?  De; 

nebben  fplupben  bc  boo:fcD:eben  fèaben  obcrgclc* 
bert  fjarc  commiflïcn  ban  bc  peeren  graten  C5e; 
nerael/  gelijïi  bc  peeren  SSDmcnfe  /  ©ernec  /  en 
25up0  /  Bare  Conuniffien  Bebben  gecrBibccrt  / 

Doclj  öebbcn  in'ïjacr  ftappo2t  berftlaert  /  Dat  fn toel  Bet  tooon  fané  ïjaböen  toegeftaen/  maer  niet 
('o  veel  doenlijk  is :  om  baer  mebe  geen  beure  te  ope? 
nen/  bie  gefloten  bc!)002be  en  bient  te  blijben  /  en 
Dat  gcfepD  teQ2t  ban  be  <&fFïrtcrcn  ban  be  Con- 
bopen  en  Uitenten  ontbobentctoojben/  om  benecö 
te  bernicutoen/  is  gefeptomnieiitocn  eebte  boen/ 
en  niet  om  bet  oube  /  baer  ban  fp  omfïagen  toa* 
ren  te  bermentoen  /  nclijlt  ban  oofc  be  meeninge 
niet  getoce(t  i#  /  bat  (tact  gemat!»  foube  to02Dcn 
op  bat  be  <0ecommitteerbe  ban  J&ollanD  ban  al* 

feïbe  tijb  motten  ooft  be  nieutoc  Coïlcgien  iuge*  le£  licnniffe  fouben  mogen  Bebben  :  maer  op  bat 
Collegie/  betoijie  [jet  geBeel  nieu  tncjeflcït  t^  /  ïjet 
oube  gefupbert/  en  niet  met  Bet  nicutoe  bermengt 
foube  mogen  to02bcn  /  en  bat  ijet  nieutoc  aenge= 
ftelDe  Collegie/  acnOegcneralitept/  bp  renuntiatie 

ban  alle  particuliere  plicljt  /  fo  beel't  fluit  ban  be 
JdomirnUtcpt  racbt/  gc-cebet  sijnbe/  niet  snöerg 
Dan  boo2  een  Collegie  ban  be  <©eneraii teut  marn 

berftaento02ben/  fonberregart  te  nemen /opD'een 
of  b'anber$20bintie/  fo  beclb'0202e  berfelberaen? 

gaet. 

^Dacr  na  Beuben  be  boo2fcï)2eben  45ecommtt* 
teerbe  ban  bc  Staten  <<Bcnerael  ben  29.  ̂ eptem; 
b:is  iteratijf  berfoefc  gebaen  /  om  te  toeten  ben 

llaet  ban  be  Comptoiren/  of  bp  albien't  feïbe  te- gcnbjoo?big  alöoc  niet  gebacn  bonDe  to02Den  /  bat 
men  ten  nunfïcn  een  feueren  bag  bebomen  foube/ 
cm 't  fclbe  te  boen/  baer  ïjeeftben  (€ref02ier  3£a!h 
berfeïam  berepbte  $ijn/  tegen  ben  bijftirnben  <&& 
tob2iö  ftaet  te  maöen  ban  be  monb-hoden  ber 
25oobf-gefellen  /  in  bienite  fcoefenbe  /  en  't  gene ï)em  bo?ber  moebte  aengaen  /  en  to02be  boo2t$ 
gerefolbeert  te  befemijben  u  Ocguipagie  -  j^itz* 
jïcr.37  ïtepgerf-bereb/  €02neliö  Ciaef5»  en  jtoC*01 1*1 
toette  Cocq  /  om  partinenten  (laet  te  maben  ban 
bc$  23ootf-boï«o  acbter(lailige  gagie/  mitfgaberö 

be  acïjterlïaUige  eguïpagie/  en 't  gene  beg  aengaet  • om  tegen  ben  boo2fcö2ebenbage  ben  felbenaen  be* 
fen  ïlabeobertefcnDen» 

i^iermebe  ïjebben  beb002fcö2eben  <ö5ecömitteer* 
be  baer  befoigne  met  be  3llbmiraiitept  befïoten/ 
en  beböen  baer  ban  in  ben  ̂ age  gebomen  5ijnbe/ 
acn  be  peeren  Staten  <6enerael  Daer  rapport  ge* 

baen. iBaer  aïfo  aen  be  Staten  <©eneraeï  en  j^abc 
ban  Staten  op  nietig  grote  nlactjten  genomen  toa* 
ren  ober  be  frt)2iftlteiijbe  baben  en  bJ2eetljeben  bp 
enige  (blbaten  albaer  i\\  ©lacnbereri  begangen/  ̂ tmott* 
fo  i#  ben  boo2fcf)2eben  ̂ cere  dienen  mebc  gege^  «ietn# 
ben/  of  na  gefonbencene  |Bemo2iale  gnffcuttie  im»"» 
banbe2?.  3fiugufli/  1597.  om  ban  toegen  ben  SfMSÏ 
fclben  ï5abe  ban  ̂ tate  upt  te  reenten  bu  be  naAit* 

peeren  Staten  ban  ̂ elanb/  of  bare  €.  45ecom*  noi&*au mitteerbe  ïlaben/  enbp  ben  ̂ ecre  <0ouberneur  tn^tL 
ban  ©iifTingen:  be  memortale  in(tructie  toajS  in  öeitnlk 
effcetc/  inboubenbe  bat  Ijem  foube  gelieben  bie  «100^20» 
ban  Eeïanb  aen  te  féggen/  batmen  toel  bergoopt  b,mf!eV 
Oabbe  bat  fjaerber  %.  fouben  bolgenbe  tyt  b02tge  Bï 
ernflig  fcö:ijben  enbcrfocï5  ban  ben  ftabcban^ta-  &wtn 
te/  fo  goeben  boo2fienigen  gebacn  öebben  op  Dct  ,oa"  z/' obewreeften  ban  be  folöaten  /   ïopcnbe  op  b2p^  &„*£ 
bupt/  ober  en  tocber  ober  in  ©iaenberen/  bat  iommiu 
aUcoroulijWjcöen  censf  babben  mogen  opbouben*    teecöe  m< 

,ïIBacr  alfo  nu  toeberom  ban  nieinj  aen  be  boo2?  ÏSiS,!!? 
fcïj2ebe  aabe  grote  fclacijtcn  toaren  gehomen  ober  ioirtï/ 
be  fcD2icfceïi)lie  baben  en  to2eetBeben  b^  cenige  n»ut»3an 
folöaten  albaer  in  ©laenberen  begaen/  batbe  boo2-  ̂ uff'"Êtn 
fcf)2ebe  ïlabe  ban  jState  bacrber  %.  nu  toeberom  ™Ö 
op  't  ernftigfte  ïic^  berfoeften  tik  0202e  te  (tellen/  tesiute 
aen  allen  febepen  ban  <öo2loge  en  5po?ten  ban  %&****& öare  <0acnifoenen  op  be  paffagie  Icggcnbe/  tenSJS, 
epnbe  bat  fp  tegenö  alfulïten  uptloperö  en  b2p*  jjeDen  ö« 
bupterö  gocbe  toacljte  bouben  /  en  befelbe  geen;  tosmvu' 
fint0  laten  pafTercn  nocö  repafferen/  maer  aem  r£af"  öe öouben  of  immers  tocber  te  rugge  ffDicften/  en  nn  brgen* 

ten  sen. 

(telt  tooien  /  ban  toelbe  bp  be  rcfolutie  ban  tyt 

boo:ft.  rcö2eö  mo(t  bcpenberen/  b'erecutie  ban  be 
boo2f^  Sijfïoi :  maer  fp  benben  met  fulhe  reDe- 
iien  niet  obancren/  banna  bat  fp  in  ben  l^age  gc^ 
fflncben  babben  /  en  ban  baer  tocber  anttooo2be 

gefcfjjeben  toaö  /  bp't  toelfee  be  <02ijfier  ban  bc neneralüept  ercufeeröe  fijn  aOupO  bat  baerentegeno 

t'epnbens  op  tt  bcffï)2ijbtngc  ban  be  aBefommit- teerbe  ïnabcn  ̂ k  ban  baer  fouben  te  gacn  fjebuen 

op  l^oHanb  /  io"  met  beele  moeptens  fo  bed  te 
toege  n:b?acbt  bat  b'in(ïellinge  ban  be  refpectibc 
Colicgien  geffiiieben  foube  /  pari  pafiu  op  öen  25. 

^eptemü2iö  /  't  toelft  ben  albaer  te  |Kibbcïbo?g bcbe  bertocben  /  en  ben  boojf5.  bag  aftoaebten  / 
onbettuffeften  al  boctoel  tegenss  Daer  irt(tcuctie  toaö  / 
cenige  m(tructichobec  te  geben/  boo?  en  aleer  acn 
anöcren  /  Dan  W  fitb  aio  gequaliftceert  gemaelu 
3ijnbe  om  De  fclbe  infïrutticn  te  ontfangen  /  fjcb? 
hm  fp  om  De  falie  te  faciliteren  ïjare  tnjtructie  fo 
berce  te  bupten  gegaen  /  bat  fp  De  <0etommit* 

teerbe  xlaben  b'injtructïe  ban'tnieutoe  Collegie bertoont  Dabben/  baer  met  alle  ftoarigljeben  fou^ 
ben  ter  goeber  tijb  mogen  geamputeert  3i)n/  W 
anberö  alö  gefept  toa$  /  moeïjten  bp  eenige  ban 
be  aiDmiralttept  in  ö^er  particulier  om  baer  op 
te  biencn  gemobeert  to02ben.  ̂ Dotö  berfoebten 
batfe  foube  gelieben  te  berftaen  /  tot  gelij&bept  en 
öeïjoo2itjft  refpett ban bautDoritept publigue  (fote 

bet  Dctoelne  f)ot  onmogelp  iö  (b2plijb  uptgefp20^' nen)  bc  Sanben  in  Baer  b2iibepb  te  BanblibuDen) 
of  ten  minjten  (baer  toe  be  43etommttteerbe  nieti 
fijn  gela(t)  bat  fp  geern  om  geboetljs  toille  foiu 
ben  rappo2tcren  aen  Bare  peeren  en  naee(terö  De 

Staten  «ö'encracl  te  bclobeiï  en  remitteren  aïfulc- ïien  Different  aen  fijn  €rcellcnrie  bolgenbe  De  ante/ 
en  om  bo?Der  te  Doen  na  beBooren  /  en  Dien  bol? 
genbe  iö  Bet  nieu  Collegie  albaer  tot  ̂ Dibbel* 
b02g  gefoimcert  ban  be  bier  oube  ï^aöen  ban 
SSelanb  /  namcntïijït  ̂ ontbeer  gjacob  be  itBalbe^ 
re/  i^iclac^  Repros?  /  Cuftae^  2CD2iaenf5.  pa^ 
ben  en  BKcttcr  gioBan  fêupfen/  en  fijn  ban  Den 
oubcn  ccb  ontfïagen  /  en  Bebben  ne(fen$  be  b2ie 
nieutoe  Co2ncliö  jfcang  JBittcnffen  /  ̂ !an  ©cr^ 
Bce/  genomineert  ban  ̂ ollanb/  en  ̂ loljan  25ups 
genomineert  ban  toegen  be  Staten  ban  öpt^ 
retBt  /  bic  t'famen  ben  nieutocn  eeb  acn  Banben 
ban  bc  boo2fcfj2eben  ̂ ecommitteetbeban  be^ta^ 
ten  <0cneracl  gebaen  Bebben  /  op  be  in(truttie 
ban  be  peeren  Staten  C5encracl  /  en  niet  jegen? 
ftaenbe  ben  jpiftal  en  ben  ̂ ctretari^  ban  Den 
Collegie  ter  Sübmiralitept  in  ̂ elanb  toaren  ont^ 
(ïagen  ban  Baer  borigen  eeb/  fo  Otóben  be  boo2f5. 
<0ecommittecrDe  ban  be  peeren  ̂ taten  C^ene^ 
rael  Dcfclbe  geanctorifcert  rcfpectibelijli  Bare  boo2* 
fcljJeben  fimpten  te  bcbicnen  /  bolgenbe  be  gin? 
ftructie-  bp  be  peeren  Staten  Clcncracl  gemaebt/ 
ter  tijb  en  toijlen  toe  BenlupDen  Bare  CommifTie 
obergcfonben  /  en  ben  eeb  afgenomen  fal  $jjn/ 
fjeubcnbe  mibbeler  tijD  bp  p20bifie  Den  eeb  gebaen 

op  De  boo2f5.  initruttie  /  maer  alfo  in  't  refolutie- boeft  ban  be  <®etommitteetbe  ïlaDen  ter  giDmi* 
ralitept  ban  ̂ elanb  getebent  (tact/  bat  ben  eeb 
nebaent*/  batmenfouDeonberBouben  be  ̂ nftrut- 
tk  en  ${atcate  Tané  ,  en  fo  na  boenlijb  3P  /  fo 

/ 
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ten  mmilctt  ö:  namen  en  öc  ncfreltcniffe  ban  öe  |  vygem  noch  gefchi 
pecfonen  pectincntclïju  te  boen  tiptreïsencn  /  totc    m  moort ,  daer  van 

©efilacfjo' ten  oatc  dc 
b?cbrtp» 

tec'js  en 

geöacn. 

tiat  untöcn  lanöegetoeeft  51)11/  en  bojöec  met  Ijim 
tn  öeïtbccattc  te  leggen  /  of  mettcr  auöïteuc  beft 
ono2öemnge  fouöe  nonnen  aericot  tooien/  en  of 
fce.  felbe  auöiteuc  met  ttoec  affciforen/  fonöen  De- 
Doren  öe  uenniffc/  juöicatucc/  en  De  ejcecutie  ijeD- 
ben  op  ben  aennlacjen  ban  Den  f&oboojt/  ofne; 
manö  anöerg  erp2cffelnhcn  te  autorifeecen  /  of 
fcp  toat  auöec  miööel  öefe  een  fo  5toace  faïte  Octec 
fouoc  mogen  tcraöe3ijn. 

(€en  anöeten  alfo  men  berjïoitt  bat  i\\  Seïanö 
om  öiecgeltjne  mfófcupu  en  ereeffen  ttoec  foto 
ten  of  b;pbuntei:en  altf  boe  gebangen  toaren/  öat 
fon  €.  fouoe  berftacn  tot  cjeaminatte  oei*  feibcc  / 
ten  obettfacn  ban  oen  genen  öie  Oen  «Staten  ban 
^elanö  en  leerc  <0oubecneui:  ban  ©Üflïnocn  ge* 
iieben  fouöcn  ban  ïjacen  toegen  öaec  toe  te  com- 

mitteren/ tot  toelnen  epnöc  fijn  <£.  gelteben  fou- 
iïen onDestoaett  te  31)11  /  nu&  öe  Sdnebni  ban 

Ccebentie  aen  ben  boo?noemöcn  43ouberneue  nö; 
öjefiferenöe  /  met  ben  feta  öaei;  obec  te  fpeuen 
en  Delibereren/  ïioc  alle  öefe  onfjeplen  eenmacimocfc 
ten  met  effect  getoeert  tooiöen/  en  bïuben  acfuu 
tien  nooö  bat  b'renfcöt  /  tot  beljouöcniffe  ban 
öe  gecccDtigDcpt  en  autoriteit  banöen  lanöe. 

De  klachten  die  op  nieus  aen  den  Rade  van 
State  over  defe  Vry-buyters  en  foldaten  gedaen 
waren  zijn  begrepen  in  defe  hier  volgende  Mif- 
five: 

EDELE,
  &c. Mm  Heeren,  Wy  hebben  ontfangen  in  den  avond 

den  dertienden 
 
defer  lopender  Maend  U.M.  Ed. 

foiöarcnop  fchrijven  van  den  eerften  der  felver  ,  inhoudende
: 

SsURaïï  dat  U'  M'  E*  Wel  verwondert  ziJn  >  dat  de  drie 
ban&tate  Lantflieden  ,  als  Willem  de  Contere  van  Zwenefe- 

le ,  Marijn  van  de  Velde  van  Aerfele  ,  ende  Sy- 
mon  de  Lantmeetere  van  Woutergem ,  alfnoch  niet 
waren  gecompareert  ,  om  jegens  Jafper  Oelvoet 
geconfronteert  te  worden ,  volgens  V.  M.  E.  voor- 
gaende  fchrijven  ,  daer  op  U.M. E.  gelieven  fal 
te  verftaen  dat  ons  geen  ander  voorgaende  fchrij- 

vens  ter  hand  is  gekomen  dan  d'afte  van  autori- 
fatie  dies  aengaende  ,  &c.  den  Ontfanger  Charles 
Everwijn  gegeven  in  date  den  vier  en  twintichften 
Junij  leftleden ,  daer  van  wy  terftont  aen  allen  den 
Dorpen  daer  in  vermeld  ,  gefonden  hebben  elk 
een  Copie  ,  fo  wy  ook  nu  gedaen  hebben  van 
U.  M.  E.  voornoemde  lefte  fchrijven  ,  met  expres 
bevel  dat  fy  op  het  alderfpoedichfte  fouden  na 
komen  U.  M.  E.  Ordonnantie  ,  op  pene  van  te 

verliefen't  beaeficie  van  haerluyder  Saulvegarde, 
niet  twijffelende  of  fy  fullen  hun  daer  na  ten  eer- 

ften reguleren. 
Voorts  hebben  niet  konnen  nalaten  U.M  E.  t'ad- 

viferen  hoe  dat  de  Dorpen  van  onfen  quartiere  in 
het  alderminfte  niet  worden  bevrijd  met  U.  M.  E. 

Saulvegarde  ,  by  dien  d'lngefetenen  der  felver 
dagelijks  en  meer  als  oyt  te  vorens,  op  het  alder- 
l^rouwelijkfte  worden  mishandelt ,  en  verongelijkt 
by  verfcheyden  rovers  en  moordenaers  ,  fchuy- 
lende  fo  Wel  tot  Vliflingen  als  onder  diverfe  Com- 
pagnien  van  de  Garnifoenen  hier  ontrent  ,  de- 

welke noch  in  defe  Maend  gevangen  ,  en  met 
tormenten  in  de  boffchen  gerantfoent  hebben  gro- 

te menichte  van  Lantflieden  ,  fittende  onder 

fauveo-arde  ;  En  boven  dien  hebben  den  derden 
defer  Maend  verkracht  diverfe  Dochters  van  de 

Prochye  van  Nygem  ,  en  drie  mans  perfonen 
omgebracht  ,  de  twee  levendich  in  een  bofch 

ver&rant  en  d'ander  doorfchoten  ,  daer  nochtans 

in  de  felve  noch  in  alle  d'andere  contribueren- 
de Prochien  daer  ontrent  gelegen,  noyt  tocht  noch 

wacht  of  eenige  andere  Hoft  iliteyt  gefchiet  is , 

als  de  felve  maer  wefende  arme  defolate  Dor- 

pen ,  gelegen,  ontrent  de  WildernifTen  by  Eek- 
lo,  tufTchen 

jaren geleden 

Gent  en  Brugge  ,    zijnde  ontrent  vier 
in  de  voornoemde    Parochie    van 

■Ie  noyt  ftraffe  is 
ontallijke    klachten 

der 

ö 

et    dergelijke    verkrachtinge 
tot  'sLands  eeuwige  fchan- 

gedaen  ,    niet   tegenfiaende  de 
die   wy  daerom  gedaen  heb- 

voegen  dat   de  Dorpen  alfnu    met 
Saulvegarde    fo  wel   bewaert    zijn    a's 
papier    daer    niet  in  gefchreven    fraet, 

E.   cenvv-ig- 

luyden  i'o 

*^     ̂      -\ 

>)en  ,     in 

U.  M.  E, 
met    een 
de  welk  God  Almachtich  en    U. 

lijk  gelclaegt  moet  wefen  ,  dat  d'arraé 
fchandelijk  en  fo  openbaerlijk  mishandelt  , 
ongelijkt  en  bedrogen  worden  ,  daerom  wy  me- 
nich  befchaemt  aenficht ,  en  ook  fuiken  beroe- 
ringe  in  onfe  confeientien  geleden  hebben  ,  en 
noch  dagelijks  lijden  ,  dat  lö  yemanden  van  ons 
den  miniten  middel  hadden  ,  om  met  fijn  Huyf- 
vrouwe  en  kinderen  te  mogen  leven  ,  fouden 
U.  M.  E.  op  het  alderhoochlle  bidden  om  van 
defe  bedieninge  ontflagen  te  mogen  worden  ; 
Te  meer  ,  overmits  wy  weten  ,  dat  hier  in  nim- 

mermeer eenig  redres  fal  gefchieden  ,  fo  lange 
U.  M.  E.  niet  believen  alhier  eenen  auditeur  te 

committeren  ,  om  daer  van  fijn  eygen  ftuk  te 
maken,  de  welk  (onder  correctie)  ons  ampt  niet 
is  ,  om  in  alle  Garnifoenen  hier  ontrent  te 
gaen  vervolgen  de  rovers  en  moorders  ,  en  fui- 

ken groot  getal  Juin  proces  te  maken  ,  en  of  fy 
al  in  de  felve  Garnifoenen  tot  ons  verfoeke  ge- 

apprehendeert  worden  ,  fouden  in  't  lefte  gelooft 
zijn  de  koften  over  al  te  betalen  ,  fonder  vor- 
deringe  van  Juftitie  ,  mits  dat  fy  al  hun  qnaed 
fouden  lochenen  ,  daer  over  wy  hun  niet  fou- 

den konnen  doen  overtuygen  ,  met  de  Landflie- 
den  alhier  tot  's  lants  kofte  t'ontbieden ,  daer  toe 
wy  niet  zijn  geauftorifeert. 

Ten  anderen  fo  hebben  wy    achtervolgers  U. 
M.  E.    bevel    gemaekt   een    grote    memorie    van 
diverfe    knèvelryen     gecommitteert   by    verfchey- 

den   vrybuyters    fchuylende    tot    Vliflingen  ,    en 
hebben  de  felve  over  fekeren  tijd  gelevert  met  de 
Informatien  daer  toe    dienende  ,     in  handen  van 

den    Gouverneur    Sidney  ,    en    fijne  E.    ernftlijk 
verfocht  en    gebeden  daer  over  ftraffe  te    doen  > 
volgens  de   belofte  ,    die    hy  U.  M.  E.   gedaen 
hadde  ,  daer  op  fijne  E.  naer  eenige  dagen  daer 
na  ons  by  hem  ontboden  heefc  ,  om  op  de  felve 
memorie  en   informatie  andwoorde  en    fatisfadtie 

te  geven  ,   de  welke  was  dat  diverfe  van  de  Vry- 
buyters daer  by    vermeit ,    van   daer   vertrokken 

waren  ,    namentlijken  Lau  van    Parys  een   rover 
en  gruwel  voor  Godt  ,   tans  dienende  onder  de 
Compagnie  van  cien    Prince   van    Efpinoy  ,    die 
meenichte  ftraet  -  fchenderye  gecommitteert  ,    en 
felfs   eenen    Arcnt  van    Vlaenderen  ,    Bode    van 

Middelburg  op  Gent  ,   afgenomen  heeft  met  fij- 
ne   Complicen  ontrent  drie  duyfent  gulden  ,    en 

fo  de  felve  Bode  hem  feyde  in  de  Boffchen  daer 
hy   hem    leeden    dat    hy  pafport    hadde  van   de 
Heeren  Staten  :    Item  datter  contributie-pennin- 

gen onder  waren  ,  voor  den  Ontfanger  Everwijn , 
en  dat  de  refte  toe  quam  verfcheyden  Koopluy- 
den  ,  en  Burgers  van  Middelburg  en   Vliflingen , 
over  Koopmanfchap    die  fy  daer   gehouden    had- 

den ,    gaf   hem  daer  op  een  vilayne  antwoorde, 
te  fchandelijk  om  fchrijven  ,    infgelijks   nam  alf- 
doen  af  de  Dochter  van    Juffrouw  de  Rijke  n 

pond    groot   aen    gelde  ,    een  ftuk    linwaets    e:i 
voorts  al  wat  fy  hadde  ,  niet  tegenfiaende  dat  fy 

derrewaerts   was  getrocken   op  behoorlijk    palfe- 
port  ,    en  weder  met  den  voornoemden    Bode  in 

haefte  keerde  ,  om  haer  Schoon-Vader  Zaliger, 
die  alfdoen  in  fijn  uyterfte  lach  ,   te  befoeken  , 

alle  welke  penningen  den  voornoemden  Lau  van 

Parijs  deelde  in* de  Boffchen   met  fijne   Compli- 
cen ,  ter  prefentie  van  den  voornoemden  Bode  die 

fy  lieten    daer  na   aenkomen  op  de    fchanfe  van 

Patientie  ,   en  fneden  ook 't  voornoemde  ftuk  lin- 
newaets  in  diverfe  lappen  ,    die  fy  mede  deelde 
met  al  de  refte. 

De  voorfeyde  Heer  Gouverneur  Sidney ,   feyde 

ons  noch  datter  infgelijks  veel  meer  andere  vrybuy- 
ters 
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üers  van  daer  verfrocken  waren  ,  en  onder  andere 

een  van  Sanceii  na  't  land  van  Geve  ,  ook  dal 
meed  alle  d'andere  vrybuytcrs  noch  in  Vlaenderer 
waren  ,  en  dat  mede  by  de  voornoemde  memorie 
en  informatie  eenige  gedenomineert  waren  ,  die 
fijne  E.  niet  kende  ,  noch  aldaer  niet  refideerden , 
dan  heeft  tot  onfen  verfoeke  by  den  Marefcbal 
doen  apprehenderen  twee  vrybuyters  ,  met  name 
Hans  de  Walfche  ,  en  Hans  Vlamink,  en  na  dien 
defelve  fes  of  acht  dagen  gevangen  zijn  ge  wee  ft  , 
heeft  ons  die  doen  overleveren  op  expreflè  condi- 

'tie  dat  wy  aen  de  voornoemde  Marefchal  (ouden 
betalen  hunne  ordinaire  koften ,  en  hun  voor  gee- 
nen  anderen  Juge  ter  Juftitie  fouden  (lellen  ,  dan 
voor  U.  M.  E. 

Wat  aengaet  de  klachten  tot  lafte  van  den  voor- 
noemden Hans  de  Walfche  ,  hy  word  inverfchey- 

den    Informatien    mede   befchuldicht    van  eenige 
knevelryen  ,    en  is  over  tien  of  twaelf  dagen  fijn 
derder  uyt  Vlaenderen  gekomen  ,  en  wort  gepre- 
fumeert  dat  hy  aen  de  verkrachtinge  van  de  Doch- 

ters van  Nygem  handadigh  is  geweeft  ,   ten  min- 
{len  dat  hy  daer  van  weet  te  (preken  ,    uyt  oor- 

(ïui.  74,)  fake  van  óefe  Juditie  die  wy  verftaen  hebben  van 
eenen   Lanfman   van    Watervliet   alhier   gekomen 
met  de  achterftcllen  van    haerluyder  contributie, 
den  welken  (egt  van  Bier-vliet  gekomen  te  zijn  na 

Walcheren  ,    in  't  gefèlfchap  van  de  voornoemde 
Walfche  en  andere  twee  Vrybuyters  ,  die  onder- 
wege  in  (ie  fchuyte  nytneméndé  ,  feer  genoeche- 
lijk  waren  drinkende,  fo  vele  als  fy  konden,  en  fo 
de  voorfchreven  Lanfman  raaekte  (amblant  al  of  hy 
geflapen  hadde,  feyde  dat  hy  hooide  dat  fy  onder 
eikanderen  fpotten  mette  voornoemde  verkrachtin- 

ge ,   en  dat  fy  hun  deden  aenfetten  by  een  hooft 
ontrent  het  aerden  Bollewerk  ,  om  de  waterpoort 
van  Vullingen  niet  in  te  komen  ,  en  fo  de  voorn. 
Lanfman    binnen  twee  dagen   daer  na  weder  na 
Vullingen  getroeken  was  ,    om  eenige  fijne  affai- 
ren  ,   en  des  avonts  wederkerende  na  Middelburg , 
fegt  alfdoen  de   voornoemde  drie  vrybuyters  ge- 
moet  te    hebben  ,    komende  van  Middelburg  na 
Vlilfingen,  feer  koftelijk  gckleet,  en  alle  drie  feer 
by  dranke,  dewelke  hem  lïende  ,  feer  vraegdenna 
fijne  affairen  ,    en  hem  wilden  overftryen  dat  hy 
hier  was  gekomen  om  te  klagen  ,   daer  over  fy 
hem  feer  verdreegde  ,  dan  fo  hy  fulks  lochende  en 
hun  verklaerde  dat  hy  hier  alleenlijk  gekomen  was, 
om  hun  Contributie  te  betalen,  en  om  wat  Lands, 

•jegens  den  Munt-meefter  alhier  te  pachten,  't  welk 
hy  tot  Watervliet  hadde  leggende,  begeerden  daer 
na  met  hem  een   kanne  wijns  te  drinken  ,   des  hy 
hem  excufeerdeby  faulte  van  gelde. 

Belangende    nu  den    voornoemden    Hans  Vla- 
mink ,    hy  is  den  genen  die  onlanksmet  een  deel 

vrybuyters  getrokken  was  in  het   Noorde  Vrye, 
en  aldaer  gevangen  hadde  diverfe  Lanfiieden  van 
Blankenberge  en  Uytkerke  ,  die  hy  met  feer  gru- 

welijke flagen  in  de  Boifchen  gerantfoent  heeft, 
en  fo  den  Heer  Gouverneur  van  Oftende  ,     uyt- 
fchikte  een  Engelfen  Vendrich  met  20.   foldaten , 
om  na  de  voornoemde  vrybuyters  te  vernemen, 
en  die  te  verfoeken  tot  ftarkinge  van  de  gevange- 

nen ,   mits  fy  onder  favegarde  waren  ,    heeft  den 
voornoemden  Hans  Vlamink  ,  die  vier  Maenden  te 

vorens  van  Oftende  was  verlopen ,  't  felve  gewey- 
gert  :   feggende  dat  hy  expreflelijk  lall  hadde  van 
den  Heer  Gouverneur  van  Vliilingen  om  fulks  te 
doen  alles  nauytwijfen  deverklaringe  by  den  voor- 

noemden Vendrich  voor  de  Magiftraet  van  Often- 
,de  gedaen  ,  daer  van  U.M, E.  gefonden  zijn  ge- 
weeft  by  de  Officieren  van  de  Contributien  aldaer ,  j 
de  brieven  van  depofitie  die  wy  mede   getoochti 
hebben  aen  de  voornoemde  Heer  Sidney  daer  opj 
fijne  E.  ter  contrai  ien  fegt  den  voornoemden  Hars 
de  Walfche  ,   en  Hans  Vlamink  niet  te  kennen  , 
wel  dat  fy  tot  V liftingen  refideren  ,    maer  dat  fy 
in  Vlaenderen  trekken  [onder  fijne  wete  en  Paf- 
porte.   Waerom  U.M.  E.   by  defen  ootmoedelijk 
gebeden  wort  dat  de  felve  gelieven  te  ordonneren 

wat  U.M.  E.  gelieft  gèdaeri  te  hebben  met  cle 
voornoemde  twee  gevangenen  die  wy  geftelt  heb- 

ben tot  Vliffingen  ,  in  (rads  vangenifiè  ,  *ï*y  con- fent  van  den  Bailliu  ,  die  ons  expreflelijk  gefeyt 
heeft  ,  dat  hy  wel  weet  dat  de  Magiftraet  aldaer, 
daer  van  de  kenniflè  niet  fal  begeren  te  nemen, 
om  vele  redenen  ,  iioe  wel  nochtans  dat  ha/e  E. 
wenfchen  dat  het  Land  voor  fo  vele  goddelofe 

menfchengefuyvert  worde,  de  welk  fy  en  alle  vro- 
me luyden  grotelijks  beklagen  dat  daer  op  anders 

geen  regard  genomen  en  wort,  daer  nochtans  Gods 
dienft  en  's  lands  eere  fo  hogelijk  aen  gelegen  is. 

Over  drie  of  vier  Maenden  hadden  U.  M.  E.  op 
aenklachte  van  de  voornoemde  Officieren  van  de 

Contributien 't  Oofteynde  den  Fifcael  Niclay  laft 
gegeven  den  voornoemden  Hans  de  Walfche ,  met 

noch  drie  andere  vrybuyters  t'apprehenderen  ,  daer 
toe  hy  noyt  heeft  konnen  vaceren  door  de  ern- 
pefchementen  van  fijne  affairen  van  de  admirali- 
teyt,  beneffens  fijne  continuele  indifpofitie  ,  en  of 

hy  ook  al  defelve  geapnrehendeert  hadde  >  fo  hou- 
den wy  ons  ook  veriekert  ,  dat  mijn  Heeren  de 

Gecommitteerde  Raden  van  Zèland  daer  van  de 

keunifie  ook  in  het  alderminfte  niet  fouden  begee- 
ren  te  nemen  ,  by  dien  d'infraéfcie  van  de  Sauye- 
garde  niet  hare  E.  maer  U-  M.E.  alleen  is  tülrche- 
rende  ,  en  ook  hun  ongelegen  is  daer  mede  allé 
dagen  gequollen  te  worden  ,  fulks  dat  het  onder 
correctie  hoognoclelijk  wort  dat  lije  -r  eenen 
ex  pre  (Ten  Officier  geftelt  Worde  om  ajle  de  klach- 

ten daer  van  op  te  nemen,  de  ftucken  te  bewaren, 

en  daer  over  recht  te  "doen  na  fijne  Inftrudtic  , 
hier  mede  na  onfe  feer  ootmoedige  en  onderdani- 

ge gebiedenifle  geprefenteert  hebbende  in  de  goe- 
de gratie  van  Ü.  M.  E.  (uilen  Godt  Almachtich 

bidden  dat  hy,  Edele  &C. 

Tot  Middelburg  den  iS.Augufti  1597- 
Onderftont , 

Van  U.  M.  E.  feer  getrouwe  en  onderdanigedie- 

naers , 

en  was  ondertekent , 

Charles  Evcrtoijn  ,  N.  XJyttenhovs ,  Jacob  Roujfcl. 

x®t  boo2feft2cben  ïfcere  252t'cncnte  iBtbbeïburg gekomen  5ünöe/  ijeeft  iiem  geabb2efifeert  fo  aen 
b'eene  até  b'anber  /  ent  öerjoo2Uj(t  geinfoimeert 
te  toefen  /  on  fee  ocIcocïhOcpö  fecfer  fabcn  /  en 
te  belpen  bebojfeeren  öat  ober  fee  gebangene  b2p^ 
Ibupterö  eremplare  (leaffe  foufee  tótüfcen  gefeaen/ 
/  en  b02ber  0202e  geftelt  /  om  bat  ̂ t  groutoeiijfe* 
ijeben  en  onljeplrn  eens  fouben  mogen  opbon* 
Xitw/  en  met  effect  getoeert  tooien/  en  blijben 
na  bc  noob  en  geieaentOept  toa$  berepfeïjenbe/ 
tot  uefjoubemflfe  ban  oe  eere/  gcrecbttöiKPfe  m 
auctoritept  ban  feen  laafee  /  en  Ijeeft  niet  met  al- 
Ien  bonnen  nptrecljten/  booj  feien  elft  ïj^m  ejecn- 
feerbe  't  felbe  Daer  toerït  niet  te  toefen :  tnaer  fjet 
epgentïnlte  toerb  ban  be  0202e  en  officieren  te  fUU 
len/  bier  toe  nobig  3ijnfee/  en  bat  fulltë  moftege- 
fcutcbcrt  met  abbijtf  ban  ben  <ü5oubcmeur  <^rti- 
nep/  tk  albaer  b\*  be  &omnginne  ban  €ngeianö 
Geftelt  tö7  toaerom  ijp  ben  felben  berfoebt  Ijeeft/ 
en  nebeöen  om  te  toillen  tot  iHnfeöcllnirg  «0= 
men  /  om  ban  be  bocufeïneben  fahe  te  com^ 
muntceren  /  en  t'famen  bp  fjen-lupben  en  eent^ 
ge  anbece  ban  be  Staten  ban  ̂ elanb  eentg  re? 
lw$  en  0202e  te  (lellen  op  't  fruit  ban  be  Jèiv* 
bupterov  maec  be  l^cecc  «^tbnep  D^eft  tym  baec 
bait  geejccufeeit/  bat  DP  «&  feomen  mocljt/  al^ 
fofji»  te  boen  Dabbe  eenige  affairen/  bic  ben  bienfï 
bnn  Oare  |Ï8ajeftept  toacen  concecnerenbe/  en  {\y 
neip2efentie  vequireecben/  be  ̂ cere  23?tenen  toeï 
geboclenbe  bat  ttu  't  nuaüjlt  genomen  liabbc  /  bat 
n>i  rjem  fo  flecïjtcïijlt  oniboben  mm  tot  lïöibbcl* 

bucg  te  ïtomen/  Ijeeft  om  bittcevcufei-enen  berbe* teren/  Ijem  een  erp?effen  gcfclj2eben/  bat  ïjp  te$ 

anbe* 



i  5  97.  Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogert. anberen  baegö  bp  Bern  toilbe  ftomen  /  op  finnen 
uure  al(l  «em  beft  gelegen  foube  toefen  /  en  jjem 
boojttf  geercufeert  /  fulfts  in  tien  nabolgenben 
232ieftefienio\ 

mui-  ban 
©liflïn* 
aen. 

»tfef  baif\>f  YN  HEERE, 
ben  ïftme  jyj,    ik  hoope  dat  U.  E.  my  voor  fodanich  be- 

«nSSee* kent  fal  hcl?ben  •  dat  ik  hare  Majefteyt  en  V.E. 
re «èibnep/ fodanich  refpecl:  toedrage  ,  dat  ik  U. E.  niet  ge- 
<Sotöet»  beden  hebbe  om  fich  hier  te  vinden  ,  dan  om  te 

betonen  hoe  groten  affectie  ik  hebbe ,  om  de  fel- 
ve  hare  Majefteyt  feer  ootmoedigen  dienft  te  doen, 
en  uwe  E.  reputatie  te  handhaven  ,  de  welke  in- 
tereft  fchijnt  te  hebben  ,  by  de  extraordinaris  ma- 

niere van  doen  van  vrybuyt  ,  waer  in  mijne  Hee- 
ren  van  den  Rade  ,  mijne  meefters  geerne  voor- 

den wilden  ,  het  welke  my  beweegt  heeft ,  de  ge- 
meenfaemheyt  te  nemen  by  U.  E.  om  te  hen  of 

ik  konde  middelen ,  't  gene  foude  mogen  ftrecken 
ten  dienfte  van  hare  Majefteyt  en  U.  E.  welke 
mijne  gemeenfaemheyt  U.  E.  mijn  Heere  my  ver- 

geven fal,  en  my  ontbieden  ,  fo't  hem  belieft)  in 
dank  te  nemen  ,  dat  ik  morgen  by  hem  kome  op 
fuiken  uure ,  alft  hem  believen  fal 
van  hare  Majefteyt  te  bevorderen 
betonen  hoe  feer  dat  ik  ben , 

om  den  dientt 
en  U.  E.   te 

Mijn  Heer, 

Uwen  feer  geaffèctioneerden  vrund  ,  om  u  dienft 
te  doen. 

Cntoagonbertenent/ 

Hennk  van  Brienen  d',y4IJlc. 

<©nber  op  benam  (lont/ 

Den  tweeden  September ,  op  den  avond ,  1 5  97. 

Te  Middelburgh. 

«en  tielfyet*  -  , 
«SBjfei     op  om  U.  E. mn. 

Öebbcn  fijn  abbijS/  uoc  men  U\  tcfe  fa&e  fj^fï  fou^ be  p2oceberen  /  fonbertinge  om  bat  te  ©oütüfce 
lliagtftract  Den  be  JUrijg^-falicii  ban  Hc'^olöa* tenen©2pbupter$  niet  fotlben  aenncmen/  en  bat 
!P  ücben  meenben  bat  bc  (traften  baer  ban  0:11002-- 
?ete  0e2!Wöen/  °f  ̂ quam  ben  <0oubetneut ban  Büffingen/  be  J^ccrc  ̂ lönep  booifiijjetrcn  011= ber  totens  commanbement  tie  ftonben  /  en  bat 
be  booznocmbe  %cre  232iencn  met  ist'clactf  be 25Iol!  &ecretnri$  ban  ben  <6ouberncur  ban  jfclif* 
fingen/  in  abfentie  ban  ben  boo2fcl)2ebcn  «Bfoutoec* 
neur  ecnige  ̂ rtitulen  Dabben  omto02pcn/  fo  tmt 
Dct  abbijö  ban  be  boo2fcl)2cbcn  .m>eeflcc  mmfjonid 
<©upn/  aio  upt  Dct  acngeben  ban  be  boo2nocmöe 
tonner  ban  Menen/  3Un  be  felbeónber  bcnboo2; 
fclttcben  ̂ ccretariö  gelaten  /  om  tie  te  commu* 
meeren  met  ben  boo2fcl)2cben  %cre  <0oubcrneur/ 
betoellte  fijn  abbjjtf  baer  op  obergefclwbcn  Dceft/ 
en  bte  met  een  jiBtffïuc  boo?  fijn  lachen  gefon- 
ben  Ijeeft  tot  iBibbclburg  /  aen  be  boo2fcl)2cbcn 
ï^eete  2d2icnen. 

vDe  mibbelcn  om  te  beletten  biergclijïtc  ert02? 
fien  en  miöbaben/  toerbe  boo2gefTagen  bat  men 
Det  upHopen  ban  be  ®2pbupter.tf  foube  gcDeel  ber> 
bieben/  en  te  niet  en  af  boen. 

<®f  tnbicn  men  bebont  notclijfj  te  toefen  ecni- 
ge <6uiben  te  moeten  Doubèn/  bat  al 't  felbe  fouöc gefcDicben  bp  o?b2e/  en  in  competemen  getale/ 

bolgenbe  be  paccaten  ban  befen  %mte/  te  toe- 
ten: in  ben  <Èeb  te  Doubcn/  en  te  incolleren/  en 

bte  fenben  met  eenen  officier  /  fo  ban  tocgen  ben  ̂ >ee* 
ten  Staten/  altf  ben  <©oubernem7  tie  niemanb 
fouben  laten  paffeeren  fonber  te  bifitcren  be  ®tf 
poo?ten/  enbien  bolgenbe  be  namen  optetchenen/ 
en  in 't  tocber  om  nomen  ban  gelijnete  boen/  enfo notitie  ban  tijb  te  Douben  /  om  beter  alle  bef02b2e 
te  ebiteren. 
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Mibbtltn 
boo^Bffla^ 

een  om  te 
beletten  De 

Sioteei» toifinw  en mipbsöen 
ban  De 

©jpbup* 

ter.g  tn 

©iatnöe* 
ten. 
( F°l.  75. ) 

€n  om  te  bttct  alle  mi6,b2tmïicn  boo2  te  ïtomen 
en  (haffen/  ftubè  goet  3ijn  albacc  eeneiï  ̂ ubiteuc 
te  (lellen/  om  Ijem  op  alle  erceffen  te  tnfomteren/ 
enaengaenbebe  punitien/  bat  be  felbe  bp  ben<6ou= 
bctneuc  obec  Dct  ̂ njgö-bolK  ban  fijn  <©oubec- 
nement  gebaen  foube  too2ben. 

(€en  ïejïen  toert  betfotljt  om  te  toeten  toanneec 
be  l^eece  <*3onberneucbelieben  foube  te  becjïaentot 
eraminatie  ban  be  ttoee  gebangenen. 

3£e  t|eece  ipifcael  meefiec  2llntDoniö  ïDupk 
Öabbe  boo2  fijn  abbijö  boo2gefiagen/  bat  men  om 
eenmael  upt  be  moepte  te  gecahen  /  l)p  niet  onge^ 
raben  bont  be  boo2gaenbe  jpoulcn  bp  p^obtfic  on* 
gececöcccljeert  te  laten  /  onbemiinbect  noefttancf 
b'actie  ban  bicn  /  inbicn  be  felbe  nabcrljanb  om 
anbece  of  gelijne  (tultuen  gebangen  to02beit. 

^>at  alle  be  uptgaenbe  pactpen  bp  name  en  toe- 
name in  be  $afcecïcn  foubcnflacn/  en  tutte  Of- 

ficieuen  fettben  moeten  beratutooo2beu  be  erecflen  / 
tentoace  ï)p  op  fijn  toebecom  liccten/  be  felbe  er- 
ccffen  enbe  baberöban  tie  aenbe  <£>bcrigljcptaen- 
gaf  om  geficaft  te  to02ben/  en  bat  men  ban  bc  i\u 
cegificatiebanbe  namen  bcc  uptgaenbe  partpen  ben 
ontfangectfrcfpecttbc't  baten  begeerte  foube  Copte 

met  haeft  den  tweeden  Septem-|  of  bifie  boen  Ijebben  /  en  bat  tn  te  ̂ afceeicn  cr^ 
P2efleljjlJ  bermclt  foube  too2ben  /  batfc  geen  beftoaer- 
ntffen  met  allen  ben  contribuerenbc  onber  faubc- 
garbe  fittenbe/  fouben  mogen  aen  boen/  fonberer- 
p2effe  lad  ban  be  ontfangerö  ban  be  contribupten. 

gingeballe  bat  fulnö  pet  gebeurbe  /  batfe  ter- 
(lontt'ftaerbec  innom(le  baer  ban  bertoittinge  fou* 
ben  moeten  boen/  fo  acnftare  <Obcrigl)cpb  als  ont* 

fangerö  ban  be  Contributien/  en  in 't  erploict  met bannoobtoeer-mogen  boen/  macr  fo  fp  pcmant 

baer  toilben  bangen/  batfe  ticmmt  in 't  lanbfotu 
ben  mogen  rantfoeneeren  /  macr  in  <«3arnifoen 
moeten  b2cngen/  om  met  hennifle  ban  fanen  baer 
opgelettetoerben. 

<De  <0ouberncur  ber  ̂ tab  ©IifTingen/  öc£)cc 

re  ̂ ibnep/  gcficn  fiebbcnoebe  poincten  boo^cffa- 
gen  bn  ben  ï^aetf-^eere  dienen/  ban  toegen  mim 
peeren  be  ïtaben  ban  ̂ tatc  /  bclangcnbc  be  bcr for W 

J  te  (iraife  ban  eenigc  folbaten  /  bte  eenigc  b?ant  ( cnat* tinge 

i^icr  op  ijecft  ben  ̂ eere  ̂ ibnep  bateïljft  boo? 
anttooo^be  gefcDieben  befen  nabolgenben  25?icf : 

^Ji'ef  ban  ]l/|Yn  Heere,  ik  heb  uwen  Brief  ontfangen,  en 
5"ö  pCÏ  *^*  daer  uy l  Terftaen  'l  gene  u- E-  belieft  heeft  my  te 
Souber»  fchrijven  ,  nopende  eenich  redres  op 't  ftuk  van  de 
neuc  ban  vrybuyters  ,  tot  welken  eynde  U.  E.  my  bid  mor- 
©itfTinoen  gen  mijn  te  willen  vinden  te  Middelburg.  Waer 

*"  op  om  U.  E.  te  antwoorden  ,  ik  niet  anders  weet 
te  feggen  ,  dan  dattet  om  eenige  gewichtige  fa- 

ken ,  'die  my  huyden  voor  gevallen  zijn  ,  my  niet 
wel  mogelijk  is  my  daer  te  vinden  ,  maer  indien 

dat  eenige  goede  ordre  by  U.  E.  en  by  eenige  an- 
dere van  de  Staten  van  Zeland  daer  op  geftelt 

word  ,  ik  fal  my  daer  na  mogen  reguleren  ,  be- 
vindende alles  gedaen  te  wefen  fonder  nadeel  van 

't  Refpeéfc  't  welk  men  hare  Majefteyt  fchuldig  is , 
En  hier  mede  na  dat  ik  U.  E.  goeden  avond  ge- 
wenfcht  hebbe  ,  fal  ik  den  Almachtigen  bidden , 

Mijn  Heere ,  u  E.  te  hanthaven  in  fijn  heylige  hoede. 

Te  Vullingen 
ber  1597. 

<£>nber(tont/ 

Uwen  feer  geaffeftioneerden  vrund  om  uE. 
dienft  te  doen. 

(©nbertenent/ 

SIDNEY. 

3£etopfct)2tfttoag/ 

Aen  mijn  Heere  ,  Mijn  Heere  Brienen  ,  Raed 
inden  Rade  van  State  inden  Hage,  rechtevoort  tot 
Middelburg. 

IBaet  alfo  be  (turnen  ban  be  tnfwmatien  ge> 
(lelt  toaren  in  öanben  ban  ben  f  ifcael  ban  ben 
Urijgs-raeb  üïSeeflec  »öonté  »pn  /  om  te 

«ZPcjï  f>ee* 
ceu&otp 
becneut 
«Siöiirp 

öe  boo:!"3, öoo?fTa> 

qtn. 
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tmac in  ©ïaertderen  ban  ecnigc  31>02pcn/  die  onder 
contributie  3ijn  gcfeten  i  dabben  afgepartt  ,■  ban  ge? 
Kiften  w6  te  mtodclcn/  omboo2taenbefelbetebcr; 
Hinderen/  en  andere  mijTmtpïtcri  die  fouden  mogen 
bcd:cbcn  tooiden. 

,3>emecri?elpopnct  poinctban  frcajfe/  bat  alfo 
be  boojfv  l^eere  tëaetf-öeec  (3ijnbe  tn  b002gacnde 
b:fp2en  met  den  boo?f5.  45oubeencur  getoeeft)  bad; 
de  gefept  /  Dat  alle  boo^gaende  fafcen  fouben  in 
bergeten gcflelt  toö2den/  endednt  in  der  toaerrjepd 
den  <6ouuerneui:moet  gcbuipHcn  ttoee  ban  de  felbe 
foldatcn  /  te  toeten  garï  ban  25afTelare  en  den 

grootcn  ©Lu>bc!  /  in  eenen  mcc&elijben  dienft  ban  't 
Janb/  daer  ban  fnn  acrcellentiealeede  toaögcad- 
bectem  /  jbbunfttfjem  dat  om  de  fclbeteöenen  de 
lioo^gcflclbc  fhraffc  /  foude  mogen  opgehouden  too?- den  /  mutf  ttmbitk  dat  Dier  namaelö  goede  o?d?e 
foude  too2dcn  geuouden  op  de  eremplaire  (traffen. 

<9p  't  ander  poinct  belangende-  de  02dje  die  bier 
namaeld  üel)oo:t  onderhouden  tcto02dentot  Öet  öe^ 
lent  en  goede  ötfr ipline ban  de  boo2f3.  foldatcn. 

"<^cr»t  dat  Op  fal  fcocnoptchenen  alleOcfoldaten/ en  daer  na  Oeit  doen  eed  doen  /  en  fnllen  belepdet 
tooiden  doo2  eenen  die  até  officier  jjaerfal  gebie^ 
den  /  en  fullcn  boo2fien  3ijn  met  een  gelimiteerde 
pafpoo2t  boo2  centgen  tijd  /  die  ïjacr  niet  geoo?loft 
fal  3ijn  te  laten  oberftrijnen/  maer  belangende  f)ct 
Hellen  ban  een  vi3ffiriec  ban  bepder  3ijd.ö  op  de  up? 
terfte  3prontiercn  in  ©laendercn  /  dat  toatf  niet 

toel  practicabel  /  doo2  002fa«e  dat  de  felbe  foida- 
ten  fomtijts'  moffen  pafferen  cenige  plaetfen  daer ftcm  ntemant  Honde  owoouden  of  toonen  /  om 
ban  den  felbe  niet  ontoebt  te  too?ben  /  maer  dat 

lp  toel  te  toeten  toad  te  doen  Houten  aentebenin- 
ge  en  regifïcr  ban  alle  de  paflepoo?ten  en  namen 
ban  den  genen  die  uptgaen  fouden/  ten  epndemtjn 

peeren  ban  den  ftade  t'allen  tijden  fouben  mogen 
tóeten  de  namen  ban  de  genen  die  in 't  Slanb  ge- toeeit  (jadden  /  om  Daer  daer  mede  te  dienen  a$ 
Jjet  ban  node  toefen  foude. 

<©p  f)et  treilen  ban  een  Auditeur/  fepde  ïjp  feec 
toel  te  bieden  te  toefen  dat  npftem  foude  mogen  in* 
fwmereh  ban  alle  mifnandelinge  dicdoo?  de  felbe 
foldatcn  foude  mogen  gefcDieden/  maec  denboo^. 
<6oubcrncur  becfïaet  föecfjter  te  toefen  ban  de  fel- 

be foldatcn/  ten  epnde  dat  net  anders1  alletf  foude 
toefen  tegen  getooonlijn  geb2tiph/  en  in  felepnacl)* 
tinge  ban  de  aucto?iteptdie  de  boo2f3.<£Soubeeneue 
ober  fijn  bolït  beeft. 

<S>eboo2f3.  <@oubertient  (teïde  fjtec  bp  maniere 
banbiage:  €>f  Het  den  foldatcn  uptgaende  ter  $02lo- 

ge  in  de"  landen  ban  den  bpand  /  genootfaeht  fp Ijcn  te  defenderen  teneitö  de  genen  die  onder  con? 
tribune  jijn/  en  de  toapenen  nemen  om  te  beftoa- 
ren  of  ongcltjfi  te  doen  aen  de  foldatcn  die  naren 
toeg  gaen  /  tocln  ougelijfe  fal  gebetert  en  gejïraft 
toerden  /  gelnu  in  allen  anderen  garnifoenen  ge* 
&2t!t)ftclijft  isf. 

^e  boo2f5.  <6ouberneur^idnep  fond  dit  b002f5. 
gefcï)2ifte  aen  den  boo2noemden  öaetf-ijeere  252ie* 
ncn  met  fijn  Eacnap  /  en  daer  benepens  nocij  ee* 
nen  blief  aen  de  boo?f5.  Hcere  dienen  ban  dena* 
boïgende  inhouden. 

Zeland  te  fpreken  van  de  Fortificatien  defec  Stad » 

'iet  is  wel  tijd  dat  eenige  refolutie  genomen  wierde  > 
want  het  fchijnt  aen  de  maniere  van  procederen , 
die  men  tot  noch   toe  gehouden  heeft  ,   datmen 
met  haer  Majefteyt  wil  fpotten  ,  en  ik  fie  wel  dat 
men  de  fake  uytftellen  wil  tot  de  Winter  ,  als  het 
geen  tijd  meer  fal  zijn  om  yet  te  doen.  Maer  dan 
fa!  men  ook  moeten  horen ,  wat  haer  Maj-  daer  toe 

feggen  wil  ;  voorts  ,  mijn  Heere  ,  fo  't  U.  E.  be- 
lieven fal  met  mijn  Heere  ,   de    Raetf-heere  V. 

E.  Confrère  ,  morgen  middach  met  my  te  komen 
eeten  ,  U.  E.  fal  my  vrientfehap  en  faveur  doen. 

En  dan  fullen  wy  wat  t'famen  mogen  difcoureren, 
want  ikmakeook  mijne rekeninge  ineen  dachtwee 
of  drie  in  Holland  te  reyfen  ,  en  eer  ik  vertrecke, 
wilde  ik  wel  een  eynde  gemaekt  hebben  van  defe 
twee  poin&en  ,  en  principalijk  nopende  de  Forti- 

ficatien ,  na  dien  ik  (ie  dat  men  niet  doet  dan  uyt- 
ftellen en  beletfelen  foeken.  En  hier  mede  fal  ik  God 

bidden  ,  mijn  Heer  ,  U  E.  te  nemen  in  fijn  heylige 
hoede. 

Te  Vliftlngen  den  13.  Seprembris  1597. 

^nberftont 
U.  E.  feer  gea&ioneerde  om  U.  E.  te  dienen. 

«gntoais  ondertekent 

SiJney , 

CpfcD2ift/ Aen  mijn  Heere  ,  Mijn  Heere  Brienen  ,   Raed 
van  den  Rade  van  State- 

23jitfböit 
ten  tjjifEre 
«èibneji 
<tBou»ec* neut  ban 

ffiitfftn* 
gen  /  aen 

M Ik  fende  U.  E.  hier Y  N  H  E  E  R  E  ,  Ik  lende  U.  K.  hier  mijne 

antwoorde  op  de  poin&en  die  gy  voorgehou- 
den hebt  op  de  reguleringe  van  de  foldaten  die 

in  Vlaendeien  gaen  ,  en  benouwe  dat  U.  E.  die 
aengenaem  en  wel  gefundert  vinden  fult,  komen- 

ben  i^wre  de  van  eenen  die  fijne  commiflie  immediatelijk  van 
ts?itnen  hare  Majefteyt  heeft,  en  die  daer  mede  macht  ge- 

«iTatr!*11  ?even  is  >  de  Vyanden  van  haer  en  van  't  Land  te foeken,  daer  hyfe  vinden  kan  ,  UE-  fal  mijn  laten 
weten ,  hoe  gy  de  voorfchreven  antwoorde  bevint : 
en  ook  aen  mijne  zijde  ,  na  dien  daer  queftie  is 

van 't  Garnifoen  van  hare  Majefteyt,  fo  is  mijn  be- 
geren ,  dat  mijn  Heere  Gilpijn  daer  tegenwoor- 

dig waer  op  het  befiuyt't  welk  genomen  fal  wor- 
den. Vorders,  mijn  Heere,  docht  my  ook  datU. 

E.  ook  commiflie  had  ,  om  met  mijn  Heeren  van 

i£icr  op  Deeft  de  ï|eere  Stenenden  boowüem* 
den  <0ouberneur  deg  anderen  daecltf  aldu^geant^ tooo?t» 

MYN  HEERE  ,   Befich  zijnde  om  U.E.  te  «nttetoi 
erinneren  van  de   refolutie  die   wy  laetft    te  göaniie 

Vlifhngen  namen  ,    fo  is   uwe  Lackay  gekomen ,  ̂ "enen 
die  my  uwe  Brief  bracht,  met  antwoorde  op  de  atnöeu 

articulen  by  my  voorgeftelt,  op  de  reguleringe  der  ̂ "ori 
Soldaten  die  in  Vlaenderen  gaen  ,  en  alfo't  U.  E.  *JS5, 
belieft  de  conclufie  te  excuferen ,  op  de  tegenwoor-  neut  ba» 

digheyt  van  mijn  Heere  Gilpijn,  fo  dunkt  mydat-  3®iilT«H9 
ter  anders  niet  refteert  dan  rapport  te  doen  aen  den  8Cn' 
Raed  ,    alwaer  de    voorfchreven   Heere  Gilpijn 
fich   alle  dagen  in  vint  ,     en  daer  ik  hope  dat 
ik  de  ere  hebben  fal   U.E.  te  fien  ,   alfo  U.E. 
fchtijft  ,    dat   U.  E.  dunkt  binnen   twee  of  drie 
dagen   in   Holland   te  reyfen.   En  my   gedragen- 

de aen  dien  tijd,  en  fal  ik  daer  anders  niet  by  voe- 

gen ,  dan  dat  ik  wel  gewilt  hadde  dat  d'examina- 
tie  der  gevangenen  gefchiet  ware  voor  U.  E.  ver- 

trek ,  waer  van  ik  een  memoriael  artijkel  geftelt 
hadde  ,  maer  alfo  U.  E.  niets  daer  van  aen  roert , 
fo  wete  ik  niet  waer  't  aen  fchorten  mach  ,   waer 
in  my  gedenkt,  dattet  U.E.  van  eerftenaen  belieft 
heeft ,   by  my  aen  te  houden  dat  ik  my  daer  toe 
foude  willen  employeren  ,  waer  by  U.  E.  Secreta- 

ris my  laetft  ook  verklaert  heeft  ,  dat  hy  commiflie 
hadde  te  aflifteren  ,   gelijk  ik  niet  gelaten  hebbe 
mijn  Heeren  van  Zeland  te  bidden  dat  fy  aen  den 
Baillm  van  Vliflingen  fchreven ,  opdat  hy  met  U.  E. 
verlof  de  gevangenen  hier  dede  brengen,  waer  in, 
fo't  U.E.  belieft  dat  ik  continuere  ,   fo  bidde  ik 
dat  U.  E.   believe  de  moeyte  te  nemen  van  my 
daer  van  te  verwittigen  ,    wy  fouden  geerne  fèlve 
gekomen  hebben  ,  mijn  Heere  ,  omü£.  de  han- 

den te kuflèn,  en  houden  ons geexcufeert  door  UE. 
cortefie  van  by  U  E.  te  eeten  ,  't  welk  wy  van  Co 
goeder  herten  fouden  gedaen  hebben  als  U.E.  dat 
begeert ,   ten  ware  dat  andere  occupatien  o»s  dat 
beletteden  ,   ten  aenfien  van  de  welke  U.  E.  belie- 

ven fal  ons  voor  geexcufeert  te  houden  ,   en  onfe 
raveuren  te  continueren.    Aengaende  de   fortifica- 

tien, ik  heb  aen  eene  fijde  verftaen ,  dattet  gelegen 
is  aen  de  liquidatie  met  mijn  Heeren  van  Zeland, 

of  met  den  Heere  haren  Treforier  ,   en  aen  d'an- 
der  zijde  indeabfentie  van  den  Ingenieur  Rijfwijk, 
fo  dat  ik  nocli  niet  wete  te  (chrijven  ,  verwach- 

tende na  den  middach  ,  dat  hy  my  de  plante  van 

dfe 
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de  Fortificatie  brenge,  en  fijn  advijs  volgens  fijnen  QEer  lieve  en  goede  vrienden 
laft,  waer  van  ik  niet  laten  fal  rapport  te  doen  aen 
mijn  Heeren  van  den  Rade ,  op  dat  ter  U.  E.  van  ge- 
communiceert  werde,  en  gedaen  gelijk  het  refped 
van  hare  Maj.  vereyfcht ,  en  fo  hetbetaemt ,  waer  op 
ik  my  recommandere  inU.  E.  goede  gratie ,  U.E.  be- 

velende feer  ootmoedelijk  in  de  befchermingè  van  den 
Almachtigen ,  &c. 

Uyt  Middelborch den  14.  Septemb.  1 J97- 

Onderfiont 

U.  E.  geaffe&ionneerden  goeden  vriend  >   bm 
Ü.  E.  dienfttedoen. 

En  was  ondertekent 
Hen.  de  Br  ie  tien. 

ö'^pfcfmftta*: 
Aen  mijn  Heere  den   Baron  van  Sidney  ,  Gou- 

verneuf  van  Vliflingen. 

g&en  &oninft  ban  ©sanBcijlt  J$enriaté  leggen* 
öc  boo*  bc  «gtab  Sllitnens  in  pcarbien/  gelijft 
ton  gcfcpt  tjsbOen  /  Heeft  bed  3toatïgbepb  oaec 
boo:  tungetfaen/  fobanbcbelegeroe  öte  ftetftcupt* 
ballen  beben/  altf  anUccfnusS  /  boo?  bien  öeCac- 
binael  ailDcctujS  gtote  preparatie  maeftte  om  %> 
mienöteontfetten/  I)pfcl)?eef  altcmctöaen  be  Ifce* 
ren  Staten  «Scnerael/  ftenlupben  fijnen  noo&ftla? 
acnbe/  gelijft  öp  ooft  bebcacn  ben  ̂ öbocaet^ac^ 
nebelt  in  fjet  particulier/  bien  öp  beel  betcoube/ 

boo?  ftet  groot  crebiten  b'aittoritejnbieïjptmftoat be  felbe  baboe/  niet  alleen  öp  bic  ban  tjollanb/  maer 
ooft  öp  bc  peeren  Staten  <©enerael/  en  öebonb 
bat  ftp  be  faften  ban  fijn  |Baj.  ten  beften  ban  ben 

(Foi.  75.  >  felbeatoiji  te  beïepben  /  en  alö  Jp  pet  aenbeHfee. 
ten  «Staten  <©enerael  toilbe  berfoeften/  fo  bebeOp 
öet  felbe  mecjlenbcel  eerft  boo?  fijnen  %mbaffa^ 
beur  be  Hecre  25ufanbal  aen  \izn  uoojfr  Hèeere 
comirumiceecen  /  gelijft  ift  baec  ban  berfebepben  b?ie= 
ben  in  bet  %ew  boo?  aïmtenö  gefc&eben/  gefien 
teuöc/  baec  onbet  een  getoeejtigbanben z-Sulp/ 
aec  in  öp  feec  ftlacgt  ban  ben  noob  baec  in  bp 

ftcb  toatf  licbinöenbe  /  en  fepbbatöp  öcm  binbin 
fulften  noob  bat  Ijp  fijn  toebluefjt  moet  nemen  tot 
alle  fijne  taienben/  ten  epnbefpijem  belpen  tegcr^ 
6en  upt  fijne  cntcep?ife  met  cecen  /  toant  Op  baec 
m  fo  bectóert  &./  bat  Jjpljetmoetbecliefen/  fobp 
neen  goebe  uptftomfte  betftrtjgt/  en  bat  Op  upt 
fijne  boojnoembc  Sfimbaffabeuc  ben  %ere  25ufan^ 
bal  fal  bertfaen  ben  friet  baec  bP  Ö^m  boe  jegen= 
tooojbig  in  toa$  bebinbenbe/  met  fijn  abbijiö  en 
tefolutie  op  be  faften  bie  ficbbjarcnp?efenterenoe: 
;©en  8.  Sfiugutfi  fc&?eef  bP  aen  ben  bootfj.  J|eece 
SSacncbelb/  bat  ïjp  gefclj2cbcn  Dabbe  nen  be  t^ee* 
ten  i>tatcn  «Bencrael/  bat  öp  gcotclijftg  ban  noöe 
fiabbe  een  fomme  ban  tien  bupfetu  guïbeng  /  berfoeftt 
aen  ben  tóeerc  25arnebelb  bat  Ijpbe  goebe  ftanbbaer 
aen  tori  noubert  /  bat  bP  be  felbe  fomme  macb 
benomen/  en  bat  ̂ k  mogen  gctelr  tocröeninban; 
ben  ban  fijne  Sümbafrabeut  ben  ̂ eece  25u3anbal/ 
en  belooft  bcfclbetoebetomtefuUcngebencnfenbcn 
den  ben  éeere  ̂ mfangec  <©onblety  becfeftecenbc  ben 

felben  bat  DP  Oem  baec  acnfalbocrfeenaengename 
bjengbe  en  toeïgeballen,  . 

g^e  üottinft  ban  ©janftttjft  ftabbc  feec  boen 
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Bondgenoten.  frn:  tïo=> Ik  heb  ontfangen  U.  L.  fchrijvensvan  den  n.  der  ïlSft 
voorleden  Maend ,    vergefelfchapt  met  d'Articulen  een  be 
van  de  capitulatie  der  Stad  en  Kafbel  van  Me-jrs,  £>'aren 
zijnde   door    onfen    Cofijn    den    Piince  Mauriti; ,  9tatsmt neffens  het   Fort  Camille  onder   U-  L.     gehooi- 
(aemheyt   gebracht,  waer  van  ik  feer  blydê  ge- 
weeft  ben,  en  my  met  U.  L.   verheugt  heibe/al* 
den  genen  die  van  alle  U.  L.  vrienden  en  Bondgenoten 
het  meefte  na  den  voorfpoet  van  U.  L.  (aken  wenfche, 
en  den  meëften  intereft  daer  by  hebbe,  ik   ver- 

trouwe dat  gy  luyden  airede  fait  verovert  hebben 
de  Stad  Grol,  welke  U.  L.  middel  geven    fal   in 
vryheyd  te  (tellen  alle  d'andere ,  die  daer  ontrent 
gelegen  zij"  ;   waei'  *an  ik  de  fekerheyt  in  goeder devotie  verwachte.  Na  het  innemen  van  de  Stad 
Amiens ,  waer  van  ik  U.  L.  geadverteerd  hébbe ,  heb 
ik  een  inval  gedaen  in  het  Land  van  Artlioys ,  tot  in 
het  gelicht  van  de  Stad  Arras:  fo  om  rriijn  heyrte 
doen  leven  tot  koften    van  mijn  vyand,   en    dit 
doende  hem  te  incomrnoderen  en  te  beroven  van 
fo  veele  vivres  van  dat  Land,  als  om  hem  de  Ba- 
talie  te  prefenteeren ,  en  hem  te  doen  vei  ftaen  hoe 
weynig  dat  ik  achte  de  macht,  die  hv  aenwent  tot 
berfcherminge  van  een  fo  quade  fake,  als  daer  hjr 
my  d'Oorloge  om  aendoet ,  maer  ik  heb  hem  noch fo  befchaemt  en  neerflachtich  over  fijn  vertrek  van 
Amiens  bevonden  ,   dat  hy  niet  heeft  dorven  tq 
voorfchijn  komen  ,   hoe  wel  ik  hem  met  Kanon- 
fchoten  genodicht  hebbe  ;    daer  na  ben  ik  hier 
gekonten  ,  in  meyninge  ,  de  ftad  en  KafteCl  van 
Dourlans  te  beleggen  ,  waer  binnen  toflehen  de 
1^00  en    1600  Krijgf-mannen   zijn  ,    en  fo  het 

blijft   regenen  ,    't  welk  federt   mijn   aenkorafte 
alhier   begoft  heeft ^  my  dat  niet  en  belette,  fo 
fal  ik  mijn  voornemen  volvoeren  ,    hopende  op 
God  dat  hy  my  daer  een  goede  uytkonifte  op  ge- 

ven fal ,    hoewel  dat  het  Leger  van  mijnen  vyand 
6  mijlen  van  hier  vergadert  fy.  Seer  lieve  en  goe- 

de vrienden,  verwanten  en  Bondgenoten  >  wy  heb- 
ben dit  Jaer  beproeft,  door  de  goede  fuccefien  dié 

God  ons  tegen  onfen  vyand  gegeven  heeft ,  hoe- 
danige  dat  fijn  macht,  en  hoe  licht  fijn  hbögmoet 
neder  te  ftprten  is  ,    als  die  wakker  befprongen 
wort  van  ons  én  onfe  vriendenen  Bondgenoten, 
welke   fo  wel  aen  defe   fake  gelegen  is  als  ons. 
Onfen  gemenen  voorfpoet  heeft  hem  airede  daer 
henen  gebrocht ,  dat  hy  gereder  is  om  fijn  abuyste 
verbeteren ,  dan  fich  te  wreken  van  het  verlies  't  welk 
hy  dit  Jaer  geleden  heeft,  't  Is  \vaer  dat  mijn  Ko- ninkrijk   en  ik  fo  groten   geweld    gebruykt  heb- 

ben, om  de  voorfchreVen  Stad  Amiens  weder  te 
krijgen  ,  en  dat  mijn  Frontiere  daer  door  fo  ge- 
ruïneert  en  gefwakt  is  ,  dat  het  my  fwaer  fal  val- 

len d'Oorloge  te  continueren  met  fodanige  macht 
en  gerief,  als  ik  dit  Jaer  gedaen  hebbe,  nochtans 
verfekere  ik  U.  L.  dat  ik  geen  minder  couragie 
heb  dïe  te  continuéren  dan  ik  plege :  ter  contra- 

rie, alfo  ik.  mefrke  de  lichtigheyt  daer  van  groter 
te  zijn,  heb  ik  meer  luft  als  oyt  ons  goet  gelukte 

vervolgen :  maer  het  is  ook  nodich  dat  wy  by  tijds' 
te  famen  raetflagen  en  overleggen ,  wat  wy  't  naefte Jaer  fullen  mogen  doen  en  beftaen ,  om  door  onfe. 
eendracht,  goed  verftandéncörrefpondentie,  onfé 
macht  te  nuttelijker  te  maken  voor  de  gemene  fa- 

ke, en  voor  den  vyand  te  vreeflijker  en  fchadelij- aenljouben  bat  be  Staten  een  £egec  &P  töbc  fou-- 
Öen  toilïeil  te  DelbC  b?engen/  be  Staten  toaren)  ker  ,  en  door  defen  middel  d  Oorloge  kort  te  ma- 

baettOCtoelgefint/  banb00?begtÖtCUe3toaertl)?pt  |ken  ,  voornamelijk  in  defe  quartieren  en  Provin- 
baet  in  fp  bOO?  bC  gïOte  lallen  Ut  fp  felf  tC  b2a=|tien,  het  welk  ik  achte  licht  om  doen  ,  fo  een 

gen  ftaöben/  OOft  bOO?  be  gtOte  ftnlpC  en  fuDfiÓteiyeder  \vakkerlijk  fich  daer  toe  wil  employeren  , 

UZ  fP  ben  feontnft  bebCIt/  en  OOÏt  bC  Bomngtnne  gelijk  hy  kan  en  behoort  te  doen,  om  daer  na  alle 
-  t'famen  den  lel  Ven  Vyand  in  fijn  Leger  aen  te  taftcn ,  tm  {-fep?' 

en  hemrekenfehap  te  doen  geven  van  alle 't  qused,  lem/tnkt 
't  welk  hy  en  fijn  Natie  den  onnófelen  en  de  Chri-  „^j^j1 
ftenheyt  aengedaen  hebben.  Zijnde  felter  dat  de  aeöfcDatc 
langduurigheyt  van  de  Krijg  aen  defe  zijde  mijn  De  aufD» 

ban  èngelanb  met  £>o?ïog-fct)cpen  tegen  oen  ïjo- 

ninft  ban  ̂ pagnien/  fo  i0  bet  ©elb-Segec  ban 
be  Staten  toat  laet  te  ©clüe  genomen/  en  alfo 
fnn  €rcellentie  cenigc  goebe  bictotien  beouam  / 

Ijcuben  be  boo2fcb2eben  peeren  Staten  ben  &o* 
mnft  ban  ©janftcijft  baet  banbectoitttgt/  baec  op 

niet 

Rijk   grotelijks  laftich  valt  en  verfwakt,  gelijk  ik  ̂ "ón"» 
fjpftênTSuenbCCfrtJe^  federt  3  jaren  beproeft  hebbe    Want  de  plaetfe»  münx , 

iolgeribe:  i^ie  den  Vyand  belit,  die  feer  fterk  gemaekt  zi»n  ,  - 
VI.  Deel.'  £'  Mm 

camera, 
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fijn  fo  nae  gelegen  aen  het  hartjen,  (dat  is  ,  het 
midden  of  het  voornaemfte)  van  Vrankrijk  ,  dat 
de  minfte  ongelucken  die  ons  over  komen ,  by  na 
dooclijk  zijn.  Hierom  ift  dat  de  Koningen  mijn 
Voorfaten  met  grote  voorfienigheyt  en  aenmerkinge 

d'Oorloge  plegen  te  voeren  ,  en  te  onderhouden 
aen  d  ander  zijde  van  't  Geberchte  (dat  is  ,  in  Ita- 
lien.)  Daerom  bidde  ik  U.  L.  laet  ons  alle  gelijk 
raetflaAö  ,  wat  middelen  datter  zijn  fullen  ,  om 

d'Oorloge  aen  defe  zijde  kort  te  maken.  Ik  heb 
voorgenomen  de  Koninginne  van  Engeland  ,  mijn 
goede  Sufter  en  Nichte ,  te  bidden  my  daer  aen  te 
helpen  ,  Tonder  haer  macht  meer  van  langerhand 

(of,  in 't  vergelegen)  te  gebruyken,  gelijk  fy  twee 
jaren  herwaerts  gedaen  heeft  ,  hoewel  fy  't  gedaen 
heeft  met  grote  confideratie  engeluckelijk.  U.  L.  ad- 
viferende  dat  ik  dit  ftuk  fo  ter  harten  hebbe,  om  dat- 

ter  fo  veel  aen  gelegen  is,  dat  ik  den  HeerevanBu- 
zanval  bevolen  hebbe  by  my  te  komen  wel  gein- 
formeert  van  U.  L.  deliberatien  en  raden  op  't  felve , 
om  daer  na  mijn  refolutie  te  bouwen ,  welke  altijt  tot 
principael  oogenmerk  hebben  fal  U.  L.  welvaert, 

fo  wel  als  de  mijne ,  gelijk  hy  U.  L.  te  verftaen  ge- 
ven fal  van  mijnent  wegen.  Derhalven  bidde  ikU- 

L.  hem  wel  particulierlijk  hiervan  te  onderrichten, 

en  het  gene,  't  welkhy  U.  L.  meerder  op  dit  fub- 
je&van  mijnent  wegen  fal»  feggen,  geloor  te  geven 
als  my  felve.  Ik  bidde  God, 

Seer  lieve  vrienden ,  verwantenen  bondgenoten, 
U.  L.  te  houden  in  fijn  Heylige  hoede. 

Gefchreven  in  't deni7.0&ob. 
Leger  van  Beauval  by  Amiens , 

M97- 

Ondertekent 
tienry , 

En  lager , 

de  Neufvilh. 

$|ct  $PfcWt  toag  altottf : 
Aen  onfe  feer  lieve  en  goede  Vrunden  de  Staten 

Generael  der  Vereenichde  Nederlanden. 

naat  öen  »fet  opheft  toen  l^ecre  ̂ mbaflatoeur:  SSufanbal 
ïfetceam»  tipt  toen  naem  ban  toen  ïtontnh  ban  ©?anfectjB  /  in  toe 
bHfTabcuc  bernatoettnge  toet  peeren  Staten  <0enecacl  tom* 

SuttaeUacecentoe/  toen  6.  jaobemW/  obecnefebert  nef* 
ïeSïïii  fenö  toen  boo2-bertjaelöen  öjfef  /  fijnen  bjtebe  ban 
toanw£8tnci:Ci,entte  aen  toe  ̂ eecen  Staten/  bertoontöeftoa 

cigïjetoen  en  notoen  banïjét  ÜonmncöK  ban©?ann 

©ïn"rö»rö¥/'  geltjB  tntoe  p?opofme  fitec  bolgcntoe  /  en  toe bccroont  Staten frfjttfteltjH  oberadebett  te  fïcn  ia/  lupöen 
^eft-       toetoe  boo?f3.  p:opofttfe  alg  bolgt: 

r    TV/TYN  heeren, 
Sfïn     JM     Als  het  quaed  groot  is ;  alfmen  de  waerhey d 
ï?eece  ban  der  faken  naektelijk  verklaren  wil  ,   en  dient  de 
2Su5anöal  menichte  van  woorden  nergens  toe  ,  als  om  de 

Stamt     gemoederen  te  confonderen  ,  en  de  faken 
 te  vcr- 

dStmtatl/  mommen. 
oberoelt*       jfc  heD  u.  E.  E.  gefegt ,  dat  den  alderchriftelijkften 

ïi"5i  Konink  met  U.  E.  tot  noch  toe  rond-uyt  finceerlijk 
ïitmb!  gehandelt  hadde,  U.  E,  hebbende  van  tijd  tot  tijd 
'597»  doen  vertonen  de  incommoditeyten  en  noden  van 

fijn ftaet,  met  belofte  nochtans  van  noyt  te  trachten 

daeruytte  geraken,  dan  met  U. E.  goet  en  getrouw 
advijs ,  en  de  remedien,  die  fijn  Maj.  bedwongen 

foude  zijn  te  gebruyken  om  dat  te  doen ,  fo  daer  toe 

te  voegen ,  dat  U.  E.  ftaet  daer  door  foude  gevoe- 
len het  minfte  ongerief  dat  mogelijk  was ,  alfo  hy  al- 
tijd begeert  een  uy  terfte  öpficht  te  nemen ,  tot  hand- 

having van  den  felven ,  fo  om  de  particuliere  verbin- 
tenifll-n  die  hy  daer  toe  heeft ,  als  om  den  intereft , 
dien  hy  bekent  datfo  fijn  Rijk  als  de  geheele  Chri- 
ftenheyd  heeft  by  U-  L.  behoudenis. 

Nu ,  mijn  Heeren ,  fijn  Maj.  doet  U.  E.  verto- 
nen dat  hy  niet  fiet  dan  twee  wegen ,  om  fijn  Rijk 

te  doen  geraken  uyt  fo  vele  ellenden,  die  ik  U.  L. 

mondeling  verklaert  heb,  d'eene  is  die  van  Wapenen , die 

wackerheyt  als  een  yder  weet ,  hebbende  fo  dikmael 
fijn  eygen  perfoon  en  confequentelijk  fijn  ganfeben 

ftaet,  gefteltin't  gevaervandeftrijden,  datter  nie- 
mand is  van  de  gene  die  hem  beminnen ,  die  niet  noch 

beven  door  de  erinneringe  van  fo  vele  periculen. 
Sijn  Maj.  is  fo  geftelt  enfo  gewoon  tot  fodanige 

honorable  hafarden,  en  fo  milt  fijn  leven  te  ftellen 
om  dat  van  andere  te  bewaren  ,  dat  hy  niet  vermoey  t 

fal  worden  in  't  continueren  van  defe  moeyten ,  voor 
fo  veel  als  die  mogen  dienen  den  genen  die  onder 
hem  en  met  hem  leven ,  dat  is  te  feggen  ,  voor  fo 
veele  als  fijn  Rijk  daer  door  mach  gefoulageeit  en 
behouden  worden  ,  en  niet  onderdrukt  met  eene 

onvermijdelijke  royne,  welke  fijne  geallieerden  al- 
fo fchadelijk  fouden  wefen  als  fijne  Onderfaten ,  wel- 
ke ruyne  oogenfchijnlijk  komen  foude,  indien  den 

oorloge  vervolgt  wert  met  de  fwacke  middelen ,  die 
men  tot  noch  toe  aengewend  heeft. 

Dit  is  dan  een  principael  poincl:  dat  fijn  Maj.  my 
bevolen  heeft  U.  L.  te  vertonen,  te  weten ,  dat  fijn 
ftaet  fo  uytgeput  isvanfinantien}  en  confequentelijk 
van  fenuwen  en  krachten,  ter  oorfake  van  de  pen- 

ningen en  extraordinaire  efforten  ,  diemen  heeft  moe- 
ten doen  tot  wederkrijginge  van  Amiens ,  dattet  hem 

langer  onmogelijk  is  de  grote  Armeen  van  den 
Vyand  alleen  te  wederhouden,  fonder  tebefwijken 
onder  den  laft.  Derhalven  bid  hy  en  vermaent  U.  L. 
te  raedflagen ,  en  hem  metten  eerften  te  verklaren  de 
middelen ,  dewelke  gyluyden  met  hem  fult  mogen 

aenwenden  ,  om  op 't  gelijkfte  en  evenfte  dat  mo- 
gelijk wefen  fal  het  pak  en  den  laft  van  de  Oorloge 

te  deylen. 

Aen  d'ander  fijde  ,  hebbende  dé  langdmirigheyt(F0l. 
van  de  Oorloge  veroorfaekt  duyfentdefordre  in  het 
lichaem  van  Vrankrijk ,  en  hebbende  dat  vervult  met 
oneyndclijk  veel  quaed  bloeden  verdorven  humeu- 

ren ,  de  juftitie  daer  als  begraven  zijnde  door  den 
moetmil  en  licencie  der  Wapenen ,  fo  dat  allenxkens 
de  gehoor faemheyt,  die  men  den  Princen  en  wetten 
fchuldich  is  ,  daer  door  te  niet  gaet ,  fo  laet  fijn 
Maj.  U.  L.  vertonen  ,  datter  geen  middel  meer  is 
om  defe  Oorloge  in  langduurigheyt  te  voeden  en 
onderhouden  ,  gelijk  het  fchijnt  dat  men  tot  noch 
toe  heeft  willen  doen>  alfo  het  Lichaem  van  Vrank- 

rijk zijnde  verdorven  en  gefwakt ,  gelijk  ik  U.  L. 
gefeyt  hebbej  het  niet  mogelijk  is,  dattet  fijnqua- 
le  langer  verdragen  kan.  Hierom  ift  dat  men  daer 
metten  eerften  krachtige  remedien  toe  doen  moet, 
om  dat  te  genefen ,  en  daer  toe  voorbrengen  fulke 

remedien,  feg  ik,  die  de  quale  verre  van 't  hert  ja- 
gende, het  goede  bloed  tijden  ruym  geven  om  we- 

der te  komen ,  en  den  Prince  middel  om  fijn  autori- 

teyt  te  hervatten. Sijn  Maj.  acht  dat  dit  lichtelijk  gefchieden  kan , 
indien  wy  alle  met  eenen  adem  lopen  na  het  wit, 

't  welk  wyons  voorgeftelt  hebbende  ligue  maken- 
de» dat  is  te  feggen }  de  Spagniaerts  te  verjagen  uyt 

de  Vereenichde  Provintien  ,  of  tenminften  hen  van 
fo  na  by  te  perffen  en  te  benauwen ,  fo  van  de  fi jde 
van  Vrankrijk ,  als  van  de  Nederlanden ,  dat  fy  felfs 
mogen  voelen  de  fwarigheden  en  verwartheden , 
waerinfy  ons  ftellen  >  lopende  en  voortgaende ,  na 

de  occafien  en 't  minfte  geluk  dat  fich  prefenteert, 
tot  het  hertgen  en  binnenfte  ingewant  van  Vrankrijk. 

Om  dit  inficht  heeft  den  Konink  gefonden  aen 
de  doorluchtigfle  Koninginne  van  Engeland  ,  om 
haer  met  den  vinger  te  doen  taften  defelve  faken , 
die  ik  U.  L.  verklaert  hebbe  ,  en  haer  te  verwec- 

ken om  defe  fake  te  omhelfen  met  meerder  wacker- 
heyd  en  onderling  verftant  met  fijn  Maj.  dan  fy  tot 
noch  toe  gedaen  heeft,  zijnde  fijn  Maj.  van  mee- 
ninge  eer  alles  te  verfoeken  ,  dan  te  komen  tot 
den  tweeden  middel ,  van  den  welken  ik  U.  L.  nu 

fpreken  fal ,  om  fijnen  ftaet  te  behouden. 
Den  z.  en  laetften  middel  om  Vrankrijk  te  be- 

houden ,  is  een  accoort  raet  den  genen  die  het  on- 

770 

dergraven  en  mineren  door  de  Oorloge ,  en  die  on- 
der den  fchijn  van  dien  zayen  inwendige  fcheydin- 

ïdeling  verklaert  heb,  d'eene  is  die  van  Wapenen  ,  { gen  of  fcheuringen  en  wederfpannigheden.    Ik  fal 
fijn  Maj.  tot  noch  toe  gcvolgt  heeft  met  fulkelü.L.  niet  Verbergen  mijn  Heeren,  dat  defen  weg 1  den 



«597^ Van  't  Vervotg  der  Nederlandfe  Oorlogen. de 
meeftendeel  van 

ja  ,   dat  meer  is 
tien  fekerften  fchijnt  ,  voor 't 
gene  die  fijn  Majefteyt  raden 
voor 't  meeftendeel  van  fijn  arme  Onderfaten,  den 
welken  door 't  vervolg  van  defe  Oorloge  niet  an- 

ders relleert  dan  vertwijflèlinge.  Sijn  Maj.  fiet  ook 
Vel.  dat  dit  den  gereetften  middel  is  ,  die  felfs  ge- 

fokt wort  van  fijne  vyanden  ,  twijfelende  aen  de 
uytkomftender  Oorlogen.  Nochtans  fijne  gewoon- 

lijke genereusheyt  doet  hem  weynig  fmaeks  vin- 
den in  defe  remedie  :  door  dien  dat  hy  ,  hoewel 

dat  hy  fiet  dat  fich  daer  mede  behelpende ,  veer- 
diglijk  fich  foude  konnen  ontledigen  van  de  móey- 
ten ,  en  in  een  ogenblik  remedieren  duyfent  defor- 
dren  en  ongeregeldheden  die  in  fijn  ftaet  zijn  ,  dat 

hy  nochtans  aen  d'ander  zijde  bemerkt  d'inconvénien- 
ten,  die  daer  door  fouden  mogen  overkomen  fijnen 
geallieerden,  dewelke  hem  leet  foude  zijn,  inmoey- 
te  te  laten  fteken,  hebbende  fo  lang  hy  op  de  wereld 
geweeft  is ,  meer  gearbey  t  voor  een  ander  als  voor  fich 
(elven.  En  gelooft  vry  lijk  mijn  Heéren,  dat  fohy  ge- 

had hadde  een  begeerte  in  fijn  gemoet,  wel  geror- 
meert  van  te  volgen  den  wech  van  accoort  en  ruit , 
dat  den  koop  daer  van  nu  al  befloten  en  gearrefteert 
foude  geweeft  zijn.  Want  de Spaenfe  hebben  fich  fo 
Verre  laten  vervoeren  door  de  begeerte  van  dien,dat  (y 
alréde  geconfen teert  hebben  in  conditien  ,  dewelke 
genoechfaem  waren  otti  te  doen  wankelen  een  gemoed 
vermoeyt  en  verdrietig  zijrde  in  de  Oorloge. 

Maer  den  alderchriftelijkften  Konink  meer  te 

rug  gehouden  wordende  door  inficht  van  fijn  eer 
en  beloften,  en  byfonderlijkdoordegoetwilligheyt 
die  hy  tot  defen  ftaet  draegt,  dan  gedreven  door 
den  nood  van  fijn  faken,  het  fuchten  van  fijn  On- 

derdanen, en  de  vertogen  van  vele  Princen  der 
Chriftenhey  t ,  heeft ,  om  de  waerheyd  te  feggen ,  wel 
gehoort  de  gedeputeerde  van  de CardiuaelAlbertus 
aen  hem  gefonden  om  te  handelen  van  een  verdrag , 
maer  hy  heeftfe  fo  gehoort ,  dat  hy  eene  oor  bewaert 
heeft  voor  fijn  vrienden  en  Bondgenoten :  ja  dat 
meer  is,  hy  heeft  voor  henlieden  bewaert  de  genegent- 
heyt  van  fijn  oordeel ,  indien  hy  in  hen  kan  bemerken 
cenige  vafte  refolütie,  om  haeft  te  komen  ten  eynde 
van  defe  oorloge ,  door  den  middel  van  wapenen. 

Nu ,  fijn  Majefteyt  hadde  fo  haeft  niet  gehoort 
de  Propofitie  van  de  voorfz.  Gedeputeerde  ,  of  hy 
heeft  terftond  herwaerts  aen  my  een  of  twee  Cou- 

riers afgeveerdicht,  oraUL  veradverteert  te  hou- 
den van  't  gene  in  defen  regard  paflëerde ,  gy  luyden 

lult  mijn  getuygen  zijn,  dat  ik  myfeer getrouwelijk 
daer  in  gequeten  heb,  fo  in  het  Generael  als  in 
het  particulier,  hebbende  fo  particulierlijk  alles  in 
uwe  vergaderinge  by  monde  vertoont ,  dat  gyluyden 
niet  kond  ergens  van  pretenderen  ignorantie  >  de  con- 
clufie  van  mijn  ganfche  difcours  was,  gelijk  fyook 
noch  is,  te  weten: 

Dat  fijn  Majefteyt  verfoekt  U.  L.  voöffierjJg  ad- 
vijs  en  getrouwen  raed  op  den  tegenwoordigen  ftaet 

fijn  faken  ,    U.  L.  bid  en  vermaent  hem  cin- 
gelijk  hy  met  een  open  herte  met  U.  L. 

te  doen  blijken  de  middelen  ,  die  gyluy- 

van 

ceerlijk 
handelt . 

den  van  uwe  fijde  fult  konnen  by-brengen  tot  ver- 

by-D 

die 

volg  van  defen  Krijg  ,  op  dat  die  gevoert  worde 
met  beter  iucces  en  voordeel  voor  Vrankrijk, 

dan  tot  noch  toe  gefchiet  is  ,  fo  gyluyden  hem 

yet  toont,  daer  in  hy  fich  redelijk  mach  geruft 

ftellen  (hy  fal  niet  onmogelijks  van  Ü.  L.  verfoe- 
ken)  fo  prefenteerthy  fijn  Perfoon,  fijn  Wapenen,  de 

machten  nabnurfchap  van  fijn  Koninkrijk,  tot  conti- 

nuatie en  voleyndinge  van  defenOorlog ,  fo  ter  coïi- 

trarien  gy  lieden  u  gevoelt  fo  fwak ,  en  fo  wey- 
nich  vertekert  van  de  middelen  ,  die  gy  lieden 

fult#  konnen  trecken  van  U-  L.  Onderfaten ,  en  dat 

Cy  lieden  geen  middel  hebt  om  yet  te  doen  het 
welk  over-een  kome  met  den  nood  van  fijn  Majeft. 

©f  met  het  gene  't  welk  gy  lieden  hier  te  voren  hebt  gc- 
daen  (hebbende  fterke  Armeen  te  velde  gehad, 
en  felfs  fijn  Maj.  geholpen  binnen  Vrankrijk)  den 

Konink  begeert  niet  dat  gy  lieden  u  felfs  verte- 

om  hem  te  baet  te  komen,  maer  in  dit  geval  vraegf 
hy  U.  L.  of  gylieden  niet  foud  achten  te  propooft 
te  komen  ,  dat  hy  met  den  Spagniaert  verdroeg met  het  minfte  quaed  dat  hy  konde ,  hy  begeert 
dat  gy  lieden  hem  te  kennen  geeft,  wat  gy  lieden van  hemvereyfehenroud,  indien  men  daer  toe  mofte 
komen,  op  wat  wijfe  hy  foude  moeten  te  werk  gaeu 
in  't  voorfz.  tra&aet,  op  dat  U.  L.  daer  door  het minfte  ongerijf  toequam,  dat  mogelijk  waer ,  U.  L. 
verfekerende  dat  hy  fich  fo  feer  (al  voegen  naU.L. 
intereften,  dat  gy  lieden  occafie  foud  hebben  te  feg- 

gen, dat  hy  in  geenerhande  wijfe  fich  van  U.  L.  wil 
afbreken,  of  fich  affcheyden  van  defen  ftaet,  en  dat 
hy  niets  befiuyten  fal,  hopende  't  voorfz.  tra&aet, 
fonder  eerft  gehoort  te  hebben  't  gene  gy  lieden  hem 
daer  op^oorftellen  fult.  Maer  het  ftaet  U.  L.  toe, 
mijn  Heeren,  U.  L.  antwoord  niet  fo  dralende  te  hou- 

den ,  dat  men  door  het  uy  tftel ,  't  welk  gy  lieden  deed 
van  aen  fijn  Maj.  tefenden,  vermoeden  mochte  dat  gy 
lieden  daer  loofiijk  in  te  werk  gingt »  om  hem  in  onfe- 
kerhey  t  te  houden ,  en  door  dien  middel  te  breken  den 
cours  van  fijne  afFairen.  Sijn  Maj.  heeft  fo  groten 
genegenthey t  tot  dit  ftuk ,  en  wil  daer  in  procederen 
met  fulke  oprechtigheyt  en  rijpigheyt  van  oordeel , 
dat  hy  my  bevolen  heeft,  fo  gy  lieden  het  goed 
vont,  dadelijk  by  hem  te  komen,  om  uyt  mypar- 
ticulierlijker  te  verftaen ,  den  ftand  der  faken  van 
herwaerts"  over,  my  eerende  met  een  fonderling vertrouwen,  het  welk  is  van  felfs  mijn  advijs  te 
willen  nemen  op  het  tegenwoordig  fubjeft,  my 
nochtans  bevelende  niets  te  verhaeften  door  de  voorfz 

reyfe,  't  welk  fchadelijk  mocht  wefen  voordever- 
fekerthey  t ,  die  hy  begeert  dat  gy  lieden  hebt  van  fijn 
proceduren,  de  welke  hy  van  fin  is  meer  alsoytte 
reguleren  en  beftierentotwelvaertenvorderinge  van 
defen  ftaet. 

Gedaen  in  den  Hageden  j.  November  i  J97. 
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M 
fNHÊEREN,,  ^  te 
Hebbende  gifterenheel  laet  ontfangen  eenpzopofiut 

depefche  van  den  Konink  van  den  laetften  O&o-banöe     ■ 

b'er  ,  en  kan  ik  r.fet  laten  noch  een  woord  te  Voe-$m'eban 

gen  byde  propofitie,  die  ik  U. L.  gifteren fchrifte-^"JDaenöa ling overgegeven  hebbe,  omU.  E.  E.  te  adverteren ,  Staten 
dat  fijn  Maj.  den  handel  van  verdrach ophoud,  tot^n«cael 

dat  hy  antwoord  ontfangen  heeft ,  op 't  gene  dat  ik^"3^" U.  L.  van  fi  jnent  wegen  voorgeftelt  hebbe,  felfs  dat 
hy  mijn  Heer  de  Marefchal  van  Biron  te  Velde  ge- 

fonden heeft,  omeenigen  aenflag  na  Hénegouwen 
en  Luxemborch  toe  in 't  werk  te  (tellen,  tegen  den 
gemeenen  Vyand. 

My  is  ook  belaft  door  de  voorfz.  laetfte  depe- 
fche, U- E.  E.  te  verwittigen,  dat  den  Konink  ge- 

re  fol  veert  is  Bretaingè  te  naderen  ,  om  in  Januario 
den  Krijg  tegen  den  Hertog  van  Mercure  aen  te 
vangen  ,  alfb  dan  den  ftilftant ,  dien  hy  gemaekt  heeft» 
uyt  fal  zijn.  Sijn  Maj.  wort  daer  geroepen  fo  van  de 
Adel  als  van  het  Volk  van  Bretaingè  voorfz.  fo  dat  hy 
hoopt  binnen  twee  maenden  den  voorfz.  Hertoch 

van  Mercure  onder  fijn  gefag  te  brengen ,  't  fy  door 
geweld  of  door  erkentenifTe  d'm  hy  doen  fal  van 
fijnen  plicht,  welk  men  hoopt  het  deel  te  zijn  dat 

hy  kielen  fal ;  om  het  kleyne  fondiment  't  welk rechtevoortfijn  faken  in  Bretaingè  hebben. 
Nochtans  fijn  M.ijeft.  begerende  fijnen  aenflach  te 

verfekeren,  indien  't  van  node  zijn  fal  tot  de  Wapenen 
te  komen,  heeft  my  bevolen  uyt  U.  E.  E.  te  verne- 

men, of  gy  lieden  hem  niet  fult  konnen  helpen  met 
eenige  Schepen  van  Oorloge,  om  te  fluytendepaf- 

fagie  van  de  Riviere  van  Na'ntes,  't  welk  denoort is,  waerlanksden  Hertoch  van  Mercure  byftanduyt 

rende  hem  foud  bederven :  hy  begeert  niet  dat  gy    Spagnien  foude  konnen  krijgen.     En  fijn  Majefteyt 

lieden  den  vloek  van  U.  L.  Volk  op  U.  L.  haelt ,   biel  U.E.E.hertelijk,hem  defe  hulpe  niet  te  weygeren, 

VI.  Deel  S I  *  *** 
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want  hy  de  faken  alfo  hoopt  te  vorderen  tegen  den 
voorfz.  Hertoch  van  Mercure,  of  door  geweld  of 
door  verdrach  ,dat  hy  voor  de  Lente  fal  mogen  wefen 
op  de  grenfen  van  Picardie  ,  en  aldaer  den  Spa- 

gniaert  d'oorloge  weder  fterker  aen  te  doen,  dooi- 
de by  komfte  en  toevoeginge  vandeforcen,  diehy 

bedwongen  is  in  Bretainge  te  onderhouden ,  dewelke 
by  gerefolveert  is  alle  na  de  voorfz.  grenfe  te  bren- 

gen, en  defe  Provintie  daer  van  t'ontlaften,  het 
welk  een  grote  verfterkinge  voor  fijn  Majefteyt  fal 
zijn :  want  hy  onderhoud  ordinaerlijk  in  de  Provintie 
van  Bretainge  een  Regiment  van  ióoo.Switfers^soo. 
Franfe  te  voet ,  en  meer  als  8on.  peerden ,  waer  mede 
hy  fich  fal  konnen  behelpen  tegen  de  quartieren  van 
her  waerts  over ,  gelijk  hy  van  meeninge  is  te  doen. 

Ik  bidde  U.  E.  E .  my  te  verklaren  wat  ik  fijn  Maj. 

fal  mogen  toefeggen  van  U.L.  intentien^ditfub- 

je&. 
Gedaen  in  den  Hage  defen  1  z.  November  1 597. 

<De  peeren  Staten  <öenet:aeï  ïjcbbenaen  ben  Mfc 
iun.fi  ban  ©janntp  op  öe  pjopcfitte  bp  bendeere 

cfoi  78  )55ujanbal  ben  5*  l&obemfatë  muacebecgaberin* 
rje  oebaen  /  een  miffibe  boo  1  "p^obïftoneïe  anttóoojbe 8efcD?eben  met  belofte/  tiat  fp  in  Bate  ccfohitte  toel 
atijt  fuïïen  nemen  op  betooo:f5-  pjopofitie/  fofjacfl 
fijn  €jcteUentie  gingen  met  <©oö$  Dulpe  falbeco- 
bertftebben/  en  toebet  geneert  fal  5ijn  etc.  ben  boo?- 
fcD?eben  D#ef  toag  ïupbenbe  albuss : 

tftëjffrt»  QIRE,  (dat  is  Heere)  gelijk  alswy  altijd  vafte- 

gS"  3  lijk  gelooft  hebben  ,  dat  met  de  hulpe  Gods  de 
acnDeCio*  ligue  ofFenfive  en  defenfive,  by  u  Majefteyt  ge- 

iban  maekt  met  de  Doorluchtichfte  koninginne  van  Enge- 
land tegen  den  Konink  van  Spagnien ,  gemeen  vyand 

(in  de  welke  het  uwe  Majefteyten  goedertierlijk 
belieft  heeft,  onsaente  nemen  en  ontfangen  op  den 
naem  der  yereenichde  Nederlandfe  Provintien ,  waer 
van  wy  haer  noch  feer  ootmoedelijk  bedanken) 
niet  alleen  ftrecken  foude  tot  behoudenis  van  u 
Majefteyten  ,  haer  Koninkrijken  en  Onderfiaten, 
fampt  van  de ftaet der  voornoemde  Vereenichde  Pro- 

vintien ,  tegen  alle  invafien  van  de  voorfz.  Konink 
van  Spagnien ,  maer ,  wordende  in  alle  fijn  poinften 
refpe&ivelijk  aen  beyden  fyden  onderhouden  en  na- 

gekomen, na  den  teneur  van  dien,  ook  in  wey- 
nig  tijds  veroorfaken  foude  ,  dat  de  Spagniaerts 
en  Gefpagniolifeerde  de  Nederlanden  ruymen, 
en  confequentelijk  haer  refpect  en  gehoorfaemheyt 
verliefen  fouden ,  en  dat  fy  al  met  eenen  ontbloot 
fouden  worden  van  middelen >  om  uyt  defèlve  de  Rij- 

ken van  Engeland  en  Vrankrijk,  en  de  voorfchreven 

Geünieerde  Provinciën  langer  te  befchadigeen  d'Oor- 
Joge  aen  te  doen  :  Alfo  hebben  wy  ook  geenfins 
getwijfFelt4  of  den  Konink  van  Spagnien  fijn  Gou- 

verneurs en  Adherenten ,  komende  te  gevoelen  d'ef- 
fe&en  van  de  voorfchreven  ligue,  fouden  trachten  met 
al  haer  krachten  en  vermogen  te  beftaen  en  in  het 
werk  te  ftellen  eenige  fake  van  grote  importantie, 
waer  door  fy  fouden  meenen  haer  (te  weten  de  ligue) 
reputatie  te  konnen  doen  verliefen  by  alle  de  Prin- 
cen  der  Chriftenheyt  ,  en  namentlijk  in  balance 
houden  fulke  Princen ,  Potentaten  en  Repupliquen , 

die ,  met  ons  fufpedf.  houdende  d'ambitie  en  grote 
van  Spagnien ,  de  gemeene  fake  gunftich  zijn  ;  de 
welke  te  defer  occafie ,  tot  handhavinge  van  dien , 
fouden  mogen  rrecien  in  de  voorfz.  Ligue :  of  dat , 
indien  iien  dit  opftel  quam  te  failgeren ,  fy  fich  onder- 

winden fouden  d'eene  of  d'anderepartye  te  piefen- 
teren  en  aen  te  bieden  pays  of  treves,  generael  of 
particulier  ,  en  met  alle  liften  ,  practyken  en  we- 

gen, de  voorfz.  Ligue  foeken  te  defunieren  en  van 
een  te  fcheyden ,  om  door  defen  middel  te  breken 
de  kracht  van  dien ,  die  fy  niet  foude  konnen  weder- 
ftaen,  om  daer  na  dies  te  lichter,  dan  het  een  dan  het 

ander  van  de  afgefcheyden  ledematen  d'Orloge  aen 
te  dcen ,  daer  toe  gebruykende  haer  oude  loofhe- 
den,  waer  mede  fyfichaltijt  beholpen  hebben ,  als 
fy   haer  voornemen   niet  konden  volvoeren  door 

d'Oorloge  :   alfo  fy  haer  profijt  fo  wel-  weten  te doen  met  de  handel inge  en  bloten  naem  van  Pays, 
als  met  de  pays  felve,  gelijk  feer  dikmael  gefien  is, 
wefende  feer  klaerlijk  en  met  der  daed  gebleken , 
dat  wy  in  defe  opinie  niet  gemift  hebben  :    alfo, 
behalven  dat  de  voorfz.  Vyanden  tot  bewijs  van 
dien  teweeg  gebracht  hebben  ,  het  fenden  der  Am - 
bafladeurs  aen  ons  va^de  Keyfer  en  de  Rijks-ften- 
den ,  van  de  Koningen  van  Polen  ,en  Denemarken , 
om  te  effe&ueren  een  piys-handelinge  met  hen, 
waer  van  wy  ons  geexcufeert  hebben  op  de  voorfz. 
ligue  en  anderfins  ,   na  het  klaechlijk  innemen  van 
u  Stad  Amiens  gefien  is  ,    hoe  fy  daer  over  de  ge- 
heele  Chriftenheyd  door ,  min  noch  meer  dan  of  fy 
daer  door  óeie  Prince  onder  haer  voeten  vertreden 
en  tot  extremiteyt  gebracht  hadden  het  Rijk  van 
Vrankrijk  ,  en  confequentelijk  de  ligue  het  hooft 
verbroken  •  alles  ten  eynde  als  gefeyt  is,  en  om  te 
beletten  den  voortganken  verfterkinge  van  dien  met 
andere  geallieerde  ,   hebbende  ook  van  gelijken  u 
Maj.  metter  daed  bevonden,  dat,  fo  haeft  den  Vy- 

and gefien  en  vernomen  heeft ,  dat  niet  tegenftaen- 
de  de  voorfz.  fchadelijke  furprinfe  hy  fijn  aenfla- 
gen  niet  koft  uytvoeren  ,   en  dat  de  voorfz.  ligue 
fich  handhaefde  in  haer  geweld  en  glimp,  en  datu 
Maj.  continueerde  in  fijn  heroike  couragie  en  groot- 
moedigheyt  ,    en  het  Koninkrijk  van  Vrankrijk  in 
haer  oude  vigeur  ,   fonder  acht  te  fiaen  d'ellenden 
en  miferien  die  fy  fo  lang  gedragen  hadde ,  onder- 
ftont  het  beleg  van  de  ftad  Amièris,  en  dat  defelve 
daer  in  van  de  ligue  fo  is  by  geftaen  en  gefecon- 
deert ,  dat  fy  niet  alleen  de  ftad  door  Godes  genade 
ODder  u  gehoorfaemheyt  gebracht  heeft  ter  komfte 

van  de  Vyand  ,  na  dat  hy  gemift  had  die  t'ontfet- 
ten  :  maer  ook  dat  wy  ondertuflchen  overweldigt 
hebben    de  Steden  en  Kaftelen  van  Alpen,  Berken 
Meurs,  aen  geen  zijde  des  Rijns,  en  alle  de  gene  die 
hy  in  hadde  aen  dees  zijde  van  de  voornoemde  Rijn, 
als  de  ftad  Grol  (waer  in  elf  Compagnien  Voet- volks 
en  3.  Peerde- Volks  warerj,  gecommandeert  byden 
Grave  van  Styrum  ,)  de  feer  fterke  Stad  en  Kafteel 
vanBrevoort,  die  van  Goor,  Enfchede,  Otmarfum 
en  Oldenfeel ,  belegerende  rechte  voort  de  Stad  en 
Kafteel  Lingen ,  door  welke  Steden  hy  fo  befchadifchc 

fubjeér.  gehouden  en  doen  contribueren  heeft,  't  Graef- 
fchap  van  Zutphenen  Gelderland  ,  't  meeftendeel  der Provirtien  Vriefland  enOver-Yflel,  deftede  Groe- 

ningen en  Ommelanden  ,   't  Landfchap  Drent  en 
Twent,  en geinfefteert  allede  nabuure  Landen  :  En 

dat  aen  d'ander  fijde  de  voorfz.  Doorluchtigfte  Ko- 
ninginne van  Engeland  hem  ook  met  haer  vloot  had- 

de doen  befoeken  in  fijn  Landen  en  Koninkrijken , 
en  dat  daer  door ,  behalven  het  verwoeften  en  rui- 
ne  van  een  groot  deel  van  fijn  befte  Provintien ,  hy 
grote  ongunft  behaelt  hadde  by  fijn  Steelenen  Onder- 

faten van  alle  qualiteyt  en  conditien  ,  en  vervallen 
in  difreputatie  by  alle  Princen,   Potentaten  en  Re- 
publijken,  die  nu  bemerken  dat  de  macht  óes  Ko- 
ninks  van  Spagnien  niet  fo  v  reef!  ijk  is  ,  als  fy  fich 
ingebeelten  geperfuadeert  hadden ,  hyu  Maj.  heeft 
doen  aenfoeken  om  te  handelen  vaneen  pays  of  tre- 

ves, gelijk  wy  breeder  verftaen  hebben  uyt  depro- 
pofitie,  die  den  Heere  van  Buzanvalons  den  6-  de- 

fer maend  van  u  went  wegen  gedaen  heeft :-  ontwijfFe- 
lijk  ,  niet  door  dien  hy  u  Maj.  of  uRijk  de  voorfz. 
pays  of  treves  wenfcht  ,   of  dat  hy  luft  hebbe  de 
Chriftenheyt  (die  hy  alleen  van  binnen  ontroert)  te 
bevredigen  en  in  ruftte  brengen,  maeralsgefèytis, 

om  de  iigue  te  breken,  en  te  doen  verkouden  d'af- fe&ien  der  bontgenoten  tot  u  Majeft.  waerts ,  en  om 
defe  Vereenichde  Provintien  eei  ft  een  korten  tijd  te 
befpringen  :   en  hebbende  ondertufTchen  fijn  adem 
verhaelt,  fijn  faken  geredreflèert ,  nieuwe  middelen 

en  penningen  ontfangen ,  en  onder 't  minlte  pretext, 
't  welk  hy  lichtelijk  foude  weten  te  vinden ;  weder  aen 

te  fteken  d*Oorloge  tegen  u  Majefteyt  en  Rijk ,  hefti- 
ger en  met  meer  geweld  dan  te  veren,  gelijk  wy  u  Ma- 

jefteyt meerroael  hebben  doen  ?endienen  :  Sulksdat 
wy  betrouwen ,  dat  om  dit  inficht  u  Ma},  veel  beter 
fal  konnen  overleggen  en  overwegen  ,   hoe  veel 

nutter 
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597- Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. alleen nutter  het  is,  niet  alleen   voor  u  Perfoon  en  het 
Rijk    van  Vrankrijk,  maer  ook  voor  den  welftant 
van  de  gemeene  fake  der  geheele  Chriftenheyt  , 
dat  wy  tot  handhavinge  van  de  voorfz.  Ligue  conti- 

nueren met  gemeene  macht  en  middelen  den  ge- 
meenen  Vyand  aen  te  taften  en  te  befpringen ,  de 
welke  door  Godes  gratie  in  een  eenigjaer  fo Teer  ver- 

nedert is,  met  verftroyinge  van  fijn  faken,  verliesvan 

't  credijt  en  reputatie ,  't  welk  hem  fo  feer  dede  vrefen 
door  de  geheele  Wereld  ,  om  de  Spagniaerts  met  haer 
fauteurs  en  aenhangers,  en  het  Gouvernement  des 
voorfchreven  Koninks  van  Spagnien  te  jagen  uyt  de 
Nederlanden  >  ter  wijlen  fich  daer  toe  vele  fchone 

occalieu ,  en  vorderlijker  als  oyt  te  voren,    pre- 
fenteren  ,  en  door  delen  middel  den  ftaet  van  Vran- 

krijk,   Engeland,    en  defer  Landen  te  Hellen  en 
brengen  in  een  volle  en  volkomen  verfekertheyt , 

dan  defe  occafie  te  laten  pafieren  en  voorbygaen,  ' 
door  d'3enbiedinge  van  vrede  of  beftant,    met  den 
Konink  vanSpagnien(die  hy  u  niet  doet  dan  uyt  hoog- 

dringende nood)  hem  middel  te  geven  van  fijn  krach- 
ten weder  te  verhalen ,  enalfo  de  Rijken  van  Vrank- 

rijk en  Engeland ,  en  deo  ftaet  defer  Landen  we- 
der in  gevaer  te  ftellen ,  het  welk  hem  ook  na  het 

menfchelijk  oordeel,  wel  gelucken  foude,  fo  hy 
óed  Landen  met  geweld  of  anderfints  kan  onder  , 
en   die    weder   brengen   onder   fijn  macht  en  ty- 
rannnye,    gelijck  hy  fich  perfuadeert   (daerfe  God 
voor    behoeden    wil)  door  dien  dat  hy  in  defen 
feval ,  machts  en  middelen  genoech  hebben  foude 

innen  de  voorfz.  Nederlanden  (als  alleen 't  gene  de 
Vereenichde  Provintien  met  haer  vryen  en  goeden 
wil  contribueren  tot  befcherminge  der  voorfchre- 

ven Landen  ,    univerfelijk  alle  de  Provintien  door 

gepra&ifeert  wiert ;  waerin  dan  weynigfwarigheyd 
gevonden  foude  worden)    om  geftadelijk  hondert 
duyfent  Man   te  onderhouden:  al  brocht  hy  daer 
niet  een  penning  uyt  Spagnien  of  Indien  toe,  fon- 
der  dat  wy  nodich  achten  hier  ander  deductie  daer 
van  te  doen  aen  u  Majefteyt ,  ofhemby  te  brengen 
en  voor  te  houden  andere  redenen  dan  de  voornoem- 

de,  dewelke,   na  ons  oordeel,    verre  overwegen 
en  te  boven  gaen  alle  de  particuliere  en  temporele 

confideratien ,  die  u  Majefteyt  vertoont  konden  wor- 
den ,  en  breeder  gementioneert  zijn  in  de  propofi- 

tie  vande  voornoemde  Heere  van  Buzanval ,  dies  te 
meer  alfo  wy  vaftelijk  geloven ,  dat  den  Vyand ,  hier 

bevorens  al  fijn  macht  op  Vrankrijk  gebruykt  hebben- 
de, tot  kleyn  profijt  en  voordeel  van  fijn  faken, 

voortaen  fich  meer  op  de  defenfive  als  ofFenfive  hou- 

den fal.  Ten  welken  opficht  wy  u  Majefteyt  feer  oot- 
moedelijk  bidden ,  dat  hem  believe  met  ons  dit  ftuk  te 

overwegen  gelijk  het  in  der  waerheyd  bevonden 
wort ,  en  niet  tegenftaende  de  fchone  aenbiedinge 

en  prefentatie  der  Vyanden ,  particuliere  en  tem- 
porele confideratien ,  in  geen  handelinge  van  pays 

of  treves  te  treden  met  den  gemeenen  Vyand ,  tot 

prejuditie  van  de  voorfchreven  ligue ,   van  de  ftaet 
der  Rijken  Vrankrijk  en  Engeland,  en  die  van  defe 

Landen  en  der  geheelen  Chriftenheyt  u  Majefteyt 

fich  betrouwende ,  dat  wy  rijpelijk  adviferen  fullen 

op  't  gene  den  voornoemden  Heere  van  Buzanval  van 
uwent  wegen  vertoont  heeft ,  en  dat ,   niet  tegen- 

ftaende de°grote  en  excelfive  koften ,  diewyditjaer 

gedaen  hebben  ,   fo  om  d'Oorloge  te  continueren, tot  meeften  achterdeel  onfer  gemeene  Vyanden ,  tot 

veroveringe  der  voorfz.  Plaetfen,  alsomde  byftand 

belooft  en  gedaen  aen  u  Majefteyt ,    en  aen  de 
voorfchreven  doorluchtichfte  Koninginne  van  En- 

geland in  haer  entreprijfen  en  tochten  ter  Zee  , 

wy  ons  voortaen  bekraftigen  fullen  u   Majefteyt 

beter  te  helpen  tegen  de  Vyanden,  en  hen  fulks 

te  befchadigen  in  de  quartieren  van   Braband  en 

Vlaenderen ,  mids  Gods  gratie ,  dat  hy  reden  heb- 
ben fal  fich  daer  aen  te  genoegen,  en  metderdaed 

fien ,  hoe  weert  wy  houden  de  trouwe  en  eed  fo  hey- 
lichlijk  verpant  in  het  Traétaet  van  de  voorfchreven 

ligue.  Waer  op  wy  nader  refolveren  fullen  ,  als  den 

Prince  Maurits  weder  gekeert  fal  zijn ,  hebbende  ver- 
overt metGods  hulpe  de  voorfchreven  Stad  en  Kafteel 

VI.  Deel. 
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van  Lingen ,  't  welk  de  eenige  plaets  is  die  den  Vyand aen  dees  zijde  des  Rijns  relleert,  die  de  belegeringe 
aireede  fo  feer  gevordert  heeft ,   dat  ,    niet  tegen- 

ftaende daer  commandeert  Graef  Frederik  varfden 
Berge ,  een  van  de  gequalificeerfte  hoofden  der  voor- 

fchreven Vyanden,  en  dat  de  plaetlè  feer  fterk  is, 
wy  daer  in  weynich  dagen  een  goede  uyt-komfte 
van   verwachten  ,  van  welke  onfe  refolutie  wy  als 
dan  u  Majefteytcn  breeder  fullen  doen  informeeren, 
hopende  ook  dat  de  voorfz.  Doorluchtichfte  Konin-  (F<*  79) 
ginne  van  Engeland  haer  van  gelijken  quijten  fal, 
en  u  Majefteyt  alle  redelijk  contentement  geven, 

op  't  gene  daerom  ghy  haer  fult  mogen  doen  ver- 
foeken,  en  dat  God  Almachtig  onfe  gemeene  aen- 
flagen   en  entreprifen  meer  en  meer  feger.en  fal , 
tot  fijner  eere  ,  en  tot  welftand  der  gehele  Chriften- 

heyd ,  't  welk  wy  hem  bidden  van  gantfeher  her- 
ten ,  en  dat  hy  u  Majeltey  t  geve  , 

SIRE,  Een  lang  en  gelukfalig  leven  in  vooi- 
fpoedigheyt . 

Gefchreven  uyt  den  Hage  ,   delen  twaelfden  No- vember, 1597. 

Uwer  Majefteyts  feer  ootmoedige dienaers  , 

De  Staten  Generael  t$c. 

<&z  ̂ eecen  Staten  «föenccacl  ïjcöben  ten  felnen 
fcage  ook  nefcltteben  aen  öe  Utomiigtmic  öan  €nae- 
lanU  öefe  nauolgentie  22»2tef : 

M E  VROUW  E, 

Den  Heere  van  Buzanval ,  AmbafTadeur  van  ̂ «f  ban 

den  alder  Chriftelijkften   Konink,  heeft  ons  den  g*™'/1 
6.  defer  Maend  vertoont,  vermogens  de  creden- aru bt fto# 
tie  vervat  in  den  Brief  van  de  voorfchreven  Heere  ningiïine 

Konink  vanden  17.  der  voorleden  Maend  van  O&o-  jj^l^n*c< 
ber ,   de  fwarigheden  en  noden  van  het  Konink- 

rijk van  Vrankrijk,  en  vorders  te  kennen  gegeven , 
dat  den  voorfchreven  Heere  Konink  (fiende  dan 
twee   wegen  ,    om   fijn   Koninkrijk   te  verlofien 

van  defe  ellende  en  verdruckingen ,  d'eene  zijnde 
die  van  de  wapenen ,  die  hy  tot  noch  toe  gevolgt 
hadde,  en  noch  wilde  continueren,  fowy  alle  met 

eenen  adem   willen  lopen  na  het  wit,   't  welke 
wy  ons  voorgeftelt  hebben  de  Ligue  makende ,  om 
den   Spagniaert  onfen  gemenen  vyand  te  verjagen 
uyt  de  Nederlanden ,  of  ten  minften  hem  van  fo 
na  by    te  befpringen  en  te  benauwen  van  de  fij- 
dc   van   Vrankrijk  en  den  Nederlanden  ,     dat  fy 
felfs   mochten  gevoelen   en  lijden  de  verwoeftin- 
gen    en   verwartheden ,    daer   fy   Vrankrijk    me- 

de gequelt  hebben,    alfo  hy  onmogelijk  acht  van 
nu  voortaen  langer  alleen  de  grote  geweiden  en 

Heyr-Legers  van  den  vyand  te  wederftaen ,  fonder 
merkelijk  perijkel  van  te  befwijken  en  neder  te 

fygen  onder  het  pak :  d'andere  die  van  een  Peyf- handel   met   de   gene  ,    die  hem  laftich  vallen  en 
ondergraven   door   den   Oorloge  ,    waer   toe   de 
Spagniaerts  fich   fo  genegen  getoont  hadden ,  dat 
fy  fich  fo  verre  hadden  laten  vervoeren ,  om.  die 
te  befluyten  ,  dat  fy  geconfenteert  hadden  conditien 

genoegfaem  zijnde  om  te  doen  wankelen  een 'ge- moet  moede  en  verdiietich  zijnde  in  de  ongeryven 
en  fwarigheden  van  de  Oorloge)  ons  advis  en  raed 

begeerde  o.)  defe  gefteltenifie  en  ftant  van  fijne  fa- 
ken, en  alfo  wy  bemerken ,  Mevrouwe,   dat  defe 

occurrentien   zijn  van  feer  grote  importantie   en 
gevolge  voor  de   geheele  Chriftenheyd  ,    hebben 
oorbaer  bevonden  den  Heere  van  Caron  onfen  A- 
gent  te  belaften  uwe  Majefteyt  van  alle  het  gene 
voorfchreven  als  ook  van  deantwoor^e  die  wyden 
voorfz.  Heere  Konink  by  provifie  gegeven  hebben , 
in  't  brede  te  onderrichten }  biddende  feer  ootmoede- 
lijk  dat  uwe  Majeft.  gelieve  hem  te  dien  ey  nde  geloof 
te  geven  als  ons  ielven ,  en  hebbende  na  uwe  feer 
grote  wijf heyd  en  voorfienigheyt  alles  ry pelijk  over> 
wogen  ook  eenig  reerdig  middel  te  beramen,  om 
af  te  keeren  en  te  breken  den  wille  die  den  voorfchre- 

1  ven  Heer  Konink  foude  mogen  hebben  van  met  de 
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402  Het  vier-en^dertigfte   Bock,  1597 
Sjiagnnéi  ts  te  handelen ,  tot  achterdeel  van  de  voorfz.  t"n  't  ÖObcn-guartier  befiClj  toaö/êll  ÖM  tïCll  Catbfnacl 
ï-igue,  waer  in  uwe  Majcfteyt  de  gehele  Chriften- j  «JiljectUjS  toCpnig*  raettf  facO  Cttl  fltlft^  tcbdcttcn/  <ff.nt"' 
heyt  dnevndelijken  aen  haer  verbinden  fal ,  en  wylïjecft  Ijp  goet  gcbOnöen/  OmfijnCrcell.  tetltbertC^  SSTÏca?" ren/  eenigebnpfenben^olbatentebcrgabercn/  aumotiai. 

anbece  gereetircfjappcn  ban  «Oorloge/  ombe^taöfectu*op 
<2^oftenöe  te  blocfercn/  en  in  25?abanb  oör  inffls*  JSt01* lijfó  om  te  imerp2eneren  op  ecnige  plaetfen  /  fo  Èijcef*. 
Ijceft  be<00nbcrneurban2&ergenopi£oom/  $aul 
Mts  ben  elfden  $obemberbani4.  ^oloatehtJie 
ban  3fierfCljot  ober  genomen  toaren  (boo:  öïen  Ijare 
Compagnpe  boc>2  quabe  betalmge  toag  berlopcn  /  en 
fpBaven  &apitepnöabbcnöclpen  boobfnujten/om 
bat  ön/  fo  ft»  fepben/  baer  geib  Dabbc  emfannen 
en  onöerljielt)  berflnen/  batmen  baer  bacfteïuR 
op  fellere  entrepjinfe  Dabben  toillen  boen  trefe- 
nen  /  baer  boo?  acftterbenïten  gebregen  /  bat  Ijet 
toel  op  Söcrgen  op  ̂ oom  fonbe  mogen  ballen/ 
öerbalbcn  beeft  alle  goebe  o?b?c  baer  tegen  ge* 
(telt  /  boenöe  alle  nacfjt  niet  alleenlp  binnen/ 
mncr  ooft  bupten  be  &tab  acn  be  nactfe^muuien/ 
feberpe  toaeftt  bouben/  bier  boo?  tflfet  gefcljiet  bat 
ben  ©panb  met  eenige  bnpfenben  op  150.  paffen 
na/  bp  ben  3©al  gehomen  3tjnbe/  ban  be  bupten- 
b?acï)t  té  ontmoet/  be  toelne  getoaer  to02bcnbe/ 
öatfe  ©panb  toaren/  acn  bet  toO02b  ban  vive  la 
Bariotte ,  mepnenbc  bat  bit  ban  baer  epgen  Bolft 
toaov  Dabben  befelbe  bnpten-toacfit  tetfiont  bare 
toeren  en  mufguetten  op  ÏM  los*  gefcfjoten/  toaec 

boo?  ft»  al  t'famcn  confnfelijR3ijngaen  lopen/  öeb* 
benbe  bcle  ban  Daer  9©apencn/fpieflim/rappferen 
en  poingaecben/  ftnapfaltnen  en  anbec  gereed 
febap  toecb  geto02pen/  fp  öabbcn  bp  §aer  eentgc 
gereetfebappe  op  3Bagen$  /  baer  mebe  fpmecn* 
ben  be  ,&tabt  in  te  febieten  /  alsf  fp  bet  25ol  toecb  aen 
be  25ofcb-poo#e  in  Dabben  geöab/  baer  men  nocj) 
aen  toerfcte. 
^ejS-anberen-baetb^  Beeft  be  tëpanb  bet  fruö 

Dcrbat/  ban  fijn  fcoo*  be  bupten -toaebt  ontbebt/ 
be  ï^eece  <©oubemetir  $aul  SöaRS  met  fijn  <föuar* 
nifoen  /  en  be  fBagijtraet  met  be  2$02gen>e  in  iBa* 
penen  3tjnbe/  baer  5ijn  altf  boen  gefien  tot  250210* 
bliet/  ben  Colonel  23arlotte/  ben  berraber  «$mit 
( bk  tipt  25ergen  op  ̂ oom  bp  ben  tëpanb  oberoelo* 
pen  toa£)  eneenigeberraber0ban<0eertrupben* 
berg/  fp  toonben  fjaer  feer  gualijR  te  bieben/  be 
d^entinellen  fo  aen  be  «©tipnen  al?s  aen  tiet  bec* 
b^onben/  baer  men  \mW  na  be  fokten  gact  ge* 
bonben  te  öebben/  fcöecpelyft  bp  beloeren onber* 
b?agenbe/  \jot  lange  men  be  3©acöt  imptm  öab 
gebonben  /  be  3^panb  l)^be  alle  <©creebfcöap  bp 
rjcin/  beele  petarsS/  grote  gaden  /  acn  tontoen/ 
leberen  en  leber-totiggen/  baer  toaren  oor  acftt 
ÖoetjS  -  toagcn$  elb«  bier  ©eerben  boo:bcbben* 
be/  be  bier  toaren  bebebt/  fo  batmen  niet  toeet 
toat  gereetfcljap  baer  op  toa?»/  fjier  na  bertrofebe 
©panb  toeber  ober  tic  ̂cfjclbe  /  en  lieten  ben  roep 
gaen  /  bat  fp  25ergen  op  ̂ oom  Daeit  fouben  bcbüen. 
gn  be  maenben  ban  ̂ obembcr  en  december 

befess  gjaerjS  1597.  3Ön  be  peeren  Staten  <&& 
nerael  bcr  ©ereenitbbe  i&eberlanben  feer  be* 
bommert  getoeefl/  omninitoe  confenten  totton* 
tinnatie  ban  d'<©02loge  /  tegen  bet  tocRomcnbe 
jaer  ban  1598»  ten  aenfien  bat  be  confenten  met  ben 
iare  1597.  ouamen  te  erpireren/  bcröalbcn  bte 
ban  ben  nabcban  ̂ tateinbébcrgabertngebanbe 
leeren  Staten  (©cncrael  gebaen  Hebben  benabol* 

gènde  p2opofirie. 

E  Dele  Vermogende  Heeren , De  gelegentheyt  van  de  faken  van  State ,  hadde  M-nfiui 
wel  vereyfcht   ( daer  toe  die  van  den  Rade  alle  Be  ban 

tiy terfte  neerftigheyt  aenge went   hebben )  dat  den  &tatt  gc# genaemden   ftaet  van  Oorloge  den  tweeden  Juny  JJSJJJ, 
leftleden  overgelevert ,  by  U.M. E.  foude  aenge-  tmoeöan 
nomen,  en  fo  verre befloten  zijn  geweeft,  dat  men  btHtotttn 
de  forge  eenmael  foude  mogen  vry  zijn  ,    van  te  J2S.L 
verwachten  fo.  veele  limitatien  en  reftriclien  op  de 
confenten  als  men  dit  lopende  jaer  met  leedwefen  van 

lullen  daer  al  toe  doen  wat  ons  mogelijk  fal  zijn , 
en  den  ftaet  ons  eenigfints  fal  konnen  toelaten.  £n 
hier  mede  bidden  wy  den  Schepper , 

Me- vrouwe  Sec. 

üyt  den  Hage  den  1 1  November  i  $97. 

Uwe  Majefteyts  alder  dotmoedigfte  dienaers, 

De  Staten  Gcttcrael ,  &c. 

"éc  ̂ cttogmifc  ban  ̂ abopen/  boeïjter  ban  ben 
Üoninh  pl)iW  bc  ttoebe  /  ïioiunït  ban  ̂ pagnien/ 
io  inbclBncnbban  ^8bcmb2iöi597.inf)ctbinöer- 
bebbe  geftoto/  acbtcrlatenbe  bier  3onen  enecni^ 
ge  boebteren/  ̂ k  fp  bp  baren  iBan  babbcgepjo^ 
axert/  loacr  ban  ben  oubflen  gcnacmtiispijilip^ 
«gmanud/  eni$facbcopt  beu  12. ^ep  1587. 

3>:  Staten  <Êwrwrael  feer  perpler  5önbe  tn  befe 
bertojunne  bn  ben  $aa  25ii3anbal  acn  Ijenlnp^ 
bcngcbaên/  ijcbben  bobenbe  boo?fcf^ebcn  b2icfaen 
bc  ïtotiütgnine  ooft  gjfcljïeben  ben  nabolgcnben 

frnefaen  ben  pab^n-öaeb  ban  be  boo?fcb2cben 

lioninginite.  ' W  bon.  »  YNHEERÊN, 

Sene?S  M  A,fo UT  veiftaen hebbcn ^ de Pr°P<>fitie van 
aenöci3ji#de  Heere  van  Bazanval,.  Ambafladeur  van  den 
bren-fintó  Konink  van  Vrankrijk ,  die  hy  aen  ons  gedaen 

ÏSrtnn^'lieeit  den  6.  defer  Maend  November,  van  wegens 
banc-nse^jn  Majefteyt  vermogens  de  credentie  vervat  m 
lan».  een  brief  van  den  i7.0&ober  ,  de  extremiteyten, 

waer  in  den  voorfchreven  Heere  Konink  fich  bevont , 

en  dat  hy  meende  datter  niet  dan  twee  wegen  waren 

óm  fijn  Rijk  te  verloflen  van  fijn  ellenden  en  quel- 

lingen:  d'eene  van  de  wapenen,  die  hy  tot  noch  toe 

jevolgt  hadde ;  d'ander  van  een  verdrag  met  de 
Spagniaerts  de  gemene  vyanden ,  die  fich  daer  toe 

fo  genegen  getoont  hadden ,  dat  fy  airede  gecon- lenteert  hadden  conditien  genoeglaem  zijnde  om 

te  bewegen  en  doen  wankelen  een  Gemoed  ver- 
wioeyt  en  verdrietig  van  des  Krijgs  mifeiien  en 
ellenden  ,  verfoekende  den  voorfchreven  Heere 

Konink  ons  advis  en  getrouwen  Raecl  op  den  te- 

genwoordigen  ftanf  fijner  faken.  Aenmerkende  , 

mijn  Heeren  ,  hoe  feer  dat  defe  propofitie  raekte  den 
ftaet  niet  alleen  van  Vrankrijk,  maer  ook  dien 

van  Engeland,  van  defe  Landen,  en  van  de  geheele 

Chriltenheyd ,  hebben  wy  nodieh  geaeht  uwe  Excel- 
lentien  en  E.  E.  dadelijk  daer  van  te  adverteren,  en 

copye  te  fenden ,  fo  van  de  Brief  des  gemelten  Heere 

Koninks  en  propofitie  van  de  Heere  van  Buzan- 
val  fijn  Ambafïadeur,als  van  de  provifionele  antwoort 

die  wy  hem  gegeven  hebben ,  en  den  Heere  van  Ca- 
ron  te  belatten,  u  Excellentien  en  E.  alles  in  het  breede 

te  verklaren ,  die  wy  bidden  hem  te  defen  eynde  vol- 

komen geloof  te  geven  als  ons  felven ,  en  hebbende 

alles  rijpelijk  overwogen  na  de  feergroote  voorfie- 
riigheyt  en  voorfichtigheyd  ,  waer  door  gy  heden 

over  de  gantfche  Chriftenheyt  berucht  en  vermaert 

aijt,  de  doorluchtigfte  Koninginnr  van  Engeland 

middelen  te  openen  om  te  breken  des  Vyands  voor- 
nemen van 't  verdrach,  waer  mede  hy  meent  fich  te 

behelpen  om  weder  in  te  halen  de  fchade,  die  hy  tot 

fijne  groote  difreputatie  dit  jaer  geleden  heeft ,  en  den 
voorfz.  Heere  Konink  te  beletten,  dat  hy  niets  aen- 

■vange  tot  prejuditie  van  de  voorfz.  Ligue.  Waer  toe 

•wy  den  Schepper  om  fijn  fegen  aenroepen ,  hem  bid- 
dende ,  mijn  Heeren  &c. 

Uyt  den  Hage  defen  u.  November  1597. 

Ofcat  toöjber  ban  befe  papf-fianbelingc  gebolgt  tg  / 

fullen  top  in  't  nabolgcnbe  boeft  bcrfjalcn. 

^elöijle  fijn  €rceïlentiC  anno  1597»  Om  befteben  (den  Rade,  en  tot  groten  ondienfte  van  de  Landen 
tèünberct)/  «0rOl/  %i\\üm  «1  anbCW  te  bcroberen  bevonden  heeft  >  daer  uyt  tenminfteadeProvintien 

i  had- 



Van  't  VcrVolg  dcf  Nederland/e  Oorlogen. 1597. 
hadden  mogen  fpeuren,  wat  't  gene  is  dat  nootlijk 

(Foi  Eo.  )moet  opgebracht  worden  tot  bewaringe  van  den 
Lande  >  en  afweringe  van  een  fo  geweldigen  Vy- 
and  ,  bedragende  alle  maends  niet  minder  als  vier 
liondert  fes  en  twintig  duyfent  ponden  van  xl.  gro- 

ten ,  .  behalven  d'extraordinaris  onkoften  van  het 
Veld-leger  ,  en  de  nodige  fortificatien  ,  belopende 
over 't  geheele  jaer  niet  min  als  vijf  hondert  duy- 

fent ponden,  fulks  als  by  den  ftaet  pertinentelijker 
te  fien  is,  welke  fommen  U.M. E.  nietfullen  mo- 

gen dunken  te  groot  te  wefen  ,  fo  fy  overleggen 
dat  het  Land  boven  d'oude  laften  met  xxj.  Com- 
pagnien  binnen  de  naefte  vier  jaren  fucceffivelijk  is 
befwaert  geworden,  die  op  geen  repartitie  komen , 
behalven  noch  tufTchen  de  twee  en  drie  duyfent 
Mannen  ,  Waertgclders  ,  daer  van  men  dit  tegen- 

woordige Jaer  in  der  waerheyd  gefpeurt  heeft, 
hoe  weynich  dat  men  in  de  geluckige  exploidten 
van  Oorloge  foude  hebben  konnen  voortvaren , 
fo  men  defelve  Waertgelders  gemift  hadde  *  dat  de 

geheele  foldye  met  de  verkortinge  van  de  maen- 
den  verhoocht  is  een  geheel  achtendeel  boven  de 
gewoonlijke  befoldinge  van  Krijgf-volk  te  Lande, 
mitfgaders  dat  door  de  befwaringe  van  de  wegen 
de  trofpeerden  noch  beloopt  tuflchen  dertig  en 
veertig  duyfent  ponden  voor  de  Ruyterye  alleen , 
dat  mede  in  dit  jaer  ,  hoewel  de  Krijgf-tochten 
mceft  binnen  lands  gefchiet  zijn  ,  die  van  den  Ra- 

de fo  feer  buyten  giffinge  van  d'extraordinaris  ko~ 
den  van 't  Leger  gekomen  zijn  ,  dat  het  meer  als 
de  helfte  gefeilt  heeft  ,  de  welk  daer  uyt  alleen  is 
te  merken ,  dat  in  plaetfe  den  Raed  beraemt  hadde 
de  koften  van  de  gravinge  op  een  fomme  van  vier 

van 

van 

by  fo  verre  de  Refolutien  op  den  voorgeroérden 
ftaet  fo  promptelijk  niet  fouden  mogen  vallen,  als 
de  nood  en  behoudenifle  van  den  Landen  'ver- eyfcht,  dat  dumende  defelve  dehberat.en  U.  M.  E. 
gelieven  te  continueren  over  de  Provintien 
Holland  ,.  Zeeland  ,  Uytrecht ,  Vriefland  en 
de  Stad  Groeningen  en  Ommelanden  ,  niet  alleen 
de  ordinaris  twee  hondert  feftien  duyfent  vijf  hon- 

dert ponden  ter  Maend  ,  maer  ook  eens  over  't 
Jaer  negen  hondert  vier  en  't  feventicli  duyfenr twee  hondert  vijftich  ponden  ,  die  nu  een  geruy- 
men  tijd  van  jaren  genoeclifaer»  als  ordinaris  gere- partieert  gelopen  hebben  ,  met  noch  drie  hondert 
vier  en  twintich  duyfent  feven  hondert  vijftich  pon- 

den ,  tot  behoef  van  het  ongerepartieerde  Krijgf- 
Volk  ,  de  welk  nu  mceft  fonder  repartitie  (waer 
door  den  Ontfanger  Generael  over  de  twee  hon- 

derd duyfendt  ponden  op  intereft  noch  lopende, 
heeft  by  laft  van  U.  M.  E.  moeten  lichten)  vier 
jaren  gedient  heeft,  en  noch  van  gelijken  over  de- 

felve Provintien  te  confenteren  vier  hondert  drie 
en  dertich  duyfent  ponden  tot  betalinge  van  de 
Waert-gelders  ,  of  luiken  anderen  alfmen  in  plaet- 

fe der  felver  tot  befettinge  der  Steden  en  Plaet- 
fen  als  dit  jaer  gedaen  is  ,  of  ook  felfs  te  velde 
foude  moeten  gebruykt  worden  ,  en  om  teffens 
daer  uyt  te  vervallen  het  verkorten  van  de  Maen- 
den  ,  verfwaringe  van  de  Ruyterije  en  andere 
nootelij ke  koften  :  En  dit  alles  boven  de  voor-ver- 
haelde  drie  hondert  duyfent  ponden  tot  de  verval- 
linge  van  de  extraordinaris  koften  des  Legers  ,  en 
de  twee  hondert  duyfent  ponden  tot  de  nodige Fortificatien.    En  wcs  U.  M.E.  tot  fubfidie  van  de 
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en  twintich  duyfent  ponden  ,  het  is  bevonden  dat  j  faken  van  Vrankrijk  fouden  mogen  ingewilh'chc 
de  felve  komen  t'excederen  de  fomme  van  't  negen-  ' 
tig  duyfent  ponden ,  gelijk  ook  in  de  Fortificatien 
daereenige  beraemt  waren  op  veertig  duyfent  pon- 

den ,  tegenwoordig  aengebracht  worden  tot  over 
de  hondert  duyfent  ponden  ,  gefwegen  dat  de  on- 

koften ,  die  particulierlijke  ,  de  Provintien  >  in  fa- 
ken de  Generaliteyt  concernerende  ,  dagelijks  aen- 

wendenj  ongelijk  meer  belopen,  dan  wel  oyt  ver- 
dacht is,  gelijk  den  loop  van  der  Oorloge  verfchey- 

den  onverdachte  koften  medebrengt. 
En  alfo  defe  Landen  in  de  Oorloge  geraekt  zijn , 

niet  uyt  lichtvaerdigheyt  of  eenige  moetwille ,  dan 
door  kennelijke  en  uyterfte  nood,  om  vryheyd  van 

gemoed,  eer  ,  goed  en  bloed  ,  Wijf  en  Kinderen 
te  behouden  ,  en  dat  tegens  een  Vyand  die  anders 

nergens  na  tracht ,  dan  om  fijn  grootsheyt  te  be- 
vorderen ,  ook  by  geheele  verwoeftinge  van  Lan- 

den ,  gelijk  verfcheydén  gefchriften  van  den  Vy- 
anden  komende  klaerlijken  uytwijfen  ,  boven  dat 

de  voorgaende  ervaringé  en  dagelijkfe  handelinge 

geleer t  heeft,  geen  ander uytkomfte  is  te  verwach- 
ten ,  dan  ons  God  Almachtig  met  de  Wapenen  fal 

gelieven  te  geven  ,  tot  geluckige  voorfpoet  ,  van 
welken  fo  goede  apparentie  is ,  dat  het  nergens 
aen  fchijnt  te  fullen  feilen ,  fo  wy  in  den  name  des 
Heeren  voortvarende,  den  anderen  willen  gehonw 

en  getrouw  zijn  ,  om  genoech  te  doen  onfe  belof- 
ten ,  daer  mede  die  van  de  Landtfchappen  en  le- 
den van  dien ,  malkanderen  by  folemnele  Eede  ver- 

knoft  zijn  ,  en  na  inhout  der  felver  ,  by  leggen 
en  liberalijken  contribueren  ,  om  te  behouden 
alles    wat  voor    God  en  ter  Werelt  mach   lief 
zijn. 

So  keert  fich  den  Raed  van  State  tot  U.  M.  E. 

ten  aenfien  dat  de  confenten  met  den  tegenwoordi- 

gen  Jare  komen  te  expireren  ,.  en  verfoekt  U.M- 
E.  wel  ernftlijken,  dat  defelve  gelieve  fich  onder- 

linge te  verftaen  ,  en  over  het  toekomende  Jaer 

vijftien  hondert  acht  en 't  negentien  te  accorderen 
in  den  voorgeroerden  beraemden  ftaet  van  Oorloge , 
of  fulke  andere  als  U.  M.E-  fullen  met  gemeenen 

advife  beter  vinden  mogen ,  en  daer-en-boven  mil- 
delijk  confenteren  ,  drie  hondert  duyfent  ponden , 
tot  de  nodige  onkoften  van  den  Veld-Leger  ,  en 
twee  hondert  duyfent  ponden  tot  de  nodige  Forti- 

ficatien van  de  Frontiei-plaetfen ,  of  immers  dat 
VI.  Deel. 

hebben,  of  noch  goet  vinden  in  te  Willigen,  waer 
aen  hoe.veele  óele  Landen  gelegen  is ,  de  expe- 
rientie  defes  jaers  volkomelijk  geleert  heeft,  en  by 
fo  verre  het  felve  foude  mogen  komen  te  cefTeren  p 
(als  men  wel  verhoopt  neen)  maer  nochtans  gelijk 
alle  menfchelijke  faken  onfeker  zijn,  of  bet  fo  fou- 

de mogen  gefchieden ,  defe  landen  fouden  bevinden 
dat  den  geheelen  laft  van  der  Oorloge  herwaert* 
over  ,  op  hen  alleen  foude  moeten  vallen  ,  en 
continuelijk  onderhouden  twee  formele  Legers  , 
fo  by  Ooften  als  na  Weften  te  Velde  +    om  te- 
eens  alfülken  geweld  met  redelijke  wederftant  te 

eftaen. Alle  welke  Confenten  nootlijk  gedragen  fullen 
moeten  worden  jegens  den  tienden  Januarij  toeko- 

mende ,  en  voorts  promptelijk  niet  alleen  van  Maend 
te  Maend  by  gelijke  portien  opgebracht  de  Maend- 
lijke  twee   hondert    feftien   duyfent  vijf    hondert 
Ponden  ,  en  Jaerlijks  negen  hondert  vier  en  t/fe- 
ventig  duyfent  twee  hondert  vijftich  Ponden  gede- 
ftineert  tot  de  gerepartieerde  laften  van  den  Staét 
van  Oorloge  ,   infgelijks  de  drie  hondert  vier  en 
twintich  duyfent  feven  hondert  vijftich  Ponden ,. 
en  vier  hondert  drie  en  dertich  duyfent  Ponden, 
h'ïer  boven  vermeit  ,    maer  ook  binnen  de  Maen- 
den  van  Meert  ,    April  ,    Majus  ,  Junius,  Julius 
en  Auguftus  ,   de  drie  hondert  duyfent  Ponden  tot 
den  Veld-leger  ,  en  twee  hondert  duyfent  Ponden 
tot  de  nodige  Fortificatien ',  mitigaders  de  pennin- 

gen van  Vrankrijk  binnen  fuiken  tijd  als  U.  M.E» 
nader  fullen  mogen  beramen  ,  nemende  fonderlin- 
ge  regard  ,   dat  alle  penningen  tot  genen  anderen 
eynde  bekeert  en  gediverteert  worden  ,   dan  tot 
fuiken  eynde ,  daer  toe  die  by  defen  verfocht  en  gede- 
ftineert  zijn  ,  brengende  in  handen  van  den  Ont- 

fanger Generael  ,    't  gene  de  Generaliteyt  conccr- 
neert  en  aengaet ,  nademael  klaerlijk  gefien  werd , 
dat  by  gebrek  van  fulks  fo  lange  den  Staet  van  de 
repartitie  niet    volkomentlijk  aengenomen    wort  , 
alle  faken   hoe  langer  hoe  meer  in  confuiie  ver- 
vallen. 

Vorders  alfo  de  Landfchappen  van  Gelderland > 
Zutphen  en  Over-Yflèl  tegen  woordelijk  fulks  ge- 

ftelt  zijn  ,  dat  ook  een  goed  deel  van  dien  t'eene- mael  los  en  ledich  van  den  vyand  in  haer  geheel 

gefien  worden  ,    waer  over  reden  en   billikheyt 

%\  4  vfi- 

/ 
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vereyfciit  datfe  heffen?  d'andere  Pspvintien  beho- 
ren gequotifeert  te  wordeh ,  en  gelijk  den  anderen 

contribueren ,  fo  vèrfoeken  die  vanden  Rade,  dat 
de  voorfz.    lantfehappen  gelieven  hare  refpedtive 
Gedepateerden  ter  Vergaderinge  van  U.  M.  E.  te 
laften  en  te  authoi Heren  ,  om  hch  van  een  redelij- 

ke quota  met   U.  M.E.  te  vergelijken  ,   of  by  ge 

breke  van  dien 't  felve  te  fubmitteren  volgende  de 
Unie  ,    of  onder  fulke  arbiters  alfmen  foude  mo- 

gen, of  immers  behoren  goet  te  vinden  >  gelijk  de 
redelijkheyt  vereyfciit  ,    dat  fieh  niemand  felfs  en 
behoort  te  richten  ,     infonderheyt  om  van  fijnen 

Bondgenoten  te  genieten  en  te  vorderen  contribu- 
tien  daer  fy  felfs  niet  anders  fouden  willen  byleg- 
gen  als  na  Iwer  eygen  goetdunken  ,    (lellende  in 
erweginge   van  de  felve  Landfchappen  ,    dat  fo  fy 
confereren  den  Staet  van  Oorloge  jegens  de  voor- 

gaende  petitie  van  d'andere  Provintien  ,  en  bevin- 
dende dat  de  felve  Staet  alfulke  petitie  verre  over- 

weegt,   die  nochtans  die  van  den  Rade  niet  heb- 
ben bevonden  met  reden  verfwaertte  konnen  wor- 

den ,  haer  gelieve  felis  te  oordeelen  waer  het  kort 
van  alfulken  ftaet  foude  mogen   genomen  worden , 
fo  fy  luyden  wilden  in  gebreke    zijn  van    hunne 
behoorlijke  quote  neffens  anderen  op  te  brengen, 
doch  in  allen  gevalle  ,  en  ondertuflehen  dat  alful- 

ke quote  foude  mogen  gemaekt  worden  als  voorfz. 
vinden  die  van   den  Rade  te  beftaen  in  redenen , 

dat  die  van  Gelderland  voorde  quartierenvan  Nim- 
megen  ,  Zutphen  en  Veluwe  ,    doch  Provintialijk 
en  niet  quartiers  gewijfeby  provifie  jegens  de  twee 
hondert  feftien  duyfent    <ïoo    Pond  ,  over  de  vijf 
voorfz.    gequotifeerde    Provintien    Maendlijk    ver- 
focht ,  gelieven  Maendlijk  te  confenteren  de  fomme 
van  twintich  duyfent  Ponden  ,  en  die  van    Over- 
Yfel  als  nu  ganfchelijk  verheelt  zijnde,   van  feven- 
tien  duyfent  Ponden ,  en  dat  daer  en  boven  beyde 
de  voorfchreven  Provintien  gelieven  na  gelijke  pro- 

portie in  allen    anderen  extraordinaris    Confenten 
gedragen  ,   en  noch  te  dragen  neffens  de  andere 
Provintien  ,  hare  quote  op  te  brengen  ,  en  alfulke 
Confenten  te  dragen  ,  op  te  brengen  en  te  betalen 
ten  dage  op  termijnen,  en  in  fulker  voegen  als  vo- 

ren van  de  andere  vijf  gequotifeerde  Provintien 
verklaert  is. 

Hier  benevens  fo  de  quartieren  van  Drente  en 
van  Lingen  voor  alfnoch  niet  gefchikt  zijn  onder 
fekere  gequotifeerde  Provintien  ,  fo  vèrfoeken  die 
van  den  Rade  ,  dat  U.  M.  E.  de  felve  fonder  pre 
juditie  vervangende  ,  gelieven  te  ramen  ,  en  te 
maken  de  refpeótive  quoten  van  de  voorfchreven 
quartieren  ,  en  ondertuflehen  te  confenteren  de 
fomme  over  de  Drente  van  leven  duyfent,  en  over 
Lingen  van  drie  duyfent  Ponden  ter  Maend,  en  in 

d'extraordinaris  neffens  de  andere  Provintien  na  ge- 
lijke proportie  te  confenteren  en  te  betalen  ,  ten 

dage  ,  op  termijnen  ,  en  in  voegen  als  voor- 
fchreven. 

En  om  eenmael  gereetheyt  te  hebben  ,   en  alle 
difputen  en  fwarigheden  af  te  zijn  ,   die  dagelijks 
den  Staêt  van  den  Lande  bekommeren  over  de  re- 
fpe&ive  quoten  ,    vinden   die  vnn  den  Rade  geen 
ander  uytkomfte  ,  dan  dat  gelijke  voet  gehouden 
worde  van  contribueren  ,    gelijk  de  felve  jegen- 
woordig  ,    fo  by  middelen  van  confumptien  als  an- 
derfints   op  roerende  en  onroerende  goederen  in 
Holland  en  Zeland  gepra&iqueert  word  5  by  wel- 

ken wegen  de  quoten  fich  van  felfs ,  fonder  wyde- 
re  moeyten  fouden  hebben  te  vinden  ,  verfoeken- 
de  die  van  den   Rade  dat  U.  M.  E.  gelieve  alle  de 
Provintien  en  Leden  van  de  Generaliteyt  daer  toe 
eenpaerlijken  te  bewilligen. 

Dewijle  ook  in  alle  dagelijkfe  voorvallende 
nood  bevonden  word  ,  hoe  veele  goede  dingen 
verachtert  en  ongedaen  moeten  blijven  ,  door  dien 
dat  die  van  den  Rade  niet  zijn  verfien,  engefterkt 
van  autoriteyt  en  credijt  ,  om  inval  der  nood  te 
negotieren  ,  en  het  Land  te  befwaren  ,  eens  ter 

fomme  van  hondert  duyfent  Ponden  in 't  jaer,  ge- 
lijk hier  bevorens  in  haer  Inftru&ie   uytgedrukt 

was  ,  en  namaels  in  der  daed  gepleegt  is ,  fo  ftel- 
len  die  van  den  Rade  U.  M.  E.  in  bedenken  ,  of 
het  niet  nodig  zy  haer  met  alfulken  autoriteyt  en 
credijt  (om  des  te  vafter  te  gaen)  voor  het  toeko- 

mende Jaer  te  verfterken  ,  tot  voorkominge  van 
alle  periculen  ,  die  andeifints  gefchapen  zijn  by  ge- 

breke van  dien  te  verrijfen. 
Verfoekende  mede  ,  dat  U.  M.  E.  gelieve  te 

confenteren  vooi  het  toekomende  jaer  *,  de  mid- 
delen van  Impoften .  Contributien  en  verdingen 

in  den  Steden  en  Forten  ten  platten  lande  van 
Braband  ,  Vlaenderen  ,  Over-quartier  van  Geldre, 
Luxembourg  ,  Namen  ,  en  de  vier  Leden  van  O- 
ver-Mafe,  de  Steden  van  Berk,  Meurs  en  Alpen» 
en  den  Landen  daer  onder  gehorende  ,  mitfga- 
ders  van  alle  andere  plaetfen  onder  den  vyand 
gereten  ,  daer  eenige  middelen  van  penningen 
(ouden  konnen  gepractifeert  worden. 

Infgelijks  den  generalen  Import  van  't  Zout, 
mitfgaders't  recht  van  de  paffepoorten  ,  om  een- 
paerlijk  te  laten  komen  in  den  gemeynen  buydel 
van  de  Generaliteyt. 

Dat  ten  letten  d'opheve  van  't  recht  van  de 
Convoyen  en  Licenten  tot  de  equippagie  van  de 
Oorloge  te  water  gedeftineert  mogen  worden  , 
gecontinueert  op  fuiken  taks  en  Lijften  ,  en  fo 
wel  geadminiftreert  ,  als  U.  M.  E.  by  gemey- 

nen advyfe  en  redreffe  fullen  vinden  oorbaerlijkft 
te  zijn  ,  en  daer  mede  de  middelen  te  water  al- 

derminft  d'Ingefetenen  van  defe  Landen  quetfen- 
de  (mogen  beffand  zijn  en  blijven)  om  alfulke 
Oorloge  te  water  te  mogen  uytvoeren  na  eyfch 
van  de  verfekertheyt  der  Landen  ,  en  daer  mede 
de  middelen  van  Oorloge  te  water  en  te  Lande 
onderfcheydentlijk  gedeftineert  ,  niet  mogen  ge- 
confundeert ,  en  vermengt  worden  ,  gelijk  felfs 
de  nature  van  faken  niet  toe  laet. 

En  op  alle 't  voorfchreven  U.  M.E.  hare  vrucht- 
bare en  abfolute  refolutie  fpoedigende  ,  daerom 

den  Raed  van  State  einftlijk  bid  ,  fullen  doen 

dat  den  dienft  van  de  Landen  ten  hoogften  ver- 

eyfcht  ,  en  fonder 't  welke  haeft  de  inconvenien- 
ten  fouden  mogen  uytfpruyten  ,  die  den  landen 
eer  fouden  doen  verliefen  wat  door  Gods  genade 
fo  rijkelijk  aengewafïèn  is  als  nader  vrachten  te 

gewinnen. 
Aldus  gedaen  en  gearrefteert  in  den  Rade  van 

State ,  den  tienden  Decembris ,   1597. 

$|tcr  op  (lebben  be  Staten  ban  foliant»  boo? 
anttooojtie  oeaeben  Uit  nabolaenöe : 

N A  dien  de  Heeren  Raden   van  State  hebben  ®atöe 
doen    vertonen  aen  den  Staten  van  Holland  ban  ̂ 'Jr, 

en   Weft-Vriefland  , 
en  dienfte  van    den 
dat    na   fo 
defe  Landen 
leent  heeft 

hoe  veel  den 
lande    daer  aen 

Staet  ,    eere  inno 6v  De 

is    gelegen ,  gwofttit grote   viétorien  aJs   God  den    Heere 

j    {"onderlinge  binnen  defen de  fchulden  en  laften  uyt 

ïtaöe  ban 

Jare  ver-  jèrare/booj 

fake  van  amttioojö» de  nootlijke  onkoften  die  te  Velde  gedragen  KJjS{n' 
hebben  moeten  worden  ,  en  dat  tot  dien  eynde  ! 
binnen  den  tijd  van  fes  weken  by  den  Provin- 

tien in  liquidatie  van  de  contributien  voor  den 
fel  ven  Rade  van  State  mach  getreden  worden, 

hebben  de  Staten  voornoemt  't  felfde  mede  goet 
en  nodigh  bevonden  ,  en  fulks  verklaert  te  vre- 
den  te  zijn  ,  binnen  den  voorfchreven  tijd  benef- 

fens de  andere  Provintien  als  voren  te  treden  in 

liquidatie  ,  fo  verre  de  andere  Provintien  daer  toe 
mede  bevonden  fullen  worden  gerect  te  zijn. 

Op  't  vorder  verfoek  van  de  Heeren  Rade  van 
State  ten  eynde  boven  alle  voorgaende  Confen- 

ten van  Contributien  ,  ordinaris  en  extraordina- 
ris (alfo  de  laften  van  der  Oorloge  daer  uyt  niet 

konnen  betaelt  worden)  noch  extraordinarie  in  de 
fomme  ,  ten  minften  hondert  vijftig  duyfent  Pon- 

den ,  van  X  L  groten  't  pond  foude  werden  ge- 
confenteert  ,  hebben  de  Staten  voornoemt  ver- 

klaert ,    dat  fy  luyden  op  de  eerfte  vermaningc  ' 

van  de 
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van  de  Raden  van  State.  In  de  Maend  van  Sep- 

tember leftleden  ,  nopende  het  exces  van  de  ko- 
ften te  Velde  vallende  gedaen  ,  voor  hare  quote 

in  de  fomme  van  hondert  duyfent  Ponden  heb- 
ben bewilligt  by  gevolg  van  de  andere  Provin- 

tien  ,  en  fo  verre  bevonden  foudï  mogen  wor- 
den ,  dat  by  de  refpeótive  Provintien  voldaen 

zijnde  de  verfochte  Confenten  ,  mitfgaders  de 
voorfchreve  hondert  duyfent  Ponden  daer  mede 
de  gedane  onkoften  van  der  Oorloge  niet  fullen 

mogen  vervallen  worden  ,  fal  op 't  vorder  ver- 
foek  van  den  voorfcbreven  Raden  van  State  nef- 

fens  d'andere  Provintien  by  de  Staten  van  Hol- 
land fulks  gedaen  worden  ,  dat  de  Raden  van 

State  en  de  andere  Provintien  fullen  hebben  reden 

van  contentement  *>  en  hebben  de  Staten  voor- 
noemt ernftelijk  verfocht  dat  de  Heeren  Raden 

van  State  by  den  Provintie  van  Gelderland  >  Ze- 
land,  Uytrecht,  Vriefland,  Over-Yfel,  Groenin- 

gen en  Omlanden  maeh  worden  gedaen  ,  met  den 
aller  eerften  alle  mogelijke  devoir  ,  ten  eynde  de 
felve  willen  voldoen  de  verfochte  Confenten  ,  en 
voor  al  dat  fy  willen  betalen  hare  quote  van  den 
Jare  15:97.  inde  koften  gedragen  van  het  onderhoud 
van  it  Compagnien  ,  niet  gerepartieert  in  de  ko- 

ften van  het  onderhoud  der  Waertgelders  >  Bidetz 
paerden  >  en  de  onkoften  te  Velde  gevallen  ,  op 
dat  de  confufien  daer  in  anderfins  de  landen  gefcha- 
pen  zijn  te  vallen  ,  mogen  werden  ge  weert  ,  daer 
van  die  van  Holland  en  Weft- Vriefland,  als  in  al- 

les h3er  debvoir  gedaen  hebbende ,  en  noch  doen- 
de ,  begeeren  geexcufeert  te  wefen. 
Gedaen  in  den  Hage  ,  den  zi  Decembris  ,    vijf- 

thien  hondert  leven  en  t'negentigh. 

<@nöerfïom/ 
Ter  Ordonnantie  van  de  Staten  voornoemt , 

€ntoagscte&ent/ 
C  de  Rechtere. 

in 't  begnt  ban  december  beeft  be  Cacöinacï 3CIöertt#  Imebcn  ban  ben  ftomnfe  ban  ;§pagmen 
omfangen  /  baei*  bp  bp  f)em  fcfyijft  ïüefoUitie  ge* 
nomen  te  bebben  /  fijne  önbfte  bocljtei;  be  Infante 
ban  ̂ pagnten  /  <©onna  fffabeiïa  Claca  €uge; 
ma/  ten  ̂ muelp  te  beftebeh/  en  bat  t)P  baectoc 
fijnen  pecfoon  ïjabbe  betnoten  /  en  baec  mebe  ge* 
refolbeert  toa#  een  gifte  te  boen  banbe  $eberlan= 
ben  /  en  ban  't  <s32aeffcöap  ban  25ontgonbten/ baec  tn  mebe  begrepen  bat  ban  Cöartollong  boo2 
bun  en  ijunm  befcenbenten/  en  fonb  ftem  baer  be* 
neffenö  cenen  b2tef  baec  m  np  fnlft*  fclmjft  aen 
ben  Canceltec  en  ftabeban  25?abanb/  mttfgabec£ 
oor  fenecen  b2tef  ban  confcnt  en  bemtluginge  ban 
ben  $2tnce  fijnen  fone  /  om  be  fclbe  bjieben  te 
tonen  /  en  be  Staten  ban  ben  ïgectogbomme 
ban  25:abanb  obet*  te  lebecen.  <©en  bïief  ban  tien 
üontnn  aen  ben  Canceuet  en  ftaeö  ban  25?abanb 
toatfiunbenbealöug; 

hoe  wel luyden leve  en  getrouwe  ,  noe  wei  gy  luyden  ver 
fcheydenmael  bekent  de  fondeilinge  genegent 

ièïagnun  heyt  en  goede  wille  ,  die  wy  altijd  gedragen  heb- 
«n  Scn  ben  tot  onfe  erfFelijke  Nederlanden  ,  en  elke  Pro- 

«n^fbnix  viritie  van  dien ,  en  door  de  moey  te  en  arbeyd  die  wy 
ben  Salie  aengewent  ,  en  de  exceflive  koften  die  wy  gedaen 

hebben  fonder  yet  te  fparen  ,  om  die  te  befcher- 
men  tegen  onfe  nabuyre  Vyanden  ,  en  wederom 
tot  onfe  gehoorfaemheyt  te  brengen  de  gene  die 
fich  ontrocken  hebben  en  afgeweken  zijn ,  rebelle- 

rende tegen  hare  natuurlijken  Prince  :  So  fult  gy- 
luyden  dat  rechtevoort  noch  beter  bekennen  uyt 
de  goedertiere  Refolutie,  die  wy  genomen  hebben 
van  die  onfe  landen  ,  die  onfen  feer  lieven  wel  be- 

minden Broeder  ,  neef  en  verwant  ,  Albeit,  Ertf- 
Hertoge  van  Ooftenrijk  U.  L.  van  onfent  wegen 
te  verftaen  fal  geven  ,  dien  wy  begeeren  en  U.  L. 
bevelen  te  geven  volkomen  geloof  en  creancie ,  ge- 

is  die  enfe  voorfz.  Landen  en  de  gemene  welvaert 
fo  feer  betreft.  En  ons  verfekerendé  dat  gy  luyden 

dat  'fo  doen  fult ,  en  genoegen  hebben  aen  't  gene 
hy  U.  L.  fal  voordellen ,  fullen  wy  't  hier  by  laten 
blijven.  Seer  lieve  en  getrouwe  onfe  Heere  Godtfy 
u  1  ieder  befchermcr. 

Uyt  S.  Laurens 
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den  tienden  September 

Geparapheert  N.  D.  V*. Getekent Philippe. 

En  lager  ftont, 

^A.  ie  la  Loo. 't<©pftfmft/ 

Aen  onfe  feer  lieve  en  getrouwe 
en  die  van  onfen  Raed  in  Ëraband. 

den  Canctlier 

Bjct  bp  toatf  nortj  een  2S2ïef  ürn  oen  ©2ince 
ban  ̂ pagnten  aenbe  Staten  ban  s&abanb/  lu^ benbeatëboigt: 

EErweerdige 

wel  beminde Vaders  in  Gode  ,  feer  lieve  en 
Allo  ik  in  allen  dingen  getracht 

hebbe  ,  en  trachte  na  te  volgen  de'grcte  groot - 
moedigheyt,  deugden  en  voetftappen  van  den  Ko- 
nink  ,  mijn  Heer  en  Vader  ,  allo  heb  ik  my  ook 
willen  conformeren  in  affe&ie  en  goedertierenheyt  tot 
U.  L.  waerts  ,  om  de  welvaerd  en  genoegen  dat 
ik  U.  L.  gnnne,  gelijk  deefte&e  U.  L.  datklaerlijk 

betonen  fullen,  door  dat  van  mijnen 't  wegen  mijn 
goeden  Oom  en  Neve  Albert ,  Ertf-Hertog  van  Oo- 

ftenrijk U.  L.  te  kennen  fal  geven ,  dien  gy  luyden  vol- 
komen geloof  en  creantie  moet  geven ,  U.  L.  regeren- 

de en  regulerende  volgende  't  gene  hy  U.  L-  verklaren 
fal ,  wacr  uyt ,  behalven  't  genoegen  dat  gy  luyden  my 
daer  aen  doen  fult,  gyluyden  de  principale  vrucht  ont- 
fangen  fult.  Hier  mede  Eerwaerdige  Vaders  in  Gode, 
feer  lieve  en  wel  beminde ,  onfe  Heere  God  zy  u  be- 
waerder. 

Uyt  S.  Laurens,  den  tienden  September  1597. 

Geparapheert  N.  D.  V*. 

2&?fefban ben  $?inc« 
Dan  ,èpag« 

iitttl  aen be  «èratni ban  2&ja* 

band- 

Ondertekent 

En  lager  ftond : 

Philips 

tA.  de  la  Los. 
't#pfcf)2ift/ 

Aen  den  Eerweerdige  ,  in  Gode  feer  lieve  ge- 
trouwe ,  en  wel  beminde  ,  de  Prelaten  ,  Edelen 

en  Steden  van  den  Lande  en  Hertogdom  van  Bra- 
band  ,  reprefenterende  de  Staten  van  dien  Lande, 
of  haer  Gedeputeerden. 

<©c  €ttf-ï$ertoa  3Blbertu$-  bcfe  b2ieben  ontfan^ 
gen  bebbenbe/  beeft  öe  gelaten/  €öelenen  ̂ §te* 
öcn  rep2efemeren&e  öe  Staten  ban  252abanb  öoen 
becgabettn  /  en  ̂ nïieben  öc  boo2fcl)2ebcn  252te-(Foi  8iy 
ben  obecgeïebevt  Ijcbbenöe  /  fjeeft  öenltetien  bec= 
ttlaert  /  ben  töilïe  en  cefolmte  öes$  Uontnftë  ban 
^pagttien.  <Daec  ki  befïaenbc  bat  be  föonnift  fijn 
oitèjïe  boclnec  be  infante  TDonna  gifabclla  €ia^ 
ra  €iigeniaten  3§otrt»eüjHc  totlöeaebenacn  Ijem/ 
en  met  be  felbe  Hem  een  gtfte  öoen  ban  ïjet  5^e- 
berlanb  /  en 't  <62aeffcl)appe  ban  2$ourgonöien/ 
boo2l)un  enljtmne  befcenoenten  /  't  toelfeDp  !jenlte> 
ben  upt  ben  name  ban  ben  öoninfi  toaö  aenbïe^ 
nenbe  /  en  bat  ben  fëonniK  bao:-en  boben  betept 
toaö  /  bcnlieben  te  afTiftcren  /  om  fijne  ïSebei'en  ■ 
be  afgetoeuen  ©.jotointicn  te  öiuitwitn  tot  gebo02? 

facivtijept/  bat  ooft  be  pmee  ban  ̂ pagtn'en  baec 
in  öeimHtrtlt  ba'obe  /  en  ben  mebe  belafi  /  ïjcnlie^ ben  fijnen  betoiraGlnge  mebe  te  bennen  te  geben/ 
en  bet'focbt  fijne  if|oogijcpt  ban  benïteben  raeb  / 
bulpe  en  bpfjanö  /  om  be|e  9lanben  tocbecom  te 
mogen  tot  bare  boö2gaenbe  rnile  /  b:ebe  en  oubc 
toelbaert    b2engen  /  en   boctuel  be   ncïnfttocn* 

lijk  aen  ons  eygen  perfoon  ,  gemerkt  het  een  fakeftïjtngen  genieën  toeren  /  fo  bleien  nOfljtanó'  is^t I  of 
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op  bibttfe  bijïourfen  /  een  pbet  na  fnlunben  ge; 
fait  toacen  /  b'een  fiaobe  goebe  fjopc  tiat  l)tet fcoo:;  öc  3ïanbcn  /  te  üeDtec  en  te  eerbei;  toebérom 
foute  t'famen  bereemgen  /  en  tot  eenen  getoenfeö* 
ten  b:eöe  ftonnen  (tomen  en  aefcar  Ut  toecben  :  an- 
te  fjteiöcn  't  baer.  booj  battet  thacc  een  Iolt-aeg 
toag/  om  be  <f3cunieer;bc$?obtntien  toebérom  on> 
öer  de  gcöoo?faeml)epa  ban  ̂ pagmen  te  gefcrij* 
gen  /  ban  tóclitc  otfeourfen  top  titer  na  tn  't  naer- boïccnöc  Doelt  o^ecber  beröaelttiaften  fuif  en. 

<ftc  Staten  ban  2&2abanb  metten  anberen  ge* 
delibereert  ïicubenbe/  fjebben  ben  13.  december 
aea  fönc  t^oogljept  be  nabolgenbe  remonftranttc 
gebfon  /  en  bp  gefc&ifte  obergclebert  /  in  bc  bol= 
geirèe  fo?mc; 

A/f  YN  HEER  E» 
•*■*"■•  De  Staten  van  Braband  hebben  met  vrolijk- 

heyt  verflaen  de  remedie  ,  by  u  Höbgheyt  gepro- 

poreert  van  wegen  fijn  Majeft.  als  het  aldeibe- 
quaemfte  voor  de  qualcn  ,  die  defen  ftaet  fo  lange 
geleden  heeft ,  die  van  dage  tot  dage  toenemen , 

fulks  dat  fy  haeft  na  apparentie  voor  de  ruine  vre- 
fen  ,    fö  daér  iri  niet  wïjfelijk  veifien  wort.  En  te 

quaed  alle  ócfe  Provintien  ih  't  genérael  betreft  } 
mach  u  Hoogheyt  overwegen ,  of  het  niet  hoog- 
nodich  is  te  doen ,  beroepende  de  Gedeputeerde 
der  Provintien  onder  de  gehoorfaemheyt  van  fijn 
Maj.  ftaende,  die  onder  fijn  welbehagen  fullen  mo- 

gen beramen ,  de  remedien  bsquaem  tegen  liet  onge- 

luk 't  welk  defen  ftaet  drey gt ,  't  fy  d  jor  fijn  tcelatin- 
ge  by  mondelinge  t'famenlprekinge  met  de  Hollan*- ders  met  uwe  Hoogheyts  confènt  en  toelatinge,  of 
by  refolutiè  by  fijn  Maj.  genomen,  denwechtebe- 
reyden  tot  eenigepays,  fchoifinge  van  Wapenen  of 
anderiints,  wefende  dat  den  rechten  middel  om  dé 

Catholijke  Religie  in  d efe  P ro vintien  te  confer veren. 
En  boven  dien  datmen  niet  moet  twi  jffelen  of  van  de- 
fe  vergaderinge  fal  eenich  goet  effccl  volgen ,  fal  u 
Hoogheyt  hen  door  dit  begin  te  kennen  geven,  het 

goede  betrouwen  dat  gy  van  henluyden  hebt ,  't  wel- 
ke geen  kleyne  coniideratie  fal  hebben  by  de  Vyand- 

lijke  Provintien.  En  fo  fy  (het  welk  God  verhoede) 

niet  beweegt  wierden ,  of  opgeblafen  door  haer  voor- 
fpoet  ,  onbillijke  conditien  begeerden,  felfs  tot 
prejuditie  van  onfe  Heylige Catholijke  Religie,  fou- 
de  het  feer  bequaem  fchijnen ,  om  alle  vei fekertheyt 
wil ,  van  wegen  u  Hoogheyt  ter  oorfake  der  voorfz. 
Staten  te  verfoeken  een  verbond  en  vafte  alliantie, 

»5#. 

defen  aenfien  konnen  fy  ampts  halven  (welênde  met  de  nabuurige  Princen  en  Provintien,  de  felve 

van  u  Hoogheyt  om  raed,  hulpe  en  bylfand  aenge- 1  Religie  houdende,  gelijk  de  Churfurften  van  Ments, 
fprokén)  niet  laten  defelve  voor  te  houden  (onder  j  Ceulen  en  Trier ,  den  Biflchop  van  't  Land  van 
feer  ootmoedige  correftie)  't  gene  volgt,  omdatjLuyk,  de  Hertogen  van  Loreynen  en  Gulik,  en het  hen  dunkt  te  behoren  om  de  tegenwoordige  andere ,  op  datmen  met  haer  byitand  hen  tot  reden 
bequame  remedie.  Eerftelijk  ,  defe  Provintien  zijn  mach  brengen,  ftaende  te  hopen  dat  de  voorfchreven 
niét  alleen  belaft  met  de  Oorloge  die  fijn  Maj.  is  nabuurige  Provintien  en  Princen  dit  verband  niet 

voerende  ,  tegen  die  gene  ,  die  fich  fijn  gehoor-  •  verwerpen  fouden,  cederende  de  jaloufie  van  de 
faémheyt  ontrocken  hebben  ,  maer  ook  tegen  de;hoogheyd  óqs  Koninks  ter  eenre,  en  het  gemeene 
Koningen  van  Vrankrijk  en  Engeland,tweefo  hiachti- idangier  en  intereft  der  Religie  van  de  andere 
ge  vyanden  als  elk  weet,  welke  Oorloge  haer  fulks  |fy  de.  Ten  leften  dat  uwe  Hoogheyt  de  voorfz. 
verarmt  hebben ,  dat  fy  niet  hebben  fullen  de  midde- jremonftrantie,  als  voldoende  het  bevel  van  u  hoog- 
len  nodich  tot  continuatie  Van  dien  ,  felfs  na  dien  |  heyt ,  believe  de  felve  fo  te  ontfangen ,  als  die  is 
<le  provifien  van  Spagnien  fo  laet  aenkomen ,  fo  om  de 
diftantie  der  plaetfen,  als  om  meer  andere  fwarighe- 
den.  Dit  overleyt ,  en  de  concurrentie  van  fo  vele 

"Vyanden  benijdende  de  grote  hoogheyt  van  fijn  Ma 

herkomende,  uyt  een  hart  feer  devotieus  tot  uwen 
dienfte ,  de  welk  uwe  Hoogheyt  geprefenteert  wort , 
om  u  Hoogheyt  te  dienen,  helpen  en  by  te  ftaen,  en 
om  defeProvintien  wederom  te  brengen  tot  haer  oude 

jeft.  en  jalotirs  van  de  uytlandferegeringe,  fo  ftaet  1  glansen  voorfpoet,  en  uwe  Hoogheyt  altijd  feer  oot- 
cenige  notable  invafie  van  de  Vyand  te  vrefen  in  defe 
gelegentheyd  des  tijds,  felfs  onder  beneficie  van  een 
feer  grote  en  bedroefde  confufie ,  die  aen  eenige  oor- 

den uyt  mifnoegen  onder  dit  arme  en  bediukte  Volk 
foude  mogen  ontlraen,  het  welke  gebracht  tot  alle 
extremiteyt  rechte  voort  meer  gevoelt  als  oyt  de  al- 
derongebondenfte  licentie  der  Soldaten  die  oyt  was 
veroorfaekt  uyt  delangduurigheytdervoörfchreven 
Oorloge,  en  faute  van  betalinge,  fonder  hope  van 
ilaér  in, te  mogen  veifien  om  de  redenen voorichre- 

ven,  maer  veel  eer  te  bevorderen  de  muyteryen  dei- 
Soldaten  ,  veroorfaekt   van   fo  veel  ongevallen  van 
herwaerts  over,  gelijk  een  yeder  weet  en  heeft  kon- 

nen fien.  Waerom  overleyt  dat  u  Hoogheyt  fal  we- 
ien de  Prince,  die  defe  Provintien  geluk  fal  toebren- 
gen ,  en  genieten  de  getrouw ig heyt  van  haren  dienft , 

en  om  d'inconvenienten  te  beteren,  bidden  hem  de 
Staten  van  Braband,  alsreprefenterendedeecrfteen 
tle  gene  die  uyt  den  eygen  mond  van  u  Hoogheyt  fo 

goede  hope  gekregen  heeft,  om  in  alle  d'inconve- nienten te  veifien,  hem  leer  ootmoedelijk  foveel 

te  doec ,    dat  de  Landen  mogen  fubfifteren  en  ver- 
wachten het  effecT:  van  fo  goede  hope ,  en  dit  door  den 

middel  van  een  rechtveerdigeenwelgedifciplineerde 
befcherminge:  Maer  alfo  dit  fonder  middel  van  ge 
rede  penningen  vol  fwarigheyd  is ,  en  te  vrefen  ftaet 
dat  het  uyt  Rel  van  defe  befcherminge  foude  mogen 
verooifaken  verlies  van  eenige  notable  fteden  en 
plaetfen  van  importantie,  gelijk  fy   federt  korten 
ïijd  tot  haer  groot  leetwefen  gefien  hebben,    en 
volgens  alteratie  en  feparatie  der  Provintien,  fchijnt 
het  hen  (onder  corredie)    dat  het  raedfamer  en 
heel  nodich  wefen  foude,  middel  te  vinden  om  eenige 
pays  te  maken  met  Vrankrijk  en  Engeland,    en 
door   defe   affcheydinge    de  Hollanders  gedweer 
en  ootmoediger  ,    en  meer  tot  pays  genegen  te 
maliën.  En  in  allen  gevalle,  nadien  het  goed  en 

moedigen  dienft  te  bewyfen. 

TDenftacb  ban  ̂ tatepeeftaen  ben&onmnban 
Spagnien  geanttooo^jy  ai$  fjter  bofgt : 

SIRE,  den  16.  der  verleden  maend,  is  ons  ge- 
geven den  brief,  die  't  u  Majefteyt  belieft  heeft ff^"** ons  te   fchrijven,  van  den   10.  September  laeftle-  satDüan 

den,  in  credentie  op  mijn Heere den  Doorluchtich-  ;érateop 

ften  Ertf-hertoch  Albeit,  die  ons  in  kracht  van  dien  ££n 'S^ verklaert  heeft  den  wil  van  uwe  Majefteyt ,  nopende  jujsjjji, 
de  refolutiè  die  de  felve  genomen  heeft  >  van  hem  tot 
een  Bruyt  en  Huyfvrouwe  te  geven*  de  doorluch- 
tichfte  Infante  fijn  oudfte  Dochter,  met  de  Neder- 

landen en  Bourgongien  tot  een  Morgen-gave ,  en  van 

't  confent  en  toeftemmen  van  mijn  Heere  den  Prin- 
ce fijnSoon,  in  faveur  en  tot  vorderinge  vandithou- 

welijk,  een  fake  die  ons  in  den  eerften  grotelijks 
verflagen  heeft,  door  dien  dat  wy  fo  vele  jaren  ge- 
leeft  hebbende ,  onder  het  rechtveetdich  en  gerech- 
ticli  Gouvernement  van  een  fo  goed  Konink ,  ons 
ei  innerende  fo   vele  tekenen    en  faveuren ,  die  de 
Nederlanden  en  wy  ontfangen  hebben  van  fijn  Kon. 
hand,  en  van  fijn  voorfatenonfè  Gouverneurs,  Hee- 
ren  en  Princen  ,  het  ons  qualijk  mogelijk  foude 

zijn,  geen  pijn  te  gevoelen  van  ons  fijn  gehoorfaem- 
heyt ontrocken  te  fien.  Wy  foudenfe  gevoelen  met 

een  eeuwich  leetwefen ,  fo  de  veranderinge  anders 

was  dan  ons  verklaert  is,  't  welke  ons  nochtans  grote- 
lijks moet  vertrooften,  door  dien  dat  gy  ons  tot  een 

PrincefTe  gevende  >  uwe  feer  lieve  en  welbeminde 
Dochter,  van  wiens  goedheyd  en deuchtwy  foveel 
hebben  horen  feggen ,  en  haer  byvoegende  tot  een 
Man,  een  van  de  vroomfte  Princen  des  Werelds,   en 
wiens  valeur,  voorfichtigheyd  en  fingulieregoetheyd, 

fampt  de  hartelijke  affe&ie  die  hy 'defe  Landen  toe- 

tlraegt, 
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»n  gefontheyt,  met  alledeblyfchap  die  de  felve  haer toegeliefe  en  verwachten  door  deleheyligeen  voor- fichtige  Refolutie. 
Uyt  bruflèl,  den  u. December,  1507. 

&02t£  fjier  na  beccbiGbe  ben  Carbinaeï  %u  ©«««* 

Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
draegt,wy  aireede  bekent  hebben,  boven  dien  dat  hy  is 

van  eenftam  en  Huys,  'twelkewyenonfevoorfaten 
altijd  in  fo  grote  eerbiedinge  gehad  hebben  ,  wyons 
niet    konnen  dan  trooften  en  verblyden ,  dankende  de- 
fen     goeden  God ,  dat  hy  u  Majefteyt  geinfpireert 
heeft    defe  refolutie  te  nemen,     om  dewelke  wy 

niet  denken  van  Meefter  te  veranderen,    om  dat  juertuö  na'iSpagilten  af  Öm &êci'Ctarï jèT^ouanbè 's5ln~*l" den  nieuwen  Prince  is  het  bloed,  het  vleefch,  het  l  jfliatf  I   met  bjieben  aen  ben  fcomnh  /  bol  ban  fentÏÏ* hart  ,    en  het  ware  beeld  van  u   Majefteyt  Doven  1  OOtniOCbige   baitfcicggingen  /  gclt)«    te   fafte  toatf  fittm»* 
de  hope  die  wy  hebben,  dat  dit  fal  weien  totvorde-    berepfcljenbe/  bacr  in  ben  StOlllltlt  fogrOOt  ncnoe-  n?'J°Öari 
rinae  van  Godeseerc,  voldoeninge van u Majefteyt,  j  gen  ijabbe  /  bat  fijne  ïgOOgljcpt    groot  böo^e!  Sr?** 

tete  I  toant  baecb002  gebofuert  tocrbeljet  fpoe;  b™,*?,? btge  bertreft  ban  3&on  &ancfto  be  3lepba  /  met  be"  »*• 
cenen  boop  omtrent  4000  ̂ pagniaerben  of  meer/  ""^ mebebjengtnge  ban  berfcljepben  b}iffel-b2iebcn/ 

en  welvaert  van  fijneygene  Onderdanen,  en  ons  fijn 
feer  ootmoedigen  dienaers  en  vaflalen,  gelijk  u  Maje- 

fteyt aenraekt  met  fijn  eygen  Brief.  En  ons  alfo  con- 
formerende na  fijn  wil ,  gehoorfaemheyt  en  bevelen , 

verklaren  wy  hem  en  protefteren  by  defen,  datwy    baer  mebe  te  tKtnctpadfte  gemittineecbe  foïbaten/ 
met  den  fel  ven  yver,  daer  mede  wyu  Maj.  gedient  |  Opfonbec  be  ̂ pagntaecben  /  ttl  bCCfCl)CPbClt  fïeben ban  ©2anftrijft  /  en  ooft  te  Wcctt  ii\  befteinpe  bctadt 

toerben/  toant  be  jöontnft  genootfaeftt  toatf  ge* 
toeeft/  fijn  €bict  tegen  be  ̂ ooffe  $egotianten  te 
Ijcrroepen/  berftlarenbe  oualijft  onberricljtgetoeeft 
te  3ijn/  en  berftlarenbe  bat  fp  toel  gcoanbelt  jnaö* 
ben/  nemenbe  al  be  fcDulb  on  ftem/  en  met  fen* 
lupben  op  nieu  ftanbelenbe/  toacc  boo?  lm  toeber 
gelb  bennam/  geltjft  top  'tfelbe  in  Det  nabolgcnbe 25oeft  toeber  bcröalen  fullen. 

<©en  ̂ enefcftal  ban  iBontclimart  /  eertijbS «Souberneurs  ban  la  tfm  in  $icarbie ban te%U 
gue/  i£  omtrent  befc  tijb  upt  buffel  bertroftften 
na  föamerift/  onber  üetbcrclbantynïtupfbvjutc 
conbopecen  /  be  toclfte  [jaer  feer  begerig  geliet  /  om 
fjare  ©2tenben  in  $2anftri)ft  te  toillen  Dcfoeften; 
macr  berftont  baer  upt  fclpijben  ban  buffel  / 
aen  goebe  ©2ienben  alljiec  ban  benbertigtfen  ©e* 
cembee  1597.  bat  ftet  toa£  om  ecnige  fccccteacn* 
Hagen  te  maften  op  eenige  fïeben  gelegen  op  te  HU 

hebben,  de  doorluchtichfte  Infante  fijn  Dochter  en 

mijn  Heere  den  Ertf-hertog  haer  toekomende  Man 
dienen  fullen  ,    als  't  u  Maj.  ons  bevelen  fal  ,    hen 
bewijfende  de  gehoorfaemheyt  en  getrouwigheyt , 
daer  wy  toe  verplicht  zijn  ,   en  fullen  in  alles  e 
over  alles  beforgen   de  welvaert  en   bevorderinge 
van  haer  faken.  Een  principael  poindfc  fullen  wy  u  Ma- 

jefteyt vertonen,  hoewel  defelve  van  elders  daer  van 

genoech  geinformeert  zijn  en  worden ,  't  welk  is  den 
ellendigen  en  beklaeglijken  ftaet  defer  Provintien , 
die  door  de  langheyt  van  defe  wreede  bedroefde  oor- 

loge, fo  in  als  uytlandfe,    tot  fuiken  extremiteyt  is 
vervallen,  dat  men  niet  en  moet  denken,datter  fubftan- 
tie  uy  t  te  halen  is ,  of  dat  fy  fich  konnen  verdedigen ,  fo 
u  Maj.  gedurende  defe  ongevallen,  daer  voor  de  fel- 
ve  forge  niet  draegt  als  te  voren ,  en  daer  toe  fijn  mid- 

delen employeert  met  de  fèlveliberaelheyt  als  hier  te 

voren.  "Want  anders  in  plaetfe  van  fijn  leer  lieve  Doch- 
ter en  goede  Neve  te  accommoderen  en  favoriferen, 

foude  hyfe  brengen  in  het  getal  der  arme  en  el endige  I  Piere  be^Ottime/  baec  ban  ÖPftOOpte  en  bectoacfts 
Princen  van  Chtiftenheyt.  Het  welke  wy  u  Ma 
jefteyt  feer  ootmoedelijk  bidden ,  niet  te  willen  ly- 
den ,  dat  of  fy  met  ons  verloren  gaen ,  of  wy  met 
hen ,  het  welke  wy  ontwijfFelijk  doen  fouden ,  fo 
hy  fijn  miltheyd  en  charitable  hand  niet  conti- 

nueerde, tot  dat  defe  Landen  in  een  beter  ftand  ge- 
komen lullen  zijn.  Sy  heeftet  alleen  gedaen  om 

den  yver  der  Religie  in  de  vreemde  Landen  en 
Rijken,  en  om  de  gene  die  hem  geen goet gunnen. 
Hier  ift  den felven God ,  defelve  Religie,  u  Maje- 

fteyt den  felven  Konink ,  met  den  felven  yver  en 
Fol.8j.)  Godvruchtigheyd ,  en  daer  wort  gehandelt  niet 

van  vreemde  en  onbekende ,  maer  van  de  wel  of 

qualijk  vaert ,  van  't  verderf  of  behoudenis  van  de 
befte  en  gehoor faemfte  dochter  die  oyt  was,  van 
een  neef  die  door  fijn  verdienften  en  loflijkecompor- 
tementen  gehouden  en  gerekent  wort  in  het  getal 
der  Sonen ,  en  van  goede  en  getrouwe  onderda- 

nen ,  die  fijne  zijn  door  wettige  fucceffie ,  die  fijn 
Majefteyt  altijd  bemint  en  gelieft  heeft  als  fijn 
eygen  kinderen,  het  welk  ons  doet  geloven  dat 
fy  dit  niet  verlaten ,  en  de  felve  genegentheyt  van 
goeden  wil  prenten  fal  in  het  harte  van  mijn  Hee- 

re den  Prince  fijn  Soon  ,•  waerom  wy  hem  weder 
feer  ootmoedelijk  bidden  ,  en  fo  het  ons  toeftaet  , 

befweren  hem  met  alle  d'affe&ie  en  vierigheyt  die 
het  ons  mogelijk  fal  wefen,  als  de  gene  die  hem 
en  den  voorfchreven  Heeré  Prince  altijd  willen  bly- 
ven  feer  ootmoedige  en  feer  onderdanige  dienaers , 

en  die  hen  altijd  bewijfen  fullen  de  felve  eere,  re- 
fpe&  en  eerbiedentheyt  als  hier  voren.  Voorts  fo 
is  ons  begeeren  >  nadien  het  uytftellen  van  te  groten 

prejuditie  is,  dat  hem  believe  dit  Huwelijk  te  doen 
fpoedigen  en  vorderen ,  en  ons  inet  den  eerften  te 
fenden  die  gene ,  die  God  en  uwe  Majefteyt  ons 
tot  een  Princefie  toegefchikt  hebben ,  op  dat  wy 
in  haer  en  door  haer  fien  onfen  goeden  Konink , 

dat  wyfe  mogen  eeren  ,  ontfien ,  en  dienen  als 

haer  getrouwe  Dienaers  ,  Vaflalen  en  Onderda- 
nen, hetwelk  wy  blijven  fullen.  En  hier  mede  feer 

ootmoedelijk  kullende  de  voeten  en  handen  van  uwe 

Maj.  bidden  wy  den  Schepper  den  felven  te  geven  , 

S  I  R  E,  Een  feer  lang  en  gelukfalig  leven  in' 

te  ftötttf  goebe  effecten  /  baec  btf  rbe  mebe  ban  25?uf= 
fel  gefclj2eben  battet  bzicben  toacen  ontfangenben 
beïben  t^ecembec/  ban  ben  l&ettoge  ban  get- 

eute /  toaec  bp  fip  becfeftect  be  goebe  affectie  tic  lp 
b?oeg  tot  ben  bienfl  ban  ben  üoninft  ban  ̂ pagmen  / 
mtbö  bat  men  Bern  toeberom  bpftant  foubeboen/ 
fclpebcn  bo?bct#  bat  be  <0enecael  ban  beüfêinnelwoe* 
bet\$  bemoeften  toaef  /  fonbec  cenig  effect  /  boo2  bien 
ben  i^abaccopö  (baec  mebe  fp  ben  Éontnft  ban 
©2anftnjft  meenben)  te  gcooteon&ilujfteepfcöïjab; 
be  gebaen/  toaec  om  men  anbece  mibbelcnmeen^ 
be  te  geu2upften  tot  fijne  confufie  en  cupne^  ïèelftc 
tijbingcnbeCatDo!i)ften  albaec  feec  goeben  fmaeft  en coucagiegafl 

(Bp  't  epnbe  ban  't  jaec  is  be  <0rabe  ban  25offu  /  ?'  °cat* <6enerael  ban  be  SCrtiilccpe/  aen  een  ficfttegeft02-  ?£?&£., 
ben/  in  fijn  plaetfe  Deeft  ben  Cacbinael^lbectuo'beraci  ban  oé 
commiffie  gegeben  aen  ̂ on  %onifë  be  ©alafco  /  »"«*«*€ 
baccbc^pagniaerbcnfeecmebeberblijtbjarcn/  en  JfiS- 
fepben  bat  te  boojfflucben^onilouijöbe  iDalafco  *au*JL 
een  boo2-trcjfelijft  I5tbtiet:  cnfolbaetbjaöbie  fulbo  smen  me 
mecitcecben :  maec  ten  toaö  be  i^eberlanb^  l^ee^  Ml6&en- een  niet  na  fjacen  fin  bat  fuift  ampt  aen  eenen  ̂ pa- 
gniaert  gegeben  /  en  boo?  öen  alle  bacc  in  gep2cfececct 

toacf. <©e  ̂ eecen  Staten  «Beneracï  tet  ©ereeniabe 
5^ebeclanben  ftabben  in  ̂ obemb2iben22bcrflaen 
bat  in  alle  ben  fteben  hiz  in  befen  jace  met  be  bjapencu 
ban  be  <0cncralitept  boo2  <&tte#  fjulpe  geconque* 
fleert  toacen/  en  namentltjft  23ein/  be  generale 
mibbelen  fouben  ingeboert  toecben/  en  baec  op  ge= 
b2aegïn  5ijnbc  of  bie  ban  25ccft/  bieboclineutcael 
3i)n/baec  toe  mcec  geljouben  fouben  toefen  al.tf  iiit  ban  * 
?llpl)en/  iBcuctfetc.  enbaecopnieutoeommeb2a= 
ge  gebaen  3ijnbe/  ijebuenbe  generale  Staten  bei^ 
ftaen/  bat  binnen  SMpnen/  IBeuciS  en  25erft/ 
en  al  om  in  alle  anberc  flebert  en  ten  platten  lanbe 
onbec  be  geftoo2faembept  ban  bc  <6eneralitept  gc^ 
cebucecct  3ijnbè/  fonben  be  generale  mibbelen  in- 

geboert toerben/  boel)  ben  2o^anuarpbeönabol* 
genben  jaertf  iö  te(c  öefolutie  betanbert/  boo2  fo 
bele  aen  ginftbetfeben$lpljenen;ïfReiu-67  tenaen- 
Um  ban  te  3toaftl)cpb  ban  te  feibe  ©laetfen/  en 

bas 
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tirtt  be  generale  mibbden  baer  niet  foubcn  Sonncn 
toer  ben  tnceboect/  fonber  beb2tcnbcnbanbefelan* 
ben/  bic  b:  fcloc  toeftomen  te  biffabortferen  /  (jet 
tocift  gcacfjt  tooabe  bat  foubc  ftrehtten  tot  onbienft 
ban  bc  <8encralitept/  bnt  men  baeroniïjet  inboe^ 
ren  ban  be  <6cncrafe  itiibbclcn  albaer  foubc  nalaten  / 
maer  met  fijn  Crcellcntie  communiceren/  of  men 
be  boo2frl)2cben  freben  foubc  mon?nb2engen  en  Ooit; 
ben  in  oprecljte  ,$:utralitept/  büjbcnbe  be^upfen 

met  rebcitjö  Ctacnifocn  béfet/  't  toclfe  bc  peeren ^tatert  öoet  btnbenbe  toel  fouben  mogen  lijben: 
maer  ttiataenginn  tie  ̂ tab25erK/  tD02bcalfnocft 
rjoeb  gebonben  batmenbe  generale  mibbclcn  albaer 
in  tremt  foubc  Dicngen  /  en  letten  op  be  commobitep; 
tcn  biertien  in  be  felbe  ̂ tnb  foubc  mogen  manen 
boo?  ïjet  C5arnifoen  baer  binnen  ieggenbe/  tot  out* 
ïafiinge  ban  be  2502gcrtf  en  tngefetenen  /  fo  hele 

bocnlüfc  ttiocnt  3ijn/  auctorifeerben  booms  beu  Com- 
manbettr  albaer/  om  mcerberKoftenteftfjoutoen/ 
om  be  iBagijtrnet  binnen  25cru  tegenben  aenftacn- 

öen  tijb te berfettcn /  en  tot  ©ttrgemceftcr  öacr  bin- 
nen te  tf ellen  3flb2iaen  «gefcoeman/  baer  ban  feer 

goebc  aempgemffe  toert  gegeben. 

<0cabbifeert  teefenbe  on  be  niculneiitntinge  ban 
eenige  ïïupteren  op  fijn  Crccll.  en  bm  ïSabe  gepso* 
poneert/  ttf  goct  gebonben  Op  fo  berre  |ïjn  €rcel(, 
en  ben  ïtaeb  foubc  berflnen  bntuptöeCoim:iüutic 

ban  't  Ckneffcïjap  ban  gingen  een  Compagnie tf  u\u teren  fonbc  moaen  on&crijoubcn  teo2ben  /  batmen 
baer  in  fal  confenteren  /  mits  bat  op  ben  ïlacbfal 
gelet  toerben  of  men  be  Compagnie  bnn  lïentfelaer 
fal  bonnen  onberlj oubcn  en  betalen  tipt  be  berljoginge 
banbe  Contributie  ban  bc  33>2cme. 

€n  gelcfcn  3tjnbc  feheren  fr,tcf  gefeïnébenopoen 
Comi0  ban  bcr  3£oc<$/  nen  ben  ïftabe  ban  jgtnte/ 
melbenbe  bestoarigljebenbie  ftcmbejegcnbe  in 't  in* 
boeren  ban  be  <0erieralcmibbclcmnjt«juartierban 
Eutpfym/  om  baeropteberltacn  bc  goebc  meenin- 
ge  ban  bc  peeren  Staten booniocmt  /  en  baer  op  ge- 
abbifeert  toefenbe  /  té  bcrflaèn  en  gerefolbecrt  bat  be 
peeren  finben  ban  ̂ tate  fullen  effectueren  Ijc  tfcfo; 
lutic  befen  acugaenbc  boo?  befeti  genomen. 

Hier  mede  eyndige  ik  dit  Jacr  en  Bock  j 
én  befltiyte: 

1597. 

't  Jacr  wiert  begonnen  met  vechten  en  ftrijden  3 
d'Een  kreeg  Vi&ory ,  d'andcr  druk  en  lijden : 
Men  vind  geen  ruft  in  mcnfchelijke  faken, 

't  Is  voor  ons  fo  gew.eeft ,  't  fal  ook  na  ons  blijven , 
Gelijk  gy  lefen  moogt  in  al  ons  befchrijven 5 
Daerom  iftbeft,  hem  in  God  te  vermaken. 

Dat  d'ecn  hier  foet  is ,  fat  d'ander  bittér  fm'akcn. 

Ejnde  Van  het  yier-en-dertigfle  fëoeh 
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Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen ,  Beroer- 
ten en  Borgerlijke  oneenigheden  ,  gefchiedby  tijden  van  den  Ertz- 

Hertoge  MhertusVan  Ooftenr'tjk  ,  Cardinael ,  Gouverneur  en  Ca- 
piteyn  Generael  over  de  Nederlandfe  Provintien ,  ftaende 

onder  't  gebied  van  den  Konink  van  Spangien ,  &c.  en 
Mauritius  Van  Najfau,  geboren  Prince  van  Oran- 

gien,&c.  Gouverneur  en  KapiteynGenerael 
van  Gelderland,  Holland ,  Zeland ,  Urregt 

en  Over-Yfcl   Mitfgaders  Willem  Lo- 
dewick  Van  Kajjau  >  Gouverneur  en 

Kapireyn  Generael  van  Vries- 
land *  Stad  en  Ommelanden 

van  Groeningen, Drente, 
Twente,  &c. 

Waerachtige  en  HiftoriJe^Befcbrijvinge 
Door    v 

PlETER    BOR    CHRISTIAENSZ. 

Het  vnf-en-dcrtigfte  Boek. 

I\ort  Inhouden  Van  het  Vijf-en-dertigjle  'Boek* 

En  Ertz-HertogAlbcrtus  van  Ooftenrijk  fend  fijnen  Cardinaels-hoed  aen  den  C  Fol.rJ 
Paus,  en  levd  fijn  Geeftelijk habijt  ah    G  irfiadeLoyaia  werd  Ertz  Billchopvan 
foledo.  Houwelijk  vanden  Prince  van  Spangienj  met  de  Dochter  van  den  Lrtz- 
Hertog  Caerlevan  Ooftenrijk.  Brief  van  de  Koninginne  van  hngeland  aen  de 
Heeren  Staten  Generael.  Propofitie  van  den  Heere  Gilpni  aen  de  Hceren  Staten 
Generael.  Refolutie  der  Heeren  Staten  Generael.  Geianten  by  de  voorfz.  Hee- 

ren Staten  gefonden  aen  den  Konink  van  Vranknjk.  Geianten  bydc  voorfz. 
Staten  gefonden  aen  de  Koninginne  van  Engeland.   Schrijden  van  de  Geianten  na  Vrankrijk  aen  de 
Staten  Generael  uyt  Diepen.   De  Geianten  komen  bv  den  Konink  tot  Angiers,  en  openen  haren 
laft.  Brief  des  Koninks  van  Vranknjk  aen  de  Staten  G  :nerael  van  den  ij.  January.  Brief  van  den 

Konink  van  Vranknjk  aen  den  Heere  Barneveld.   Extract  van  de  Keüf -Vorltelijke  Doorluchtig- 
heyts  van  Keulen  Inltru&ie  aen  de  Heeren  Staten  Generael  en  Raden  van  State  van  de  Nederlandfe 

Provintien ,  voor  Grave  Johan  tot  Nalïau  &c.den  Jongen ,  en  "Willem  Quaden ,  H^  ere  tot  Soppen- 
broek,  &c.  Antwoorde  van  de  Heeren  Staten  Generael  op  de  voorfz.  Propofitie.  Daer  na  heeft  fijn 
Genade  wederom  verfoek  gedaen,  nopende  de  reftitut-ie  van  Berk;  en  der  Staten  nacrder  rcf  olutie,ant- 
woorde  en  conditioneel  confent ;  en  watter  na  gevolgt  is.  A  ffcheyt  by  de  Koninginne  van  Engeland 
den  Gefanten ,  uyt  Vranknjk  gekomen  ,  gegeven.  Begrotinge  van  het  achtcrwefen  van  de  Koni.igin- 
nevanEngeland.  Den  Mark  Graef  van  Brandenburg geftorven:  De  Heere  Richard  van  Zimmeren 
Pfalts-Graef  geftorven.  Hertog  van  Ferrara  geftorven,  welk  Hertogdom  den  Paus  wederom  aen  den 
Roomfen  Stoel  brengt.  Brief  van  den  Prince  M  uirice  de  NafTau  aen  Ca?(er  Defte.  Csefar  Defte  accor- 

deert met  den  Paus  in  vrundfchap;ert  van  des  Paus  prachtig  intrede  binnen  Ferrara.  De  dnedubbelde 
Krone ,  die  de  Paus  op  fijn  hooft  draegt ,  werd  geéftimeert  weerdig  te  welen  vijfmael  hondert  duyfent 

gouden  Kronen.  Een  Pots-"Walvifch  geftrand  tullchen  Schevelingen  en  Catwijk ,  by  een  gehuchte 
genaemt  Berkhev  DeSchanfe  Patientieby  deFranfeaen  de  Spaenle  verkocht.    A  e  nflag  op  Vlaen de- 

ren voorgenomen  by  den  Prince  Mauritius  te  vergeefs.  Tra&aet  tullchen  den  Konink  van  Spangien 
en  Hoofle  Negotianten  of  Koopluvden.  Conditien  daer  op  den  Hertog  van  Mercure  met  den  Ko- 

nink van  Vrankrijk  is  verfoent.  Houwelijk  befloten  tulTchen  Cadar  Monfieur,  natuyrlijke  Soon  van 
den  Konink  Henrik  den  l  V. die  hy  verwekt  haddc  by  de  fchoncGabriele.  Csefar  Monfieur  werd  Her- 

tog van  Vendofme  en  Gouverneur  van  Bretaingne,wclk  Gouvernement  werd  aen vaert  by  den  Her- 
togvanBafon,  Luytenant  van  den  Hertogc  van  Vendofme.  Brief  van  den  Heere  Mr.  Cornelis  van 
AerlTcn,Griffier  van  de  Hceren  StatenGenerael,aen  de  Hceren  Juftinus  van  Naffau  en  Johan  van  Ol- 
denbarnevcld.  AmbalTadeürs  van  defelve  Heeren  Staten.  Schrijven  vandeGcfmten  in  Engeland  aen 

de  Heeren  Staten  Generael,  beroerende  hare  handelinge.  Verloek  uvt  den  naem  vm  't  Synodus  van 
Leeuwarden  aen  de  Heeren  Staten  van  Vriefiand.  Uytlchrijvingc  van  de  Gedeputeerde  van  de  Staten 

van  Vneflandjvcrbiedcnde  d'exercitie  van  de  Mcnnonitcn  of  Doperen.Georgius  van  der  Docs,Sonc V.Deel.  4iï)m  van 
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van  den  Heere  van  Noordwijk,  keert  weder ,  na  vijf  jaren  uytwefens,  in  fijn  Vaderland.  Trooft-brief 

van  Mclctius,Patriarch  van  AIcxandrien,gefetclde  vanConftantinopoIen,aen  den  Heere  vanNoord- 

wijk.  Spaenfe  en  Franfe  Gedeputeerde  vergaderen  te  Vcrvins.  Franfc  Gedeputeerde  verklaren ,  dat 

de  Konink  niet  wil  handelen  fonder  deKoninginnevan  Engeland,  en  de  Staten  der  Vereenigde  Ne- 
derlanden. Difpute  onder  de  Gedeputeerde  tot  den  Vrede-handel  op  de Procuratien.  Procuratien 

van  den  Cardinael  Aibertus,  met  inferie  van  de  Procuratiedes  Koninks  vai  Spangien ,  die  hy  op  den 

Cardinacl  Albert  heeft  gepaffeert  tot  de  Vrcde-handelinge.  Den  Pays  en  Vrede  tuflehen  de  Konin- 
gen van  Spangien  en  Vrankrijk  befloten.  Articulen  en  Conditien  van  den  Pays  en  eeuwige  Alliantie, 

tuflehen  den  leer  hoog  en  machtigen  Philips  de  II.  Catholijke  Konink  van  Spangien ,  en  Henrikden 

IV.  Alder-Chriftelijkften  Konink  van  Vrankrijk.  Articulen  van  den  Pays  befloten  op 't  Kafleel  van 
Cambrefij  Anno  1 5  59.  tuiïchen  Philips  de  II.  Catholijke  Konink  van  Spangien  ,  en  Hendrik  de  II. 
Aldcr-Chriftelijkfte  Konink  van  Vrankrijk.  Sententie  van  Schepenen  van  Leyden  over  Peter  Panne, 

(  Fol.  2.  )  ter  oorfake  van  fijn  voorgenomen  moord  en  affafinaet  tegen  den  perfoon  van  fijn  Excell.  den  Prince 
Mauricc  de  Naffau,  &c.De  Jefuiten  geven  tweeBoexkens  uyt  tegensdcSententie  van  die  van  Leyden 

over  Peter  Panne,dieeenig(ins  wederleyt  werden. Het  Boek  van  Francifcus  Suaresjefuyt,wert  gecon- 
demncert  door  Beuls  hand  verbrant  te  werden.  Het  Boek  des  Cardinaels  Bellarmini,  geintituleert, 
Extrad  van  des  Pausmacht  in  temporele  of  wereltlijke  faken,wert  gecondemneert  verbrant  te  worden. 

Pater  HenryGarnet,  opperftejefuit  in  Engeland,  laetfte  bekenteniffe  over  fijn  goet-vinden  van  het 
Parlements  Huys  met  bufkruyt  te  doen  fpringen  in  de  lucht,  met  den  Konink,Koninginne,fijn  Soon, 
de  Parlements  Heeren  en  veel  duyfent  onnolcle  menfehen,  daer  toe  hyfe  geanimcert,  geabfol veert  en 

het  Sacrament  op  gegeven  hadde.  Den  Hertog  van  "Wirtenberg  verfoekt  handelinge  voor  fijne  On- 
derfaten  op  Nederland  by  de  Necker.  Tranfport  gedaen  by  den  Konink  van  Spangien  van  de  Neder- 

landen acn  fijn  oudfte  Dochter.  De  Secretaris  Ian  de  Frias  komt  uyt  Spangien  met  de  be  veftinge  des 

houwelijksjtufichen  den  Ertz -Hertog  en  d'Infantc. Brief  van  den  Konink  van  Spangien  aen  den  Ertz- 
Hertog  Albert  van  Ooftenrijk. Brief  van  den  Konink  van  Spangien  aen  de  Staten  van  Braband.  Brie- 

ven van  uytfchrijvinge  by  den  Ertz-Hertogc  Albert  acn  alle  de  Nederlandfe  Provintien,onder  de  ge- 

hoorfaemheyddes  Koninks  van  Spangien.  De  Ertz-Hertog  Aibertus  werd  in  den  name  van  de  In- 
fante aengenomen,  en  de  Eeden  en  folemniteyten  werden  gcdacn.  DeErtz-Hertog  Aibertus maekt 

^erectfehap  om  te  vertrecken  na  Spangien.  Geeft  den  Cardinael  Andreas  van  Ooftenrijk  laft,  om  ge- 
duyrendefijhaf-^efen  het  Gouvernementteacnvaerden.  Geeft  den  Admirantvan  Arragonlaft  om 

over  het  Leger  te  commanderen.  Muytinatie  van  't  Garnifoen  van  hetKafteel  van  A  ntwerpen  en  der 
Stede  van  Licr:Ook  mede  van  de  Spangiaerden  op  "'t  Kafteel  van  Gend.  Verbaeftheyt  en  vreefe  van  de . 
MagiftraetenBurgerije  van  Antwerpen.  Daniel  van  der  Me  uien  Koopman,  refiderende  binnen  Ley- 

den ,  werd  befchreven  tot  Antwerpen  te  komen,  en  hem  werd  afgevracgt,  offer  geen  middel  ware  om 

Vrede  te  maken  met  den  Ertz-Hertog,  endeGeunieerdeProvintienenfijne  antwoorde.  Brief  van 
den  Ertz-Hertog  Albert  van  Ooftenrijk  aen  de  Staten  van  de  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien. 
Brief  van  de  Staten  van  Braband  en  d'andere  Staten  der  over-heerde  Nederlandfe  Provintien,  aen  de 
Staten  der  Geünieerde  Provintien.  DeErtz-Hertog  Aibertus  vertrek  om  de  Infante  te  gaentrou- 
wen.Brief  van  den  Prince  van  Spangien  aen  den  Ertz-Hertog  Albertus,met  fijn  eygen  hand  gefchre- 
ven ,  op  den  dag  van  het  overlijden  van  den  Konink  Philips  de  1 1.  fijnen  Vader.  Des  Ertz-Hertog 
reyfe  en  defroyementen  henluyden  gedaen;  henluyder  ontfanginge  tot  Ferrara.  De  trouwinge  en  Ce- 

remoniën by  den'  Paus  gedaen ,  van  den  Konink  en  Koninginne ,  en  van  de  Ertz-Hertog  met  de  In- 

fante. Henluyden  vertrek  na  de  Feefte  uyt  Ferrara.  Kort  verhael  van  't  leven ,  dood  en  Rcgeringe  des 
Koninks  Philippi  de  II.  van  Spangien.  Des  Koninks  van  Spangien  vier  Huyfvrouwer).  Accoorttuf- 
fchen  de  Majcfteyt  van  deKoninginnevan  Engeland  en  de  Heeren  Staten  Generael.  FlorisGrave 
van  Kulenburg  overleden.  Den  Admirantvan  Arragon  komt  te  velde,  fterk  wefendeover  25000 
man,  behalvende  Ruyterye.  Den  Admirant  verklaertde  Hoofden  van  den  Leger  fijnen  laft.  Den 
Admirant  verovert  Orfoy.  DeGrave  van  den  Broek  verfoekt  Sauvegarde  van  den  Admirant,  die 

hem  genoeg  fpots-gewijfeafgeflagen  wort.  Van  het  vermoorden  van  den  Grave  van  den  Broek  mee 
koelen  bloede,  fohet  befchreven  wort  van  Don  Carlos  Coloma.  Getuygenifle  vanGoethartHenf- 
kentot  Duflèldorp,  die  het  vermoorden  van  den  Grave  van  den  Broek  gcfien  heeft.  Brief  van  den 
Admirant ,  gefchreven  acn  den  Raed  van  Gulik ,  tot  verfchoninge  van  de  moord  van  den  Grave  van 
den  Broek.  Den  Admirant  fterkt  Orfoy ,  en  bouwt  een  Fort  daer  tegen  over.  Den  Admirant  refol- 
veert  Rhijnberk  te  belegeren.  Die  van  de  Stad  verlaten  het  Fort  van  de  Weerd  of  Eyland.  Rijnberk 

wert  befchoten.  De  Pol  ver  Toren  tot  Rhijnberk  wort  in  brant  gefchoten  ,  die  grootefchadc  doet. 
Rhijnberk  word  aen  den  Admirant  overgegeven.  Burik  neemt  Spaens  Garnifoen  in.  Sijn  Excellen- 

tie fend  de  Heere  Johan  van  Mathcneflè  en  de  Heere  Cafijn  van  der  Hel  aen  de  Heeren  Staten  Gene- 

rael,  en  wat  hy  doet  verfoeken.   "Watdie  vanden  Rade  van  State  der  Vereenigde  Provintien  aen  de 
Heeren  Staten  Generael  vertonen.  Nader  vertoninge  van  de  Raden  van  St  ate  aen  de  voorfz  Hee- 

ren Staten  GeneracK  De  Gedeputeerde  van  den  Vorft  van  Cleve  komen  in 't  Leger  van  fijn  Excel- 

lentie den  Prince  Mauritz.  Refoltitie  van  die  van  "Wefel ,  om  het  innemen  van  het  Krijgfvolk  af  te 
kopen.  Brugge  van  linnen  geinventeertom  over  den  Rijn  tepafleren,  wordniet  goed  bevonden. 
Rees  word  by  den  Admirant  met  Garnifoen  bcfet.  Die  van  Emmerik  geven  haer  aen  den  Admirant 
over ,  alwaer  den  Grave  van  Bucquoy  tot  Gouverneur  geftclt  word.  De  Stad  en  Cafteel  Sevenaer  aen 
den  Prince  Mauritz  overgegeven;  defgelijkshetTolhuys.  Den  Admirant  belegert  en  bcfchietDeu- 

tekum,  't  welk  hem  op  geeft.  HetHuysteSchuylcnburgbyde  Spaenfe  ingenomen.  DonLouysde 
Velafco  word  tot  Dorften  gequetft.  Rekelinkhuyfen  ingenomen.  De  Grave  van  Bucquoy ,  Gouver- 

neur van  Emmerik, word  gevangen  .DenAdmirant  neemt  noch  veel  Steden  en  plaetfen  in't  Land  van 

Cleve, 
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forti» 
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lept  fijn 
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£leve,  Munfter  en  Weftphalcn.  Brief  van  den  Admirant  van  Arragon  aen  de  Burgemcefteren,  Sche- 

penen en  Racd  der  Stad  \(7efcl.  Schrijven  van  den  Prince  Mauritius  van  Naflau  ,  aen  den  Magiftraet 
van^efel,enprefentecrtdicvanWefelaïTifteritie.  Placcactvandcn  Admirant,be roerende  de  Con- 
tributien  van  de  Veluwe ,  en  aenpalende  plaetfen  aen  de  andere  zijde  van  de  Yiïel.  Brief  van  Jan  van 
Hetteren ,  hebbende  Commiflie  van  den  Admirant ,  aen  de  Scholten  van  de  Dorpen  van  de  Veluwe 
Den  Admirant  vordert  Contributie  van  de  Weftphaelfe  en  andere  Neutrale  Steden ;  en  wat  fijn  Ex- 

cellentie den  Prince  Mauritzaen  defelvc  doet  fchrij  ven.  ChriflofTel  Ofterodius  en  Andrcas  Vendon- 
dus  ,  hebben  verfchcyden  Boeken  uyt,  Polen  gebracht,  dewelke  by  de  Facultcyt  der  Theologie  tot 
Lcyden  veroordeelt  zijn  genoeg  met  de  Turkfc  Religie  over-een  te  komen.  De  Staten  Generael  or- 

donneren, dat defelve Boeken föuden worden  verbrand,  endevoorfz. perfonenuytde  Vercenigde 
Provintien  te  vertrecken.  Onrufte  in  Beyerland  tegen  den  Predicant  aldaer.  De  Hertoge  van  Cleve 
en  fijne  Raden  fchrijven  Land-dagen  uyt,  en  beraedflagen  wat  hen  tegen  dit  Spaenfc  geweld  te  doen 
ftaet.  De  Keyfer  doet  bevel  aen  den  Admirant  ±  die  op  des  Keyfers  bevel  niet  acht.  Den  Prince  Mau- 

ritius verdeelt  fijn  Leger  in  Garnifoen ,  en  reyft  na  den  Hage.  De  Konink  van  Vrankrijk  fend  de  Sta- 
ten Generael  geld ,  op  af  kortinge  van  hare  verfchoten  penningen.  De  Magiftraet  der  Stad  Genevcn 

fenden  Gefanten  aen  de  Staten  Generael  in  den  Hage.  Brief  van  de  Magiftraet  der  Stad  Geneven  aen 
den  Advocaet  van  Holland;  De  Staten  Generael  hebbende  henluyden  audiëntie  en  goed  affcheyt  ge- 

geven ,  fo  datfe  met  goed  contentement  vertrocken  zijn.  Befchuldingen  daer  mede  de  vyanden  en 
achterklappers  van  den  Grave  van  Eflex  hem  befchuldigden,om  hem  in  den  haet  te  brengen.  Apölo- 
gia  of  verantwoordinge  van  den  Grave  van  Eflex ,  tegens  den  genen  die  hem  jalourfelijk  en  ten  on- 

rechte fchelden ,  als  beletter  des  Vreden  en  rufte  fijns  Vaderlands ,  by  hem  felveh  in  't  Engelfch  be- 
fchrevcnj  op  deeerfte  befchuldiginge  van  fijn  reyfe  in  de  Nederlanden ,  opdebefchuldigingcvan 
fijne  reyfe  naP^prtugacl:  Antwoorde  nopende  de  conduite  van  hare  Majcfteyts  affiftentie  voor  denKo- 
nink  van  Vrankrijk:  Belangende  den  racd  van  na  Spangien  te  gaen:  Nopende  den  Aenflag  van  Cadix: 

Nopende  fijne  reyfe  in  't  Jaer  1 507.  Nopende  fijne  vriendfehap  mette  opperfte  Bevelhebbers,  en  al- 
gemeyne  jonfte  tot  alle  Krijgfluyden :  Antwoorde  op  't  feggen  dat  Engeland  niet  kan  beftaen  fonder 
Vrede :  "Wederlegginge  van  de  redenen  die  de  gene  voortbrengen  die  den  Pays  begeeren.  De  Prince 
van  Orangien  moet  om  de  hoge  wateren  fijn  Leger-plactfe  veranderen.  Grave  Lodewijk  van  Naflau 

flaet  een  deel  Ruyteren  op  't  voorhof  van  Ülft,  hy  krijgt  eenige  Paerden  en  gevangenen.  De  Ritmec- 
fter  Conteler  flaet  eenige  Ruyteren  van  Grave  Henrick  van  den  Berge  en  Boedbergens  Compagnie. 
Die  van  Hamburg  fenden  Gefanten  in  den  Hage ,  en  wat  fy  verfoeken.  Het  Schipvolk  van  het  Keu- 

ken-Schip  van  fijn  Excellentie  fteken  den  Dijk  des  Rijns  door  t  tuflehen  twee  wachten  van  den  Vy~ 
and.  Het  Spaenfe  Garnifoen  binnen  Emmerik  word  gedwongen  Emmerik  te  verlaten,  en  wort 
de  Clecffe  vry  wederom  toe-geftelt.  Bid  en  Vaften-dag  by  de  Staten  Generael  uytgefchreven. 
Ionker  Loef  van  der  Haergcitor  ven.  Philips  Marnix,  Hcere  van  den  Berg,  van  Sint  Aldegonde 
fterft.  Doótor  ElbertusLeoninus ,  Cancelier  van  Gelderland ,  geftorven.  Grote  water-vloed  binnen 
Romen.  Pefte  regeert  in  veel  Steden  en  plaetfen  van  Duytfland,  en  hier  mede  dit  Boek geeyndigt. 
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Oatfïafte 
ftopafa 
toert  «Err$* 
23ffltöop 
ban€ole< 

Dourrtifjri 
tan  ben 
fjintettan 
jfcpangien/ 
tnetbe 
«Pottjtec 
fcanbtn 

«ctj-i^ec* 
logUiattl 
Dan  <©o* 
ftincjjh. 

j^ben  booj-gaendert  2&ocb  tyb* 
ben  top  bcrbaclt  tre  töefoiutie 
beg  &omnfe$  ban  ,§pangien  / 
beroerende  ïjet  boutoelüu  ban 
fijn  oubfte  ̂ oebter  be  <3|nfante 
gifabelle  €lara  «Êugenta:/  met 
oen  Carbinaellfllbertug/  <£rt3- 
^ertoo  ban  <©ojtenrijK  /  daer  toe 

benpautffrjnedifpenfattébadde  gegeben/  alfofpte 
na  bloed  toaren ;  bus  Wit  den  «Cardinael  fijn  <0ee 
fieïön  ̂ abijt  afgelept  /  en  fijn  Cardinaefê-boed  aen 
ben  #auö  gefonden  /  met  3£on  $cd?o  bc  (Coledo/ 
een  ban  frjn  kamerlingen :  €n belangende  bet  <£uy 
25ifdomban  (€oledo/  toert  gegeben  aen  «Barfiade 
ïopafa/  maeefierban  ̂ onpfirttpss/  #2tnce  ban 
&pangten  /  namaetë  liouina  /  beboudende  baec  upt 
een  jaerltj&$  ©enfioenban  bijfticö  dupfent  3&uca- 
ten/  fogefept  toerde. 

(Certoijlendefafienban  bet  boutoelijfe  met  de  gin* 
fante  en  ben  Cardinael  Sïlbertu$  ged?eben  en  geban* 
belt  toetbe/  fo  beeft  bet  ben  üoninnban  Spangien 
belieft  /  datter  00b  een  boutoelijn  foube  befloten  to02* 
ben  /  tuffcöen  ben  #2ince  fnncn  &one  en  be  #2incefire 
IBacgariete  ban  (©ojtenrijn  /  »©ocbter  ban  ben 
€«3  J^ertoge  Carel  ban  <®oftenrp/  hertog  ban 
^tiermarft/  Carinten/ Carniol/  Crain/  etc.  tot 
<62at5  ̂ of  boubenöe-  3£e  ïiomnb  ban  ©olen  &U 
gifmunbu$nuonlanb$  geftoben/  beeft  mede  ttoee 
<tf5efuiterö  en  3&ocbter£  ban  ben  felbcn  €rt3-J$ertog 
jfearelgebab/  d'eenenad'andere/  met  difpenfatie 
ban  ben  $au$  getrout  ,•  beerde  genaemt  Sfinna / 
baer  bpbpgeteeltïjeeft  Éabifïanö/  bie  nu  ̂ oninlt 
ban  ©olen  /  in  fijn  fêaberö  piaetfe-  /  geboren  is?: 
5&ocbeen  ̂ ufleri^aria  €bïi(tinaben  ̂ 2inceban 
i€ranfTilbamen  getrout  geftab/  en  be  <^root-^er* V.  Deel. 

?tog  ban  flo?ence  /  Cofmujs  be  iBebecfó  /  geeft 
1 00b  een  jutter  ban  ben  boo2fcD2eben€rt3-^ertoge 
jöarel:  ̂ are  252oeber«3tjnbe  jegentooo2bfgeöep* 
fer  5perbmanbtté.be  11.  èarel  ©iffcDop  ban  Pie^ 
(ïauen252irien/  <6?oot-tïfföeeflerber  ̂ uptfer^j* 

ben/  en  Seopolbuö  25ifTcbopban '^traetfrjurg  èn l^affau;  entoaiSbe.öföoninftsftoiüe/  batbefebou* 
toelijficn  op  eene  tijb bp  ben  $au$  clemente  be vm. 
fouben  gereleDjeert  toerben  /  gclijb  gefcfjiet  W  •,  toant 
ben  Carbinael  Whmm  l  altf  bp  na  spangien  repf* 
be/  toog  eerfl  fijnen  25?oeber  Defoehen  /  en  boer 
boo2t$  om  bed  #2incen  ban  ̂ pan^ienö  2&2upt  te 
balen  en  te  geleptien  -,  bocb  ben  Éoninb  ̂ £»ilip^  ban 
Spangien  toaö  al  oberlebcn  /  eer  befe  bontoeiijlten  / 
W  bp  fofeerc  begeert  Ijabbe  /  geceleb2eert  ïionben 
toerben  /  geujn  bier  na  berljaelt  fal  toerben. 

D<£  öoninli  ban  ©2anbrtjb  /  niet  tegenflaenbe  fjp 
fo  nieultjB  met  be  öoningimie  ban  «Engeland  te- 

gen  beu  ÏJoninh  ban  ̂ pangten  in  ©trbonb  getreben 
toas?/  om  #02loge  offenfibeen  befenfibc  tegen  ben. 
&oninfe  ban  ̂ paitgien  te  boeren/  intocln  ©erbonb 
be  peeren  Staten  <©encrael  ber  ©creenigbe  j^eber^ 
lanben  genomen  toaren/  gelijb  genoeg  tn  't  lange  ber^ baelt  tó/  en  bat  beboo?f3.  ÏJoninftön  berfebepben 
^Ö2ieben  aen  be  boo2noemöc  Staten  gefcb?eben  bab- 
be  /  bat  \}p  ben  boo?f3.  öoninb  ban  spangien  mcen^ 
be  frbele  toerbd  te  geben  in  fijn  epgen  ïanb/  en 
b<0O2loge  bier  h02t  te  maften  /  en  bat  fp  ben  toel  ber- 
fefcert  mochten  bouben/  batbp  b'<0O2logein  alber ernfïe  totlbe  continueren  /  fo  liepen  be  gernebte  nocb- 
tan$  bat  \p  na  ̂ a?0  toass  lupilerenbe/  en  battcc 
alrebe  plaetfe  en  tjjb  toaö  geflelt  om  te  Ijanbelen/ 
ja  be  fane  quant  fo  berre  /  bat  bp  be  graten 
.jelf^baer  ban  abberteerbe/  fo|jp  ooh  W  aen 
»  M  m  2  be 
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be  &omngtnne  ban  Cngeïanb/  geliju  upt  bcffelf^ 
ïtomngintf  232icf  aen  be  Staten  «öenecael  toaö  te 
fien.  ̂ cn  25?ief  toa$  ïupbenbe  alg  bolgt ; 

JMvn  Heer  en  3  onfe  Vr  ancien , 

3&#ef  ban  j  f  Ebbende  onfen  Dienaercn  Raedfman  Gilpinby 
bi  fiiotiin*  Jjj[  u  |§  5eiaft  u  luyden  te  communiceren  van  onfent 

Sjïiani"  wegen  de  faken  betreffende  onfen  dienft ,  waer  van  u 
aen  öe       luyden  openinge  gedaen  fal  worden  by  de  Dienaers 
ffintcn      van  jen  Konink ,  onfen  goeden  Broeder ,  die  fodanig 

èlmltl  zijn,datfe  reciproquelijk  mogen  byna  aengaen  de  wel- 

'  vaert,  fo  van  onfen  ftaet ,  als  van  den  uwen,  gelijk  ook 
van  den  .fijnen :  Hierom  is  't  dat  wy  u  luyden  bidden 

den  fel  ven  geloof  te  willen  geven,  alle  't  gene  hy  u  luy- 
den, belangende  de  Conferentie,  feggen  fal;  en  fo  veel 

te  doen ,  datby  middel  van  u  luyder  affiftentic ,  hy  ons 

met  alder  vliet  rapport  mach  doen  van  al  't  gene  daer 
pafferen  fal, in  regard  van  onfen  dienft.  En  hier  mede , 

Mvn  Heeren ,  Vullen  wy  God  bidden ,  dat  hy  u  luy- 
den altijd  honde  in  fijn  heylige  hoede. 

Uy t  ons  Palays  van  Weftmunfter  dèn ....  Decem- 
ber 1597.  Het  veertigftc  van  ons  Rijk. 

Onderftont, 

UL.  goede  Vriendinne, 

Ondertekent 
ELIZ^ABET 

n. 

<E>'<£pfcD?ifttoa.o': 

Aen  mjjn  Heeren  de  Staten  Generael  der  Verec- 
uigde  Nederlandfe  Provintien. 

t&t  %ece  <0eo?ge  <0ilpin/  fcaeb  m  ben  fcabe 
ban  J&tate  ban  toegen  be  Ifroninginne  ban  €nge; 
lanb  /  becftlaecbe  op  ben  9.  gjanuarij  1598.  bol- 
genbe  fijn  boo2f3- 25?ief ban  Ccebentie  /  bat  /  tjoetoel 
fjace  ifóajeft.  eenige  bienfte  gebaen  ïjabbe  ban  feite* 
een  ©?ebe-j)anbel  (baec  toe  fptoiecbe  geccguiceect) 
aen  ben  eigent  bec  peeren  Staten  <©enecael  /  be 
^eeceCacon/  fpnocljtang/  omfjaec  fabeuctebe* 
tecte  betoonen/  tjaböegoetgebonbcn/  befelbeb2ee= 
bec  becicDtinge  te  boen/  ban 't  genebiegaengaenbe 
3ebect  toa£  geballen  /  te  toeten  /  bat  ben  &oninft 
ban  ©2anftcijft  aen  ïjaec  gefonben  fiabbeben  l^eece 

( Foi.  4.  )|BatfTe/  bte  ftaec  foube  boenbeeftaen/  bat  ben  &o* 
ninftban  $?anftnjft  /   boo2  injttgatie  ban  ben 
$au3V  bp  be  ftëiniftecgbeg  l$oninftgban  «§pam 
gien/  atë  fttcuacbot  enbe  <0enccael  uanbe  Min* 
cebjoebecö  /  feec  aengefocfn  toiecö  om  te  ftomen  in 
communicatie  ban  ©2ebe-ï)anöelinge.   3£at  be 
boo2f5.  ükoninft  ban  ©2anftcijft  begeecbe  baec  in 
mebe  begcepen  te  nebben  be  iBajeftept  ban  €nge- 
lanb:  BSaec  bat  be  boo2f5.  iBtiuflei'sf  baec  toep- 
niclj  Dope  toe  gaben  /  becmito'  befelbe  iBajcftept üupten  ben  &toel  ban  tornen  toa£  gefeten.^at  baec 
op  nabecnanb  becftlacinge  gebaen  toa$  b^  ben  €ct3- 
I^cctoge  3ilbecto/  bat  bp  niet  alleen  becmoeïjte  ©2e* 
be  te  manen  met  ben  Boninft  ban  ©2anftcij&  /  maec 
ooft  met  Ijace  IBajeft.  ban  Cngelanb  :  3&at  Dace 
Hiajcft.  fcec  toel  beeftont  /  met  baec  eece  niet  te 
ftaen  /  ÏJtec  toe  eenig  geïjoo2  te  geben  /  bpfonbec 
aenmecftenbe  batbefen  ©2ebegefonbeecttoaoopfo; 
öantgen  inflcument  alö  toa$  fticDacbot  /  bie  een 
€cï)o  is  ban  ©2cbe/  atëbe  4Do2logealberttaefti.o7 

'en  meefl  gemeent  too?b  /  geltjft  gebleften  toaö  in 
öen  gace  1588.  bat  fp  nocötang  ftaec  becfenect 
ïjoub/  nu  be  fafte  ftaec  aengebient/  en  fp  baec  toe 
toecfoeïjt  to02bt/  banfo  een  becbe  pecfoon/  aljS  ijef 
be  ̂ ontnh  ban  ©2anftcijh  /  tik  fp  toeet  en  bajl 
toebetvout/  bat  ftacc  eece  en  ceputatie  in  fo  bpfon- 
becen  ceputatie  10  ïjoubenbe/bat  lip  Ijaec  baec  niet  toe 
foube  toillen  betoegen/  ten  toace  Dp  bebocenö  toel 
becfehect  toace  bant  geloof  en  be  autöocitept  be0 
^2ctf  -  ̂cetogen  aiüecti  /  in  tieft  falte  geen  ceben 
te  toefen/  toaecom  fp  niet  foube  aenDocen/  't  gene öefe  fafte  belangenbe/  foube  to02ben  geopent/  fon- 
bec  bat  fp  beeftaet  bp  eenige  cefecbatien  geïjouben 
te  toefen/  fonbec  ongs  boo?toeten  niette  mogen  fto- 

men  in  eenige  communicatien  /  Doetocl  nocötan^ 
fjaec  gepepö  nocö  gebacöte  niet  3?  /  om  baecom 
te  maften  eenige  fepacatie :  25egecenbe  bat  bit  be 
uoo?f3.  3§eecen  <©enecale  Staten  aengebient  toec- 
be/  tot  bat  fp  bectfaen  fal  fje&Den'tgene  bo?bec  in 
befengeDanbelttoect. 
€enige  tijb  baecna  fo  fieeft  be  3$cece  <6ilpin  / 

boo?  lafl  ban  be  Boninginne  ban  €ngelanb  /  toe* 
becom  aubientie  becfocljt  in  be  ©ecgabccinge  ban 
be  ï^eecen  Staten  <©enecael/  aen  betoelfte  Dpbefe 
nabolgenbe  ̂ opofitie  gebaen  Dceft. 

MTN  HEEREN, 

ALs  ik  leftmael  in  u  1.  vergadering  audiëntie  hadde ,  tan  De 

hebben  defelve genoegfaem  konnen  verftaen'tge-  fiaebf-ijwc ne  haer  Majeft.  vernomen  hadde  uy  t  de  negotiatie  van  ̂ j^f/" 
M»  de  Maife,AmbafTadeur  van  haer  Broeder  den  Ko-  ̂ enttatl. 
nink  van  Vrankrijk.  En  alfo  haer  Majeft.  zedert  haer 
vorige  fchrijvens  aen  my  van  den  i  y.Decembris  leftle- 
den  oude  ftijl ,  van  u  E.  geen  antwoord  door  my  noch- 
te  derfelver  Agent  (dien  fy  alle  de  particulariteyten 
hadde  gecommuniceert)  en  heeft  ontfangen:  So  ift,dat 
haer  Majeft.  goet  gevonden  heeft  u  E.  te  laten  weten 

't  gene  fy  vorders  verftaen  hadde ,  en  daer  op  gerefol- 
veert:  't  welkfulks  is  geweeft,  alsdefinceriteytvan 
de  proceduyren,  en  den  nood  des  tijds  exi  occafien,ver- 
eyfehte.  't  Is  nu  fo,'dattet  in  de  vordet  handelinge  met 
den  voorfz.  Ambafladeur  van  fijn  Majeft.  gebleken  is, 
dat  defelve  de  prefentatien  des  Koninks  van  Spangien 

fo  brect  vint ,  en  d'oorfaken  fo  dringen,  dat  hy  tot  een 
pays ,  na  de  lange  en  fware  oorlogen  (waer  door  fijn 
Rijken  Onderdanen  ganfehimpatientig  zijn  gewor- 

den) mochte  komen ;  dat  fijn  Majeft.  volgende  de  toe- 
gefeyde  trouwe  en  vrundfehap  met  fijn  Geallieerde,nu 
refolutelijk  geproponeert  heeft  de  confervatie  van 
dien,  begeerende haer  Majeft*.  advijsenrefolutie  in 
wat  voegen  defelve  fal  willen  handelen  van  pays,of  re- 
folveren  d'oorloge  te  continueren ;  met  een  vafte  cor- 
refpondentie  van  allen  zijden  te  volherden  in  d'een  of 
d'andere:  en  dat  in  fulker  voegen ,  als  foude  mogen  we- 
fen,  fo  wel  tot  confervatie  van  fijn  ftaet ,  als  den  haren. 
Protefterende  wel  diredtelijk ,  dat  de  middelen ,  waer 
mede  hy  tot  noch  toe  was  geaffifteert  geweeft  ,  geen- 
fins  kondeprocureren  fijn  verfekertheyd;maer  veel  eer 
fi jnRijk  allenxkens  tot  confufie  en  ruine  brengen.Daer 
ter  contrarie  de  gelegentheyd  fich  nu  prefenteerde,om 
fijn  ftaet(en  haerMajeft.met  hem  gevoegt)tot  een  pays 
en  tranquilliteytte  brengen,  op  alfulke  poinften  en 
conditien,  als  de  gefteltenis  der  faken  foude  konnen 
vereyfehen.  Hoe  rondelijk  en  trouwelijkhaer  Majeft. 
voorgehouden  heeft ,  wat  fijn  Majeft.  fo  van  haer  als 
van  u  E. ontfangen  hadde,en  hoe  in  defer  voegen  op  de 
Propofitie  is  geantwoort  geweeft ,  wort  onnodig  ge- 

acht als  nu  te  verhalen,  als  zijnde  bequamer  fulks  op  te 
houden  tot  ander  gelegentheyd  van  tijd  en  plaetfe. 
Dan  alfo  haer  Majeft.  verftaen  hadde ,  dat  u  E-  eenige 
Gedeputeerden  gefbnden  hadden ,  om  des  gemelten 
Koninks  Commiflarilen  te  vinden  binnen  Roüaen.met 
intentie  defelve  te  difluaderen  van  alle  handelingen 
van  pays ,  en  met  argumenten  en  middelen  te  raden  en 
juftificeren  de  continuatie  van  de  oorloge,  foheeftet 
haer  Majeft.  belieft  (aengefien  fy  metu  E.  E.  een  alge- 

meynen  Vyand  ishebbende.en  dat  d'Unie.fo  vanraed 
als  daed,  het  hooft-punct  wefen  moet  van  de  gemeene 
confervatie)  my  te  bevelen ,  uy  t  kracht  van  hare  brie- 

ven van  credentie,  u  E.  te  kennen  gegeven.hoe  (op  dat 
den  eenen  den  anderen  beter  mocht  verfiaen,enconfe- 
quentelijk  fo  refol veren  van  Oorloge  of  Pays ,  als  met 
onderlinge  communicatie  bevonden  foude  worden 
billijk  en  nodig  te  wefen)  haer  MajefKbegceren  is.dat 
u  E.E.  haer  Gedeputeerde  fouden  willen  nader  autori- 
feren  en  commiflie  geven ,  fo  wel  in  conferentie  te  tre- 

den ,  en  hen  te  voegen  in  alle  voorvallende  correfpon- 
dentien  met  den  genen  die  haer  Majeft.  derwaerts  fal 
fenden  ,  als  mede  eendrachtelijk  te  delibereren  op 
alle  pun&en  ,  daer  op  te  letten  ftaet  in  defe  fake : 
waer  door  alfijlke  refolutien  t'famenderhand  alfo 
genomen  werden  ,  dat  hare  Majefteyten  en  u  E. 
(geunieert  zijnde)   mogen  geluckelijk  en  fincere 

voort- 



i59§- Van  't  Vervolg  der  Nederlaridfe  Oorlogen. 
voortvaren  en  procederen  in  alle  toekomende  occa- 

fien.  Dit  is 't  gene  rny  belaft  is  in  allediligentie  U.  E. 
voor  te  houden,  waer  op  deiel  ve  fullen  gelieven  te  let- 

ten, en  prompte  refolutie  nemen ,  als  U.  E.  in  haren 
raed  en  prompte  refolutie  fullen  vinden  te  behoremtot 
het  gemeene  befte  en  contentemeut  van  hare  Majeft. 

Ondertekent 

G.  G1LPIN. 

£>taun 
Otnernri. 

[ 
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«Beramen 

gefcnöcn 
mn  öf  n 
ïïOHIIlfi 
ban 
IPianftrjjft 

3£c  i$mm  Staten  <£5e  necacï  toacen  ïn  bcfe  fa* 
«en  feec  üeliommeiten  fjeftoaect/  cacöfïa^nïje  al- 

le bagc  /  toat  f?  in  befr  fanc  boen  fouten  /  baec 
stffoimfe  tocebe  gecefolbeect  bat  men  <ö5efanten  fonbc  fen* 
teeï^ecett  tien/  fo  aen  Den  iBonmft  ban  ©janftrijK  /  atö  aen 

be.  ̂ orongiune  ban  €ngeïanb  ;  aen  ben  j&mttnü 
ban  ï>?anftfi)[{  /  om  ten  felben  &oninn  met  be 
fcefïe  tèbenen  /  [jcnlupben  mogelijn  5ijnbe  /  te  bc- 
toegen  tot  continuatie  ban  De  <£>02loge  en  onbec; 
Ijoubiuge  ban  (jet  fóractact  /  batfe  met  ben  anke- 

ren gemaeut  lebben  /  nopende  b'*©o2ïoge  te  boe- een  bcfenfibe  en  offenfibe;  en  aen  be  ̂ oninginne/ 
om  befcibe  te  biffuaberen  ban  alle  öanbelinge  ban 
$ap$  /  en  met  batfe  aigumcnten  en  mibbeïen  te 

tuftifïcercn  be  continuatie  ban  b'<ö)02loge/  en  baec 
toe  ïibccalc  <#jfre  ban  mibbelen  te  p2efentecen/ 
na  be  macDt  öte  ben  ftaet  en  gelcgent&cpb  ban  be 

Beteem'gbe   $ebeclanbcn  ten   uptecjten  foubcn bonnen  of  mogen  b2agen :  €i\  om  tefe  fafee  toel 
tipt  te  (cf&fón  /  toecbe  goet  gebonben  baec  toe 
te  bechtcfen  /  W  men  act)te  baec  toe  beguaemjt 
te  3tjn  /  alfo  toecben  boo?ge(lagen  be  pecfoon  ban 

tpüe^ee»  bat  i$ecce  ̂ [iiftfniié  ban  $afifau  /  ?ïbmicael  ban 
wn^ta  n^cianfc/  cn  ̂ ww  gjojjan  ban  «©Ibenbaenebelb/ 

Süobocact  ban  be  peeren  Staten  '0  Sanbtf  ban 
^ollanb  /  W  fjem  foeïjt  te  eccufeccn  op  ben  %u 
coozbe  Dn  öem  Oebongen  in 't  aenbaecben  ban  fü* 
nen  bienft  /  aï$  bat  SP  bupten  ïfollanb  en  3Bcft- 
$2iejïanb  niet  gcö2uput  foube  to02ben  fonbec  fijn 
fcetoiüinge ;  macc  iiie  eecufe  too?be  nfgeflagen/ 
fulïtö  bat  tjm  tyct  <3iutf«iu$  ban  $aftau  /  en 
ben  3$eece  ban  <£>lbenöacnebelb  gecommitteect 
to02ben/om  met  ben  i^eeee  25ufanbal/3£möafilibenc 
ban  ben  üomnfc  ban  ©?anfenjh  in  tjsk  Sanben/ 
be  ccpfe  aen  te  nemen  /  met  gcebe  ïaft  en  <3n* 
Itcuctie  /  fo  publijne  en  fereetc  /  gelijït  top  tec 
gclegenbec  tijb  en  plaetfe  öjecbec  betljalen  ful- 
len. 

<£\\  tot  be  cepfc  aen  be  Itoningtnne  ban  €nge; 
ïp  oTi?»*  ïartb  /  öcööcn  be  peeren  Staten  fcucael  gecotfr 
wnAtaien  ntitteert  iför.  ̂jjoftan  bari  bec  ïDeene/  <©octo2  in 
S"Sl  *m  ̂ «ïjtcn  /  ïtaeb  en  ̂ ciifïonactjs  bcc  <^tab 
Sn!"  So*  iDibbeiüurg  /  en  ̂ fonöec  gjofian  ban  «5ottinga  / ningmnc  <0ebeputeecöe  ban  toegen  be  l|eecen  ̂ taten  ban 
Dan  «use»  ̂ ejan>j  cn  ©^ejTanb  /  tec  Becgabednge  ban  be 

j^eatn  Staten  ©cnccacl  bec  Beceenigbe  ̂ ebec- 
ianben  /  om  met  Sonuec  Jjloeï  be  Cavon  /  2Ü- 
gent  ban  befelbe  peeren  Staten  <©enet*ael  /  aen 
be  jpajefi.  ban  bc  iioninginne  ban  €ngelanb  te 
beccicöten  /  't  gene  be  boo?f5-  peeren  Staten  <6e^ 
necaeï  nobig  acDten  befelbe  ftace  üBaieft.  te  becnln^ 
een/  om  'oefeïbc  te  been  contmtiecen  inbe  ̂ oilogc tegen  ̂ (\\  Éonin»  ban  ̂ pangicn  ;   en  tot  bien 
cpnbe  i#  ftailupöen  ooh  een  feec  ample  ̂ nftfuc- 
tie  mebegegeben/  foomte  ïjanbelenmetbe  l^onm? 
ginne/  nï^  meteentge  pacaomece  ïlabcnenanbe-  fïept  üibben/  te  bJil'en  confibececen  art  geen 
ce  dienaren  ban  öace  üiajefrept/  tik  tefc  Han?,  Ijacc  tot  noeft  tec/  sebert  fyt  nenhomen  ban  Ijaet' ben  goetguntlia  toacen/  en  liebec  fjabben  be  con^i  öylt  /  met  ben  ïioninfe  ban  jgpangten  en  bert 
tinuatiebanbe(.9o2loge/  baneen  Bjebemetbeisa- \$>m$  ié  toebetbacen  /  boo?  fo  beel  fp  baec  op 
ninhban^pangien:  ^nbooznamepbeltomn-fbebinbcn  fal  /  bat  be  cebenen  /  toacrom  f?  al* 
ginne  te  üebanlien  ban  öace  affiftcntie  /  W  bcfej  tijb.tf  aaigebocOten  i$  gclneeft  en  até  noclj  too:b/ 
gtaitben  fo  goetbiiïüg  gebaen  Ijabbe  /  baec  booj  niet  nonnen  nocl)  Op  txn  fconinft  ban  «Span 
befe  3tanbcn  gcote  loelbaben  Dabben  ontfangen  en  gien/  gebonben  aen  be  macl)t  en  antecttept  ban 

<Btfnnten 

iauu. 

bec  öet  beïtfeï  ban  be  öoomfe  CatTjOlijae  ticlt^ 
gtc  ■,  bpfonöec  bat  lip  nu  beboub  /  bat  «itttt  be 
glli'aittte  /  W  bc  Koninh  ban  ©janftrijU  met  bc isoninginne  ban  Cngelanb/  baec  onbec  ̂ c  ̂ ta^ 
ten  <©enecael  mebc  acngenomen  toarcu  /  fijn 
Rcacötcn  meec  geftnaltt  toacen  :  ban  gemetüt 
Defe  gemepne  ©ccODittcntffe  fo  gocben  boojfpoct 
paobe  geljab  /  en  mecc  ftonb  te  toecljopen  /  bat 
Ijai-c  iDajcftcpt  alle  mibbelen  milbe  aentoenben/ om  ben  lioninft  ban  ©?anftcrjK  alle  ©?ebc-l)an- 
beiinge  af  te  bocnfmjbcn/  en  te  bccfiaen  tot  coiu 
tinuatie  ban  be  <©o2logc  /  en  Haec  3Hmbaffabemö 
in  ©janhcijli  ji'jnbc/  of  bp  Ijatc  j^ajetteptte  fen* ben/  om  met  ben  öonitrtt  boo:nocmt/  eii  be  <0c^ 
fanten  ban  be  Staten  ban  $cbcclanb  /  te  camen 
ben  boet  ban  be  <®02loge  /  boo?  befen  jare  te  on* 
becljoubcn/  totüefcï)ecnungeban©2anïirijR/  <^n- 
geïaub/  f!?eclanb  en  iic  3öeceenigbe  i^ebeclanben:  ( foi.  j. 
"vöaec  toe  bc  Staten  /  onaengcfien  be  geetc  fto* (ien  bic  Ijet  boo2leben  jaec  gebaen  toacen  /  fn  ïjen 
nocfjtanss  fu\h$  fullen  ebectuecen/  bat  fp  bectrou* 
toen/  batfiace  n&ajefftpt  en  ben  boo2fs.  ̂ ontun/ 
fullen  Ocuüen  en  nemen  contentemeut  /  jjcbbcnbe 
tot  bien  cpnbe  finale  lajt  en  Commtffie  aegeben 
beboojf5.^cecenai5cfantcn  in  ©ianliïijh  tócfettbc/ 
ban  op  ben  boet  ban  continuatie  ban  b'<0O2loge te  ccfolbctm 

&u\h&  bat  f?  betcoutoen  /  bat  baec  &p  alle  ge^ 
P2etenbeecbe  negotiatie  ban  JE>2ebe  /  baec  af  ben 
fóonina  ban  ©janScijn  boo?  fyncn  5lmbniTabeuc 
ben  l^cerc  ban  jfêapfe  /  ïjaec  ilèaieU-  Dabbe  bec^ 
b3uticljt  /  en  baec  af  (jaec  |Baje|t.  eeeft  boo2  ben 
i^eere  Cacon  /  en  baec  na  ben  ̂ eece  <0ilpni  ope* 
nmge  gelieft  fjceft  te  boen  /  fullen  nomen  te  cefTe* 
een/  atë  toefenbe  niet  alleenlijk  tegens  b'Hlliantte 
en  3ligue  fo  onlang  gemaent ;  maec  ooa  tegen.* 
be  becfefiectfjepb  ban  btpht  be  iBaieftepten  naer 
^oninftrijHen  /  <Dnbecfaten/  be  <0eunieecbe  ©20? 
bintien/  enbengeneelcnftaetban  CÖ2iftenDepo. 

3Bant  nabemael  be  oo?fane  ban  be  <0o2loge 
bp  ben  Bonin»  ban  ̂ êpangien  të  gefenbeect  op 
be  ̂ anfclijïte  föoomfe  Religie  /  om  onbec  p2etect 
ban  befelbe  te  nomen  tot  een  genecale  0»bnac>- 
tfyit/  itfpecpetuel/  enïjemgebenbe/  fo  Op  meent/ 
cecljt  en  atttöocitept  om  alle  ̂ omnütijHen  m 
Sanben  fiem  bp  ben  ̂ airê  geabanbonneett  /  te 
bclinjgcn  en  in  te  nemen/  fo  Ijceftmen  geen  epnbe 
ban  bc  <©o?logete  bectoacDten/  be  faï\t  tocienbem 
ben  tegentooo2bigcrt|taet. 

IKacc  Det  boo?b3crpcn  ban  ben  3D2fbe  i$  op  be 
fclbe  pjactöüen  gegtont  /  ató  alle  boo2gaenbe  ne- 
gotiatien/  gelijn  öacc  liBajeilent  bat  ooït  fcec 
lucl  ijceft  geconfibcceert  /  en  namentlijn/  bat  b:iï 
felben  perfoon  iticljacbot  /  Ijk  ojöinacts  inben- 
teuc  en  minijlec  iö  ban  fulfte  öaribelingen  /  baec 
in  to02t  geb2upnt/  en  onbec  ben  foeten  naem  ban 
ftubt  1  uit  fp  niet  en  meenen  /  te  bebec&cn  D^ec 
lijtige  acn(ïagenban€>02loge. 
€n  of  be  tëpanb  fcDoon  ben  ©?ebe  meenbe/ 

fmiüt  alleen  toefen  boo2  een  tijb  /  om  fijn  faken 
in  o?b)e  te  béngen  /  en  met  meccbcc  commobi* 
tept  en  gelegcntljepb  b'vDojloge  toebeeom  te  be* ginnen  /  baec  toe  ben  &onin&  ban  ̂ pangien 
ntmmecma'c  geenc  occafie  Bonnen  geD2eften. 

3£>at  be  %eccn  Staten  baetom  Ijacc 

> 

tot  nocl)  beïjouben  toacen  /  en  bcjS  ̂ oninusS  ban 
^pangienö  ̂ cljatten  toacen  uptgeput  /  en  iu 

fulfecit  ftaet  ge&2acljt  /  ̂ t  \)p  genootfaeht  toao5 ©2ebe  te  becfoenen  /  Opfonbec  aen  ©janhnjn  / 
toelft  ïttjn  Op  toi|ï  mcbé  boo2  be  lanïibucige  bin- 
nen-ïanbfe  ëo?loge  /  W  fip  baec  babbe  gcjtetKt/ 
en  bp  alle  mibbelen  gebojeb  en  onbcrDoubim  /  on- VI.  Deel. 

be  ̂ ngnifute  /  nocb  bp  M\  $>au$  /  tegen  t;er. 
\  fonbament  ban  fnn  (tact  en  Religie  /  notft  boo? 
fijn  pecfoon  en  bucenbc  fijne  cegeringe/  nocl)  beeï 
min  boo?  ftjn  ̂ uercffeta^  /  betgebcn  \m\j  bec- 
geten  to02bcn. 

^ulh.^  bat  be  meeninge  niet  i$  bat  b'<0O2lo? 
ge  gequitte^ct  foube  toecben ;  mate  cetftbe  booafi. 

pin  1  %\* 



4*4 Het  vijf-en-dertigfte    Boek, 
3Liguc  en  JflUtantfen  te  fyeben/  en  een  bantod 
alüeerbe  te  obccbaUen/  en  öaer  ober  fnn  macbtte 
«jocbentcgenö  Panacee/  cnalfoöe  boo2öclen/  öie 
ïjarc  iföajeftept  en  öen  Ikoninft  Beeft/  toeebtene- 
incn/  cntf^wloge  te  becbattcn  op  fiinen  ttjö  /  alö 
[)»  fouöe  mcenen  meer  boo2öeeitf  te  Bebben/  'ttoelb 
bc  nature  ban  öc  fahe  itr»ti»i)?ï  /  en  öe  ercmpelen  ban 
alle  ouöc  tijöen  Bebben  gelcert. 

nnöicn  öefc  kanoen  tn  ben  fïaet/  öaer 

oeboo?t  too?öen  /  en  te  manen  befoingneren  met 
öen  boUen  Haeö  ban  ben  fooninft  /  't  felbe  toerbe 
Benlupöcn  geacco2öeert:  <©e  peeren  ban  ben  felbe 
föaöe  toaren  ben  Canêeltec  ban  ©2«nbrijft  /  be 
hertogen  ban  €fpernonen  25ouiüiori/  be  peeren 
ban  ̂ cljoonburcB  /  «^ancp/  ©illerop/  fBlefTtë/ 
MeffiQ  en  25ufanbal  /  altoaer  fo  bp  ben  toelge= 
meiten  ïfeere  ̂ mbaffaöcur  Cecyl  /  tipt  name  en 
ban  toegen  Bare  itëajeftcpt  ban  Cngclanö  /  en 

in  be  fafecn  3nn  /  geen  JBapS  nocb  ©?eöe  bonnen  bp  be  <0ecommitteeröc  ban  be  peeren  Staten 
maliën  /  fo  ban  öaer  u>t  niet  anöere  bolgen  /  i  boo2fcB2eben  /  ban  toegen  be  peeren  Staten  <0e* 
ban/  fo  becre  fp  toeröen  berlaten /  fp  b'<®02loge  neracl  /  bp  bele  rebenen  en  argumenten  bertoont 

598, «Heen  fullcn  moeten  ö2agen  en  tn  groot  Bafaröfïaen 
ban  obceballen  te  tooiöen/  Ö002  öien  ben  fconinfe 
in  3©apenen  fal  mogen  blübcn/  fo  te  toatee  als 
te  lanöc/  om  öe  <0euwecröe  $20bintten  te  be* 
bedjten/  fo  iö  bp  altijd  gcreeö  om  ooft  met  öe  eer- 
ffe  occafic  te  inbaöeren/  öe&omnhrn&cn  ban  Bare 
3,Bajelt.  enbanBjanfeiijft. 

€n  fo  bette  be  <£5cuniceröe  $2obinttenoberbal- 
len/  of  anöerfinttf  onöer  öe  macïjt  öeg  &oninb£ 
ban  ̂ pangien  gefaaebt  toeröen/  bat  <6oö  381* 
anacljttcb  toil  berboeöen  /  fo  beeft  ftp  öcs  te 
mecv  commoöitepts  en  maebt  omfijn^anöentc 

bebeebten  /  en  fijnen  fïoel  ban  ö'<S>02toge  tn  öefe 
gtanöai  te  fteïietv 

©eljalben  öefc  argumenten/  3ijnöeboo2f5.  <0c- 
fanten  nocb  bcel  meer  anöere  ban  fo  gcoote  conft* 
beratte  en  confequentie/  tn  baer  tnftrucrte  meöe 
gegeben/  öic  top  om  bc  lanWjeoö  bier  beeftou- 
gen/  alfo  öic  aen  anöere  plaetfch  füllen  bertjaclt 
toeröen. 

25lfmcn  nu  boo2öe  bat  be  fjanoelmgcbanBJeöe 
meer  en  meer  gcb02öcrt  toccö:  tn  ©2anbiïjh  / 
fo3i)nöe  boo:fcb2cben  peeren  <0cfamcn/  gufttnutf 
ban  j^affaü  en  ban  <0löenbarnebe!ö  /  met  ben 
ï|eere  ̂ mbaffaöeur  ©ufanbal  /  gcreplt  na  ©2anb> 
rijft  tctoater/  metgoeö  Conbopbaneen$02logtf- 
<§cBip  of  ttocc,-  maer  öoo?  contrarie  toinö  fijnfp 
langer  onöertoegen  getoeeft/  al$  fp  berBoopt Baö- 
ben. 

aifcijtwn     ̂ cn  19.  HBartu  3nn  fp  tot  SNepen  gebomen/ 

?f  f5an'baer  ban  fp  öe  peeren  Staten  ben  20.  Bebben  ge- 
©"anHrp  aöberteert  /  en  bat  fp  alöaer  berflaen  baööen/ öat  öen  üontnft  fouöe  toefen  binnen  Hamcs*  /  en 

öatfe  gcrefolbectt  toaren  ben  naeficn  toen  na  öen 
Uoninb  te  b02beren  /  op  öatfe  Bet  rctaröcment/ 

gecaufeert  Ö002 contrarie  toinö/  metötligenttefou.', öen  comnenferen  /  tot  contentement  ban  bepöe  ba- 
re i^ajeitepten:  fclj2nben  öat  f^  öaer  niet  anöerö 

bonöen  bertlaen  /  ban  öat  öe  generale  inclinatie 
op  't  ftuh  ban  bc  ©leöc-fjanöelinge  inöe  ouöe  poinc? 
ten  tlont  /  en  öat  (Kt  bcfoigne  tot  ©erbinö  boo2t^ 
ging  ;  toilt  bocb  (fc02ijbenfe)  alöaer  alle  upterfte 
öcboir  boen  /  op  öat  bare  jjiöajeftept  macö  be- 
toeegt  toeröen  /  fijne  liBajefl.  met  een  goebe  p2e- 
fentatte  ban  fecourö/  tot  continuatie  banö<@02ios 
ge/  te  meneren/  en  onjs  bp  alle  gelegentbepö  aö* 
biferenbanöe  gelegentbepö/  inclinatie  en  bumeu- ren  alöaer/  top  fullcn  ban  gelöben  boen  banöefer 

3ijöe. ©e««f«n«    fóomenbc  b^  öen  féoninn  tot  ̂ ntftero'  /  open- 
nn\  homenjje  ̂   jjacen  laft  aen  fijne  iBajefl:.  met  öe  <0ff  ren 
bVÏ?Jt°*en  mefentacten  tot  öe  rontinuatie  ban  ö'«©02loge 
Sn!™*/  bcnlupöen  fcb2tfte!ijb  meöe  gegeben.  ï©en  =öontnb en  openen  ijeniupöen  tot  berfcbepöcn  repfen  geboot  bebben^ 
trom  i«P'öe/  fó  ten  öeclc  felfg  alefeenföeeljj  0002  cenigeban 

öebooznaemflc  peeren  ban  fijnen  öaöe  /  begeer- 
be  ten  leften/  öat  fp  l)cm  tot  i^antcö  fouben  bol- 

gen/ gelijb  fp  öeöcn.  tCot  gamess  gebomen 3ijnöe/ 
beeft  ben  ̂ ontnb  /  fo  felf£  alief  Ö002  <ö5ecommit- 
teeröe/  bmluptenberblaert/  öe  gelegentljepö  ban 
fiine  faben  /  0ijbcn  en  Onöerfaten  te  berepfcljen/ 
bat  fjp  met  öen  ̂ pangiaert  B2ebc  mo(!e  maben. 
;De  éeere  Cecijl/  afimbaffaöeur  ban  öe  &ontnfel. 
iBajeft.  ban  €ngclanö  /  om  gelijhe  faben  gearri* 
beert  3ijnöe  /  Beeft  gelpe  anttooo2öc  en  berbla- 
ringc  ban  öen  5loninb  en  fijne  <Öecommitteer- 
öe  ontfangen :  g^aer  na  bonöen  fp  goet  /  öatfe 
rfarmmlijR  op  öe  fake  ban  öcnlupöcc  laft  fouöcn 

ambt 
Staten 

upr©te» 
pen. 

toeröen/  öattetbceleecltjber/  berfeberöer/  enp?o* 
futelijhboo?  fijn  iBaiejtept fouöe  toefen/  met€n* 
gelaiiö  en  öe  Staten  <0enerael  öer  ©ereenigöe 
.^eöerlanöen  /  bolgenöe  öe  (Cractaten  onöerlinge 

gemaebt/  tn  bmntfrbaptc  blijben/  en  öen  ̂ pan*' giaeröen  en  gefpaniolifeeröen  upt  öe  $eöcrlanöen 
te  berb2ijben  /  en  öe  obferbantte  ban  öe  iligue/ 
als?  met  öen  «^pangiaert  te  banöelen :  3^aer  op 
Ijenlupöcn  epntelijb  in  effecte  öefcibe  anttooojö 

ief  gegeben  gcto02.öen  /  atë  boren  berljaelt  iö.  "®z 2Cmbaffabeur  ban  €ngelanö  boegöe  öaer  nocö 
bp/  om  toecb  te  nemen  't  gene  men  bcm  na  fep* 
öe/  alö  öat  ÖP  nocb  tot  \yn  maften  ban  öen  ©2e* 
öe  /  nocb  tot  bet  öoen  ban  fecouctf  ter  €>02loge/ 
toasf gelall;  öaer  opb^berfelaeröe/  öat  foöenïjo* 
ninft  een  particulier  öcfTepn  ter  <0O2logetoilöeopc* 
nen/  bare  liDajeltept  Ijemöaer  tn  fouöe  amftcren. 
<De  anttooo?be  ban  ben  iJiaeö  toeröe  geöaen  bp 
öen  Canfelter  tn  terminis  generaJUus  ,  met  beet 
complementen  /  en  in  onfebere  termen  /  öocD  öat 
bp  öen  &oninft  alle^  fouöe  rappo2teren  /  om  f[jn 
epntelijfte  refolutte  te  berftaen  ,-  en  beeft  öe  Igeere 
Canfelter  tn  fijne  anttooo2öeen  berhlaringebeï^ee» 
ren  <0efanten  ban  öe  ,$eöerianöenboc2geftelt/  on- 
öer  anöere  reöenen  /  öat  fp  met  öen  Honinft  ban 
^pangien  meöe  tn  banöelingefouöen  treöen/  öat 
men  toel  goeöe  Conöitien  boo2  (jaer  fouöe  beöin* 
gen  /  öaer  op  öat  öe  Staten  öer  ©ereenigöe  $& 
öerlanöen  toeöer  onöer  fijn  gebieö  fouöen  bomen/ 
en  öat  menbp  biolatieban  öefelbe  Conöttten/  ban 
bepöe  bare  IBajeftepten  goeöe  fecourfen  fouöe  \yefc 
ben  te  bertoacbten.-3©aer  opfp  lupöen  refoluteltjft 
anttooo2öen  /  öat  fulftjs  boo?  een  nuaöen  raeö  bp  tyn* 
lupöen  geaebt  fouöe  too?öen/  öat  fp  ben  onöer  öen 
feoninftban^pangicn/  op  goeöe  Conöitien/  fou* 
öen  (tellen  ;  toant  al0  (©nöerfaten  ben  onöer  een 
groot  ï^ooft  ftellenöe  /  öeflfelfsEf  autljoritept  toillen 
befmjben/  geen  goet  fucce^  öaer  ban  ftonöe bolgen/ 
en  öat  men  öaeromgebeel  upt  fijn  gebieö  mofteblijs 
ben/  en  öat  menbp  bmlupöenniet  fouöe  geloben/ 
öat  men  affittentte  ban  Bare  bepöer  Iföajettepten/ 
fonöeröifficulteren/  fouöe  beftomen:  ̂ oöatfplup? 
öen/  öoo?  <0oö0  genaöe  en  goeöe  öeboiren  /  nocb 
baööen  miööel  om  te  onöerrjcuöen  bonöert  öertig 
©aenöelen  goeöe  ̂ olöaten  ©oetftnecbten  /  en  3  000. 
üupteren/  met  een  goeöen  train  ban  <0efcbut  en 
anöere  beBoeften  inöe  <©02loge/  offenfibe  en  oefen* 
fibe  noöig  /  met  Bonöert  «^cBepen  ban  £>02loge/ 
fo  in  Eee  a$  op  öe  binnen  toateren  ;  en  öat  als* 
fp  ban  alles  ontbloot  fouöen  toefen  /  öie  affiften* 
tie  fouöen  bebben  te  bcrtoacBten/  engeene  miööel 
len  om  ober  öe  biolatien  öer  conöitien  te  blagen 
aen  öe  koningen.  *©aeropöen  ̂ ertogeban<£fper* 
nonfepöe:  <§p  bebben  groot  gelijb. 
^en  öoninft  Beeft  öaer  na  öen  ̂ eere  ban  <BU 

öenbarnebelö  bp  Bcm  alleen  ontboöen  /  en  Beeft 
Bern  öe  reöe  en  ban  fnn  epnöeujfte  ïtefolutie  na- 
öer  becblacrt  /  en  öat  öaer  ingeene  beranöcringc 
bonöe  ballen.  ,§o  beeft  Bp  bacr  op  aen  fijne  |Ba* 
jeftept  gefept  /  naöitn  fplupöen  al  geöaen  baööen 
om  fijne  c^föa?e(tept  te  öiberteren  ban  bet  beflupt 
öer  banöelinge  /  en  öat  fijuc  ifêajeftept  öaer  toe 
niet  toajef  te  bctoegen  /  bat  B?  niet  anberö  toilt  te 
feggen  /  ban  fijne  llSajefrept  feer  ootmo"öelijft  te 
biööcn/  öat  fijne  ̂ ajeft.  met  Barcp2efenrieenlf* 
berale  off' ren  /  fijn  meefte  ötenlte  /  profijt  en  ber= 
feheringe  ban  fijn  perfoon  /  ïttjften  en  v^nöerfa* 
ten/  totnaöeeibanöe^pangiaects?/  fouöitoiben 

bo?ï 



598. Van  't  Vervolg  der  Nederlandse  Oorlogen. 
boderen/  en  Denlupben  in  toepnig  bogen  affcDept 
geben/  met  fo  goeben  en  bjucljtbacigc  cefolutie 
en  beloften  ban  affiftentie  /  Dat  fp  lupben  bace 
%ecen  Committenten  mocbten  becfehecen  ban 
fijne  iBajefteptg  opcccfjte  goebe  meeninge  totben- 
lupbec  ueDoubenifTe.  ̂ ijne  iBajeftept  fcpöe  bem 
feec  aengenaem  te  toefen/  batbp  bemechte  uptbe 
boojfc.  tooo2ben/  bat  bP  Dem  fijn  meefïc  boo2beel 
tegen^  ben  .gpangiaect  toetoeufcbte  /  felfë  om 
fijn  profijt  te  boen  tegentf  ben  feiben  /  met  Dace 

C  Foi.  6.  ̂  p^cfentatie  en  ïtbecaïc  off'ccn  /  en  batljp't  felbeniet 
aüeen  Jegcn0.be  lüeecen  be  graten  »0enecacl ;  maec 

ook  jegens  öem  en  be  fijnen  in 't  pacticuliec  (bieljp fepbe  toel  becfebect  te  3ijn  /  bat  Dem  bcel  jaren 
met  goebe  opceebte  affectie/  bienfte  gebaente  Ijeb* 
ben)  ooit  in 't  becbebigen  ban  fijn  eece  (tegens  be 

.  fuiminatie  ban  be  iBiniftecg  op  fijne  conbecfie) 
toilbe  ecbennen ;  en  gaf  ï^m  ho?t$  baec  na  in  't 

.  pacticuliec  monbelinge beloften/  ban  bat  Dn  aen  be 
^eecen  Staten  <6enecacl/  bpfume  ban  bétalinge 
ban  fcljulb  /  foube  fourneren  in  bier  jacen  bectia 
ïionbect  bunfent  föcoonen/  feggcnbc/  bat  f)p  inbe 
Janbelingc  foube  moeten  beloben/  fjen  lupben  geen 
affiftentie  te  mogen  boen^  maec  batijp  beeftonb/ 
fc  ailben  te  betalen/  geen  affiftentie  gecenent  te  bon* 
nen  tooien 

<De  fycm  <3I«fli'mtss  ban  $atfau  en  Dp  met  2&2ie* ben  aen  De  peeren  Staten  gebimiteect  jjjnbe/  na- 
men bare  cénfe  obec  ̂ cgtf  /  om  albaec  te  bec* 

fiaen/  of  in  be  ftanbelinge  tot  ©ecbing  geen  bec* 
anbecinge  te  ballen  appacent  toa$7  en  albaec  bec* 

jiaenftcbbcnbe/  bat  bet  €cactaet  genoeg  op 't  fuip* 
ten  toas  gcb:acfjt  /  namen  Dace  cepfe  na  €nge* 
ïanb.  3£aecnain  <£ngclanb  bpbace  iiBajcfïe|?tge* 
feomen  toefenbe/  rjebbcn  fp/  bolgenbe  Dace  %i\z- 
ben  ban  Ccebentie/  banbe  ï$eecen  Staten  <0ene- 
rael/ na  begebane  complementen/  geopent/  intoat 
{ioinctcn  fp  be  banbelingein  ï&anncijli  Dabben  ge* 
aten/  en  becfoebten  bacei^aiefteptg  bectcooftin* 
ge  enbe  affiftentie/  om  bace  fauen  ftaenbe  te  bou* 
ben  ,•  bare  iBajeftept  toonbe  baec  feec  gualijfe  te 
b2eben  in  be  p20cebucen  ban  bén  feoninn  ban  ©2anh= 
rijft/  en  fepbe  in  cffecte/  batfp  meer  rebenen  bab^ 
be  om  bp  fjanbclinge  Daec  en  baren  tfaet  te  bec* 
feftecen/  atè  ben  üoninb  ban  ©2anbcijft/  en  fcp> 
be  ook  futftö  te  toilleii  boen  /  gebjupftenbe  feec 
Öooge  tooojben  tegen  ben  auoninft  ban  ®2anb* 
rijn. 
&P  üebm  infiantie/  bat bare  iBajeft.  aen  Dun* 

nen  ftaet  foube  belieben  te  continuecen  Dace  &o* 
nirtRUjfte  affectie  en  affiftentie/  op  batfe  beDouben 
mocbten  toefen  /  en  boo:  Dace  banbelinge  niet 
gcbjocljt  toozben  tot  befperate  cefolutie  /  bat  fp 
lange  jacen  /  met  Dace  affiftentie  alleen  /  Daec  fjabbcn 
gebefenbeect  /  en  met  a5oöc?s  Ijulpe  baec  nocb 
toel  Hoopten  te  befenbecen/  bp  continuatie  ban  (ja* 
re  majeflept3$  fabeuc  en  afjïftentie ;  en  bat  ben 
Skoninh  b^n  belooft  (jabbe  te  cemboucfecen  Oen- 
ïupben  bseftcebte  penningen  tot  fnn  fecoucö.  ï|ace 
,#ajeflept  ba^be  een  gemeliju  Dumeuc  /  en  fcpXn/ 
bat  fP  benlupben  foube  affiltecen  /  al£  fp  fouben 
toefen  in  't  toatec  /  toijfenbe  tot  obec  be  feirttie* 
^nntelijfi  beeft  bace  IBajefl.  benlupben  nocb  boo? 
affebept  gegeben  /  batfe  metten  eecfien  toilbe  bec* 
toaebtert  «©efanten  ban  be  ï|eecen  Staten  <6ene* 
tael  /  om  ban  befelbe  te  becflaen  /  toat  contente* 
ment  Melbe  Ijaec  fouben  toillen  geben  boo?  bege* 
bane  affiftentie  /  en  toat  fp  boo*  Ijaec  fouben  toil* 
len  boen/  en  bat  fp  be  banbelingemetben^paert- 
fen  fo  lange  foube  opbouben. 

Bau  bace  jiDajefl.  febepbenbe/  befoebten  fpbm 
Ïiail02b^5urlep/  gcotcit  €cefo2iecban€ngelanb/ 

4*J 
'Jen/  feagenbe/  bat  bcfeibcbabben  en  moffen I;:b* 
oen  cibile  nttecmetatien.  ^p  toaren  niet  tocpni'g bectoonbert  in  befelbe  fijne  bcrlilaringe  /  alp  feec 
toepnig  acco2bcrenbe  met  be  tooo2ben  en  p^o^ao? 
Iten/  bie  fp  reebt  te  boren  upt  ben  monbe  banbe 
ïüontnliïijtte*  j^ajeftept  becflaen  Dabben  ;    maec cecommanbeccnbe  aen  fijn  «Excellentie  befee  %mt 
ben  faïien  /  befenfie  en  afTiflcntie  /  namen  fp  ban 
Dem  baec  affebepb/  enbebbcii  bareecpfe  nalju^ 
geb02bect ;  en  in  ben  a$aac  gebomen  3imbe  /  bcb* 
beit  Daeccapp02t  ban  bepbebe  boo2f5.  bace  &eaa* 
tien  gebaen/  en  toat  üp  Den  /  bolgenbe  benluuöcc 
laft/  isöuptoececljt/  en  toat  Ijenbaec  in  iötoebec* 
bacen.  ï|iec  upt  10  toeberom  een  anbec  legatie  ge^fsrotm* 
bolgt  aen  be  l^ontngtnnc  ban  <£ngelanb/  ommetOEhbauJ fct Dace  j^ajefïept  te  banbelenopbe  beceffeningebapfeiiaX 
bace  gccpfcUte  fcfjulben  /  iik  fr  toaö  begcotenbe  obec  noninoin» 

be  bonbect  en  ttointig  bortbect  bupfeiit  oulbenö/"'150^"* 
alleenlijb  upt  be  ttoee  Contracten  ban  ben  jaceBt 158^.  ©an  toelbe  legatie  top  biec  na  tot  fijnec 
plaetfe  b2eebec  bccljael  maften  fulicn, 

<De  öortinh  ban  ©2anbrijb  babbe  aen  be  ï|ee* 
een  Staten  <0enerael  /  al-eec  be  boo2f5.  <0cfnn  • 
ten  bp  öem  guamen/  gefcf)2eben  ben  nabolgcnben 
252ief  /  Ijk  bp  liertlupöert  be»  24.  ginnuarij  toaef 
ontfartgen/  en  alfo  befelbe  op  bcfe  falie  in  confibe? 
ratte  i$  bomenbe/  Ijeb  tft  goet  gcbonbai  befelbe  al- 
Ijiec  te  infeccren. 

Seer  lieve  en  goede  Vrundm  ,  Gtalliende  en  Bond- 

genoten. 
IK  verwachte  met  goede  devotie  de  Gedeputcer-23;feföf; 

de,  die  den  Heerevan  Bufanval,  mijn  AmbaMa- ?°n'n'iS 

*Cffcïjept 
bp  De  Bso* 

Smcïana  in  fijn  Uamec/  en  na  gcoeteniffe/  beben  aen  fijn 
De!i<©£fan*€rcellentie  openinge  /  Doe  be  fanen  in  ©2anlici)b 
ttn^upt  fjpbenbectcchflonben.  eengroten  €cefo:iecfep' 
wiïSmSt  ̂   '  öat  fc*n  feomufe  ban  ©2anbcijft  feec  toel  be* 
!e8«öen.   be/  bat  f\p  fijn  pecfoon/  ftaet  /  Enne  en  <©nbec* 

faten  berfebecbe  metbe  ©2ebe-Danbelinge/  en  bat 
Dn  fulftö  fcbuiöig  toaö  te  boen  /   ais  ïtoninb/ 
niet  jcgenftaenbe  be  (Ccactaten  anbec.oi  in  biel* 

VI.  Deel. 

ieföcp 

mijn  Amballa-  ̂ J1'"'^ 
deur ,  by  u  1.  refiderende ,  my  gefchreven  heeft ,  dat  ©jnn&tijft 
gyluyden  gedelibereert  had  aen  my  te  fenden,  omoenöc 

t'famen  te  adviferen  en  refolveren  wat  wy  dit  te-^Iateit 
genwoordjge  jaer  te  doen  hebben ,  tot  den  gemeenen  Sn  ""Si* 

welftand  van  onfe  faken ,  op  de  occafien  die  fich  pre-  nuacp* Tenteren.  Den  tijdisfeer  verlopen,  enmy  dunkt  dat '598. 
wy  niet  dan  al  te  lang  getoefr  hebben  met  daer  op  te 
beftemmen.  Daerom  bidde  ik  u  I.  hen  te  doen  fpoedi- 
gen ,  of  my  door  eenigen  anderen  middel,  fo  haeft  mo- 

gelijk fal  zijn,u  1. deliberatie  te  verklarcn.Ik  heb  by  u  1. 
Brieven  van  den  1 1.  December  wel  verftaen ,  hoedani- 

ge  u  1.  geneygtheyd  is ,  en  de  fondamentele  redenen 
van  dien,  die  ik  beken  feerconfiderabel  te  zijn,  en  alfo 
fy  tot   principael  objedt  hebben  de  confervatie  van 
mijn  eere  en  van  mijn  profijt  met  het  uwe ,  en  kan  ik 
niet  laten  u  1.  van  ganfeher  herten  daer  van  te  bedan- 

ken ,  gelijk  u  1.  afTeftie.verdient ;  u  1.  biddende  ook  te 
geloven,  dat  gyluyden  geen  Prince  u  Nabuyr  en  Geal- 

lieerde ,  't  goed  ku:  t  wenfehen ,  die  meer  tot  u  1.  wel- 
vaert  genegen  is  dan  ik,  en  wil  continueren, fo  veel  my 
mogelijk  fal  wcfen ,  gelijk  ik  Rofel ,  ordinair  Commif- 
faris  van  de  Oorlogen ,  brenger  defes ,  bevolen  hebbe 
u  1.  breeder  te  verklaren.  Ik  heb  hem  ook  belaft  u  1.  te 

feggen  de  refolutie ,  die  ik  genomen  hebbe  van  in  Bre-* 
taignen  te  gaen  ,  en  ordre  die  ik  gedagt  hebbe  te  laten 
op  de  zijde  van  herWaerts-over,  tot  verfekerthey  t  van 
mijn  Frontiere  van  Piccardien.  Maer  ik  bid  ui.  my  by 
teftaenmetó  Cromftevens,  en  8  Vlieboots,  gewa- 

penten  toegeruft  met  Krijgf-volk ,  Victualie  en  Ar- 
tillery,  alleenlijk  voor  4  Maenden ,  om  my  de  Reviere 
van  Nantes  te  helpen  befchermen  en  barreren ,  gedu- 

rende het  beleg  van  de  voornoemde  Stad ,  waer  mede 

ik  gedelibereert  hebbe  mijn  wapenen  in 't  voorfz. 
Land  te  beginnen ,  het  fal  binnen  2.^  dagen  of  den  le- 
ften  February  konnen  wefen ,  dat  ik  voor  de  voorfz. 
Stad  komen  fal ,  binnen  welken  tijd  het  noödig  is ,  das 
ik  bygeftaen  worde  met  de  voorfz.  Schepen,  ommy 
daer  mede  te  behelpen  in  defeocca(le,daer  mijn  eer  en 
den  welftand  van  mijn  faken  fo  veel  aen  gelegen  is,  dat 

my  daer  in  byftaende,ik  in  u  1.  gehouden  fal  wefen  van 
deverloilïngedefer  Provintie,  om  dat  te  erkennen  in 
alle  faken  die  fich  prefenteren  tot  ui.  vernoegen;  ge- 

lijk u  1.  van  mijnen  't  wegen  breeder  verklaren  fal  den' 
voornoemden  Commiflai  is  Rofel ,  van  wien  gyluy- 

den ook  geinfoimeert  lult  worden  van  een  tegen- 
woordigen  ftand  van  mijn  faken ,  en  van  de  Regimen- 

|Bm  4,  ter» 
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ten  Voetvolk ,  die  gyluyden  't  voorleden  jaer  tot  mijn 
dienft  hebt  befold  en  onderhouden ,  tot  welkers  beta- 

linge  ik  u  J.bidde  noch  dit  tegenwoordige  jaer  bctalin- 

ge  te  geven;  want  mijn  faken  hebben't  fo  (eer  van  node 
als  oyt :  En  dit  zijn  fo  veel  Krijgflieden  , die  altijd  be- 

reyd  Tullen  zijn  ui.  te  dienen,  alsd'occafie  fich  pre- 
Tenteren  (al,  gelijk  u  1.  den  voor fe.  Rofel  feggen  fal ; 
dien  ik  ui.  biddeté  geloven,  en  met  den  eerften  met 
u  1.  antwoord  wederom  tefenden.  God  biddende,  feer 
lieve  en  goede  Vrunden,  Geallieerden  en  Bondgeno- 

ten, dat hy  ui. houde in  fijn heyljge en  weerdige hoe- de. 

Gefchreven  den  i  z.  January  1 598. 

Getckent 

En  lager  ondertekent 
HENRX' 

NeufviUe. 
%tcpfcD?ifcto3iSattm$: 

Aen  onfe  feer  lieve  en  goede  Vrnnden ,  de  Sta- 
ten Generael  der  Vèreenigde  Nederlandfe  Provintien. 

Ontfangen  den  14.  January  1 593. 

^iinc  gfêaiefh  ijccft  ooft  ten  feibcn  tptitit  mebe  ae; 
f dutton  m\  ïkii  S|ccre  ban  ©Ibcuöar  nebclb  /  in  be* 
fUft-smen: 

Mijn  Heers  Bar  nevel  3 , 

jtattf  Dan  T  T  We  lankfaemheyt  vernchtert  grotelijks  mijne  fa- 
t»sn  do»      *-'  ken,  om  de  redenen,  die  ik  u  feggen  fal,  als  ik  u  fal 
Sin*  'If.'V  Tien ,  ik  wil  geloven  dat  gy  feer  bedroeft  zijt ;  want  gy 
öeu"öcn 9  *  u^ven  altijdsgetoont  hebt  feer  geaffe&ioneert  tot 
JBks  -23ac*  alle  't  gene  my  aengaet ,  om  niet  te  wefen  oorfaek  van 
wöelö.       dit  vertoeven.  Als  dan  den  wind  toegelaten  fal  hebben 

over  te  varen  in  mijn  Koninkrijke ,  ik  bidde  u  te  fpoe- 
digen  uwe  komfte  by  my  ,  fo  veel  als  u  doenlijk  zy  ; 
want  het  is  nodig  datikufie  feer  haeft,  gelijk  uvan/ 
mijnent  wegen  leggen  fal,  denHeere  Bufanval ,  als 
mede  den  Commiflaris  Rofel,  den  welken  ik  tegen- 
woordelijk  expreflelijk  tot  u  fende,  om  u  te  bidden, 
dat  gy  u  wilt  haeften.  Ik  fal  ook  met  u  fpreken  van  de 
betalinge  desVoetvolks  van  de  Regimenten ,  die  de 
Heeren  Staten  van  de  Geünieerde  Nederlanden ,  mijn 
goede  Vrundenen  Geallieerde  Bondgenoten,  hebben 
onderhouden  tot  defe  tijd  toe ,  op  dat  gy  die  te  hulpe 
komt  meteene  monfteringe,  waertoe  ik  u bidde  te 
willen  voórfien ;  en  als  gy  by  my  fult  gekomen  wefen, 
fal  u  bedanken  van  uwe  affectie  en  forge ,  die  gy  hebt 
tot  den  welftand  mijner  faken-  Ik  bidde  God,  mijn 
Heere  Barneveld ,  dathyuwil  nemen  infijnheylige 
bewaringe. 

Gefchreven  in  Angiers  den  1 5,  January  1 5  98. 

En  was  ondertekent 
E  EN  KT. 

En  lager, 

De  Neufville. 

i^ctcöpftfjHfttaaS: 
Aen  mijn  Heere    Barneveld. 

ten/  bentoeïmborencn^eerc  ^joïjan /  <$52abcban 
l&affauben  jongen/  en  afênlhclm  <&naben/  ï|ce* 
re  tot  ̂ oppenïttocö  /  betoelfec  na  obergeleberbe 
Crebentic/  bolgcnbc  f?arc  ̂ nflcucttc/  in  bc  ©er? 
gnbertnge  ber  peeren  Staten  «Generael  /  fo  Dp  mon- 

öc  aitf  bp  gefcfptftc  /  ban  toeoen  fijne  '&eur-B02(lcliJ* 
fcc  «D0Q2I."  gepaoponeott  en  berfoeïjt  Ijcbben  /  ben 17.  ipeb^uavij  1598.  bc  reftituuc  ban  be  boo>f5. 
&tab  ban  fttjn&erh  /  en  bat  genoenfacm  met  be 
tooo?öen  en  <£rtract  tipt  fjcnïupöcc  ̂ nfïrunie  /  lun* 
benbeabibolgt: 

DE  ljoog  weerdigfte ,  Doorluchtige  en  Hoog-ge-  €ttr.«rt 
boren,  onfe  genadichfte  Heer,  de  Keur-Vorft j^"^., 

van  Keulen,  heeft  my.en  den  Heere  van  Soppenbroek  ftti.©ce/r! 
gen  ad  chft  bevolen ,  den  Heeren  Generalen  en  Raed  tot  «icuien 

van  Staten,  hare  Keur- Vorftel.  Doorl.  vrundlijken,^1"""* 
gunftigenen  genadigen  groet,  en  allen  goeden  wille,  ̂   ̂'e' neffens  over-autwoordinge  van  der  felver  Credents  rai?  «n  !5a» 

Brieven ,  genadichft  te  vermelden.  .  ton  Ban 

En  beneffens  te  berichten,  hoe  dat  hare  Keur- Vor-  ̂ Ip"^" ftel.  Doorl.  fich  gantfeh  getrooften,dat  de  Heeren  hennigoc  &e* 
genoechfaem  te  erinneren  werden  weten, met  wat  by-  öertanofc 
ibndere grote  affectie,  dat  Vorftel.  Huys  Beyeren  hun  ̂ b,"fÖOJ 
van  langen  tijd  herwaerts  toegedaen,  en  geneyc  ht  ge-  «gsjabe^o* 
wefen, en  noch  is,gelijk  dan  hare  Keur-  Vorftel.  Doorl.  fcaiitot 

niet  twijfelen,  of  de  Heeren  hebben  daer  van  noch  he-  ̂ affau ' 
diges  daegs  geen  geringe  memorie  en  veelvuldige  be-  giorignvm 
wijs-redenen.  So  hadden  defelveook,  neffens  haren  ïtëilüelm 

vrondlijkengelieften  Heeren,  Broederen  en  Vedde-  <&uaDen> 
ren,  fich  altijds  niets  meer  bevlijtigt,als  haren  loflijken  ̂ ypen, 
Heeren  Voor-ouderen  voetftappen  na  te  volgen ,  en  tyotly  *öTr* 

denHeeren  alle  goede  vertroulijke  vrundfehap' ea  wel-Ö'0'1"»'  in dadea  te  bewijfen.    Alleen  dat  hare  Keur- Vorftel.  £^5?^,. 
Doorl.  ten  hoogden  beklagen ,  dat  dcfelve  van  wegen  Betten 
de  continuerende  Oorloge ,  daer  van  fy  in  haren  en  Staten 

tot 

<2>eneratl 

w $  fjcö'jcnin't  boo2aaenbe  2&oc&  berïjaelt/ Doe  bat  ben  föeur-Bojft  *n  <ert3-25tfiWjop 
ban  Éeulen  bertfacn  Deböenbe  /  bat  ben  $2tnce 
ban  (Drangien  be  <§tab  ban  fötjnberh  berobert 

i  r»i:  7. )  yabbe  /  en  bat  be  ̂ paenfc  boo2  Dem  gebtoongen 
maren  geteeejt  baer  uut  te  bertreeften  /  lp  4&s 
fanten  fonb  aen  ben  $2ince  en  aBecommitteerbe  ban 
be  peeren  Staten  <6cneracï  bpfijn  ̂ rcellentie  in 
't  3lroec3ijnbt/  en  berfocljtereflitutiebanbe^tab 
ban  iïiinöct'b  boojnoenu  -,  maer  fijn  € rcellemie 
en  be  <6ecommtttecrbe  npt  be  Staten  generael 
fepben  /  bat  fp  baer  toe  geen  lafl  tjabbcn  /  en  bp 
nlbten  t^c  3£cm:-©ojfc  ban  geulen  baer  toe  meen- 
be  eentgftnjj  te  toefen  gcfonbeert/  bat  fp  Den  fou- 
ben  Debben  te  berboegen  aen  be  peeren  Staten 
<ü5encraclbcr  Berecnigöe$)2obtntien/  toellicnbol- 
acnbe  bcboo2noembc  peeren  &eur-©02ften€rt3- 
25ilÏÏi)op  fijne  <0efanten  in  ben  J^age  gefonben, 
iKeft/  om  fulu.s  upt  fijnen  name  te  boen/  te  toe*  j 

Naburigen  Landen  groten  aenftoot  bevonden  , 
daetlijk  bewijs  harer  vrundfehap,  tegens  haren ty, xVós. 
wille  dit  middel  en  gelegentheyd  ,  om  daer  in  te 
continueren  ,  niet  hebben  konnen  nalaten  ,  in  ful- 
ker  voegen  nochtans  ,  dat  aen  haren  den  Heeren 
Staten  toedragende*»  goeden  wille  en  affectie ,  noch 
geen  mangel ,  noch  gebrek  is  geweeft.  Begerende  der- 

halven hare  Keur-Vorüel.  Doorl.  de  Heeren  willen 
fulks  van  defelve  ganfeh  opregt  aennemen  en  verftaen, 
en  fig  wederom  met  getijkmatigen  gemoed  tegens 
hare  Keur- Vorftel.  Doorl.  en  dat  Huys  Beyeren  be-  / 
tonen ,  en  vinden  laten ,  gelijk  fy  daer  aen  ook  geen 
twijfel  dragen ,  even  verre  by  den  Heeren  nog  een 
kley  n  von^ken  voorhanden  is  der  oude  vrundfehap ,  en 
gedachtenifTe  der  Yorige  weldaden  ,  fo  fy  van  den 
Huyfevan  Beyeren  ontfangen  hebben. 

Dan  hare  Keur- Vorftel.  Doorl.  houdent  daer  voor , 
de  Heeren  werden  yedertijd  gefpeurt  hebben,  hoe 
opregtelijk  fy  in  allen  haren  doen  en  laten  niet  ander* 
geweufcht  en  begeert  hebben ,  dan  als  met  den  Hee- 

ren Geunieerden  Provintien  in  alle  goede  en  vrund- 
lijke  Nabuurfchap  te  leven.  Dan  ofwel  etlijkeonge- 
ruftige  en  misgunftige  den  Heeren  onderwijlen  anders 
inbeelden  wilden ,  lbzijn  nogtans  denfelven  verho- 
pentlijkhare  Keur- Vorftel.  Doorl.  Vredelievend  en 
welgemeynt  gemoed ,  daer  tegens  in  vele  wegen  ge- 
noegfaem ontdekten  bekent  geworden. 

En  nadien  verfchèyden  faken  voorgevallen  zijn ,  fo 
den  Heeren  Geunieerden  yetwesbefwaerli jk  zijn ,  en 
mifvallen  mogten ,  als  namentlijken  eerftelijk ,  de  re- 
ftituticder  Giavinne  vanMeurs,  endanderecupera- 
tion  der  Stad  Berk  belangende  :fo  willen  hare  Keur- 
Vorftel.  Doorl.  den  Heeren  niet  bergen ,  dat  fy  fig  ye- 
der  tijd  ten  hoogften  bearbeyt  en  bevlijtigt  heeft, 
fo  wel  in  de  eenen  als  in  de  ander  puncte,  alle  moge- 

lijke fatisfaéfcie  te  geven.  Maer  hare  Keur- Vor- 
ftel. Doorl.  hebben  noyt  tot  hare  intentie  kunnen  ko- 
men, gelijk  dan  der  felver  fnlkesganfchelijk  leert,  en 

tot  nog  toe  niemand  meer  fchandelijk  is  gewefen  als 

haer  eygen  perfoon. 
Dan  fo  veel  eerftelijk  de  bevorderinge  der  Niewe- 

nari(e  reftitution  belangt ,  hebben  hare  Keur- Vorftel. 
Doorl.  om  der  Gravinnen  wederparttot  gebeurlijke 
gehoorfaemtieyt  te  brengen  j  alle  mogelijke  ?  biJlijke 

en 
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en  rechtmatige  wegen ,  hier  vorens by  de  hand  geno- 

men, en  dewijl  fulke  middel  niet  fterk  genoeg  ge- 
wefen ,  de  Roomf.  Keyferl.  Majeft.  noch  daer  benef- 

fens om  hulpe  en  byftand  aldergenadigft  gebeden ; 

't  welk  gelijke  wel  tegens  der  felver  verhopen  ,  niet 
heeft  willen  opereren.  So  hadden  hare  Keur-  Vorftl. 
Doorl.  ookgeerne  voor  langs  die  ernftlijker  geweld 
tegens  gedachter  Gravinnen  weder-part  gebruykt, 
en  eenmaelde  begeerte  execution  (daer  toe  defelve 

alle  mogelijke  arbeyd  met  vlijt  aengewent)  in 't  werk 
geleyt,  wanneer  haer  door  fo  vele  Landverdervens , 
en  fo  groten  fchaden,  den  middel  daer  toe  niet  on- 
trocken  waren  worden.  En  willen  hare  Keur- Vorftl. 
Doorl.  in  defen  ook  nochmaels  ,  fo  vele  mogelijk 
werd  zijn ,  aen  hare  zijde  geen  gebrek  vinden  laten. 

Ten  anderen ,  wat  de  recuperation  der  Stad  Berk 
belangt ,  dat  werd  den  Heere  wel  kenlijk  en  voorge- 

komen zijn,hoe  menichmael  haer  Keur-Vorft.  Doorl. 
in  eygener perfoon met  hoogfterbefwaernis,  alsook 
met  koftelijke  befendingein  Spangien  en  de  Neder- 

landen ,  om  de  reftitutie  te  verwerven,  grote  neerftig- 
heyt  gedaen ,  en  na  fo  vele  gehadte  moey te  en  arbeyd, 
ten  leften  by  tijden  des  Hertogen  van  Parma,  tot  gro- 

ten onwil  van  alle  deflelven  Raden ,  confent  tot  refti- 
tutie  van  de  Steden  Bon ,  Nuys  en  Berk ,  geobtineert 
heeft  gehad;  ook  ftraksdaerop  Commiflarien ,  met 
alle  volmacht ,  om  dat  krijgf-volk  af  te  danken ,  met 
gelde  te  contenteren  ,  en  daer  na  hare  Keur-Vor. 
Doorl.  deinruyminge  te  doen ,  verordenet  worden. 
Gelijk  fy  dan  in  eygener  perfoon ,  met  den  in  hare  Stad 
wefende  gemuy  tineerde  krijgfluyden,  diemen  over 
50  maenden  fchuldich  geweien,  daer  van  gehandelt 
hebben. 

Maer  dewijle  eenenin  fuiken  handelinge  vele  be- 
fwaerlijke  difficulteyten  opgekomen  ,  alsgemeenlijk 

gefchied ,  en  door  mangel  van  gelde ,  't  welk  wat  ge- 
tardeert  worden  ,  fo  waren  ondértuirchen  etlijke 
Spaenfe  Commiflarifen  hervoor  getreden  ,  en  dat 
krijgf-volk  noch  meer  en  meer  oproerieh  gemaekt , 
met  vertooninge»  dat  Conté  de  Fuentes  met  etlijke 
Millioenen  Gouts  voorhanden  ware  ,  en  hun  alfö  de 
ganfche  volle  betalinge  te  geven  verfproken  en  be- 

looft ,•  en  ware  daer  door  de  vergelijkinge  en  ver- 
drach  ,  fo  eenmael  met  den  krijgfluyden  ganfeh  ge- 

troffen gewefen ,  als  voorfz  ,  door  aenftiftinge  der 
Commiflarien  ten  leften  weder  af-gegaen  en  te  niet 
geworden  •  fonderling  dewijl  in  de  nieuwen  voor- 
ftaendenbefluyt,  ter  felver  tijd ,  doorGodesbefchic- 
kinge  ,  den  Hertoge  van  Parma  met  den  dood  afge- 
gaen ,  en  alfo  ook  des  vorigen  Commiflarifen  autori- 
teyt  gerevoceert  worden  :  Gelijk  dan  fonder  twijfel 
den  Heeren  Geünieerde  Staten  hier  vorens  wel  voor- 

gekomen ,  en  fy  de  eyndlijke  waerheyd  uyt  hare 
Keur-Vorftelijke  Doorluchtigheyds  eygen  ,  en  van 
der  Landen  krijgf-volk  geintercipieerden  fchrijvens, 
genoegfaem  vcrltaen  fullen  hebben. 

Als  nu  die  van  Parma  dood  gewefen ,  hadde  de 
Graef  van  Manfveld  en  Conté  de  Fuentes  dat  ganfche 
werk  ,  boven  haer  Keur-Vorftelijke  Doorluchtig- 

heyds verhopen ,  t'eenemael  omgeftoten ,  fulks  dat  al- 
fo ganfeh  niet  heeft  geobtineert  werden  mogen.,  Maer 

hare  Keur-Vorftelijke  Doorluchtigheyd  nochmael 
met  grote  onkoften  in  Spangien ,  de  reftitutie  follici- 
terente  laten,  bedwongen  worden ;  hebbende  hare 
Keur-Vorftel.  Doorl.  de  fake  eyndlijk  daer  henen  ge- 

bracht ,  dat  de  felve  Ertz-Hertogen  Erneften  totOo- 
ftenrijk  hem  geftellet,  maer  de  bewillinge  fo  balde  niet 
erlangen  konnen  ,  dat  defelve  voltogen  werden  mo- 

gen ,  dewijl  den  voorfz  Ertz-Hertog  ,  terftont  na 
ontfank  des  Koninklijken  bevels ,  ook  in  God  ontfla- 
pen.  Daer  her  dan  ten  tweeden  male  de  Conté  de 
Fuentes  met  hoogften  vlijt  de  ganfche  fake  verhindert, 
dat  hare  Keur-Vorftel.  Doorl uchtigheyt  nochmael 
wederom  met  hoge  onkoften  de  reftitutie  in  Spangien 
voortdrijven  moeten;  ook  ftraks  avermaels  fo  veel  ge- 

obtineert ,  dat  den  ganfehen  handel  onlanks  den  Hee- 
re Cardinael  opgedragen  worden ;  dewelke  dan  ook  , 

door  verhinderinge  der  Bruyfelfe  Raden ,  fo  haeft  niet 
refolveren  konnen,  of  daer  enzy  ondertuflehen  de 
eroveringe  der  Stad  Berk ,  van  de  Heeren  Genuieer- 
de  Staten  daer  op  gevolcht. 

4*7 
Dewijle  dan  nu  de  Koninklijke  weerde  van  Span- 

gien, yeder  tijd  der  meeninge  gewefen,  der  Keur- 
Vorftel.  Doorluchticheydde  reftitution  wedervaren 
te  laten,  defelve fich ook uytdruckelijkverklaert.dat 
hy  op  den  nabuyrigen,en  fonderling  den  Roomf.  Rijke 
onderworpen  Landen ,  niet  te  pretenderen  hadde ,  en 
daeropeerftelijkden  Hertoge  van  Parma ,  endaerna 
den  Ertz-Hertog  Erneft  van  Ooftenrijk ,  en  noch  den 
tegenwoordigen  Heere  Cardinael .  fo  voorfz  is,  de  re- 

ftitution te  voltrecken  aen  bevolen:  Welke  ook  over 
fulks,  vermogens  Koninklijke  Majefteyts  bevel ,  (  f01.  8.  ) 
verrichtet  te  worden  ,  ganfchelijk  verhoopt  was 
worden  :  So  wilde  hare  Keur-Vorftelijke  Door- 

luchtigheyd tot  den  Heeren  Geunieerden  Staten  haer 
verfien ,  dat  fy  niet  weyniger  wat  billijk ,  en  hun  by 
de  ganfche  Wereld ,  maer  fonderling  den  Roomfen 
Rijke,  roemigzy,  effectueren ,  en  hare  Keur-Vor- 

ftel. Doorlucht.  alseer.en  naburigen  ,  dat  geringfte 
niet  onthouden  en  ontrecken  worden  ;  in  betrach- 
tinge , 

Eerftelijk,  dat  de  Koninkl.  Majeftcyt  van  Span- 
gien niet  de  eerfte  en  aenvanger  gewefen ,  die  fich  ha- 

re Keur- Vorftl.  Doorluchtigheyts  Ertz-Stifts  Keulen 
aengenomen ,  maer  profuo  interejfe ,  als  hy  vermerkt 
dat  defelve  Heeren  Unieerden  Staten  eenige  Rijnfe, 
Klevife  Steden  eenfdeels  ingenomen  ,  en  met  haer 
krijgfluyden,  om  den  anderen  den  paste  verhinde- 

ren, befettet  hadden,  tot  eropeninge  van  den  felven 
pas  bedwongen  geworden ,  haren  eygen  Landen  te 
verlaten  ,  en  haer  Keur-Vorftl.  Doorluchtigheyds 
Steden ,  van  de  Heeren  Geünieerde  Staten  ingehou- 

den, wederom  teeroveren.  En  hoewel  tot  verfeke- 
ringe  van  den  pas  ,  en  voortkominge  van  allerhande 
inval  ,  de  Koninklijke  weerde  hare  Keur-Vorftel. 
Doorl.  Steden  in  te  houden ,  eeniger  maten  veroor- 
faekt  gewefen  waren,  f  o  hadden  fy  nochtans  metter 
daed  betoont ,  dat  fy  op  de  felve  geen  aenfprake  noch 
vorderinge  wiften,  mids  fyalle  die  in  de  Ertz-Stifte 
eroverde  Steden  ,  hare  Keur  -  Vorftl.  Doorluchtig- 

heyd ,  als  haren  rechten  Heere,  te  reftitueren  bevolen. 

Dewijl  dan  de  Heeren  Geünieerde  Staten  ,  fo  'ft 
fchijnt,  een  oorfake  gewefen,  dat  de  Koninkl.  Maje- 
fteyt  tot  Hifpanien  iich  hare  Keur-Vorftel.  Doorluch- 
ticheyts  Steden  onderwonden ;  'ook  fy  de  Heeren  Sta- 

ten gemelte  Stad  Berk ,  tegens  toeverficht  harer  Keur- 
Vorftel.  Doorlucht.  noch  voorenthielden ,  fo  ftonden 
defelve  in  forgen ,  dat  door  fulker  reftitution  de  Ko- 

ninklijke Majefteyt  avermaels  defelve  fich  aen  te  ne- 
men ,  en  daer  door  dat  Land  in  den  grond  verderven , 

veroorfaekt  werden  mochten. 
Ten  anderen ,  dat  de  Heeren  Geünieerde  Staten 

daer  aen  niet  de  geringfte  gerechtigheyd  ofaenfprake, 
als  ook  geen  aenfprake  met  des  Heylig.  Rijks-bodem 
gehad  •  fo  ware  ook  yemand  dat  fijne  te  onthouden , 
nietGodlijk,  noch  hun  roemlijk. 

Ten  derden, wanneer  fy  de  fake  rijpelijk  by  fich  felfs 
erwegen  wilden  ,  werden  fy  bevinden  ,  dattet  hun 
meer  fchadelijkdan  profijtelijk  zy ,  de  voorfz.  Stad 
den  Heyl.  Roomf  Rijke  en  hare  Keur-Vorftl.  Doorl. 
langer  te  onthouden ,  dan  fy  daer  door  den  goeden 
name  ,  diefy  anderfins  yeder  tijd  gehad  (dat  fy  niet 
anders  als  met  den  Rijke  goede  correfpondentie  en 
vrundlijke  nabuyrfchap  te  houden  gefinnet  ;  maer 
jegenwoordig  daer  tegens  in  archwaen,  welke  vele 
Vorften  hun  Bifheer  toegeleyt ,  gevallen ,  als  wan- 

neer fy  niet  alleen  fich  felfs  verdedigen  wilden ,  maer 
ook  den  Nabuyren  het  hare  af  te  nemen  gedachten) 
verliefen  mochten  :  Dewijle  den  Heeren  Staten  ge- 

noechfaem  bekent ,  hoe  feer  het  den  Heylig.  Roomf.* 
Rijke  verdroten  ,  de  gemoeter  ook  tegen  de  Konink- 

lijke Weerde  verbittert ,  en  in  aller  verdacht  gebracht 
hebben,  dat  defelve  hare  Keur-Vorftel.  Doorluch- 

tigheyts Stad  Berk ,  fo  lang  ingehouden  hadden ,  hoe- 
wel de  Koninkl.  Majefteyt  tot  fulks  meer  oorfake ,  als 

de  Heeren  Staten  gehad  ,  in  betrachtinge  de  Konink- 
lijke Weerde  nietde  eerfte ,  of  beginner ,  fo  voorfz  is, 

gewefen  ,  die  hare  Keur-Vorftelijke  Doorluchtig- 
heyts Stad  overvallen,  en  den  ganfehen  Rijke  en  der 

felver  ontrocken.  Hier  beneffens,  ongeacht  dat  men 

ifulkes  tot  den  pas  nodig  gemeynet,  fo  had  de  Koninkl. 

Weerde 
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Weerde  nochtans»  onaengefien  des  fo  voorfchreven 
yeder  tijd  tot  de  reftitutie,  na  ingenomen  bericht, 
verftaen  ;  En  hieldent  hare  Keur-Vorftel.  Doorl. 
allo  Jaer  voor ,  dat  de  Heeren  Geünieerde  Staten  niet 

weynigerdoen  "wilden  ;  dewijl  hun  ook ,  fonder  ful- 
ke  Stad  opden  Rhijn  durch  uytgeen  pas  of  deurtocht 
mangelde ,  nadien  i  y  voor  hen  en  aen  andéren  oorden» 

daer'medegenoech  verfien  en  verfekert  zijn. 
Wijders  i  behal ven  hare  Keur-Vorftel.  Doorl.  grote 

fchaden ,  verlies  en  nadeel ,  fo  hadden  fy  (de  Heeren 
Staten)  gedachte  Stad  Berk  (hoewel  fy  hun  niet  (on- 

derlinge nnt)  met  hoochfteonkoften  té  onderhouden; 
en  deden  fy  ook  door  fulke  inhoudingeider  Koninkl. 
Weerde  en  ander  krijgt  volk ,  tot  voort-verdervinge 
harer  Keur-Vorftel.  Doorluchtigheyts Landen,  aen- 
ritfen ,  en  alfo  fich  felfs  niet  alleen  met  fulke  onnodige 
onkoften  beladen  ,  mier  der  nabuyrige  en  voorge- 
dachte  hare  Keur-Vorftel.  Doorluchtigheyds  Lan- 

den ,  ook  in  meerder  lijden  en  verderffenis  bren- 

gen. 

Of  nu  wel  hier  tegens  van  de  Heeren  Staten  mocht 
voorgcwendet  worden  ,  dat  fy  door  middel  fulker 
Stad  der  Kon.  Weerde  krijgfvolk  den  pas  op  Vriefland 
te  verhinderen  meynden ,  ware  fulkes  vaft  ten  beften 
niet  gefondeert  ,  én  een  geringe  excufc  :  Dan  daer 

nen  van  dien,  inuyterfte  verderf  gebragt.  Dewijl  nu 
fulkes  van  de  Heeren  Unieerde  Staten  felfs  niet  voor 

goed  en  billik  gehouden  worden ,  fo  werden  fy  fulker 
fchaden,  met  de  meergedagte  reftitutie  der  Stad  Berk, 
eeniger  maten  erftaden,  in  betragtinge  wat  voor 
fchulden  door  haren  onderhebbende  krijgsvolk  ver- 
oorfaekt  is,  en  dat  fig  voor  hun  noyt  beter  occafie 
van  recompens  heeft  geprefenteert ,  als  dat  fy  hare 
Vorftelijke  Doorlugtigheyd  defe  Berkfe  reftitution 
wedervaren  laten ,  en  alfo  in  dergelijke  faken  den 
Spaenfen ,  welke  hare  Keur- Vorftelijke  Doorlugtig- 

heyd en  der  felver  Landfchap ,  't  voorfchreven  Slot 
en  Stad  Hoy ,  dat  hun  doch  ganfeh  nut  en  profijte- 

lijk gewefen  ware ,  en  fy  met  fware  onkoften ,  fonder 
vergeldinge  is  worden ,  niet  wijken ,  noch  fig  wey- 
niger  als  defelve  der  billikheyd  te  bevlijtigen. 

Uyt  defen  voorfz.  verhael  en  vele  anderen  meer 
bewegende,  willen  hare  Keur- Vorftlijke  Doorlug- 

tigheyd fig  nu  ganfchelijk  getrooften ,  het  werden  de 
Heeren  Staten  fig  goedwillig  betonen ,  de  voorfz. 
reftitutie  niet  weygeren ;  maer  veel  meer  metter  daed 
betuygen  en  bewijfen ,  dat  fy  tot  alle  billikheyd  en 
goede  nabuyrfchap  geneygt. 

't  Welk  hoewei  het  in  fig  felfs  billijk  na  rechte  al- 
fo behoort  te  géfchieden ,  en  den  Heeren  Staten  by 

hare  Koninkl.  Weerde  met  geweld  tegens  Vriefland  een  yegelijkroemlijk  en  loflijk  fal  zijn,  fo  zijn  het  des 
yet  voor  te  nemen  foude  gedenken,  fo  ware  doch   teweyniger  niet  hare  Keur- Vorftelijke  Doorlugtig- 
den  Heeren  Staten  en  yeder  bekent,  dat  fulks  fonder 

groten  volks  geweld  en  Leger  in  't  werk  te  richten  on- 
mogelijk- F.n  genomen  of  hare  Koninkl.  Weerde  met 

fulker  macht  verfien  ,  dat  fy  Heer  en  meefter  in 't 
veld ,  fo  ware  fulker  macht  alfdan  dan  pas  befwaerlijk 
te  weren  1  Dan  konden  defelve  verfcheyden  Veften  en 
Sehanfen,  heen  en  weder,  op  gelegener  orden ,  fter- 
ker  als  Berk ,  na  der  felver  gevoelen ,  flaen  en  leggen. 
Ook  is  notoir ,  en  voorfeker  fulks,  dat  den  pas  op  Berk 
na  Vriefland  ganfeh  wijt  ondegen  en  befwaerlijk  is, 
in  betrachtinge  dat  te  voren  twee  vlietende  wateren 
over  en  voort  te  pafleren  zijn. 

Derwegen  dan  hare  Keur^  Vorft.  Doorl.  ook  niet  te 
weder  zijn  foude,  fich  tegens  de  Heeren  Unieerde 
Staten  te  verfchrijven  en  verobligeren ,  dat  de  Ko- 

ninklijke Weerde  krijgsvolk,  na  gefchiede  reftitution , 
aldaer  geen  pas  fal  geftadet  worden. 

Wan  het  dan  den  Heeren  Unieerde  Staten  ganfeh 
roemlijk  en  hoog  nut  zijn  werd ,  fy  ook  de  minfte 
fchade  van  wegen  defe  reftitution  niet  te  beforgen , 

i'o  wilden  hare  Keur- Vorftelijke  Doorluchtigheyd fig eyndlijk verfien,  ook  met  dehoogfte  vlijt daerom 
hier  mede  erforgt  hebben,  fy  werden  defelve  dit 
billigmatig  verfoeknietaf-flaen,  noch  de  voorfchre- 

ven reftitution  verweygeren,  maer  veel  eer  haer 
eygen  nut  en  roem  betragten ,  fig  daer  door  eenen  ee- 
wigen  goeden  naem  by  den  Roomfen  Rijke  maken,  en 
in  der  daed  bewijfen,  hoe  fy  der  ouden  weldaden  des 
Huys  Beyeren  noch  gedagtig  zijn,  en  defelve  hare 
Keur- Vorftelijke  Doorlugtigheyd  in  defe  fake  met- 
ter  daed  genieten  laten. 

Hier  by  werden  de  Heeren  Geünieerde  Staten  ook 
noch  in  verfcher  gedagtenis  hebben ,  in  wat  hoogften 
laft  en  verderven  haer  Keur- Vorftelijke  Doorlugtig- 

heyd byftaende  getrouli jke  nabuyrfchap,  tuflehen  den 
fel  ven  en  henluyden,  in  de  Stift  van  Luyk  geraden. 
En  ofwel  haer  Keur- Vorftelijke  Doorlugtigheyd  de- 

felve vertrouwelijkheyd  yeder  tijd  volvoert  en  con- 
tinueert ,  onaengefien  defelve  en  hare  onderdanen 

van  de  Koninkfen ,  ter  oorfake  van  dien  harde  drey- 
gementen  verwagten  moeten,  gelijk  fy  dan  ook  hare 
Keur- Vorftelijke  Doorlugtigheyd  tot  verlatingen  ful- 

ker met  de  Heeren  Staten  goede  nabuyrfchap ,  met 
een  gepretendeerde  oude  Alliantie  dwingen  willen, 
fo  hadden  dog ,  ongerigte  fulke  goede  vertroulijk 

heyd  wederom  met  allen  goeden  nabuyrlijken  willen 
dienftlijk  en  vrundlijkte  erfchulden,  oirboden,  ge- 

neygt en  willig. 
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den ,  gehoort  en  verftaen  hebbende ,  't  gene  in 
hare  Vergaderinge ,  van  wegen  den  hoogweerdig-  ̂ "'J?00** 
ften ,  Doorlugtigen  en  Hoog- geboren  Vorft  en  Hce-  Staten  "" 
re ,  de  Keur- Vorft  van  Keulen ,  by  de  welgeboren  dmecatl 
Heere  Grave  van  NafTau  en  de  Heere  van  Soppen-  j*  ö' 
broeck ,  Gefanten  van  fijn  Keur-Vorftel.  Doorl.  fo  ö'opafitffc 
mondelijk  als  fchriftelijk,  na  overgeleverde  en  ge- 

leien Credentie-Brieven ,  den  17.  defès  is  gepropo- 
neert  en  verfocht ,  beroerende  de  Stad  Berk.  Na  dat 
fy  op  alles  na  behoren  hebben  gelet,  bedanken  voor 
eerftfijn  Keur-Vorftel.  Doorl.  dicnftelijk  en  vriend- 
lijk  fijns  gunftigen  aenbiedens  en  groet ,  met  prefen- 
tatie  daer-en-tegens  t'allen tijden  vanharen  bereyd- 
willigen  dienft ,  Vrund  en  goede  nabuyrfchap ,  ver- 

trouwende aen  God  Almagtig,  dat  d'occafien  enge- 
legentheyd  van  tijd  en  faken,  hoe  langer,  hoe  meer 
fullen  verfchijnen  en  haer  op  doen  fal ,  daer  door  deo 
onluft  des  Krijgs  in  dien  oort  eennaad  verfchuy  ven  en 
elders  keeren  fal,en  de  algemene  klagten  fullen  komen 
op  te  houden  j  en  dat  fijn  Keur- Vorftelijke  Door- 

lugtigheyt ,  mitsgaders  alle  d'andere  naburen ,  Neu* 
trale  Heeren ,  Vorften  en  Landen ,  met  hen  de  goe- 

de hand  daer  aen  fullen  houden ,  en  de  middelen  te 
dien  eynde  nodig  betragten  :  hebbende  de  voorfz. 
Staten  Generaeifïjn  hoog-gemelte  Keur-Vorftel. 
Doorl.  beroerende   de  verfogte  reftitutie  van  de 
voornoemde  Stad  Berk ,  dienftèlijk  begeerente  erin- 
neren ,  welker  voegen  in  den  jare  90.  by  de  Heeren 
Afgefatiten  der  Keur- Vorftelijke ,  Rijnfe  ,    Over- 

Rijnfe,  Nederlandfe 'en  Weftphalifen,  ook  Neder- Saxifen  Kreyts  Keur- Vorften  ,  Vorften  en  Standen , 
aen  henluyden  feer  ernftli jke  inftantie  en  aenmaninge 
gedaen  wefende ,   ten  eynde  fy  de  opgeworpen  en 
ter  felver  tijd  inhebbende  Schanfen  en  plaetfen  op 
den  Rijks-bodem  fouden  affchaffen  eninruymen, 
met  verfekeringe  dat  den  Vyand  van  fijn  zijde  dein- 
genomen  Steden,  Huyfen  en  Vlecken  ook  haren 
Heeren  wederom  fouden  inruymen ,  en  anderfints 

heyd,  etlijke  der  Heeren  Staten  Officieren  en  krijgs- I  des  H.  Rijks-bodem  verlaten,  of  daer  men  fig  daer 
luyden ,  onder  fchijn  der  regte  vruntfcap ,  daer  in 
fy  al-ombyhare  Keur- Vorftelijke  Doorl ugtigheyds 
Onderdanen  aengenomen  gewefen ,  haer  voormaels 
tegen  alle  hopeninge,  en  fonder  eenige  regtmatige 
oorfake,  hare  Vorftelijke  Doorlugtigheyts  Slot  en 
Stad  Hoy ,  in  der  felver  Stift  van  Luyk ,  onverfiens 
overvallen»  en  daer  door 't  felve  Stift  en  Onderda- 

in  weygerlijk  foude  tonen ,  dat  Hoogft ,  hoog  en 
welgemelte  Keur- Vorften  ,  Vorften  en  Heeren, 
langer  niet  fouden  konnen  omgaen,  dan  ook  ge- 
refolveert  waren ,  met  toedoen  van  andere  des  hey- 
ligen Rijks  Keur- Vorften,  Vorften  en  Standen,  de 
klagende  partye  niet  te  verlaten,  en  dat  genige 
derenfivc  cyntlijk  voor  te  nemen,  wat  in  dien  cas 

des 
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des  Heyligen  Rijks  conteftatien  en  alle  Rechten  toe-.      Aldus  gedaen  ter  Vergaderinge  van  de  voornoem- 
Jieten,   en  anderfints  töt  affchaffinge  der  groten  on- ;  de  Heeren  Staten  Generael  in 's  Graven  JHage     den 
gebeur,  denoodruft  foude  vereyfchen.  De voorfchre- Heften  February  Anno  i^o8. 
ven  Staten  Generael ,  na  vertooninge ,   dat  fy  van  ha- 

4<9 

<Den  bijftrcn  gtmij  bacr  na  fjccft  fijne  botmiomv  n**™ 
De  OcnaUc  tocbecom  fclmftelijh  en  monbciljft  tet^KJÜ1* 
loc  lt  bolnomcne  anttoootfe  op  be  bocu-gcmcitc  bcr-  KSm 
f  cetjte  reftmitte :    3>e  loeien  graten  <6cncrac(  bcrrcei,  Br« 
Uclmcnbc  bc  rebenen  /  ban  al  l)ct  ome  öjj  ben  boo2- tatn/  no* nocmbe  3©cl-gcuoren  %crc  <*S2abc  goljnn  ban^StelS 
fan/  4rat5enellcuogcn  /  etc.  «t  oefen  epnbe  tono  t.™  *>«* 

re  zijde  geenfints  hadden  nagelaten  of  fouden  nalaten 
forgvuldelijk  daer  na  te  trachten  ,  dat  Keur  en  Vorften 
en  alle  andere  Standen  des  Rijks  ,  infgelijks  andere 
Potentaten,  Koningen,  Princen  en  Republijken  fou- 

den mogen  verftaen ,  dat,  niet  tegenftaende  defe lang- 
durige fware  Oorloge  ,  de  Nederland  Ie  aengebore- 

ne  fachtmoedige  en  goedertierne  aerd  fulks  bleef,  dat 

henluyden  ( beneffens  de  befcherminge  haers  Vader- 1  Obcrgelcbci*  /    rijpclijfi  QCCMnuncm' cn~  Opgelet  /  *"** lands )  geen  dink  hoger  of  meer  ter  herten  gink,  als   en  baec  op  berforljf  en  gcnontttl  liet  abbijö  ban  fijne  fj?m 
met  een  yegelijk,  en  fonderling  haer  nabuuren,  goe-  ]  <£KO  llentte  en  ben  ©clgcÜOVCtl  <Ö2abe  5©tllem  EOsfotutfc/ betnicl)/  <©:abeban  jSaflau/  €at3encltebogen/  etc.  «""»ooj» 

<0onberncnc  en  ïiapttepn  Cenevacl  ban  ©Jtcffanb  /  f"  CJn,M* 
doeningen  en  ö' Ommelanbcn  /    mufgabciö  bc  Si tlabe»  ban  ̂ tate/  epnbclijl»  boo:  bolfcomene  2£nt= 
tooo2bc  en  refolutte  obergelebert  bit  nabolgcnbe  ge- 
fcJjJifte/  tnDonbenbe  albne; 

N  Adat  de  Propofitie  van  wegen  den  Hoogh-weer- 
digften,  Deurluchtigften,  Hooggeboornen  Vorft 

en  Heere,  den  Keur- Vorft  totCeulen,  opdenxvijderi. 
Februarij  leftleden ,  door  den  Welgeboornen  Heeren 
Johan  den  Jongeren  Grave  van  Nallau,  Catzenellebo- 
geu  ,  &c.  en  den  Heere  \an  Soppenbroek ,  Gefanten 
van  fijne  Keur-Vorftel.   Doorl.   ter  veigaderinge  van 
de   Heeren  Staten  Generael  der   Vereenigde  Neder- 

landen gedaen;  de  antwoord  daer  op  by  "den  Heeien Staten  den  leften  der  felver  roaend  gegeven  ;  ook  't  ge- 

ne welgemelte  Heere  Grave  den  x.  Jumj  vergai  gen  ,'b" monde    geproponeert  en  in    gefchrifte    overgelevert 
heeft,  rijpbjkgeëxamineeit,  en  op  alles  radèi  gelet, 
ook  het  advijs  van  fijn   Excel  I.  en   den   Welgeboren 
Heeren  Wilhelm  Ludwich,  Graven  tot  Naflau,  Cat- 
zenellebogen  ,  &o  Stadhouder  en  Capiieyn  Generael 
van  Vriefiand,  Groeningen  ,  den  Ommelanden,  &c. 
mitfgaders  de  Raden  van  State  daer  op  gehoort  is  ge- 
weeft,-  Hebben  de  Heeren  Staten,  na  dienftlijke  be- 
dankinge  van  de  aengeboden  genegentheyt  en  affe&ie 
van-  fijne  Keur-Vorftel.  Doorl.  tot  onderhoudinge  van 
de  goede  vruntfehap  en  Nabuyrfchap,  met  de  Veree- 

nigde Nederlanden  ,  en  aenbiedinge  van  haren  goet- 
willigen  dienft  ,  in  alles  wes  fy  fijner  Keur-Vorftel. 
Doorl.  ten  beften  konnen  doen  ,  Hooghgemelde  fijne 
Keur- Vorft.  Doorl.  wel  willen  verfekeren,  dat  hen  niet 

weerder  noch  liever  is,  dan  met  alle  hare  naburige  Po- 
tentaten ,  Princen  en  Republiken  in  goede  vruntfehap , 

eeniglieyd  en  nabuyrfchap  te  mogen  leven  ,  en  dat 
fy  daer  na  hare  a&ien  dirigeren,  fo  veel  hen  mogelijk 
is  ,  en  met  verfekeringe  der  voorfz.  Landen  geschie- 

den kan:  En  foden  gemeenen  vyand  van  fijner  zijden 
gelijke  intentie  en  meeninge  hadde,  ware  vaftlijkté 
verhopen ,  dat  alle  redenen  van  klachten  fonden  cefie- 
ren.  Maer  terwijlen  den  gemeenen  vyand  de  eerfte  is 
geweeft  >  die  des  H.  Rijks-bodem  ,    tot  fchade  des 
Rijks   Lidmaten  ,  en  onuytfprekelijke  befwaerniflen 
der  Nederlanden,  heeftgeoccupeertenmifbruykt,  en 
daerdoor  oorfake  gegeven,  datmenhem  van  defe zij- 

de eenige  geoccupeerde  plaetfen  heeft  moeten  afne- 

men. En  dat  daer  na  inden  Jare  tnégentig ,  op'taenhou- 
den  van  wegen  den  H.  Rijke  gedaen ,  van  deler  zijde  ter 
goeder  trouwen  ontruymt ,  en  overgelevert  zijn  geweeft 
verfcheyden  plaetfen,  op  vaft  vertrouwen ,  dat  den  vy- 

and van  gelijken  foude  doen,  of  datfe  met  des  Rijks 
middelen  en  macht  daer  toe  gehouden  fouden  werden  , 

volgende 't  gene  de  Gefanten  van  fijne  Keur-Vorftel. Doorl.  en  andere  Keur  en  Vorften  ,  en  Srenden  des 

Rijks,  ten  fel  ven  tijdenis  belooft,  en  dat  voorts  op- 
rechte Neutraliteyt  gehouden  ,  en  den  vyand  of  den 

fijnen  in  fijne  Keur-Vorftel.  Doorl.  Landen  niet  meer 
toegelaten  foude  worden  ,  als  defe  Landen  ,  of  den 
haren.    Dat   ook  de   Doorluchtige   Pfaltz-Gravinne, 
Keur- Vorftinne   Weduwe  &c   fampt  de  Hoog  en 
Welgeboren    Princefiè   van    Chimay  ,    en   Gravinre 
van  Nieuwenaer  &c  ook  andere  hen  aen  defe  zij- 

de houdende  ,    de   oprechte  Neutraliteyt   genieten , 

en   in   hare    Gerechtigheden  en   Goederen   gerefli- 
tueert  fouden  werden.    Nu  weten  hare  Keur-Vor- 

ftel. 

de  nabuurfchap,  vrindfehap,  en  boven  al  degewenfeh- 
te  loflijke  Land- Vrede  onverbrekelijk    te  onderbou- 

wden i     met  vorder  verhael  en  lange  dedu&ie  tegen 
der  felver  Afgefanten  befc huldigingen,    hoe  onfchul- 
delijk  en  met  welk  bedwank  fy  tot  het  aennemen  dei- 
wapenen  en  defen  Krijg  ,   door  de  geweldige  tyran- 
nife  Regeringe  der  Spaugiaerden ,  voor  derenfie  van 
haer  Rechten  en  Privilegiën,   en  behoudenis  van  ey- 

gen  leven  en  goed  ,   en  van  Vrouwen  en  K*inderen . 
gebrocht  waren,  en  daer  in  noch  moften  continue- 

ren ;  alhoewel  ,   fo  ten  aenfien  van  de  commoditey- 
ten ,    die  de  gemeene  Vyand  uyt  de  plaetfen ,  die  fy 
op  den  Rijks-bodem  den  felsen  hadden  afgenomen, 
genoten,  en  uyt  de  felve  defe  Landen  eenige  jaren 
te  water  en  te  lande  gekrenkt  hadden  ,   fy  goede  re- 

denen hadden  ,    om  defelve   voorts  tot  haer  defenfie 

te  behouden:  Sy  nochtans,  om  te  betonen  dat  fy  ha- 
re Keur-Vorftelijke  en    Vorftelijke    Hooghcden  en 

excellentie  datelijk  begeerden    en  wilden  believen  , 
alle  de  voorfchieven  plaetfen  hebben  doen  effeclrue- 
Jijk  ontruymen,  tot  profijt  van  de  genen,  die  defel- 

ve toebehoorden ,  opdat  immers  den  gemeenen  Vyand 
van  defer  zijde  geen   occafie  gelaten  foude  worden, 
om  de  ontruyminge  van  fijne  zijde  ook  datelijk  te 
doen  •    maer  dat  het  fo  verre  van  daer  was  ,   dat  den 
Vyand  het  felve  foude  hebben  gedaen ,   dat  hy  ter 
contrarie,    zedert  meer  als  oyt  te  voren  uyt  de  Stad 

Berk ,  de  Vereenigde  Provintien  wijd  en  zijd  d'Oor- 
loge  aengedaen ,  en  defelve  met  roven  en  pionderen 
befchadigt  ;   dan  ook  den  Rijn  met  dobbele  Tollen 
en  andere  laften  befwaert ,   fo  wel  tot  prejudicie  en 
nadeel  van  den  Rijke,    als  van  defe  Landen  ,    fonder 

dat  nochtans  daerom  by  de  Hoogft,  hoog  en  welge- 
melte Keur- Vorften,  Vorften,  Heeren  en  Standen, 

daer  tegens  yet  is  aengenomen.   Sulks  dat  ten  felven 
aenfien  de  voorfchreven  Staten  Generael  daer  uyt  oor- 
fake  genomen»  en  tot  afwendingeen  vermijdinge  van 
alle  vordere  fcliade,  met  kenniflè ,   bewillinge  en  re- 
folutie  van  alle  de  Vereenigde  Provintien ,   nodig  ge- 

acht en  refolutie  genomen  hebben  ,    de  voorfchreven 
Stad  Berk  te  belegeren,  het  welk  tot  feer  grote  koften 
van  de  voorfchreven  Provintien  gefchiet ,   en  geef- 
feeïueert  zijnde  ,    niet  om  de  voorfchreven  plaetfe 
den  Heyligen  Rijke,  enparticulierlijk  het  Sticht  Keu- 

len te  ontvremden ,  ofdefelve  voor  haer  in  eygendom 
jure  belli  te  onthouden;   maer  alleen,   gelijk  voren 
verhaelt  is,    om  de  voorfchreven  Vereenigde  Provin- 

tien van  de   voorfchreven  roveryen,  plunderingen, 
en  exa&ien  van  dobbele  Tollen  ,   en  befwaerniflen 
te  bevrijden  :  De  voorfz.  Staten  Generael  op  de  voorfz 
verfochte  reftitutie  van  de  voorfchreven  Propofitievan 
wegen  fijn  Keur-Vorftelijke  Doorluchtigheyd  gedaen , 
niet  geerne fonder  gelijke  voorgaende  kennifie,bewil- 
liginge  enordrevande  voorfchreven  Vereenigde  Pro- 

vintien  fouden  refolveren.    Verklarende  derhalven  , 

dat  fy  de  voorfchreven  Provintien  van  het  gepropo- 
neerde  van  de  voorfchreven  Heeren  Gefanten  met  de 

eerfte  gelegentheyd  fullen  adverteren, en  haerluyder  goe- 
de meeninge  en  intentie  particulierlijk  gehoort  en  ver- 

ftaen  wefende  ,daer  in  gedaen  en  gerefol veert  te  worden 
gelijk  voor  de  meefte  verfekerthteyd  en  dienft  van  de  ge- 
neraliteyt,en  contentement  van  fijn  Keur-  Vorftel. Doorl. 
fal  bevonden  worden  te  behoren  ;  het  welke  de  voorfz 

Heeren   Gefanten,    defelve  fijne  Keur-Vorftelijke 
Doorluchtigheyd  gunftelijk  fullen  gelieven,   voor  de- 

le tijd ,    voor  antwoord  op  hare  wervinge  te  refereren- 
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ftelijkeDoórluchtigheyd  felfs  beft  ,  hoe  weynig  den 

)gemeènen  vyand  op  des  Heyligen  Rijks  aen- 
houden  en  refolutiones  geacht  heeft  ,  en  dat  door 
hem  en  fijne  gepenfioneerde  en  geaffeftioneerde , 
niet  tegenftaende  alle  aenmaningen  en  devoi- 
ren  ,  noch  ontruyminge  der  Stad  Berk  ,  Meurs 

en  Alpen,  als  onder  den  heyligen  Rijke  beho- 
rende, is  gedaen,  noch  ook  hare  Keur-Vorftlijke 

Doorluchtigheyd  noch  de  Hoog  en  Welgeboren 
Princefle  van  Chimay  en  Gravinne  van  Nieuwenaer, 
reftitution  der  afgenomen  en  onthouden  Rechten  en 
Goederen  is  gedaen  ;  ja  dat  niet  alleen  óe(b  Landen 
over  grote  fcbaden  en  laften  door  de  continuatie  van 
de  voorfchreven  injufle  occupatie  der  Stad  Berk  en 
anderen  hebben  geleden  ;  maer  ook  verfcheyden 
Rijks  Litmaten  daer  door  hebben  moeten  befwaert 
werden  ,  fo  wel  door  de  hoftiliteyt  by  den  vyand  te 
lande  en  in  tochte  gebruykt  ,  als  fonderlinge  van  de 

grote  exa&ienop  den  Rijn  gedaen;  fuiksdat  alle 't  ge- 
ne zedert  den  voorfchreven  jare  tnegentig  tot  be- 

furaernifle  van  den  Heyligen  Rijke  is  gebeurt  ,  on- 
wederfprekelijk  door  de  continuatie  des  vyands  is 
veroorfaekt.  En  terwijlen  de  Heeren  Staten  fo  lan- 

ge jaren  aengehouden,  en  met  ydele  beloften  opge- 
nouden  zijnde  ,  op  de  voldoeninge  der  voorfchre- 

ven toefage  ,  ook  daer  toe  andere  devoiren  gedaen 

hebbende',  al  te  vergeefs,  en  fyten  leften  langer  fuiks 
niet  konnende  lijden,  tot  haren  hoogften  befwaernif- 
fe  hebben  moeten  doen,  het  welk  fy  volgende  de 
voorfchreven  toefage  en  refolutie  van  den  heyligen 

Rijke,  feven  jaren  lank  gewacht  hadden,  nament- 
lijk  hen  fterk  te  maken  ,  en  den  vyand  uyt  de  voor- 

fchreven Stede  met  de  wapenen  te  verdrijven ;  heb- 

bende daer  toe  eeh  heyrkracht  te  p'aerde  en  te  voet , 
te  water  en  te  lande,  met  eenen  groten  tram  vanGe- 
fchut  en  alle  behoeften  ,  voor  de  voorfchreven  Stede 

moeten  brengen  5  en  verwachtende  alles  wat  den  Oor- 
loge mede  brengt:,  hebben  tot  hare  feer  grote  koften; 

door  Godes  genade,  den  vyand  uyt  de  voorfchreven 
plaetfen  verdreven.  En  hoewel,  na  genen  Rechten, 
van  henlieden  de  overhveringe  van  dien  mach  gevor- 
dert  werden  ,  voor  en  al-eer  hen  genoechfacm  verfe- 

keringeis  gedaen,  jegens  gelijke  offenfien  en  fchaden, 
als  fy  in  verleden  tijden,  en  fonderlinge  na  den  voorfz. 
toefach  en  refolutie,  geleden  hebben ,  en  ook  in  rede- 

lijkheyd  gerembourfeert  de  koften. in 't  verdrijven  des 
ryands  en  veroveren  der  voorfz.Stede  gedaen.  Nochtans 
om  Gjne  Keur-Vorft.  Doorlucht.  en  allen  anderen  Keur 
en  Vorffen ,  en  Stenden  des  H- Rijks,  metter  daed  te 

bewijfen  ,  dat  fy  niet  anders  begeeren ,  dan  door  Go- 

des genade  hare  middelen  en  afliftentie  van  hare  Geal- 
lieerde >  met  alle  nagebure  Potentaten  ,  Princen  en 

Republiken  ,  oprechte  vrtentfchap  en  goede  nabuyr- 
fchap  houdende  ,  een  Godlijke  ,  loflijke  en  verfeker- 
de  uytkomfte  der  jegenwoordige  Oorloge  te  vervol- 

gen ,  fbnder  harer  Nageburen  fchade  of  befwaer- 
nifle:  Sulleif  tevreden  wefen  fijne  Keur- Vorftl.  Doorl. 
de  voorfchreven  Stede  van  Berk  in  handen  te  (tellen, 
mits  al  voren  henluyden  leverende  behoorlijke  Brieve 
van  verfekeringe  van  den  gemey  nen  vyand ,  dat  hy  felfs, 
nochte  door  yemant van  fijne  Gouverneurs,  Capitey- 
nen,  Officiers,  of  Soldaten,  met  geweld,  praclijken, 

compofitien  ,  noch  anderfins  ,  in  geender  manieren, 
gedurende  den  jegenwoordigen  Oorlog ,  fal  innenemen , 
nochte  by  het  maken  of  opwerpen  van  Schanfen  ,  of 

nieuwen  Forten,  gebruykeneenige plaetfen,  folteren- 
de onder  het  Keur-Vorftendom  Keulen  ,  of  andere 

Keur-Vorfteri,  Vorften,  Graven,  Heeren,  Stenden 
of  andere  Lidmaten  des  heyligen  Ri>ks  ;  nochte  den 

Rijnfiroom  van  den  Rijks-bodem  van  beyden  zijden 
van  den  Rijn ,  met  nemen  van  eenige  Schepen ,  Waren  , 

Koopmanfchappen  ,  Goederen  of  perfonen  te  ontveyli- 

gen  ;  en  daer-beneffens  atn  t'famentlijke  Keur-Vor- ften verfoeken  ,  dat  fo  verre  daer  jegens  dire&lijk  of 

jndiredtlijk  gedaen  weidt  ,  defelve  binnen  drie  maen- 
den ,  met  gemeene  macht ,  fuiken  attentaet  tot  fij- 

nen kofte  datelijkfullen  doen  rechten  en  repai  eren  ;  en 

dat  de  t'famentlijke  Keur-Voiften'tfelveby  folemnele 
noten  fullen  beloven.  En  op  dat  den  gemeenen  vyand 
jvlle  oorfake  benomen  weide ,  om  het  doen  van  alfulke 

beloften  te  refuferen ,  of  te  retarderen ,  fullen  de  Sta- 
ten te  vrede  wefen  van  harer  zijde  gelijke  beloften  en 

verfoek  te  doen :  Wefende  de  Staten  te  vreden  ,  tot  fij- 
ne Keur- Vorftl.  Doorl.  ey gen  verklaringeen  difcretie, 

dan  te  laten  ,  Wat  henluyden  in  vergeldinge  van  de 
voorfz.  koften  ,  behoort  betaelt  te  werden.  Hébben 
voorts  de  Staten  een  vaft  betrouwen  }  dat  fijne  Keur- 
Vorftl.  Doorl.  de  hoog-gemelte  Keur-Vorftinne  we- 

duwe ,  tot  hare  ongereftitueerde  Graeffchap  Limborch, 
en  andere  hare  Heerlijkheden  en  Goederen ,  onder  fij- 

ne Keur-Vorfil.  Doorl.  gebiede  gelegen  ,  fal  reftitue- 
ren  •.  Dat  de  Hoog-geboren  Princefle  van  Chimay,  in 
haer  recht  by  fijne  Keur- Vorftel.  Doorl.  gemainteneert 
en  gefavorifeert  fal  worden :  En  dat  het  verdrach  van 
wegen  fijne  Keur-Vorftejijke  Doorluchtigheyd  met  de 
welgeboren  Gravinne  van  Nieuwenaer  gemaekt,  ter 
goeder  trouwen  fal  werden  voldaen.  Biddende  de  Hee* 
ren  Staten  fijne  Keur- Vorftl.  Doorl.  defe  hare  antwoor- 
de  gunftelijk  te  willen  verftaen ,  ook  den  welftand  defer 
Landen  voor  gerêcommandeert te  houden,  en  bedan- 

kende fijne  Genade  van  de  moeyten,  verfoecken  de- 
felve van  alles  goed  rapport  te  doen. 

Aldus  gedaen  en  gearrefteert  ter  Vergaderinge  van  de 

Heeren  Staten  Generael  in  's  Graven-Hage  in  Holland  t 
defenxvij.  July  Anno  1598. 

Onderrtondby  forme  van  poft  date  gefchreven  als 
volgt : 

De  Gedeputeerde  van  Gelder  land  ,  Utrecht ,  Vrie- 
fiand ,  Over-Yfel ,  en  van  de  Stad  Groeningen  en  Om- 

melanden ,  gehoort  hebbende  de  le&ure  van  het  con- 
cept van  de  refolutie  op  de  Propofitie  van  den  welge- 

boornen  Heere  den  Jongen  Grave  Johan  van  Naflau 

gedaen ,  van  wegen  den  Keur-Vorft  van  Keulen ,  be- 
roerende de  reftitutie  van  de  Stad  Berk,  hebben  ver- 

klaert,  alhoewel  goet  gevonden  werd,  dat  de  voorfz 
Heere  Grave  met  de  voorfz.  refolutie  of  antwoortwert 

bejegent,  dat  fy  nochtans  niet  zijn  gelaft,  om  te  éón- 
fenteren  in  de  overleveringe  van  de  voorfz.  Stad  Berk,  in 

handen  van  den  Hoog  gemelten  Keur-Vorft. 

IBet  bc(t  antvjooo2ï5c  $ijnbe  Mmlfz  <©efanten  ber* 
tcohficn/  en  tyier  opi$  anberö  niet  gebolgt/  ban  bat 
Den  &eur-b02ft  eentoen  tijb  baer  naaen  <02aef  ffliU 
lemban  i&afTau  fctyctf/  bat  Den  Carbinael  ganfcfj 
niet  Dabbe  brillen  boen  ban 't  gene  batbpbe  refolutie bcrfocljt  toaS  j  baerom  berfocljt  öp  /  batmen  ïjem 
25erft  brilbe  fimpclijft  reftitueren/  onber  £jne  belof* 
ten/  bat  ïjp  bat  toel  foube  uetoaren/  bat  fjatrctt 
©panb  baer  op  geen  aenflagen  matten  fotiben.  ̂ iec 

op' teniet  gebolgt/  en  baer en  tuffclien  brierbbp  ben Staten  berfiuwu  battetniet  totecbegefterht/  of  baer 
toerbe  niet  raetfaemgebonbenbaer  aen  grote  Boften/ 
totueïjoef  baneenanber/  te  boen/  alfmen  Detfoube 

reftitueren/  etc. 

D€n  18.  gfamianj  1598/  fterf  ben  ouben  |Barö- 092abe  ban  252anbenburg  /  jföeur  ©02H  gioïjan 
<©eo2gcn  /  fijn  <§oue  ̂ EJaclt-»©2abe  goac&im  / 
1Cbmtnt(ttato?  ban  |&aegben&urg/  fuccebeerbe  tn  fijn 

plaetfe. 3£en  zs<  ganuanj  flerf  ook  be  ̂ m  ïticDarb 
ban  timmeren  ^falt5-<02abe  /  oub  76  jaren  min 
12  basen/  en  beluijle  lju  geen  %\jf#  erben  arfnerge* 
latett  Ijeeft  /  iö  beflclfë  ï^crtogbom  ben  ̂ eur-JDo2ft 
^)falt3  ten  beeie  gcballen. <®m  27.  januari)  i$bz  üitmeefter  €bmonb/ 
met  fe$  ï3anen  ïïupteren  en  ttoee  Donbert  ©oet* 
ftnecïjten  /  Itan  55crn  na  3limb02g  getrocnen  /  om  al* 
baer  feö  ©acnbekn  te  f!aen;  macr  ontbefit  3ijnbe/ 
togen  in'sS  ©ertogen-23offlj.  <Daer  i$  ooft  een  aen* 
flagbp  ber  Staten  jferijgfb'olfe/  op 't  J$up0te  3©ou* be  gep2actifeert/  ban  të  ooft  ontbcftt  en  te  bergeefg 

getoeefï. 5(n  gtalien  toaö  ontrent  heft  ttjb  fonbec  féinbe* 
ren  gcfloiben  ben  hertog  ban  5Perrara  /  en  alfo 
t  felbe  ̂ ertogbom  toa0  een  3leen  ban  ben  «^toet 
ban  ïlomen/  en  lange  tijb  aen  öet  gefiacfite  ban 

<Öfte 

©en 

JIRarfi- 
<0^EftJfltt' 5R?anbcn<» 
burg  oe- 

flojöen. 
3Pe  Ht)ttrt 

Oirharb ban  Zitno mecen 

Pfaltj- <5?atf8e#' 

ftOJÖJH. 
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bom  bm   Cefar  b'€(le/  bulpe  tegen  tien  $au$  aengebobch : 
pau?  me*  iföelijb  oob  be$2incc  ijfëauritiutfmebcaenbenfel; bet  aeu 
öm 
iftoomfen 
.Stoel 

ben  /  boo2  feher  «cbclman  tite  na  Sitalien  tcon  /  befen 
nabolgenben®2iefgefcti2ebenbeeft/baerüpbPï)em 
mebe  eenige  afftflcntte  toatf  aenbiebenbe/  en  fo  bp 
't  felbe  aengenomen  babbe  /  foubc  baer  op  b02ber  ge- 
bolgt  bebben.  <©en  252ief  öie  fiin  <£rcellentie  acn  Den 

boo2f$.  Cefat  b'€fle  fc&eef  /  iupïjc  albu£  : 

ö<EfÏE. 

1 598.  Van  't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen.  43  3 €fte  getocetf  toag/  fo  öabbe  ben  oberleben  ï^er*  \  blagen  toerbenbe/  be  bae  öubbclbe  ïtïonc/  bie  J)p  éen*fe 
ffi,**?-   t08e  '*  fdte  %rtogbom  gacme  geb2acl)t  cp  fijn   op  fon  fjooft  baboe/  toeerbig  gefebat  toas  te  ?»n  fb"b,,£lbe 
tacaiffi.  ̂ eeber$  natuurlijhe &oon  Cefare b€tle;  inaer  bijfmaelljonberb  oupfent  «ouben iconen,  gs bat iTnLÏ" üechmM*  alfo  be  pau$  baetitoe  niet  toilbe  berftaen/  maer   met  genoeg  boo2  <£lj2tfti  ̂ tabljoubcc/  fo  be  ©au  opfnn 
«n  eeftojj*  öjtlbet  toeber  aen  ben  ̂ §toel  ban   ifiomcn  b2en   fen  tjaet  feiben  laten  noemere  '<De  fteece  «Cfmtfuo  ö0"*1 
£5toB!e   Sen/fo   Dabben  berfebepben  #2incenbenboo2f5-  ben  ̂ altgmaïiec  ber  toerclb  fepbe/  bnt fijn  ni)hc£tetBt/ 

ban  bef<r  toercib  niet  toaoV  en' beeft  eene  boo2ne  geefiimcert itaie  getoagen ;  maer  fijn  ̂ taoftouber  bics  rijft  tomb!£  " 
ban  befer  toecelbiö/  beef  eene  fccone  b2agcn  banS"}D{* 430ubcen  ïiottelijne  <©e»ïeenten/  gcétfiniccit  aló  bert  öuV 
berbaelt  i&  <©c  bepltgc  3ïpo|tel  $etru* /toienjj  na^  f«u gouöe 
uolgets  in  bet  $aufbom  be$aufenbaec  roemen  teftrone" toefen/  fenbetot  ben  breupelen  bie  aielmoeffenban 
bem  begeerben  of  bertoaebten:  ̂ ilbet  en<0oub 
en  bcb  ib  niet;  maer  toat  in  tjcüDc  bat  gebe  ih 
u.  23efiet  en  Jet  boclj  op  bet  onberfebcr-b  ban 
(•Tïpiftud  en  #etruo7  en  Clpijïi  «gtabljouber  en 
$euï  nabolger. 

<£>en  ttoeebenjpeöniarij  (eenige  feggen  ben  ber;  «een^ot?- 

ben)  ré  in  i^ollanb  op  't  (tranb  /  tuffcTjcn  &at>  mama' toijfc   en  ̂ cbebemngen  /  ontrent  een  gebuebte  *&* 
25erbbcp  genaemt/  een  groten  idifetj  of  a©albio  j^g". 
aengeftomen/  ban  be  fooite  ï}k  men  $ot$-3(©aU  ntnge  en 
bi0  noemt;  befen  ©iö  Ijem  aen  ben  gronb  bin-  J»***)* 1/ 
benbe/  bet  toater  afgelopen  5ijnbe/  maeiue  feerJStöEre" gcoot  getier  en  misbaer:  3£e  JDiffctjcrö  bebben  genafmt 
ijem  met  öabeté  omflagen  en  fo  allenóbenjö  naer=  ̂ »^ep- 
ber  op 't  Sanb  geb2acbt/  baerb»»  naeenige  bagen 
ge|ï02ben  en  intoenbig  geb02ften  iö  /  boo2  fijn 
groot  getoiebt  op  bet  Ijait  3anbt ;  toant  bet  bloeb 
en  fmotit  b*m  pifTelijb  upt  bet  babljupsf  afliep: 
Dp  toaö  lang  52  jsocp  boeten/  fijn  oogen  (lonben 
15  boeten  ban  (lijnen  mnpl/  bier  boeten  acnter 
be  oogen  babbe  bP  ««  blimme/  be  mupl  babbe 
onber  eenen  beb  nptftenenbe  feben  boeten  lanj; 
maer  geöeel  fmal/  en  bier  in  (lonben  41  tanden 
toitnte  pbo2en/  elb  uptftenenbe  gelijbeen  groot 
bennen  €p/  en  ben  langen  benfloot  in  'tgebemelte 
boben  in  fo  beel  putten  iik  bart  toaren.  ̂ efen 
©i0  toaö  ban  manUjfe  gefïacbte;  toant  bp  babbe 
fijn  raanlijb-lit  upt(lebenbe/  boob  3önbe/  3  boeten 
lange/  fijne  (leert  toaiS  boge  of  biwti  bertien 
boeten/  fijne  bihte/  mitö  ÓP  int  $and  lag/  hon^ 
be  men  niet  toeten.  $?et  toa^  b002toaer  een  groot 
leelijb  ̂ 5ce(l/  bp  toerbebpben  ïtentmeefterban 
b'€fpargne/  ten  oberftaen  ban  een  (6ecommit^ 
teerbe  ban  be    öenen-namer  ban   =^ollanb/  in 
'topenbaerbernoebt/  boo?  bonbertcn  fèöen  ttoin- 
tig  gulben  /  oat  goeben  boop  toaö  boo2  bien  \}k  baec 
€raew-Olpe  ban  maben;  ben  M\  toierbe  ge^ 
febonbenaen  <62abe  gjan  ban  jöaffau/  en  tot 
^illenburggeboert. 

Mijn  Hare, 

2ft?uf ban  T  k  hebbe  van  vele  plaetfen  verfcheyden  advertifle- 
ten  ©?in*  X  menten  ontfangen  ,  dat  den  Paus  gerefolveert  foude 

tufban*  ziJn  ' om  u  a^te  nemen  net  Hertogdom  van  Ferrara, j^affau/  en  andere  Heerlijkheden  en  Poflellien  van  goederen , 

atmCtfat  diegy  van  uwe  Voor-oudefs  geërvet  hebt ,  endathy 
utot  dieneynde  de  Oorlog  heeft  aengefeyd.  En  na- 

dien de  Heeren  van  defen  Staet  zijn  gebruykt,  om  te 
tonen  hoe  leer  fy  alle  tyrannije  haten ,  heb  ik  niet 
konnen  nalaten ,  door  dien  my  de  gelegentheyd  heeft 
getoont,  door  het  vertrekken  van  defen  Edelman, 
die  gaet  om  u  fijnen  dienft  te  prefenteren  tot  uwc 
techtvaerdige  defentie  >  en  u  te  verklaren  de  goede 

genegentheyd  en  wille ,  die  de  Heeren  Staten  en  ik 

hebben,om  u  te  bewijièn  alle  offitien  van  goede  Vrien- 
den ,  en  met  eenen  onfen  dienft  te  prefenteren  na  ver- 

mogen ,  dat  is,  om  u  te  dienen  van  eenige  wei- 

ervarene Capiteynen  en  Officiers  in  't  ftuk  van  Oor- 
loge. Daerom  bid  ik  u ,  mijn  Hecre  ,  of  gy  by 

avonture  eenige  van  doen  haddet.  my  't  felve  te 
willen  adverteren  ,  en  ik  fal  de  hand  daer  aen 

houden ,  dat  gy  van  de  Heeren  Staten  fult  wer- 

den geafllfteert.  Tot  dien  eynde ,  na  mijne  ootmoe- 
dige recommandatien  aen  u  goede  gratie,  ik  fal  God 

bidden  u  te  bewaren , 

Mijn  Heere,  in  fijn  heylige  befcherminge.   In 

den  Hage  den  25.  Januarij  1598. 

<©nber(lonb  / 

Uwe  feer  ootmoedige  in  dienft  te  doen. 

€ntoagondertebent 

Maurice  de  Najfau. 

^ctopft&ifttoas/ 

metten 
pau?  in 
bjtenfc 
ftjjap. 

Aen  mijn  Heere ,  Mijn  Heere  den  Hertog  van  &c. 

ffoi.  ti.)  3&eboo2f5.€efarb'<£(tebefafte  toeloberlcpbb* 
SS.  fl,  Benbe/  enbonb  ben  toeg  ban  <®02loge  tegen  ben 

coï«  #auö  te  boeren/  om  't  boo2f5.  ïtertogbom/niet  gera^ 
ben  /  beeft  beter  goebgebonben  /  (bjefenbe  't  felbe  niet te  fullen  bonnen  uptboeren)  beeft  bacrom  gefoebt 
metten  $au$  in  goeber  ©2unbfcbap  teobetbomen. 
aillbu0 beeft bP/  metbeg  $au$  goebe gelieve/  ban 

Öem  gebregen  lBobena  en  t^egio  te  mogen  bebou* 
ben/  enberbreegbaerenbobennocfjeen  (latelijb  jaer^ 
ttjfes  penfioen/  en  fijnen  oubden  ,§oon  toerb  ban 
ben  ©auö  Carbinael  gemaeht/  en  alfo  bleef  beeg 

<©o?log  aebter;  't  toelb  bem  fefter(te  boebte/  en 
beeft  be  ̂ auS  alle  gereebfeïjap  gemaeht/  om  al; 
baer  met  groten  P2acbt  te  webbenen  be  ̂ offeffiete 
nemen/  gelnn  ÖP  met  ongetooonlijbe  maniere 
gebaen  beeft/  boenbefjet  Sacrament/  batbPöe- 
fegent  babbe/  boo2  bem  b?agen/  en  na  op  een 
toittelabbeneperijben  /met Ceremoniën/  atëbeg 

©augs  fcb2ijber«/  bat  in't  b?eebc  in  b?ub  Öeb? 
fen  uptgegeben:  ̂ >an  alfo  ib  geen  lu(l  ben  om 
Öit  al  te  berbalen/  betoijle  bet  oobonfefaben 
niet  aen  gaet/  fo  mogen  be  cnrieufe  EeferiS  tjii 
't  luft  't  felbe  lefen/  fo  öet  bp  tUngelum  0ocbam 
befcö?eben  to\  9fiüeen  moet  ift  nocö  bit  feggen  / 
bat  befe  .Schoner*  beröalenbe/  W  ben^au^ge- V^  Deel. 

D€r\  bierben  f  eb2narij  bebben  be  ̂ pacnfe 
febere  ̂ cbanfe/  genaemt  be  $atientie/  ge- 

legen niet  berre  ban  2öierbüet/  temn  ober  %t< 
lanb/  mgebregcn/boo2ontrcutocban  eenige  ftaw 
copfen/  iiit  baer  op  lagen/  en  bic  boo?  gêlb  ober- 
leberben. 

gin  lieert  babbe  fl&aurittuov  geboren  f>2ince 
ban^rangicn/  in©laenberen  eenen  2Cenfïagboo2; 
genomen/  om  (ïjnen  ©pattb  albacr  toerb  te  ge= 
ben  /  baer  toe  lp  fecreteiijb  fijn  ©oïfc  tegen  ben 
acbtften  |Ü2eert  befcb2ebcn  babbe  te  JlDillemflab 
met  alberbanbe  gereebfrijap  en  noobb2iift,  macr 
baer  5ijnbe/  tffee  fulhen  tempee(l  opocflacn/  toel 
aebt  bagen  gebuurenbe/  bat  eenige  ̂ cljepen  bet- 

gingen /  en  anbere  baer  oualijfa  bergen  bonben; 
baer  b002  ben  tijb  berliep  en  ben  2Cen(ïag  te  niet liep. 

3©p  bebben  in  be  ttoee  naeft  boo2gaenbe  ?3oe= 

ben  berbael  gemaefet/  be  grote  t'acbteibenb  en fcïjulben  ban  ben  feoninb  ban  ̂ pangien  /  toacr 
booj  bpöenobigt  toatf/  fj^  een  decreet/  in  <£>?».& 
uptgegeben/  alle  SCffignatien  en  betoijfen  ban  be^ 
taltngc/  Ine  bP  ftjne  Ccebiteuren  te  boren  gebaen 

babbe/  te  toeberroepen.  gn'tbeginfelban  ïïit  jaer 
i(Ter  in  .^paenö  uptaebomen/  bet  $ccoo:t  of 
Contratt/  tiat^m  Morïinh  tot|löab2il  ben  14.  ft- 
bjuarij  met  etlijbe  <©ebeputeerbe/  berberen  lm 

&n  alle 

fe  öe  pti> tienricbiri öe  JFcanfe 
acnöe 

^>pacnfe ücrfiocör. 

3tcn(Tag  op 

Dlaenöe* 

renboo^ 

genomen bp  ben 

P:in  re 
mlauü* 

tiu«(  te 
berseefjof. 

^Tractnct 

tttiTthen 

bert  C10* ninft  bm 

^pungfen en  ÏOonfre 

^cgotian» 

ren  of 

CfoopluP' 
Den. 

. 
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alletie  &oofie  ̂ enottanten/  en  ban  Baer  alle  bolle  \  «Bucaten  /  belopen!»  t'famen  befé  betoijfinsen  op macbtljebbcnbc/  gemaeftt  beeft/  te  bieten/  met  acOtlBilitoenenïDiicatcn/ opbeiicbemnoebanbe 
lector  'Dorauulo/  -flmteofio^pmota/  Jprancifco üc  jMbcnöa/  en^joangiacomo  beCfcimalbi/  in 
toeln  Contract  ben  fóomnn  a!$  nu  beter  geinf02- 
meert  3ijrtbe/  jujtificcert  en  ontfcbulbigt  alle  fijne 

jG?oofj"e  jj&crjöttanten/  niet  tegentfaenbe  Bp  befelbe in  fijn  boojoaenöe  «Decreet  fecc  befcïjulbigt  BabDc; 
toantfp  baer  bp  alle  fieebten  toilben  omfcbulbigen 
en  flaenbc  Douöen  /  bat  Den  &oninft  met  gecnen 
ftecljte  beermebt  Baer  te  ontnemen/  't  gene  Baer eens  in  betalinge  obergegeben  toa$  /  ten  toare  fp 
eertf  geboo2t  toacen  m  bare  befentie/  en  battet 
bleftc  bat  fn  onuecluelühgcftanbelt Dabben;  baer  fp 
ter  contrarie  betocfen  alles  gebaen  te  Bebben  bp 
fijnen  bebele/  't  toelft  \p  bec&aerbe  nu  bebonben 
te  bebben  /  toacrom  O?  Baer  nu  gebeeel  ontfcBul* 
Digbe/  öaer  bn\  grooten  noob  en  gebjen  ban  gel* 
be  Bern  toe  gebiongen  \)oibbc/  berfóebt  ftebbenöe/ 
bat  De  ̂ egotianten  gelb  op  Boogc  a©ïflelen  lic- 
pen  ban  D'cen  Sanbopïjet  anbere/  en  ban  b'eene marftt  totbe  anbere/  en  bat  Doo2  fijnen  bebele ; 
toaecom  lp  nu  anbertoerf  met  Qaer  oberftomen 
toasv  te  bieten/  bat  Deboo2fcD2cbenbier<ü5ecom* 
mitteerbe/  in  ben  name  ban  alle  be  anbere  fye* 
gotiantcn  (om  be  oube  Mgnatien  en  berpanbin- 
gen/  baer  bp  bet  boo2fcb2eben  «Betreet  afgeno- 

men /  Baer  op  feftere  miöbelen  fouöc  toeber  gege- 
ben  to02öcn  /  befïaenbe  in  ttoee  fooiten  ban  gsurotf  / 
bat  3ijn  «Bomcpnen  en  tenten)  föubcn  totbe  oube 
fcljulben  nocb  toeleggen  een  nreutoe  fomme  ,ban 

feben  iBilliocnen  eit  ttoee  bonbert  bupfent  "Buca? 
ten  /  tot  b2ie-en-bijftig  fhipbetë  /  na  baluatie 
ban  SBifTel  /  elften  «Bucaetgcrcftent/  en  bat  te 
betalen  tot  ben  beboebe  ban  be  <©02joge  in  $e* 
berlanb  /  aen  ben  €ct5-ï|ectog  Carbinael  /  of 
fijne  2$ebelbeüberen/  alle  maenben  ttoee  Ijoitbert 
en  bijftigb  bupfent  <Bucatcn/  ten  p2ijfcboÖ2fcB2e- 
ben  /  en  bat  aebtien  maenben  gebuurenbe  /  en 
be  een  ben  anberen  boïgenbe/  beginnenbe  b'cerfte betalinge  ben  leflen  üüanuarij  ban  bit  lopenbe 
iaer  1598*  t'famen  bat  fp  in  $eberlanb  fouben betalen  bier  en  een  Balf  iBtlltoen  «Bucaten.  Cn 
nocb  in  be  föijften  ban  ̂ pangien  /  of  in  anbe- 

re open  «a  öe$  öoninftö  beliefte  /  mebe  een 
fomme  ban  bonbert  en  bijftig  bupfent  «Bucaten 
alle  maenben/  00b  18  maenben  geburenbe/  t'fa* men  bier  bonbert  bupfent  «Bucaten  ter  maenb  / 
öfc  ten  ennbe  ban  be  aebtien  maenben  belopen 
fullen  feben  Iföillioenen  en  ttoee  bonbert  bup- 

fent «Bucaten/  ban  b2ie-en-bijftig  ftupbecg  bet 

ftuft. €ot  toeber  betalinge  ban  befe  feben  Hftillioenen 
en  ttoee  bonbert  bupfenb  bucaten/  met  ben  inte* 
refife ban  Dien/  tegen  tien  ten  bonberben  '$  iaers/ fouöen  Defe  <ü5ecommitteccDe  jiegotianten  bétons 
Bebben  te  ontfangen  ban  ben  gelbe  bes  ïioninbef 
gehomen  unt  <3nbien  in  't  Cplanb  ban  Cerceca 
(baec  boen  thbingc  ban  toaö)  ttoee  Jfèillioencn  ge- 
reeb  in  dealen  ban  ̂ ilber/  of  in  «0ouD:  iftocb 
toerben  betoefen  t'ontfangen  in  ̂ pangien  ban be  «^erbitieö  02binariö  en  ertrao2binari0  ban 
be  gjaren  buufent  btjf  bonbert  bier  en  tnegen- 
tig  berfebenen/  tot  ben  5Iare  1600  te  berfcöijnen/ 
een  ̂ illioen  en  een  bonbert  bupfent  «©ucaten. 
^ocïj  op  be  ̂ erbitiejs  ban  ö«  ̂oninficijb  ban 
<02anaben/  een  bonbert  bunfent  <©ucaten.  |&ocö 
op  berbopinge  ban  «©jficien/  Confumtien/  Com- 
pofitien  en  anbere  ertrao2binari0  bingen/  tik 

berballen  fouben  bit  giaer  1598/  en  in 't  bol- gentjj  gjiec  1599.  en  op  «et  gene  fp  fouben 
mogen  berniefen  of  bebenben/  baer  gelb  af 
foube  mogen  bomen/  een  iBillioen  3£ucaten. 
5^ocb  toerben  betoefen  opbe  ©lote  im  Snbien/ 
bertoaebt  in  bit  ̂ aer  1598.  ttoee  Ifêillioenen  in 

dealen  of  <0oub  ,•  en  nocb  op  be  fêlote  ̂ k  't  boïgenbe gjaer  1 5  99.  foube  mogen  bomen  /  feö  bonbert  bup- 
fent <Bucaten.  <£nmeerop  be  Crufabo  en<£fcufa- 

ben/  Die  ben  l^oninb  fouben  toeftomen  in  bedaren 

maenölijbe  betalcnbc  fomme  ban  febeniBilüoenen 
en  ttoee  bonbert  bupfent  ̂ ucaten  /  en  ben  intereft  of 
toetoaö  bie  baer  op  ballen  foube;  enopbatter  geen 
geb2eb  foube  toefen  aen  bemaenblpe  betalinge  ban 
bc  bier  bonbert  bupfent  «Bucaten  ter  maenb/  toert 
befc  <0ecommittcerbe$afpoo2tenbergunt/  om  baer 
gelb upt bc öoninhrijben ban  ̂ pangien  ie  boeren; 
ooftbatter  feief  <0alepcnban  benmbmirael  lnb2eo 
<©oria/  tot  baren  bienftc  fouben  toefen. 

©02ber  mocöten  be  <6ecommitteerbc  /  nocb  bare 
meeltere/  onöer  baer  fcljuplcnbc  /  ban  geen  baer  Crc* 
biteuren  aengefp2oben  of  gemaent  toerben/  bp 
reebtcof  anberfintö/  om  Daer  niet  te  benemen  bet 
bolb2engenber  boo2fcb2cben betalinge/  ben&oninH 
belooft ;  maer  moeften  alle  be  anbere  i^egotian- 
ten/  fcbuplenbc  onDer  be  boo2fcï)2eben  <6ecom- 
mitteerbe/  tot  Det  opbrengen  ban  befc  penningen/ 
elft  na  be  fomme  of  aenpart  bpleggen  /  en  fo  jou* 
ben  be  boo2fcb2eben  SCfftgnaticn  bp  be  guro.ö1  of 
föomepnen/  allenöbenö  meteen  berbenbeei  tfef* 
fenses/  baer  in  banben  gegeben  to02ben/  en  na  bit 
rata  foube  elft  fijn  Crebiteuren  ooft  betalen.  ïBen 
<Boninft  ojbonneerbe  ooft  ttoee  Confulsf/cneenen 
gelcerben25pfitter/  om  alle  cjucmen  cnberfcbillcn/ 
tuflrcbenbefc<6ccommitteerbccn  bare  mebegenoten 
en  Crebiteuren/  nopenbe  befe  faften/  te  fïiflTen/en 
baer  ober  te  bonniffen/  fonber appel/  bantotlbe^ 
iüoninft^  iCrtbunal.  «©iergelijfte  Conbitien  toarem 
bermeer/  alfo  bk  in^paenö  gebmftt  enuptgege* 
ben5ijntot,ï^ab2il  ben  1 3 ♦  Jpebcuaviji  3Cnno  1598. 
Onberteftent  bp  ben  $2ince  Philips ,  in  ben  name 
ban  bcn&onirift/  om  bat  bic  boen  ftranft  toa«/ 
toelft  Contract  ben  &oninft  felfiSbaer  nabebefligt 

Deeft. 
Wtoas  Ö^cft  ben  =fóoninft  met  ben  boo?gaenbe 

Contracte  befo?gt  /  bat  öpfo  toel  in  i&eberlanb  /  M 
in  ,§pangien/  met  gelb  boo2fientoag/  en  te  tonen 
aen  ben  Carbinael  /  bat  \p  bent  niet  fijn  <Bocï)ter  en 
bz  $cberlanben  /  niet  berlaten  toilbe. 

Cn  alfo  ben  Carbinael  om  een  beel  <&paen$ 
l^rijgssbolft  gefcb2eben  babbe/fo  Beeft  ben  Uoninft  ben , Foi 
Klbmirael  Iföartin  ̂ 2etenbona/  bk  een  ban  fijne 
2flDmiralengetoeeft  toaö  op  be  groote  ©lotc  3Cnno 
1588.  belaft  ben  Cfenerael  ̂ onEancDio|Kartine0 
beEepba/  ©elb-|Barefcbalft  <©cncrael/  met  bier 
buphtt  ̂ pangiaerben  in  ̂ eoerlanb  na  Caliief  in 
©laenbercn  te  boeren.  Zbit  ïtrijgobolft  toaö  getroft* 
ften  upt  alle  be  Compagnien  bk  in  25ifcapen  la* 
gen/  ennaCngelanb  of  gerlanb meenben  tegaen/ 
berbeelt  onber  bierColonellen/  alö  <6ab?iel  2CnD?a* 
ba/ «Bon  goan  be  ©elafco/t^on  3Peb?o  DelBorogeon/ 
en  5Clonfo  ̂ ancbe^  of  een  anber/  en  toerben  gefebeept 
in  42  ̂cbepen/  en  3ijn  in  negen  Dagen  ober  genomen/ 
en  ben  26.  f  etyuario  tot  Caliö  gearribeert/rcebt  al« 
bcï|ollanberö/bp  ontoeber  /  ban  DetoaeDte  alDaer 
afge3eplt  toaren/  en  ten  felbenbagcbaer  toeberom 
boo?  guamen  /  en  nocb  cenige  fagen  in  be  ̂ aben 
baren/  baer  ban  fp  bet  grootfle  namen  met  200 
man;  biet  of  bijf  3ijnber  geftranb/  fonber  bat 
baer  ban  pet  berloren  ging  ban  't  b?aft/  &et  bolft 
iiS  al  t'famen  beljouben.  J^et  grote*  ̂ cbip  bat^ ter  genomen  toerbe/  toaö  een  l|amb02ger  ̂ cfjip 
ban  Bonbert  en  bertig  laften/  en  toa«  getoapent 
met  10  gotelingen  en  aebt  ̂ teenftuftften.  «Ben 
Obctften  qDon  Eancbio  |Bartine$f  be  lepba 
ciuam  ben  3.  iBartij  te  252u<Tel  /  fijn  bolft  toert 
gelogeert  in  252abanb  en  ©laenberen ;  men  bere* 
ftenbe  alööoe  bat  be  ̂ pangiaerben  in  alleö  toel 
tien  bupfent  fterft  in  be  ,!SeDerlanDcn  fouben  be- 
binben/  en  batfc  be  p2incipalc  ̂ terftten  bcfet 
babben  /  en  baer  u»t  beffotcn  fommige  /  bat 
Öp  geen  anberen  toeg  ban  Jüegeringe  foube  ne*" 
men  /  ban  fijn  boo2fatcn  gcDaen  BabDen  /  om 
bat  Bp  felbe  ober  lange  om  ̂ pangiaertö  gc« 
follicitcert  en  gefcb2eben  Babbe/  en  baer  bpbe* 
tonenDe  Bet  binnen- ïanbsf  l^rijgobolft  te  inio- 
trontoen  /  ofbk  tcberacBten/  en  Bern  met  b?eems 

11.; 

1 599.  en  iéoo.ccnmailliocn  en  ttoee  Bonbert  bupfent  bc  te  toerfïecften.  «bc  gebangene  ̂ pangiaertö/ 
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bic  tot  ©liffingen  ingeb?ac[)t  toaren/  bertelöen 
batter  12  <©allioenen  na  (Carceraö  toaren  afge= 
baten/  om  ïjet  gelb/  bat  met  be  ©Iote  tipt  g[n- 
bien  albaer  gearribcert  toa$/  te  gaen  fjalen  en 
bat  fp  nocD  in  be  Corona  ontrent  70  <§cnep:n 
gelaten  fjabben/  baerban  ontrent  40  ten  Ootfoge 
toegerult  toaren/  en  ban  HJrijgfboUi  naboen  fu 
nocD  ontrent  2000  /  fo  «^paenfe  a$  ̂ taltaenfe  «gói^ 
baten  /albaer  gelaten» 

T€rb)ijle  be  ïjortfnn  ban  ©lannrijR  (janbelbe 
ban  &2ebe  metten  $*omnn  ban^pangien/  fo 

toecbe  ooft  ben  fianbel  geb2ebert  met  ben  t^ertoge 
ban  UBcrcure/  bat  be  fetbe  Dcm  foube  met  ben 
akoninnberfoenen/  en  oberleberen  be  $2obtntie  ban 
252etaigne  /  onber  be  geöoo2faemt)èpt  ban  fijne 
Itëajcftcpt.  ï£ier  in  toerbe  feer  fternelijfi  gearbepD  bp 
fnne  B2imöen  enjfBaegfcöappc/  fo  hiel  ban  fijn; 
oer  3ijbe/  alö  ban  fijnber  %ipfb2ontoen  jijöe/  en 
fp  toa$  in  berfeïjepben  beraet/  beene  ttjbtoatffjp 
géueel  gebeubereert  ïjemaen  be  ̂ paenfe  3ijbcte 
öeben/  en  in  b'«£>02loge  ban  be  Ütgeintf  te  conti; 
mieren  ,•  b'anbere  tijb  nam  Ï)P  boo2  ftem  fklj  on- 

eer bes  ïjonmnö  gcöoo?faemf)ept  te  begebcn:  $p 
toaö  be  laetfte  ban  fijn  geflapte/  titc  {jet  tegen 
ben  üjoninn  geDonbcn  ïjabbe:  epnbelijcfo  toerbe 
fcaerom  fo  bele  gcarbepb  /  bat  t)p  feer  bo2bedijbe 
Conbitien  nonbe  betltrijgen/ en  tot  fijnber  cecebaer 
upt  geraken/  fo  öccf  t  ftp  ben  ©2ebe  met  ben  &0* 
ninït  aengegacn/'ttoelfe  be  peeren  Staten  banbe 
©ereenfgbe  $ebcrlanben/  en  oor  be  &oninginne 
ban  <£ngelanb  öope  gaben/  bat  8p  te  beter  foube 
te  betoegen  toefen/  om  «pt  ben  aengebangen  fian^ 

belmetbe^paenfe  te  fenepben/  en  b'<©o?loge  te^ Oen  \im  éoninn  ban  ̂ pangien  te  continueren. 
(€en  laetften  i$  ben  të?ebc  tuflïOen  ben  ïioninn 
ban  ©janfcrtiB  en  ben  boo?fcïj2eben  Hertoge  ban 
«tcuce  befloten/  op  be  nabolgenbe  Conbi- 
tien. 

HE  N  R  Y  door  Gods  genade  Kohink  van  Vrank- 
rijk  en  Navarre  ,  Aen  allen  tegenwoordigen 

«Conbitfen 
fcaec  op 

ge "S "^  en  toekomenden ,  Saluyt.  Wy  hébben  altijd  begeert 4fl»etttue  dat  God  ons  allo  geliefde  te  begenadigen  en  een  eynde 
met  ben  te  geven  van  alle  fwarigheden  in  dit  Rijke,  veeleer 

jj&oninft  ̂ 00l.  gewji]jge  gehoorfaemheyt  van  onfe  Onderfa- 
©jan&crjfc  ten ,  dan  geweiden  perfinge  van  Wapenen ,  om  haer 
fSföecfowir/tedoen  genieten  de  lefte  vruchten  die  onfe  goetheyd 

't  welk  hy  aen  ons  heeft  gedaen ,  fo  voor  hem  felfs als  anderen,  die  haer  neffens  hem  weder  fullen  her- 
ftellen  onder  onfe  géhoorfaemheyd.  So  hebben  wy 
gefeyd  ,  geftatueert  en  geordonneert,  en  door  d]t 
onfe  eeuwigen  onwederroepelijk  gebodt,  fegyen, ftatueren  en  ordonneren  ,  willen  ,  en  het  is  ons  beha- 

gen, dat  in  de  Voordeden  van  Nantes  niet  fal^e- 
bruykt  werden  eenige  exercitie  van  de  gepretendeerde 
Gereformeerde  Religie,  enfal  in  drie' mijlen  van  de voorfz.  Stad  henluyden  niet  geordonneert  werden 
eenige  plaetfe  tot  de  exercitie  van  de  voorfz.  Religie. 

2.  Houden  onfen  voorfz.  Neveden  Hertoge  van 
Mercure,  alle  Geeftelijke  Prelaten,  Prefidenten , 
Raeds-Heeren,  Advocaten  ,  Generaels,  en  ande.e 
Officieren  van  't  Parlement  yan  Rennes,  die  de  Juftitie tot  Nantes  hebben  bedient,  mitfgadersde  Magiftra- 
ten,  Edelluyden,  Officiers  en  andere ,  die  met  hem  haer 
fullen  herftellen  onder  onfe  géhoorfaemheyd ,  voor 
onfe  goede  Onderdanen  en  getrouwe  Dienaers,  niet 
die  belaftinge ,  datfy  fullen  gehouden  zijn  aen  ons  te 
doen  den  Eed  van  getrouwigheyd  ,  en  behoorlijke 
onderwerpinge  tot  onfér  géhoorfaemheyd. 

Willen  en  ordonneren,  dat  fo  wel  onfen  voorfz. 
Neve  Hertoge  van  Mercure,  en  alle  de  voorfz.  Gee- 

ftelijke ,  Officieren,  Edelluyden,  en  andere  perfo- 
nen,van  wat  qualiteyt,conditien,en  plaetfen.diefouden 
mogen  zijn,  en  doende  den  Eed  en  haer  ons  onder- 

werpen, fullen  herftelt  worden,  gelijk  als  wy  her- 
ftellen  en  veftigen  in  alle  haer  goederen ,  Officien , 

Beneficien ,   Ampten ,  Privilegiën  en  Gerechtighe- 
den, niet  tegenftaende  alle  de  giften  van  hare  goede- 

ren ,  roerende ,  onroerende ,   Renten ,  fchulden  en 
infchulden,  die  wy  willen  voortaen  fullen  dood  zijn 
en  nul ,  en  alle  beloften  ,  Obligatienen  Brieven  daer 
van  gemaekt,  alwaer  't  ook ,  dat  eenige  proviiïen  daer 
tegen  waren  verkregen  door  allen  perfonen  totdefel- 
ve  Beneficien ,  de  Officien  aenvaert ,  verkopingen  der 

felven,  uytroepingen  en  verklaringen  die   geë'xpe- dieert  mochten  zijn ,  uytgegeven  en  geregiftreert  ter 
contrarie ,  alle  welke  faken  wy  hebben  wederroepen 
en  wederroepen  uyt  krachte  defes.    Wy  hebben  haer 
gegeven  en  geven  mitfdefèn  volkomen  handfluytinge 
en  ontilaginge ,  ja  felfs  van  de  Huyfen  der  Geeftelijke , 
dewelke  alle  dé  gene  diefe  befitten  ,  terftont  fullen 
moeten  verlaten  fonder  eenigdilay,  fonderdefelve, 
onder  wat  pretexte  het  ook  Ware ,  te  mogen  behou- 

den,- maer'tgeneis  aengenomen  en  uyt  krachte  der 
voorfz.  gifte  is  ontfangen,  van  welke  nature  van  pen- 
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hbEC  ïn'e  v°ortgcbracht  heeft  aen  allen  anderen ,  die  haer  voor  |  ningen  't  foude  mogen  wefen ,  gelijk  ook  alle  gebruy k 
èec^tebt  deien  wedergekeert  hebben  tot  haren  fchuldigen 

jfWeg  en  plicht ,  het  Welke  ons  feer  wel  is  gelukt  doort  't  ver- 
*nteet      anderen  van  onfen  feer  lieven  en  beminden  Neve , 

©«uSné!^en  Hertoge  van  Mercure,  die  hem  betoont  heeft 

*  genegen  te  zijn ,  om  ons  te  bewijfen  de  géhoorfaem- heyd die  ons  toebehoort ,  als  ook  die  met  hem  in 
Wapenen  geweeft  z jn ;  fo  dat  wy  oorfake  hebben  ons 
te  houden  feer  wel  vergenoegt  en  voldaen ,  om  toe 
te  ftaen  en  bekennen  den  y  ver  die  fy  ons  betoont  heb- 

ben te  dragen  tot  de  Religie ,  en  mijnen  Neef  te  ont- 
lèhuldigen ,  dat  hy  fo  lange  in  de  Wapenen  is  geble- 

ven ,  na  dat  wy  gereconcilieert  waren  met  onfen 
Heyligen  Vader ,  en  de  komftevan  onfen  feer  lieven 
en  beminden  Neve  den  Cardinael  van  Florence,  als 

fijnen  Legaet  in  ditKoninkrijke,  op 't  gene  hy  ons 
hadde  te  kennen  gegeven,  dat  hy  was  opgehouden  de- 
felve  verklaringe  te  doen  ,  door  infichten  defen  Ko- 
ninkri  jke  betreffende ,  daer  van  hy  altijds  de  behoude- 

nis heeft  gefocht  en  begeert ,  en  gevreeft  eenige  fcheu- 
ringe  daer  in  te  vallen,  ja  felfs  te  bewaren  Provintie  van 

Bretaigne  ,  van'tperijkel  daer  de  felfde  in  was  geko- 
men, ter  tijd  als  wy  waren  geoccupeert  op  de  Frontie- 

ren  van  Piccardie,om  onfe  Vyanden  aldaer  te  ftuy ten  > 
door  de  grote  intelligentien  die  vele  van  dien  Lande 
hadden ,  en  de  middelen  om  fulks  te  werk  te  ftellen , 
en  haer  met  geweld  doen  inkomen,  tot  achterdeel  van 

onfen  dienft  en  grote  fchade  van  delen  Staet  ,•  waer 
door  willende  fijnen  goeden  wille  erkennen ,  en  hem 
Uier  na  liefhebben  en  tra&eren  als  onfen  feer  goeden 
Bloed-verwand  en  getrouwen  Onderdaen ,  genegen 
aijnde  tot  de  ootmoedige  fupplicatie  en  verfoeken, 

V.  Deel.  * 

van  vruchten ,  goederen,  roerende,  onroerende,  ftads- 
huy  fen  achrerftallige  renten, inkomen  en  emolumenten, 
fo  wel  van  Geeftelijke  Beneficien,van  wat  titel  die  ook 
fbuden  mogen  zijn ,  als  mede  van  Officien,  en  bevelen 
felfs  van  de  Griffiers.hoewel  defelveBeneficien,Officien 
en  belaftingen  niet  waren  gebleven  aen  den  genen  d  ie 
die  behouden  totter  huydiger  uyre,  vandefulke  fal 
geene  reftitutie  onderworpen  zijn  ,  eenige  reftitutie 
vand'eene  of  andere  zijde,  noch  eenig  vervolg  op 
konnen  gedaen  worden ,  noch  verfoek  ter  contrarie 
tegens  wat  perfonen  het  ook  zy  ;  behoudens  en  uy  tge- 
fondertde  meublen ,  die  door  de  natuyrlijkheyd  fullen 
bevonden  worden ,  die  den  eygenaers  fullen  weder- 

gegeven werden ,  fo  't  haer  belieft ,  mits  betalende  de 
Waerde  van  den  inkoop  der  felver,  door  autoriteyt 
van  de  Magiftraet  of  anders  gedaen  ,  dit  fonder  be- 

drog. Van  gelijken  fullen  gereltitueért  worden  alle 
titelen ,  papieren  en  bewijfcn ,  die  in  wefen  fullen 
bevonden  worden ,  ons  fo  wel  toebehorende ,  als  den 
particulieren,  die  gevallen  en  gevonden  worden 
(in  welkers  hadden 't  foude  mogen  zijn)  fonder  dat 
defelve  fullen  mogen  opgehouden  worden ,  onder 
watdexelhet  ook  (oude  mogen  zijn,  ofwatexcufe 
daer  toe  gebrocht  foude  konr.en  werden. 

De  Geeftelijke  van  onfe  voorfeyde  Provincie  van 
Bretaigne,  fo  wel  die  erkennen  mijne  autoriteyt,  als 
de  gene  die  met  onfen  voorfz. Neve  haer  defelve  fullen 
onderwerpen,  en  bctaelt  hebben  de  tienden  aen  de 

Ontfangers  of Commijfen ,  van  d'een  ofd'ander  zijde, 
fullen  van  't  voorgaende  niet  konnen  achterhaelt  wor- 

den; maer  willenen  behaegt  ons,  dat  fy  fullen  zijn 
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en  blijven  gar.fchelijk  vryen  onbefwaert ,  van  't  ge-     Staets-gewijfe  geaccordeert;  continuatie  ran  confïf- 
neby  haer  onbetaelt  is  gebleven ,  't  zy  van  de  tienden  \  catie  van  goederen ,  fo  wel  van  de  Domaine  als  van 

( Fol.  14. )  of  van  de  gene  van  de  veranderinge  van  't  wereltiijk 
van  de  Clergie ;  en  ten  aenfien  van  de  t'achterheyt  die 
fy   fouden  mogen  fchuldig  zijn ,  wy  fullen  daer  in 
voorden  tot  hare  ontlaftinge  en  trooft ,  na  dat  bevon- 

den fal  worden  ,  dat  fy  daer  van  niet  genoten  hebben , 
of  haer  berooft  is,  achtervolgende  het  lefte  Contract 
met  de  Gedeputeerde  van  deClergie  van  onfe  Konink- 
rijke  gemaekt ;  en  daer  en  tuflehen  uyt  fonderlinge 
gratie  hebben  haer  gegeven  en  geven  mitfdefen  uytftel 

van  fes  maenden,tot  betalinge  van  hare  t'achterheden, 
fonder  vertrek ,  beginnende  van  den  i.  Martij  voorle- 

den. Nogtans  van  de  penningen  die  vervallen  fullen  na 
dietijd,willen  niet-te-minparticulierlijk,datde  Pafto- 
ren  van  de  kerken ,  die  in  Voorfteden  en  Dorpen  zijn , 

fullen  geheel  ontflagen  zijn ,  alfo  wy  ontflaen  mits  de- 
fen  van  alle  haer  achterftalligheyt  tot  den  i.dag  Meert. 

4  Alle  de  gene  die  voorfien  zijn  geweeft  en  ontfan- 
gen  ,  of  geprefenteert  hebben  hare  Brieven  van  State, 
van  de  Juftitie  enFinantien,  daer  fy  behoorlijk  mede 
voorfien  waren,  zijnde  perfonen  onder  de  macht  van 
onfen  voorfz. Cofijn,of  die  vaceerden  door  de  dood, re- 
iïgnatie  of  anderfints ,  gedurende  defe  troublen  ,  van 
welke  Officien  de  bedieninge  gefchiedisdoor  onfen 
Neve,  gekomen  tot  onfegehoorfaemheyd,  zijn  gelijk 
wydefelve  hebben  behouden, en  behouden  indefelve , 
mits  nemende  onfe  Brieven  van  Provifie,die  haer  fullen 
werden  geëxpedieert  en  gelevert,na  dat  de  felvige  van 
onfen  Neve  fullen  als  vernietiget  overgegeven  zijn, 
fonder  daer  van  te  betalen  eenigeFinantie,noch  verho- 
ginge  in  onfe  cafuele  party  e ;  en  ten  regarde  van  de  ge- 

ne die  door  Commiflïe  hebben  bedient  eenige  ftaten 
van  Juftitie  en  inde  Finantien,  in  af-wefen  of affterven 
van  den  genen  die  gebleven  waren  in  onfen  dienfte,ful- 
len  van  ftónden  aen  hare  commiflïen  cefiêren ,  fonder 
nochtans  eenige  reftitutie  van  gagies,emolumenten  en 
proffijten  by  haer  genoten ;  noch  dat  geen  onderfoek 
fal  gedaen  werden  van  eenige  VonniiTen,door  exploic- 
te  van  Juftitie  by  haer  gegeven,  tot  executie  van  hare 
Commiffienj  van  gelijken  willen  wy  dat  de  Griffiers  en 
Comifen  ook  de  reftitutie  van  hare  gagies  en  emolu- 

menten, fpruytende  uyt 't  gebruyk  der  voorfz.  Grif- 
fien,  niet  fullen  onderworpen  zijn. 
5  Onfe  voorfz.  Neef  en  Geeftelijke  Heeren,  Edelluy- 

den,  Officiers  en  andere,  wonende  in  Steden,  Gemeen- 
ten en  Dorpen ,  Capiteynen ,  Overften  van  krijgs-luy- 

den ,  die  hem  hebben  gevolgt  en  bygeftaen  ,  die  met 
hem  komen  fullen  tot  erkentenifTe  van  onfe  autori- 
teyt,  en  fullen  niet  werden  onderfbgtvan  voorgeval- 

lene faken ,  by  haer  gedurende  defe  troublen  mifdaen , 
noch  ter  oorfake  dat  fy  de  wapenen  aengenomen ,  die 
gedragen  hebben,  vergaderinge  van  krijgsvolk,  en  van 
't  volk  in  de  Steden  en  ten  platten  lande  in  wapenen  te 
brengen,  befettinge  van  Garnifoen,  en  die  t'onderhou- 
den ,  aenflagen ,  belegeringen ,  innemen  van  Steden , 
Kafteelen  en  fterke  Huyfen ,  Fortificatienen  demante- 
leringe  van  dien ;  byfonderlijk  de  Huyfen  en  Kafteel 
van  Doré  en 't  Fort  S.Georgeby  Montagu>  rovinge 
vanmeublen,  branden  en  andere  overdaden  daer  over 

particuliere  Landen,noch  mede  van  penningen  die  ge- 
lichtet  zijn  eningefet,  de  gewoonlijke  maniere  niet 
onderhouden  ,  van  wat  foorte  en  nature  die  ook  zijn , 
en  in  welke  maniere  die  geligtet  zijn ;  ordonnahtien  en 
evulatien  van  Munten,  gedaen  ter  begeerte  van  de 
Ordonnantie  der  Hoofden  van  party ;  wechnemen  en 

verdelven  van  d' Artillerije ,  en  confectie  van  Kruy  t  en 
Salpeter ;  rey  fen ,  intelligentien ,  traktaten  en  contrac- 

ten gemaekt  met  de  Steden  en  Gemeente  van  dit  Rijk, 
of  met  uytheemfe  Princen ;  invoeringe  van  buyten- 

landife  in  dek  Provintie ,  en  andere  plaetfen  van  't 
Rijk;  handelinge  en  koopmanfehappen  in  vreemde 
Landen  door  fommige  peribnen ,  hoedanig  die  mogen 

zijn ,  door  'tbevel  van  onfen  voorfz.  Heere  Neve  den 
Hertoge  van  Mercure,  als  van  de  voorfz.  Edelluyden, 
Gemeenten ,  of  particuliere  gedaen ,  fo  in  Spangien  als 
anderfins ,  Sententien  en  verklaringen  van  rantfoenen, 

amenden  en  boeten ,  en  generalijk  al  't  gene  gedaen 
foude  mogen  zijn ,  Oorloge ,  negotie ,  preken ,  of  ge- 
fchreven  in  boeken  als  libellen,uy  tvoeringe  van  faken, 
en  alle  andere  acten  van  hoftiliteyt,  van  wat  foorte  of 
maniere  die  fouden  mogen  zijn ,  van  executie  ter  dood 
door  commandement  van  onfen  Neve  of  fijne  Hoof- 

den ,  by  hem  daer  toe  geftelt ,  gedaen  door  de  ordina- 
ris  Juftitie  >  Provooften  van  de  Marfchallen  en  hare 

Lieutenanten ,  alwaer  't  dat  de  koftuyme  niet  waer 
geobferveert ,  gedurende,  en  door  oorfake  defer  be- 

roerte ,  fonder  eenige  uytgefondert ,'  die  hier  niet  zijn 
uytgedrukt ;  van  alle  welke  bovengefchreven  dingen , 
en  andere  van  qualiteyt  als  boven,  hoewel  defelvein 

't  tegenwoordige  Edict  niet  zijn  gementioneert ,  onfe 
wil  en  meeninge  is ,  dat  de  memorie  van  dien  fal  eeu- 
welijk  vergeven  en  vergeten  zijn ,  gelijk  wy  die  door 
onfe  fpeciale  gratie ,  volkomen  macht  en  Koninklijk* 
autoriteyt  vergeven  en  vergeten  hebben  ;  en  verbie- 

den aen  alle  perfonen ,  hoedanig  die  fouden  mogen 

wefen ,  eenig  begin  te  maken  of  vervolgen ,   't  zy 
in  't  generael  of  byfondcr ,  't  zy  tegens  onfen  voorfz. 
Neve  den  Hertoge  van  Mercure ,  of  andere  boven- 
geroerde  perfonen,  hare  weduwen,kinderen  en  erven, 
die  wy  verftaen  ook  te  zijn  en  bly ven  vry  en  onbe- 
moeyt.  Hier  opinftellende  aen  onfe  Procureurs  Gene- 
rael,hareSubftituten,  tegenwoordige  en  toekomende> 
en  aen  allen  onfen  Hoven  van  Parlement ,  Regters  en 
Officiers,  en  allen  anderen  een  eeuwig  fwijgen,  en  fon- 

der dat  eenige  particulieren ,  die  dit  foude  mogen  aen- 
gaen  , van  node  fullen  hebben  andere  Brieven  dan  defe. 

6  Zijn  daerentufichen  en  hebben  wel  exprefïèlijk 
aen  ons  behouden  en  uytgefondert  van  defe  quijtfchel- 
dinge  en  ontlaftinge  ,  alle  mifdaden  en  ftrafbare  fauten 
in  defelve  party  ,  en  de  verdoemelijke  moord  begaeii 
aen  de  perfoon  van  den  feer  geëerde  Heere  en  broeder 
den  overleden  Konink,die  God  genadig  wil  zijn^gelijk 
ook  alle  attentaten  en  voornemen  tegens  onfe  perfoon. 

7  Sullen  onfen  Neve,en  de  Heeren,Edelluyden,Ste- 
den  en  Gemeenten  ,d;e  hem  hebben  geaffifteert ,  van 
gelijken  en  expreflelijk  bly  ven  ontflagen  van  allen  Im- 
pofitien,  lichtinge  van  penningen,  fo  voor  de  Magazij- 

gekomen,  en  die  daer  na  zijn  gevolgt,  gevankeniflèn    nen,als  tochten  en  andere  gemaekt  by  hare  Ordonnan 
van  Officiers  en  andere;  neminge  van  Schepen,  vaten    tien,  Commiffien  en  toeftemmingen,  gedurende  en  ter 
of  koopmanfehappen  en  andere  goederen  op  de  Zee,- '  oorfake  van  de  tegenwoordige  troublen 
van  gelijken  afbreken  van  Kerken,  Tempels,  huyfen 
en  gebouwen  der  Ecclefiaftiken  en  andere  perfonen , 
verbrandinge  der  felver ,  verfendinge  van  vreemde 
Galleyen  ,•  veranderinge  der  zegelen ,  intitulatien  van 
Arreften  en  opene  letteren ,  en  van  allen  anderen  pu 

8  En  tot  meerder  verfekerthey  ten  efFect  van  Onfe 
meeninge,willen  en  ordonneren,dat  alle  Edicten,  ope- 

ne Letteren  en  Declaratien  ,  door  ons  en  onfen  feer  ge- 
eerden  Heere  en  Broeder  gemaekt  en  gepubliceert,  de 
Arreften,Sententien,  Vonnifien  en  Decreten  daer  over 

blicque  adten ,  de  penningen  genomen ,  fo  wel  van  de  gegeven,  of  anderfins,  fo  wel  in  ons  Hof  van  't  Parle- 
ordinarisontfank,  als  andere  van  de  koorenfolders,  van  j  ment  van  Paris ,  als  in  Bretaigne ,  en  allen  anderen  van 
de  Steden  en  Gemeenten,  en  particuliere,  en  fpruy  ten-  j  onfe  Koninkrijk  ,  als  ook  in  de  Jurifdictien  daer  onder 

de  van  de  Economats,en  getrocken  van  de  Beneficien,  j  forterende,'t  zy  tegen  onfe  voorfz.  Neve  den  Hertoge 
Tienden ,  vervreemdinge  van  't  tijdelijk ,  pryferinge  van  Mercure,  de  voorfz.  Prefidenten,  Raedsheeren  en 
en  verkopinge  van  goederen  ,  meublen ,  wilderniflen, 
bofTchagien,  fo  wel  eygene  alsgemeene  ;  boeten,  taxe 

op  't  Zout,  lichtinge  van  Pionniers,  Vivres,  Munitien, 
magafynen,  of  andere  nature  van  penningen, genomen 
en  geligt  door  oorfake  van  de  tegenwoordige  trou- 

blen ;  nieuwe  infettinge  op  de  koopmanfehappen ,  of 
by  forme  van  contributie  in  de  felve  vergaderinge 

Officiers  van  't  Parlement  van  Rënnes,die  Juftitie  heb- 
ben geadminifireert  tot  Nantes,  en  allen  anderen  die 

haer  hebben  geaüïfteert ,  en  door  haer  zijn  verkoren , 
hare  weduwen  en  erfgenamen,om  redenen  boven  ver- 
haelt,  gedurende  en  veroorfaekt  door  den  Oorlog.fuJ- 
len  uyt  de  Regifters  gefcheurt  worden ,  om  de  memo- 

rie daer  van  vergeten  en  vergeven  blijven  j  ook  uyt  de 
handen 



r5?8. Van 't  Vervolg  dei-  Nederlandfè  Oorlogen. 
.  handen  van  onfe  Officiers  en  uyt  de  Griffien  geno- 

men worden  alle  informatien ,  proceduren  >  procef- 

fen  verbael ,  om  al  t'  famen  te  wefen ,  gelijck  wy 
defèlve  verklaren,  voortaen  voor  nul  en  van  gcender 
waerden ,  en  bly ven  gecaflèert  en  weder-roepen ;  ver- 

biedende aen  allen  Deurwaerders ,  geene  van  dien  ter 
executie  te  leggen ,  noch  exploiteren ,  noch  aen  par- 

tyen te  doen  eenige  inftantie  noch  vervolg. 

9  Wy  verbieden  in'tgenerael  aen  allen  onfen  On- 
derdanen ,  hoedanig  die  zijn ,  óm  yemand  over  de 

voorfchreven  fai&en  te  rcprocheren ,  of  te  beroe- 
pen tot  queftie  door  overdadige  injurie  ;  maer  be- 

velen en  leggen  haer  op  wel  expreffèlijk ,  te  leven 
geruftelijk  en  vriendelijk,  op  pene,  dat  de  önge- 
hoorfame  fullen  terftont  geftraft  worden  als  verfteur- 
dersvande  gemeene  rufte.. 

10  De  vergaderinge  van  de  Prefidenten,  Raeds- 
Iieeren  en  andere  Officiers,  die  gcweeft  zijn  in  ons 
Hof  van 't  Parlement  des  Renne,  tot  de  exercitie 
vandejuftitie  tot  Nantes,  alle  de  Oordeelen,  Sen- 

tentien ,  Decreten  ,  Exploidten  en  executien  Van 
dien,  fo wel  in  Civile als  Criminele  materie,  Infor- 

matien, vervolg  en  proceduren ,  en  andere  gerechte- 
lijke A&en  by  haerluyden  uytgegeven  ■  Alle  Brieven , 

fo  in  forme  van  gratie »  pardon ,  als  andere  van  de  Ju- 

ftitie,  diegeinterineertenbeveftigetzijn,  't  zy  door 
onfen  Neve  den  Hertog  van  Mayenne ,  of  van  onfen 

(tol.  14.  )  Net  e  den  Hertog  de  Mercure ,  fullen  hare  volkomen 
kracht  behouden,  tufïchen  perfouen  die  goedwilliglijk 
haer  hare  autöriteyt  en  jürifdi&ie  onderworpen  heb- 

ben, en  fullen  defelveplaéts  hebben  omdat  hetisge- 
daen,  geordonneert  en  gedecreteert  door  de  gene  die 
onfe  voorfeyde  Neve  heeft  geftelt ,  om  te  houden  de 
Jurifdiclien  van  onfe  Prefidents  plaetfe  van  Rennes  tot 
Dinan ,  van  AngierS  tot  Nantes ,  Rochefort  en  ander- 

fins ,  en  door  allen  anderen  diedevoorfz.  leege  Jurif- 
diclien hebben  geëxerceert. 

11  Sullen  ook  van  waerden  zijn  alle  Contracten, 
Conventien  en  Accoorden ,  gedaen  in  de  plaetfen  tuf- 
fchen  den  genen  die  haer  daer  toe  gewillig  hebben  on- 

derworpen ,  gelijk  als  ter  contrarie  alle  't  gene  gedaen 
en  gedecreteert  is ,  tuflchen  perfbnen  die  van  d'een  en 
d'ander  zijde  haer  nietgaeine  de  Jurifdictie  hebben 
Willen  onderwerpen ,  fal  blijven  nul,  gecafleert  en  we- 

der-roepen ,  en  partyen  herftelt  werden  in  fuiken  ftaet 
als  die  van  te  voren  waren. 

1 2  Daer  fal  geen  onderfoek  gedaen  werden  van  't 
ftellen  van  eenen  Raed ,  gedaen  by  onfen  Neve  den 

Hertoge  van  Mercure ,  fo  wel  in  't  ftellen  van  Finan- 
tien,  befluyten,  noch  van  't  gene  daer  is  gepaflèert,ge- 
tra&eert  en  in  defelve  gedaen,  door  giften,  tiy  tfpraken 
op  het  rabbat:!ichtinge  der  penningen  en  andere  faken, 
daer  van  de  ordonnantien  by  ons  fullen  plaets  heb- 

ben, en  zijn  door  ons  goed  gedaen,  alleenlijk  daer- 
om  dat  het  is  gedaen  en  uytgevoert  hier  voren  by 

den  genen ,  en  onder  den  genen  die  onfen  Neve  we- 
der brenget  tot  onfen  dienfte. 

13  Gelijk  ook  geen  onderfoek  fal  gedaen  worden 

van  de  vergaderingen  die  Staets-gewijfe,  door  autöri- 
teyt van  onfen  Neve,  zijn gefchiet ,  beveiligingen  in 

Officïen,verhoginge  vanGagies,  ordreby  haer  geftelt, 

lichtinge  van  penningen  by  forme  van  vindinge,  Impo- 
fitien  op  de  Koopmanfchappen ,  en  generalijk  van  alle 

't  gene  dat  in  de  voorfz.  Vergaderingen  is  gedaen  ;  die 
wy  niet  willen  niet-te-min  dat  langer  plaets  fullen  heb- 

ben dan  tot  den  huydigendag,en  fal  alleenlijk  in  krag- 

te  blijven  't  gene  voor  defen  is  gedaen ,  onder  den  ge- 
nen en  in  de  plaetfen  die  onfen  Neve  weder  herftelt 

tot  onfe  gehoorfaemheyd. 

14  Sullen  van  nu  voortaen  ophouden  al  de  voorfey- 
de fettingen  van  Rechters  en  Jurifdiétien ,  door  onfen 

voorfz.  Neve  geordonneert,  ook  felfs  den  Raedt :  Ge- 
lijk ook  alle  lichtingen,  Impofitien  op  de  koopman- 

fchap  en  Vi?res ,  Contributien  aireede  getrocken ,  of 
noch  tetrecken ,  uyt  krachte  van  fijne  Commiffien  en 
Ordonnantien,of  den  genen  die  door  hem  daer  toe  zijn 

gekoren  en  geautorïfeertj  en  boven  dien  fullen  alle  on- 
fe Ingefetenen  wederkeeren  elks  in  fijne Jurifdi&ie ,  en 

ter  plaetfen  daer  fy  gefeten  waren  voor  defe  onrufte , 
aldaer  wy  willen  datfe  fullen  getra&eert  Worden  fulks 

als  fy  gewent  waren'. V.deel. 

1  y  En  tot  defen  eyndede  Offiiciers  van  onfe  Parle- 
menten ,  Kameren  van  Rekeninge ,  als  ook  die  van  de 

Generaliteyt,  Senefchaelfchappen,  Prefidentfchappen 
en  andere  Jurifdictien  en  Bevelhebbers  van  Juftitieen 
finantie,  fullen  weder  keeren  tot  gebruyk  van  hare 
Staten  en  Officien,  fo  wel  van  d'eene,  als  d'ander  zijde, die  befittenelks  na  fijne  ftaet,  wefen,  en  ordrevan 
aenvaerdinge ,  gelijk  fy  hebben  gedaen  voor 't  begin defer  troublen,  met  haer  Prerogativen,  Vryheden.ga- 
gien  haer  toegeleyd  na  den  Stact ,  fonder  dat  vau  node 
fal  zijn  andere  verklaringe ,  Brieven  ncch  Reglement 
anders  dan  dit  tegenwoordige  Edict;  en  fullen  de  Re- 
giftres  gebrocht  worden  ia  de  Griffien ,  om  aldaer  ge- 
opent  te  worden  ,  als  van  node  wefen  fal. 

16  De  Raedsheeren  geftelt  tot  Nantes  uyt  krachte 
van  de  Provilïen  van  den  overleden  Konink ,  't  Arreft 
van  den  Raed  van  den  achtften  Octobris  1588.  en  van 

ons  Hof  van  't  Parlement  van  Bretaigne ,  zijn,  en  heb- 
ben defelve mitfdefen  gemainteneert  inde  felfde Sta- 

ten, en  is  byons  daer  toe-gevoegt  door 't  Hof  van 
Parlement,  defelve  aldaer  t'ontfangen  en  toelaten  , 
fonder  dat  fy  daer  over  gehouden  fullen  wefen  te  be- 

talen eenige  nieuwe  Finantie,  nochte  ontfangen  an- 
dere confirmatie ,  dan  alleenlijk  met  het  lichaemvan 

het  voorfz.  Hof  van  Parlement. 
17  De  gene  die  hebben  gehad  de  handelinge  van 

penningen ,  gelichtet  door  Ordonnantie  van  de  voorfz 
Vergaderingen  in  forme  van  State ,  fullen  die  betalen 
in  die  forme  en  fohetgebruykelijkis  geweeft;  en  die 
partyen  fullen  werden  gepafleert  en  goed -gedaen  in 
haer  Rekeningen  ,  fonder  eenige  fwarigheyd  ,  uyt 
krachte  vandeacquitten,  Staten  en  bevelen  van  onfen 
voorfz.  Neve  den  Hertog  van  Mercure ,  en  anderen 
by  hem  daer  toe  geko/èn  en  geautorifeert  ;  en  ten 
regarde  van  de  Rekeningen ,  die  overgegeven  zijn 
voor  de  Gedeputeerde  Commiffarilen  in  defelve  Ver- 

gaderingen ,  fullen  geen  nieu  examen  onderworpen 
zijn,  maer  blijven  vry,  exempt,  en  voor  altijts  niet 
comptabel,  niet  anders  dan  uyt  oorfake,  gereferveert 
door  d'ordonnantien  of  ftatuten ,  en  coftuymen  van 
den  Lande. 

18  De  Rekeningen  die  overgelevert,  geèxamineert, 
gefloten  en  gearrefteert  zijn  tot  Nantes,  door  de  Offi- 

ciers van  de  Reken-Kamers ,  die  aldaer  waren ,  of  an- 
deren opgerecht  en  gecommïtteert  van  wegen  onfen 

voorfz.  Neve ,  of  anderen  by  hem  daer  toe  geftelt  tot 
handelinge  van  penningen,  gelicht  en  gearrefteert ,  of 
geordonneert,  door  onfen  voorfey  den  Neve,  en  die 
van  fijnen  Rade,of  van  de  voorfz.  Vergaderinge  in  for- 

me van  State ,  en  de  gene  die  hy  daer  toe  geftelt  heeft , 
en  haer  met  hem  fullen  herftellen  onder  onfe  gehoor- 
faemheyt ,  fullen  niet  onderworpen  zijn  eenig  nieu  on- 

derfoek :  En  alle  Ordonnantien  en  oordeelen  gegeven , 

Co  op  den  regel  van  Rekeninge,  als  de  bewijfen  in  ge- 
fchrifte  >  fullen  hebben  en  houden  plaetfe ,  fonder  daer 
van  te  doen  eenige  recerche  noch  reformatie,  ten  ware 
door  revifie  en  in  kas  van  de  Ordonnantien;  en  waer 

bevonden  fullen  worden  geroyeerde  partyen  in  defel- 
ve rekeningen ,  die  betaelt  mochten  welen  tegen  de 

ordonnantien  en  reglementen,  fullen  daer  van  doen 
depefcheren  alle  notelijke  valideringe. 

1 9  En  ten  regarde  van  Rekeningen  noch  over  te  le- 
veren ,  fo  van  de  Ontfangers  Generael ,  particulieren  1 

Treforiers  van 't  extraordinaris ,  als  allen  anderen, 
gebruykt  tot  handelinge  van  de  voorfz.  penningen , 
onder  onfen  Neve  voorfz.  fullen  worden  overgege- 

ven, geexamineert,  gefloten  en  gearrefteert  in  onfe 

Kamer  van  Rekeninge  van't  felve  Land  en  nergens  an- 
ders,noch  anders  niet.  Sullen  nochtans  de  partyen  daer 

geimployeert ,  gepafleert  en  toegelaten  worden,  puyr 

en  rimpelijk,  fo  veel  uyt  krachte  van  den  ftaet,  Mande- 
menten ,  Ordonnantien  en  refcriptien ,  geëxpedieert 

door  onfen  Neve,  fijne  Rade,  of  van  de  voorfz. 

Vergaderinge  in  forme  van  State  ,  of  anderen  daer 

toeby  haer  toegelaten,  alsvan  acquiten,  quitantien  en 

defchargen  der  aennêmende  partyen  ;  welcke  ordon- 
nantien, mandementen,  acquiten  en  quitantien,  wy  al- 

leenlijk hebben  goet  gekent ,  en  kennen  goet  tot  delen 

eynde, hoewel  de  voorfz.  formen  van  Ordonnantien  en 

Reglementen,  niet  en  waren  gevolgt  en  gerefol  veei  t. 

3fr  n  3  2o  En 
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Het  vijf-cn-dertigfteBoek, 

Zó  En  by  defe  maniere  alle  partyen  en  fommen  van 
penningen ,  betaelt  by  ordonnantie  van  onfen  voor/z. 
Cofijn  >  fo  voor  den  Staet ,  gagie  en  foudie  van  de 
Krijgs-luyden  ,  Penfioenen ,  onderhoud ,  Vivres,  Ar- 
tillerije,  Gagien  en  taxatien  van  Officiers  en  Commi- 
fen,  en  alle  andere  onkoften,  fo  van  Oorloge  >  als  an- 

dere ,  ook  de  partyen  in  gereed  geld  betaelt  in  handen 
van  onfèn  voorfz.  Neve ,  door  welke  daer  toe  verbon- 

dene ,  Wie  het  zy ,  fulleh  gepafTeert  worden  en  gepre- 
fen  fonder  eenige  fwarigheyd ,  en  Tonder  dat  de  comp- 

tabele daer  van  te  folliceteren  hebben  andere  Brieven 

en  verfekertheyt  dan  defe  tegenwoordige ,  en  de  debi- 
tenvan  Rekeningeder  gener  die  voor  onfen  voorfz. 

Neve  de  penningen  hebben  gehandelt  van't  extraordi- 
haris  van  den  Oorloge ,  uyt  onfen  generalen  ontfank  en 
Staten ,  en  andere  daer  toe  verbondene ,  fo  wel  van  de 
gene  die  alreets  hebben  gelevert,  als  andere  die  noch 
hebben  te  leveren ,  fullen  vergeleken  worden  met,  het 
gene  fy  van  andere  Rekenmeefteren  mogen  fchuldig 
zijn.,  niet  tegenftaende  dat  defelve  debieteur  niet  fuy- 
ver  mochten  zijn,  en  in  defelve  rekeninge  worden 
eenige  verdraegfaemheyt  gevonden ,  tot  het  onder- 
foek  en  Hot  van  delefte  rekeninge. 

21  De  befetters,  onder- befetters,  Commijs ,  geftelt 
door  onfen  Neve,  fijnen  Raed,  defelve  vergadert  in 

forme  van  State ,  of  andere  by  hem  verkoren ,  't  zy  tot 
handelinge  vande  penningen  van  onfe  Taillen,  Im- 

porten, Havenen  en  Stromen,  Biljetten  van  levende 

Beeften,'t  Prevooftfchap  van  Nantesen  andere  die  be- 
taelt fullen  hebben  de  waerde  van  hare  vafte  goeden, 

byhare  ordonnantie  geftelt,  fullen  blijven  vry  tegen 
ons  en  allen  anderen,en  fullen  niet  onderfbcht  worden, 
noch  bedwongen  tot  eenige  nieuwe  betalingen. 

it  Willen  ook  en  behaegt  ons,  overmits  dat  de 
voorfz.  Officieren  ,  of  Commifen ,  door  onfen  voorfz. 
Neve  tot  het  extraordinaris  van  den  oorloge  en  onfen 
generalen  ontfang  geftelt ,  van  de  voorfz.  vergade- 
ringe  by  forme  van  State,  mogen  voldoen  mettebe- 
laftinge  en  affignatien  die  op  haer  waren  gordonneert, 
fo  wel  in  de  voorgaende  jaren ,  als  in  den  tegenwoor- 

digen  fay  fon ,  en  weder  foeken  in  te  trecken  't  gene  fy 
hebben  betaelt  en  verfchoten ,  om  weder  te  kri  jgen  de 
voorfz. aflïgnatien ,  dat  fy  fullen  mogen,  gelijk  wy 
haer  toelaten ,  yegelijk  van  de  fel  ve  >  om  te  vervolgen 
en  foeken  te  verkrijgen  de  reften  van  hare  affignatien , 
fo  wel  van  de  voorfz.  voorgaende  jaren ,  als  van  dit  lo- 

pende quartier ,  van  den  Ontfangers ,  befetters  en  an- 
deren ,  in  welkers  handen  die  penningen  noch  tegen- 

woordig zijn  j  van  welke  nature  en  qualité  het  ook  zy. 
Tot  welkers  betalinge  fullen  fy  doen  dwingen  de 
voorfz.  Befetters ,  Ontfangers ,  of  andere  Commifen , 
fo  als  voorfz.  is,  en  dat  doorjgewoonlijke  wegen,  als 
tot  onfe  penningen  en  doen  gcbruykt  worden.  Sonder 

*o\,  ij.)  nochtans  dat  het  volk  gedwongen  fal  worden  tot  be- 
talinge vande  voorfz.  reften,  en  dat  wy  gehouden  zijn 

tot  eenige  rabattering  of  ontlaftinge,  die  defelve  be- 
fetters fouden  mogen  pretenderen.  En  fullen  de  voorfz 

Comptablen  in  haren  name  niet  gedwongen  worden , 
wie  het  ook  zy ,  tot  betalinge  der  felver ,  fo  wanneer 
door  nood  wendighey  t  der  faken  fygegeven  fullen  heb 

ben  haer  fchrift  en  beloften,na  proportie  van  't  gene  by 
haer  gevonden  fal  worden ,  om  't  felve  te  voldoen. 

i  j  Gedurende  den  tijd  van  de  tegenwoordige  trou 
blen ,  fullen  tuflchen  geenige    perfonen ,  ter  eenre 
noch  ter  andere  zyde  de  prefcriptien  onderhouden 
worden ,  nochte  peremptie  van  alles  tot  den  huydigen 
dage. 

24.  De  Inwoonders  van  onfe  Stad  Nantes.worden 
door  ons  gemainteneert  en  geveftigt  $  in  alle  en  bèfon- 
dere  hare  Privilegiën  haer  vergunt ,  om  die  te  gebruy- 
ken  wel  en  geruftelijk ,  als  fy  voor  defe  troubelen 
deden. 

15  Sullen  onfe  Onderdanen,die  onfen  Neve  den 
Hertog  van  Mercure  fal  weder  brengen  tot  onfe  ge- 
hoorfaemheyt,  gebruyken  van  de  ontlaftinge  vergunt 
aen  onfen  anderen  Onderfaten- 

16  Acht  genomen  hebbende  op  de  grote  fchulden 
en  onkoften,  die  onfen  Neve  gedwongen  isgeweeft  te 
dulden  en  doen  gedurende  defen  Oorloge ,  en  dat  het 
onmogelijk  zy  dm  daer  info  promptelijk  te  voorfien 

tot  der  felver  betalinge.  So  hebben  wy  aen  onfen  Neve 
gegeven  en  geven  mitfdefen  tijd  en  termijn  van  een 
jaer,  tot  afdoeninge  van  fijne  fchulden,  welken  tijd  ge- 

durende fal  niet  mogen  werden  geëxecuteert,  noch 
gehouden  zijn  tot  eenige  cautie,  om  welke  oorfaek 
hetzy. 

*7  Allede  gene  die  gevolgt  hebben  onfen  Neve, 
fullen  niet  mogen  gedwongen  worden  tot  betalinge 
van  de  taxatie  over  haer  gedaen,zedert  den  Jare  1  f89. 
de  felve  begrepen  tot  den  huydigen  dage ,  dat  fy  uyt- 
gefet  zijn  geweeft,  niet tegenftaende  alle  Arreftcn, 
Oordeelen  en  condemnatien  ter  contrarie. 

18  Alle  gevangenen  in  den  Oorloge ,  die  niet  geac- 
cordeert  zijn  over  haer  rantfoen,  fo  van  d'een  als  (Fan- 
der  zijdcfullen  vry  geftelt  werden,  mits  matelijk  beta- 

lende de  mond-koften  en  onderhoud;  en  aengaende  die 
geaccordeert  zijn,  offygeoordeelt  worden  van  goe- 

den of  quaden  pryfè ,  fullen  gehouden  zijn  te  betalen; 
en  fo  eenige  wilden  pretenderen  te  hoog  gefchat  tezijn, 
fullen  haer  daer  van  beroepen  voor  onfe  feer  lieven 
Neven  de  Conneftable  en  Marefchal  van  Vrankrijk , 
om  daer  in  gedaen  te  worden  na  redenen ,  en  fullen  tot 
dien  eynde  de  voorfz.  gevangenen  voor  ons  gebrocbt 
en  vertoont  worden ;  en  wat  aengaet  den  Heere  da 
Gouft ,  en  den  Marquiz  de  la  Roche  of  fijnen  borgen  > 
fullen  haer  rantfoenenworden  gemodereert,  te  weten, 
van  den  Heere  du  Gouft  op  4000  Kronen,  behoudens 
fijne  verteerde  koften ,  die  daer  buyten  betaelt  fullen 
werden ,  welke  fomme  van  de  voorfz.  du  Gouft  fal  hy 
gehouden  zijn  te  betalen  binnen  fes  maenden ,  en  fal 
óntflagen  worden,  mits  ftellende borgeyen  wat  belangt 
den  Marquiz  de  la  Roche  of  fijne  borge ,  het  voorfz. 
rantfoen  fal  gemodereert  worden  op  gelijke  fomme 
van  4000  Kronen,  daer  inne  begrepen  fijne  onkoften  , 
fulks  dat  refteert  te  betalen  de  bewaringe  van  fijne 
borgen ,  niettemin  fullen  de  erfgenamen  van  den  over- 

leden Heer  de  la  Solaye  óntflagen  blijven  van  de  re- 
prefaillevan  den  voorfz.  Heer  Ie  Gouft,  referverenda 
de  a&ien  aende  borgen ,  en  de  verantwoording  ter  con- 

trarie in  't  gene  het  rantfoen  alleenlijk  is  belangende. 
29  De  Commiflarifen  en  generael  bewaerders  ge- 

ftelt door  den  voorfz.  Hertog  tot  de  Vivres  en  Am- 
munitie van  fijnen  Leger,  hare  Klerken  en  Commijs 

worden  óntflagen  van  hare  bedieningen,  en  van  't  gent 
gepaflèert  is ,  gedaen  en  in  de  felve  geëxecuteert  door 
ordonnantie  van  onfèn  voorfeyden  Neve,  of  den  genen 
die  van  hem  laft  of  macht  gehad  hebben,  mits 
conditie  te  moeten  rekenen ,  en  fullen  in  geender- 
hande  manieren  werden  onderfocht ,  alwaer  't  dat 
de  coftuymen  niet  waren  geobferveert. 

3©AUecontraventien  en  vyandfehappen  gedaen  ge- 
durende den  Treves ,  en  in  achterdeel  der  traftaten  op 

de  felve  gemaekt,  fullen  vergeten  blijven  en  vergeven ; 
gelijk  mede  alle  Sententien  en  Arreften ,  fo  eenige  van 
d'een  of  d'ander  zyde  waren  gegeven,  tegen  welke  het 
foude  mogen  zijn ,  fonder  dat  hier  na  eenige  reccrche 
daer  van  fal  mogen  gedaen  werden- 

3 1  Overmits  de  gene  die  laft  heeft  gehad  van  't  ex- traordinaris van  de  oorloge,  eenige  penningen  heeft 
ontfangen  van  Impoften  en  andere  openbare  vande 
Generalitey  t  van  Poi&iers  en  Tours,die  hy  confufelijk 

heeft  geimployeert  in  't  bedienen  fijner  officie,  met  de 
gene  die  laft  hadde  van  de  Provence ,  en  de  Generali- 

tey t  van  Bretaigne ,  fulks  dat  de  onkoften  niet  konnen 
gedeelt  worden. De  rekeninge  van  alle  de  voorfz.  pen- 

ningen gefamentlijk,fal  overgegeven  worden  inde  Ka- 
mer van  rekeninge  tot  Nantes,en  hy  óntflagen  fijne  re- 

keninge tot  Parijs  te  doen ,  met  laft  om  daer  gemaekt 
te  worden  een  extraft  van  de  partyen ,  de  gefcyde 
Generaliteyten  belangende. 

31  De  gene  die  geholpen  hebben  tot  het  vangen 
van  den  Prefident  de  Riz,  fijnen  fone  en  fwager,  fullen 

niet  criminelijk  nagefocht  werdenjen  beroerende  't  in- 
tereft  Civil,fullen  partyen  refpe&ivelijk  bly  ven  in  hare 

gerechtigheyd ,  volgens  't  befluyt  genomen  in  onfèn Rade ,  tuflchen  den  Prefident  de  Riz  en  de  Velix ,  in 
't  welke  fijn  Majefteyt  verftaet  geen  prejuditie  te  zijn. 

3  3  De  fecrete  Articulen  die  niet  bevonden  worden 
in  defen  Ediftegeinfereert  te  zijn, fullen  onderhouden 
worden  van  pointtot  point,  en  onverbrekelijk  en  op 

't  Ex- 
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598. Van 't  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
;t  Extract  van  dien ,  of  eender  fel  ver  Articulen ,  gete- 

kent  by  een  van  onfe  Secretarifen  van  State ,  alle  no- 
dige letteren  fullen  daer  op  werden  geëxpedieert. 

34  So  bevelen  wy  onfe  feer  lieve  en  getrouwe 

Raedsheeren,de  luy  den  houdende  ons  Hof  van  Par- 
lement, Kamers  van  Rekeninge ,  Hoven  van  onfe 

Hulpe,  Generale  Treforiers  van  Vrankrijk,enonfe 
Financien,  Baiiliuwen,  Senefchallen,  Rechters,  ofhaer 

Lieutenants,  en  allen  anderen  onfe  Jufticieren  en  Of- 

ficierenen eiks  van  dien  in't  hare  ,  datfedefe  tegen- 
woordige doen  lefen ,  verkondigen  en  regiftreren  , 

bewaren ,  onderhouden  en  handhaven  onverbreke- 

lijk, en  den  inhouden  van  dien  doen  genieten  allen  |  plaetfcfal  ÏJDCCÖcn  ÖeCljaeït, 

den  genen  die 't  behoren  fal :  Ophouden  en  doende 
eeflèren  alle  troublen  of  beletfelen  defen  contrarie- 
rende ,  want  fulks  is  ons  behagen,  en  ten  eynde  dat  dit 

een  dinkzy  vaft  en  geftabileert  voor  altijd  ,  hebben 

wydefe  tegenwoordige  met  onfe  gewoonlijke  hand 

getekent ,  en  aen  de  felvedoen  hangen  onfen  Zegel. 

Gegeven  tot  Angiers  inde  maend  Meert  in't  Jaer van  gratie  duyfent  vijf  hondert  achtentnegentig ,  en 
van  onfen  Rijke  het  negende. 

Was  getekent 
HENRY. 

Leger  ftond 
By  den  Conink. 

Potier , 

En  op  de  zyde  Vifa. 

Was  gezegelt  met  het  groot  Zegel  van  groenen 
waflè  op  de  lacs  van  zijde  van  root  en  groen. 

Gelefen,  gepubliceert  en  geregiftreert,  gehoort 
den  Procureur  Generael  des  Koninks ,  tot  Parijs  in 

't  Parlement,  den  26.  dagMaert  1598. 
Was  getekent 

Toyfin* 

Gelefen ,  gepubliceert  en  vau  gelijken  geregi- 
ftreert  in  de  Kamer  van  Rekeninge  ,•  gehoort  den 
Procureur  Generael  des  Koninks ,  met  bevel  dat  den 
Konink  fal  gebeden  worden  ,  te  willen  voorfien  tot 
veranderinge  van  de  penningen,  die  gefteltofgeor- 

donneert  zijn  tot  betalinge  van't  achterwelen  van  de 
Renten,  beleydop't  Stadhuys  van  Parijs,  en  dat  de 
Kamer  van  Rekeninge  van  Nantes  hier  namaelsniet 
foude  mogen  pretenderen  op  de  horinge  van  de 

Rekeninge ,  belangende  het  doen  van  't  extraordinaris 
van  den  Oorloge. 

Gedaen  den  xxvij.  dag  van  Maert  1^98. 

W9 
lertog  ban  Jöafon  bes  boo!f5.  «Cefaitf  %mv  *£Kf 
nam  /  batelijh  in  be  poffcffie  uan  't  feite  «öou^  Sni™* tementent  treöen  /  en  Uien  bolgenbe  leteïbe  ben  tog  tan 
^eiton  ban  iBeccure  Ijet  boo2f3.  <0outernement  2&?«a(8rw/ 
fcuebec  obec  ten  Deljaete  ban  Den   Boninft  /  aen  Xbfl!<, 
ben  $|:ctog  ban  2&afon  /  als  Huptcnant  ban  ben  netmnc 
hertog  ban  ©enöofme  /  <©oubemeuc  ban  %vt'-  mirt  atn* 
tatgne/  uptgenomen  ©lautoet  /  bat  hupten  fnit  J *cIbP  • 
macf)t  en   met  «^pangiaerben  (teen  befet  toa*  /  jjïljf"'' 
'ttoellte  ötec  na/  altf  be  Oanbelinge  met  bc  §paan  «afon/ 
fefte  b302taanft  Ijabbe/  bebongenbrierbe/  bat  ben  ttuPt8> 
Üontnu  rnebc  foube  obergelebect  toecben/  fo  t'fnnec  ™nK* ne  ban 

©tnöof» 

►trentbefentijb  fefceef  be  %ere<ff«wnelt0ban  "*• 
ecffen/  «Biïffier  ban  be  peeren  Staten  <0e* 

nerael/  eenS&ltef/  gebateertbén24.  iBeert  1*98/ 
tint  ben  ©agc/  aen  be  l^eetcn  gnflintrö  ban  fint 
fan  en  «gblian  ban  ̂ Dlöcnbamebelb/  ^ImbafTa- 
bait&  ban  mijne  igeerente  Staten  generael/  in* 
Öoubenbeatëbolgt: 

O 

Mijn  Heertn. 

2B;fef  ban 

En  was  getekent 
Danfi. 

Geleien  >  gepubliceert  en  geregiftreert,  daer  op  ge- 
hoort den  Procureur  Generael  des  Koninks,  tot  Parijs 

in't  Hof  d'Aydes ,  denxxv.  dagMaert  1598. 
Was  getekent 

BernarJ. 

föcnalbenbefe  Articulen  blaren  nocl)  anbecebe; 
Qoutotip  bongen  /  namenmjft  /  bat  be  eenige  ̂ oclitcc  ban  ben 
tKfla«n  t^octogeban  iBetcuce/  ten  ïjoubjclijn  foube  gege* 
!ffim  ̂ cn  herben  aen  Ccfac  B^onfteuc  /  natumlij&e  ̂ one 
jSonfhur/banbenöoninfe/  bteïjp  fiabbe  geteelt  bpbe&clja* 
natuec«ö«  ne<(Babnele/  mttssbatöe  &onm&  baet  mebe  foube 
%££!?  Santen  Doutoelijh  öet  ̂ actogbom  ban©enbof- 
ttonSnS  me/ &acc  ban  ÖP  teeftont  ben  tijtel  foube  boeten; 
«tnciff  t»  en  foube  ben  fóomnft  ben  hertog  ban  iBeccure 
Si  9.  bit  tn  geceeben  gelbe  geben  of  betalen  /  be  fomme  ban 
Kfoj&^bK*  tjonbect  bupfent  fötonen/  bfe  ben  hertog  ban 
tebpat  Ifêetcuce  toebec  ten  lioutociijfi  foube  geben  met 
^thone  fijn  ̂ ocfttec  aenbenbootf5.  Cefac  /  l|ettoge  ban 

©enbofme/  metnocbljonb^ct  bupfent  ütroncn  aen 
gelbe  /  en  toel  fo  bele  aen  giutoeelcn  en  0enten: 
^Soube  ooft  be  boo?f3  hertog  ban  Jfêeccure  fnn 
<6oubetnement  ban  2&etaigne  obecgeben  aen  ben 
boo?fcö?eben  lectos  ban  3©enbofme  /  en  foube  be 
•    V.  Deel. 

«abjuU. 

T  TE.  E*  fulienuytd'ingeleydeCopieverftaen,  het  SJJJP ^^  nemen  van  twee  Schepen  uytCalis  gekomen,  by  ,jirc.«Coj* 
onle Oorlog- Schepen  gedaen:  Hebbende  ook  goed  nrl'2 tiart 

gevonden  u  È.  te  fenden  eene  Copie  van  den  Brier  van  0'^,"/ denGravevan  Solre,  diefyby  haer hadden,  fingen- tanbe 
de  alle  de  andere  byna  den  fel  ven  fang,  Armoede ,  ver-  peeren 

driet,  ellende ,  jaloufien,   niet  alleen  tegen  de  Span-  ̂ a,m  ,. 
giaerden ,  maer  ook  tegen  de  grootfte  van  't  Land ,  Snot" 
befluytende  alle  eene  veranderinge  van  Staet  der-  petten 
waersover  ;  die  ik  wenfehe  tot  onfen  voordeel,  tot  3uf!iwu? 
welftandvande  geheele  Chriftenheyd ,  waeruytwy  ̂ "en|j, 
verhopen  dat  de  veroveringe  van  Bretaigne  veel  hel-  ban  uan 

pen  fal,  en  noch  meer  fou  E.  Ambaflade  gelukt,  ge-  d&lbmbat* 
lijk  wy  vaftelijk  vertrouwen.  Eenen  van  Antwerpen  ̂ mbaflfc» 
heefteenen  Brief gefbnden  aen  van  der  Vecken ,  met  btuta  ban 

een  couvert ,  d'ingeflotene  hield  aen  de  Staten  in  den  tafelt* 
Hage  vergadert ,  met  drie  cito ,  toegezegelt  met  lak ,  §!ar.^!l 
dewelke  by  den  voorfz.van  der  Veeken  aen  my  beftelt  *  f  0i,  ié.; 
zijnde,  hebbedie  geopent  in  de  tegen woordigheyü 
van  mijn  Heere  den  Doctor  Frans ,  en  fonder  date 
en  onder tekeninge  gevonden ,  inhoudende  Adver- 
tiflêment,  dat  de  Cardinael  voor  hadde  te  exploite- 

ren eenen  groten  aenflag  van  feer  groten  gewlchte , 
alfodie  van  Holland  en  Zeland  van  een  fcheyden  fou- 
den,  en  ons  fo  verfwacken,  datwy  geeneofFenfive 
Oorloge  fouden  konnen  voeren,    en  noch  minder 
eenedefenfive  lang  uythouden,  welken  aenflag  niet 
miflen  konde,  en  was  al  voor  anderhalf  jaer  beleyt 
by  drie  Bootfgefellen  van  der  Goes,  en  twee  van 
Zierikzee,  maer  aldeur  uytgeftelt  by  gebreke  van 
bequamigheyt  van  Schepen ,  waer  mede  fy  nu  voor- 

fien waren ,  en  hadde  den  Vyand  tot  dat  effect  een 
feker  getal  van  Bootfgefellen  herwaerts-over  onder- 

houden,  dewelke  hyalleby  namen  kende;  mardst 

hyfe  niet  wilde  noemen  >  fonder  datmen  hem  duy- 
fent Kronen  uyt-reykte ,  de  helfte  gereet ,  en  d'ancfer 

helft  twee  maenden  of  fes  weken  na  dat  hy  alles  ont- 
dekt foude  hebden :  het  welke  hy  niet  doen  wilde , 

feydehy,  om  dat  hy  Geus  geweeft  was ,  of  worden 
wilde ,  maer  om  dat  de  Cardinael  tegens  fijn  belofte 
aan  eenenSchelmfen  Spangiaertgeconfereert hadde, 

't  gene,  om  't  welke  hy  altijd  met  eeren  gearbeyd  had- 
de. Verklarende  niettemin  den  geheelen  aenflag  van 

devyandopEnkhuyfen  ,  met  den  name  van  de  Aen- 

flagmaker,    min  noch  meer  dan  of  hyfelve  d'in- 
formatien  daer  van  gelefen  hadde;  gelijk  den  voor- 
fchreven  Heer  Doftor  feyde,  en  dat  feyde  hy  om 
oorfaek  die  hy  daerna  verklaren  foude.    Sijn  Ex- 

cellentie heeft  hem  geantwoort  in  conlïderatie  van 
defe  particulariteyt  ,   dat  hy  hem  veifekerde  fijn 
woord  te  houden  van  hem  duyfent  guldens  te  doen 

tellen  ,  fo  haeft  als  hy  't  ftuk  en  de  refte  verklaert  fal 

hebben,  gelijk  Ify  eyfehte,  't  zydat  hy  in  perfone kome ,  of  derwaerts-over  bly  ve ,  tot  fijn  willekeur ; 

zijnde  den  Brief  by  den  voorfz.  van  der  Veekege- 
fonden  na  de  aenwyfinge,  die  de  fchnjver  van  de 

3$n  4  voorfr- 



44° 
Het  vijf-cn-dertigfte  Bock , 

1^98. 
vooifz.  Brief  ons  ontboden  heeft.  Wy  fnllen  met- 
ter  tijd  fien,  watter  van  komen  fal ,  waervanik  niet 
laten  fal  u  E.  te  verwittigen.  Verwachtende  in  feer 

goede  devotie  tijdinge  van  u  E.  geluckigh  overkomen, 

met  de  goede  wind  dien  't  geweeft  is  y  met  het  be- veiligen van  de  veroveringe  varj  geheel  Brctaigne ; 
en  bidden  den  Schepper }  dat  hy  u  E.  Ambaflade 

brenge  tot  'een  geluckig  en  gewenfcht  eynde ,  tot 
welftand  van  de  geheele  Chriftenheyd,  enverfeke- 

ringevan  onfenStaetin't  particulier,  zijnde 
Mijn  Heeren ,  U  E.  feer  ootmoedige  Dienaer , 

<£>nbertebent 

Corndisvan  Atrfftn. 

Uy t  den  Hage  den  24.  Meert  1 5  98. 

Het  opfchrift  was , 

Aen  mijn  Heeren  van  Naffau  en  van  Oldenbarne- 
veld,  Ambafladeur  van  mijn  Heeren  de  Staten  Ge- 

nerael* 

W$  Debbcn  bö02berbaclt/  Doe  batbe  peeren 
Staten  <£5enccael  gecommtttcert  Dabben  füon- 

beren  gio&an  ban  35ubenboo2be  en  BBoube/  i£ee* 
re  Uan  ü©acmonb  /-flsmitael  ban  ̂ ollanb/  l^eefter 
^oljan  ban  berïtebc/  penftonacté  ban  mite 
bclbnrgb  /  en  gannljccr  gioftan  ban  J&ottinga  / 
«tf^bcputcerbe  in  be  Staten  (föeneraal/  om  mette 
ïiomnginnc  ban  €ngdanb  te  banbelen  tot  conti* 
nuatiebanb«©02loge  tegen  ben&oninbban  ^pan* 

gten/  en  bat  Ijare  ̂ Baj'cft.  mebe  baer  toe  Dare öcboir  foube  gdicben  te  Doen  /  om  oen  fóontnn 
ban  ©janferijft/  boö2  baer  SBmbaffabeurtf  te  bom 
bcrmanmge  /  om  in  be  <©02loge  tegen  ben  &o* 
ninb  ban  ̂ pangien  te  continueren  /  bolgenbe 
Dct  Contract  en  be  iligue  /  fo  onlanbs*  met  ben 
anberen  begoten  /  en  bat  baer  ïiBajeftcpt  foube 
bcliebcn  ben  üomuft  ban  ©lannrijft  boomoemt/ 

tot  bien  epnbc  eentge  libecaclber  off' re  en  pjefen* tatie  te  b^en/  om  fijne  H&ajeftcpttc  beter  tot 
continuatie  m  be  £>02loge  te  betoegen.  tDefc 
<0ecommitteecbe.  in  €ngelanb  gebomen  /  en 
Dcnlupben  aubientie  bp  be  ttoningmne  bergunt 
3ijnbc  /  en  gebaen  be  öcliooiliiftc  complementen  / 
Dceft  fit  getoont  bat  Keft  legatie  Daec  feer  aenge* 
naem  toas/  ban  ftiaegbc  ober  ttoec  potneten  j  Ijet 
eene/  bat  fn  ̂:{c  %mm\  nu  fo  lange  Ijabbc  geaf* 
ftftcei't/  fonber  te  bannett  nomen  toteenigb  rem* 
boucfement  of  bolbocntnge  /  ja  feïfs  niet  tot  reïte* 
ninge:  ijctttoeebepoinct/  batfp/  ombcfeftanben 
in  be  <©o2loge  tegen  ben  üioninh  ban  «gpangien 
toatf  genomen/  fobat  bare  ©nberfatenop  ̂ pan^ 
gien  niet  mocDten  Danbelcn/  en  bat  be  ̂cbeclan- 
ben  öaer  nocb  nopt  babclijb  boo?  $panb  tegen 
^pangien  Dabben  toillen  toonen  /  nocD  met  fjet 
berbteben  en  fcötttten  ban  moren  op  <§pangien  te 
fenben;  boo:t$  bat  fpnuban  mibbclen  ban  gel= 
be  uutgeput  toasf  /  en  bat  Uacr  baft  beel  altera* 
tien  in  ff  erlanb  gemaebt  toerben  /  en  bat  fn 
^cfiotlanb  ooft  groote  oprocbinge  op  Danben 
toa$  /  batfe  baerom  tot  berfeftertntf  ban  Daren 
(late  /  niet  foube  nonnen  nalaten  te  lupfteren  na 
be  Conbitien  /  bk  baer  ban  toegen  ben  ïioninb 
ban  ̂ pangten  /  om  tot  $ap£  en  $2cbc  te  no- 

men /  gepjefenteert  toorben  /  öocb  batfe  baer  tn 
niet  (jabbe  toillen  treben/  fonber  eerfl  met  Daerte 
ïjanbeïen  /  en  te  betftaen  of  fp  niet  gelall  toaren 
bacr  opmebeteïjeïpeu  raebfTagen/  fonberltngefo 
fu  feer  nobe  alleen  en  fonber  be  $eberlanben  fou? 
be  banbelen ;  maer  lieber tfamen  met  be  felbige, 
^aer  naïjebben  fplupbcn  aen  be  peeren  Staten 
<0enerael  gefeïpeben  /  bat  fp  ftabben  gecommu» 
niceert  met  ink  peeren  ban  ben  nabe/  te  toeten/ 
ben  <62abe  ban  €flVr  /  <02oot-H!iarefcöal  /  ben 
«02abe  ban  ̂ otttngam  /  <0?oot-3fibmirael  /  en  ben 
53aronban  2d2infto?ft/  Uk  öenlupbenberbalijft  op 
fiare  $20pofme  monbeltng  gebaen  en  bp  gefeteifte 

obergelebert  /  Dabben  g'eanttooo?b  /  berDalenbe 't  gene  5ebert  be  aennomfïe  ban  ben  Imbaffabcur 

f  BWtë  toaef  gebaen  getoeeft  /  en  genoeg  te  ben*  ̂ m^a 
nen  gebenbe/  bat  fp  be  rebenen  bpOenlupben  oeal^a'^  fne' legecct  /  om  te  bomen  tot  continuatie  ban  be  «cngeiant» 

^02loge  /  niet  boften  in 't  geheel  toeflaen  /  aenge^nibe 
fien  bat  atë  ©janbrijh  eenigen  tijb  moclne  ©»öe  *««« genieten/ 't  felbe  öijh  toeberom  foube  bomen  in  ScoS5S« 
ben  ouben  flaet  en  p20fperitept  /  en  machtig  ge*eactöan» 

noeg  3ün/  om  ben  &oninh  ban  ̂ ipangient  öooft  ̂ «n»  • 
te  bieben/  en  bat  bare  iBajeftept  altijb  toel  foube  SSSJ* bonnen  getoaccfcöout3ijn/  fo  toanneer  ben  ©panb 
eentge  preparatie  ban  «0O2loge  foube  toülen  boen/ 
om  baer  baer  tegen  tijbelijb  te  asmeren ;  eo  boe- 
toel  Dare  iBajeflept  fienbe  bat  fp't  felbe  niet  bofte 
geboeglijfe  toepgecen/  bat  fp  notfjtaniS  garen  nm> 
baffabeur  babbe  afgefonben  /  maer  (jabbe  i}m 
felben  3BmbafTabeur  geenen  laft  gegeben  /  om  te 
banbelen  met  ben  atöemepnen  ©panb/  fonber  bat 
alboren  be  <è>cbeputeerbe  ban  be  ̂ ik  <0eaUieer- 
ben/  te  toeten/  ©2anbcijb/  Cngelanb  en  Heber* 
lanb/  oob  Dabben  getracteert  /  niet  Dcbbenbe  be- 
geert  te  boen  bp  paffte  in 't  fecreet/  of  bpfonbete/ met  meer  anbere  rebenen  baer  toebienenbe.  OEpnb- 
lijn  becblarenbe  bat  Iwc  iBajeftept  niet  bonbe  fi* 
nalijb  autooo?ben  /  boo?  fp  Wtoe  eeeft  tijbinge 
upt  ©2anbctjb  /  en  nabien  f?  berfoebt  Dabben  na^ 
ber  openinge  ban  't  gene  i\\  ©?anïmjb  gebaen 
toaö  of  toerbe  /  en  be  boo2fcD2ebe«  anttooo2be  bn 
gcfcD2iftc/  i$te  commuuicatiegeepnbigt/  met  in* 
tentie/  om  bojtelijb  bp  ben  anberen  te  bomen/  en 
baer-en-tuffcDenfoubenbeboo2fcD2eben  peeren  Dare 
IBaieftept  rappo?t  boen/  om  te  toeten  Dare  goebe 
mceningc  en  intentie/  roerenbe  be  bootó-  openinge  en 
anttooo2be  bp  gefcD2ifte.  Eebect  Debben  be  boo2f$, 
peeren  Dcnlunbengefonbenbeboo?^.  31lnttooo2bebp 
géfcbJifte  /  genoeg  in  fomta  gebjb  Dcnlupben  W  ber=> 
balijb  toa$  gegeben/  fonber  ban  eentge  bojberope* 
ninge/  of  baneenigebifcourfen/  inbecommunica* 
tiegeballen/  mentietemaben:  ^p  bonben  Daerbp 
be  boo2fcD2eben  ?dnttooo?be  feer  ge-engagcert/  foo 
't  fcDeeh/  om  nocD  eenigen  tijb  baer  te  blüben  /  toacD* 
tenbe  op  be  negotiatie  ban  B?anbrijb  /  fonber  te 
bonnen  fien  toat  profijt  fp  albaermeer  bonbe«boen/ 
nabien  goeb  teoorbeelen  toasf/  bat  alles?  bepenbeer* 
be  aen beboo?fcD«ben  negotiatie/  ̂ k  men  befo?g* 
bebat  ban  toegehben  Bouinft  niet  foube  acDterbuj- 
ben/  en  toaren  fpm  bien  geballe  niet  geautorifcert  / 

om  pet  met  Dare  itëaieftept  in 't  particulier  te  trac* teren.  23cDalben  bat  fp  ooft  albaer  grote  ftoatigDepD 
bonben/  om  op  be  negotiatie  op  3©eften  /  en  bp* 
fonber;  tvanfp02t  ban  bc  aptlanbfcDe  <<B2epnen  /  pet  te 
p?oponeren  /  fo  lange  fp  geen  epnbe  Dabben  op  be 
p2incipaelftelaft/  bcfo2genbe  bat  fpben  felben  baer 
mebe  p2cjubitic  foubenboen/  fonbecnocDtansfeeni* 
ge  apparentie  te  fien  ban  Dare  itfSajcftept  eentge 
goebe  cefolutie  /  of  confent  te  bebomen  tot  ttanfpo# 
ban  be  boo2fcb2eben  43?epnen  te  bertoerbeu ;  Dabben- 
bc  b'erpcrientie  geleert  /  bat  Dare  iBajeftept  nier 
tegenftaenbe  fp  Dceft  mogen  conntberen/  nocljtantf 
nopt  cenig  erp?e0  confent  Dceft  toillen  geben ;  maer 
altijb  't  felbe  gcbifficultecrt/  gelp  Daer  €.  altijb 
00b  Dabben  geacDt  geen  confent  baer  toe  te  beboe* 
ben :  ̂©lijbcnbe  baec  en  tuffeben  alle$  ongcliQuibcert/ 
met  continuatie  ban  't  boo?f5.  tranfp02te  ban  be 
granen/  bepenberenbc  00b  anberW  ben  uptboet 
ban  be  felbe  <6ranen/  en  meer  anbere  fahen/baet 

aen  ben  Sanben  ten  boogjten  toa$  gelegen  /  aen  't  fiic- 
ceö  ban  begep2ctcnbeerbe  332cbe-ljanbdmge;  enfou* 
bennocljtaifö  (fcD2übcnbe  boojfj.  <6ecommitteeröe 
aen  be  boo2itoembc  peeren  ̂ tatai^cnecacOntet 
laten  Dare  €.  intentie  na  te  bomen  /  fo  bele  bacr  mo* 
gelijb  foube  toefen,  ̂ efabenfcrttjnenmfcdanb 
(febzijbenfe)  00b  apparent  te  biefm  om  geappap^ 
feert  te  toecben/  en  mogelijb  oft  een  bepenbentie 
foube  toefen  ban  bi  p2incipale  Danbclingc.  <&m 
ü52abe  ban  JDojmontA  <6oubctneuc  ban  ̂ er^ 
larib/  en  ben  <0?abe  ban  f€Derony  foube  binnen 
acDt  bagen  bp  ben  anberen  bomen  om  te  ber* 
blagen ;  albaer  toaö  gearribcert  een  3Cmbaffa* 
beur  of  $gcnt  upt  «^cbotlanb  /  ban  alfo  fp  ber* 
ftonben  /  foube  geen  laft  Dcbben  ban  om  te  too 

beren 

P. 
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ÖerettfeHeC  02binarf$  pcnfiOCtt:  &P  ÖCÏien  iDCl  ÖC^    wijlefyonlanxin'tgeiprek  binnen  Leeuwaerden  ge- ̂ mctWe 
botr  Om  te  toCttn  toat  tn  $2anUirjÖ  paffecröe/  Cl^  houden,  gelijk  ook  in  de  andere  loflijke  t'famen-£a;i&e 
Ujaaen  tegaCÖe  ban  Ijatel&ajett  to02be  gep20P0^  (brekingen  genoegfaen  overtuygt  zijn  ,  datfe  by  na  j§3K" 
Wett/  mast  BOn&ertlUet    epn&UJfc  betnemen/  na- I  alle  hooft-poin&en  des  Chriftelijken  Religie  verkee- niten  of 

'  ren ,  en  te  niete  doen ,  en  nochtans  niet  ophou-  ©opeten, 
den  by  den  eenvuldigen  en    onverftandigen    hare 
dwalingen  en  onverftandt ,  na  datfe  in  verfcheyden 
Se&en  verdeelt  zijn,  te  verftroyen,  en  daer  door, 
tot  nadeel  van  de   Cemeynte   Chrifti  en  het  ge- 
meyne  befte,  veel  onverftants  en  oneenigheyts  aen 

te  rechten.  So  ift ,  dat  wy  ten  aenfien  van  't  gene 
ons  belaft  is ,   volgens  d'exmpelen  van  andere  lof- 

lijke Overheden ,   beyde  der   Ouden  en   Nieuwen 
Teftaments  (die  tot  quijtinge  haerder  Confcientien 
de  ware  Religie ,   na  Gods  Woord ,   voorgeftaen , 

en  't  gene  tot  verftoringe  van  dien  waer  (trekken- 
de,  door  behoorlijke  middelen   geweret  hebben) 

U  rnïtfdefen  wel  ernftelijk  ordonneren  en  belaften , 
defen  alom  onder   uwen  bedryve,   terftont  te  ver- 

kondigen, en  by  eenen  yegeüjken  ftriktelijk  doen 

nakomen,  fonder  eenige  t'famenkomingé der Men- 
noniten  binnen  uwen  bedryve,  om  haerder  Reli- 

gie exercitie  te  doen ,  toe  te  laten ,  of  te  gedogen. 
Hier  mede  den  Almogenden  bevolen. 

toen  fp  ooft  na  be  eerde  Stenen  ban  be  peeren 
«Sefariten  albaer/  geen meer Ijabben genat»  /en  be* 
bonbon  Ijacr  oofe  W$  aengaenbe  toel  beftommert  / 
om  ̂ Fierlijb  bare  ̂ neben  bie  fp  gereet  öaabenaen 
be  boo2fcf}2euen  45efamen  (ote  fp  niet  Vniften  tot 
toat  plaetfen  bie  toacen)  te  beftellen.  ï©efen  25?ief 
toas  upt  ionben/  gebateert  ben  12.  mp?il/  enbp 
be  boojfemeben  peeren  ban  3©armonben3ï3oube/ 
ban  ber  3©cröe/  Stottinga  en  Caron  onbertebent. 

|  $  on#  b?ie  en-bertigtfe  eS5oelt  nebben  top  ber; 
*t5aelt/  bat  tot  Seeutoaerben  fefeere  openbare 
3&i|putatie  geïjouben  iö  getoeefl  /  met  confent  ban  be 
peeren  Staten  ban  ©jieflanb/  tuffeïjen  auarbum 
Bcconium/  #2ebibant  of  Seeraer  ban  be  <i5ere> 
fb2meerbe  Seligie  ter  eenre  /  en  $ieter  ban  fóeulen  / 
Eeeraer  ban  be  iBennonifïen  of  <©oper$  teran- 
öere  3ijbe/  toelfee  ©ifputatie  in  b2un  uptgegaen  té  / 
en  geintituleert  Det  #20tnocol  ban  Heeutoaerben. 
gin  befen  «gare  1598.  Ijebben  W  ban  be<£5eref02* 
meerbe  Seltgte  binnen  ileeutoaerbcn  een  $20bin* 
tiael  «^pnobuogehouben/  baer  tn  ben  21,  ifèarttj 
befïoten  iov  batmen  be  peeren  ©olmac&ten  op 

i  Foi.i7.  )eenen  2lantfbag  foube  remonffceren/bit  nabolgen* 
„be:  SMoijle  (jet  beerbaeenthepb  leert/  fjoe  gro* 
„  te  fcöabe  bet  bet  üüerfcc  <0obeg  aengeb?atnt 
„fjeeft/  batnabe  opentlijcbe  alhier  gehjjuben^if; 
„putatie/ben  $&eberboperen  b2ije  erercitieïjaecber 
„^ecterijegegunt  toert/  niet  anbersfaigtoanneer 
„untfuifee^ifputatie  geen  onberfcöepbtufltfmtbe 
„tóarefeer&e<ï5ob.s7  met  be  recD«  3leeteenöate 
^balfcDe  Xeere  nonbe  gemer&t  toerben:  &o  bifc 
„ben  be  <©ienaren  beg  Cfobbelnben  JDoo^btf 
„befer  $20bintie/  bat  mijn  peeren  ©olmaeftten 
,>  beliepen  iw  befen  te  remebteren/  fo  fp  bebinben 
„  fullen  te  bienen  tot  <0obe$  gemeente  en  bebjijbin- 
„  ge  jjaerber  Confcientien»  «©nberfiont  upt  ben  name 
)i  ban  't  ̂pnObt  Pafcatus  Baens  M.  V.  Smodi  Prefet. 

l|ier  op^bben  be  peeren  Staten  ban  ©2t*ejïanb gerefolbeert  /  en  nebben  gecommitteert  en  ge^ 
autorif^rt  be  <©ebeputeerbe  Staten/  en  iiit  ban 
öen  #2obinttalen  ïlabe  befcr  3lanbtfcRappe/  om^ 
me  boo2  ttoe  of  b2ie  ban  pebr  CoHcgte/  met 
ober-roepinge  ban  alfulfee  perfonen/  al$s  fp  baer 

toe  nobig  bebinben  fullen/  op  't  alberfpoebelijö; 
(Ie  feber  Concept  te  manen  op  bit  poinct  ban  &e- 

monflrantiebP  ben  dienaren  beo1 3@ooo2b$opben fegentoo02bigen  3tanbfbag  obergeben/  en  Hierop 
neboegt/  fo  en  alö  fp  na  <6obcö  3©oo2b  bebinben 
fuilen  tebeljoren/  en  fulftsj  gefcöieb/  litft  tegen* 
toooJbtge  Bolmacnten  baer  op  toeber  teberfctuü* 

ben/  fo  geringe  Ijet  boenlijfe3Pom'tfelbegeften 
en  gebifiteert/  baer  op  fobanige  rcfolutie  of  bifpo- 
fitie  gemaent  te  to02ben/  als$  ter  meefter  eeren 
<©obcxS/  flicljtinge  iljnber  <0emepnte/  oo?baeren 
nut  ban 't  gemeen  befte  bebonben  fal3ijn  nobig  te 
toefen/  mttsS  bat  mibbelertnb  ben  JBeberboperen 
be  opmbare  ïeere  of  ererritie  berboben  toerbe/ 
toaerban  be  Ctebeputeerbe  bp  befen  gelaft  toojben 
terftonb  uutfdnöbingc  te  boen. 

^icn  bolgenbe  Rebben  be  <©ebeputeerbe  ban  be 
Staten  ban  ®2ieflanb  aen  alle  be  ̂ teben  ban 
©jieflanb  gefci)2eben  befen  nabolgenben  252ief  / 
baer  bp  be  iBennoniten  of  JDeberboperen  be 
openbare  etcercitfe  ban  ïjare  Seere  uerbotten 
toerbe  •  entoerbenbefelbe  25?ieben  banberbob  ban 

be  ̂ tabftupfengepubliccert. 

Erntfefte ,  Eerfame ,  Lieve ,  Befondire , 

^ptft S  A  Lfo  bY  de  Heeren  Volmachten  te  laetfte  verleden 
5lXö«»  **  Landdage ,  Staets-wijfe  binnen  Leeuwaerden  ver- 
putetcDc  gadert,  onder  anderen  gerefolveert  en  ons  wel  expref- 

*"©"f  f#  'e^Jken  be^ is  >  dat  wy  den  Mennoniten  ,*  of  We- 
Umö  lltx*  derdoperen ,  terftond  de  vergaderingen  en  exercitie 
birttofc»    haerder  Religie  bier  te  Lande  fouden  verbieden ,  de 

Uyt  Leeuwaerden  den  17-  May  1598. 
emberftont/ 

WIARDA. 

U  goede  Vrienden ,  de  gedeputeerde  Staten  van 
Vriefland. 

t 

Ter  ordonnantie  der  felver , 
En  was  ondertekent E.  Yfirandt, 

^etopfcD^fttoajf/i 

Erntfeften,  Eerfamens  onfen  lieven  byfbndereni 
Burgermeeftercn ,  Schepenen  en  Raden  der  Stede 
van  N. 

OS&tcent  befen  tijb/  namendëè/  ben  iy.  map  «««stmB 
^98.  iö  toeberom  in  fön^aberlanb  g?fteert/^"ö« 

beCbele  enfeer  geleerbe  «gongelmg  <0eo2giuö  ban  %"S  üan ber  3L*oe$7  ,§one  ban  ijm  boo^treffeUjhen  en  feeröcn  ̂ ?«e 
gelcerben^eere/  gjofianban  ber^eeö/  J^ceceban^"  h 
5^oo2btoijK/  Curateur  ban  be  aniberfitept  banffi0' 3lcpben/etc.  toelfte<6eo2giu^b|jf  jaren  ujitlanbtg&reritrje' 
gehieefl  3Ö«be/  fotot  Coniïanttnopoïen  alöelberiö/öecna  w 
om  be  Xanben  en  ̂teben  /  en  be  manieren  ber  men*  &  "?• 
fenen  te  bo02fien/  en  om  erbarenljeut  tebc&omen :  jSSïL 
ontboben  3i|nbe  b002fnnen  ©abet/  bie  gcjjed  bedlam», 
biocft  toasf/  bermitsJ  net  affterben  ban  fijtienoüb- 
ften^one/  ben  iongen  gotjan  ban  tiet  ̂ oess/ 
toten?*  geleertljepbt  boo?  fpne  acljtecgelaten  fcfmf* 
ten  genoeg  bebent  i$.  3£*efe  <5eo2gniiS  beeft  met  ftem 
ban  Conftantinopolen  gebjacïjt  een  merfeelijï!  getal 
gefclnebenentot  nocD  toe  niet  uptgegebenCöoeften/ 
bie  baerna  in  b2un  uptgegaen  3tjh;  ïjp  beeft  oo&me* 
begcb2acfjt  een  ©ertroofl-252ief  aen  fijnen  ©aber/ 
baniBeïetiilpapa  en  ©atriarclj  ban9fiiejcanö2ien/ 
<©efetelbe  tot  Con?tantinopolen/  i)ie  top  bier  me* 
be  fuUen  laten  bolgen.  ̂ efen  Cbelen  jongman 
v0eo:giu$  ban  ber  ̂ oeö  /  toiiïenöe  tonen  bat  bp  upt« 
lanbig  3i)nbe  /  fijn  tijb  niet  onnueteltjh  boo2-aeb2ac ht 
babbe/   fieeft  booctgenomen  op  een^lombaertiS- 
bel  papicrsS  bp  ben  anberen  te  brengen  nonbett 
berfcijepbat  tooo2ben  /  ban  be  nabolgenbe  ,§p3ahcn/ 
al$s^eb2eeö/<02ier/S.atön/^rancop.ö/€ngel0/^oog 
en^ebec-buptiS/  toefenöe  albeboo2naemiteen  fub* 
(iantieufe  tooo^ben  berfeluer  ,$p2abcn/  fo  bat  een 
neerftin  en  curieus  gionhman/  toiüenbeboojb?  fel* 
be  lanbenpafTeren/  ijem  ter  noob  baer  mebe  foube 
bonnen  hebben  behelpen ;  ban  eplaes  ï)p  {jeeft  't  felbe 
b002  fijn  tjaeffcg  oberlijben  ii\  bet  befte  ban  fijn  Ie* 
benen  jonge  iaren/  niet  bonnen  bo!b2engen  /  'ttoelh 
fnn©abereenenieutoe  bïoefnepö  beroo?facbt  beeft, 

^ier  na  bolgt  ben  ©ertrooft-SdJtef  /  iik  ffii* 
leutig  /  ©apa  en  i)atriarcD  ban  Hleranb2ien/  <®cfc 

telb« 
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telöe  tot  Cottftii'UinopoIcn/  iw&e  oetnaclit  0«ft/ 
uut  ben  ïntijn  obecgefet  nafjet  «Êremplaec  bic  tn 
>$  <&ta\K\\-ïjm  öp  UleHuec&t  igenct&fc  Qrtmiftt  i«. 

MELETIUS  door  de  barmhertigheyd 
Godts  Papa  en  Patriarch  van  Alexandrien,  &c. 

Gefetelde  van  Conftantinopolen,  den  Hoog- 
geleerden Joanni  van  der  Does  van  Noort- 

wijk,  onfermiddelmatigKeyds geminde  Sone, 
gratie  ,  barmhertigheyd  ,  en  Vrede  van 
Godc  den  Heerc,  en  onfen  Heyland  Jefu 
Chrifto. 

tgiooft-      r> 'Ellendigheden  der  menfchelijker  faken  hebben 
^ieföan  hJ  ook  eeriige  vertrooftinge :  want.  nadien  ons  tot 

nllllaiïb  die ,  afgeftoten  heeft  des  aertfen  vaders  opgeblafènt- banSBie*    heyt;  werd  onsdefe,  door  den  hemelfèn  Vader, 
xaniHitn  /  onfer  arbeyden  erbarmende ,  verftrekt ;  en  dit  lie- 

«BefeKiöe    Velijk  geluyt  uyt  grove  en  fachte  tonen  t'famen  ge- 

«anttaopo*™6!^»  weidt  in  d'oren  der  Godfaligen  een  heyl- 
len/  aen     faemgeklank;  alsfy  overleggen  't  grove,  tewefen 
Den$«re  een  ftraffe  der  bofen  ,  of  een  hoog-verdiende  tuch- 

*a.'.1(p00iI"  tinge  onfer,  te  weten  ,  menfchelijke,  verdienden  , 
D  '         maer  het  facht,  't  welk  blijdfehap  is ,  te  wefen  een 

gedenk-teyken  der  Godlijker  gratiën,    de  gelovige 
zielen  van   den  dicpften   afgrond  des  bederfs,  en 
uyt  de  kaken  der  hellen ,  te  hemwaert  treckende. 
So  moft  de  gevallen ,  de  ftruykelende  menfchelijke 
jiatuure  onderwefen  zijn :  niet  alleen  om  te  beken- 

nen wat  hy  fich  felfs ,  wat  hy  de  Godlijke  genade 

ve'rplicht  ware ;  maer  ook  dat  hy  mocht  leeren,  noch 
hem  felfs,  noch  dees  vergankelijke  dingen  te  foe- 
ken;  maer  dat  hy  fijn  hope,    ganfche  gelove,  ja 
hem  felfs  geheelijkén  moft    ruften  in  de  hoogfte 

wenfchelijkfte  fchoot    der  hemelfer    gonften :  'de- welke Paulus  acht  dat  in  alle  faken  behoort  te  wer- 
den gedankt.  Want  de  hoogften  Vader  der  men- 

fchen ,  en  fchepper  aller  dingen,  ons  niet  min  t'hem- 
waert  trekt ,  door  bittere ,  dan  door  blijde  uy tkomften 
der  faken:  hoe  wel  hy  die,  buyten  fijn  fchulden  ver- 

dient, door  fijn  voorfienigheyd  tot  beter  gebruyk 

verandert:  defe  felfs  voortbrengt,  't  zy  tot  der  toe- 
komende beloften  ,  roem ,  't  zy  tot  eenige  vertroo- 

ftinge der  jegenwefordiger  quaden,   Maer  of  u  dit 
aengaet ,  of  ganfeh  niet ,    fult  gy   uyt  de  droef- 
heyd,  over  het  affterven  uwes  lieven  Soons,  naer 
de    (daer  mede  gy  begaeft  zijt)  wijfheyd  ,    felfs 
oordeelen  :  ons  aengaende  komt  fulks  in  allen  deelen 
eygentlijken  toe  :  als  die  wakende  in  defe  geftel- 
tenifle  des  menfchelijken  wefens,  en  't  meerder, 
mogelijk  ook  't  befte  deel  des  levens  daer  in  over- 

gebracht hebbende ;  en  ten  laetften  den  Setel  van 
die  kerken,  dewelke  in  den aerden-kloot feer groot 
en  uytnemende  hoog  zijn,  ons  door  des  Alderhoog- 
ften  barmhertigheyd  vertrout ,  met  de  meefte  ge- 
moeds  forgvuldigheyd ,  door  fwaren  arbeyd  ,  met 
een  uytnemende  vloet  der  gevaerlijkheden ,  in  defe 
ftinkende  poel,  by  dufdanigen  bedorventheyd  der 
tijden ,  tot  defen  dagen  met  een  groot  verwonderen 
van  elk  een  (behalvens  ons)  bedient  hebbende ,  ter- 
wijle  wy  in  defe  wellende  drieftroom ,  by  naeft  al- 

ken ,  en  half  verwonnen ,  in  de  weer  zijn :  't  gebeurt 
nochtans ,  dat  altemet  door  de  t'famen-fprake  met 
uytheemfe  lieden,  ons  gemoed,  van   forge  over- 
vloeyende,  door  arbeyd  afgeflaeft:  (ik  fwijge  van 

de  gemoed-quetfende  lijfs-ongefondigheyd )  't  gebeurt 
nochtans ,  fegge  ik ,  dat  eenfdeels  werdt  verquikt 
door  de  t'famen-fprake  met  uytheeemfè  lieden :  al- 
fode  verfcheydenheyd der  religiën,  mygeenfins  en 
doet  fchromen  met  yemand ,  fonderlinge  met  Chri- 
ftenen  ,  in  t'famen-fprake  te  treden  ,  of  onderlinge 
te  fchrijven :  want  aen  zy  ftellende  de  omwegen 
der  gefchillen  ,  fonderlinge  neuswijfige  ,  of  door- 
loopen  wy  de  beemden  der  liefden ;  of  handelen , 

niet  fonder  liefde ,  van  het  oneens  gevoelen,  't  Heeft 
des  Almogenden  Gods  wille  geweeft ,  dat  van  allen 
defen  een  getuyge  en  mede  deelachtige  foude  wefen 
Georgius  uwe  Soon ,  wiens  by  -  komfte  my  geen 
kleyne  vertrooftinge  was,  als  zijnde  een  Jongman  . 

van  edeler  aerd ,  in  't  minft  niet  afwijkende  u  fijnen 
Vader,  van  feer  luftigen  verftande  en  geleertheyd: 
hier  by  komende  fijn  fuyvere  manieren,  benefFens 
geen  kleyne  vorderinge  in  den  loop  der  letter-konften : 
dees  hadde  met  hem  gebracht  Brieven  des  Hoog- 

geleerden SimonisSimonidis»  daer  by  hy  den  Jong- 
man recommandeerde:  dewelke  my  een  tweede  deeï 

mijner  vertrooftingen  waren :  tot  alle  defen  quam 
de  hoog-achtbare  authoriteytdesDoorluchtigenEn- 
gelfen  Ambaffadeurs ,  ik  fegge  Eduardum  onfer  mid- 
delmatigheyts  allenthalven  aengename  doorluchtige 
Sone ,  fo  ten  opficht  van  fijn  beleeftheyd ,  geleert- 

heyd ,  als  ervarentheyd  van  wereltfe  faken  :  door 
den  welken  den  Jongman  ons  ook  werde  gerecom- 
mandeert  :  op  dat  nadien  hy  met  geen  fluymerïg 

gemoeds-bevlijting  om  dees  Landen    te  door-rey- 
fen ,  herwaerts  waer  gekomen ,  wy  benaerftigen  foy- 
den,  dat  hy  yet  bekomen  mocht  fijnen  arbeyd,  fijt* 
Vader,  fijn  Vaderland  waerdig.  Hierom  hebben  wy 
ons  geringe  hulpe  den  Jongman  fulks  ten  hoogften 
verdienende  ,    toegefeydt  :   en  de9  te  liever  fo  wy 
fagen,  dathy   (gelijk  de  Poëte  fingt  van  den  deur- 
trapten   man)  uyt  geenenydelen  roem  aengenomen 
heeft  de  fteden  en  manieren  der  menfehen  te  door- 
fien  ,   maer    om    ervarentheyd   te    bekomen.     Of 
hem  nu  daer  toe  onfe  vlijt  yetwes  heeft  gevordert, 
is  ons  bewuft  ,  maer  wel,  dat  wy  den  Jongman 
bemind  ,  en  altijds  gaerne  aengefproken    hebben : 
fonder  dat  ons  in  dien  deel   verhindert  heeft  het 

groot  en  onverdragende  gewoel ,  'tzy  van  menfehen , 
'tzy  van  faken:  den  welken  niet  tegenftaende,  heeft 
hem  altijds  vry  geftaen ,  te  komen,  blyven,  vra- 

gen ,  en  op  't  fpoedigfte  te  bekomen  al  wat  hy  be- 
geerde :  ten  laetften  als  hy  ontboden  zijnde ,  tot  u 

keeren  mofte,  hy  ons  fulks  met  een  vertrouwen , 
gelijk  hy  gewoon  wa9,  als  tot  eenen  Vader,  over- 

bracht :  en  daer  by  vertoogde  uwe ,  noch  van  tranen 
bedoude  Brieven  (beneffens  overleveringe  van  uwe 
konftige  Poëfien)  enhy  begeerde  hem  yets  van  de 
overblijffelen  mede  gedeelt  te  werden  :  hebben  wy 
om  niet  te  gedogen  dat  fo  heerlijken  Jongman  to$ 
fo  heerlijken  Vader  ydelrehand  foude  weder-keeren, 
hem  gelijk  hy  ernftig  begeerde ,  gefchonken  het  tref- 

felijk Boek  A&uarii ,  onder  den  Medicijns  geenfins 
de  minfte.  Welk  boek  ik ,  met  grote  koften  beko- 

men  hebbende  ,    voorgenomen   hadde  de  wereld 
mededeelig  te  maken ,  en  verblyde  my  dat  defe  mij- 

ne ernftige  begeerte  tfeffens  fal  zijn ,  u  een  vergie- 
ringe,  ons  een  kenteyken van genegentheyt ,  enten 
gemeenen  nut  der  leergierigen :  met  een  ernftig  be- 
geeren,  dat  fo  een  hoogvermaerden  en  wel-fpre- 
kenden  Medicijns  werk ,  fo  correct  als  mogelijk , 
aen  den  dag  werde  gebracht.    Reft  nu  anders  niet, 
dan  dat  gy  luyden  defe  lief-panden  wederom  met 
eenige  lief-panden  vergeldet ;  niet  met  gefteenten  of 
goud  (luft  der  bedorven  menfehen)  maer  met  boe- 

ken, die  door  den   druk    by  u   luyden   met   een 
groot  en    prijfelijk   gewin   gebaert  zijn   door   de 
Chriftelijke  liefde,  wiens  vruchten  die  gene  meeft 
derven,  die  hem   felfs   als  Ariftarchen   en   tucht- 
meefters  van  den  Aertbodem  voortftellen ;  en  haer 
heerfchappyen  hier  heer   beginnende  ,    oogen   op 
fuiken  wit,  oeffenen  hem   hier  inne,  om  de  men- 

fehen haer  Broederen,  fonder eenig  Broederlijk  ge- 
moed ,  te  befpringen  ;  en  in  plaetfe  dat  de  ellendighe- 

den der  menfehen  pjegenen  behooren  in  anderen  men- 

fehen wat  medelijdens  te  brengen  ,•  dees  daerentegei» 
vervreugden  hem  in  der  menfehen  ongevallen. 

Ach  ach  verblint' gemoed , 
Ach  ach  verblinde  menfehen. 

De  Soon  Gods  heeft  hem  felfs  van  die  fijne  Ma- 
jefteyt  gebloot,  om  des  menfehen  heylte  werken  : 
Wy  bouwen  en  ftichten  vaft  ('k  en  weet  wat)  Rij- 

ken ,  tot  bederf,  en  met  bederf  der  menfehen ;  en 
achtent  als  voor  Chrifto ,  van  wiens  voornemen 
de  onfe  meer  als  twee  octaven  in  toon  verfchelen. 
Wiltmen  de  oorfaken  onderfoeken  van  defe  op  ons  (ik 
wetet  niet  anders  te  noemen,dan  gelijk  het  is)genomeiï 

haetj 
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haet,  op  ons  Grieken,  feggeik,  dat  isquekelingen  ban  ̂ >pangt'en  ÖC11  b002fcb2Cben  Carbinaeï  am> der  Oofterfe  Kerken  >  diewy  der  ouder  Vaderen  lee-  ItoCtt  Itfööe/  öie  \\\  gocöe  fozme  l£a<*  nctcbctlt  /  Yo 
ringen ,  handveften ,  geboden ,  inftellingen  en  befluy-  ]el  Rey  (öat  i$/  <3J(i  öe  ÖDilt'nft : )    en  Inner  Martin 
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ten  navolgen ;  men  fal  niet  anders  vinden  ,  dan  dat 
felve,  om  dat  wy  der  Vaderen  onbevlekte  leeringen 
en  inftellingen  onderhoudende  ,  ons  door  geeniger 
menfehen  valfche  nieuwigheden  en  nieuwe  fnijdin- 
gen  ,  of  bedrieglijke  leeringen,  eenigfins  begeeren 
te  laten  afleyden  van  die  befluyten  ,  dewelke  fe- 
Venalgeineyne  Concilien  (op  dat  ik  van  de  Provin- 

ciale fwijge)  befloten  hebben.  'tGelove,  't  welk  van 
't  eerfte  Nyceenfe  Concilie  gemaekt ,  en  by  het  twee- 

de Synodus voltrocken is,  het Artijkelvanden  hey- 
ligen  Geeft,  ten  alderforgvuldelijkften  verklaren- 

de ,  houden  wy  onbefmet.  Het  valfchelijken  Atha- 
nafio  toegefchrevengelove,   met  dien  aenhangvan 

Didiaques,  ge^coclt  in  fo2me  ban  paccaet :  ficü^ bcnöeöte  ttoee  ©olmacbt-2S?ietien  &tefm/  fo  fw 
öeii i  öc  ©cerenban  23ellicb2e  enbnn  &vlleu>/  öat£a?f* öc  kornuit  baii mimmh  altijd  ferfelam  baboe  niet  S5KW 
te  toiien i  Ijnnöelen/  tentoareöe  &oningmne  ban  wokiw  d« 
€ngelanö  fijne  gocöe  ̂ nficr/  en  fijn  23onöncno; öc  faoninh 
ten  öe  ©ereenigöe  $cöcr  lanöfe pobinticn /  m  öen  Hffi?' #ap$  begrepen  toeröen.  <©e  eépacnfe<0ecomnut'öeicnS* 
tecröe  fepöen  ooh  bolle  macfjttc  nebben/  om  metü"D*ö°* 
öeboo?fcïj2cbcn  ©joutoe  Uoninginne  en  öc  ̂ Sta^K" ten  ter  ©ereenigöe  $cöcrlanöfe  #20binticn  te  iZï? 
nanoelen  ;  (jebbenbe  gclefcn  bare  |föatl)t-232ie***««nt»c 
ben/  öie  fpöc  franfe  «©ccommittceröe  com^g1"»- 

de  Roomfe  Paufen,  betuygen  wy  fo  klaerals  den  i  munittcröcn  /  öicallecnban  ÖCll  CarÖinael  toaretl/  L£ 
dag  verbaftertte  zijn.  Den  Roomfen  Paus  kennen  yeuüCtl  fp  begeert  tC  ften  /  ötC  fp  ban  ÖC  %ere  $J0* 
wy  voor  Paus  van  Romen.  DeneenenChriftumlee-  nuifcljaööeil/  Omfjet  3CtC00?t  ir.Ct  ÖC  b002ffj)2ebcn 
ren  wy  met  Paulo  der  algemeyne  Kerk,  het  alge-  ©20lirjöe &oninginne Ctt  peeren  Staten  te  refolbes 
meyne  Hooft  te  wefen  :  Wy  kennen  uyt  fijn  eygen  ren.  &p  repllCCCrbcn  /  öatöe  perfoon  ban  öen  jjee* 
woorden, den felven te wefen den Syonfen hoekfteen,  l'C  CarÖÜiaei  genoeg  OeailtOrïftrcrt uW /  ÖtC  fijn 
op  den  welken  hy  feyt,  dat  de  Kerke  gebouwt  moet  eer  en  goeöen  bctbonö  b002  ö'0nöerl)0llbinge  ban  ftet gene  in  oefen  bp  bcm  belooft  fonöetoo2bcn/  en  rjtec 

en  bobenbelooföebanöe  p2ocuraticban  fijn  CatDo- 
Inne  jifêajeffept  te  boen  ratificeren/  beftigencn  ap* 
p20beren.  <&cboo2fcb2eben  C5ccommitteccöe  bans&framm 
öc  &ontnn  ban  l&an&cijB  fepöen  /  öat  te  b^ccfen  T  e  be 
ftonö/  öatöcboo2fcD2cben  ï*bmnginne  en  Staten  gSp* metfonöen  toillcn  in  ött  (€cactaet  tceöen/  ten  toa^/a  J& 
cc  öat  fp  Öe€>ciginelep20curatiefagenbpöcn  Ca^*"10*1^ 
töolijöen  ̂ ontnït  acnöe  ̂ eere  Cacötnael  öaec  toe  bflefE?ofU3 gegeben/  ̂ nbpöe  P20cnrattc  öicfip  gcfonöen  ïjaö> 
öc/  om  met  fijne  iKaiefïcpt  te  oanöclen/  fouöe 
oon  toel  boegen  te  toonen  öe$2ociiratïe/  omteljan= 
öelen  met  öe  boo2fcf)2eben  25onögenoten.  ï^acr 
op  fp  fcpöen/  öatöc  föoninginnc  ficD  niet  en  ïjaö^ 
öc  laten  becnemen  re  toillen  Danöelen  met  fijn  Ca* 
ttjoïijne  tfiBajeflept/  öanöocöe  ^ocucatic  /  om 
met  öen  üoninnban  ©^anncijR  té  öanöelen  /  al 
getenent  toa^  i  <©e  3Ccmaöc  ban  öc  ̂ ontngtnne  ban 
€ngeianö  benautoenöcöe  l^uftc  ban  ̂ pangicnen 
ö'Cplanöcn  onöerfijn  geöoo2faemöepö  /  öat  in  öe maenö3Cugufiu.ö7  öocDp  bic  patente  tenenöc/  nie* 
manö  öem  fp?an  ban  öc  gcmeltc  ïtoningtnne  en 
Staten  inoefen  ̂ ap$f  te  bcgcijpen ;  en  om  in  re* 
gacö  ban  met  fijne  HQajcftepttefjanöelcn/  öpöaer 
toe  Ö002  benoojlijftc  CommiffiebcrfocDt  toojöe  bp 
öejs  ̂ ausf^imtïnö  of  Scgaet/  üp  öe  peeren  ccfi* 
öerenöe;  bertonenöc  anöecmaef/  öatöc  perfoon 
ban  öen  %ere  Cacötnael  fo  gcautovtfeect  toaö/ 
öattet  niet  tcb2efen  (tonö  /  öat  lp  geöefaöbonceit 
fouöe  toecben  in  eenigc  fahe/  öfeiör>  belooft  Daööe. 
€n  om  allen  ttoijfcl  tuecb  tencmeh/  fo  öeeft  öen 

boo2fcD2cben  Jgeecc  fiem  belafl  te  belobenen  becj'e- liccen/  tmt  fo  iKtöc  boo2fclj2eben  ̂ oninginnecn 

DJim  jjtaten  begeccen  fnllen/  Opeen  evp^cö  Coucicc  na 
en  feanncnn  /  beeft  ten  laetflen  fiaren  boo?t^  ̂ "0^  ("iïm  fal/  en  ban  öen  felben  %ec  üo* ntnbfulben  enerpaeffen  poencatie  obtinccen/  alsf 

fp I ouben begeeren/  'ttoelbfp  fepöen  teftonncnöoen 
binnen  15  öagen/  fo  fijne  ?Clöer-€b2i}ïeIpftec05a* 
)e(tept  bemtoelaet/  öatöenboo2fcb2ebenCourter/ 
öte  bp  na  ̂ pangien  fenöcn  fal/  0002 fijn  öijnte 
padren,  ̂ pbaöen  öatfc  Ijenlnpöen  Coppe  fonöen 

gebcn  banöe^jocnratien/  omöie  te  fenö'enacnfn* ne  3ïlöer-€0?i(lelijbfle  |Kaic(?ept  /  öie  öc  & onïngin* 
ne  en  Staten  öacr  ban  fouöe  toillen  aöberteren :  &t> 
baöen  Denlupöcn  öaer  te  toillcn  ereuferen  /  öatfc  ijcii 
öaer  ban  geen  Coppe  gabcn/  niet  tuetcnöc  of  öc 
b002fclj2cjben  ©2outoe  Éoningtnnc  en  Staten  b)il* 
Den  treöenin  oefen  öanöel/  toaerin  fp  acnboöenr 
ben  fm  geerne  te  toillcn  ontfangen,-  maerfpftaö* 
öen  goet  gebonöen/  öatfpfebenfouben  laten  lefen/ 
en  ertcaljeren  öc  p2incipael(te  termen  bier  bobcn  geu* 
fercert.  ̂ p  fepöen  benoofe/ öat  fptoel  toiften/ 
öat  öe  boo2fcb2eben  ï^eerc  Caröinael  crp2effc  252te* 
ben  ontfangen  baöbcbanöenCatbolijfocn  &oninfc/ 
öie  bemontbieö  öatftpgocöbtnö/  öatöcboo2fcf)2C' 
ben  öoninginnc  en  Staten  begrepen  toeröen  in  öe* 
fen$ap$H&miQe!/  en  Dat  niet  öcloofly ft  i$f  /  öat  een 

jn.  Want  (feyt  hy)  op  defenfteen,  en  dcfefteen, 
feyt  Paulus,  was  Chriftus,  (geenfins  in  u  Petre, 
maerin  my)(als  denaerftigfte  Auguftinus  befchey- 

delijk  aenroert)  fal  ik  (feyd  hy)  mijn  Kerke  bou- 
wen. Nadien  wy  dan  dees  dingen  aldus  geloven  , 

weet  ik  niet  waerom  eenige  ('t  welk  Sande- 
rus  godlofig  genoeg  gedaen  heeft )  derren  de  Oo- 

fterfe Kerke  met  des  Duyvels  kerke  (öonfpreke- 

lijke  gruwel)  t'famen  fpannen.  So  houden  en  gevoe- 
len fy  dan  met  een  onchriftelijk  gemoed  ,  dat  alle 

't  gene  hen  niet  fmaekt ,  al  't  geen  hen  niet  gevalt ,  als 
godloos,  uyt  den fchootGodes  verworpen,  van  de 
Kerk  verbannen  met  fwaerd  en  vlam  vernielt  behoort 

te  zijn.  Maer  hier  van  genoeg ,  op  dat  ook  de  Brie- 
ven die  wy  fchrijven  tot  Vrunden ,  onfe  plichts-hal- 

vente  vervreugden  en  verfoeten ,  hem  door 't  geden- 
ken onfer  ellenden  ook  niet  eenigfins  ontroeren,  't  Be- 

lieve  de  Almogende  God  ten  laetften  in  der  menfehen 
herten  defe  vlammen  van  fnode  begeerten  te  bluflehen; 

der  Kerken  affcheydendeduyfternilTen  te  doen  ver- 

dwijnen,- ook  ons  ons  felven  afruckende ,  met 't 'ge- 
blaas fijns  heyligen  Geefts  aen  hem  ten  aldervaften 

te  verknopen ;  fonder  langer  tweefpalt  te  gedogen  on- 
der den  menfehen :  Om  dewelke  fo  onderlinge  als  met 

hem  te  vereenigen  fijn  wille  was,  dat  fijn  Soon  uyt 

de  Majefteyt  der  Hemelen ,  tot  het  laegfte  der  aer- 
den,  heeft  moeten  nederdalen.  Vaertwel.  UytCon- 
ftantinopolen  tien  dagen  voor  November ,  inden  Jare 
des  Werelds  7906.  en  des  Salighey  ts  1597. 

En  was  ondertekent 

Mdetius  Patriarcha. 

.Cbanöeïingeban  3B?eöe/  tufltfjen  ̂ pangien 
en  ©jannrijR  /  beeft  ten  ïaet|ten  f)a«n  boo?t- 

gann  gebaö  /  en  3ijn  tot  öien  epnöe  öe  <6eöepn; 

apattife   teeröe  tot  öe  felbe  banöelinge  gecomparcert  tot  ̂ er- en föanfe  bönö  in  €praflfen:  ̂ aturöag  öenfebenöen  5Fe= 
?e*f*   b?uarp  gnamen  alöaer  mijn  l&eec  öc  ̂ untiuö  /  met 
«Srtnïébe  peeren  ̂ omponiti0ban25e«ieb2c/  ïtiööcr/ 

«etupn^  ©eere  ban<®2igop/  met  öen  l^eere  ̂ icolac0252ii' 
ïart  /  Hecre  ban  ̂ pllerp/  bip^  ftaeög  -  peeren 
öeö  !^oninö« :  '$  anöeren-öaegsf  öe  i^eerc  ̂ efiöent 
ïlicbaröot  enCommanöeuc€artë/  met  öen  ©a- 
öer  CSenerael.  '$  ?Bnöerenöacg0  bergaöcrt  3önöe 
bp  öeni^eere  Eegaet  of  ̂ auö  $unthi$  /  öie  öe 
eerfte  plactfc  alöaer  baboe/  en  fp  öe  peeren  ban 

55ellteb2e  en^plïerp/  öe  fjonorabelfie  fu-piaet^- 
fe  j  fp  communiceeröen  ten  bepïitn  3Öben  bare 
3ffêacbt-252icben  /  en  fp  gaben  malltanöeren  elbö 
ban  öc  bare  Coppe/  W  öarebanöcn  onöertenent, 
en  öie  ban  öe  ̂ paenfc3iibetoa$  geteftent  Albert 
cardinaei,  en  bp  ö^n  Secretarie  ban^tate/  öte 
meöe  in  öenboo2fcD2ebcn  HSacöt-552icf  to02öge^ 
noemt  Le  Vaiflèer,  ge^egelt  in  f02me  ban  pac- 
caet,  ̂ e  ̂ paenfe  bebben  00b  alöaer  bertoont  bet 
«©rigineel  ban  öeCommiffie/  öie  öen  ̂ oninn 



444 Het  vijf-cn-dertigfte  Boek , 

598. 

fa  top  en  btoificftttg  %ei7  atë  ben  boo2fj.  $|ccc 
Cacöüuel/  fijn  eet-  ijafacbeten  foitbe  ban  hi  fnlïte 
öeioften  te  tcsben  /  fo  l)?  geen  ejcpieffe  lalt  oabbe  fulhtf 
te  ti«h.  ̂ tï  ftelöen  ijem  upt  omteanttoöo?bentot 

'0  anbetcnoaego'. 
i^en  t'famcn  by-tm  bmöenbe  ben  bolgenben  10. 

ïxfé  maenb/  bzaegbe  ben  ï^eece  3&untiu$  fjen- 
luubcn/  of  f?  ten  üenben^tjbentebJcbentoaccnmct 
be  ffcocucatten  /  bte  fplupben  op  giftecen  naboen  ge* 
ïefen.  i^iec  op  anttooojben  be  <£5ecommttteei:be 
ban  fijne  SWbec-^fmftelijfcfte  IBajeft  bat  fo  Deel 

(ïoi.  19.)  be  $JOüitatïen  aengmft  om  te  ïjanbelen  met  fijne 
,!Kajeft.  fp  Dem  üit  Oabbe  gcfonben/  enberboop* 
ten  /  bat  ï)jj  baec  acn  bolbaen  fonbe  blijben ;  maer  bat 
f»ï  toeefbeh  bat  be  boojfchjeben  üonmgtnne  en  ̂ ta^ 
ten  ftoarigïjepb  maften.foiibcn  mbefenfjanbeltctce; 
ben/  fonbec  bat  ben  bleeh  be  $20cutatie  bte  ben 
ïioninïi  Uan  ̂ pangten  ben  bootfeftjeben  %ete 
Cacbinael  gegeben  Ijabbe  /  om  befen  $ap£  met  fjem 
te  befïupten  /  't  bieln  ten  bepben  gebebatteett  t$  met bed  «benen. 

Pjocura*  a  Lbert  by  der  gratiën  Gods  ,  Ertz-Hertoge  van 
iietianOen/\oo[tenrijk  ,  Luy tenant  ,  Gouverneur  en  Capi- 

9Jibeitu*/  teyn  Generael  in  de  Landen  van  herwerts  -  over 

metinfeiieen  Bourgoignen,  &c.'  Allen  den  genen  die  defen 
toanöe^  tegenwoordigen  fullen  fien  ,  Saluyt.  Alfo  by  on- 

rati^Dea  k"  Heyligen  Vader  den  Paus  Clemens  den  acht- 
Sionhtfcjf  ften,  feer  grote  inftantien  gedaen  zijn  by  den  hoog- 
^n  ften ,  voortrefFelijkften  en  machtigden  Konink  mij- 

^ePhu  ojf^ nen  Heere,  dat  hy  ook  in  Pays-handelinge  wilde öenjiac»  treden  met  den  ook  hoogften,  voortreffelijkften  en 
iiinael        magtigften  Alder-Chriftelijkften  Konink  Henrik  den 

fo$"l mu  * v-  van  ̂ ien  naerr  '  liee^c  ̂ 'Jn  Majeft.  als  een  Ca- 
fcert  tot  öc  tholijk  Prince  ,  en  begeerig  na  defelve  en  na  de 
*B?töe*  rufte  van  de  geheele  Chriftelijke  Republijke,  ons 
Jjanoeliiï»  volle  macht  gefonden ,  in  de  Caftilife  Tale ,  waervan 
9e'  den  inhoud  volgt  van  woord  tot  woord. 

PHILIPS  by  der  Gratiën  Gods ,  Konink  van  Ca- 
ftilien ,  van  Leon ,  van  Arragon ,  van  beyde  Ci- 

cilien ,  van  Jerufalem ,  van  Portugal ,  van  Navarre  , 
en  van  de  Indien ,  &c.  Ertz-Hertoge  van  Ooftenrijk  , 
Hertog  van  Bourgondien ,  van  Braband  en  van  M'- 
lan  ,   Graef  van  Habsburg ,   van  Vlaenderen  ,  en 
van  Tyrol ,  &c.  Alfo  daer  een  gefprek  van  Pays  te 
weeg  gebracht]  is  by  fijn  Heyligheyd ,  als  gemeen 
Vader  der    Chriftenheyd   (conform  den    Heyligen 
yver  die  hy  altijd  gehad  en   noch  heeft)  tuflehen 
my  en  den   Konink  van  Vrankrijk  ,    en  my  door 
fijn   Nuntius   veel   en   grote   inftantien  van  fijnent 
wegen    gedaen  zijn  ,   op  dat  ik  te  vreden  zy  dat 
men   continuere   door   middel  van  mijn  Nederlan- 

den ,   en  dat  ik  daer  mijn  Procuratie  fende  ,  met 
hope ,  dat  het  fal  mogen  gedyen  tot  dienft  van  God 
onfen    Heere,  en   behoudenifie   van   fijne  Catho- 
lijke  Kerke  en  welvaren  ,   en  vriendfehap  van  de 

geheele  Chriftenheyd ,  't  welk  het  eenige  wit  is , 
daer   henen   altijd    mijne  intentien    geftrekt  heb- 

ben ,    op   dat  defe   fo   importante   fake   met  der 
daed  mach  blijken :  Zijnde  den  voornoemden  Ertz- 
Hertoge  Albert  mijnen  Neve ,  Gouverneur  en  Ca- 
piteyn  Generael  van  de  voorfchreven  mijn  Neder- 

landen, wiens  middel  en  autoriteyt  £0  nut  tot  al- 
les fal  wefen.    Met  de  vermaninge  en  wil  van  fijn 

Heyligheyt,   heb  ik  goedgevonden  hem  te  beve- 
len en  aen  hem  te  ftellen  de  conclufie  van  de  fake  ,  en 

geve  alfo  mijn  voorfz.  Neve  fo  volkomen  beftand , 
macht  en  faculteyt,  als  in  fuiken  geval  vereyfcht 
word  ,  op  dat  hy  van  mijnent  wegen  en  in  mij- 

nen name  mach  handelen ,   capituleren   en  befluy- 
ten  eene  vafte  en  geduurige  Pays,  met  den  voor- 

fchreven Konink  van  Vrankrijk ,  of  eenig  Beftand  of 
fchorfinge  van  Wapenen  lang  of  kort,  indeforraeen 

maniere,  en  op  die  Conditien  die 't  hem  goetdunken 
fal :  hopende  datfe  fodanig  wefèn  fullen  ,  dat  daer  uyt 
veroorfaekt  werde  den  dienft  onfes  Heeren  en  ge- 
meene  welftand   van  de  Chriftenheyd  ,    en  eene 
goede  vrundfehap  en  correfpondentie ,  tuflehen  my 
en  den  voorfchreven  Konink ,  en  [onfe  Koninkrij- 

ken en  Onderfaten  opgericht  En  al  't  gene  den 
voorfchreven  mijn  Neve ,  volgens  defen  fal  Capitule- 

ren en  beduyten ,  belove  ik ,  en  geve  mijn  Konink- 
lijke trouwe  en  woord,  dat  daer  voor  te  achten  en 

pafTeren ,  of  daer  voor  te  ftaen  ,  en  dat  te  houden  voor 
vaft,  bondig  en  beftendig ,  en  dat  alfo  punctuelijk  na 
te  komen  fonder  eenige  faute  of  diminutie.  En  tot  dit 
alles  geve  ik  hem  volkomen  faculteyt ,  en  fo  comple- 

te en  beftante  macht  als  ik  die  hebbe ;  en  tot  vaftigeyd 
van  dien ,  doe  ik  de  tegenwoordige  afveerdigen  met 
mijn  hand  beveftigt,  en  met  mijn  zegel  bezegelt 

Geaeven  te  S.  Laurentsden  1 i.  Au- guftii597. 

Getekent, 

YoelRfy. 

En  lager, 
Martin  Idiaqutr 

En  was  de  tegenwoordige  bezegelt  met  het  ze- 
gel van  fijne  Catholijke  Majeft.  informevan 

Placcate. 

En  alfo  fijn  Alder-Chriftelijkfte  Majeft.  ons  tegen- 
Woordelijk  gefonden  heeft  feker  Pafpoort,  met  fijn 
eygen   hand  getekent,  voor  de  Commiflarifen  die 
van  onfe  zijde  compareren  fullen  met  de  Gedeputeerde 
van  de  fijne ,  ter  Vergaderinge  in  de  Stad  Vervins , 
beftemt  tot  den  voorfchreven  Pays-handel.  Doen  te 
weten ,  dat  wy ,  willende  volgen  de  heylige  en  God- 

vruchtige intentie  van  fijn  Majeft.  fijn  beliefte  vol- 
doen ,   en  in  alles  en  over-al  beförgen  de  welvaert 

en  ruft  van  de  Chriftenheyd,  en  doen  ophoudende 
ongevallen  en  inconvenienten  ,    die  ter  oorfake  van 
defe  Oorloge  gefchieden ,  en  om  de  goede  kenniflè 
die  wy  hebben  van  fijne  deugden ,  voorfichtigheyd 
en  lange  experientie  ,  en  van  onfe  feer  heve  en 
welbeminde  Meefter  Johan  Richardot  Ridder ,  Hee- 

re van  Berly,  enopperfte  Prefident  van 'de  Secreten Raed  van  den  Konink  mijnen  Heere ,  en  van  fijnen 
Raed  van  State,  en  Meefter  Johan  BaptiftadeTa- 
xis,  Ridder,  Commandeur  van  los  San&iw,  van  de 

Ridderlijke  Ordre  van  S.  Jaquesde  1'Efpata,  van  de 
voorfz.  Raed  van  State  en  van  Oorloge  van  fijn  Maj. 
Ons  ten  vollen  vertrouwende  van  haer  verftand ,  op- 
rechtigheyd  en  vlijt ,   hebben  hen  in  kracht  van  de 
Procuratie  van  fijne  Majeft.  hier  boven  verhaelt ,  ge- 
committeert,  gedeputeert  en  gefubdelegeert ,  com- 

mitteren ,  deputeren  en  fubdelegeren  by  delen  ,  en 
met  hen ,  en  om  daer  van  gelijken  tuflehen  te  ko- 

men, en  hen  byte  ftaen,  Meefter  Louys  Vereyken , 
Ridder,  Audiencier,  eerfte  Secretaris  en  Threforier 
van  de  Papieren  en  Brieven  van  den  Raed  van  State , 
van  wiens  perfoon  wy  defelve  kenniflè  en  betrou- 

wen hebben ,  om  fich  te  vergaderen  en  vinden  by  de 
perfonagien ,  gedeputeert  of  te  deputeren ,  by  den 
voorfchreven  Alder-Chriftelijkften  Konink ,  verfien 
met  volkomen  Procuratie  ter  voorfz.  plaetfe  van  Ver- 

vins, en  aldaer  van  wegen  fijn  voorfchreven  Majeft. 
en  ons  te  handelen,  beduyten  en  accorderen  met 
hen  in  eene  goede  oprechte  en  volkomen   Pays  en 
vriendfehap,  tuflehen  fijn  voorfchreven  Majeft.  en 
den  voorfchreven  Heer  Konink  en  fijn  Bondgenoten , 
fo  fy  haer  Gedeputeerden  daer  fenden ,  op  alfulke  be- 
fpreken ,  Conditien  en  over-een-komingen ,  als  fy 
fullen  vinden  nodig  te  zijn  ,   tot  de  diredie  van  de 
voorfz.  Pays,  van  wat  gewichte,  grote  en  impor- 

tantie die  ook  zy  ,  alfo  en  in  der  fel  ver  voegen ,  als 
wy  felf3  in  ons  eygen  perfoon  fouden  konnen  doen. 
Waer  toe  wy  hen  autoriferen  en  alle  volle  macht  en 
autoriteyt  geven  ,  alwaerder  fchoon  yet  dat  fpeciale 
bevel  vereyfehte ,  dan  in  defen  uytgedrukt  wort.  Be- 

loven ook  in  trouwe  en  woord  van  Prince ,  en  onder 
obligatie  van  onfe  eer ,  en  van  alle  onfe  goederen , 
fo  tegenwoordige  als  toekomende  ,    dat  te  hou- 

den voor  aengenaem,  vaft  en  bondig,  en  onver- 

brekelijk te  onderhouden;   ja,  lbo  't  nodig  is,  by fijn 
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fijh  voorfz.  IVlajefteyt  folemnelijk  te  doen  beveiligen 

ratificeren  en  approberen ,  alle 't  gene  byonfe  voorfz.  I 
Gedeputeerde  hier  in  fai  gedaen,gehandelt  en  befloten 
worden,  (onder  dat  immermeer  te  contraven  ieren, 

dirc&elijkofindire&elijk,  hoe  het  ook  zy.  Tot  oor- 
konde van  dien  hebben  wy  defen  getekent  met  onsey- 

gcn  hand ,  en  ons  Zegel  daer  by  doen  ftellen.  Gegeven 

in  de  Stad  Brufïel  den  naeftleden  January  in  't  Jaer  van 
gratie  155)8.  Ondertekent  Albert  Cardinael.  En  lager. 
Ter  ordonnantie  van  iïjn  Hoogheyd  F.  Vaffeur .  En 
was  de  tegenwoordige  gezegelt  met  het  Zegel  van 

fijne  Hoogheyd  daeraen  gedaen  in  forme  van  Plae- 'caet. 

NsfecÖant  De  ftoning  ban  ©janftrijft  genoeg- facm/  fo  n»t  De  monöen  ban  Den  Stmüaffaöeur 

ban  De  fooninginn'e  baiKÖngeïanö  /  De  I^ecre  fóiööeren öobert  Cccrjl  (sijnöcöe  ï^cere  töiööer  fêeere  Sfio&an 

Wiïitil  meöCJfimbatTabéucban  öc  fóoninginne  al- 
Daer  in  ©janftryn  /  niet  lange  na  fijn  aenfcomfïe  /  ge* 
floibcn)  en  ban  öe  <0efanten  ban  öe  Staten  ban  öe 
j&cöcrlanöfe  ©eceenigöe  $?otomtien  berffaen  /  öatfe 
niet  gefïnt  toaren  /  om  in  öie  ©^cöe-ïjanöeï  begrepen  te 
toefen/  jaöatöe  «Jkeöccïanöfe  <6efanten  genoegfacm 
ïjaec  bcrftlacct  Ijaööen  te  rjctfïaen  /  Dat  fn  met  ö*n  &0* 
iringban  £>pangien  /  aï£  fp  &em  booi  Ijacc  £>ouberain 
fonöen moet  erkennen/  geen  B?eöe  nonöen  maften/ 
fonöec  ïjaer  getoiffe  en  grijeeleruijne/  en  Dat  Den  $to- 
ningbanBjanRcpbcefïont/  Datljnöeur  öen  ©jeöe 
groot  booiöeelKonöeöocn/  Doojöien  De  honing  nan 
&pangieii  öeöc  acnbicDcn  /  De  rcjlitutie  ban  feer  beïe 
fïethe  ̂ teöen  en  tfoitreffen  /  öie  Iju  öoo?  Den  ©?eöe  en 
fonöecblocö-ftojtmgê  uonöe  benomen/  en  Dat  Ijn  en 
fijnen öaeö  geheel  gefmt  toaren  tot  Den  $?cöe  /  fo  geeft 
ÖP  geccfblüeett  met  De  $jcöe-ft,anöelinge  boo?t  te  gaen/ 
bpfonDecDeto|jfëDe<0eöeputeerDe  oan  öc  ̂ paenfesij* 
DeberfclaetDen/  beecuö  te  toefen  öc  ftoninginnc  booïï 

fcljieben  en  öe  booMioemöc  Staten  in  Den  felbcn  öjebc- 
ÖanöclmeDcaen  te  nemen  of  te  ontfongen/  of  ooit 
met  De  fclue  aparte  Conöitien  Dan  Bjeöe  te  maften; 
euentoel  öaööe  De  ftoning  ban  ©janftrijft  noeïj  een 
franco»??  €öeïinan  in  CngelartD  gefonöen/  om  te 

>hbetrramofljare|BajefIeptmocljte  gefïnt  toefen  /  me; 
ftu  öcljareoBcöepnteeröein  ^anhcijh  tot  De  IjanDeïingc 

'tefenöen/  pjefenteccnöeinfulKcngebaï/  öefeïbcljan^ 
öelinge  noeïj  eenmacnö  npt  te  flellen;  Dan  geen  bc- 
ferjeno  Daer  op  na  fijn  fin  nerjgenDe/  fo  i£  Den  ̂ apgS  epn= 
teltjB  befïoten  Den  z  jjfêan  1 59  8-  w  f°?1™  m&  mtmi(i 
Kcjuccnabolgcnöe: 

In  den  mem  Gods  des  Schepper 'i '4 

Vervolg  der  Ncdcrlaftdft  Oorlogen. 

en 
1 

ken 

0- 

ALlen  tegènwoordigen  en  nakomenden  zy  kenne- 
lijken ,  dat  allo  het  Koningrijk  van  Vrankrijk  en 

de  Nederlandfe  Provinciën,  geleden  hebben  feer  groot 

Jicu. 
Aai 

Dti- 

!?T  verliCS3  bederten  verwoeftinge  ter  fake  van  de  binnen 

BOJs  en  buytenlandfc  Oorlogen,  die  zedert  langejarenge- 
I  Al-  continueert  hebben,'t  welk  ook  grotelijks  wel  gevoelt 
ai«»  en  ontwaer  geworden  zij»  de  Koningrijken  van  Span- 
**?*  eiea,  Engeland  en 't  Land  van  Savoyen,  gedurende «ter   o    ..  .P,    ,    ./   j   1.  r~u>:n-^-«« 

c  welken  tijd  den  gemeenen  Vyand  van  de  Chriftenen 
Dbcbnaem,  houdende  onfequalijkvaert  voor  üjncgelegent 

R»  heyt,  pogende  om  ons  te  boven  kte  gaen  door  onfen 

'Hpsde  twiften  en  oneenigheyt ,  verkregen  heeft  feer  grote  en 

Site  P«f iculofc  voorrgang ,  en  t'onrechte  befittinge  van  der 
BC  Chriftenen  Provintien :  't  Welke  overgemerkt  by  on- 
aï^an- fen  Heyligen  Vader  Clement  den  VIII.  van  dier  na- 
P.en  me,en  begeeiende  daer  in  behoorlijken  te  voorliert,  en 

k/Ai  net<luae<i  tot  de  wortel  af  te  fnijdenjheefidoor  fijn  Bo- 
U  *  de ,  wonende  tot  Madril  ,  en  andere  gedaen  verfchey- 
2iöa-  den  remonftrantien  en  vermaningen  aen  den  feer  Ho- 

'r^  ̂ en ,  feer  Machtigen  en  feer  Exceflenten  [Prince  Phi- 
CliaS  «ippusde  II.  by  der  gratie  Gods  Cathol ij ke  Koning 

van  Caftilien ,  van  Arragon ,  van  Leon }  van  beyde  de 

Cecilien ,  van  Jerufalem ,  van  Portegael ,  van  Grena- 
de,6cc.  Om  hem  t'onderrechten  en  te  brengen  tot  eene 
goede  vrundlijke  Pays  en  Accoort ,  met  den  feer  Ho- 

gen, feer  Machtigen  en  lieer  Excellenten  Prince  Hen- V.  Deel. 

r 

r'ak 
ï 

Ui 

ricus  de  I V.  by  der  felver  gratiën  Godsd'Alder-Chri-^^  >c^ ftelijkften  Koning  van  Vrankrijk  en  van  Navarre  ,aen 
den  welken  fijne  Heyligheyd  hadde  gefonden  den 
Doorluchtigen  en  eerweerdigen  Cardinael  van  Flo- 
rencen  Alexander  de  M«dicis ,  fijnen  en  des  Heyligen 
Apoftolijken  Stoels  Legaet ,  om  door  hem  gedaen  te 
werden  gelijke  remonftrantien  en  vermaningen  aen 
den  voornoemden  Alder-Chriftelijkften  Koning.  En 
na  dat  onfen  voorfz.  Heyligen  Vader  geadverteert  is 
geweeft,  dat  den  voorfz.  Catholij ken  Koning  hadde 

macht  gegeven  in 't  ftuk  van  de  Pays,  den  Hogen  en 
feer  Machtigen  Prince  Albert  Cardinael,  Ertz-Her- 

tog  van  Ooftenrijk,  fijnen  Neve,  om  't  goede  vertrou- 
wen dat  hy  in  hem  heeft ,  en  de  goede  affeóïie  dien  hy 

altijds  in  hem  gekent  heeft  tot  de  genegenthey  t  van  den 
Vrede,  hadden  gefonden  aen  hem  den  Berwaerdigen 
Vader  I.  Bonavcntura  Calatagirono ,  Generael  van  der 
Ordre  van  S.  Franciicus,  om  hem  te  doen  verftaen  hier 

van'fijne  begeerte,  en  dat  hy  foude  hebben  wetenfehap 
van  de  mecninge  van  de  voornoemden  Cathohjken 
Koning,  aengaende de  voorfz. pays,  hebbendeallen 
't  gunt  voorfz.  is gepreféntcert  by  den  voorfz.  Gene- 

rael aen  den  voorfz.  Alder-Chriftelijkften  Koning ; 

volgende  den  laft  dien  hy  van  fijnder  Heyligheyd  had- 
de: Dewelke  Heeren  Koningen,  gedreven  zijnde  door 

een  yver  desGodsvruchtigheyds,  medelydenheyden 
uyterfteleedwefen,  dien  fyluydenhebbcn  en  gevoelen 
in  haer  herten,  der  langer  en  fwarerverdruckingen,  die 
ter  fake  van  de  voornoemde  Oorlogen  henlieden  Ko- 

ningrijken, Landen  en  Onderdanen  geleden ,  en  noch 

tegenwoordelijklydcndezijn  ;  niet  willende  achterla- 
ten een  fake,  zijndein  de  macht  van  den  goeden  Prin- 

cendieGod  vreefen,en  henluyden  Onderdinen  be- 
minnen. Om  weder  te  ftellen  een  goede  en  verfekerde 

rufte  in  't  ganfcheChriftenrijk,en  infonderheyd  in  den 
Provintien  daer  God  belieft  heeft  henluyden  over  te 

ftellen,  om  forge  voor  te  dragen  j  en  ftellende,  als  hen- 
luyden devoir  mede  brengt,  in  goede  en  grote  confi- 

deratiendefeer  wyfeen  vadeilijke  vermaningen  van 

onfen  voorfz,.  Heyligen  Vader,  en  met  de  lelveover- 
eeh  komende,hadde'n  vermaent  haer  vrienden  en  Ver- 
eenigde  te  willen  verftaen  met  haerluyden,en  te  willen 
refol  veren  tstéen  goede  vrede,  Unie  en  eendracht,  ter 
eeren  Gods ,  tot  lof  en  prijs  van  fijnen  Heyligen  aaem, 

verfekerheyd  en  rufte  van  alle  de  Chriftelijke  Provin- 

tien,verquickingé  en  rufte  van  haerl.  volk  enOnderda- nen.  En  om  te  geraken  tot  tra&eringedes  voorfz.  pays 

enVrcdetebefluytenen  arrefteren,  hebben  gecom- 
mitteerten  gedeputeert  geweeft  ,  te  weten,  by  den 
voorfz.  Cardinael  Ertz-Hertoge,  in  den  naem  van  den 
Voornoemden  Catholijken  Koning  en  uyt  kracht  van 

de  exprefle  macht  dien  hy  heeft  van  fijne  Majefteyt, 

mijn  Heeren  JohanRichardotRidder,Hooft-Prefident 
van  den  SecretenRade  van  den  voorfz.  Koning,en  van 

fijnen  Rade  van  State,  mijn  Heere  Jean  Baptiftede 
Taxis  Ridder,  Commandeur  de  les  Sanctes  van  der 

krijgs-ordre  van  S.  Jacob  van  de  voorfz.  Raed  van  State 
en  van  den  Raed.van  jder  Oorloge :  En  mijn  Heere  L. 

Vereyken,  ook  Riddcr,Audiencier  en  eerfte  Secretaris 
ert  Threforier  van  de  Chartres  van  de  voorn.  Raed  van 

State.  En  van  wegen  den  voorfz.  Alder-Chriftelijkften 
Koning,mijn  Heeren  Pomponius  de  Bellievre  Ridder, 
Heere  van  Grigon,  Raed  van  fijnen  Rade  van  State,en 

mijn  Heere  Nicolaes  Brulart  Ridder ,  Heere  van  Syl- 
lery,oök  Raed  van  den  voornoemden  Koningin  fijnen 

Raed  van  State,en  Prefident  in 't  Hof  van  Parlement  , 
alle  verfien  met  fuftïfante  macht,dewelke  hier  na  gein- 

fereertfal  weiden  in  'teynde  van  defen  tegenwooroi- 
gen ;  dewelke  uyt  krachte  van  haer  voorfz.  macht ,  in 

preuve  van  de  voorfz.  Heere  Cardinael ,  die  lange  tijd 
en  vromelijkengearbeyt  heeft  tot  vorderinge  van  dele 

goede  Pays  en  vereemn'ge,  hebben  gernaekt,  befloten en geaccordcert de  Articulen  hierna  volgende. 1 

EErftelijken  is  overkomen  en  geaccordeert ,  d
at 

het  Traclact  van  den  Pays  lal  blyven  gerefol veert 

en  belloten ,  tuflehen  de  H  eere  Koningen Phihppus 

den  ÏI.enHenrikdcn'  I  V.  conform  en  in  approbatie 
O  o  van 



44^ Het  vijf-en-dartigfte  Bock.'  *5$ï* 
vandeArricuknbcgfcpcnin'tTraatetytndenPaysaPrivilcgienen  Vryh

edenJ  die  heril.  geaccordeert  eri 

remaektop'ciCafteeivanCambrcfis  in  't  Jaer  i 5 59    vergunt z.jnby  den  Koningen 
 van  Vrank  rijk,  Voor  fa- gemaentuu  v.o.»i  ,,.,..,   v„„;n„  mn  c--T   r*>n  um^n  voorfx.  Heere  Alder-Chriftehiklten  Ko- 

tuffchen  den  voorfz.  Catholijken  Koning  en  leer 

Hooglofiijker  mernorie  Henrik  de  II.  Koning  van 

Vrankrijk,  alle  Welke  Traöaet  de  voorfz.  Gedeputeer- 
den van  nieus  hebben  geconfirmeert  en  geapprobeert 

in  alle  fijne  poin&en  ,  in  fulker  voegen  of  hier  m  gem- 
fereertware,  vanwoordete  woorde*  en  fander  yet 

in't  felve  te  vernieuwen,  noch  in  andere  voorgaendc , 

die  alle  blyven  lullen  in  haer geheel ,  andersdan  t  gunt 

cxpreffelijk  te  niet  gedaen  lal  worden  by  dit  tegen- woordige Tradaet. 

a  En  dien  volgende  dat  van  nü  voorraen  en  van  da- 

te defes  tegenwoordige  Traótaets  ,  tuffchen  dclel
ve 

Heeren  Koningen, haren  kinderen ,  prefenten  toeKO- 

lïiende,  haer  Erfgenamen  en  nakomelingen ,  haer  Ko- 

ningrijken, Landen  en  Onderfaten ,  welen  {al  een  goe- 

de, fekere,  vafte  cnonvcrbrekelijkePays,  Confedera
- 

tie, eeuwige  Verbond  en  vrienttchap.  Sullen  ook  me 

ten  van  den  voorfz.  Heere  Alder-Chriftelijkften  Ko- 

ning. En  van  gelijken  de  Steden,  Burgers,  In  woonderi 

en  Onderfaten  van 't  Koningrijk  van  Vrankrijk,  fulkn 

van  gelijken  genieten  de  Privilegiën  cnVryhcden,  die 

fyl.  hebben  in  't  voorfz.  Nederland  en  Koningrijke 
van  Spangien ,  in  alfulker  voegen  ais  een  y egelijk  van 
henl  hier  te  voren  hebben  gebruykt  en  genoten,  gelijk 

als  fyluyden  genoten  en  gebruyken  uyt  den  krachce 
van  't  voorfz.  Tra&aec  van  den  Jare  15J9.  en  andere 
voorgaendc  Tradaten . 

6  Ook  is  overkomen  en  geaccordeert,  fo  den  voorfz. 

Heere  Catholijken  Koning  geeft  of  overdraegt  by  Te- 
ftament  ofgifte,refignatieofanderfms,by  wat  tirel  het 

ware,  aen  de  Hooggeborene  Vrouwe  Ifabellejdes  Hee- 
ren Konings  van  Spangien»  oudfte  Dochter  or  andere, 

alle  fijneProvintien  vandeNederlanden,metdeGraef- 

fchappen  vanBourgoignienen  vanCharloySjdat  alle  de 

JPmSderen liefhebben  als  Broeders,  bcforgende  voorfz.  Profintien en Graefichappen  ver ftaen  worden 

Sffidcmettóe^vatf  d'een  des  anders  welva-  cezijnbegrepenindittegenwo
ordigeTradaet,gehjk 

t  rneere  en  reputatie:  en  fullen  getrouwd  ijken  fchou-  ̂ felve  waren  in  'Uelvefaer  van^i  559.  mitsgaders  de '  ,  <-      rji   ~.i::i»»«  ;<-\  <4*«mmi   Afe  ander 

wen  (voor  fo  veel  hen  mogehjken  ts)  d  een  des  anders 

fchade,  niet  onderhoudende ,  nochravonferendcee- 

niee  perfonen,  hoedanig  die  zoude  mogen  wefen,  ge-
 

negen zijnde  tot  d'een  of  d'andets  fchade.  En  fuUen 

van  nu  voortaen  ophouden  alle  vyandfehappen ,  ftel- 

Icnde  in  vergetencheyd  alle  laken  voor  date  defer  qua
- 

lii  ken  gehandelt,  hoedanig  die  loude  mogen  welen,  die 

fullen  blyven  vergeten  en  te  niete  gedaen ,  fonder  dat
 

fv  ineenigetydendaervan  weder  eenige  onderfo
ekin- 

eeof  ophalingedoen  fullen.   Achterwege  latende  by 

dit  tegenwoordige  Tra&aet  alle  praöij  ken ,  Verb
on- 

den ,  intelligentien  of  verftanden ,  die  in  eeniger  ma- 
nieren fouden  mogen  wefen  tot  nadeel  van  d  een  of 

van  d'ander  met  belofte  van  niet  te  doen,  noch  vervol- 
ren   ofverfoeken  door  yemand  gedaen  te  worden, yet 

datfoudeftrecken  of  komen  tot  lchade  van  d'een  of 
d'ander:  noch  ook  te  lijden  dat  haer  Vaffalen  en  On- 

derfaten 't  felve dire&elijk  of  indireöelijk  doen  fullen. 

En  fo  eenige  van  delelve  van  wat  qualitcyt  of  conditie 

defelvefoude  mogen  wefen,  daer  tegens  quamen  te 

doen  na  date  van  delen ,  om  yemanden  te  g»cn  dienen, 

't  xv  ter  zee  of  te  lande,  of  anderGns  tehelpcn  ofalü- 
fteren  in  faken  die  fouden  mogen  fchadelijk  zijn  aen 

een  van  de  voorfz.  Heeren  Koningen ,  lalde  ander  ge- 

houden  zijn  daer  tegen  te  oppoferen  en  't  felve  be
let- 

ten, defelve  ftraffende  wreedelijken  als  mfra&eurs  van 

defen  Tra&ate,en  verftoorders  van  degemeene  rutte. 

<i  En  door  de  middel  van  dele  Pays  en  vafte  vnent- 

fchap,  fullen  de  Onderfaten  van  beyden  zijden,  hoeda- 
nig die  mogen  wefen,  mits  onderhoudende  de  Wetten 

en  Coftutnen  van  de  Landen  ,  mogen  gacn  ,  komen , 

bly  ven,  woonen, converteren  en  wederkeeren  in  d  een 

en  des  anders  Landen  ,  Koophandel  dryvende  ,  en 

als  haer  beft  goetdunken  lal,  fo  te  water  als  te  lande,  en 

op  de  verfche  wateren,  met  den  anderen  handelen  en 

frequenteren.  En  lullen  defelveOnderfaren  gedeten- 

deert  en  voorgeftaen  worden ,  mits  redelijken  betalen- 

de de  gerechtigheden  in  alle  plaetien  gewoonlijk ,  en 

andere  die  by  hare  Majefteyten  en  hare  nakomelingen 
fullen  wefen  ingeftelt.  \ 

4.  En  alle  Brieven  van  verpandinge  die  touden  mo- 

eert  gegeven  zijn ,  uyt  wat  fake  dat  het  zy,  fullen  wefen
 

Sefufpendeert ,  en  fullen  van  nu  voortaen  geenc  gege- 

ven wordcn,by  een  van  de  voorfz  Princen,  in  prcjudi- 

tie  of  nadeel  van  des  anders  Onderfaten,  anders  dan  te- 

gen de  principale  delinquanten ,  hare  goederen  en  van 

hare  mede  complicen  ,  en  dat  nochallcenlijkcnin  ge- 

valle van  openbare  ontkenninge  van  Juftitie,  van  de- 
welke en  van  de  Brieven  van  lommatie  en  requifine 

van  dien,die  gene  die  defelve  Brieven  van  verpandinge 

fullen  vervolgen,  fullen  moeten  doen  blijken  in  de  for- 
mc  en  maniere,  als  in  rechten  verfocht  wort. 

5  De  Steden,  Onderlaten,  Burgers  en  Inwoonders 
des  Graeflchaps  van  Vlaenderen,  Artoys  en  andere 
Provintien  van  de  Nederlanden ,  mitsgaders  van  den 

Koningrijke  van  SpaDgien  lullen  mede  genieten  de 

voorfz.  Vrouwe  Ifabella  outfte  Dochter  vanden  Hee- 

re Koningvan  Spangien  ,  ot  de  gene  in  faveur  van  de 
welken  den  Heere  Catholijken  koning  fal  hebben  gc- 
difponeert,  fonder  dat  tot  defen  eynde  van  node  is  te(Toln) 
maken  andere  nieuwe  Tradaet. 

7  En  lullen  wederom  mogen  komen  d'Onderfatert 
en  Dienaers  van  d'een  en  d'andcrezyde,fo  wel  Gcefte- 
lrjke  als  wereltlijke,  niet  tegenftaende  datfygedient 
hebbende  wederpartye,  in  hunluyder  Beneficienen 
Orficien ,  daer  mede  ly  voorfien  waren  voor  den  uyt- 

gang  van  December  in  't  Jaer  1588.  ten  ware  de  Pafto- 
ryen,die  men  bevonde  Canonelijken  voorfien,mifsi>a- 
dersdatalleenclks  befonder  hare  onroerende  goede- 

ren,eeuwige  Renten,Lijf-renten  en  Los- renten,  die  (y 

ter  fake  van  der  Oorloge,   begonnen  in  't  eynde  vari 
*c voorfz.  Jaer  1588.  niet  hebben  geheven,  wederom 
fullen  gebruyken  en  genieten,  na  de  publicatie  van  de- 

len Vrede,  en  van  gelijken  de  lelfde  die  ze  iert  venene- 
nen en  acngekomen  zijn  by  fuccefhe,  of  anderfins,fon- 

der  eenige contradictie  of  tegenfeggen ,  fonder  noch- 
tans te  mogen  eyfehen  van  de  gene  die  de  voorfz.  oc* 

toerende  goederen  geaenvaert  hebben ,  de  profijten  of 
genut  daer  van  gekomen,tot  den  dag  der  publicatie  van 

't  voorfz.  Trac"taet,noch  de  fchulden  die  vervallen  zijn 
voor  den  voorfz.  dag ,  en  fal  gehouden  werden  voor 
goed  en  van  waerden ,  de  repartitie  die  daer  at  gedaen 
is,of  gedaen  faJ  worden  by  den  Prince,  fijn  Luy  tenant, 
of  Gecommitteerden  onder  fijne  Jut isdi&ie,  van  de 
welken 't  voorfz  Arreftgemaekt  zijn  lal  En  fullen  tot 
geenigen  tyden  de  Crediteurs  van  defelve  fchulden ,  of 
yemand  henl  Adtie  hebbende,  ontfangen  werden  om 
de  voorfz.  fchulden  te  vervolgen  in  eeniger  manieren, 
en  voor  wat  aöie  dat  het  zy,  tegen  de  gene  van  dewel- 

ke de  vooriz  giften  gegeven  zijn,  noch  tegens  den  ge- 
nen die  uyt  krachte  van  alfulke  gifte  en  confifcatie  dié 

hebben  betaelt ,  om  wat  laken  de  voorfz.  fchulden  zijn 

mogen.  Niet  tegenftaende  eenige  letteren  van  verban- 
de, die  de  voorfz.  Crediteurs  mogen  hebben ,  dewelke 

door  den  eftefte  van  de  voorfz.  Confifcatien  zijn,  en 

blyven  lullen  by  ditTra&aet  gccaffeerr,geannulleert, 
en  fonder  eenige  kracht. 

8  En  de  wederkomfte  van  de  voorfz.  Onderfaten 

en  Dienaers  van  d'een  en  d'andetzijde  gedaen  zijnde, 

mogen  aen  vaerden  hare  goeden,  roerende  en  onroe- 
rende, en  Renten,  als  boven.  Niet  tegenftaende  alle 

giften,  toelatingen,  verklaringevanconfifcatien  ge- 
daen, en  lententien  gegeven  door  continuatie  en  in 

abfentie  van  de  partye  ongehoort ,  ter  fake  van  de 

voorfchreven  Oorloge;  alle  welke  fententien  en  ge- 
wijfde,  fo  wel  in  civijl  als  crimineel,  blyven  fullen 
krachteloos  en  van  geender  waerden  ,  gelijk  of  die 

niet  gefchiet  waren,  Hellende  de  voorfchreven  Onder- 
faten defen  aengaendc  wederom  in  haer  geheel ,  cefTc- 

rende  alle  beletfelen  en  tegenfeggen  van  de  gerechtig- 

heden, die  fyluyden  hadden  ten  tyden  van  deopenin- 

ge  van  de  Oorloge,  fonder  dat  yemand  fal  mogen  ach- tcrhaelt 
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terhaelt  werden  van  eenige  lafte  en  pubhjke  onder- j  ftel  of  fwarigheyd,onder  wat  pretext  of  oorfake  het  zy, 
wmdinge,  die  hy  gehad  heeft,  't  zy  van  de  voorfz.  Vi- 1  gefchieden  aen  den  gene  die  daer  toe  gecoramitteert 
dualieof  Proviande,handelmge  van  pennmgen,of  an-  (  fullen  zijn  by  den  voorfz.  Heere  Alder-Chriftelijkften 
derfins,  geriurende  den  tijden  ter  fake  van  de  voorfz.  Koning,  ende  dit  binnen  drie  maenden  na  den  dag  en 
Oorloge,  daer  van  lyluyden  hare  reken m ge  gedaen  en  datum  vandcfen  tegenwoordigen.En  machdevooriz. 
gepaiïeert  hebben ,  voor  degene  die.  lsioendaer  van   Heere  Caiholijken  Koning  doen  afbreken  de  Fortifi- 
laft  en  bevel  hadden  tediiponeren.  Vlirs  dat  de  voorfz. 
Onderfaten  en  Dienaers  niet  bevonden  werden  van 

andere  crimen  en  delicten  van  ie  wederparcye  gedient 
te  hebben  En  mogen  niettemin  wederom  inkomen  in 
de  voorfz.Landcn,plaetfe,  of  Heerlijkheden  der  voorfz  | 

Koningen,  lunder  ec-rft  en  <tl  voren  geobtineert  en  ver- 
kregen te  hebben  opene  Brieven,gezegek  met  het  gro- 

te Zegel  van  heniu\  den  Majtfteyren ,  dewelke  lyluy- 
den  gehouden  fullen  zijn  te  doen  blijken  voorden  Ho- 
veen  Officiersvan  heniuydcr  Majefie*  ten. 

9  Degenedievoorlïen  hebben  gewccit  van  eenige 
Bcneficicn,ftaende  ter  gifce  en  difp.  ilitie  van  de  vooriz. 
Heeren  Koningen- of  andere  wereld!  ijkeperfonen3f  ui- 

len blyven  in  hare  pc  fleffie  en  gebruyk  van  de  voorfz. 
Bentficïen,  a'.s  wel  en  behoorlijk  vocfien. 

10  Infiveuren  aenüeninge  van  de  voorfz  Pays,en 

om  bydevooriz  Het  ren  Kon  ingen  d'een  den  anderen 
contentement  te  geven. Is  overkomen  en  geaccordeert, 
dat  fyluyden  wederom  geven  en  reftitueren  fullen, 

d'een  den  anderen  me. ter  daed  en  op  goed  gelove , 
't  gunt  bevonden  fal  werden  geaenvaert  en  befeten  te 
zijnbyhenl.,  of  andere  van  henhiydi  n  laft  hebbende, 

ofinhaerl.nameri  indeLanden  van  d'een  ofd'andere, 
te  weten  ,  den  voorfz.  Heere  Alder-Chriftelijkften 
Koning ,  aen  den  vooriz.  Heere  Catholijken  Koning  , 
de  machtenpoffeffievande  Graeffcbappe  van  Char- 
loys ,  met  fijnen  aenkleven  en  toebehoren ,  om  volko- 
melijken  te  gebruiken  by  hem  en  fijne  Succefïeurs, 
ruftelijk  envredelijk,  en  wede» om  te  houden  onder 
deSouverainireyt  van  den  Koningen  van  Vrankrijk. 
En  indien  hy  bevind  andere  plaetfen  die  geoccupeert 
werden  Zedert  de  vooriz  Pays  vandenjare  59.  by  den 

vooifz  Heere  d'Alder-Chnftelijkften  Koning  of  den 
fijnen,  fullen  van  gelijken  wederom  gereftitueert  wer- 

den binnen  den  tijü  van  twee  maenden,  te  rekenen  van 
den  dag  en  datum  van  defen  tegenwoordigen. 

1 1  En  van  gelijken  fal  den  Heere  Catholijken  Ko- 
ning wederom  reftitueren  aen  den  vooriz.  Heere  Al- 

der-Chnftehjken  Koning,  de  plaetfen  die  bevonden 
fullen  werden  by  hem,  of  andere  laft  van  hem  hebben- 

de, of  in  fijnen  naem  genomen ,  geaenvaert  of  befeten, 
zedert  den  voorfz.  Traót.aet  van  Cambrefis,  te  weten , 
Calis ,  Ardrcs ,  Monthulhn ,  Dourlens ,  la  Chapelle ,  Ie 
Chaftelet  in  Piccardie,  Blauet  in  Bretaigne,  en  alle  an- 

dere plaetfen  die  den  vooriz  Heere  Cacholij ken  Ko- 

ning heeft  geaenvaert  in  't  Koningrijk  van  Vrankrijk, 
zedert  het  vooriz.  Tra&taet ,  die  by  hem  of  den  fijnen 
zijn  onthouden. 

1  a  En  in  aenfieninge  van  Calis,  Ardres,  Monthuil- 
lin,  Dourlens,  la  Chapelle  en  Chaftelet,fullen  de  plaet- 

fen wederom  gegeven  en  gereftitueert  werden  by  den 
voorfz.  Heere  Catholijken  Koning  of  fijnen  Dienaers, 

volkomelij  k  ter  goeder  trouwen  ,  en  fonder  eenig  uyt- 
fteloffwangheyd,  onder  wat  pretext  of  fake  dat  het 
foude  mogen  zijn,  aen  hem  of  denGedeputeerden  van 
den  voorfz.  Heere  Alder-Chriftelijkften  Koning,  bin- 

nen 1  wee  maenden ,  precijs  te,  rekenen  van  den  dag  en 
datum  van  defen  tegenwoordigen,  in  aliulken  ftaet 

alsmendietegenwoordelijken  bevint ,-  fonder  yet  af 
te  breken  of  te  befchadigen  in  eeniger  manieren ;  en 

fonder  te  mogen  ey  lenen  of  pretenderen  eenige  rem- 
bourfement ,  of  vergeldinge  van  eenige  Fortificatien , 
dit  ter  voorfz.  plaetfen  zijn  gemaekt;noch  ook  van  ge- 

lijken te  mogen  ey  fchen  eenige  betalinge ,  die  den  Sol- 
daten of  Krijgsvolk,  daer  op  zijnde,  fouden  mogen  ten 

achteren  zijn.  En  fal  zijn  van  de  voorfz.  reftitutie  der 
Steden  eerftelijk  van  Calis,  Ardres,  en  de  andere  daer 
na,  in  voegen  dat  de  voorfz.  reftitutie  van  de  voorfz. 
plaetfen  volkomelijk  gefchieden  fal  binnen  den  tijd 
van  twee  maenden. 

13  Aengaende  de  reftitutie  van  Blauet  ful  ook  vol- 
komelijken  ter  goeder  trouwen  en  fondei  eenige  uyt- 

catien,  by  hem  of  den  fijnen  doen  maken  aen  't  voorfz^ 
Blauet  en  andere  plaetien,die  by  hem  gereftitueert  f  ui- 

len werden  in  Bretaigne,  indien  daer  een  igc  zijn. 
14.  En  gedaen  hebbende  de  rdt  itutie  van  de  voorfz. 

plaetien,  mach  den  Heere  Catholijken  Koning  wech 

doen  voeren  alle  't  Gefchut,  Bus-kloten,  Vivres  en  alle 
andere  Munitie  van  Oorloge,  dieter  vcoiiz.  plaetien 
bevonden  fullen  worden  ten  tijde  »an  der  reftitutie. 
Mogen  ook  de  Soldaten  en  Krijgsvolk,  en  andere  uyc 
de  vooriz.  plaetfen  vertreckende,  doen  wech  voeren 
alle  hen  meublen,henluyden  toebehorcnde,fonder  dat 

henluyden  geóorloft  is  yet  te  cyfehen  van  de  Inwoon- 
ders  der  felver  plaetien  en  van  't  platte  Land  ,  noch  te 
beichadigen  haer  huyfen,  of  yet  te  benemen  den  voor- 
fchreven  Inwoonders  toekomende. 

ij  Enteneyndedat  het  Krijgsvolk  op  't  voorfz. 
Blauet  zijnde  ,  bequamelijk  mogen  vertrecken  na 
Spanjcn,lo  fal  den  voorfz.  Heere  Alder-Chriftelijkft:n 
Koning  haer  doen  accommoderen  van  Schepen  en 
Schippers,  in  welke  Schepen  fy  fullen  mogen  laden  het 
Geichut,  Vivres  en  andere  Amunitie  van  Oorloge  , 

met  henluyden  Bagagie ,  't  welk  fy  op  't  vooriz.  Blauet, 
en  andere  plaetfen  ,  die  gereftitueert  fullen  zijn  in 
Bretaignien  ,  Zijn  hebbende.  Mus  doende  verlekert- 
heyd  van  de  reftitutie  van  de  voorfz  Schepen  en  ren- 
voy  van  de  vooriz  Schippers ,  binnen  den  tijd  daer  toe 

geordonneert. 
1 6  Belovende  daerenboven  de  voorfz  Gedeputeer- 

de, tot  verfekertheyd  van  de  reftitutie  van  de  vooriz. 

plaetien ,  fohaeft  dit  tegenwoordige  Tïac~taet  by  haer- lieder  Heere  Alder-Chnftelijkfttn  Koning  lal  zijn 
geapprobeert,  te  leveren  vier  Hoftagiers,  degenedie 
henluyden  believen  fal  te  verkiefen ,  Onderfaten  van 
den  vooriz  Catholijken  Koning,  dewelke  wel  eerlijk 
getra&eert  fullen  worden,  lulks  behoort  na  haren  ftaec 

en  qualiteyt.  Alle  welke  reftitutie  volkomelijk  en  be- 
hoorlijk gedaen  zijnde ,  de  voorfz.  Hoftagieis  vry  we- 

derom gelevert  fullen  werden ,  ter  goeder  trouwen  en 
fonder  eenig  uytftel  of  dilay.  WelverfLende  dat  na  de 
volkomen  reftitutie  der  6  plaetfen  in  Piccardien  ,  twee 
vande  vooriz.  Hoftagiers fulien  werden  ontfhgen  ,en 

bly  vende  de  ander  twee  totter  tijd  toe  't  vooriz.  Blauet 
fal  zijn  gereftitueert. 

17  Enalfo  de  zaken  in  den Traclatc  van  den  Jare 

1 5 59 .  begrepen,  niet  geexecuteen  zij n  volgende  ü'Ar- ticulenvan'tlelfde,  lo  fal  d'executie  gedaen  en  vol-(FoUt) 

eynd  worden  van  't  gene  datter  aen  ontbreekt ,  fo  wel 
om  den  inhouden  van  't  gene  tot  den  Leene  behoorc 
vandenGravevanS.  Paul,  de  Limiten  van  de  Lan- 

den der  twee  Princen ,  de  Landen  die  gehouden  zijn 

in  furceantie ,  vrydom  van  Tollen  en  vreemde  ichat- 
tingen ,  gepretendeert  by  die  van  de  Graeffchappe  van 

Bourgoignien  ,  Bifïchop  Teroüenne,  d'Abdye  van 
S.  Jan  aen  den  Berge  van  't  Hertogdom  van  Boüillion, 
reftitutie  van  eenige  gepretendeerde  plaetien  van 
d'een  en  d'anders  wegen  ,  en  andere  die  behoren  gere- 

ftitueert te  zijn  uyt  krachte  van  het  vooriz.  Tractaet , 

en  alle  andere  queftien  en  gelchillen ,  die  als  noch  niet 

zijn  befligt  en  geey ndigt ,  fulks  als  doen  was  over-ko- 
men  teuyten  en  te  eyndigen.  Zijn  tot  dien  eynde 

genomineert  en  gedeputeert  Arbiters  van  d'een  en 
d'ander  zijde  ,  volgende  de  refolutie  van  't  voorfchre- 
ven  Tra&aet,  dewelke  vergaderen  fullen  binnen  fes 

maenden  ter  betckender  plaetfen,  om  't  gunt  voor- 
fchreven  is  te  doen ,  indien  partyen  daer  in  accorde- 

ren ,  en  indien  niet ,  fullen  een  ander  plaetfe  mogen 

verkiefen. 
18  En  allo  in  de  fcheydinge  van  de  Landen  geor- 

dineert  aen  't  Bifdom  van  Atrecht  ,  'van  Amiens , 

S.  Omer  en  Boloingne  ,  bevonden  werden  Dor- 

pen van  Vrankrijk  toegefchiktaen  den  Biflchopvan 
Atrecht  ,    S.  Omer  >    en  andere  Dorpen  van  den 

O  o  i  lan- 
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tande  van  Artoys en  VlaendeYefi ,  aen  de  BifTchoppen 
Van  Amiens  en  Boloingne  ,  daer  uyt  dikwils  groote 
eonfufie  en  disordre  gekomen  is.  En  na  voorgaende 

confente  en  toelatinge"  van  onfen  Heyligen  Vader  den 
Paus  van  Romen ,  zijn  tot  dien  eynde  gecommitteert 

Commiftarifen  van  d'een  en  d'andere  zijde  ,  dewelke 
vergaderen  killen  binnen  een  Jaer  ter  plaerfedaer  hen- 
luyden  geordonneert  fal  werden ,  om  te  refolveren  van 
de  veranderinge  die  gedaen  mach  zijn  van  de  vooriz. 

Dorpen,  tot  comrrtoditeyt  van  d'eene  en  d'andere. 
ïo  Alle  Gevangenen  in  der  Oorloge,  alsnochge- 

vangen  zijnde ,  van  d'eene  en  d'ander  zijde ,  Tuilen  vry 
en  quijt  gelaten  worden ,  mits  betalende  de  koften  ,  en 

yt  gunt  fy  aen  yemand  anders  rechtelijk  lchuldig  zijn , 
ionder  gehouden  te  wcfen  éenig  rantfoen  te  betalen  : 
ten  ware  fyluyden  daer  van  waren  geaccordeert  voor 
date  deler.  En  indien  yemant  klachtig  ware  van  over- 
daed ,  daer  van  (al  werden  geordonneert  by  den  Prince 
in  den  lande  daer  delelve  gevangenen  zijn. 

20  En  alle  andere  Gevangenen,  Onderfaten  van  de 
Voorfz.  Heeren  Koningen,dieomderbenautheyd  van 
der  Oorloge  gevangen  fitten  op  de  Galeye  van  hare 
Majeiteyten,  fullen  terftondonefhgenen  vry  gelaten 
worden,  (onder  eenig  vertrek,  onder  wat  pretext  of 

oorfake  't  lel  ve  ('ouden  mogen  zijn ,  (onder  defelve  ee- 
nig rantfoen  of  verteerde  koften  te  mogen  eyichen. 
21  Enzijngereferveert  aen  den  Catholijken  Ko-. 

ningvanSpanjenenaen  de  voorfz.  Hooggeborene  fij- 
ne out  (tedochrer  en  hare  fucceffeurs  ofa&icvan  hen 

hebber.de,  allen  't  recht,  actie  en  pretenfie  dien  ( y  ver- 
ftaen  haerl.  toe  te  behoren  van  't  voorfz.  Koningrijke, 
Landen, Heerhjkheden,of  andei  firtts,om  wat  faken  het 

zijn  mochten.  Van  dewelke  hynochte  fijne  Predecef- 
feurs exprelTelijk  niet  hebben  gerenoncieert  >  om  daer 
af  eenig  vervolg  te  doen  by  wegen  vaft  vrundfehap  of 
jufticie,  en  niet  met  wapenen. 

2.x  En  op  't  gunt  geremonftreert  is  by  de  vooriz.  Ge- 
deputeerden van  den  voorfz.  Heere  Catholijken  Ko- 

ning, oro  te  geraken  tot  eenen  goeden  Pays,  dat  fijne 
IVhjeft.  begerende  en  veifoekenae  is ,  dac  den  feer  ex- 
ctllenten  Prince,  mijn  Heerden  Hertog  van  Savoyen, 

begrepen  foude  zijn  in  't  vooriz.  Tra&aet.  Begerende 
den  vooriz.  Heere  Catholijken  Koning  hét  welvaren 
enconfervatievan  den  vooriz.  Heere  Hertog  als  fijn 

eygen,  om  de  na-maegfehap  van  Woedeen  Alliantie 
die(y  met  den  anderen  houden,  't  Welkookverklaert 
Meffire  Gafper  de  Geneve  ,  Marquiz  van  Lullin , 
Raed  van  State ,  Kamerling  en  Kolonel  van  de  Garde 
van  de  vooriz  H  eere  Hertog ,  des  voorfz  Heere  Her  - 

togs  Luytenant  en  Gouverneur  van  'tHertogdom  van 
Aoufteen  vande  ftadd'furce,  fijnen  Gecommitteer- 

den en  Gedeputeerden ,  gelijk  blijkt  by  fijne  macht  en 

Procuratiehier onder geinlereertjdatden  felfden  Hee- 
re Hertog  fijnen  Meefter  ter  eeren  ,van  te  zijn  gef  pro- 

ton vanden  Broeder  van  den  Over-groot-vader  van 
den  Heere  Alder-Chriftelijkften  Koning,en  van  de  ey- 

gen Nichte  van  de  Koninginne fijne  Moeder,fijne  me- 
ningeis contentement  te  geven  den  voorfz. Heere  Ko- 

ning >  en  als  van  fijn  onderdanige  maegfehap die  te  er- 
kennen van  alle  eere,  dienfte  engebruykvan  vriend- 

ichap,  hem  mogelijk  zijnde,  om  hem  in  toekomende 
tyden  meerder  contentement  van  dankbaerheyd  te 
doen,  dan  hy  voorgaende  heeft  gemogen ,  overmits  de 
gel  egentheyt  destijds.  Belovende  den  voorfz.  Heere 
Koning, erkennende  by  defen  fijne  goede  affectie ,  dat 

hy  wederom  gebruyken  fal  gelijke  goetheyd  en  verkla- 
ringe  van  vriendfchap,alsdevierlaetfte  Koningen  ge- 
bruykt  hebben  tegens  (eer  Hoogloflijker  memorie 
mijn  Heere  den  Hertog  fijnen  Vader. 

23  is  befloten  en  gcarrefteert,datden  voorfz.  Heere 
Hercog  fal  ontfangen  en  begrepen  zijn  in  dit  Tractaet 
van  Pays.En  om  te  betonen  de  begeerte,die  den  voorfz 
Heere  Hertog  heeft,om  den  voorfz.Alder-Chriftelijk- 
ften  Koning  contentement  te  geven,  fal  hem  wederom 
reftitueren  en  leveren  de  Stad  en  het  Kafteel  van  Ber- 
re,  binnen  den  tijd  van  twee  maenden,  te  rekenen  van 
den  dag  en  date  van  defen  tegenwoordigen,  ter  goeder 
trouwen,fonder  eenig  uy  tftel  of  difficulteyt,onder  wat 

*0l 

pretext  het  foude  mogen*  wefetï ,  en  fal  êtfetve  phetfe 
weder  geftelt  en  gereftirueert  worden  by  den  vooriz 
Heere  Hertog  aen  fijne  Majeft.  of  den  genen-  van  fijnen 
't  wegen  hier  toe geordineert,  binnen  den  voorfz.  tijd 
precijs,  en  alfulkenftate  als 't  tegen  woordelijk  iai  be- 

vonden werden,  ionder  yet  af  te  breken  ofte  beichadi- 
gen,  in  eeniger  maniere,  en  fonder  te  pretenderen  oHC 
eyfehen  eenigebetalinge  of  reftitutie  varene  Forcifka- 
tien  aen  de  voorfz.  Stad  of  Kafteel  gemaekcNoch  oofc 

't  gunt  hy  fchuldig  maebzijnaende  SöldatensnO 
logs- volk  daer  op  zijnde,  daer  oplatende  alle 'tGefcr.v.:!: 
daer  opwefende,en  't  gunt  daer  opwas  ten  tyde  . 
't  innemen  van  't  felfdejmetden  kogels  die  men  bev:,:- 
den  fal  daer  toe  te  zijn ,  en  die  na  de  innerrvinge  daei  by 

gedaen  mogen  zijn. 
24,  Mede  is  geaccordeert  en  overkomen  ,  dat  èc 

voorfz.  Hertog  gehclijk  en  al  uyt  fijnen  dienfte  verL- 
ten  en  abandonneren  (al  ter  goeder  trouwen  den  Kapi  - 
teynla  Fortuyne,  wefende  inde  Stad  van  Soerre,  in 

't  Land  van  Bourgoignien,  fonder  hem  noch  anders, 
diet'onrechtede  voorfz.  Stad,  tegen  de  wille  vanden 
Aldcr-Ghrifteiijkften  Koning  hebben  bdeten,  te  doen 
eenige  hulpe,  faveur  of  byftand  in  geender  manieren. 

25  En  van  alle  anderedifferenten,die  tuffchen  der» 
voorfz  Heere  Alder-Chriftelijkften  Koning,  enden 
voorfz  Heere  Hertog  van  Savoyen  zijn  mogen,hebben 

de  voorfz.  Gedeputeerden, uyt  den  name  alsboven3ge- 
confenteert  en  geaccordeert  tot  voortgang  van  de  Vre- 

de, dat  defelve  geftelt  fullen  werden  aen  onfen  Heyl. 
Vader  den  Paus  Clement  den  8  om  delelve  ceonder- 
foeken,  en  daer  vanbyfijnHeyligheydtedifpuneien 

binnen  eenjaer  na  date  deler,volgende't  antwoord  van 
de  voorfz.  Heere  Koning  by  gefchrif te  gegeven ,  den  4. 

dag vanjuniushiernageinfereert.  Enalle't  gunt  by 
fijne  Heyligheyd  fal  werden  geordineert,  geheüjk  en  al 
ter  goeder  trouwen,  te  volkomen  en  onderhouden  fon- 

der eenig  uy  tftcl  ot  difficulteyt ,  onder  wat  pretext  het 

foude  mogen  zijn.  Blyvende  alle  laken  in  alfulken  fta- 
te  als  die  tegenwoordig  zijn ,  (onder  yet  daer  in  te  ver- 

nieuwen of  veranderen ,  ter  tijd  en  wylen  toe  by  on  ïen 
Heyl.  Vader  daer  in  fal  [zijn  gedifponeert.  Sonder  d*t 
ook  geoorloft  is  [eenige  Schattingen ,  Contributie  of 
anders  te  ftellen,  buytende  Landen  die  gehouden  wor- 

den voor  d'eene  en  d'andere  partye. 
26  En  volgende  defen  is  overkomen  en  geaccor- 

deert, dat  van  nu  voortaen  fal  zijn  een  vaften  Pays,  ge- 
ftadigevriendfehapen  goede  nabuurfchap  ,  tuffchen 
den  bovengenoèmden  Heere  Koning  en  Hertoge, 

haren  kinderen,  prefent  en  toekomende,  haren  Erfge- 
namen en  oiren,haren  Rijken,  Landen  en  Onderfaten, 

fonder  dat  fy  eenige  aenflagen  d'een  tegen  d'ander  ful- 
len mogen  maken  op  hare  landen  of  Onderfaten ,  om 

wat  fake,  of  onder  wat  pretext  dat  herzy . 

27  De  Onderfaten  en  Dienaers  van  d'eeneen  d'an- der zyde,  fo  Geeftelijk  als  Wereltlijk  niet  tegenftaende 

dat  (y  de  contrarie  partye  ged rent  hebben,iullen  volko- 
melijk  in  'rgebruyk  van  alle  hare  goederen  w  ederkee- 
ren,  alles  gelijk  hier  voren  van  de  Onderfaten  en  Die- 

nacrs  van  beyde  Koningen  isgefeyt,fonderdathet  ("elf- de verftaen  fal  mogen  worden  van  de  Gouvernemen- 

ten. 28  So  vele  aengaet  de  gevangen  krijgslieden,  fal  ge- 
bruykt worden,  gelijk  tuffchen  bevde  de  Koningen 
overkomen  is,  allo  boven  verhaelt  is. 

29  En  zijn  in  alle  hare  Poin&en  en  Articulen  beve- 
iligt de  Accoorden  voor  defen  gemaekt,  met  wijlen 

den  Alder-Chriftelijkften  Koning  Henrik  de'II.  in 
'tjaer  1559.  tot Cambrefi,  KareldelX  enHennkde 
1 1 1.  en  den  voornoemden  wylen  Heere  Hertogh  van 

Savoyen  ,  uyt-befondert  't  gene  by  defen  Accoorde 
of  anders  is  te  niet  gedaen  :  En  volgens  defen  fifl 
den  voorfeyden  Hertogh  van  Savoyen  ,  met  fijne 
Landen  ,  Steden  en  Onderfaten  blijven  een  goed 
neutrael  Prince  ,  en  gemeen  vriend  van  beyde  óc 

vqprfchreven  Koningen ,  en  van  den  dag  af  na  de  pu- 
blicatie van  defen  tegenwoordigen  Accoorde,  fal  de(fol.ij) 

Koopmanfchap ,  tuffchen  hare  Landen  en  Onderfa- 
ten ,  vry  en  in  aller  verfekertheyt  worden  gedaen , 

vol- 



9  8. 

volgende  't  fel ve  Accoort,  en  gelijk  voordefen  is  ge- 
bruykt  ge  weeft .  En  lullen  de  Poindcn  daer  in  begre- 

pen onderhouden  worden  ,  felf  in  'regard  van  de  Of- 
ficiers >  die  de  voorfz.  Heeren  Koningen  gedicnt  heb- 

ben >  fo  het  by  ander  Accoorc  niec  is  te  niet  gedaen 
ge  weeft: 
30  Behoud  altoos  den  Alder-Chriftelijkften  Ko- 

ningvan Vrankrijk  aen  hem  en  fijne  Succefleurs ,  alle 
haer  recht  en  adie ,  die  fy  verftaen  hun  toe  te  komen , 
ter  caufe  van  defelve  Rijken,  Landen  en  Heerlijkhe- 

den >  of  anders  ,  om  wa  t  fake  dat  het  zy ,  van  dewelke 
door  hem  of  fijnen  Voorfaten  nietcxpreflelijk  is  gere- 

nonceerd te  doen  vervolgen  door  vnentlijke  middelen 
of  J  uftitie  1  en  niet  door  de  wapenen. 

31  IndefenPays  eu  vnentichap  fu Hen  zijn  begre- 
pen ,  by  gemeeu  Accoort  en  conlcnt  van  defelve  Hee- 
ren Catholijke  en  Alder-Chriftelijkfte  Koningen ,  io 

fy  daer  in  willen  begrepen  zijn.  In  den  eerften  van  de 
zijde  des  Catholij  ken  Konings,  onfen  Heyligen  Va- 

derden Paus»  den  Heyligen  Apoftolifen  Stoel,  den 
RoomfenKeyfer>  mijne  Heeren  de  Ertz-Hertogen 
fijne  Broeders  en  Coufijns,  hare  Rijken  en  Landen. 
De  Keur-Vorften  ,  Princen  ,  Steden  en  Staten  des 
Heyligen  Rijks  >  onder  haer  gehoorfaemheyd  ftaen- 
de,  den  Hertog  van  Beyefen  >  den  Hertog  van  Kleve, 
het  Bifdom  en  Land  van  Luyk  ,  de  Zec-Steden  en  de 
GraerTchappen  van  Ooft-Vriefland  :  en  fullen  defelve 
Princen  afltaen  van  alle  praktijken  ,  belovende  na  de- 

len gene  ,  in  Chriftenrijk  of  daer  buyten,  of  waer 

't  foude  mogen  wefen ,  voor  te  nemen ,  't  welk  (oude 
ftrecken  tot  nadeel  van  de  Keylerlijke  Majefteyt  ,  Le- 

den en  Staten  des  Heyligen  Rijks ,  maer  dat  zy  fullen 
beforgen ,  fo  veel  in  hen  is ,  de  welvaert  en  rufte  des- 
felfs.  Aengefien  defelve  Keyferlijke  Majefteyt  en  fijne 
Staten  haer  ter  weder-zijden  verdragen  in  vriendelijk- 
heyt  met  de  voorfz.  Heeren  Catholijke  en  Alder-Chri- 

ftelijkfte Koningen ,  en  niet  en  fullen  doen  tot  nadeel 
van  defelve.  En  van  gelijken  fullen  daer  in  zijn  be- 
§  repen  mijne  Heeren  de  Geconfedereerde  der  groote 
teden  van  Hoogduy  tsland ,  en  de  Ligue  Grifeaen  ha- 
re Geallieerde  >  de  Koningen  van  Polen  en  S weden  1 

de  Koning  van  Schotland ,  de  Koningvan  Denemar- 
ken >  den  Hertog  en  Seigneurie  van  Vcnetien ,  den 

Hertog  van  Loreynen ,  den  Groten  Hertog  van  Tof- 
kanen,  de  Republijke  van  Genues  en  van  Lucques, 
den  Hertog  van  Parmaen  van  Playfance ,  den  Cardi- 
nael  Farnefe  fijn  Broeder ,  den  Hertog  van  Mantoüe , 
den  Hertog  van  Durbin,  denOverftenvandenHuy- 
fe  van  Colomna  en  Urfine,  den  Hertog  van  Salmoüet- 
te ,  den  Heere  van  Monaco ,  den  Marquiz  van  Final, 
den  Marquiz  van  Mafla ,  den  Heer  van  Plombin,  den 
GravevanSala,  denGravevanCalorino,  om  tege- 
bruyken  en  genieten  delen  tegen woordigen  Pays,  met 
exprefle  verklaringe,  dat  den  voorfz.  Heere  lder- 
Chriftelijkften  Koning  niet  magdirectelyk  of  indire- 
delijk  arbeyden ,  door  hem  of  door  andere ,  tot  haer- 
heder  prejuditie ,  fulks indien  den  Alder-Chriftelijk- 

ften Koning  yet  pretendeert  tegens  henluyden,  fal 

't  felve  mogen  vervolgen  Voor  de  competente  Rech- 
ters ,  en  niet  met  force ,  in  hoedanige  maniere  dat  het 

zy. 
31  En  van  wegen  den  voorfeyden  Alder-Chrifte- 

lijkften Koning,  fullen  begrepen  wefen  in  dit  tegen- 
woordige Tradaet ,  indien  ly  daer  onder  begrepen  ful- 

len willen  zijn  ,  Onfen  Heyligen  Vader  den  Paus , 
den  Heyligen  Apoftolifen  Stoel ,  denKeyfer,  de  ge- 
koren  Princen  ,  Steden ,  Gemeenten  en  Staten  van 
den  Heere  Keyfer  ,  en  ipecialijk  mijn  Heeren  den 
Pfahs-Grave ,  den  Marquis  van  Brandenburg.,  den 
Hertog  van  W  irtemberg,denLand-Grave  vanHefïen, 
den  Marquiz  van  Hamsbach  ,  de  Gfave  van  Ooft- 
Vriefland  ,  de  Zee-Steden  na  de  oude  Verbonteniffe, 

den  Koningen  Koningrijke  van  Schotland,  na  de  ou- 
de Travaten  ,  Alliantienen  Confederatien ,  die  ge- 

maekt zijn  tuffchen  den  Koningrijken  van  Vrankrijk 
en  van  Schotland ,  de  Koningen  van  Polen ,  Dene- 

marken en  Sweden ,  den  Hertog  en  Seigneurie  van 
Venetien ,  de  Dertien  Hooft-Stedcn  van  't  Verbond 

I 

VcrVolg  der  Nederlandfe  Oorlogen- 
van  de  Zwitfers ,  de  Drie  LiguesGrifes ,  den  Biflcbop 
en  Heeren  van  het  Land  van  Valaye ,  den  Abt  en  Stad 
van  Sint  Gal ,  Cloutemberge  ,  Milhaufen ,  den  Grave 
van  Neuf-chaftel  en  andere  Vereenigden  en  Geconfe* 
dereerden  van  de  voorfchreven  Ligue,  mijn  Heere  den 
Hertog  van  Loreynen ,  Mijn  Heere  den  Groten  Her- 

tog van  Tofcane,  Mijn  Heere  den  Hertog  van  Man- 
toüe, de  Republijke  van  Lucques,  den  Biffchop  en 

KapittelsvanMetz,  Tihoul  en  Verdin ,  den  Abt  van 
Gozzc ,  den  SS.  van  Sedan ,  den  Grave  van  PAdmiran- 
de.  Welverftaende  nochtans  dat  het  conient,  't  welke 
den  Catholijken  Koning  gevende  is  in  't  begrypen  van de  Grave  van  Ooft-Vriefland,  zy  fonder  nadeel  van 
't  recht  dat  fijne  Catholijke  Majefteyt  heeft  aen  hen- luyder  Landen.  Gelijk  ook  medegerelcrveert  blijft  de 
defenfie,Rechten  en  executien  van  de  vooriz.  Graven, 
dit  alles  met  verklaringe ,  dat  den  voorfz.  Catholijken 
Koning  niet  vermag, diredelijk  of  indiredelijk,arbey- 
den,door  hem  of  door  anderc,tot  henliedcr  prejuditie; 
maer  indien  den  voornoemdenHeereCatholijken  Ko- 

ning yet  pretendeert  tegen  heolieden,fal  't  felve  alleen- lijken  vervolgen  voor  den  competenten  Rechter,  en 
niet  met  torce  in  eeniger  manieren  hoe  't  zy. 
33  Ook  mede  fullen  begrepen  zijn  in  dit  tegenwoor- 

dige Tradaet,  die  met  gemeenen  confente  van  den 
vooriz.  Heeren  Koningen  mogen  werden  gekoren,be- 
houdelijken  dat  fes  maenden  na  de  publicatie  van  de- 
fen  Tradate,  fy  geven  fullen  haer  Brieven  van  verkla- 

ringen en  Obligatien,  als  in  fulks  byfonderlijk  ver- 

eyfeht. 
3"+  En  tot  meerder  verfekerthe^t  van  den  Pays,  en van  allen  de  Poinden  en  Artikulen  daer  in  begrepen ; 

fal  defen  Tradate  werde  beveftiget ,  gepubliceert  en 
geregiftreert  in 't  Hof  van  den  Parlemente  van  Parijs, 
en  in  allen  anderen  Parlementen  van  den  Koningrijke 
van  Vrankrijk,  en  Reken-  kamere  van  Parijs  vooriz. 
gelijk  als  ook  beveiligt,  gepubliceert  en  geregiftreert 
fal  werden  in  den  groten  Raed  en  andere  Raden ,  en 
Kamere  van  de  Rekeninge  van  de  voorfeyde  Heere 
Catholijken  Koning  in  fijne  Nederlanden,  al  na  forme 

en  inhouden  van  den  Tradate  van  den  Jare  15-5- 9.  De- 
welke «icn  fal  doen  expediëren  aen  d'een  en  d'ander 

zijde,  binnen  drie  maenden  na  de  publicatie  van  dit  te- 
genwoordige Tra&aet. 

35  In  alle  welke  Poinden  en  Artikulen  boven  ge- 
nomineert,  begrepen  is  alle  den  inhouden  van  den 
Tradate  geaccordeert,  gepaffeert  en  geftipuleert  tuf- 
feben  de  voorfz.  Gedeputeerden  uyt  den  naem  als  bo- 

ven, dewelke  uyt  krachte  van  haerlieder  macht, belooft 
hebben  en  beloven  mitsdefen,onder  verbintenifle  van 

allen  en  y egelijken  van  henlieder voornoemde  Mee- 
fters  goederen,  tegenwoordig  en  toekomende ,  dat  fy- 
luyden  't  voorfeyde  Tradaet  onverbrekel ijken  fullen 
volkomen ,  en  't  felve  haer  doen  approbcren  ,  en  daer 
van  geven  en  leveren  d'een  den  andere  autentijkeBrie- 
ven,  getekent  en  bezegelt ,  daer  in  dit  tegenwoordige 
Tradaet  geinfereert  fal  zijn  van  woordete  woorde,  en 
dit  binnen  een  maend  naden  dagen  datum  van  delen 
tegenwoordigen ,  ten  regarde  van  de  vooriz.  Heeren 
Alder-Chriftelijkften  Koning  ,  Cardinael  Ertz-Her- 
togeen  Hertog  van  Savoyen,  dewelke  Heere  Ertz- 
Hertog  belooft  heeft  te  fourneren  binnen  den  tijd  van 
drie  maenden  gelijke  Brieven  van  ratificatie  ,  van  den 
voorfz.  Heere  Catholijken  Koning.  En  hebben  daer- 
enboven  belooft  en  beloven  de  voorfz.Gedepu  teerden 

uyten  name  voornoemt,  dat  defelve  Brieven  van  rati- 
ficatie van  de  voornoemde  Heeren  Alder-Chriftelijk- 

ften Koning ,  Cardinael  Ertz-Hertog  en  Hertogh  van 
Savoyen  zijnde gefourneert,  defelfde  Heeren  Alder- 
Chriftelijkften  Koning  folemnelijken  fweren  fal  op 
'tKruys,  H.Euangelie,  Kanon  vandeMiffe,  en  op 

haerlieder  eere,in  prefentie  van  de  gene  dien  't  haerlie- den  believen  fal  daer  toe  te  committeren ,  te  oblerve- 
ren  en  volkomen,  en  achtervolgen  ter  goeder  trouwen 
den  inhouden  van  de  vooriz.  Artikulen.  En  gelijken 

Eed  fal  werden  gedaen  by  den  Heere  Catholijken  Ko- 
ning binnen  drie  maenden  daer  na ,  of  wanneer  h.y 

daer  toe  veriocht  zijn  fal.  In  kennifle  der  voorfz.  faken 

O  o  }  neb- 

44* 



45  o Het  vijf-en-dartigfte  Boek.' hebben  de  voorfz.  GedeptateerSen  dit  tegenwoordige 
Tradtaet  g«tekent  met  hare  Namen ,  in  de  plaetfc  van 
Vervin  den  tweeden  dag  May  Anno  1 598. 

<&iaïfom'teetfte©óinct ban  befen  95ccoojbe te 
ïjacït  toert/  bat  ï)et  tSccocwö  /  gefloten  tuffcfjen  Den 
boojfchjeben  CatïjoïijRcn  ïiontng  en  feer  ï^oogtofltjRcr 
memorien  Igenriu  /  öen  1 1.  ïïoning  ban  ©janftrijR  / 

uefloten  op  't  Cafïeel  ban  Camtyefïg  in  't  ̂aec  1 f  ƒ  9. 
toert  geappjobeett  en  geconfirmeert  in  allen  fijnen 
$oincten  /  anberg  ban  bk  bp  bit  ̂ ccojt  te  niet  gröaen 
toacen ;  fo  Ijebben  ton  befeïbe  ©jebe-^rticulen  hjee  me^ 
öc  bngebocgt. 

Artiku-  "T?  Erftelijk  fullen  de  voorfz.  H.  Koningen  ? ah  waer- 
lenvan  Xj/de,  vaft  en  onverbrekelijken  onderhouden  de 
den  pays  voorfz.  Tradiaten,  en  malkanderen  in  algemeynen 

tuJchen  R*ed  affifteren. denKo-  *  ̂ n  belangende  de  reftitutie,de  eerfte  Koning  die 
ningvan  Steden,  bloten,  of  Vryheden  óntfangen  f  al,  diefalden 
Span-  anderen  ftellen  vier  Gyfslaers,  tot  dat  de  reftitutie  ge- 
gien  en  (jacn  f^  z jj  n  van  den  ander'en  conterfteden. 

iiik"ot  *  Philips  Koning  van  Spangien  lal  ten  Houwelijk hebben  de  oudfteDochter  van  den  Koning  van  V  rank- 
rijk ,  en  fal  daer  met  hebben  ten  Houwelijk  vier  hon- 
dert  duyfent  Kronen. 

3  Emanuel  Hertog  van  Savoyen  fal  trouwen  Vrou 
Margriete,  deSufter  van  den  Koning  van  Vrankrijk , 

f  en  fal  met  haer  hebben  drie  hondert  duyfent  Kronen, 
(  0,14')  de  Koning  lal  fijn  Broeder  weder  geven  het  Hertog- dom van  Berry  fijn  leven  lang. 

4.  Allede  plaetfen*  Steden,  Vryheden  die  de  Ko- 
ning houdende  is  ,  fullen  gereftitüeert  worden  aen 

Cam- brefis 
Anno 

Vryheden ,  die  komen  weder  onder  den  Koning  vtn 
Spangien,  fonderden  Koning  van  Vrankrijk  eenige 
Ju  rifdidie  daer  aen  te  hebben  ,  met  alle  Fortreflen  en 
fterkten  der  fel  ver. 

13  De  Grave  van  S.  Pol  fal  behouden  by  mijn 

Vrouwe  van  Theonville,  't  voorfz.  Graeffchap  van. 
S.  Pol ,  behalvén  de  rechten  van  twee  Koningen,  niet 
tegenftaende  dat  Koning  Philips  de  heerlijkheyt  daer 
af  fal  hebben. 

14  DeFrancoyfen  fullen  Calis  behouden  den  tijd 

van  acht  Jaren  ,  daer  na  fullen  ly  't  de  Engelfen  weder 
geven.  En  voor  Oftagie  van  't  felve  fal  den  voorfz,.  van 
Vrankrijk  de  uytlandfe  borge  ftellen  voor  een  Mil- 
ÜoenGouts,  en  beneffens  dien  fenden  een  Heer  in 

Engeland,  fuiken  d'Engelfeverktelen  fullen,  die  al- 
daer  blijven  fal  ter  tijd  en  na  dat  de  reftitutie  van  de 
voorfz.  Stad  van  Calis  fal  zijn  gedaen,  en  quiterende 
den  Koning  van  Vrankrijk  van  allen  gerechtigheden 
die  hy  pretenderen  foude  mogen. 

3&e<*enbooifrïjjeben©ieöetóeiöcinaïïe  De  §>tebèn en  Hanöen  ban  Öeboojfttjjeben  koningen  en  éwrag/ 
met  groter  bjtugöe  en  bïijftljap  gepubliceett  en  ber- 
Ronbigt/  en  bpbe  boojfcfecben  koningen  en  ̂ erte» 
gen  be^toaren  /  3ijnbe  in  ©janltriju  met  feer  groten 
fïate  aïg  ̂ftagierj*  getrocheri  /  ben  i^cttog  ban  ̂ er* 
fetjot  /  ben  O^abe  ban  Klrenberge  /  ben  %bimael 
ban  2Hrragon  /  en  3&on  Xoupg  be  ©alafco ;  en  om 
ben  Carbinaeïben  «£eb  oor  af  te  nemen/  toa$  bm 
hertog  ban  23pron  (  met  be  i$eece  ̂ Sellietot  en  Snlle* 
ru  j  ooft  met  groten  fïate  na  25jtrflTeï  gefonben  /  al* 
baerfp  feer  feeffelijK  ontljaeït  en  bcfchonhcit  toerbert 

den  ielven  Hertog  ,  behalvén  dat  de  Koning  van  met  fcljonc  ̂ aerben  /  %üM$  en  ̂ aerÖC-fiocpftcnS  / 
Vrankrijk  fal  houden  vijf  jaren  lang  vijf  Steden  in  €apifférpe/  <0OttÖe  fóoppeit  /  ïleteneh  en  <0etoêec 
't  Land  yan  Pieroond,  te  weten,  Thurijn,  Angue-  met  ftofièlijRe  gebeenten  berciett  eenen  groten  frfjat ri,  Chinas,  Quiers,  en  de  nieuwe  Stad  Dafte,  met  j  toeetbtg  5ijnbe  üeïjalben  beïc  anbere  43oube$ietcnert 
dert  fterkheden  en  Jurifdi&ien  van  den  felven ,  binnen  onber  be  pnncipaïe Abelen  berbeeït  /  fo  ooft  be  bO0!f5. 
welken  tijd  de  Koning  fal  afgaen  alle  fijn  rechten  van   <0ebcpUtecrbe/  Die  in  ©janhrij»  gefonben  toierbeV. den  felven  Steden. 

f  Defgelijks  fal  de  Koning  van  Spangien  behouden 
twee  plaetfen  en  Steden  in  Piemond  ,  te  weten ,  Ver- 
felle  en  Afte,  de  welke  hy  reftitueren  fal  met  allen  Ju- 

rifdsdtien  en  rechten  als  de  Koning  van  Vrankrijk  't  fij- ne overleveren  lal. 

6  De  Koning  van  Spangien  fal  den  Koning  tfan 
Vrankrijk  wedergeven  S.  Quintijn,  Han,  Chatelec, 
in  alfulker  voegen  en  manieren  als  fy  zijn,  uytgeno- 

men  't  Gefchut  en  victualie,  daer  tegen  fal  den  Koning 
van  Vrankrijk  wedergeven  Didenhoven  ofTheonvil- 
le ,  Mommedy,  Maysen  Marienborg  met  defelve  eon- 
ditien  als  voren. 

7  Hy  fal  ook  weder  geven  den  BifTchop  van  Luyk 
Billon,  met  alle't  gene  dat  hy  mach  van  den  voorfz. 
onder  hem  hebben  of  houwen. 

8  Aengaende  de  Stad  van  Yvois ,  die  fal  den  Ko- 
ning van  Vrankrijk  de  Muren  en  fterkten  doen  af- 

werpen én  te  niet  doen»  in  reeompenfe  van  Ter- 
waen  ,  en  men  fal  daer  geen  fterkten  meer  timme- ren. 

$f  Terwaen  is  den  Koning  van  Vrankrijk  weder  ge- 
geven in  alder  manieren  en  vryheden  alft  te  voren  was 

geweeft,  behalvén  datmen  geen  fterkte  maken  fal  op 
dieaerde. 

10  Het  Mark-Graeflcha'p  van  Montferat  fal  keeren 
tot  den  Hertog  van  Mantua ,  eri  d  e  plaetfen  fullen  tot 
hem  weder  gekeert  worden  van  beyde  der  Koningen 

wegen,  behalvén  dat  fy 't  Gefchut  en  Vicliualie  uyt- 
voeren  fullen ,  en  is  't  dat  henlied  er  goet  dunkt,  fo 
fullen  f  y  die  fterkten  afworpen  die  fy  hebben  doen  ma- 
ken. 

1 1  De  Charloyfen  geven  henlieden  weder  onder 
den  Koning  van  Spangien. 

12  De  Bailluage  van  Hefdijn  met  alle  Rechten  en 

oor  feer  öeerïtjft'befcïjonïien  toaren, 

<£ec  ben  boojfcfoebeh  J&pbt  ueffdten'  toerbt  /  fo ijabbe  ben  ïiontng  ban  ©2anRtnft  taebfaem  gebon' 
Umi  omtyn  fötjfcban  binhen  in  rufte  te  ftellen/  en 
toetenbe  bat  bit  ban  be  fieïtgie  aïbaer  niet  fonber  b?ee^ 
en  acïjceröenften  toaren/  bat  befen  ©?ebe  toeï  foube 
mogen  frrechni  tot  groot  acfjterbeel  ban  öcnïnpben  / 
fo  tytft  l)l)  befeïbe  oor  toillen  gernfï  fïelïen  /  met 
befen  nabolgenbe  23?ief  en  beiRlaringe  ban  fïjnwt 

toflle. 

H<«Sbenbenïaetfien  ban  be  Jltëaent  %u?ïl  1598. 
ben  Iftoning  tocfenbe  te  löantc^  /  toiUenbe  geben  ;ric^v,t al  ïj«  contentcment  bat  Ijem  mogelijh  ijj  /  fïjn  <^nber^  „1™ 

faten  ban  be  gepjercnbeerbe<0erefo:mceröc  öeïiqie /viaSk- 
op  öet  aenfoeften  en  be  iScqueflen  tym  ban  öarentrükwt 
toegen  g^baen/  öooj  blen  fp  booj  ̂ er  nobtg  geacht  ̂ erft 
ïjebben/  fo  uptbjpljepb  ban  öaer  confnentien/  al^^'S tot  berfeReitïjepb  ban  baer  perfoncn  /  goeberen  en  toeï-  ren  van 
baren/  Doo?  beaffeurantie/  bie  fijn  JIBajefleptDeeftfimcon 
ban  ïjaer  getroutoigljepb  en  ïjacr  fincere  affectie  tot  fiU derfaIen 
nen  bienfl  /  met  bele  anbere  goebe  conflbgratien  en  te-  ̂ an  d/ 
benon  /  impojtcrenbe  tot  ben  oojbact  en  ©;ebc  ban  „,«„?' befen  fiaet/  ban  fijn  gemeïteHSajeftept/bcljalben  ï)et  Religie 
gene  bat  begrepen  t^tn  bit  <&bict  I  bat  ö»  nieutoefijft  %%™ 

gerefoïbecct  tytftl  en  bat  gepuWicecrt  moet  toerben  rotJIan 
tot  reguïeringe  ban  't  gene  bat  bitn  aengaet/  Dccftl"£ fiact  geacco^bcert  en  belooft  /  bat  alle  be  £>teben  /  Aprii 
paetfen  en  öafïeflen  /  biefpin  ïjabbcn  /  tot  ijetepn*  159*- 
be  ban  be  maent  9Guguffnë  laetflleben  /  in  betoelfte 
«frarnifocn  fal  toefen  na  bc  ojbje  /  bk  bacr  op  ban  fijne 
Jfêajefteptgegeben  en  gefteft  fal  toefen/  0002  ben  tijb 
ban  actjt  jaren  /  na  be  pnbucatie  ban  ïjet  ̂öict:  en 
booj  fo  beel  belangt  be  anbere  bk  fp  in  Ijouben  /  en  baec 
geen  45amifoen  5pn  fal  /  niet  fal  gcinnobeert  noc^ 
beranbert  toerben  cfèoctjtané  berfiaet  fijne  Majeftcpt 
niet/  batbefóafïecïen  ban  ©enbofmc  en  #ontopfen 

begec- 



Vervolg  der  Ncderkndfe  Oorlogen." 
begrepen  sijn  /  onbet  ïjet  getal  bah  öe  boomoembc 
pïaetfen/  gelaten  ter  betoaringe  ban  bie  ban  bebooj* 
nocmbe  tfeligie  \  nocb  bat  bat  confeguentie  maue  /  bat 
fijn  Ifêajefïcpt  baer  na  genegen  fal  toefen  te  boen  met 
eenige  anbecê&tab  bah  be  boewnoembe  fteïigie/  ges 
ïfjït  met  be  anbere  £>teben  /  öïe  baer  ftiHen  geaccojbeert 
toefen  :  <ên  fo  beeï  Cbaugnp  belangt  /  bic  fal  men 
toebecgebenben  23iffcbop  ban  f&oictiet£/  J£ccc  ban 

'We  boomoembe pïactfe /  en  bc  nientoc  $po?fif  icattcu  in beboomocmbe  pïaetfen  gemaeïit  /  fullen  gerafcert  en 
afgetoiwpen  toojben  /  en  tot  onbetïjoubinge  ban  be 
<6acnifbenen  /  bie  in  bc  boomoembe  ̂ febeu  /  pïaetfen 
en  ftafïttlcn  flilïcii  moeten  onbcrJ)ouben  toerben/ 
beeft  fïjn  .tflöajeftept  baer  geaccoibcect  tot  be  fomme 
ban  bonbert  en  tacfitcntirj  buufent  tonen  /  fonber 
baer  in  te  begrijpen  bfe  ban  be  pJóbintie  ban  <Dcïpl}i* 
naet/  betoeïfte  ban  anbec^bóojfïen  fullen  toerben;  en 
ban  be  fomme  bah  bonbert  en  tacbtentig  bupfent  to- 
ncnjaerïpg  belooft  en  bccfefcett  /  ï)acc  te  fiiHcn  boen 
geben  goebe  en  bonbrge  ?Cf]fïghotien  /  op  bc  ïilactfte 
penningen/  baerbeboomoembetöaruifocnen  fullen 
leggen  /  en  baer  bie  niet  fïiffïfaht  toefen  ftillch/  en  be 
ontfahgen  niet  groot  genoeg  jijn  /  faïmen  baer  bt  refïc 
aentoijfen  op  be  nacfïc  ontfangen  ƒ  fonber  bat  be 
penningen  ban bcboojnocmbe  ontfangen  fullen  mo- 

gen afgetoent  toerben  /  tot  bat  bic  boomoemöe  fam> 
inen  ten  bollen  jp  betaeït :  en  artoibcert  fijn  B>ajefïcpt 
ifaetl  batafëljp  fal  born  arrcfïerén  be  o?0?e  ban  bt 
boomoembe^Barnifóenen/  bP  ban  fal  roepen  eenige 

ban  be  boojnoembe  fócligïé/  'dm  baer  abbijg  te  ber* flaen  /  en  baer  remontfrantien  bie$  aengaenbe  om 
ban  ojbonnantic  te  ftelïen  /  ïjet  toeïhc  bp  altijb  boen  fal 

tot  fja'ce  meefie  contentement  /  bat  mogelijk  fal  toefen. Cnfogebutenbe  bentijbbanbe  boojhoembe  ac|)t  ja- 
ren occafïe  boojbrcl  /  ban  eenige  bcranberfngc  te  boen 

mbeboomoemDeojbje/  't  50  bat  bat  pjocabeert  upt 
ï)et  oojbccïf  bat  fijne  jffèajcfïcpt  baer  ober  geben  fal  /  of 
bat  bet  3P  tot  baer  betfoeïi  /  fal  l)P  op  befelbe  maniere 
m'trefotberenïjanbeïen/  gefnubeeecfïerep0,  €nfo 
beeï  belangt  be  d?arnifoenen  ban  ̂ eïpljniaet  /  fïjn 
.ïlöajeftept  baer  opc:bie  fïeïlenbe/  fal  baer  op  nemen 

ï)ct .  abbj$  ban  ben  ̂ "eere  ban  b'45£bigueceg.  <6n tooojbaflendebacatie  ban  eenig  4$óubernement  en  fta- 
pitepnfebapban  beboojjdjjeben  pïaetfen  /  fïjn  Mai& 
flept  belooft  baer  ooft  /  bat  bp  bit  niet  booten  fal  met 
pemand  /  bit  niet  sp  ban  be  bóomoembe  gepjetenbeer- 
be  <0erefo?mcerbe  Religie  /  en  bit  niet  fytbbt  attefïatie 
ban  bet  Coïïcgte  baer  ïjpcefibeect/  bat  bP  Spban  be 
boojnoembe  Öeligie  /  eiï  bat  bp  5P  een  man  met  ceren* 
f)pi0nocï)tan£  té  biebcn/  bat  Diegene  Die  gefteït  fal 
moeten  toerben  /  op  ben  33?icf  bit  ïjem  gegében  fal 
toefen  /  gefjoubcn  jijn  /  eer  bat  bP  bctïtregen  Ijeeft 
Öet  feïbe  <©oubernement  /  be  boomoembe  attefïatie 
tebjertgen  ban  Ijet  Coïlegie/  baecbP  fal  toefen/  De* 
toeïfce  oor  bit  ban  ï)et  <£oïleg»c  geljouben  fullen  toe- 

fen ftem  beecbigïnh  te  geben  /  fonber  ïjem  eenigfin^ 
Ö?aïenbe  te  ïjouben  /  of  in  gebal  ban  cefupg  /  ful* 

ïenfïjnü&ajeftentb'oojfMi  baer  ban  te  becfïaen  ge= ben. 

€nbentijb  ban  be  bdo?noembe  acftt  jaren  geé'rpi* 

4'^ 

ben  en  pïaetfen  /  bit  ïjaec  nabec^aub  fouben  mogen  tóe=  " gelaten  toecben  öm  baer  te  commanberen  /  anbece  ban 
un  ter  ttjb  mogen  in  eonfequentie  treehen  /  ban  nabec- 
banb/bie  ban  be  fleïigic  toegebaeU  te  toefen.  23öben  bc* 
fen  Ijeeft  fijn  gcmelte  .E)ajefï.  ftaer  geaecojbeert  /  bat  be 
gene  bit  gecommittect  ?ijn  /  ban  bie  ban  be  boomoem* 
be  öeligie  tot  betoaerni^  ban  be  Iföunitie  /  23u^ftrupt 
en  <6efcï)ut  /  ban  bit  pïaetfen  en  &teben  /  bie  tot  baer 
fcetoacinge  geïatcn  fullen  toerben  /  fullen  gecontiniicctt 
toerben  in  be  boojnoembe  <©fficien  /  ontfangenbe  com* 
mifftebanbe  (öjbot-HScctfer  ban  be  UmlUrvtj  m 
£ommiftari£  <6eucrael  bon  be  ©ibje^  /  betoeiae  Ijaec 
boo|  niet  fullen  gecrpcDicett  toerben/  flclïcubcïjaerin 

IjanDen  bt  geïegetuljepb  in  gocbe'  fojme  aeugeteheut banöe  boomoemöe  fiaMjupfen/  5Cmunitien/  %\\^ 
ïu:uptena*>cfcliut/  fonbec  bat  om  ccben  ban  be  boo^ 
uoeiube  commifnert  fp  mogen  p^etenbecen  eenige  etui- 
nentieu  of  pibilegie  /  fullen  noebcanö  gcëmplopcect 
toerben  na  beo?bje  bit  op  be  beojfclfjeben  gemaeftt  fal 
toojben/  fonber  met  Ijaee  be  ̂ inantien  ban  fijmMajtt 
flept  ecnigflnjJ  te  bclaflen.  <ön  aïfo  bit  ban  be  Öeïigje  rFol  u) 

fijn  jl^ajefïept  ïjebben  gebeben  /  bat  ïjem  beïiebe  ijaec     ' 
te  berfiaen  te  geberi  /  't  gene  Ijem  Mitft  Ijeeft  te  ojbon- nerenfnbeerercitie  ban  bie  in  ber  &tab  IBet;/  aïfo 
bit  niet  hïacrïijft  begrepen  #  in  fijn  <êbkt  en  fectett  %t~ 
tiïuilen :  ̂>o  bcrulaert  fijn  lïSajeflept  bat  Ijp  potenten 
Ijeeft  boen  erpebieren  /  bat  be  liiecft  bier  beboren^  ge* 
timmert  binnen  bc  boojnoembe  £>tab  ban  be  ̂ntooon-- 
ber^baubien/  tjaec  faï  toebcr  gegeben  toerben  /  om 
be  matcriafen  ban  bien  toeg  te  hemen  /  of  anbetfmt^  / 
baer  in  anbcr£  te  o?bonneren  /  gelijh  fp  fïen  fullen  ban 
nobe  te  toefen/  fonber  nocl)tan£  bat  baer  gebojloft  jp 
baer  in  tt  pjehen  /  bf  anbec  crercitie  ban  be  boomoem^ 
beïïeïigieteboen.    <ên  niettemin  faïmen  liaer  boo^ 
fïen  ban  een  bcquame  pïactfe  binnen  bc  mutipen  ban  be 
boojfcïfêcbcn  ̂ >tab  /  baer  fp  bc  boojfebieben  crercitie 
beejuameïijh  fullen  mogen  börn  /  fonber  bat  ijet  nobig 

3P  't  felbe  in  fijn  Cbict  npt  te  bmebeu.  <©oh  aeeo^beerc 
baer  fïm  gemcïte  IBajcfïept  bat  niet  tegenflaeube  bet 
©erbbb  ban  crercitie  ban  be  boomoembe  fieligie  /  ge= 
baen  aen  fijn  fyaf  en  ̂ upte  /  be  hertogen  /  ©air^  ban 
©janïtnjft  /  ©fficicr;^  ban.  be  ïlroon  /  Jfèarquifen  / 
(é|aben/  «©ouberneurö  /  ̂fficicr£cn3lupteuantcn 
<©enaaeï^  /  j^acefcbaïïcn  bu  &amp/  en  ftapitep» 
nen  ban  be  <Öarbe  ban  fijn  gèmeïte  Iföajefïept  bit  ban 
fijn  ̂ >upte  toefen  fullen  /  niet  fullen  onberfocljt  toerben 
ban  't  gene  bat  fp  iii  baer  3logtj£  boen  j lillen ;  toeï  ber- 
fïaenbebataïïcenïijttgefcbicbein  bare  particuliere  ̂  
milieu  /  met  gefloten  beuren  /  en  fonber  $falmeh  ïupbe 
te  fïngen  /  nöcb  pettoe^  te  boen  /  bat  te  berftaen  moclj^ 
te  geben  /  bat  ̂ tt  ;p  plublijhe  erercitie  ban  be  boo?; 
noembeéeïigie.   <Ên  bat  fijne  ̂ ajcfïept  pafTercnbe 

eenige  iètebcn  /  baer"  bet  boomoembe  crercitie  i$  toe? gelaten/  fobP  baer  meer  al£  b?ie  bagen  blijft/  fo  fai 
fytt  boomoembe  erercitie  baer  na  bittijb  mogen  gecon- 
tinueert  tooien  /  gelijfe  f)ct  qtfdjitbt  boo?  fïjn  aen» 
ftomfie.  ̂ ijngemeïte  jfBajcfïept  berhlaert/  bat  bp 
toaebtenbe  op  ben  tcgentooo^bigen  flaet  ban  fijn  affai* 
ren/  bP  niet  Ijetft  ftonnen  betalen  fijn  ÏÏanben  bari 
23?effe  en  23aceelone  /  aen  gene  5ijbe  ban  ben  23er* 
gen  /  in  be  permiffie  ban  bem  geaccotbeect  /  belan= 

teert  5tjnbe/  alïjoetoeïfijnJI©ajefïept  ontfïagen  blnft  genbe  be  gepjetenbeerbe  (8ccefo?mecrbci3cIigie/  be^ 
ban  fïjn  belofte/  in  regarb  ban  be  boomoembe&te 
ben  /  en  baer  beeft  bejbonben  ïjcm  bit  toeber  te  geben  / 
fo  beeft  bp  noebtang  baer  nocb  geaccojbeert  en  belooft/ 
batfobpin  be  boojnoembe  ̂ tebcn  continueert  <6ac< 
nifoen  tebouben/  of  baer  ten  <$ouberneuc  te  laten 
om  te  commanberen/  bat  bp  niet  fal  affïeïïen  ben  gé? 
hen  bie  bp  baer  mebeboojfleh  fal  bihben/  om  een  an- 
Der  baer  in  tefïeïlen.  4Miju  bP  ooïi  bcrhïaect/  bat 
fïjn  intentie  #/  fogcburenbc  be  aebt  boomoemDe  ja= 
ren  /  aï^  baer  na  bie  ban  be  boomoembe  Hlèïigic  te  gra- 
iificcmx/  en  baer  beeï  te  geben  ui  bc  betoaringen  /  ïafïeh 
en  (©fficicn/  (Boubcrncmcutcn  en  anbere  ̂ tatcu/ 
aicbpfalbcbbcntcbifïnbuercuen  te  berbepïcn/  fen* 
ber  ohbccfcijepb  en  fonber  eenige  erccptiè/  na  De  qua* 
litept  en  merite  ber  perfo:  :n  /  aï?  aen  fijn  aubcic  <£a- 
tboipc<Ditbcrbanni/  foubcrnocljtah^  bat  öiè  && 

fooft  niettemin  fïjn  gemeïte  lÊajefïept  /  bat  a^ 
be  boomoembe  Éanben  onbec  fijne  jfl^ajefïcpt^  ge* 

boojfaembepb  fullen  toefen/  bat  bP  &  ̂ >nDecDanoi 
ban  bien  banbeïen fal/  in  regarb  ban  be  boomoembe 
Öeïigié  /  en  anbere  poinctcn  in  fïjn  <gbict  geaccoj? 
beert  /  gcïijïi  fïjn  anbere  <0nberfaten  /  niet  tegen fïaen* 
be  bet  gene  booj  ïjét  boojnoembe  <£oict  geojDonneert 
ï$  1  ch  bicrcntufTrben  firflen  fp  gemaintnicert  toojDcn 
in  ben  fïaet  baer  in  fp  nu  tcgcutooojDrlnh  51J11  .S>iju 

tffêajefrept  accojbeert  /  bat  bic  ban  be  boomoembe  ije= 
pjetenbcèrbe  «öerefojmcerbe  Religie  /  bie  bcojficu 
moeten  toefen  ban  bc  «Öfficien  ban  ̂ nfïDenren  en 

ÖaeD^b^n/  gemaeïitomtc  Dienen  in  bc  teaiuereu 
ban  mr uteö  gcGïDonnccrt  Doo!  fijn  eöict  /  fullen  boo^ 

fïcHluo:Dcnoiuiiietcn  fanDcr  Ijaer  nofïen  boo?  ö'ecr' 
fïei'naèf  /  on  De  Sfftcltattf  Die  fijn  JlDajeffcut  gep?ff  en 

O  o  4.  ttiir. 



45* 
Het  vijf-en-dartigfte  Boek. 

*5*8' 
teert  faïtoecbenboo?  tre  t©ebeputcetbe  ban  CbafWe- 1  bt  ongangbaecljepb  en  anberfintg;  ban  toeïfte  fom 
rauït/geIpoohöcê>iiO(ïituptenbanbe^ocuceuc0en  me  ban  47000  tonen  te  betalen  bp  be  biecenberten 

3Hbbocaten  «öenecaeï  /  opgerekt  Doo?  't  fcïbe  «Êbict in  bc  foamec  ban  SSoïbeaur  /  en  bit  ban  i&hoïoufe/ 

in  't  booniocmbc  ̂ aclement  /  fuïlen  öe  boo2noembe 
&ubflituptcu  boözftcn  toccben  ban  't  tyfficit  ban 
fiaeb^hcecen  /  ooft  om  niet.  £>ijn  llfëajefïept  faï  ooft 
öocnboojficn  JBc.  Jf  rancop£  pitfen  ban  het  officie 
ban  &uuflitunt  en  pzocuccüc  <èenecael  in  het  ï£of  ban 
Öct  parlement  ban  #aci]3  /  en  te  oefen  epnbe  faï  op 
cennieugbe  erecutie  ban  het  boomoembe  officie  m 

't  tocclt  geflelt  toerben.  <ön  boojbaïïenbe  bacatie  ban 
ttocc  officien  /  booibeboobbanttoce  ïiecjucfimecflccg 
banbe£Uoningg#of  /  fo  faï  fijn  Ifêajcfïcpt  baec  in 
boojfien/  batbeeecfle  bit  het  berftrijgen  /  sijn  pecfo* 
nen  ban  be  boojnoembe  Religie.  ©o?ber£  ïaec  fijne 
jÉlajefl.  toe  be  »öebeputeerbe  ban  be  töeligie/  bergabert 

teChaflelerauIt/  bergabert  te  bïijben  in 't  getal  ban 
tien  in  be  &tab  ban  jöaumuc  /  om  te  becboïgcn  be  exc* 
entie  ban  fijn  «tfbict/  tot  bat  bat  <£bict  5P  gebecifieect  in 

't  (£of  ban  het  parlement  te  $acij£  /  niet  tegenfïaenbe 
Dat  haec  3P  üebolen/  boo?  't  «êbice  /  bateïijft  te  beefchep* 
ben  /  fonbee  nocljtaué  bat  fu  mogen  maften  in  ben 
naem  ban  be  boomoenibeBecgabecinge  eenig  nteu  bec- 
fod\  l  noch  ff  ch  bemoepen  ban  met  be  follicitatie  ban  be 
boomoembe  epecutie/  beputeringecn  beebuïïinge  (of 
boïboeeinge)  ban  be  Commiffarifen  bit  baec  toe  fuïlen 
geojbonneect  toojöen.  <&n  op  al  ïjet  gene  bat  fijn 
.fl&ajeflept  haec  ïjiec  boben  geaccojbeect  fjteft  /  geeft 
tjpfijntcouentooojbin  befen  tegetitooojbigen  SBjief/ 
bte  hp  feïf  heeft  toiïïen  onbecteftenen  met  fijn  epgen 
ïjanb)  en  boen  contcefignecen  ban  oné  fijn  ̂ eccetaci* 
fen  ban  jbtate  /  toiïïenbe  bat  befen  25nef  bp  haec  bec- 
flrecfte  en  hebben  het  feïbe  effect/  afèofben  inhoub 
beffeïben  bjaue  bectoaet  in  een  «èbict/gebecefieect  in  fijn 
Qoben  ban  parlement  /  houbenbe  bit  ban  be  boo:? 
noembefóeïigiehaectetyeben/  fich  te  accommobecen 
nahetgcnebatbienflelnft  i£  boo?  ben  flanb  ban  fijne 
affaicen/  fonber  acn  te  houbcn  bat  btft  €>?bonnantte 
tnautentijftecfojme  geflelt  toecbe/  hebbenbebit  bec* 
tcoutoen  op  het  tooojb  en  be  goebhepb  ban  fijne  Itèaje» 
fiept  bat  hp  gaer  ten  boïïen  fal  boen  gaubecen  /  hebben 
bete  befen  epnbe  beïafl/  bat  alle  erpebitien  en  bepc 

fchen  /  bit  nobig  fuïlen  toefen  tot  erpcbttie  ban  't  gene 
boben  bechaelt  i$  /  Ijaec  gebaen  en  gelebect  te  too? 
ben. 

«tfntoa^onbectcftent 

HENRY. 

Cnïaget 

Gorgct 

|C. 

Hs£bcnbeneecflen3Cp|il  15:98.  ben  honing  toe* 
fcube  te  Bantcg  /  toillenbe  gcatifiecen  fijn  */3n 

pndedebccbancnban  be  gepjetenbeeebe  <6ecefojmeecbe  Öeli- 
van™  8,3/  en  haec  helpen  óm  te  fubbeniccen  beïegcote  fto^ 45000  ftcnl  bit  fpte  blagen  hebben/  ïjeeft  geo?bonneect  en 
Kronen  o^bonncect  met  befen  /  oatboojtaen/  te  beginnen  ben 
tot  on-  eecflen  bag  ban  befen  iegentooo?bige  maenb/  fal  ge* 

fielt  toerben  in  hanben  ban  mijn  Üeece  be  ©icofe  /  ge^ 
committeect  ban  fijne  Ukajefïept  te  befen  effecte  /  boo? 
bc  €cefociec£  ban  fijne  «Efpacgne  ban  mefeciptien/ 
totbefommebanbijfenbeectigbupfent  tonen/  om 

t'cmplouccm in fcucccfcecctc affaicen/  biefijn  JIÉaje^ 
flept  niet  tuil  hebben  gefpecificeect  nocljte  bechlaect; 
tnelfte  fomme  ban  bijf  en  beectig  bupfent  flconen  fal 
geaffigneecttoecbenbanbenabolgenbe  ontfangen  gc^ 
necael/  te  toeten/  ban  £>anrê  fe^  bupfent  ütroncu / 
öouaen  6000  tonen  /  Caen  3000  liconen  /  <^?lean^ 

4ooofttonen/  Couc^ooofóconcn/'  ©oictiec^acht 
bupfenb  tonen  /  3Limoge0  fe^  bupfent  Hlconen  / 
23o?beaur  acht  bupfent  tonen  /  te  betalen  bp  be  We* 
cenbeelen  üaecg  /  met  be  eecfle  en  befie  penningen 
ban beboomoembegenecaïe ontfangen/  fonber  batfe 
ccwgiinjSbermmbcctofberachtcct  macb  toecben  boa? 

ten  Brief 

belan- 

derhou- dinge 

van  de 

twee  Pa- 
ftoors  en 

Profef- toors  in 

<ie  Theo- 
logie, 
onder 

den  tij- 
tel van 

fecrete 

arTaiien. 

jaec^/  hpnuitantiefalgebenbanhet  contante  geflelt 
in  fijnen  hanben/  boo;  be  &cefociec£ban  be  boo^fepbe 
<gfpaegnc  /  om  haec  te  flcecften  tot  afcefteninge  in 
't  obecgeben  ban  bare  geljccïe  öefeciptien  bec  boojfep- 
bec  fomme  ban  bijf  en  beectig  bupfent  kronen  /  op  be 
gemeïte  43cncraïitent  /  en  bat  in  ben  beginne  ban  êln 
jaec/  en  bat  tot  gerief  ban  be  boben  brchaelbe/  oe 
pacticuïicre  «Ontfangen  becfocljt  fuïlen  tooien  te  boen 

betalen  pactpen  ban  beboomoembe  ^iffig'natien/  faï be  (Crefociec^  ban  ©janftcijft  bebolen  tooiben  /  <©nt* 
fangec^  43enecael  ban  be  boomoembe  oBenecalitept/ 
bat  te  boen  in  bcbuctic  ban  be  föefcciptieu  ban  be  ge 
meltei^Tcefociec^banbe  <£fpacgue/  betoelfte  baec  na 
gelebect  fuïlen  toerben  ban  ben  boo^noembe  ̂ eec  be 
©icofe /  aenbegene  bit  hem  genoemt  fuïlen  tooïben 

ban  bic  ban  bc  töcïigic  /  in 't  begin  ban  het  9aec/  om 
te  bebic  nen  ben  ontfang  en  uptgeef  ban  be  penningen  / 
betoelfte  fuïlen  moeten  ontfangen  toerben  in  ftracftt 
ban  bien  /  ban  be  gene  bitft  mebe  fuïlen  brengen  /  aen 

benJfeecebeEicofe;  in  het  cpnb  ban  't  Sjace/  met 
quitantie ban beontfangenbe pactpen/  om  fijn  boot- 
nocmbejiBajcfïept  te  infojmecen  ban  t)tt  cmpïon  bviii 
beboomoembe  penningen  /  fonbec  batbebocmoembe 
#eece  be  ©icofe/  noch  bit  gene  bit  ban  be  ileïigie  ge* 
noemt  fuïlen  toenben  /  gehouben  5ijn  ceftemnge  te  ge* 
ben  in  eenige  iüamec ;  ban  het  toelfte/  en  alle^  \aat 
baec  aen  bcpenbeect/  fijne  jfeajeflept  bebolen  Ijeeft/ 

aïlenaobfafteInftc23jiebcn  enbepefchen  haec  geê'cpc- bkm  te  toojben  /  in  ïtcacht  ban  befen  tegentooenbigcu 
%&litf/  bieljpgeteftent  heeft  met  fijn  epgen  Ijanb/  en 
boen  coutcefignecen  ban  fijn  ilaetolieer  in  fijn  ftacb 
ban  Staten/  en^eccctari^ban  fijn  commanbemcu* 

ten. 

Cntoa^alfogeteïteut 

D 

HENRY. 

Cnlagcc 

DcNeuffiÜe. 

^ebanbeaBeefïeïrjftljeptcn  ban  be  ̂ o^bonne 
ban^acijéljierban  ftenniffe  genregen  hebben- 

be  toacen  niet  tori  te  b;ebcn  /  bat  be  iiouing  bit  ban  be 
ïïeïigiefobeïe  gunfl  en  becfeftecinge  habbe  gegeben/ 
hebben  een  feec  grote  en  tyttbt  öemonflcantie  aen  ben 
Jtoning  l)iec  tegen  bp  gefcljiifte  obecgegebeu .  ̂ en 
ftoningljeeft  be  <6ebcputeecDe  /  bit  btfe  fafte  bp  ben 
fóoning  toacen  becbolgenbe/  en  feec  obecöe  becnicu* 
baingeit  toacen  ftlagenbebp  monbe/  neffen^  be  obec* 
lebecinge  üan  ïjace  grote  en  bptbt  lüemojiflcantie/  hiec 
op  gegeben  btft  monbelinge  ant toooibe, 

„  T  &  bec  toaecljepb  /  git  befienne  bat  't  hene  gpïie* 
„  1  ben  mp  gefepb  Ijebt  /  toaecacljtig  $ ;  maec  ift  ben 

„  geen  autljeuc  bec  becnieutoinge/  baec  obec  gpïieben  amc 
»3Dt  hïagenbe:  ©e  onljepïen  toacen  al  ingebracht/  woor<ic 
„  eecbatift  in  be  öegecinge  ban  ©^anftcijft  genomen desKc 
„ben.  <6ebucenbebe<ao|Iogebeniït  toegelopen  baec  ™J 
„hetbuucmeeflontfleftentoa^/  om  bat  tebcinpen.  vrank 

y  3jft  fal  rechteboojt  boen  't  gene  ift  fchuïbig  hen  in  rijk » 
„  tijbe  ban  ̂ ap^.  3}ft  gelobe  bat  be  Religie  en  5Jufli*  .die"n 
„  tie  be  gconbbeflen  en  fplacen  3ijn  ban  befen  &taet  /  n]  „DD „  betoelfte  geconfecbeect  tooien  boo?  <©obfaïtghcpb  en  parijs 
„  Öecljtbeecbighepb :  USaec  inbien  fp  baec  niet  toacen/ 
„  infoubefe  begeecen  baec  in  te  tyengen  boet  boo;  boet/ 

„  gelijft  ift  alle  bingen  boe.  3jft  fal  't  met  <6obe^  Ijulue „  fo  maften  /  bat  be  tofte  alfo  toel  fal  5ijn  /  afé  fp  bob| 

,,honbert'3|acen  toaö/  fo  tot  ontlaflinge  ban  mijne 
„confcientie/al^totuliebeccontentement.filaec#a: 
„  cijé  i,ö  op  geenen  eenen  bag  gemaeftt.  *Doet  met  utoe 
„  goebeerempelen  /  bat  Set  ©olft  fo  feec  atugepojt 
„  loopt  I  om  toel  te  boen  /  al^  het  hiec  borend  baec  ban 
, ,  afgetoent  i$  getoeefl.  ̂ nüebcn  hebt  mp  aengepo?t  tot 
„  mijnen  fcbulOigen  plicht :  3ft  po?ce  ulieben  ooft  aen 

Mondi 

ünge 

3) 

tot 



5 9  *•  Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen. 
„  tot  Den  utoen .  %att  ons  dan  öeuDe  toeï  Doen ;  ga  cc 
j,  opHcDrn  Den  eenen  tocg  /  en  ift  fa\  Den  anDeren  gaen  / 
»en  foton  Den  anDeren  tori  ontmoeten/  Ijct  fül  lyacft 

ï>geDaen  jn'n.  Ifêtjne  ©aojfaten  peböen  n  lieten  toaoï* »>Dcn  gegepen  met  groten  p  wel ;  maer  ifi  in  mijn  grau 

«Sternen  faluueDen  D'effecten  genen:  %h  ben  Pan 
»tuiutciiGrautoer/  maer  pan  binnen  geheel  ocrgnlt. 
iilShJMammiinaiftKb  fcbiijbcn /  Dat  fan  papier  jo<a  te  brengen rightyd  maekte  , )?  of  ftemonfiranctt  DcfTcn  /  en  fat  n  iieoen  op  Ijc:  gun 
i,  fffgfïc  üaoJfïcn  /  Dat  hiu  mkrfptöfi  ?af  toefen. 

^erf  $tonntg£  meni'nge  toa$/  fo  men  upt  etniétt 
fijne  pJarcat en  aonoé  btrftat'ji  /  bat  meti    honrnci  öe 

nopt 

aröepDeti 39?eDc  in  De  fleligie  /  Daer  toe  inoft  aröcpDeti/  öac 
^ougepjcefienaengebroentoeröepan  aiie  fijne  <&n 
öfröaiien  ,•  en  fo  tyt  fjcm  noch,  niet  !)aDöe  beïfeft  / 
Dat  ïjec  (elf De  gefciiieöe  op  eenen  maniere  /  Dat  Ijrt  ten 
nrinffen  mochten  gefctjieDcn  met  eene  nnenm  of  uoov 
nemen  /  en  Dat  met  faDanigen  ejö2e  en  regel  /  Dat 
Daerom  geen  trouble  of  beroerte  en  oritfla.  i^icr  meóc 
toaö  De  Honing  beflg  /  en  tracïjte  Darr  na  /  Dat  Dr 
Ploeg  -nctnigc  en  €rafijïic  torOerom  m  fijn  ftnftr  mogt floreren. 

T"\  Cn  ttoee  en  ttointigfren  Jjfrittö  Defcx?  $a«* JL/a$  men  aï-om  üeel  fpwh  Pan  öen  Bjioc  tuf* 
Wkh  Ejanntijft  en  &panqicn  /  en  ntcDe  Pan  pet 
l)outocfijr»  Pan  Den  CarDmacI  miöettu^  met  De  3n 
fante  ban  &pangien  2flfabeHa  Cïara  €agenia  /  en 

dien  hy  gevangen  hem  klaegde  ,  dat  hy  in  groot verloop  van  goed  v/as  gekomen  ,  en  fijne  fchulden niet  konft  betalen  :   Seggende  in  cUede  de  voor- 
noemde van  de  Walle  jegens  hem  gevangen  ,    dac 

hy  raed  wift  om  hjn  ichulden  te  boven  re  komen, 
indien  hy  gevangen  na  Holland   wilde  reyfen  ,   tn 
midde^  vinden   om  hoog-gedachte  fijn  Excellentie En  allo  hy  gevangen  daer  in  lwa- 

rö  was  hy  tot  het  aennemen  van 
c  ielve  leyt  ,   door  fijn  voorfchreven   Huysvrouwe mede  aengeport  ,    met   het  aenlëggen  ,   dat  men 
?/Xü  fwangfteyd  b. hoorde  te  maken todanigen  Ziel- 
vcrlcydcr  om  ie  brengen  :    daer  ook  by  voegende, 
rfar  fo  iy  een  man  waer  geweeft  ,    dat  i'y  fulcks  wel feffe  {oude  hebben  willen  aennemen,    of  doen.    En 
atfo  hy  gevangen  evenwel   in    twijfel  bleef,    om 
«  VoorléhreVid  feyt  aen  te  nemen  ,    hadde  de  voor- 

noemde Melchior  van  de  Walle  begeert  ,  dat   hy gevangen  tot  Douay  foude  komen ,  om  daer  van  een3 
te  fpreken  met  de  Patres  (defignerende  de  Overfte  van 
de  Jef  uiten  aldaer. )     Dat  voorts  de  voornoemde  Mel- 
chiorvande  Walle  na  Douay  vertrocken  zijnde,  was 
hy  gevangen  ,  om  met  verichcyden  perfonen  daer  me-» 
ae  hy  te  rekenen  hadde,  fijn  faken  te  verlijkenen  en  te 
vereffenen  ,  en  onder  andere  met  de  voorfchreven  Je- 
(uiten  binnen    Douay  ,   op  den  Affchcn- woensdag 
voorleden  gereyft  van  Ypre  op  Ryffel  ,    voorts  op 
Doornik,  en  van  daer  op  Bergen  m  Henegouwen, 
daer  hy  ettdjke  dagen  lang  in  arreft  gehouden  zijn- 

4J3 

ban  |)Ct  tëfraU$P02t/  't  toeiu  De  Honing  ban&patl;  de,  was  van  daer  weder  vertrocken  na  Doornik  en 
men  Pa»  Defe  4leDerIanDeil  belooft  IjaD&C  te  Doen/  Rijffel  ,  en  wederom  na  Bergen,  daer  hy  de  twee- 
ifj  tot  3tepDcil  in  $0ll02lD  /  bp  Sententie  Pan  ̂ CljCpc;  demael  van  ichulden  gevangen  gelegen  ,   en  verloft 

,  ncn  alDaer   eroiiDcmueert  eenen  getec  panne  Pan 
ie    l?Ptf  /  toefcnDe  een  Öunper  Uan  fijn  ̂ mbacïjt/  en 
ypre  getocefi  3ijnDe  een  jiUaïie Iaec  /  ooft  hoopman  /  op  fïjn 
by  epgen  confeffïe  Pan  Depoozgenomen  moo?D  en  alTafi 

Je"  naèt  op  en  tegen^  Den  perfoon  Pan  fijn  ̂ reeHentie 
denn  Ütanoitüg  toan  kaftan    geboren  j^jince  pan  ̂ ran- fen  gicn  /  Doo?  Den  ̂cljerprecïjter  gcrectjt  en  gr èjceenteert 
*e*  te  toerDen  met  Den  jtoeerDe/  totDatterDr  DooD  na* 

boIgDc;  en  't  feïbe  geDaen  5ijnDe/  't  ïjooft  gefïelt  te 
tooien  op  't  SSoItoetn  ban  De  ïEitte  §oo?te  /  en 
'tïirïjaemDaerna  gequartiertsjjnDe/  't  ingetoanD  te 
toerDen  bcgraoen/  en  De  ftneuen  geïjangen  op  eln  Pan 
De  anöere  bier  Soorten  i  toelh  ©onnifTe  ten  felpen  Dage 
fuHt^  ter  erecutïe  gefïelt  {$.  X&tlk  BonnifTe  top  /  om 
reöcncn  hier  na  te  Perljalen  /  fjier  ban  tooojöe  te  tooo^ 

De  licbbeii  laten  boïgen  /  na  't  <tfrempïaer't  toeiu  ten 
btpelc  Pan  Den  43erecnte  Der  ̂>taD  33xpDen  op  jjet 
ïiacDl)ui(^  aïDaer  geD^uiit  #. 

A    Llb  Peter  Panne,  geboren  van  Ypre,  wefen- 
an    x\  ̂ e  een  Kuypervan  fijn  Ambacht,  en  geweeft 
!*•■-  zijnde  een  Makelaer  ,  ook  Koopman  ,  jegenwoor- 
j.TM-dijg  gevanpen  van  den  Schout  defer  Stad  Leyden  , 
|ip"  buyien  pijne  en  bande  van  ytere  bekent  en  beleden 
|an.  hecit  :   Dat  hy  gevangen  ettelijke  jaren  voorleden, 
oici-  gewoon  zijnde  voor  't  Collegie  der  Jefuiten  binnen 

«t'ake  Douay  de  provifie  van  boter  te  leveren,  het  gebeurt 
H"  is  dat  eenen  Melchior  van  de  Walle ,  der  feiver  Je- 

[,jfn"  luiten  dienaer  >   en  fijn  gevangens  rechtfweer ,  on- hi>rd    trent  veertien  dagen  voor  Vaften-avond  voorleden  , 
x/Tafi-  gekomen  is  ten  huyfe  van  hem  gevangen   binnen 

jj' » te"  Ypre  ,  begerende  dat  hy  gevangen  voor  'c  voor- 
[:-O0enn  febreven  collegie  boter  foude  beftellen.    En  datal- 
>.-ifijn  fo  hy  gevangen  ten  felven  tijde  om  fijn  affairen  van 

huys  was  ,   en  hy  »  van  der  Walle  ,   fulks  twee  of 
drie  dagen  na  hem  verbeyde  ,  hadde  defelve  van 
der  Walle  met  Maykqn  Boyets  fijn  gevangens  je- 
genwoordige    Huysvrouwe  ,     (feer  Jeluijts   gefint 
Zijnde)  middelertijd  propooft  gehouden  om  fijn  Ex- 

cellentie (dewelke  hy  gevangen  imituleerde  Hertog 
Maurits)  om  te  brengen  :  gelijk  hy  daer  na  van 
fijn  voorfchreven  Huysvrouwe  heeft  verftaen.    Dat 

ook  hy  gevangen  t'huys  gekomen  wefende  de  voor- 
noemde Melchior  van  de  Walle  hem  gevangen  eerft- 

maels  heeft  voorgehouden  om  't  voórlchreven  feyt 
Aen  te  nemen  :  daer  toe  oorfaek  nemende  ,   door 

del 

welende  ,    was  hy  gevangen  getrocken  na  Valen- 
cbijn  ,    en   van  daer  eyntelijken  gekomen  binnen 
Douay  ,   alwaer  hy  geweeft  is  in  de  Kruys-weke 
voorleden.     En  dat  hy  gevangen  welende  binnen 

Douay^,   tot  drie  of  vier  reyfen  toe  in  't  voor-ge- 
roerde Collegie  van  de  Jefuiten  ,   by  den  Provin- 

ciael ,  Prefect ,  en  Rector  hadde  gegeten  ,   en  met 
den  felven  afgerekent  :  en  de  fomme  van  tweeën- 

vijftig of  drieënvijftig  ponden  groten  ,    die  hem 
daer  by  quamen  ,  hadde  overgenjaejst  of  overgefet 
aen  eenen  Niclaes  de  Lalaing,  Koopman  van  Ken- 
nip.    En  dat  hy  fulks  fprekende  met  de  voornoem- 

de Provinciael  ,  Prefect  en  Rector,  fyluydenhem 
gevangen  weder  hebben  beginnen  voor  te  houden 
het  feyt  daer  van  de  voornoemde  Melchior  van  de 
Walle  hem  gevangen  t'fijnen  huyfe  openingegedaen 
hadde  ,  te  weten  ,  om  H.  G.  fijn  Excellentie  orh 
te  brengen:  voegende  daer  by  voor  middel  ,    dat  al- 
fo  hy  gevangen  een  Kuyper  was  van  fijn  Ambacht, 
dat  hy  ha  Holland  foude  mogen  gaen  ,    om  aldaer 
vier  ,   vijf,  ies  ,   of  feven  maenden  lang  hem  tot 
werken  te  begeven  ,   en  fijnen  handel  van  Kuypen 
te  doen  't  zy  binnen  Delft,  binnen  Leyden  ,   of  in 
den  Hage:  En  dat  hy  daerentuffchen  middel  foude 
oeken  om  H.  G.  fijn  Excellentie  om  te  brengen  > 
't  waer  dan  met  een  mes  of  fnyere ,  of  met  een  kort 
Sinkroerof  Piftolet,  't  welkhy  gevangen  foude  ko- 

pen ,  en  in  fijn  fack  Heken:  en  dat  ter  plaetlëdaerhy 

lijn  H.G.  Excellentie  foude  fchoon  vinden:  't  zy  op 
't  Hot ,  op  't  ftraet ,  of  op  eenige  andere  plaetfe :  of 
fohy  gevangen 't  felve  anderfints  te  wege  ioude  kon- 
nen  brengen.   En  dat  om  her% gevangen  tot  't  aenne- 

men van  't  voorfchreven  feyt  te  beter  te  bewegen ,  en 
moedigen,  de  voornoemde  Provinciael  wel  een  half 
fefmoen  hadde  gemaekt :  met  verklaringe  en  verhael 
in  't  lange  en  breed ,  wat  een  Godlijken  en  verdienfte- 
lijken  werk  fulks  foude  zijn,  hoe  groten  facrificie  dat 
het  waer,  fodanigen  eenen  die  fo  veel  duyfent  zielen 
verleyde,,  ja  fuiken  zielvermoorder  om  hals  te  bren- 

gen: Dat  hy  gevangen  den  Hemel  daer  mede  foude 
verdienen  :  En  dat  hy  't  felve  feyt  gedaen  hebbende , 
middel  foude  foeken  om  te  ontkomen,  lo  hy  beft  konft 
of  mocht.  En  fo  hy  gevangen  daer  in  foude  mogen 
blijven  ,  of  achter  bleef,  dat  hy  hem  verfekert  fou- 

de houden ,  van  monde  ten  eeuwigen  leven  te  varen : 

en  dathy  gewifielijken  met  lijf  en  ziel  ten -Hemel  fou- 
de 
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met  veel  meer  en  andere  I  fifteert,al  mede  buytenpijne  en  banden  van
  yfere,t'el- 

kens  met  verklaringe,  dat  't  felve  geheel  en  al  waerach- 

Heb- 

.cn de  werden  opgetrocken 

diergelijkefchone  en  bewegende  redenen.   So  dat  hy 

gevangen  hem  eyndelijken,  door  der  voornoemden 

Jefuitenfchoonfpreken,  en  vleyende  tongen ,  in  de- 
welke fy  leer  grote  meefters  waren ,  fo  verre  hadde  la- 

ten bekomen  en  verleyden,  dat  hy  gevangen  't  voorfz. 
feycaengenomen  hadde  te  doen  :  eensdeels  uyt  een 

delperatie,  daer  in  hy  door  fijn  verloop  in  fchulden 

gevallen  was  ,  infulker  voegen  ook  ,    dat  hy  noch 

op  't  perijkel ,  noch  op  wijf  en  kinderen  niet  eens  had- 
de gedacht  ,  ook  eensdeels  om  profijt  daer  mede  te 

doen.     Alfo  hem  gevangen  by  den  voornoemden 

Provinciael  Prefecl  en  Reclor  toegefeyd  was ,  dat  hy 

mits  voorlz.  feyt  volbrengende,  genieten  foude  ten 
eerfteneenfommevan  twee  hondert  ponden  groten 

vlaems :  dewelke  hem  gevangen  verftrekt  iouden  wer- 

den by  paeyementen  van  vijftig  ponden  groten  's  jaers , door  banden  van  den  Treforier  van  Ypre :  en  dat  uyt 

de  hondert  ponden  groten  jaerlijks ,  dewelke  dej  efui- 
tentotlaft  van  defelveStad  waren  treckende,  voor 

dat  fy  de  kinderen  en  jeugt  in  haerluydcr  Seminarium 

deLatijnfchefprakeleeren.    Ten  tweeden,  dat  hem 

gevangen  noch  foude  werden  gegeven  het  mcflagier- 
ichapot  Bode-amptvanYpren,   by  hem  begroot  op 

ico  ponden  groten  jaerlijks.    En  dat  hoewel  't  voorlz.. Bode-ampt  niet  ftond  tot  gifce  van  den  Jeluiten,  hy 

gevangen  hem  nochtans  daer  van  welverfekert  hiel, 

alfo  om  hem  gevangen  daer  aen  te  helpen  ,  het  henluy- 
den  maereen  Briefgente  fchrijven  foude  koften,  en 

dat  hem  niemand'tfelve  foude  derren  weygeren.   En 

ten  derden ,  dat  Hanfgcn  Panne  fijn  gevangens  Soon , 

voorfien  foude  werden  meteen  Canonefie  tot  Door- 

nijk. Op  welk  toefeggen  hy  gevangen  't  voorlz..  feyt 
aengenomen  hebbende  ,    hadde  des  anderen  daegs 

's  morgens  aen  den  voornoemden  Provinciael ,  als  hy 
Mifledede,  hem  gebiecht,  abfolutie  bekomen,  en 

daer  op  't  Sacrament  ontfangen  :    en  weiende  in 
'r  biechten  ,   wederom  aengenomen  en  belooft  fijn 

befte  te  doen  om  't  voorfz.  feyt  te  volbrengen.   Dat 
ook  de  voornoemde  Provinciael  hem  gevangen  daer 

op  ook  geleyd  hadde  in  effe&e  van  woorden  :  Gaet  in 
vrede,  want^y^aet  als  een  Engelin  Gods  geleyde. 

En  dat  hy  gevangen  om  fijn  reys  herwaerts-over  ten 

eynde  als  boven  te  vervorderen,  vanden  voornoem- 

den Jefuiten  ontfangen  hadde  een  W i fïel-Brief  van  i z 

ponden  vlaems,  opeenenFrancoysTibault,  wonen- 
de t' Antwerpen  by  de  Predicaren,  ontrent  de  Nagel- 

markt  of  Vee-markt.   Dat  hy  gevangen  met  fodanigen 

affcheyd  en  meninge  ver. rocken  was  van  Douay  op  de 

Abdye  van  Flenges ,  van  daer  door  Orfly  op  Doorny- 

ke,  voorts  op  Oudenaerde,  Dermonde,  naBaffero- 
de,  en  voorts  t'icheep  op  Antwerpen  ,  alwaer  hy  de 
voorlz.  1 1  ponden  groten  ontfangen  hebbende ,  hadde 
daer  van  n  ponden  ,    mitsgaders  fijnen  mantel  en 
boxen  ,   dooreenen  Dirk  Bul,  wonende  ontremde 
Zeeufe  Koorn-markt  ,  gelonden  aen  fijn  gevangens 
Huysvrou  we ,  om  van  de  penningen  te  leven ,  en  fijn 
kinderen  met  de  mantel  en  boxen  te  kleeden  :  en  daer 

by  gevoegt  een  Brief  gefchre ven  aen  fijn  voorfz.  Huys- 
vrouwe,  inhoudende  onder  andere ,  dat  hy  na  Holland 

ging  om  de  fake  die  fy  wel  wille ,  en  hy  met  haer  voor- 
ipiokenwas,  en  dat  fy  voor  hem  loude  bidden.  Dat 
fulks  hy  gevangen  met  de  voorfz.  meeninge,  fonder 

eenig  PalTeport,  in  eeji  Schip  heymelijk  verborgen 
zijnde,  gekomen  is  tot  in  Zeeland,  en  van  daer  tot 
binnen  defer  Stede ,  daer  hy  aen  quam  opSaterdag  den 

a^  May  voorleden.  Maer  dat  hy  alhier  zijnde,  van  fin 

was  verandert ,  en  voor  hem  genomen  hadde't  voorlz. 
feyt  na  te  laten  (fohy  feyd)  doordien  hy  begonft  te 
overdenken ,  dat  hy  't  voorfz.  feyt  by  de  hand  nemen- 

de, om  een  ander 't  leven  te  benemen,  en  'c  land  in 
grote  beroerte  en  fwarigheyd  te  brengen  ,  hemfelfs 
ftellen  foude  in  de  gewille  dood ,  en  fulks  daer  over  een 
beroeringe  in  fijn  confeientie  hadde  gekregen.     By 
welke  voorgeroerde  belijdenifle  de  voornoemde  ge- 

vangen verlcheydelijken  ondervraegt ,  gehoort,  en 

herhoort  zijnde ,  met  interval  van  i  o  of  i  z  dagen,  t'el- 
ken  daer  by  onyeranderlij  ken  heeft  gebleven  en  geper- 

ig  was,  en  dat  hy  daer  op  wilde  leven  en  fterven.  Hel 

bende  hy  gevangen  altijts  en  t'elken  reyle,  met  c< 

grote  bewegentheyd  feer  ernftlijken  en  ootmoedelij- 
ken ,  met  gebogen  knyen ,  gevouwen  handen ,  en  wee- 

nenden oogen ,  gebeden  om  vergiffen iffe  en  genade, 
dat  men  hem  met  barmhertige  oogen  wilden  anfien, 

alfo  hy  feer  onnofelijken  in  dees  fake  gebracht  w^mec 

een  aenbiedinge ,  dat  fo  men  hem  aen  fijn  leven  wilde 

verfchonen,  dathy't  land  noch  go^de  diei  ften  ver-(FoLi7 
mochte ,  en  wildedoen ,  en  kortehnge eenige  [duiten 

foude  bekomen  en  leveren.   En  alfo  alle'jtfclvezijn  fa- 
ken van  feer  quaden  en  ergften  gevolge ,  als  daer  door 

men gepoogt  heelt,  om  de  Doorluchtige  Hoog-gebo- 
renVorft,  en  Heere  Maurits,  geboien  Prince  van 

Orangien,  Gravevan  Naffau,  &c.  Gouverneur  en 

Kapiteyn  Generael  van  de  Vereen igde  Nederlanden  , 
deerlijken  te  vermoorden ,  en  fulks  de  voorfz.  Landen 
te  beroven  van  haer  hooft  en  Overfte,  en  vervolgens 

van  de  grote  merkelijke  en  Princelijke  dienften,  de- 
welke H.  G.  fijn  Ex.  door  Gods  hulpe,  fcgen  en  ge.iade, 

den  voorfz.  Landen  tot  fchut  en  fcherm  der  vromen, 

behoudeniffe  van  de  Chriftelijke  Gereformeerde  Reli- 

gie, mitsgaders  van  der  Landen ,  Vryhcden  en  Privile- 
giën,  en  tot  afweer  van  des  Spangiaerts  tyrannijke 

heerffingen ,  gedaen  heeft ,  en  doende  is,  om  de  voorfz. 
Landen  meteenen  te  ftellen  in  grote  oproerte,  enuy- 
terfte  ge  vaer  van  bederf,  ondergang  en  v  erwoefti  nge : 
't  weikin  een  Land  van  Juftitie  geenfins  kan,  nc 
behoort  te  werden  gedoogt  of  geleden :  raacr  dat  fori  a- 
nigeeerlole,  Ichelmfe,  en  moorddadige  voornemens, 
aenllagen,  enaffafinatientenhoogftenvereylTchen  re 
werden  geftraft ,  ten  ontfig  en  fpiegel  van  alle  <.r  Jcre : 
op  dat  hem  niemand  voorts  aen  laetverleyden  van  de 
bloetdorftigeenmoortdadige  SeSe  derjefjiten,  de- 

welke (gelijk  alle  de  wereld  kennelijken  is)  duylender- 
leye  fchendige  practijke ,  en  verradige  aenlhtjen  d le- 

lijks voorwenden ,  en  pogen  in  't  werk  te  ftellen  ,  om 
Koningen,  Princen,  Vorften  en  Heeren  ,   londer- 
lingedegenediedePaufelijkefuperftitien  (gefeyd  de 
Roomfe  Catholijkc  Religie)  niet  voor  goer  konn  n 
aenfien ,  noch  aennemen ,  om  te  brengen ,  van  hun  le- 

ven te  beroven,  en  re  vermoorden.  Soift,datde!>  he- 

penen defer  Stad  Leyden,  gefien  en  overwogen  heb- 
bendeden criminelen eyfch en conclufieby  de  Schout 

deler  Stede ,  tot  laft  van  de  voornoemde  gevar^c  <  - 1  er 
fake  van  't  voorfz. feyt  gedaen ,  overleyt  en  genomen. 
Ook  gefien,  gehoort,  en  verftaen  hebbende  aile      5 
voorfz  gevangens  belijdeniflen,  mitsgaders  de  info  - 
matien  defen  acngaende ,  verworven ,  en  v3n gelijken 
de  ftucken  en  papieren  by  den  gevangen  bevonden  : 
en  hier  op  gehad  hebbende  het  advijs  van  den  Heeren 
Gecommitteerde  Raden  van  de  Staten  van  H  olland  en 

Weft-Vriefland  :    en  hem  mede  gccommuniceerc 
zijnde  het  advijs  van  de  Hoge  en  Provinciale  Raden, 

'twelk  daer  op  by  de  voorfz.  Gecommitteerde  Raden 
van  de  Staten  was  verfocht:  op  alles  dat  heeft  mogen 
bewegen,  lettende,  en  alles  met  rijphey  t  van  rade  over- 

wegende: doende  recht  in  den  name,  en  van  wegen 
de  hoge  Overigheyt  en  Graeflijkheyt  van  Holland, 
Zeeland  en  Weft-Vriefland,  hebbenden  voornoem- 

den gevangen  ter  fake  voorfz.  gecondemneert ,   en 
condemneren  den  felven  mitsdelen,  gebracht  en  geleyt 

te  werden  op  dcplaetfe  voor 's  Graven-fteen,  alwaer 
men  gewoon  is  ftraffe  te  doen  over  de  boosdoenders, 

enaldaerdoordenScherprichter  gerecht  en  geëxecu- 
teert  te  werden  met  den  fwaerde,  tot  datter  de  dood  na- 

volgt. En  't  lelve  gedaen  zijnde,  7t  hooft  geftelt  te 
werden  op 't  Bolwerk  voor  de  witte  Poort,  en  't  li- 
chaem  daer  na  gequartiert  zijnde, 't  ingewand  te  wer- 

den begraven,  en  de  ftucken  gehangen  op  elk  van  d'an- 
dere  4.  poorten:  en  verklaren  alle  fijne  goeden  voor  ver- 

beurt, ten  behoeve  van  de  Graeflijkheyd. 
Aid us  gedaen  en  gewefenby  Mr.  Symon  Franfz  van 

der  Merwen,  Jan  Yfenhoutfz van  der  NcfTe,  Vrank 
Cornelifz  van  Torenvliet ,  Jafper  van  Banchem,  Hen- 
rik  Egbertfz  van  der  Hal,  Willem  Cornelifz  Tybaulr, 

Slaes 



KlaesCornelifi.vanNoorde>  en  Jan  van  Baerfdorp 
de  Jonge ,  Schepenen  >  op  den  twee-en-twintigften 
Juny  i  ƒ98. 
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Jtëaer  De  *$efai:en  Fjebben  tegcn<S  Defe  Sententie 
ttóce  23ocft£ftcng  111  Dmft  uptgegeben  /  't  eene  met 
ben  titnï Uan  Ut oit 01 iDecfoeftban  De  mooiö  Die  De  %e- 
futten  ban  «Doüap  boo?  e  enen  frette  panne  op  Den 
prcfoonüan43!acfIÖaürit£foiiDtn  boojgenomen  en 
aengccecljt  dcEi6cii/  toefenDe  fonDec  naem  ban  Uutïjcuc 
cn^ucftergeDmftt. 

$ct  anDec  gcDmftt  t"?5nttoerpcn  Du  ÜJoacïjim iGrogncfïu£  /  en  geintituleert :   SCnttoboibc  op  De 
fcoïïanDfe  Sententie  tegcn£  petec  Panne  /   Doo: 
jpcancifcum  Cofïccttm  /  Pjieflec  Dcc  &ocietept  Sje? 
fu.   3|n  toclfte  ttuec  25oeh^Iien^  feec  geacbepc  toecD  / 
om  De  booïfcljjcben  Sententie  bal£  te  mahen  /  en 
De  gjefuiteri  te  ontfduilbigen  ;    toant  in  l)et  eecffe 
toecD  ban  Defe  fafte  een  becfïecDe  fabuïe  gemaceftt  / 
noemenDe  Die  uocljtaué  mooiDDaDig  /  en  meec  Dan 
ten  j&erontaenft  to:eetf)epD  /  en  maeftt  ban  De  fafte 
een  €cageDie  /  altoaec  pp  De  fïcïïagic  gebjaeftt  toecD 
tenen  $5ou2get  ban  gp«  /  genaemt  peter  panne/ 

toech  Pau  fjecfenen  en  'een  quifmole/  Die  Deg  CoIIcr giumd  gelD  ïjem  gegeben/  om  boo:  ïjen  boter  te  Ho- 
pen /  alp  Iju  't  na  fijn  ouDe  getooonte  baboe  bet quilt  /  lv)  Dooj  liet  toeDoen  ban  eenen  IBeïcfjio?  en 

Doo!  öcö  pwb'intiacïs  /    pecfects»  en  ficctcticë  ban 3&ouap/  met  ooft  fïjn.ö  fëup£b2outocn  aenpojcinge/ 

öiïei  fijn  t'acfjtetbepD  en  bijfïerjjepD  effen  flellen  en 
toeDec  beltomen  fouDe  /    tïiitö  05*2abe  Jtëaucité  om Den  ïjal£  bjengenDe.    Ban  Dit  toetft  toil  ï)p  De  3.  e 
fuitcn  geïjeel  fupbee  mahen  /  fo  £p  fïcïj  beroemt  / 
en  foeftt  De  jTBagifccact  en  Schepenen  ban  3LepDen 

gcoteïijïi  te  befdj  ulbigcn  /  alp  Dat  f'p  met  Defe  bec 
Dichte  fabule  en  moojtDaDige  /  en  meet  Dan  &ao-- 
niaenfe  bj:ceDljepD/  fonDet  toet  en  teeftt/  fbubecgc-- 
tupgen  en  ttepn  ban  Üfufütie  /  Doo*  openbare  bon 
niffc  bet  afgebtoaelDer  pjobintien  /   boïgenDe  De 
Sententie  tet  D00D  biengt :  #p  fept  Dat  Ijct  bec 
fjacl  ban  Die  bonnifle  fo  qualtjft  op  ecu  fïuwt  /  Dat 
Jet  alle  DtoacgljepD  te  bobeu  gaet  /  tn  Dat  Defe  bit> 
tere  tojeetfjcpD  ober  eenen  fïmpeïen/  ongctempcröen 
ban  fïnne  en  ongefïabigcn  menfclje  /  boo:  een  zccly- 

te  cafeenpe  i$  te  acljtcu  :  eu  om  Dit  1 Iju'  f  "eggen  te Uebjnfim  /  fept  lp  /  Dat  toel  gefïelDe  fiepubïnften/ 

een£  pat ient £  belnD  geïjoojt  Ijcbbcnbc  /  tet  fp  't  bIoeD« 
ftoJten  /  feilden  tot  De  ualcggenöe  ̂ teDen  Mannen 
wel  ervaren  in  den  Rechten  ,    die  de  gelegencheyd 
der  faken  onderfoeken ,  byfonder  als  bec  ftuk  Prin- 

cen  ,   or  caelweerdige   mannen  aenraekt.    ̂ t'tt  op bjaegt  oefen  onbefcljaemöen  ̂ tfmt  f  Die  nocïitan^ 
fijnen  naem  niet  Derf  noemen  /  bjccfenDc  befeïjaemt 
te  bjcröcn  /  oaerom  ooft  't  fcibe  23oift^Ucn  /  na 
tfecljten  (Daer  m  ïjp  ïjcm  ac^t  gefïnDeect  te  ö*bben) 
tnaer  boo:  een  Itibcl  fameus  té  te  IjouDcu.    IDien 
Ijebc  gu  (biaegt  (ju  /  feg  iü)  na  ?6nttDtrpen  /  na 
©ouap  /   na  ffpten  gefanben  K  üp  berifpt  ooft  / 

Dat  men  peter  panne  een  geïjeeïc  maenD  in  geban- 
heniffé  getjouoen  beeft  I  eet  men  Ijem  geDooDt  ö^efe  / 
maec  of  men  Öccöt^gelcctDen  een^  bjaegDen  /  of  fp 
na  öccljten  niet  meer  te  bcfcïjulöigen  fouDen  3jjn  / 
fo  fp  Ijem  mettec  Ijacfi  I    fonDet  öem  eenige  tnD 
ffclj  beel  beDenften  te  geuen  /  of  De  fafte  toeï  te  on* 
Decfotfttn/  [jaöDen  geDooD.  3£e  Qecïjten  fo  gij  beïjooi* 
De  te  toeten  /  (fepD  Iju  bojDer)  plegen  De  uptfinnige  fom* 

tnöö  met  bafl  te  fette'n/  fömtrjD^  (maer  felDen)  met  roe* 
Den,  Diftmaeï  met  facfjte  outflaginge  /  ooft  na  ïjet  Delict 
te  laten  lopen  5  en  Daer  op  poogt  l)p  eenige  fp  jeelitoooi- 
Den  tot  fïm  inecninge  te  buugen  /  en  Die  ban  Hepöeu  en 
De  pïofeftbren  ongclecctöcpD  in  Den  Öecljteu  /  of  berge^ 
tcniffebauöicutc  befctjulöigen  /  en  beulaegtfe  /  Dat^ 
fc  niet  meet  uutigtjenté  en  bdeertijeptLë  ban  Die  ban 
«ntbjerpcH  /  tjebbeii  geïeett/  Die/  fept  fjn  fonöct 
perfeon  of  tijD  te  noemen  /  eenen  fulften  gebangen 

IjcbbcnDe/  Die  opcutlnft  beftenDe/  Dat  ÖP  Den<Ört5- 
^ectog^rnefluö  Dooö  gestoocen  fcaDDe/  geen  anDer 

bonni^  IjaDDcn  tofflen  geben  /  Dan  Dat  men  hem 
[ouDe  fenDcn  Daet  ï)P  ban  fïjn  rafernpe  en  ongefielt 
Urpa  ban  ïjerfenen  /  't  *p  Doo?  ja^cöecijiien  /  't  511 Doo;  goeöenraeD/  genefen  fouDe.  3jf  bat  niet  toeï 
geprent/  fepDe  25?oeocc  €omelij5in  fijn  rafrnbefee 
monen.  ©ieban  ip?c  /  fept  l)P /  onthenuen Dat  pe* 
ter  panne  toel  bp  fïjn  finnen  toaó  /  gelijft  ooft  beel  &oï* 
lanöer^  (fept  Ijp  /  fonDec  een  te  bonnen  noemen)  Die 
met  toeenenDc  oogen  Defe  moojDDaDige  erecutie  aen> 
fagen.  . 

©oojtg  na  eenige  fotte  blagen  /  DiehpDeoigacng 

Doet/  feptïjpf  Dat  De  3(cftütai  ban  ©ouap'bctfe* heten  Dat  fi}  Dien  Utëelcïjio:  nopt  geficn  Ijebben  /  noeft 
Dat  peter  pannen^  name  ftlfë  niet  booi  Ijaec  Deur 
quam  /  en  Defe  faften  blijhcn  bp  tocceltlijfte  getuhg- 
niffe  (fepD  bp)  Der  ̂ teDe.  ©o^Dcc^  macht  Dcfeu 
3jcfuijt  in  fijn  geïjeeï  23ocftpftcn  Dooigacn^  feec  beel 
fotte  en  onnutte  bjagen  /  Die  t)p  Dan  na  fijn  fju= 
meur  beanttooo^D  /  en  Daer  mcDe  f)eeft  ï)u  'tgcijee 
Ie  p$oceg  getoonnen  /  met  ftofren  met  al  /  en  De 
&cljepenenban  HepDen  bïijben  m  De  fcljanDc.  3J 
nu  niet  toeï  gemaeftt  \  sijn  nu  De  gjefuiten  niet  toeï 
outfcfjulbigt  en  fcljoon  getoaflcljcn  en  gcfupbecti 
afé  een  ©erhen  Dat  in  De  moDDcc  getoeutelt  Ijceft  i 
3&cfcn  fubtijlcn  ̂ efuijt  meent  alle  DetocccïD  toij^  te 
maften/  Datmeniu  Rolland  al  gelooft/  Dat  De  g|t* 
fuiten  fonDec  eenig  betog^  feggeu  /  en  Dat  men  ïjact 
25oehen  nout  geften  ö«ft  /  Daec  infpleeccnDat  ïjet 
geooslofc  ij»  /  Dat  men  piincen  /  koningen  en  <Öbec- 
beöcu  /  Die  fli  bos:  ticttctjs  berhlaten  /  niet  aU 
leen  marfj  /  maer  ooft  bcljoo:t  te  öermoojDcn.  Qn 

meent  Dat  bet  genoeg  ip  /  Dat  bp  't  fepD  /  Ijab  iju 
toat  tot  ontfcljufD  ban  De  ̂ efuiten  in  Defe  fake  toiü 
Icu  boo?tb2cngen  /  DP  nioflfe  Daer  af  gefupbect  fydt* 
beu  ;  5Ü11  IjeulupDen  S5ochen  Daecom  niet  opeutlnft 

bp  Bonnifl'e  ban  parlementen  bcctyanD.  3tfóDcfen 3icfltut  De  Collegien  bez^efüitentyet  bangcfupbert 

fal  Ijebben  /  Dat  fjp  oan  ftome  eri  leere  De  .MJagi*- firaet  ban  ïepöcn  /  toat  fp  met  tecljte  brfjoo:Den 

geDaen  te  Rebben  /  tet  fp1  petec  panne  ïjaDbcu  ge conDemneert.  peter  Panne  fjoe  flccbtljem  Defen  en 
anDece 3Iefuiten  maften/  en  ij»fo  flecjjt  nietgetoecf!/ 
Dat  öp  fïm  fdbe  met  fo  enojmen  fept  fouDebcfdjuN 
bigt  Ijebben  /  Daer  I)u  toel  toifie/  Dat  Iju  om  fouDe 
Ijebben  moeten  fïerbeft/  al^'etnietaéntoacrgetoeefl  > 
en  ftan  't  b?tcmt  sijn  in  De  oogen  Dcc  meufcljen  / 
Dat  De  boomaemfïe  SffuitÉn  /  Die  ijaec  \aet\\  Daet 

bari  gemaeftt  bebbenf  om  foDanige23oehcu  tefcljjij* 
ben  I  en  jlaenDe  toillen  Ijouben  /  Dat  ïjet  toel  ge* 
Daen  i^  /  fconingen  /  plinten  eri  <®bccljcbcn  /  Die 
fp  booz  fcetteeg  IjouDtn/  om  te  b|eugen  /  Datfe  De* 
fin  flec&ten  Petit  Daet  toe  geb?ac!)t  en  gepecfuabeett 
ÖaDDen  tot  Dit  fept  /  mit^  D*m  b?oet  mahenDe/ 

Datïjpöen  èeme|DaecaenfouDebccDienen>  ©oojrg 
becljaclt  bp  beleanDece  faften  ban  De  ouDecfoeftiuge/ 
Die  Den  totjfeii  JBagiflcaet  ban  tCnttoerpen  ïjcefl 
Doen  Dom  oen  De  petfonen  Die  peter  Ijabbcn  betyil* 
pig  getoeefl ;  maer  toant  all)aec  fïatecingen  fonDet 
tenjg  bctoij£  51J11  /  Dat  men  in  ̂ ollanD  nietgetooon 

ijs  te  geïoben/  en  Dat  Den  %efw  Cofletuöal  't  fei* 
befepD/  Dat  Defen  fonDec  name  tYamtn  rabbelt/  bit 

Dcbctoijfenóaet  Defen  affepD  /  beel  ftlaetDertoiloeto* 
nen/  fofuïlen  top  Daec  eenjs  op  fïen/  toat  fbnoament 
Defebetoijfen  Docö  in  Ijebben ;  enopDatmentoetetoat 
De  fêoIlauDec*ï  jijn  IjouDenDe  ban  De  fetyift™  bietot 
^ouapgeDiuftt^nn  en  toozDcn/  fo  toeten  fp  toel  Dat 
De  felbe  appwbecen  De  fcljjicfteïijhc  moo;D  /  begaen 
aenDenpccfoneban  Den  ©oo?luc()tigen  pjince  mi< 
Ijelm  /  p;incc  ban  «©rangien  /  OJiabe  ban  jlaiTau/  (|c. 

toant  fp  pujfen  Defelbe  moo^ö  ten  poogften  fp  mo- 
gen /  eu  noemenDe  Defen  fdujcftelijften  moojDec  een 

glocieuö  en  ttiumpfjant  .fDactclaec/  en  DitSoeh^ 
tten  $  opcubaecluK  gebiuht  binnen  ©ouap  bp 
giohan  25ogacD  /  gestoocen  23ocftDjucftct  in  Den 

giilDcn  23pbel  SCnno  1584..  met  ̂ pp?obatie  ban 

ibuiltjclmufi  «öfliu.ö  &.  €!)eolog.  ©octoj  /  Detoel^ 

ftc  öcchlaect  Dit  fcljoone  23oelte"lten  toeerDig  te  3pn(Fwit) om  Dooi  Den  $>juft  uptgegeben  te  tooiDen  /    en 

met 
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met  gratie  en'pitbitegié  &e£  ftoningg  /  gegeten  te 
25jnfléIbenaE  2ïpni/  onbertenftent  potten  ;  enfreï- 
Ten  tart  noclj  een  &cn  tint  öe  Scljiift  booj  /  namens 

njft  nnt  TDattfj.?.  10.  Saïigïj  fijn  'Die  /  Die  om  De  ge; tedjtignnjtbeTbdgtj  ïijöen/  toant  liet  ftoninfttijft  Der 
l^cnicïcii  belooft  ïjen  toe.  SEppjoüccenbe  ooft  befeee 
lójeeöc  tnooit  aert  oen  <©oojïuc\)tigfïen  ©oi|!  /  Den 

UÓojfcfyKben  P:ince  ban  <£>iangicii  geöaen  /  'en  bp 
öcfefcfj?ieftenjftemonfrcren  enïjareégelijfte/  top: oe- 

fen fjcfuijt  De  .fföagitftact  ban  3lepbcn  /  batfê  bc; 
fyoojbeu  {jecrïnftc  mannen/  erbaren  in  De  iftecljtertte 
Rebben  gefonben  /  om  op  De  faften  ban  befen  ©eter 

'ÏDanne  onöetfoeft  te  Doen :  ïjoe  toeïftoom  fn  Daet  ge; 
toeeft  foitim  jijn  /  nonnen  De  Hefcr£  npt  Dit  boo?- 
ooiöccï  toeï  beeftaen:  <£n  fy'cc  meDc  fenDeit  top  Defen 
Scfuijt  felüeu  tot  fijnen  Ccagebifcöen  poëet  in  bit  fijn 
23pCCritCll  bCtïjacït  /  Profperumac  felix  feelus,  vir- 
tus  vocatur.  3J)ati£: 

Een  fchcJmftuk  met  voorfpoet  bedreven , 
Wordt  van  deboofèn  voor  deugt  uyrgegeven. 

<£\\  biet  meDe  toiïlcn  ton  ban  befen  befcïjaemöen 

(onuefdiacmben  meen  ift)  Sefuijt  feftepben  /  bctoel; 
ne  aïle  De  fcljaubeftjftfïe  ftuchen  bp  De  3efuijten  bcfcïj?e= 
ben  en  bebjeben  /  gaeme  op  een  anDet  fonDc  fetjup- 
ben;  niaec  De  fpjeufte  upt  Seneca  paft  bie  ban  3tep; 
Den  beter  Dan  Dcfcatcljliiitgeboofe^efurjten:  Pamre 
potius  ipfc  ,   quam  facias  fcelus.     ©at  i£  /    fo  gp 

(egt: 

Beter  ïs  't  groot  quaet  te  lijden , 
Dan  'tfelvetedoen  ter  eeniger  tijden. 

H€t  ttoeeDe  fXefhtjt  2$oecrfcen  tegen  De  Sententie 
ban  De  Scïjepenen  ban  3LepDeu  ober  peter  pan; 

•rte  /  fë  gemaefct  bp  ofte  Doo?  jprancifcum  Cofrerum 

giefuijt  i  tiit  ijem  beroemt  Dat  ïjp  in  't  3[aee  i ?**♦  &em tot  De  Societcpt  begebcn  beeft;  Defe  toilïenbeDe^e; 

fuijttn  funbecen  en  fcljoon  toaffeïjen  ban 't  gene  Daer 
meDe  Defe  f  eter  panne  öenbefctjulDigt  Èjeeft/  ïjeeft 
een  23oecrften  uptgegeben  /  met  Den  tituïe  boojbet; 

ïjaelt/  pmfenbein  'tfcïbe  ̂ ocerftenaï-omme  fijn  fel = 
bmenbe^efuijtcn  boben  maten  i  en  ig'tfelbeboccr; 
uenberbeeltin  tien  Capitteïen:  g}»  'teetf?e€apittel 
berïiaeït  ïtn  D'inljout  ban  De  Sententie.   Sn  Ijet  ttoee; 
öe  Capittèï  berljaeït  ï)p  De  oozfafte  ban  De  Sententie  na 
fijnen  appetite/  enbatïjet  alleen  $  Den  ïjaet  tegen  De 
gjefuijten/  en  om  Den  Pan£  te  beletten/  enanberefïa; 
reringe  enïeugencn  /  tjoetod  toennig  ten  pzopoofïe  ban 
fijn  booigcuonicu  fafte.  Sn  'tüerbe  Capïttelberljaelt 
ïjn  a'ooüaccuc  toaerom  fijne  ̂ ïnttooojbe  niet  eer  uptge; 
ramenen  i$l  nameutïijcft/  om  Dat  Die  ban-JLepben 
foljaefï  met  peter  panne  beuegegaen  5ijn/  fonDetna 
betoaerftent  Der.  faftcu  bp  De  ̂efurjten  te  bernemen/ 
öaerom  Ijn  anDer^  gebaen  ïieeft ;  toant  foo  ïjaefï  ï)p  Defe 
Sententie  in  IjanDen  IjabDe  geftcegen    foo  ïjaDDe  hji 
aen  De  StcDf  n  in  De  Sententie  becljaelt  gefeï)?eben  /  en 
na  De  toaedjept  bernomen  en  bebonDen  /  Dat  I)uon- 
toijé  toa^  /  een  Deugniet  /  Dat  Ijp  een  tjeretijft  toa£/ 

of  :$ttjnfll  Hit  op  fijn  45eué  met  D'obfecbanticn  Der 
ïjenugcr  llecclic  geftte/  en  DatalfijnbelijDingeninDe 

Sententie  bol  leugcucn  fïeeïtt  ■■>  b'een  tijt  maeftt  fjp  De* fen  panne  fo  fïegt  en  fo  ontoijé  /  of  tjn  geen  brjf  Uk 
ïen  en  ftonDc  /  ö'anDer  tijt  \$  Ijet  een  ïoofen  boebe  /  een 
Deugniet/  jaeen'^tljcifU  Dat  i$l  een43obloo£/  Die 
banfouöe  geen  fonöe  maeftt.  (Daet  i£l)ctDatfuïften 
Deugiuctcu  <ÖoDioo^  i^getoeefl/  toaecom  maften  De 
tlefuijtrn  bacr.  ban  fo  beel  stoaiigljeöcu  ban  /  Dat  foDa* 
nigen  /  afê  fn  (jcni  Ijier  uefcïjJijben  /  Ijacr  fonöe  belogen 
tjebtan  /  nl?  fn  feggen  i  ̂céltjftc  en  bjome  ïupben  ple- 
gni  üooircü  fp:eciibJ002t  te  feggen  /  óf  fp  ban  een  boef 
gelaeiit :óf  gepjefen  tocüöeu/  Dat  ïjen  ftilft^  ebeneen^ 
luaö;  nucralsfn  ban  een  ecciijlipetfoon  met  leugen* 
tacl  beftiat  toarcfi  /  al  toaé  liet  ontoetenDe  /  fulftö 
to^  l)cn  IccDt  /   om  Dc£  goeDen  ofte  eeulijften  per; 

looi  is  bjiilc/  Die  Ijem  foo  ftcljt  'naDDe  laten  abuferen 
Dooi  tic  ïcugenen  ban  anöete.    Ulaer  Dcfen  ̂ cfuiit 

fouDe  gaerrte  Dé  ̂ c^epenen  ban  ïepDen  befcfjul* 
Digeu  /    niet  alleen  ban  ontoetenDe  gefépït  te  mó* 
gen  ïjebbeu  /  't  toeïft  ï)P  ebentoeï  niet  ftan  betorjfen/ 
Dan  ban  moettoilïige  óngetecfjtigljepbt  /  ongeïcertr- 
ï)ept  /  en  toiï  genlupDen  ïeecen  l)oe  fp  fouöen  moefn 
recöt  boen  op  Der  tlefugten  maniere  /  toeïfte  ̂ efiujten 
ïjp(aljS  ooft  fijn  fêlbcn)  fo  Ijoog  becïjeftcnpiijfl/  Dat 
aUeDeanbcte  Catïjolijftc  ̂ iePeren/  jaaHeDcgcï)ele 
45eef?eïijftï)epbt  /  bp  jen  niet  en  fijn  te  geïijftcn:  toeet 
ÖP  ban  niet/  Dat  ïfet  gemene  fpjeefttooo^t  fept :  3Dat 
cpgen  lof  fünftt.    j^een  fal  ïjp  feggen  /    ten  té  on^ 
Daer  niet  om  te  Doen;  maer  Öieban3tepbcnbèl)ooü 

Den'ttjcnlupDcn/  ofte  De  ifèagifïraten  ban^lnttoeb 
pen  (Die  |)p  ïjaer  tot  een  boojbeelDt  om  na  te  boïgen 
fielt/  om  Datfe  eenen/  Die  fp  toifïcn  niettoij^tetoe^ 
fen  /  en  bp  ïiaer  gebangen  toa^  /  niet  en  IjaDDen  ge? 
Doot/  macc  öem  ontflagnt/  om  ban  fïjnfotïjeptge; 
nefente  tooien)  of  ban  De  Stèagtfïraten  DerSteben 
ban  |3pcen  /  ©outoap  /  f  e.  onbercictjtingc  geöaclt 
te  ïjebben.  *$$  Dat  niet  toeï  geargumenteeet  op  fijn 
ÜMut$*  ̂ pfeptooft  Dat  (6ecefo?meerbe€aïbinifci)e 
Öecljter^  ben  boo^fj.  peter  panne  boo:  fot  ftenben/ 

aengcfïen  bat  tjp  noclj  een  ofte  ttoee"  peeren  ban 23?uffel  ïjet  felfbe  aenteeg  /  bie  men  in  be  Sententie 
berstoijgt  /  fefter  fïjnbe  ban  be  baïfefjepbt.  iBat  ert 
beef  befen  onbefcijaemDen  ̂ efutjt  bocS  niet  al  feggen/ 

a$  't  ijem  Duncftt  Dat  öet  eenrgfin^  fonbe  ftonnen  fïrec>- 
ften  tot  eeng  anbec^  aeijterbeeï  /  en  tot  betfcijonin* 
ge  ofte  boojDeeï  ban  be  ̂ jefuijten*  Boïber^  ï)aeïtï>» 
nocl)  een  erempel  boo|  banbeCaïüinifcïje^eeecnban 
aieeutoactbcn  in  ©neflanöt  /    niet  fo  Cïjufïeüjftf' 
©jienDelijfteu  en  ïiefïnfte  namen  noemt  ïju  fijn  par* 
tijen/  eben  ofïjp  al  fïfn  leben  met  Ijocren en  boeben 
IjtïDDe  omgegaen  en  beefteert  (geïijft  ïjp  mogelijfttoel 
gebaat  macb  ïjebben/  aï  fept  tjpanDet^/  Ijemfeïbcn 
pjijfenDe:)  ©efe  peeren  ban  üeeutoaenben  /  feptïjp/ 
Dat  ober  luttel  jaren  /    ooft  alfo  met  eenen  fattin 
€competter  omgingen  ;   toant  aï^  Defen  te  Heeu» 
toaecDen  quam  /   feggenDe  tot  mijn  deer  ©erDugo/ 
OBouberneuc  ban  ©jlefïanbt  /   Ijem  bacr  gefonben 
IjabDe/  om^ea*  3©tUem  ban  J^affauljet  leben  te  ne- 

men /  ïjebben  fp  Den  uptflnnigen  gebangen ;  entjoe^ 
toeï  Deoïtmberneur  ©etDugo  /  fept  Defen  fjefurjt/ 
ïjen  toaerfeïjouDe  ban  De  fot&ept  Di^  iCtompetter^  / 
Die  fp  (ooft  toeï  getoaer  too?Den  /  tjangtec  Defen  ïa- 
gcuacljtigen  fjefuijt  /  met  een  pacentljefï^  in  fijn 
23oecrften  bp)  en  ©ecDugo  ïjem  berfeftctDe  /   Dat 
Ijem  fulft^nopt  in  Den  fin  genomen  en  toag  /   foo 
fljnfp  norfjtan^  met  Den  armen  fbt  Doo?gegaen  /  en 
liebbenljem  fijn  leben  genomen,  ©an  Defe  J©eefterg/ 
fept  Den  ̂ jefuijt/  ïjebben  Die  ban  Senben  ïjun  gere* 
fo^meerbegjuflitie  geleect.  ̂   Dat  niettoelgrpiceftt/ 
fepöe  25?ocr  Comeli^  ban  3&0!b?ecrjt  /  ba  foa  fiet/ 
gaet  en  befcljpt  u/   fepöe  ÖP/  al^  Ijet  ïjem  in  Den 
fin  quam.   Man  Defen  ̂ éfuijt  /  fepDt  al  Dat  (jent 
goeDDunftt  fonöer  een^  fcfjaemtoot  tetoecDen/  bpbe 
erempelen  Die  ÖP  upt  De  #iflocien  (niet  al  tegetcou* 
lijft)  becljaelt  /  Daer  bp  boegenoe  en  afïatenDe  ijet 
geen  ijem  goct  Dunftt/  Daecom  moeten  top  een^  De 
faeftc  een  toepnig  naerber  becljaïni.  ̂ etDugo  fjeb^ 
benDc  Defen  €competter  /  genaemt  JUSicïjiel  ïan* 
tecbeeft/  een  ̂ oogbnptfeïj  Soïbaet  /  onbec  ©etbu* 
goeertijt^getoeefï  5fjnDe  €rompettei;onDei'öeiivD;a- 
be  ban  Rennenberg :  €ot  ateeutoaetDen  genomen 
5ijnbc  /  om  Dienfl  te  nemen  onoer  't  Öegimcnt  ban 05?abe  H^üleui  3loDetoicïj  ban^affau/  <6oubcrneur 
ban  ©jieflanDt  /  toert  alDaer  unt  fefteee  fufpitie  ge* 
bangcu  /  en  ontrent  Djie  toeften  gebangen  gelegen  ijeb- 
bcuöe  /  i£  onberb^aegt  en  geêramineert  gctoo&eu  / 
Ijecft  terftonbt  en  fonöer  cenig  bjepgement  /  b^pmoe»* 
Digbeftcnt/  afó  bat  i[)p  en  fijnen  23,2oeöcrbanfran* 
cïjop^  ©eröugo  toaren  afgebaerbigt/   om  ben  pcr>- 
foon  ban  ben  boojnoemben  (0ouberneur  <èjaef  Wil 
lem  ter  boot  te  brengen  /  en  Dat  öp  'tfclbe  ter  eer? 
fier  geleegentijepDt  toilbe  bepjoeben  met  een  piiïolet/ 
of  met  een  lang  roer  in  een  ljup£  /  toauneer  ÖP  m 
of  upt  Der  tterefte  quame  i   toee^  ooft  Depraetfeaen 
op  De  $tAbt£  ©file  /  Daer  ö^meenbeteonfUonien/ 



5?8-  Vervolg  der  N  ederlandfe  Oorlogen, en  nieec  etcfumfantien ;  tn  fo  bp  bate  bp  fïanbbafïeïnh 
bktfl  tébböaecobcc  geconbemnccct  metten  3toaecbe 
tontbooft/  en  bet  lierjaem  aenbicc  quarrierrn  gebcnlt 
re  tocrbcrt /  'ttoelft ben fefïen^uïp  » f87. alfo bolbucbt té.  ©ecbugo  biubcnbe  fijnen  lienfïag  gefaeïgeert  1  en 
Öem  toillenbe  ban  fobanigen  fcbanbclpen  fept  fupbe^ 
ren/  fcïytjft  acn 4^abe HDilIem  eenen  SSjief/  baec in 
bp  fepb  /  bat  nimmermeer  fonoe  blijften  /  bat  ftn  fuiken 
Tafï  hem  optgegeben  foube  bebben gebaebt/  bïbbcnbc 
ban  bem  fulïté  niet  te  toiïlen  geloben  i  ja  toccfchcct  Ijem/ 
tiatbpbanfulitcen  feljrim-fluh  toetcnfcljap  bebbenbe/ bP  hem  eer  baer  boo|  toaerfeboutoen  /  ban  baec  in  bcr= 
toilligen  foube/  gelijlibpbpbienbemtoaecfcbout/  bat 
cen  pecfoon  bie  groot  toa£  getoeeft  bpbenO&jabfban Hpcefïec  /  bic  Ijem  gefehb  babbe  toel  te  toeten  /  bat  men 
bnnbantoegniltafleceenfpelfpelcntoil:  ||p/  om bat  men  jjcm  te  beter  geloben  foube/  frfpnft  baerbr-; 
toilt  ïjp  een  bertroubcn  tyienb  bp  bem  fenbén/bp  fal  bem ben  perfoon  boni  fp2cucrt  /  op  bat  Ijp  toeten  moeïjt  /  bat 
ïjet  geen  berfïerbe  Dingen  tbaren/  bpïjetn  gefebieb  om 
ftem  in  mtébertroutocn  te  fMlen  ban  be  ̂ ngeifen.  £p boegter  noebbp/  bat  fijne  tfèeben  be<6»aben  ban  ben 
23erge  /  baec  af  ooft  bertoittigt  toaren  /  bit  bem  baer ban  ooft  foubcn  toaerfeboutoen/  en  geloben/  bat  bp  hem ïren  fcibolefauen  of  beufeïen  en  ontboob  /  (|c.  èefen 
23?ief  ban  ©erbugo  toaé  gebateect  upt  doeningen ben  m  ICugufïi  1587.  <0nDrc  op  be  ftaht  ban  fijnen 
23jief  ftonb  noch :  t?ab  ben  trompetter  baer  fo  roei  até 
gier  beftent  getoeeft  /  Dabben  bem  booj  een  .èarrc  laten 
gaen  até  tjp  toa£.  <&abe  JBillem  ban  «&aflau  /  bit 
fcgone  tooojbert  bah  Ëerbugo  geen  gelobe  gebenbe/ 
anttooojb  hein  albité :  Mjijn  fytett  /  fo  ih  in  u  plactfe 
toare  /  foube  uocb  meer  nocb  min  epeufecen  ban  gp 
boet;  ben  btoae£  of  narre/  fogp  öem  noemt/  tytft pemeengejfjeelanberegetoont/  afêgpfegt/  fofullté 
pp  fijne  baben  en  rebenen  té  gebleken ;  en  fcfterlijh  bet moet  toefen  /  bat  hp  ban  een  nieutoe  of  bjeemt  gefïadjt oer  barren  sp/  Dctoelfcefonbec  rebenen  of  berbient  te 
Öebben  /  be m  foube  begeerên  te  laten  booben ;  toant 
een  oprechte  j&ar  /  bit  i$  altijb  bieefacbtig  /  bie  bebben 
ÖeenooJbeeï  tufTcben  't  goebe  en  quabe  /  felfë  geen  ktb* 
toefen  ban  't  quacb  bat  fp  gebaen  bebben  /  gelnn  befen/ fulttcn  ïeeïijhen  en  fchanbeïijhen  bacb  te  behennen  /  jon? 
ber  ppt  &ehï  óefïcn  te  ïjebben  /  of  rjiecom  opt  gepijnigt icsnn  getoccfï:  hierop  bolflanbelijhee  fierben/  bec* 
giffeniffe  te  biöben  gaenbC  na  be  Öoob/  bit  513'n  geen  qua* ïiteptenbartetnjarre.  ^n  om  allen  befen/  fobibift 
«Job  /  bat  ïi|i  mp  btègeriabe  toil  boert  /  bat  kit  mijn 
©panbenenit/  «en  Oorloge  marl)  acn  boen  gelnh 
bat  eenen  opreel  Êm  Solbact  ehlïöart  met  eeren  toe^ 
ffoet.  25elangenbeben^abeban3lpcefler/  fcljmft 
DP/  tóÖPUènoegberfehert/  batïjpfïjn©panbennim; 
mee  op  bit  toijfe  tjanbeïen  faï  j  en  beeï  min  fijn  oprechte 
«n  toare  ©?ienbcn.  ̂ at gp  gefcf)?eben  Ijébt  ban  be  on= 
bedingen  b^ientfrfjap  tuffebeh  dn^/  baec  ban  iè  (febjijft 

fijn  <©cnabe  <6^abe  VèiWim)  meec  at^  bolb'oenbc  be^ toij^  /  fo  bat  gp  niet  binben  füït  beuc  bien  mibbeï  't  ge? 
ne  gp  foerfct  «c.  SÖefïet  Eefec  of  bit  obec-eeii  homt 
tnettet  berbael  ban  't  gene  befen  jefuijt  /  nopeube  bit trempeï  boet  /  en  ten  mare  in  boo?fefter  toift  /  bat  bp  in 
befe  ftdnfïe  al  fange  erbaren  gebjecfl  #  /  fo  foube  ih  met 
meecbec  teebt  mogen  feggert  ban  be  SHefuijtcn  /  't  gene 
lp  ban  bk  ban  Itepben  fept  /  a^  bat  fp  ban  fulfte  JUSee^ 
ftec^  ben  gacefo^mcecbe  3(uftitie  bebben  geïeect. 

3n  fijn  bierbe  Kapittel  Ijanbelt  bp  ban  be  toactbepb 
Jee  Sententie/  en  begint  in  béfec  mariiecen  :  s^en 
ftan  niet  locbenen  /  fcfyrjft  bH  /  of  in  btft  fententie 
5ijn  fommige  bmgeh  toaec  /  alj  bat  ben  ocmen  ̂ etec 

,    .  öttrecuteerti^boojben  jtdaérbe/  en  in  bier  quartie* 
'  ̂  cengebeplt/  betbooftopbet  23oïtoecft  geflelt/  en  be quactieceD  op  be  biec  pootten.  %n  té  ooit  toel  te  gelo? 

ben  /  fcb$ft  bp  /  bat  bP  bupten  prjne  en  banben  beftent 
Ijeeft  /  toat  m  btft  Sententie  fiaet  /  en  bat  bP  öaec  op 
geboot  i^.  ©it  han  al  jijn  met  ontfcbulb  bcc  gefuttcn: 
rnaet  /  fcjmjft  bp  /  met  grote  fcljulb  ber  Calbiniflen  / 
bectóemec  duDe  en  getooonlijfte  pwetijften  1?  bun  ge* 
toangencn/bpfonbee  bit  m  fahen  bt$  <J5eloof^  gebangen 
5Dn/op  berfebeubeu  mauiecen  te  inbucecen/  fo  met  toj- V.  Dcch 

menten/  fomet  beloften  bart  Wphepteii  boiïttmm/ 

£5LJP?£i  Jtflpenfp  ben  ban  ftant/  tegm  hunbV öjieghjhc  belofte,  ̂ ifmen  bit  oSiStóSrfS mineert/  men  fal  bebinben  bat  bitbeSe  bn  S 

!fn  ̂SWhÖtm gebu„,chcn ^SgSsBSSi 
£  !' iT/u*"}*!!  öfrDat  ö^Öellbe  tetoergb  te béngen  /  fp  fu\k nfe  ben  ̂ emel  fo  baft  tocfetracn  /  aid 
or  fp  baer  alleen  JMee(lcr?af  toarrn  /  ento«Ue°»i  ̂   baer 
ï  "ftm  //P  ö? epgenfe  met  bc  pijnbunh  en  boons 11  c ttefclfc  ptjne /  of  nabeconbitie  ban  beperken/ biefp  fcfjerpclnh  toeten  te  onbertafien/  baer  toeten  fn 

fSSSÜ  rlauïrnK  r  ̂ffen  Sefuijt  /  om  fijn  feggen ™  lc  ftpujen  /  biengt  eenige  €ngelfe  qxmpdcn 
toÏÏL&  ̂ Öeeïanbec^  berbaelt  aï^be  ecemprlm m  öe  ongeile  i|iflocien  /  en  in  bt  Sententien  bah  be geerecutcerbe  ©ercaber^  mebc  béngen,    m  fal  men 

riSE?**!  '^ M*Wl  ör0f  Wortcn/  en  hïare  fen» tcntien/  ̂ cten/  Ziehen  ert  onbecteheningen  bon  De 

&Uf  *!  \  ?tf!  lf  üan  toerbjapmgen  ban  be  mee, rongen/  hebben fpfobaft/  en#ifpfaiftcmeeficr?in/ 
bat  haer  baer  in  memanb  te  bobcn  gaet  /  geli ju  hier  in bet  ecempcl  ban  f  eter  £anne  felbe  /  bit  Ijp  fcub  bar  fe 
pp  De  fnnbana  gefmetcn  hebben  /  en  baer  upt  gebmfu t  gene  fp  tegen  be^cfuitcn  begcecben  fo  htt  üüt  bc  \ch* tentic  bWt :  boegt  befen  ̂ efuijt  baer  bp  bk  bt  fenren* 
tic  intecp?ctcrcnbe/baer  upt  toiï  trechen't  geen  baec  niet intoerb  bebonben/  eninterpteterenbebetooojbenban 
bt  fententie/  boubenbe/  bPbtbet  bekent  ooch  al  mebe 
bupten  ptjne/  bat  té/  feptDefen3Jntcrpjctateurecrfï* 
mael  in  pijnen  en  baec  na  bupten  pijne/  en  baer  na  hreft 
bP  t  felbe  moeten  in  't  openbaet  behennen  boojb2cefe/ fept  bP/  ban  beecitégeboelbe  pijne;  toant  befdttcii  fcub 
bP  /  gemecnlijh  meer  geboelctté  ban  brrflanb^  hebben. 3^  bat  met  toel  geargumenteerd  j&orbraité  becflaen 
top  upt  jlollanb  /  fepb  ben  Sefurjt  /  bat  hn  biubjlté  firn P?opooften  en  belijbeniffen  beranberbe.  jifeaer  toie  ;nn 
bk  upt  t ollanb/  baer  upt  bp  bat  brrfïach  beeft*  2  hn 't bie  gme/  bit  baer  ober  en  bp  getoeeft  tfn'  toien^  namen 
in  be  Sententie  ?ijn  uptgebmiit>  ©at  té  niet  gcloofrilt/ b  anbere  bic  baec  nietbp  jtjn  getoecfï  /  toat  \sttcn  bk 
baec  af  >  m  toat  geloof  mecitccen  befelbe*  ̂ n  Ictborlt 
op  beonbefebaembe  floutighepb  bek$  ̂ tfnijtël  bie  in  't epnbe  ban  bk  Capittel,  upt  De  óubeipraufeèifiorien  bit ober  bupfent  garen  beu  ̂ ephgen  ̂ egoriu^  €eroncn^ 
fté !  fcljKef  ban  een  becrabcrlöh  f!uh  baii  ben  oubcn  gob^ lofen  lüouing  <©ilpericu^  /  ten  felben  ttjbe  bcbicben  /  en 
bc  faaealöaec  berbaelt  ̂ tbbtnbi  I  fo  bp  bat  gocb  bonb/ 
fepb  /  bat  befen  feoning  ban  fijn  #aerb  afgaenbe  ooit bermoojbtoerb;  maec  bk  tort  ü\  Oaec  upt  ban  bcfeó 
gefunt^  floutigbepb  alleen  feggen  /  bat  bp  fclnüft  I batbcnjloning<0unteranité/  befen  feoning  <Öiïpcci, cité  na  fijn  boob  fag  ban  ben  Jephgen  (Cetcicu^  /  %it 
Icpopte  Higanen/  toerpen  in  eenen  biepen  bperigen 
^ut  /om  baer  ten  eeuwigen  bagen  te  bianben/  en boegt  baer  ban  floutelijh  bp  befetooojbeni  Mkt  min 
en  fulïen  btft  logenaero'  ontfangen ;  toant  <8ob  /  bic niet  een  ïebig  tooo^b  ongefïraft  laet  /  fal  btft  grote/ 
grobe/  fchanbclrjhecnfcbabelijlieïögencn  niet  foubec 
grote  ftcaffinge  boo^bp  laten.  &iet  bier  Ecfec  /  bier 
tooien  bt  ̂cbcpcncn  ban  3tcpDen  bp  befen  Sfefurjt  al beroo?bccltbop| grobe/  fcbaiibeïijhe  en  fcbabelijht  lo» 
genaecg/  en  geconbemneert  ten  ceutoigen  bpere  en  bcc* Docmenifte  /  en  bat  benlilpbcn  ongcljoojc  bah  Dcfcri 
3jCflilJt/  biebll^roept:  Audialrerampartem. 

gn  fijn  bijf  be  Capittei  bcfcbulbigt  §p  bt  fententie 
tegen  #etec  ganne  ban  tfeflig  ïogencn/  bie  bp  fept/ 
bat  upt  be  getupgenifTeber&tebcn  en  perfonen  hlaec? 
Itjh  blnïtt  /  baec  upt  bp  fept  fijne  anttooozbe  genomert 
te  hebben  /  toelUc  gctupgeniffe  top  hiéc  na  ftojteUjft  ful- ïen obeclopen  en  ontbcchen  /  om  te  fïen  of  bie  fuffifant 
$ijn  en  gelobe  irtetitecm. 

3ju  ïjtt  fefle  Capittel  macht  bP  een  gcoot  bïfeouc^ 
opijrttoöojb^ecte/  entoil  betoijfen/  bat  be2cfar> 
ten  geen  ̂ ecten  en  5511 :  om  bit  te  toebeclcggcn  /  alfo 
bat  biec  toepnigten  pjopoofle  noint/  én  bc  ̂iflocic 
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ban  peter  panne  toepniguecoett/  toiüft  biec  baec  ban,  Mnfial  patreban  £.  Negeen  tot  <®z\ftl  baec  uut 

fcljcnöm/  latcnbebeiftbeologanten/  bie 't  ïufl/  barcj mebc  begaen  /  bie  ooft  toepnig  toccft£  fouben  maften  / 
om  niet  alleen  fuïïi£  te  betoijfen  ,•  niaec  ooft  ftïaerïiju 
te  betonen  /  battet  (o  gtoten  ecnigbepb  onbec  be  pau? 
fcïtjftc  töeïigie  niet  $  /  aï£  befen  ̂ cfuijt  fïcb  coemt. 
<Daec5ijnt5oecften  genoeg  gefebjeben  ban  oneenigbe- 
ben  onbec  be  paufeïijfte  Heecacen  /  ïuft  bem  bie  te  toe* 
beeïeggen  en  tegen  te  fcb?ijben/  bP  faïtoecft£  genoeg 
toinbeu. 

3}n  't  febrnbe  Capitteï  bifputeeet  bp  /  of  be  gjefuij' 
ten  moojtbabig  3ijn.  3&e  (Saïbinifïcn  /  fcpbbp/  feg* 
gen  ja  /  en  be  §[efnrjten  feggen  neen.  ̂ u  fepb  ben  3te= 
frc£  te  toijfen  tot  be  anttooojbe  tfcanctfci  JBontani  / 

op  bet  23oeftban  ben  ïogen  2Ubbocaet,aicnoïbu£/  te 
gen  bc  Sfefuijtengebigt/  'ttoeïft  bP  fept  bat  ftcut$  m 
Dcfc  &p?ane  fal  uptftomen ;  fo  beeï  ma  aengaêt )  ift 
befcbuïbigenocbontfcbulbige  benlupben  niet/  enïaet 
benïnpbcn  batfeïbe  becanttooojben  /  boebtémp  niet 
onbeftent/  bat  bp  ©onniffeban  bet  parlement  ban 
Pacijö  /  be  3|efuijten  ban  bet  Coïïegie  ban  Clecmonb/ 
gebannen  3ijn  getoojben  upt  Patjj£/  aïg  ©ccbecbec£ 
bec  ̂ onftïjept  /  becfïoo?bec£  bec  gemeene  toelbaecb  / 
en  ©panben  be$  fooning?  en  be£  %aub£  /  en  moeten 
bectceeften  tipc  pacijg  binnen  biie  bagen  na  be  pubïica; 
tie  ban  bat  Ürrefï/  en  booit£  binnen  beectien  bagen 
lipt  ïjet  gebeele  Öoningcijft  /  op  pene  fo  fp  bie  tijb  ober 
fïceften3ijnbe/  baecnocbbKHben  gebonben/  gefïcafc 
tctoojbenafê  cuïpabïe  banCcimen  ïsefe  j|fèajefïati£. 
bonnen  be  3jefuijten  bugbanigen  Sententie  toeï  boo?t 
brengen  ban  be  gene  bie  fp  Caïbinifïen  noemen  i  3(è  / 
bat  genoeg  bat  befen  !3Jefüijt  fept  tot  fijn  beufeïjoninge 
öatljpfctoijfttotcen  2$oeft  bat  niet  gebonben  toojb* 
en  boe  toiïlenfe  bccanttooojben  aïïe  be  beccabecijên  / 

bie  fp  ten  tijben  en  bp 't  ïeben  ban  be  üoninginne  <&\ï- 
Sabetb  tegen  befteïfê  pecfoon  ïjebben  bift  en  menigtoec; 
toen  boojgefïeït  /  aiibec£  ban  met  jnaetueng  en  ïogencn 
fonbeefónbantenteu*  <£nïjoe  toilïen  ooft  fp  ïjen  bec* 
anttooo^ben  ban  ben  <&upbeïfcn  aenflag  /  bp  eenige 
toan  benlupben  tooojgenomen  /  tegen  ben  pecfoon  ban 
ben  Honing  3Jacobu£  /  be  fóoninginne  en  bec  feïbec 

ïtinbecen/  en  bet  gebeeïe  patïament  /  om  bit  aït'fa 
men  te  boen  fp?ingen  met  23ufpoebec  >  ©o?becg  be  be 
roeminge  bie  befen  ̂ efnijt  boet  /  bat  be  ̂ jefupten  ben 
P^incc  iitöaucitiué  een  ïanft  ïeben  toenfeben  /  enbege 
ren  te  boderen  i  upt  oo^fafte/  fepb  öp/  bat  ïjp  ïjem 

goctgebaen beeft;  mantaï^in't  Slaec  1592.  «èteen^ 
hjijft  ingenomen  5ijnbe  /  tna^  tym  een  €ngeï£  3|efuijt 
genaemt  i|encift  &anne  }  boo?tgcbL2acIjt  /  betoeïftc 
befcïjuïbigt  toect  /  bat  ÖP  be  ftoninginne  ban  €nge= 
ïanb  ïjabbe  toilïen  becmoojben  i  maec  aïfb  (0^abc 
Maucitiu^bemfeïbecöabbe  onbecbjaegt  enonnoofeï 
tocbonben/  ïjabbeïjpïjemtoeïgetcactecct/  en  niet  aï* 
leen  b?p  en  Io£  laten  gacn/  maec  ooft  toat  ïjcm  geno* 
mentoa^toebecgegeben.  ï^efebacb  Pan  |©aucitit$ 
i^fonbec  ttuijffel  P?tjfeïijft  /  bat  Ijp  ben  onnofclcn  ïjeeft 
tojn  geïaten.  ̂ e  anbece  cebcn  toaecom  ben  ̂ efuijt 

fepb  /  bat  f?  't  ïeben  ban  ben  $jince  IBaucitiu^  gcfocfe jtjebben  te  bo^becen/  fepbïjp/  te  toefen/  bat  fp  na  fijn 
Doob  eenen  argeren  bjee£ben  /  baec  upt  ban  bïijftt  / 
bat  fp  fijn  Ieben  niet  foeften  te  boibecen  om  be  lief  be  bie 
fp  tot  ïjem  bjoegen  /  maec  om  baec  epgen  boo?beeï  /  bat 
fpbanïKtn  (joopten  en  bccbjacljten ;  bit  i$  be  cccljtc 
lief  be  niet.  ©oojt^  toil  befen  fjjfefuijt  ooft  betoijfen  / 
bat  töobcttujS  pecfoniu^  /  3Jcfiujt  upt  «öngelanb  / 
toecfeïjepben  «èngelfebeeï  goebg  gebacn  \}eeft  /  en  befeï; 
be  ban  be  <6aïepen  /  baec  op  fp  ban  toegen  ben  &paen* 
fen  honing  of  fïjn  Officieel  gefleït  toacen  /  beeïofï 
§eeft.  Büaec  bat  bctoij^  i$  niet  bienfïig  tot  betoog  ban 
bat  be  3Jefuijtcn  niet  bloeb-gicng  5ijn:t)eeft  ïjp  bit  *&n 
gclfc  fijne  Batte  /  bie  onfcbulbeüjft  op  be  (©afepen  gefet 
tojatert  /  geljolpen  /  batfe  baec  ban  beriofl  toacen  / 
tooo|toaerbegene/  bic  ï)P  bit  goeb  bctoce^  /  3tjn  onge^ 
ttonffelt  beïe  in  fye m  gcljouben  getoeefl ;  maec  ten  is 
geen  betoij£  ban  fijn  boojftel.  ©oo?t£  om  be  Sl^utjteii 
te  becfeïjonen  /  en  be  05ei-efo|meecbc  te  beïaftcn  /  bec^ 
bacït  ÖP  ban  eenige  fepten  m  't  begin  ban  b'#o?ïoge  bu 
ben  <0^abe  ban  bec  Mach.  bctaebcn  /  aen  Cojuelio 

bP  toil  befluptcn  /  bat  be  <£aïbiniftcn  bloeb-giecig  3i|n; 
maec \$  bit  met  bemaïtoettigbetorjé/  bat  eenen/  upt 

eenen  bittecen  baet/  bie  bp  (ïjoctoeï  t'oncegt)  tot  be 
<6ecfïeïijftbepb  bjoeg/  om  bat  3ijne  ©junbrn  en  l&aeg* 
febap  t'oncecbt  ömgeb^aebt  toacen  /  bat  bp  Pcb  Het 

boojftacn  /  bat  be  <6eefïcujftbcpb  gepjocucccrt  babbcn/- 
en  bp  tojeften  toilbe ;  maec  \nie  té'cc  boclj  bie  fuïften 
baebgepjefen  beeft  i  3©eetbnniet  of  \ni\  bp  niet  toc= 

ten/  bat  ben  boojf'5.  <6?abe  /  om  bie  en  aubccetoieeb; 
bcben  bp  tym  bebicben  /  baec  obec  ban  fijn  €ccelléntie 
ben  ̂ iiice  ban  €>cangicrt  /  ban  fijne  Staten  i^  afgc- 
fïcltgetoeefï/  en  lange  geboubcni^/  en  uut  ben  ILan^ 
begeeft  moeten  bectcccften  /  5ijnbe  (o  om  bat  bn  befc 
^>olbaten  moettoilïigbcpb  ongcflcaft  geïaten  baböc/ 

ban  befelbe  ï|ccce  beminö  /  aïsS  ooft  om  b'eecc  ban  fijn 
geflacbt/  uptbenltanbcbectcocftcn/  fonöec  meccbcc 
fïcaffe.  ©efen^leruijt  toillenbe  be  goebectiercntïjcpt 
bec  3fefiujten  /  en  bat  fp  niet  bloebgiecig  51J11  betoijfen/ 

fepb  ooft  in  bit  kapittel'/  öat  in 't  3aec  1571  aï^  be gcoutoeïijfte  moojb  binnen  ̂ acij^  Qcfcfyebe !  be  %tfafc 
ten  beïe  /  ja  etteïijfte  bonbecben  bet  ïeben  Rebben  ge^ 
falbeecti  enbiecuptfepbbpmagmenoojbeeïen/  ofbe 
3Iefuijten  bïoeb  giècig  en  moojtbabig  5ÏJ11  /  of  liebec 
baecbecboobïijftec  ©partben  toeïboenber??;  maectoat 
betoij^  bjengt  bp  baec  ban  /  niet  ban  fïjn  bïoot  feggen  / 
fomen  baec  ban  in  be  Üifïocien  nietbinb  (beeï  min  bat 
be  Honing  becnomen  babbe  /  bat  fp  ban  meeninge  toa^ 

een  aïïe  be  Catïjoïtjftcn  om  te  brengen  / )  't  toeïft  bec* 
fïect  en  ïogen  i^  /  baccom  bp  be  J|ollanbec^  niet  gelooft 
toect;  maecbenaboïgenbefóapitteïcnfuïïen  on^ooj- 
fafte  geben  om  biec  ban  nocb  bjeebec  te  fcbiijben. 

3In  bet  naboïgcnbe  acbtfïe  Capitteï  banbeït  bp  /  of 
be  vïTaïbinifïen  mooLJtbabig  5pn  aïboetoeï  biec  be  qucfïie 
niet  anbec^  i^  /  ban  ofbe  Sententie  obec  ̂ etec  panne 
getoefen/  toaecaebtigi?  ban  niet;  en  om  fïjn  bittecen 
gepaffïjt  gemoeb  te  openbacen  /  fo  fept  bp  /  bat  be  €aï^ 
binifïen  Meen ;  maec  be  Cbufïenen  /  baec  meöe  bp  be 
Slefuijten  meent  /  ja  feggen :  <ém  bit  te  betoijfen  brengt 
bp  menigte  ban  fefoicfteïpfte  ïogenen  boo^t  /  fo  ban  ge* 
fcbiebenifTën  in  ©janftcijft  /  jlebecïanb  /  Cngeïanb/ 
aï^  eïbec^  /  bie  bp  obecboop  baelt  /  niet  fo  be  feptch  ge* 
fcbiet3iju/  maec  fofe  in  fïjn  ïogenaebtige  becfTenen  ge* 
bjoept  3tjn  /  en  bem  in  ben  fïn  ftomen.  ̂ p  bccbacït 
meec  anbece  gefebiebeniffen  /  bie  ift  niet  toil  becfeïjonen  / 

maec  bP  moetec  aï  ban  't  fïjne  bpboegen :  en  aïë  't  bec? balen  ban  be  gefebiebeniffen  /  fonbec  Öetoij£  /  plactfe 
foube  moeten  bebben  /  en  geloof  mcciteccn  /  baec  foube 
fóbcïegefcbicbcnifTen  boojt-getyaebt  ftonnen  tocibrn  / 
upt  be  i^ifïocïen  ban  befen  tijb.  Itëaet  toacc  toe  bicut 
bitbecbaeï/  anbece  ban  om  opcoec  te  bectoccftcn/  öacc 
be  gjcfuijten  gcote  mcefïec£  in  5ijn  /  fo  bc  ̂ ifïocicn  be«= 
fe^  tijb^  obetbïoebig  getupgen ;  en  ïjp  bccbaeït  becfcöcu^ 
ben  manieren  /  bie  bp  fepb  bat  gcbnipcftt  toecDcn  bp  be 
Caïbinifïcn  /  om  be  Ëupben  ban  ftant  te  beïpen :  tnacc 
anbece  ̂ ebnjbec^  bccljalen  /  bat  bie  gcb^upftt  toecben 
ban  be  ̂ cfuijten.  .f^aet  boojt  biec  toat  befen  JefUijt 
becbalenbe  pjijft  /  te  toeten  /  \iet  ombrengen  bp^ufïi- 

tic/  fept  bp/  ban  gjanueften  ban  ben  ï^obe  jonge'  2^ocb-. tcc  f  bie  na  ïarige  gebanfteniffe/  om  bat  fp  ïliettec^  toaj/ 

en  bace  ̂ oft'contoen  /  baec  fp  bp  tooonbe  /  tot  be  ïliet* tecpe  berlept  babbe :  3}a  fepb  /  tegen  be  toaeebcpb/ 
batfe  IDcbcrboop^  toa^:  J>atèfp/  fepb  bp/  na  bat 
(jacr  P?oce0  lange  gebukt  babbe  /  na  fóepfcclijae  Vètu 
ten  en  ïteebten  /  met  cijpen  cabe  bectocfen.  ©nfe  i|ol* 
lanbfe  Calbiniflen  /  fept  bp  /  meenen  bat  fp  ooïi  €& 
binifi  toa£  /  en  baecom  niet  moebte  beebcucen.  ^iet 
biec  befen  3iefuijt  /  bie  befcbulbigt  befe  USaget  met  baï* 
fclje  ïoocn-tael/  batfe  i©ebecboop^  toa^/  baec  aï  te 
gcote  fefterbept  tec  contcacie  af  #  maec  of  feïpon  fulhé 

toaec/  aï^ 't  nietig/  ban  toat  Üiepfeclijftc  i©men  en 
fteebten  macb  befen  Sfefuijt  boeïj  fp?eften^  gjööit  lief  be 
en  goebertiecenbept  /  en  geen  tojccbbepb  /  fo  betoare 
ong<©ubboojfulfte  facbtmoebige  en  goebectierene  foe^ 
tigbept  befer  3feftnjten.  .ïBaer  bp  meent  bat  bp  bet  bate 
mebc  al  te  reebte  geb,!acbt  beeft  /  al£  bP  fept  batfe  l\et* 
ter^  en  J©cberboop£  toa^/  'ttoeïeft  balfdj  i$l  fotop 
toel  berfeftect  5ijn  /  batfe  in  be  toace  O^erefojmeecDc  pc* ngie 
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ïigieonbettoefen  én  opgeboeb  toag/  entree  opïïanb*)  €ngeï<$  ïeben/  fo  fpieefct  ïio  ban  öe't  Caïbïnuini  te- bafïelpgetoiben/enïebenDigonDerDeaerbegeDoïben  (  ben  /  Daec  uut  Ijp  befïupt  bat  DeCalbinifW/  om  & 
$  /  en  gcDoïben  5pbe  /  fpjong  ben  S&euï  op  Ijaren  fijn  tooojbe n  "te bïijbeh  /  boeren  een  ncbefo'meert  <C^ bupft/batmenfc&oo?De  «rijten  en  fteemen  ban  ppe  on;  bin#  leliën/  na  Ijun  eonetipifcentie  / bit  hén  binft  toe 
Dec  be  aerbe.  Stan  btfm  gjeftigt  on£  bjoet  maften  /  Dat  |  ben  toilïe  be£  toerclb£  en  De£  3DupbeI£  ♦  JBat  m  De  toe- 
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3in  |jet  negenbe  Capitteï  ïjanbeït  Ï)P  ban  be  bergenj 
ftmtje  DetCaïbinifec  enDecÖJcfuijtct  ïeeeiuge;  en  om 
uo:t  te  maften  /  ftn  p^flDe^fuijtfeïeeringe/  fóban 
Ijaêc  outïjepD  /  aï£  ban  Ijaec  uutlegginge  Dec  ̂ cïj?tfttu 
een/Die  fp  upt  be  23oeften  bet  oubcc  lïcrfteïpc  3teeracr£ 
en  ï|tfïorpfc[)itjber£  Ijebben/  en  fepD  bat  fp  Daer  iit  flaéc* 
fïeïnft  ftuöetên  ni  De  ïDofcfteren  ïeerert  /  Ijoe  men  Die 
berfWn  en  untïeggen  moet  •,  maee  be  Caïbinifïen  /  fepb 
.fjal  aï^nefbjmatcurgDettocrelD/  boen  contrarie/  fn 

boïgen/  fcptïjn/  öunepgcngoetDüncIicnin'tuptïcg= 
gaiDerkèct)2jftutc:  fp  paffen  nocïjdplleecaet^/  nocl) 
op  l^epïJgen  /  nocl)  op  oub  gebmpft  bet  tjepïige  heeften  / 
maèc  jp  leggen  bc  £>cfj2iftute  upt  /  grip  fp  bie  biuDen/ 
öatljetïjunpafi:  fp  brengen  ganfefiëen  nieutoe<iBece* 
founcecDeïeccinge/  fept  Ijp/  Die  fp  niet  bctoijfenfton; 
nen  Dat  opt  na  Den  tlpofïelen  ttjDen  in  bë  geïjeeïë  toeeeïb 
bppemanben  getoecff  ig;  noclj  nonnen  niet  beténen/ 
Dat  in  ecnige  Hecraër^of  If  ïflocpfcïjTtjbei:^  /  ïjun  Tetcin= 
ge  ban  fo  bette  /  Dat  i£  ban  De  ̂pofïelcn  tijben  eerfl  tèt 
Caïbimté  gebïogën  i$.  ©ó?Der£  /  fepö  f)P  /  bat  Der 
3jefuijten  leerefcljier  be  fjccle  toeeeïD  met  ftenuiffe  Clj2> 
fit  betbuït  i  berïjaelt  be  3lanben  en  pïaetfen  Die  fp  al  be-- 
heert  fjebbcn/  en  bat  fp  be  ©jjeftfe  fóeeften  ban  Ülecan- 
D^ien/  ̂ ntioc^ien/  Conflantinopoïcn  ƒ  ̂c.  genoeg= 
faem  met  Den  #au£  Ijebben  berecnigt  /  fo  Dat  fp  <0e* 
fanten  aen  Den  pat$  te  föomen  ïjebben  gefünbcn  / 
ïjem  beftennenbe  boo?  fëabet  ber  ©aberen  /  fijincc  ber 
©atriaterjen/  Den  Derticnbeii?llpafMon$  peeren  %z* 
fu  Cfjufti  l  Den  bijfben  «JÊuarigeïifï  /  Den  nabolgec 
ban  &inte  $etec  /  jgc.  $fp  fepD  ooft  Dat  Den  23?tef  ban 
Jfêiletiug  /  ̂attiatcö  banSNctanbjien  /  <©efetelDe 
ban  «gónftantinopolen  /  Die  De  §>onc  ban  Den  i$tett 
ban  BoojDbjp  meDegebjael)tï)f cft  geïjaD  aen  fijnen 
©aDec.  /  een  betfïect  Calbinugfabelboeft^ften  ij? ;  om 
?jet©oïfttotj0  te  maften/  Dat  Den  $au£  ban  tornen 
Cï)?ifii  ̂ taööouDec  niet  $  ;  en  fepD  Dat  Den  feiben 

23u:ief  nopt  in  <&2ieft£  /  maet  in  't  3tattjn  gefcljjeben 
i$l  nöcïjoptte^onfïantinopel  gebjeefï  if',  en  meer 
Diergeïpefioiite  logenen/  Daet  5p  ban  obetbïoet  De* 
toelfte  men  genoeg  bjeDerïeggenfouDei  maettoant  Dit 
De  Sententie  ban  $etec  #anne  nietaengaet/  en  Dat 

ï)P  een  mengelmoe^  t'famcnftóoftt/  of  een  olppotribo 
op  fijn  &paen£  /  fo  bjillen  top  bit  moepten  fpaten  /  en 
anbece  Daec  ïufï  toe  tjebbenbe  /  mcDe  ïaten  begaen  /  fo 
tttte  öun  DUnfet  Dat'et  De  moepten  toeetDig  sp  /  eenige 
bo?bet  moepten  om  béfe  betftabe  f  ottigljcben  te  beant  ■ 
toóojben/  bie  fijn  boo^fïeï/  nópenbe  oe  Sententie  ban 
petec  panne  /  niet  aengaen. 

gnfijntfenbeCapittel  maefttDn  eenbetgehjefcinge 

ban  be  Slefuijtcn  en  Calbinifïen  ïeben  /  in  't  toeïfte  niet 
tè  bat  be  töec&tet£  ban  Eepben  of  be  Sententie  bet  fel 
bet  tegen  tyttct  ̂ anne  aengaet  /  maet  een  betoemingc 
hei%tMten/  Diebjptoattjoogi^;  namentlp/  bat 
fp  om  tjaec  Deugbïp  leben  fulïen  fitten  bp  be  ̂ pofleïen 
op  betbjaèïf  Stoelen  att  öecljtec^/  om  te  oojbeelen 
De  lebenbe  en  bobe :  ̂p  betoemt  fici)  bat  be  cepmgljepb 
Dec  «Jefuijten  onbet  |)nn  *i5ngcïi^  i^  /  fonbêc  eenige 
fufpitie  ban  bupligfjcpD  5  De^gelijft^  betoemt  öp  Dat  Dei' 
S^fuijten  atmoeDe  Viilft^  5P  /  Datfe  aïlc  öaec  goeD  moe* 
ten  beriaten  enDeriHimén  upt-Depïen/  Doeiocï  men 
Ogenfcöijnlijft  fiet  /  bat  ïfaet  iupfen  en  Cóllegien  jijn 
fiebout  aï^  ̂ eeten  ïfobcn  èrt  §aïiapfen/  en  Ijaec  in* 
nomfien  ban  ïanbeh  en  genten  fogtoot/  bat  fp  bie 
niet  nonnen  bettecen/  ïebenbe  folecuedijft  al^  eenige 
#etfonen.  9^  bat  niet  een  gcote  acmoebe  i  bie  aï  bat 
Derrjftfïe  bettoetelb  geniet/  niet  ontbeten/  jasijn  aï 
ban  een  fïn/  ftebben  alle  maeceen  Ijcctè  eii  jieïe/  en 
toateen  banrjen  gefcljieö/  treeften  fo  tjen  allen  aen/ 

eben  of  't  öen  gefcljiebe.  %l$  Ijp  on|  nu  be  Sfefiujten 
ten  ïjoogfïen  gepzefén  t)eeft  ban  tjnn  Ijeplig  enfupüer 
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©uf  fiebp  (fept  Den  3,'cfuijt)  Dat  alle  Der  Caïbtmfïni gerefpjmeerbe  toetftenupt  DefeDne  Dingen  ftomen  /  fo 
be  flna&e  gcnegëutliepD  fjen  Djnft/  en  met  De  nainïfle rjS/ 
f&ebttianten  en  Confïfloriaiiten  /  na  Dat  Die  meer  in 
Caïbhni^  ïeeren  erbaren  3rjn  J   Den  gcrefozmeeröen 
geeft  meer  ingcb^onftcM  ïjebben/  en  beter  ban  De  ma* 
ntcrcDertëefojmatie  toeten:  ̂ unÖobaerDjie (fepDftp) 
i£  al  te  groot  /bat  niet  alleen  een  ongele  f  rt  %  m&a  cïjt£- 
maii/  maer  ooft  De  ©jóiitoen  fclbe  /  bo:ben  Ijacr  boom 
alle  be  onbc  3lciTacr£  öer  llcrften  fïelfen  /  hhn  (0bcrfïc 
betfiuaDen  /  entoatfp  niet  bettoni  befcljimpen  en  be^ 
fpottcn :  €ot  betoij^  ber  dTalbini jlfen  grote  öotmoebig* 
bent  /  brengt  Ijp  boójt  eri  fept  /  bat  Den  iBintfier  ̂ Cn- 
D?ic^  B^eïupn  in  ̂rïjotïariD  /  iii  fijii  Sermoen  of  p^e= 
Dicatiefouöe  opcntlyft  gefept  ïjèhbtn:  IBp  Ijebben  bcii 
tanig  gemaeftt  /  entopftouueu/  ja  fuflen  htm  toe= 
berom  affetten    ië'tbat  Ment  niet  bctetnaon^toij 
boegen;  en  bat  ben  felbcn  'lêinifïcc  /  Ijoetoelljp  ecn^ 25aeftër^^ooni^/  öem  bermeeten  öceft  /  Dat  ijp  ben 
ïftpljcec  óf  25ai-on  ban  S^atfp  /  upt  rjet  <0ouberne* 
ment  ber  ̂ itaD  ban  ̂ int  ̂ nbjieë  te  fuïlen  bettoten  / 
Ijettuelft  Ijem  nocljtantf  ban  fijn  Baaj-onDer£  quam  en 
toeueïjoojbe.    ̂ egetcfo^nieerbeliefDe/  Dat  té-/  D'ón* 
hup^ljcpD  (fepb  Cofïcrul)  regeertmcéfï  ónber  bt,  Qiti 
Dicanten ,-  tot  bctoij^  ban  Dien  /  lyatlt  Ijp  een  etempel 
boojt  baueenenDte  l)P  noemt  opperde  4^eu?7  #?eDi» 
caucof jaöiniflec  binnen  Etooï/  Defe/  fept  Ijp/  Jeefc 
met  btfc  gcrcfo2incerbe|liefbe  lang  berbolgt  een  JBe* 
Dutoc/  Die  ïjpennöèltjft  tot  fijnen  toillc  geftregen/  en 
op  belofte  ban  troutoe  /  fifn  onftiip£ljept  met  ïjaerge^ 

pïeegïjtöefft  /  niaer  hteft  Daet  na  een  anbe'r  jongec/ 
fcljoonber  en  rijfter  gefoeïjt  /  baer  bene  b'eetfle  met  gro? te  jaïour?ïicPt  ontfïeften  5ijnbe  /  foube  in  be  ftetfte  toe* 
fenbe  Daer  btft  j!©aetinug  pjebiftte  /  oberepnbe  gefïaen/ 
en  met  Wpberflemme  gefp^often  Ijebben;  <i^gp23o^ 
get$/  en  gelooft  Defen  fcfielm/  berraber  en  logenaetf 
niet/  ïjpö^ft  nipgetrout/  foenfo  metmp  geleeft/ 
eni^  mijn  man  boo*.  <ï5ob  enbe  toerelb/  en  Dë^  niet 
tegenflambe  foefttljp  een  anber  te  bebjiegen/  enfalU 
al  t'famen  met  meet  anbere  bebjiegm :  i|et  toeïefte  De 
(^berigbepD  beroozfaeftt  Ijeeft  Datfe  öem  uptDe£>taö 
gebannen  ijebben/  en  i^  Daer  na  tot  Campen  géftomen/ 
altoaer  ÖP  tm  Docljter^Jnneften  Eeele  genoemt/  feec 

begofl  te  b?peni  maet  fp  betfïam  tjebbenDë'tboo^. ïeelijft  fept  /  tytft  öem  fijn  affcljeuD  gegeben  /  en  i$  met 
fcljanbe  moeten  ban  baet  gaen.    <&efe  ttoee  etempeïert 
gaen  immet^  De  faM  nócïj  Sententie  ban  peter  panne 
niet  aert  /  ttiaët  ttiaet  toe  Dienen  fp  Dan  Ijier  /  al^  meet 
anDere  bcrljaeli  ï  om  Dec  31efuijten  v^ngeïife  repnig* 
Ijept  te  meer  te  Doen  blinften  /  aï^men  Die  toil  gclöben. 
©bo?t^  fepb  Ijp  noclj  bat  h\m  gerefo^meetbc  trontoe  / 
bat  i^/  ïjun  gierigljepb/  niet  minber  i$l  en  baer  on 
berfjaeït  Ijp  een  erempel  /  Dat  ÖP  tot  doeningen  fept 
gefctjiette3ijn  /  Daerljpfept/  öatttoèe23o:ger^/  Den 
eenenClae^i©L?ocftgicu  en  Den  anDcrenïfcnnan23eï* 
ïingen  genaemt  /  bepbè  «aTonfitoriauten  /  fo  familiaec 
tegen  Den  anberen  toaren  /  Dat  £iae£  ̂ erman  noembc 
en  §\t\t  boo?  fijnen  ©aDcr  /  en  herman  nocmbe  en  [jielt 
C\at$  booj  fijnen  ̂ sooti ;  imnier?  alfa  €\at$  etlnfte 

ponberi  gemunt  43ouD£  bu  öeui  [jaDbe/  'ttoclft  ï^etmait 
fertoel  toifï/  enfnlfte  pjacfttijue/  batöp  crtijfte  finc= 
feeuban  Dat03ouDunt  fijn  Comptoit  fticeg/  enlcpöe 
Daet  eenige  nieutoe  gemunte  aenpennmgeu  in  De  plaet* 
fe  /  ni  fo  Ijem  Dit  toel  gduftt  toa^  /  en  battcr  geen  fufpi= 
cie  op  tjem  biel  /  fo  pjactifeetDe  Ijp  ooft  om  De  rcfïe  meDe 

te  beftomen/  'ttoelft  tjem  ooft  geïuftte  Dat  Ijp 't  meDe 
ftteég  j  Dan  Dit  guam  upt/  entoerbe  Daet  info  berbe 
gepjocebeert  /  bat  men  Herman  /  ter  fafte  ban  Dien  / 
binnen  <@jocningcn  foube  geërecutcett  tjcbben ./  ijaöbf 

ïjp  geen  €onfltot'iant  getoecfl;  toaut  De25?ocoeröen 
^uftecé  ban  be  <üonfi|ïoi'ie  boo:  Ijcm  baDf  n :  S>acront 

f»p  i  até! 
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sü$  ÖeSSojgetS  t'famen  geïtomen  toaten  om  Oe  executie 
f  e  ficn  fo  fceeft  ïjem  ben  2Seuï  bupten  becpoojcen  geïepb 
en  laten  lopen,  fl&at  ïjïcc  ban  té  of  niet  i$  I  toeet  ift 

niet  /  bocb Öat  fian'ift  toeï  betfïacn  /  Dat  befen  gefuijt baec  mebc  nret  ban  be  JIBagiftcaet  ban  Hepbeti  bcfchul* 
pigen  /  in  bc  falie  ban  be  Sententie  ban  petec  Panne  / 
oan  baer  3tjn  mcec  rebenen  bat  men  ben  3jcfurjt  biet  in 
geen  geïobe  gede  /  ban  geïobe  /  aengefïen  fijn  pactrjbig 

|ept  en  ongetcou&igbept  /  in !t  becljalen  ban  berfebep^ 
oen  j^ifïorien  en  exempelen/  notoir  en  al  te  ftïaer  3ijn  / 

.  en  bat  bn  bem  tot  bit  ïogeng  fö  getoent  fytift  i  bat  bp 
meent  tjet  bem  fo  geoojïoft  te  \ijiv  baec  bp  en  af  te  boen 

't  gunt  ftem  goeb  binu'tt  .aïg  maer  öegefurjten  baec 
bp*  eenig  doojDeel  toeten  te  tre'cuen.  %\\  be  conelufïe 
feuD  \ya  /  bat  be  Caldimfïcn  De  ̂ cfuïjten  gcoote  eccc 
aen  boen  /  beucbicn  fp  hen  bjcefen  \  ja  fept  bat  De 
(Caïbiniden  ttoaelf  ̂ efiiijten  \tittt  bjeefen  /  ban  albe 

&pangiacrt£  Die  baep  tti  't  HanD  ̂ ijn.  #p  roemt  Ijem 
feer  ban  De  grote  mei  Die  De  3!efiujten  ban  DcCalbi* 
nifïen  ontfaugen  /  Dat  lip  Die  eere  nauïijlté  ban  «ptfpje- 
ften/  enebentoeï  i^tjo  biefo  bpantt/  batbpbïe  grote 
bitteröepb,  bact  en  rtfjt  bie  Öpfe  tdeDjaegt  /  meöeniet 

nan  uritfpjelten/  't  toeift  immer?  een  toonbet  $  iti  reuen 
menfebe ,  maer  noclj  ié  't  todnberlgïter  .  Dat  Defen  %z* 

r*&  )  W  f°  5töte  mwM*  g^Daen  Ijeeft  /  dm  De  Ötcljteré 

{  "ban  ÉepDen  te  befïeaflfen  en  te  befdfjamen  ban  Die  fau 
te  /  Die  fp  fdüben  gepïeegt  bebben  /  na  fijn  fcggen  ' 
datfe  Öp  tjm  lupDen  bare  partpen  geen  onberfoei*  ge- 

Dacn  bebben  f  dm  totffperen.'  ©oiuöap  'Hiuttoer* 
pen '  SÖmffel  /  bergen  in  ilenegmtocn  '  $c.  niet 
Rebben  gcfonDen  <  om  na  De  gelegentbcpb  Der  falten 
te  brmemen  eer  fp  Uacr  Sententie  ober  peter  Panne 
uptfpjalif  n ;  Dat  befe  gefutjten./  na  fo  grote  nioep ten 
bp  beu  gebaen  /  geene  toettebjefte  getnpgen  hebben 
jonnen  binDen  ndcb  bpbjeugen  /  Dan  De  gene  Die 
om  tlaer  feiuen  cri  De  jempten  te  berfclidnen  /  ban 
ïjet  gnic  Daer  p:rer  panne  Ijaer  meDe  beftlat  IjabDe ; 
en  Dit  niet  op  baer  berfoeu  /  toaut  De  getnpgen  Die 

fp  bpbicngen  5rjn  of  Defclbe  D^ein  De  sententie  ber 
ïjaeït  ftaen  /  en  tupgen  ober  fnlli^  in  fjaer  engen  (& 
fee  tot  ïjaer  berfcböninge  /  Daer  in  fp  geen  geloof  me* 
citeren.  3£e  itëagifaaten  Der  ̂ teDcii  ban  Jfpecen 
m  gniffel /  Daer  fp  aen jenonen  en  Ijaec  Collegien 
Rebben/  mogen  aitDcrö  met  getimgen  /  Dan  bat  fp  Die 
ban  De  ̂ ocietept  bet  ̂iefuijtengebonDen  tybbeni  en 
[jouben  boo;  goebe  /  eerbare  en  dBobbmct)tige  lieden  / 

genegen  tot" pappen  eertb?acï)tigl)ept  /  en  Dat  fpiup 
oeniitbetilupDen  riiet  bebben,  bebonDeiu  pet  Datfon- 
be  mogen  peeren  tot  fnln^  al^  Daer  af  fp  bnicl\t  3ijn  bp 
fjet  ©onniffe  boo^c^etien :  <t£n  [jde  fouben  bcfeloc  an 

berg  Ijebberi  boiben  getupgen  /  fcari  't  rtjene  be  ge fuij; ten  gelief  De  /  tcii  toare  fp  in  Den  ïjaet  Der  felber  toilDen 
toefen  /  Die  fpïuuben  en  niet  be  ©eeeftunteerbe  bjeefen  / 
belialbcn  be  grote  opfp,?aUc  bit  fp  ban  bare  gemeenten 
op  ben  bal  f  e  fouben  balen  /  als  fp  getupgljDen  De  grote 
fautenbie  fp  biel  toeten  en  bagelijHé  aen  be  felbe  bebin 
benden  ;alte  atleen  bebinbe  \k  Dat  bctoefen  toon/te  toe 
ten  Datpeter  <&liberin£  iBancrcuö  pjonint ial  ban  De 

0$m  Der  31efuijten  in  BeDerlanD  /  binnen  ©o'üloap niet  i$  getoeefï  /  ten  tijde  al£  0anne  fepD  /  Dat  Ijem 
ban  ben  felbert  mebe  toegefepD  fonDe  31111  /  bet  toon 

bat  bp  genieten  foube  /  alg  't  fept  foube  boïfyaeïjt  Jpn. 25efïet  mi  een^  Eeferg  /  toat  be  ̂ efnijten  met  alle  ua^ 
te  grote  moeptenf  betoefen  Ijebben  /  baer  fp  bu£  feer 
ïjaer  op  roemen. 

Jtor  fo  top  ïuft  dabben  eeng  in'tb?eebebooiben 
Dag  te  brengen  /  be  grote  fauten  bet  3|efupten  /  en 
bare  toicétbcbcn  en  bloeDgierigljeben  /  betoont  bp  bv- 
berfeban  bare  epgen  ̂ clj^ijber^  /  en  ber  toeïncc  25oe^ 
nén  geeonbemnêert  ;ijnbctb:anb  te  toerben  /  en  be 
bloeö-gierige  aenflagcn  en  fepten  bp  bnnlupDen  bebje* 
ben  /,  jo  in  èngelanD  ai$  in  ©faiifttijk  /  om  koningen/ 
pnnceri  en  <©üerbcDeii  om  ben  balden  ban leben  ter 

D00D  te  mogen  brengen/  al£  't  te  paffe  bomt/  ja  Dat 
baer  aen  Den  i^emel  te  berDienentoa^/  bcljaïben  Ijet 
tijDelijb  om  baer  Daer  toe  te  nopen  /  en  Dit  niet  upt  De 
^ïflotien  ban  baer  partnen  /  maer  ban  De  gene  Die  met 
fjaeceenen  $au£  boo^  baec  J|ooft  en  boo?  Den  M*tab> 

bonDet  Cïnjfii  op  Defec  aetbenbeKennen;  jabfe  &ent 

befen 3jefuyt  beroemt  /  Dat  fp  alt'famen  fo  een^  gefint 
3jjn  /  Datfe  een  bette  en  sieïë  bebben  /  fo  fouDe  men 
honnen  fienen  merften/  bat  fp  Dat  niet  bebbbenge; 
leert  in  fie^cbole  3iefu  €i)}ifli  I  nocb  ban  dien  iiaee= 
fïec  U?fu$  CbJiffité  /  baec  affp  baer  beroemen  mebe? 
cïefeltentc5ijn./  en  gemepnfcbap  te  bebben;  maer  bat 

fpbatgeïeertfjebben  inö'e^cöole^nticbnfti/  en  ban 
De  rKecflcr  Die  een  HÖoojDer  en  Hogenaer  ban  't  begin 
getoeefï  i£  /  mcji  fouDe  toonDer  fien ;  Doclj  upt  Dit  na? 
bolgenbefaï  men,  genoeg  bonnen  berflaen/  of  De^ie* 
fupten  bloeDaier,ig  3ijn  Dan  niet. 

fCottóculèné  een  25ocn  gcöjnïtt  /  gemaefttbp  ben 

gcfupt  #tancifcu£  ̂ uarc^/  met  befen  cntel :  Fran- cifci  Suares  Granatcnfis ,    è  Sociecatejelu  Doétoris 
Theologi ,  defenfio  Fidci  Catholicae  Adverfus  Pingli- 
canx  Sedoe  errores ,  &c.    ̂ l^  bit  2$oeu  aen  ben  bag 

quam/  en  te  partje  bp  De  politie  geïeferibia^'  fo5tjn5 
Der  in  bebonDen  beleen  berfcbepDcn  poinctcn  /  ilzijt 
DenDe  tegen  De  maebt  en  authoritept  Die  Den  ftoningen 
ban  (60D  gegeben  31311  /  alsoolibcle  Surften  fïreeften? 
De  tot  ontruffinge  eii  bertoerringe  ban  fóoningröben  / 

HauDen  en  LupDen;  Derbalben fo i^ 'er bp \}tt patïe* 
ment  ban  $atn£/  na  lange  en  rijpe  Deliberatie    bet? 

»  oiDineect  't  gene  bier  na  bolgt:  ̂ etoijle  Dat  in  bit    «iet 
„  23oeft  bebonben  toojben  ber febepben  fcbanbaïeufe  ©ocfe 
„  pwpofitien  m  ïeeeingen/  fïrecltenbé  totbertooemnge  JJ  jv 
»  ban  litoningrijficu  en  Hariben  al^  ooit  om  be  «^nber*  JfCU^ 
»  faten  tegen  bace  Clou  in  vjeu  eri  punten  in  ber  Ijanias  s>uatei 

„te  bjengen /  aï^ ooa Dat'et  openbare  baBbfben  eii  H^W 
,  blafpbemicn  *>ijnl  bit  bp  fcïjJijft  in  bit  plaetfen  baer  bp  ̂ ov 
),gecoagb  maeeit  ba:i  CloDdbico  en  pllilippo  pul^  Dcm* 
3 ,  cb^o :  .§>o  beeft  bet  parlement  beeö?binecct  /  bat  bit  »*«* 

„  boo:  De0  beuï^  banDen  openbaerlijli  /  op  be  £>ale  ban  5J°J,^ „betrof  in  bet  bier  getoo^pen  en  b  erb:anb  faï  too?-öana 

>,  ben.  ̂ it  gefebiet  3ijnDe  /  fo  i&  'er  dolt  bp  openbaren  ■» 
placeate  berboDcn  /  Dat  nicmant  Dit  23ocb  fouDe  ber-  gJjJL- 
Djucbcn/  en  clocr^  geDjnfit  3ijnDe/  in  ©^anbtija  te 
biengen  /  te  lefen/  bp  ficb  ïjebben/  ofte  bebonDen/ 
bêeltoeuniger  in  De  .ècboien  teberMaren  /■  of  te  laten 
Difputereii  be  piopofmen  of  flurfscu  bk  Dact  in  bctbau> 
belt  too?Den.  . .  ■  .  ,. ., 

^ierehboben  fo  i$  fe  bet  parlement  ben  3e fnijten 
opgeïept  en  beïafl  /  bat  be  ̂efnijten  ggnatiu^  %u 

nolbuo"/  Öecto?  Der  ̂ efunten  binnen  parij^/  piece 
Coton/  jprontoniitóenCitmunDn^/  metten  eerficn 
boo^  b«t  parlement  fouDen  bérfebijnen  /  en  Dat  men 

baec  alDaec  fouDe  bectoijten/  bat  bit  25cci't  ban  ̂ ua* reé  tegen  be  beloften  ban  Den  <*$enerael  Decgefiujteit 
Sünno  1610.  in  DuicU  uptgegaen  en  binnen  Pattj£ 

gebzaebt  toaö  /  totbernietingebanb'autboritept  bz$ 
ioning^  /  tot  onteeringe  fïjn^  Uloningblijchen  pee? 
foong  /  tot  berftoringe  ber  bjebe  be^  gantfeben  fóo? 
ningrijl^  /  met  belafïinge  /  bat  fp  baubelen  fouben 
met  baren  (Benerael  ban  becnieutoinge  Dc^piaccact^ 
en  publicatie  Deffclben  /  met  berfeberinge  en  genoeg;? 
fame  bo?ge/  Dat  boo^taen  fulhe  23oeften  ban  De.^o? 
cietept  bec  ̂ cfubten  niet  foubm  gefcb?ebeu  /  noclj 
aen  ben  baglj  gegeben  toojben  /  en  Datfe  in  ben  tij& 
ban  fe£  maenben  geïjoubeu  toacen  becfeïiecinge  in  te 
brengen  en  te  bertonm :  ̂ocl)  1^  ben  3|efuijten  beïafï  / 
bat  fp  baer  boojtaen  toel  toacljten  fouDen  ban  fulne 
ftuchen  te  p^cDiclicn  en  Den  bolene  booj  te  Dragen ; 
maec  bebolen  lyzt  eontcacié  te  piebichen  en  te  leecen. 
31nbien  fp  tot  eenigec  ttjb  aribec^  te  boen  fouben  be* 
bonben  toojben  /  fo  fouben  fp  bp  )att  pacïement  be*? 
Ulaect  tooiben  begaen  te  bebben  Crimen  laeiue  Maje- 
itatis.  50»it  alïe^  \$  gefebiet  op  Den  17  Dagb  3funn 
op  bet  ̂ >ael  Dcé  pacïement^  /  in  tegentooo:Digl)ept 
ban  be  gefuijten  ggnatiu^  Ificnaïbu^  /  Cacolu^ 
i€ouc^  fbie  in  plaetfe  ban  Coton  berfebeen/;  ̂ cons- 
toniuê  ©ur  en  ̂ aeobu^  Cirmunbu^. 
^cn  Cacbmael  öobectu^  25ellacminué  ï)teft  in 

ben  gjaceióio.uptgegebcn/  en  binnenkomen  laten 
bjuchen  een  25oeu/  gemtituleect :  <Cen  «tfjetrart  ban 
De  niacljt  De^  pau£  in  Cempocele  of  léecelDlrjcKe 
falten.  ̂ jn  Ijct  toelbe  Ijp  toil  flaenDe  bouDen  /  bat  be 
pau£  macöt  D^efc  liloniugen  enpnncenaf  tefetten/ 

en 



ï;5>8 Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen. 

en  ban  pare  Mam  te  toben  /  afê  ben  toeïflanb  i  l^enrp  <öamet/  baer  ïjp  op  geftojben  iil  fchoon  en 

4<Ti 

ber  tëerften  fulft£  berepfeïjt.  ̂ itboeft  heeft  be  boo?* 
„Jf  fdj'ebcn  23eïïarminn£  gefchjebcn  tegen  Ifêilhelmum 
ian  ben  25arriauin  «Engelsman  ;  maec öe  tf  rancoufen  Rebben 

t«jM'  haer  ooft  fnïft£  aengettoeften '  Daecom  ië  bp  't  $of  ban 3e,,ar,  ©janftriju  /  tipt  ben  nacin  be£  Stoniiig£  /  tod  fchcrpe= 
mnu^/  ïnftberboben  bit  25ocft  23ellarmini  te  ïjebben  ƒ  tebe 
i«n«i'  (joiiben  /  te  ïcfen  /  te  pmiten  of  boen  pzenten  /  bp  lijjf- 

Jmatt  ̂ ca^ aï^  D,c Öcgacn  fiilïcn  hebben  Cri'men  Ixlx  Maje 

fnpber  mafte  /  en  home  ban  met  "fijn  b'etoijé' boozt  / mat  De  B>agiftcaet  bet  &tab  t cpben  behoo?öe  gebaen 
te  ïjebben. 

Itft  't  miööcn  ban  be  macnb  ban  ICpnï  /  namentftïn  CM 1  *  > 
ben  14.  beu  feïber  macnb  /  rê  in  ben  "i£age  aengcho  «  Pfn 

mcnccn<6cfantbanbchl1crtogban  JBictenbcrgl)  en  fan'08 Ktecïj/  «Djabc  ban  JlDompdgavt  /  $c.  ÖetoeUtenaal ••  u&inc . 
JUc*  ftatismbenöoogfïcngcacbiïjtccbptuo^toortailcncnre'   fe  ©ojffclijfte  groctenifTé  en  aenbicöinge  /  bccfbcOrc  £rra 

bie  bit  Sbocft  heeft/  of  mochtc  \  bat  bc  ©crmiigöc  Staten  en  Hanbcri/  fdnbcnhrN  fHjïSt 

set 
inöen 
lan 
liet 
)uU 
upt 
N 
•arlc- 

"'urff 

bcrfïaen  tot  eene  b&ie  onbcftominetbc  en  onberhmDfcDi  b  nbw 
ïjanöcïingc met fijne  ©noer banen/  Dieban  fihne  toa  l,n9e 
ren/  npt  De  tiibicrc  bc  .nccïiec'  alberhanbe  Ijanbchn  fü,0n°^n. ge  te  Djijbeh  Iang£  een  tfnn :  ©erfoeftenbe  mebe  /  bat  blaren 
men  hem  toilöc  gericben  met  een  uerfoon  /  hem  op. toa=  °p  fie- 

hacrïccenbe  trachten  na  het  Iebehbc£  ftonïngg/  en  j  tcr-tocrftrribjelbcrftacnöe/  om  De  Refter  tot  Babi  Jj'jj'f gatic  beter  en  bcqnamec  te  maften.  <®c  peeren  Staten  «jfjec&tc 
<öencrac!  hebben  ben boo?ft.  <Defant  51311  beifoeft  geac- 
f  oreert/  en  alle  gocöegcncgmthcpt  betoont/  entoc; 
aefenc  bat  fijne  Épnöeroahert/  fo  b2p  fouocn  mogen 

yanbeïen  /  afé  ecnigeanöcre  ftoopïunb'en  ban  bc  ̂ nnt- fe  J^aticn  ïjebben  ooft  met  ben  felutn  <6cfantc  gcfonben 
rtiig[rigeni|tic  3|ohan  23:aDIcn  /  bic^em  op  ai!c  ü)a- 
tertücrhcn  feec  bJel  Ucr(loiit. 

WJ?ïjcbbcnrjiecbói*enbccïjaeIt/  öat  ben  Biebe  mWt tntTcftcn ben  Catijoïijüen  Honing  ban  ièpan- camee» 
jen  /  en  ben  2tïöcu  Ctjitftehjftflen  honing  ban  ö:anft  facn 

njft/  eunölijïi tot ©ermng gefloten^/  op  be  ̂ rticu^  1»°  D/n JcnchConbitienhiec  boren  bedjaclt:  ©icn  bolgenbe  rnffcocn 
fjecftbenCatbinacl  Hibectnö  gcfclj2cbcn  acn  De  £jo-  ©?anft" 

bintien  en  „èteöen  ban  fijnen  <Doiibe"rncment  /  bannen  rJ?h  m 

&&a$   nennegelijftengeboöcn 
ü»m.  toöaen /  bat &p bet fcltoc fa\ bjengen of obedebcien aen 
10ÏÏ  be  officieren  be^lionin^/  bic  lajl  ïjebben  't  feïbe  te 
f  toe»  onbecb?ucften  /  aï£  sijnbe  eenen  5Öocft  /  't  bjclft  be  bjeeu- 
eiöWtf  bigbent  en  antoritcntbc<3  itoning^  quetfl  en  ïjinbcit/ 
55?,%,  pphitfenbe^be  Oijbcrfaten  jegens  (jare  Obccïjcefen  /  en 
on 

cm'  flcccftenbe  tot  fïicljtingc  ban  becoecten  en  oploop!  3Dit 
Hl1  i^aïbnp  gebaen  bp  ïjet  parlement  op  ©?nbag  ben  26 
?anbtec0obcmbeci6io. 
«töcn.  pater  i^enrp  <0arnet  /  £>ppctfte  ber  3Jcfuijten  in 
Patec  ingeland  /  beftent  ïjcbbenbe  bat  ïjn  gebjeten  ïjeeft 
f"?  ftct  boomemen  en  Ijet  beflupt  /  bateenige  pnncipaïe 
ei/op'^0°füen  ber  ̂ efnijten  boo^-genomen  ïjabben  /  om 
erfte  met  3^  fConnen^ttfcriipthet^pperfïefenpgban  het 
Beaitt  park  ment  ban  Honben  in  bc  ïncht  te  boeii  bliegcn/ 
J,*nj|  met  ben  honing  3jacobu£  ben  fcfïcii  tóoning/  en  i!to- ictfte  ninginne  ban  Cngeïanb  /  en  ben  Pjince  fijnen  onbtten 

!?feen.  ̂ >one/  en  alle  öe  peeren  be$  parlement^/  mitj>ga5 
Köet0^  beïe  menigbnlbigc  anöerc  onnofclc  menfcljen; 

heeft  fich  gefachc  te  ontfchnlbigen  /  bat  hp  fulft^  in 
biechte  geïjoojt  haööe  /  en  bat  fp  geene  biechte  en 
mochten  openbaren ;  maer  hem  obertnpgt  5ijnbe  /  bat 
ïjpfnift^ gemeten (jabbe/  nietinoebiec^te  i  maerboo^ 
be  biechte/  enbatïjpfebacrop  gebiecht/  abfoïntic  en 
Öet  Sacrament  ïjaöDc  gegeben ;  beftenbe  bat  ïjet  gna^ 
lijft  en  booffijft  Qtoam  toaj ,  öat  ïjp  ïjenïupben  in  fnïft 
boo£  boomemen  gefïerftt  /  en  baer  toe  geanimeect  ïjab- 

!«*«  bei  mant  ben  2tenflag  boo^  maé/  en  be  baeb  foube 
Jnin?  b;?eeb  gemeefï  ïjebben  /  en  bat  ï)p  in  jijnbet  stelen  een 
intie  /  groumeï  baer  ban  fonbe  geïjab  ïjebben  /  fo  fp  bolbjacht 

iJBiup»  ̂ abbe  gemogen/  en  bat  tjp  't  feïbe  niet  oncbeftt/  noch 
?/ «?'  nnoo^cn  öebmpftt  habüe  /  om  't  feïbe  te  boo^ftomen  i rteon.  baer  in  beïeeb  f)P  misbacn  te  hepben  /  en  ijier  opi^ 
>fe«e   befen  pater  J^cnrp  barnet  geerecutcert  ben  j  3  ll^ap 

Icfiïte  l6°6* oen       ̂ ^n  SJefutjt  Cofïetmj  öeeft  met  grote  moepten  / 
«.«aen  met  beröaeïban  beïe  erempelen  /  met  na  ber  maerljepb/ 
I     maer  na  fijn  balfchc  nptlegginge  /  miïlen  bemijfen  /  bat 
anac  bc  ̂ cïjepenen  ban  Ecyben  een  oncegt  ©onniffe  ober 
5foi*    Peter  panne  ïjabbe  getoefen  /  fufïinerenbe  bat  fp  ïjab- 
Eet»/  #öenbeïjoojt/  fo  tot  Speren/  «Boutoap  /  ̂Cntmcrpen  / 
J^Jt25?uffeï  en  eïberg  gefonben  te  ïjebben/  om  infonna» 
pgcactietenemenopbeberhïaringe  en  bcftentenifTe  bp  pe* 
en /en  ter  panne  gebaen  /  en  in  be  Sententie  berljaelt : 
ï!m  éier  op  i^  ÖP  f«r  fïont/  en  maeftt  ïju  becï  papier^ 
SJe.  bupï/  om  te  bemijfen  batfe  fuïït^  ïjabben  behoren  te 

Doen;  öocïj  men  meet  meïljoe  memom  men  be  gene/ 
bie  baer  gefonben  fonbe  51)11  gemeefï/  geïjeeten  fonbe 

ïjebben/  baer  ban  #  genoeg  gefepb.  Uaaerbati^'taï^ leen  niet  /  bat  befen  onbefdjaemben  3!efuijt  beef  fufïi* 
neren,'  ïjoemcïfuïft^  hier  niet  te  pafte  nomt/  en  ge^ 
Ijeeï  bupten  be  materie  en  tttuï  fijn^  23oeft^  ig  /  en 
be  Sententie  en  fcihe  ban  peter  panne  met  aen 
gaet  /  namentlijft  /  bat  ïjp  bemijfen  miï  /  bat  be 
45erefomieerbc  blocbgicrig  51J11  /  en  na  töoningen  / 
pjincen  en  Obecljeben  leben  fïaen  ;  maer  ïjet  con; 
trarie  i$  ïjier  hïaer  bemefen  bppublijfte  bleten  en^lrs 
refïen  ban  parlementen  /  en  bp  ̂ententien  ober  be 
25oeften  ber  3jcfiujtcn  /  bie  opentïijh  geconbemneert 
5tjnberb?anbtemo?ben/  en  be  ©erraberö  /  baer  ban 

obermannen  5ijnbe'/  sgnöaer  ober  in  't  openbaerge* flraft  en  gecjeecuteert.  ?fiïfo  1^  ïjet  openbaer  en  blijfte. 

ïijft  /  batbe51efuitnïfcïjnlbia5ijn  in't  gene  fp  anocre 
fdjuïbig  millen  maften  en  opleggen ;  bat  ïjp  ban  cerfl  öe 
2|cfniten  ïjier  ban  fupbere  /  en  be  5>cntentien  en  Hlcten 
ban  be  <£athoïijftfTe parlementen  tot  ïeugenen  mafte/ 
en  bozber^  be  confeffie  m  ïjet  fept  ban  ben  ücfuit 

£>pan< 

jen. 

ben  feïben  ©jebe  fonbe  boen  af  ftonbigen  /  metalfc  be 
ïjoo2lijftc  en  gctooonlijftc  Ceremoniën  /  en  teltenen  ban 
blpfchap/  al^lnpbenbanUlocftcn/  bjanben  ban  peft^ 
tonnen  en  ©jenöbc  bperen  /  gelijft  bat  ooft  alom  in  be 
pjobintien  /  önber  hfet  <0oubecnement  ban  ben  boo^. 
Carbinaeï/  gebaen  i^. 

^ierentuffchen  5ijn  ooh  23?iebcn  bah  ben  ïïoninj 
ban  ̂ >panjen  aen  ben  booif5.  Cacbinaeï  geftomen/ 
baerbpljpïjemoberfenb  ïjet  tranfpo?t  bp  hem  gebaen 

aen  b'^nfante^ifabelïa  Clara  ̂ ngenia  fijne  ©ocïj- 
ter/  banbe«f5eberïanbcn/  23ourgoignien  eiKÖjaef- 
fchap  ban  Ctjairlöp^  /  mit£gaber£  be  ?Cpp?oba(icbah 

ben  piince  ban  ̂ pam'cn  j  ooft  mebe  procuratie  bah 
bebooj('5.gjnfanteopben€rt3-ï|ertog  Hlbcrtu^  ban Oofïcnrijft  /  ïjaren  toeftomenben  man  /  om  te  nemeri/ 
npt  haren  name/  'tbollebefiten  pofteftle  ban  aïïe  be 
boo^fs.^cberïanben/  en<0^aeffcöap  ban  25ourgoig; nicii  en  <£ïjacïop£. 

<!cn  ma?  het  boo?f5.  €ranfpojt  ïupöenbe  aïbüé : 

PH I L  I P  P  U  S ,  Sec.  Aen  allen  tegenwoordig  en  j*rtaj£ toekomende,  die  defe  Brieven  fullenfien  of  horen  öarnbp 

lefen ,  Saluyt.    Alfo  v.7  hébben  bevonden  behoorlijk  ben  \ao' 
te  wefen ,  to  wèl  om  de  wel  vaert  der  Chriftenheyd ,  in  "*"8 
'tgenerael,  als  in 't  particulier  van  onfen  Nederlan-  ̂ pan* 
den,  niet  langer  uyt  te  ftellen 't  Houwelijk  van  onfejenaen 
feer  lieve  en  welbeminde  goede  oudfte  Dochter  de  In-  ̂ c^n" 
fante ,  ïfabella  Clara  Eugenia ;  En  hier  toe  te  meer  be-  ̂ n 
weegt  zijnde  ,  uytoorlake  der  bewaringe  van  onfen  onaffe 

Huyfe,  ook  in  't  scnfien  van  wat  anders  goets,  ̂ S^DC^' 
ook  om  de  bylondcre  genegenthey  t ,  die  wy  dragen  tot  ̂ ^ac, 
onlen  leer  heven  en  welbeminden  Broeder,  Keent- öeclan» 

fweerenNeve,  den  Errz-HertogAlbert,  van  onlent  ben' 

wegen  Gouverneur  én  Kapiteyn  Generael  van  onCe~™y voorfchreven  Nederlanden  ,  en  van  Bourgoignien  ,mcn 

d*ooge  geworpen  hebbende  op  lijnen  perfone  ,  hem  en 

verkiefende  tot  eenen  toekomenden  Man  van  onfe  fj.&'. 
voorfx.  oudfte  Dochter,  alles  fo  wel  by  conlent  en     10Wa 
danke  van  onfen  Heyligen  Vader  den  Paus,  den  wel- 

ken de  begeerde  diipenlatien  daervan  heeft  geaccor- 
deert:  Alsook  de communicacien  daer  van  gehad  en 

gehouden  met  den  feer  Hogen  ;  feer  Excellénten ,  en 

iJrooc-mogenden  Pnnce,  onlen  leer  iieven  en  feer  be- 

minden goeden  Broeder,  Rcchtfweer  en  Neve,Rodol- 
phus,den  tweeden  van  dien  name,Keyfer  van  Romen, 
Met  een  ook  aen  onie  (eer  lieve  en  welbeminde  goed  c 

Pp  3  Sultere, 
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Suftere,  deKeyferinne  fijne  Moeder,  d'welk  gecon- 
fidcreert  ,en  op  dat  onfe  voorlz.  Dochter  mocht  voor- 
fien  worden  van  middelen,als't  reden  is  voor  hare  grote 
gratiën  en  verdienften  :  Selve  om  van  onfer  zijden  be- 

wijs te  doen,  van  de fonderlinge liefde,  die  wy  altoos 

gedragen  hebben,  en  noch  dragen  tot  onfe  voorfz  Ne- 
derlanden ,  en  van  Bourgoignien ,  hebbende  relolutie 

genomen  tot  voorderinge  van  den  voorfz.  Houwelijke, 
te  doen  aen  onfe  voorfz.  Dochter  eenGifteof  Do- 

natie der  fel  ver  onfer  Nederlanden ,  met  alles  wat  daer 
toebehoort,  in  der  manieren  als  hier  onder  gefeyd  en 

gelpecificeert  word;  En  dat  alles  door  den  middel  en  in- 
terventie, willeen  confenfevan  onfenfeer  lieven  en 

welbeminden  goeden  Sone ,  den  Prince  Philippus,,pn- 

fen  eenigen  Sone  en  eenigen  Erfgenaem ,  volgens  d'ad- 
vertentie  die  door  onsen  den  felvigen  Prince  onfen  So- 
iie  gèdaen  is  gewceft  »  aen  de  Overheeren ,  Ridders  van 
onkr  Ordene ,  Raden  en  Staten  van  onfe  voorfz.  Ne- 

derlanden, hun  houdende  onder  gehoorfaemheyd,  met 
öock  aen  die  van  onfen  Lande  en  Oraeffchappe  van 
Bourgoignien :  Dewelke  verklaert  en  betuygt  hebben 
door  haerlieder  Antwoorde,  de  vreufde  en  t  vernoe- 

gen datfe  ontfangen  hadden  van  allulke  onfe  goeder- 
tierene Relolutie,  diefy  bekennen  en  beiijden  dien- 

ftig  te  welen  ter  welvaerten  rufte  van  onfe  voorfz.  Ne- 
derlanden, en  dat  het  den  rechten  weg  is,  om  te  gera- 

ken tot  eenen  goeden  en  vaften  Vrede  of  Pays ,  en  hen 
te  verloflen  van  een  al  fuiken  verdrietigenOorloge,met 
dewelcke  fy  gequeft  hebben  geweeft  foo  langen  tijd 
van  jaren ,  welke  ftilte  en  rufte  wy  voor  henlieden  al 

tijd  begeert  hebben :  En  confidererende  't  gene  ee- 
nen yegelijken  kennelijk  is,  dat 't  meefte  geluk  d' welk 

overeen  Land  komen  magh,  is,  hem  vindende  gere- 
geert  en  gegouverneert  met  den  getochte  en  metter  te- 
genwooidigheyd  van  fijnen  Prince  en  natuerlijcken 
Heere :  God  zy  getuyge  der  moeyten  en  forgen ,  die 

wydickwils  hebben  gehad  j  om  dat  wy  't  aldaer  per- 
soonlijken niet  hebben  mogen  uytrechten  ,  als  wy 

het  in  der  waerheyd  grotelijki  begeert  hebben ,  indien 
onsandere  faken  van  groter  importantien ,  onfen  Ko- 

ningrijke van  Spangien  aengaende  ,niet  hadden  verob- 
ligeert  daer  vaftetehlijven,  en  de  refidentie  te  conti- 

nueren >  fonder  ons  van  daer  te  begeven,  gelijk  als  wy 
nu  noch  tegenwoordigh  over  fulks  verbonden  zijn.  En 
hoewel  den  ouderdom  van  onien  Sone  den  Prince  daer 
toe  foude  fchijnen  beter  te  paffe  te  komen ,  als  onfen 
eerften  reyfer.Nochtansden  goeden  wil  leGods  geweeft 
lijnde ,  ons  te  geven  fo  vele  andere  Koningrijken  en 
Landen,om  welke  goede  regeringederfelver,nimmer- 
meer  lullen  gebreken  faken  van  leer  groter  importan- 

tien ,  om  wekker  wille  ook  geey  fcht  word  fijne  tcgen- 
woordigheyd  alhier  :  Daerom  bevonden  behoorlijk 
defe  reiolutie  te  nemen ,  om  onfe  voorfchreven  Neder- 

landen niet  te  laten  in  defelve  incon  venientcn  als  voor 
henen ,  met  de  redene  hier  by  gevoegt ,  die  daer  is ,  in 
mededeylinge  te  doen  aen  onfe  voorfz.  Dochter  de  In-r 
fan 'c,na  hare  verdienften  enHoogheyd  harer  geboorte, 
en  ook  overgegeven  in't  particulier,nadien  naeft  onfen 
voorfz.  Sone  den  Prince  (dien  God  beware  in  lange  ja- 

ren,en  hem  voorfpoet  geve  t'fijnen  dienfte)  onle  voor- 
feyde  oudfte  Dochter  de  eer  fte  en  de  naefteis,  en  dat 
door  middel  Van  den  wille  onfes  voorfz.  Soons ,  fy  van 
nu  aen  daer  in  mach  toegelaten  worden,  hebben  wy 
verkoren  een  fuiken  middel ,  op  hope  dat  door  den  fel- 
ven  onfe  voorfey  de  Nederlanden  fullen  mogen  keeren 
tot  haren  ouden  fleur ,  rufte  en  voorfpoet ,  die  fy  voor- 
tijdsgebad  hebben.  Doen  te  weten ,  dat  begerende  te- 
genwoordelijk  in  effecl:  te  brengen  in  fijn  voorfz.  be- 
noorte ,  't  gene  des  wy  fo  rijpelijk  gerefolveert  zijn :  En 
verftaen  hebbende  het  willigh  confent ,  dat  onfen 
voorfz.  Sone  den  Prince  daer  toefo  liberalijken  gege- 

ven en  verleent  heeft  van  fijnder  zijden,  felve  noch  we- 
tende de  fubmiffie ,  met  dewelke  onfe  voorfz.  Landen 

zijn  geconfbrmeert  totdefer  onfer  goeder  intentien: 
Hebben  wy  gerefolveert  te  Cederen,  en  teTranfporte- 
ren,aen  de  voorfz.  Dochter  de  Infante ,  tot  voorderinge 
van  den  voorfz.  Houwelijke ,  alle  onle  voorlz.  Neder- 
landen,en  van  Bourgoignen ,  op  de  forme  en  maniere , 

en  na  de  bef  prekingen  en  Conditien>  bier  beneden  uyt- 
gedrukt  en  gementioneert. 

i  De  eerfte  Conditie  is,  en  niet  anders ,  dat  de  voor- 
fchreven Infante  onfe  Dochter,  haer  ten  Houwelijkfal 

begeven  met  den  Ertz-Hertog  Albert,  UFtkrachteder 
difpenfatien,  dewelke  onfen  voorfz.  Heyligen  Vader 
den  Paus  tot  dien  voorfz.  eynde  Verleent  heeh,en  datfe 
giftelijk ,  of  voor  een  gifte  aenneme ,  de  voorfz,  Neder- 

landen, en 't  Graeflchap  van  Bourgoignien,  En  indien 
't  voorfz.  Houwelijk  belet  worde,  door  eenige  oorfake 
die  'r  foude  mogen  wefen ,  fo  fal  de  voorfz.  Donatie  of 
Gifte  en  Conceffie ,  nul ,  en  niet  geeffeöueert  worden: 
gelijk  wy  in  fuiken  voorfz.  cas  het  van  nu  aen  weder- 

roepen ,  en  tot  niet  maken. 
x  Item  op  Conditie ,  en  niet  anders,  Datde  Kinde- 

ren en  N  akomelingen  van  den  felven  voorfz.  Houwe- 
lijke, Mannelijke-?  Vrouwelijk,  W  ettelijken  in  rech- 

ten Houwelijken  ftaet  geboren  ,  en  niet  on  wettelijk » 
hoewel  het  ware  by  fubfequenten  Houwelijcke,  den 

oudften  precederendeden  nageborenen,en't  Mannelijk 
het  Vrouwelijke,  in  den  felven  graed  fullenfe Erfgena- 

men zijn  van  hand  tot  hand, van  alle  de  voorfz.  Provin- 
tien  gefamentlijk ,  fonder  diete  mogen  verdeylen  noch 
Eclipieren  ,  verklarende  dat  den  oudften  Sone  of  de 
oudfte  Dochter  overleden  in 't  leven  van  hunnen  Va- 

der, lal  worden  ge  prefereert  tot  denOomen,  ejMteun, 
eenige  andere  van  de  linie  Collaterale. 

3  Item  opCondirie,en  niet  anders,dat  indienft welk 
God  niet  wille)  geenen  Sone  of  geene  Dochter  van  de- 
fen  Houwelijk  quame,  of  datfe  overleden  waren  inden 
tijd  van't  o vergeleden  van  d'eene  der  voorfchreven  den 
Ertz-Hertog  Albert ,  en  onle  Dochter  de  Infante  >  die 

nu  t'famen  te  houwelijken  hebben  i  Sal  de  tegenwoor- 
dige Donatie  en  Conceffie  van  nu  aen  nul  wefen,  en 

van  gener  weerden.  In  welk  cas ,  fo  onfe  voorfchreven 
Dochter  de  Infante  Weduwe  bleve ,  fal  de  portie  Le- 
gitime  van  der  Vaderlijker  zijden ,  en  de  Gifte  van  der 
Moederlijker  zijden ,  fulks  haer  toequam ,  volgen:  Bo- 

ven defen ,  dat  te  meer  fullen  wy  of  onfen  voorfeyden 

Sone  den  Prince  doen  in  fuiken  cas  t'  hemwaert', 
om  der  liefden  wille  die  wy  t'hemwaert  dragen.  En  of 
de  voorfz.  Ertz-Hertog  Albert ,  onfen  goeden  Rechts- 
weer,  overleefde  de  voorfz.  Infante  »  fal  hy  hebben  ?o 
blijven  Gouverneur  van  de  voorfz.  Nederlanden,  voor 
en  in  den  name  van  den  Eygrnaer,  aen  welken  defelve 
Landen  alsdan  iullen  gedevolveerr  zijn. 
4  Item  op  Conditie,  en  niet  andere,  Dat  als  wan- 

neer alle  <ie  Defcendenten  faelgeerden,  Mannelijk  en 
Vrouwelijk,  uytden  voorfz. Houwelijk geprocreëert 
geweeft  zijnde,  a!fo  datter  niemand  over  bleve  van  alle 
die  tot  defe  goederen  beroepen  zijn:  In  fuiken  cas,  ful- 

len defelve  weder  te  keeren  hebben  altefamen  tot  den 

Kon  ing  van  Spangien,  den  welken  dan  vanonsgeue- 
f  cendeert  fal  wefen ;  En  volgens  defe  Donatie  en  Con- 

ceffie in  luiken  gevalle ,  daer  van  maken  wy  hem  van  na 
aen  begiftight ,  en  is  fijne  Donatie. 

5  Item  op  Conditie ,  en  niet  anders,  dat  onfe  voorfz. 
Dochter  de  infante,  noch  niemand  anders  van  de  ge- 

roepene tot  de  voorfz.  fucceffien ,  en  fal  mogen  om  ee» 
nigerhande  redenen,verdeylen  de  voorfz  Landen, noch 
ge  ven  of  veranderen,  fonder  onfen  confente,  en  des  ge- 
nes  die  onfe  Erfgenamen  en  Succefïèurs  fullen  zijn  in 
defe  Rijken. 

6  Item  op  Conditie  en  nietanders,  dat  defelve,  die 
Princefleof  Vrouwe  lal  Zijn  van  de  voorfz.  Nederlan- 

den ,  haer  fal  moeten  ten  Houwelijke  begeven  met  den 
Koning  van  Spangien ,  of  met  den  Prince  fijnen  Sone, 

die  alidan  in  't  leven  wefen  fal ,  daer  in  altoos  precede- 
rende  de  behoorlijke  difpenfatien,  in 't  gene  nodig  fal 
zijn :  En  ©f  fy  alsdan  den  wille  of 't  vermogen  niet  had- 

den't  voorfz.  Houwelijk  te  doen  voor  henlien,  en  fal 
in  luiken  gevallede  vooriz.  Vrouwe  geenen  Man  mo- 

gen nemen ,  noch  haer  eygenen  in  eenige  Gifte  in  ee- 
nigen deele  der  voorfz.  Landen ,  't  en  zy  by  onfen  ad- 

vijfen  enconfente,  en  van  onfe  Erfgenamen  enSuc- 
cefleuren  in  de  voorfz.  Koningrijke  van  Spangien ,  de- 

welke van  ons  fullen  voortgekomen  zijn:  En  by  ge- 

valle van  contraventie,  al 'c geene  daergegeeven  ge- 

wecil 

(FoLjj 
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8.  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen 
Kreeft  lal  hebben  en  geoft royeert,  fal  wederom  tot 
henlieden  keeren  >  als  of  defe  Donatie,  Conceffie  en 

Tranfportnoytgedaen  waregeweeft. 
7  Item  op  Conditie,  én  niet  anders,  D3t  alle  en 

eiken  Princeof  Heereder  voorfchreven  Nederlanden, 

Catho1icam>  quamtenet,  facet  <&predicat  San&a  Catho- 
Uca  &  Apofiolica  Romana  Ecclejia  {omnium  Ecclef.arum 
Mater  &  Magifhra)c*nftanter  proftebor ,  ér  fideliter  fir- 
mittraut eredam ,  &veraciterttnebo;  Sltqite  eam  a  mets 
jubditis  teneri,  doccri&'predicari  (5J  mtum  in  me  erit)  cura- bo.    SümeDeusadjuvet,  &  kat  Sanfta  Dei  Euangtlia. 

4*5 

Translatie  ofte  overfettitige  des  voorgaenden  Eedts. 

IKfweere,  by  dat  Heylige  Euangelie  Gods,  dat  ik 
altijd ,  rot  den  uyterfte  adem  mijns  lévens,  dat  Hey- 

hgc  Catholijke  Gelove ,  't  welk  houdet ,  leeret  en  pre- diketde  Heylige  Catholijken  en  Apoftolijke  Roomfe 
Kerke  (aller  Kerken  Moeder  en  Mecftcrefle)  ftandva- 
ftelijk  belijden  ,  trou weiijk  en  vaft  geloven ,  en  waer- 
achtelijk  onderhouden  lal :  En  dat  ik  lal  beforgen  (fo 
veel  my  mogelijk  fal  zijn)  dat  het  iélvé  van  myne  On- 
derdanen  Onderhouden ,  geleeret  en  géprediket  wor- 

de. So  hclpe  my  God,  en  fijn  Heylige  Euangelie. 
1 1  Item  op  conditie,en  niet  anders3dat  om  de  mee- 

fte  verfekéringe  en  vaftigheyd  van  Vrede ,  de  liefde  en 
correlpondentie  dier  behoort  te  wefen  tuffchen  de  Ko- 

ningen en  fijn  Koningrijken,  onfe  Defcendenten 'en 
Succefieuren,  en  de  Princen  en  Heeren  van  derwaerrs- 
over ,  ook  onfe  Defcendenten  en  SuceefTeuren ,  eenen 
yegebjken  Van  de  gene ,  dewelke  metter  tijd  in  de  Pof- 
feffie  en  Hcerfchappye  der  voorfz.  Nederlanden  lullen 
komen,  en  van  Bourgoignien  ,  fal  hebben  teadvoüe- 

ren,t'approbereneuteratifieren,vobrdeabundantiej 
't  gene  in  dit  Articul  begrepen  ftaet. 

iz  En  om  dies  wille  dat  onfe  intentie  en  wille  is, 
dat  de  voorfz  Conditièn  foudeh  hebben  en  geraken 
tot  een  geheel  en  volkomen  effect ,  onder  en  door  mid° 
del  der  felver :  Geven ,  Cederen ,  Verlaten ,  Tranffere- 
ren,Renunceren,en  Accorderen  wy,in  Gifte,  in  Lene, 
achter  of  Naleene,  en  door  een  igen  beteren  wege ,  ma- 

fullen  gehouden  wefen  te  Hou  wel  ij  ken  hunne  Sonen 
en  Dochteren  by  onfen  advijfe  en  confente,  en  des 
genes  van  onfen  Erfgenamen  en  nakomers,  Koningen 
van  Spanjen. 

8  Item  op  Conditie,  en  niet  anders ,  Dat  onfe 
voorfchreven  Dochter  de  Inrante ,  en  haren  Man, 
noch  eenige  van  hunne  Succefieüren,  aende  welke 

de  voorfchreven  Landen  lullen  g'edevolveert  zijn, 
fullen  in  geenderleye  maniere  houden,  handelinge, 
trafficque  of  contractie  in  de  Orientaelfe  en  Occiden- 
'taelfe  Indien  ,  noch  fullen  dérwaèrts  fenden  eeni- 

gei  hinde  foorte  van  Schepen  ■>  "onder  wat  Tijtel ,  ver- 
haei  of  pretext,  het  ten  voorïchreveri  déele  foude  mo- 

gen weien  :  Op  pene,  dat  de  voorfchreven  Landen 
lullen gedevolveert zijn,  indien  gevalle  van  de  voor- 

fchreven contraventie.  En  indien  eènige  der  voorfz. 
Nederlanden  Onderlaren ,  hun  begaven  na  de  voorfz. 

indien ,  tegens't  voorfz.  Verbod  >  datfe  de  Heeren  der 
voorfz  Landen  alsdan  fullen  hebben  te  kaltyen  ,  met 
penen,  Confi  catien  der  goederen ,  en  met  andere  noch 

zwaerder,  jafelvemet'erdood. 
o  Item  op  conditie,  en  niet  anders,  Datfo  den 

voorfchreven  Ertz- Hertog  Albcrt  ,  onfen  goeden 
Kechtfweer,  overleefde  onfe  voorfchreven  Dochter 
delnfante,  nalatende  Sohe  of  Dochter,  falhy  hebben 

't  Gouvernement  van  fuiken  Sone  of  Dochter,  Erfge- 
naem  of  Erfgename  ;  en  de  handelinge  van  alle  de 

goederen,  als 't  wefen  foude,  of  onfe  voorfchreven 
Dochter  de  Infante  noch  in  't  leven  ware.  En  fal  bo- 

ven defen,  onlen  Rechtfweer  den  Ertz- Hertog  in 

defen  gevalle  gebruyker  zijn  (zijn  leven  iang  gedu- j  niereen  forme,als  men  met  rechte  foude  mogen  doen, 
rende)  van  alle  de  voorfchreven  Nederlanden  ,  en  én  van  weerden  behoort  te  wefen  ;  Soncier  darde  on- 

Ijfufrudtier  der  felver :  Overmits hy  eerlijken  onder-  j  nutte  forme  foude  mogen  toebrengen  eenig  achterdeel 
houdealle  de  voorfchreven  Kinderen  na  en  volgens' de  gene  die  nut  of  nodig  is,  en  voorderlijk  der  voorfz. 
hunne  qualiteyt,  EndéOudfte,  'tzy  Soneof  Doch-  Intante,  IfabellaCltra  kugenia,  onfe  leer  lieve  en  wei- 
ter  ,  lal  geven  het  Land  en  Hertogdom  van  Luxen-i  beminde  goede  outfte  Dochter,  Allen  onlen  Neder- 

burg,  en  't  Graetichap  van  Chimedatter  toebehoort,  [landen,  en  elke  Provintie  der  felver,  met  eenen  het 
bmdattehebbenentegebruyken,  gedurende't  leven  .  Land  en  Graeffchap  van  Bourgoignien;  Daer  mede  be- 

des Vaders  >  na  welkers  dood  fuik  Kind  het  al  hebben  grepen  dat  van  Charollois,en  de  Hertogdommen,Prin- 
fali  alsUnlverfelenErfgénaem.  Wefende  alhier  ex-  j  cehjkheden,  Marcquifaten  ,  en  Sterkten,  dewelke 
preffelijken  verklaert ,  dat  dele  oorfake  van  Ufu- 
frudtiealleenlijkenverftaenzy,  tot  faveur  van  onfen 

vooifz  goede  rechtlwéer,  den  EnZ-Hertog  Albert, 
en  datfe  niet  fal  mogen  getrocken  worden  tot  andere 
confequentie :  Op  dat  gene  van  fijne  Succeffeurs  eenig 
exempel  daer  van  allegéren ,  noch  eenigerhande  récht 
te  hebben  in  an der  diergelijke  faken. 

io  Item  op  conditie,  én  niet  anders,  om  defe  te 
weien  de  principale  en  de  meefte  verbintènifïe  boven 
alle  andere,  dat  alle  de  Kinderen  en  Defcendenten  van 
de  voorfz  Hou  welijkende, volgende  de  Heylighevd  en 
Religie ,  die  nu  in  defelve  lichtct ,  lullen  moeten  leven 
en  iterven in  onle heylige Catholijke  Wet ,  gelijk  alffe 
de  Heylige  Roomle  Kerke  leert  en  onderboudet :  En 

al-eermeh  poffeifie  lal  nemen  van  de  voorfz  Nederlan- 
den y  lullen  den  Eed  doen  in  dier  formen ,  als  hier  naeft 

defen  Articul  word  bevonden  gecoucheert.  En  indien 

('t  welk  God  niet  wille)  dat  eenige  der  voorfz  Defcen- 
denten af  weken  van  onfen  Heyligen  Gelove,  en  ver- 

vielen in  eenige  Hcrefie,  nadienfe  onlen  Heyligen  Va- 
der den  Paus  voor  fulke  verklaert  fal  hebben ,  fal  gepri- 

veert  worden  van  d'Adminiftratie,Pofïeffie  en  Eygen- 
dom  der  voorfz.  Provintien ,  endatdeOnderfatén  en 
VaUallen  der  felver ,  hem  niet  meer  fullen  obedieren  : 
Maer  datie  toelaten  en  ontfangen  fullen  den  aldernaeft 
volgenden  Catholijken  van  dier  Af  komft,  den  welken 
in  kas  van  fuiken  gefourvoyeerden  van  den  Gelove, 
hem  behoorde  te  fuccederen:  En  fal  eenallulkenHe- 

reticq  gereputeert  wefen,  als  of  hy  reelijken  ware  over- 
leden door  den  natuerlijken  dood. 

E Gojuro,  ad  San  ft*  Dei  Euavgelia,  quod  femper  ad extremum  vita  mta  (piritum  ,  Sacrofanclam  Fidem 

daer  zijn  in  onfen  Nederlanden  en  Bourgoignien,  met 
ook  alle  de  Regale  Leenen,  Homagien,  Rechten  van 
Patronagie,  Renten  en  Inkomehs,  Domainen,  Ay- 
den,  Confifcatien  en  breuken,  met  alle  en  eenigerley 
gerechtigheden  en  Actiën ,  die  wy  mogen  pretenderen 
teroorlaken  der  felver  Nederlanden  en  Bourgoignien; 
Met  dok  allePreminencien,Prerogat  iven,Privilegien, 
Exemtien,Garden,  Advoüerenjuriidiclien,  Hooglie- 

den, Refibrten,  en  eenigerhande  andere  Superioritey- 
ten ,  gelijk  en  in  der  felver  maniere  als  defelve  zijn  ,  en 
uyt  wat  ooriaken  of  waer  door  zy  onfe  mogen  wefen 

of  toebehoren ,  't  zy  van  Patrimonie  of  anderfints ,  tot 
wat  Tijtel,  hoe  het  zy  of  foude  mogen  wefén  5  Óm  ge- 

heelijken'cgebruyk  of  befittingedaer  van  te  hebben  ,  (Fo,-*4) 
even  gelijk  wy  defelve  gehad  en  befeten  hebben,fonder 
eenige  exceptie :  Tot  lafte  nochtans,  dat  men  ongevio- 
leert  fal  houden  en  obferveren,alle  en  een  yegelijke  bo- 

ven gefpecificeerde  Conditièn  in  de  Pragmatique  ge- 

maekt,door  d'onfterffelijke  memorie,  den  Keyfer  mij- 
nen Heere  en  Vader ,  die  in  de  glorie  is ,  in  de  Maend 

van  November;  In  denJareDuyfent  vijf  hondertne- 
genenveertig,daer  in  de  Eenigheyd  der  voorfz.  Neder- 

landen fonder  te  conien teren  noch  t'accorderen  eenige 
divifie  of  feparatie  in  de  felfde ,  om  wat  oorfaken  noch 
in  eenigerleye  manieren  dat  het  zy. 

13  En  is  onfe  intentie ,  gelijk  als  Wy  9t  verklaren  en 
expreffeliiken  Ordonneren,  door  defe  tegenwoordi- 

ge, dat  door  middel  defer  onfer  Donatie,  Conceffie 
en  Tranfpört ,  dat  onfe  voorfz.  Dochter  de  Infante ,  en 
haren  gefeyden  toekomenden  Mah  den  Ertz  -  Hertog 
Albert ,  fullen  gehouden ,  verobligeert  en  belall  zijn  * 
te  betalen  en  te  voldoen  alle  en  eenigerhande  fchul- 

den  ,  enObligatien,  Contracten,  byons,  ofinon- 
Pp  4.  fófl 
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fcn  name)  of  van  wijlen  6jne  Keyferlijke  Maj.  op  onle 
Patrimonie  en  Domaine  der  voorfz.  Nederlanden  en 
Graeffchappen  van  Bourgoignien ,  en  dat  fyinfgelijks 
fullen  gehouden  zijnen  verobligeert ,  te  lijden,  dra- 

gen ,  en  Onderhouden  alle  en  eenigerleye  Renten,  Pen- 
noenen tot  lijftochten  alle  andere,wat  Gifteh,Recom- 

penfen  en  Beloningen,welkedefelve  fijne  Keyferl  Ma- 
jefteyt  enwy  ofonie  Predeceffeurs  hebben  gegeven, 
geaffignecrt ,  geaccordeert  en  gedaen  ,  aen  welker- 
handeperfonen  dat  het  zy.  En  alfo  Doen,  Scheppen  en 
Denotnineren  wy,  door  defe  tegenwoordige,  onfe 
voorfeyde  Dochter  de  Infante, voer  Princefïeen  Vrou- 

weder vóorl l.  Nederlanden,  en  van  den  Graeffchappe 
van  Bourgoignien, meteenen  van  Charollois  Oclroye- 
rende  infgelijks  onfe  voorfz  Dochter,dar,  boven  de  par- 

ticuliere Tijtelen  van  elke  dervooriz.  Provintiea  der 
Nederlanden,  en  der  voorfz  Graeffchappe  van  Bour- 

goignien ,  fy  haer  mach  fchrij  ven  of  intituleren  en  de- 
nomineren,  Hertoginne  van  Bourgoignien. Niet  tegen- 
ftaende  dat  wy  ook  voor  ons  hebben  behouden, en  voor 
onfen  Sone  den  voorfeyden  Prince ,  (fo  vele  ons  fal  ge- 

lieven) den  felvenTijtel  vanHertog  van  Bourgoignien, 
met  allede  gerechtigheden  ons  deshalven  competeren- 

deiDaer  by  gevoegt  de  qualiteyt'derHoogheyd  enSou- verainireyt  onfer  Ordenen  van  den  Gulden  Vlieie,  te 
hebben  macht  en  faculteyt  dacr  van  te  mogen  difpofe- 
ren  in  toekomende  tijden ,  als  wy  ten  beften  fullen  be- 

hoorlijk vinden  So  confenteren ,  accorderen  wy ,  en 
laten  toe  onfe  voorfeyde  Dochter  de  Intante ,  en  geven 
haer  abfoluteenonwederroepelijke  macht,  om  door 
hare  privé  authoriteyt,  londer  andere  verfoekingen 
omconfent,  door  haer  ofharegefondene  aen  harege- 
feyden  toekomenden  Man,  te  nemen  en  te  aenveerden 
degeheele  en  volkomene  poffeffie  van  alle  dé  voorfz. 
Nederlanden  ,  Graeffchap  van  Bourgoignien  en  van 
Charollois ,  en  ten  effecte  van  dien  te  doen  vergaderen 
deGenerale  Staten  der  felver  Landen,of  de  particuliere 
Staten  van  elkeProvintie,of  een  ander  maniere  gebruy- 
ken ,  dewelke  fy  fal  bevinden  redelijk  en  beft  dienftig , 
tot  deie  onfe  Donatie,  Conceffie  en  Tranfport :  En  té 
doen  notifieren,als  ook  te  doen  den  noodwendigen  Eed 
aen  deOnderfaten  en  Staten  der  voorlz.  Landen ;  En 
^ereyfehen  inveftiture  Van  de  ftucken  en  Séigneurien , 
daer  't  van  doen  fal  wefen :  En  ook  van  henlieden  ont- 
tangen  den  fchuldigen  en  behoorlijken  Eed,  haerlieden 
verbinden  in  alles ,  waer  in  fy  volgens  den  voorgaéhden 
Eeden  zijnot  fullen  reciproquelijk  gehouden  of  ver- 

bonden wefen.  En  ter  tijd  toe,dat  onfe  voorfz.  Dochter 
fal  genomen,  of  doen  nemen  hebben  in  haren  name ,  de 
reële  poffeffie  der  voorfz.  Nederlanden ,  en  Graeffchap 
van  Bourgoignien  en  Charollois,  in  deformeen  ma- 

niere gerefereert  doordefe  gefeyde  Patenten :  Stellen 
enconftitueren  ons  voor  Poffeffeur  der  felver,  inden 
name  en  van  wegen  onfe  Dochter. Tot  geruygenis  daer 
van,Ordonneren  en  willen,dat  haer  overgelevert  lullen 
worden  defelve  onfe  Patent-Brieven,con(enterende  en 
accorderende  aen  onfeDochter  de  Infante,te  weerhou- 
den,toelaten,en  inftitueren  in  de  voorfz.  Nederlanden 
enBourgoignien,Gouverneurs,RechtersJufticierenen 
Officieren  ,  'tzy  totbewaérniffeenbefchermingeder 
zelver,  als  tot  adminiftratie  der  Juftitien,  Politien, 

Ontfanginge  van  Domainen  en  anderfins :  En  daeren- 
boven  doen  al  't  gene  een  rechte  Princeffe  en  natuurlij- 

ke Vrouwe  van  de  eygendommen  der  felver  Landen, 
na  gewoonlijk  Recht  en  anderfins ,  mach  en  behoort  te 

doen,  en  gelijk  als  wy  't  gedaen  habben,  en  (ouden  heb- ben konnen  doen :  Obferverende  niettemin  altoos  de 
voorfz.  Conditien  hier  boven  geinlereert,  en  ten  de- 

zen effedte  hebben  gequiteert ,  afgefondert  en  ont- 
laft,  quitteren,  abfolveren  en  ontlaften ,  doordefe 
voorfchreven  alle  Biflchoppen,Abt en, Prelaten  en  an- 

dere lieden  der  Kerken ,  Hertogen ,  Princcn ,  Mar- 
quizen ,  Graven  ,  Baronnen ,  Gouverneurs,  Hoofden 
en  Capiteynen  der  Landen  of  Steden,  Hoofden,  Pre- 
fidentenen  lieden  van  onfen  Raden,  Canceliersj  en 
de  gene  van  onfe  Finantien  en  der  Rekeningen ,  en  an- 

dere Jufticieren  en  Officieren ,  Capiteynen ,  Lieden 
van  Oorloge ,  en  Soldaten  der  Sterkten  en  Cafteelen , 
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hunne Stede-houderen ,  Ridders,  Elcuyren en  Vaffal- 
len,  met  de  Wethouderen ,  Borgerén,  Woondersen 
ïnwoonders  der  goeder  Steden ,  Boürgen ,  Vryigheden 
en  Dorpen,  en  alle  en  yegelijke  Onderfaten  van  onfe 
voorfz.  Nederlanden  en  Graeffchap  van  Bourgoignien 
en  vanCharolloys,  en  een  yegelijk  van  henlieden  re- 
fpectivelijken  van  de  Eeden  engetrouwigheden,  Ge- 
looveeh  Homagïe,  belofte  en  verbintenifle,  die  fy  aen 
ons  gedaen  en  bewezen  hebben,  alshunnen  Wettelij- 
ken  Souverainen  Prince:  Willende,  Ordonnerende 
en  bevelende  wel  expreffelijk  aen  de  zelvige,  datzc 

zullen  hebben  te  zweeren  en  t'ontfangen  de  vooriz. 
Infante  onze  Dochter ,  voor  hunne  rechte  Princeffe  en 
Vrouwe:  En  haer  te  doen  ep  te  geven  de  behoorlijke 

Eeden  der  getrouwigheyt,  Gelovcen  Homagie,  be- 
lofte en  verbinteniffe ,  in  der  gewoonhjker  manieren  , 

na  der  naturen  der  Landen  ,  plaetien,Leenen  enStig- 
neurien.  En  voorder,  datfe  haer  en  haren  toeko- 

menden Manne ,  bewijzen  alle  Eere,  reverentie,  af- 
feclien,  gehoorzaemheyc,  getrouwigheytendienft, 
alsgoede  en  trouwe  Onderfaten  behoren  en  gehouden 
zijn  te  doen  aen  hunne  rechte  Princen  en  natuerlijke 
Heeren,  alzo  zy  tot  den  dage  van  heden  aen  ons  gedaen 
hebben :  En  met  voldoeninge  van  alle  en  yegelijke  dcf 
fauten  en  nalatingen ,  zo  wel  gerechtelijk  alsdaedlijk , 
dewelke  tuffchen  deze  onze  Donatie ,  Conceflie  en 
Tranfpo't  mochten  inkomen:  En  door  onfe  eygene 
beweginge,  zekere  wetenfehap,  en  volkomene  abfo- 
lute  Koninglijke  macht ,  welke  wy  in  dezen  willen  ge- 
bruyken  ,  en  ook  gebruyken  :  Hebben  gederogeert, 
en  derogeren  aen  alle  en  eenigerleye  Wetten ,  Confti- 
tutienen  Conftuymen,  die  hier louden  mogen  tegen 
Zijnencontrarieren;  wantzulksisonZeneygenen  wil- 

leen begeren.  En  op  dat  van  alles,  Wat  boven  geftyt 
is,opentlijk  worde  een  fake,  dievaft,  altoos  en  eeu- 
welijk  bleve:  Hebben  wy  deZe  onze  tegenwoordige 
getekent  met  onzen  Name,  en  onzen  groten  Zegel 
daeraen  doen  hangen.  Willende  en  ordonnerende  , 
dat  het  fal  Worden  geinregiftreeirt,  om  van  weerden  ge» 
houden  te  worden,  in  alle  en  yegelijke  fecrete  Raden 
en  Kameren  Van  Refcehinge ,  daer  het  behoren  zal. 

Gegeven  in  onze  Stad  van  Madnl ,  Koningrijk  van 
Caftihen  ,  den  zeften  dag  der  maend  variMaye,  in 

'tjaer  der  Gratiën  15-98.  En  van  onzer  Regeringe  van 
Napels  en  van  Jeruzalem  den  vijf-en-vcertigften ;  Van 
Caftilien,  Arragon,  Cecilien,  en  van  de  andere,  deh 
vier-en-veeftigften  ;  En  van  Portugael  den  negentien- 

den.   Alzo  geparapheert  N.D.V. 

Ondergcfchreveh  PHILIPPUS.    Èn  meer  onder 
By  den  Koning.      En  ondertekent 

A.  de  la  Leo. 

1$k  na  tooïot  öeUppjobatie  en  aggreatie  ban  Den 
$pnce  ban  &pangien  /  niïfêgaoerg  fijnen  <£eö  öni 
't  feïbe  na  te  hamen. 

%\ 

3ppw PHILIPS  by  der  gratiën  Gods ,  Prince,  cenig Sone,  en  erfgenaem  der  Koningrijken ,  Landen  ̂ ^i 
en  Heerfchappyen  van  den  Koning  Philips,  tweeden  aggre* 

diesnaerm,  mijnen  Heer  en  Vader.  rteea 
Aen  allen  tegenwoordige  en  toekomende,   Sa-^&en 

luyt.    Als  hebbende  mijnen  voorzeyden  Heere,  en  p^nre 
Vader  refolutie  genomen    te  Houwelijcken    Mijn  ban 

Vrouwe  de  Infante,  Iiabel  GlaraEugenia,  onze  zeer  ̂ Pan' lieve  en  welbeminde  goede  Sufter ,  met  den  Errz-  {,atl  ̂  
Hertog  Albert  onzen  goeden  Oom  enNeve,  en  dat  tooo?» 

volgens  dien  heeft  fijne  Catholijcke  Majefteyt  oock  jL?fnöfe 
gedetermineert  in  onzen  communicatie  en  met  on-  potu 
zen  confente  hier  toe  beweegt  ,  deur  zeer  groote 
redenen  en  relpecten  der  gemeyner  welvaert ,  felve 

om  der  ruften  wille  der  Chriftenheyd  in  't  gene- 
rael  ,    en  den  Vrede  en  ftilligheyd  der  Nederlanden 
in  particulier.      En  op  dat  onze  voorzeyde  goede 
Sufter  voorfien  zy  na  hare  quali:eyten  en  grote  ver- 
dienften ,  te  doen  een  begiftinge  aen  onze  voorzey- 

de Sufter  van  de  voorfchreven  Nederlanden  en  den 

Graeflchappe  van  Bourgoignien ,  in  der  forme  en  ma- 

niere 



Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen* 

(Fol'J! 

•  ■  ,.    ,  ' 
tiicre  daer  van  wefende  j    en  blijkende  ,    by  óe\ 
opene  Brieven  ,  dewelke  mijnen  Heere  en  Vader 
daer  van  heeft  doen  depefcheren  ,  getekent  met 
fijnder  hand  ,  en  gezegelt  met  fijnen  groten  Zegel, 

van  welker  d'inhoud  hier  volgt  van  woorde  te  woor- de. 
Philips,  &c.  Doen  te  weten  ,  dat  wy  ,  nadien 

te  hebben  particulierlijken  verftaen ,  't  gene  d'welk 
boven  gefeyd  is  ,  en  een  yegelijk  pointt  der  din- 

gen gementjoneerr  ,  confidererende  de  gemeyne 
welvaert  >  die  daer  uyt  ontflaen  lal  onder  de  Chri- 

5)  ftenheyd  ,  felve  uyt  oorfake  der  befondere  liefde 
diewy  fchuldigzijn  en  dragen  tot  onfen  goedeSufte- 
re  de  Infante,  door  hare  grote  verdienften  of  weer-» 
digheden,  loven  ,  approberen  ,  aggregeren  en  hou- 

den wy  het  voor  goed  door  dete  tegenwoordige  5 

Niet  tegenftaende  eenig  prejuditie  ,  d'welk, ons  of 
onfe  fuccefteurs  daer  van  nu  tegenwoordig  of  hier 
namaels  mochte  toekomen  ,  en  om  der  fel  ver  re- 

denen wille ,  wy  confenteren  ,  en  zijn  te  vreden  , 
door  defe  tegenwoordige  >  dat  de  voorfeyde  Neder- 

landen en  Graerfchap  Bourgoignien  en  Charellois 
fullen  gecedeert  ,  getranfporteert  en  gegeven  zijn  , 
aen  onfe  goede  Sufter  de  Infante  ,  in  der  manieren, 
alfo  het  mijnen  voorfeyden  Heere  en  Vader  gedaen 
heeft ,  en  f  o  het  ten  beften  mach  houden  ,  en  ter 
meefter  fekerheyd  ,  corroboratie  en  beveftinge  van 

't  gene  daer  van  fijne  Majefteyt  difpofeert  en  ordon- 
neert ,  ten  faveure  en  tot  vordeel  van  onfe  goede 

Sufter  ;  So- difpoferen  en  ordonneren  wy  daer  toe 
fo  het  nodig  fy  door  defe  tegenwoordige  ,  ook  in 
faveur  der  felver  in  delelve  forme  en  maniere  in 

alles  ,  en  overal  uyt  onferi  vryen  en  eygenen  wil- 
le ,  fonder  dat  eenigfins  daer  tufTchen  gekomen 

zy  eenige  aendringinge  >  dwang  ,  bedrog  ,  vals- 
heyd  ,  noch  eenig  refpecT:  ,  noch  Vaderlijke  reve- 

rentie ,  noch  eenige  vreefe  ,  noch  door  dwalinge 
of  ten  rechten  ,  wefende  onfe  intentie  en  wille  , 
dat  defelve  Landen  fullen  zijn  en  toebehoren  onfe 
goede  Sufter  de  Infante  >  Ifabel  Clara  Eugenia  , 
en  hareSuccefleurs,  in  conformiteyt  der  voorfeyder 
difpofitie  van  den  Koning  mijnen  Heere  ,  en  Va- 

der. Ën  op  dat  het  al  gerake  en  hebbe  fijn  geheel 
effect  ,  eft  vóór  alle  tijd  te  fterker  j,  en  vafter 
blijve-  Hebben  gerenoncieert  en  renoncieren  door 
dele  tegenwoordige  in  faveur  van  onfe  voorfeyde 
goede  Sufterei .  voor  ons  en  onfe  fuccefteurs  ̂   alle 

Beneficien  ,  d'welk  ons  of  henlieden  refpe&ivelijk 
het  recht  mag  ofte  mochte  geven  ,  om  te  gaen 
of  komen  in  't  contrarie  van  defes  ;  Noch  dat  het 
ware  door  recht  van  reftitutie  in  Imegrum  ,  in 
't  welke  wy  ook  gerenonceert  hebben  ,  en  renon- 

cieren door  defe  gefeyde  tegenwoordige.  Want 
onfen  beflotenèn  en  gedetermineerde  wille  is  ,  ,  dat 

geenderhande  dingen  kracht  of  macht  lullen  heb- 
ben ,  tegens  defe  donatie,  conceffie  en  defen  tranf- 

porte  ,  dewelke  gedaen  word  van  de  voorfeyde 
Nederlanden ,  in  der  forme  en  manieren  voorfchre- 
ven.  , 

So  hebben  wy  gedaen  en  gegeven  onfen  Eed  , 

op  de  Heylige  Euangelien ,  die  wy  met  onfen  han- 
den geraekt  hebben  ,  om  te  houden  ,  obferveren , 

mainteren  ,  en  accomplieren  ,  en  fullen  doen  hou- 
den ,  obferveren  ,  mainteneren  en  accomplieren  , 

alles  wat  pun&ueüjken  gefeyd  is  ,  fonder  daer  aen 
voort  te  brengen  eenigerhande  excufe  noch  excep- 

tie ,  noch  toe  te  laten  datfe  yemanden  van  onfen 
wegen  fal  voortbrengen  ,  het  welk  wy  affirmeren 
en  beloven  met  Princelijke  woorden  ;  en  dat  wy 
fullen  geven  hulpe  en  afüftentie  ,  vereyfehr  door 

't  geheel  effect  en  furniffement  van  alle  't  gene  ge- 
leyt  is  >  om  fulks  te  wefen  gelijk  wy  boven  gefeyt 
hebben  onfen  ernftigen  en  voorgenomen  wille.  Tot 

getuygeniffe  daer  van  ,  hebben  wy  doen  depefche- 
ren defe  tegenwoordige  opene  Brieven  ,  dewelke 

wy  met  onfe  hand  getekent  hebben  ,  en  doen  te- 
gen tekenen  door  't  Secretarie  infrafcript  van  den 

Staten  des  Konings  ,  mijnen  Heere  en  Vader  9  in 

de  voorfeyde  faken  der  voórfz.  Nederlanden  en  van 
Bourgoignien  ,   en  doen  zegelen  met  den  groten 
Zegel  der  wapenen  van  fijne  voorfeyde  Majefteyt, uythangende  met  een  gouden  fnoer,  of  lint.    Hun 
prefent  vindende  ,  als  getuygen  daer  toe  geroepen  : 
Don  Gomcs  de  Avila,  Marquiz  de  Vehda  ,  ( nfen 
Gou verneur  en  groten  Hofmeefter,  DonL.H.t.a  p. 
de  Mora  ,    Grave   van   Kaftel  Rodrigo  ,    Grand 
Commandeur  d'Alcantara  ,    Edelman  der  kameren 
van  fijne  Majefteyt  en  onfen  fommelier  des  hjfs , 
Don  jehan    d'Idiaques    groten  Commandeur  vtn Leon  ,  alle  drie  van  den  Rade  der  Staten,  en  Mef- 
fire  Niklaes  d'Amand  Ridder,  ook  Raets-Heer  der 
Staten  en  Garde  des  Zegels  ,   der  felver   Majefteyt 
in.  de.  voorfeyde  laken  ,  der  voorfeyder  Nederlan- 

den ,   en  van  Bourgoignien  en  Cancelier  van  fijnen 
Lande. ,  en  Hertogdom  van  Braband.     Gegeven  in 
de  Stad  van  Madril,  Koningrijk  ranCaftilien,  den 
feften  dag  der  rnaend  van  Maye,  In  't  Jaer  der  gra- 

tiën 1598.    Parapheert,  getekent  Phiüppus.    En  meer 
onder  by  ordonnantie  van  mijnen  Heere  den  Pnn- 
ce  ,   ondertekent  A. del» Loo.    En  waren  de  voor- 

feyde Brieven  gezegelt  met  den  groten  Zeg;el  der 
wapenen  van  fijne  Majefteyt  in  roden  Wafte  uyt- 

hangende met  Gouden  Lint. 

3£efe  gnfttumeMen  alfo  gepafTeert  stjnbe  /  fê  De 
$?incc  opgefïacn/  en  ïutffcnbe  be  ïjanben  ban  fijnen 
Baöec  ben  ftoning  /  bancute  Iju  ben  fclbcn  boo:  be 
goebe  gunfï  bie  |jp  fijne  goebe  .4uftèr  bebjcfen  Jjab* 
be  /  en  boe  gincli  fjp  na  fijne  buffer  /  Die  ïjp  groe- 

tende geluft  toerifente;  boe  fïont  ooh  be  infante  op/ 
en  ginft  fjaren  ©abcr  ben  ftoning  fijne  Ijanben  ïtuf? 
fen  /  en  bebancfete  ben  feïben  feer  oótmoebelp  ban 
fijne  goebe  gunfïe  ertïuelöabigïjepb/  enginlt  Doe  ooït 
[jaren  Sloeber,  feec  bcöauhen. 

©eg  abonté  toerterrjeote  tfeefre  geïjoüben  in  't  $of/ en  men  foube  meerber  gebaen  ïjeuucn  /  ten  toare  be 
grote  fieftte  bah  ben  ftoning  /  bïe  feer  3toau  toag/ 
boch,  toa^  nu  fonber  noo^tfe. 

^en  aeïjtfïen  bag  banH&ap/  toefenbe  ttoee  bagert 
na  bat  gepaffeett  rjrja^  /  ̂uam  be  ft euferinne  /  be  Mot- 
berrjanHlïbèrtu§f/  tei|nUe/  metbenj©a«iüi5be©e^ 
ïaba/  ̂ onChjifïopïjorobelféora/  ^on^foljan^ 
jjiaque^/  niet  ̂ on  jBartin^fbiagucó/  al^  .^rcrem- 
ci^  /  en  baec  rjrjert  D w  Ijontoeïp  bebcfiigt  /  ctt  be  gn* 
fante  becbonb  naer  tefulïen  troulben  ben  €rts-i|ertog 
%\btttu^  ban  ̂ ofïenrijrt ;  en  be  ft epfetinne  /  2Hfljettt 
Iföoeber  /  berobligeerbe  fjaet  /  Dat  ïjacr:  ̂ rjne  foube 
troutoen  be  infante  ̂ IfaheHa  Cïara  Cugenia  /  en  bic 
tipt  liracljte  bah  be  ï>;ocucatie  ait  ïjy  aen  be  ftepferinne 
fijne  j^oeöèr  gefonben  Ijabbe ;  ert  boe  fïonb  be  in- 

fante op  /  entoifbe  be  ftepferinne  be  ïjanben  huffen  / 
en  nepgbe  haer  met  baér  eene  nnpe  op  be  aerbe/ 
ban  be  ftepferinne  toepgerbe  tjaet  be  ijanb  te  ïateri 
HiifTe,n  /  en  toflbe  batfe  foube  opfïaen  /  en  fo  Ijeeft  tjare 
Ifêajefïept  be  infante  aen  ïjare  toangen  gehufï/  en 
Daer  op  belgben  beïe  Corigratulatim  en  gelult-biebin^ 

gen. 

^ier  na  fonb  be  infante  5!fabc«a  Cïara  €ugenia  / 

In  qualite  site  ̂ incefle  ban  be  t^e8erïanben  /  be  nabol- 
genbe^oeüratieaenben  <Crt3  Jfectog  Hlöcrtu^  ha* 
ren  toeisomenbe  lüau. 

4<fï 

sabel  Clara  E,u  g  en  iA,by  der  gratie  Gods^ocu» 
^Infante  van  allede  Koningrijcken  van  Spangien ,  "a/tim 
Hertoginne  van  Bourgoignien ,  van  Lothrijk,  van  Bra-  aen  ba> 

band,  van  Limburg,  vanArcoys,  van  Bourgoignien  «n toe* 

I 
Pfaltz-Gravinne  van  Henegou  ,   van  Holland  ,  van  JJJJ 
Zeeland,  van  Namen,  en  van  Zutphen  ,  Marquize  ̂ jjan, 

van  't  Roomfe  Rijke ,  Vrouwe  van  Vriefland ,  van  Sa- 
lines ,  en  Mecchelen ,  der  Graeffchappe  S,tad  en  Lande 

van  Uytrecht ,  van  Over-Yffel  en  van  Groeningen. 
Aen  alle  tegenwoordige  en  toekomende,  die  defe 

Letteren  fullen  fien ,  of  horen  leien. 
Hoe  dat  foo  wel  om  de  welvaert  der  Chriften- 

heyd  in'tgenerael  ?  ali  het  particulier  de  Nederlan- 
den, enora  andere  goede  confideratien  gelieft  heel* 

d«n 
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den  Koning  mijnen  Heere  en  Vader,  tot  vorderinge  {  geheele ,  en  volkomene  poffeffie  der  felver  Neder- 

landen en  Bourgoignien  ,  na  de  forme  en  maniere 
in  de  voorfeyde  opene  Brieven  gementioneert  van 
de  voorfeyde  Do  natiën,  Ceftien  en  Tranfpoit:  tot 
dewelke  wy  ons  refereren  fondcr  immermeer  daer 
tegens  te  doen ,  noch  te  lijden  datter  gedaen  fal  wor- 

den, dire&elijk  noch  indiredtelijcken,  in  welkerley 
maniere  dattetzy,  want  fulks  isonfe  gelieven:  Toe 
getuygenifTe  daer  van  hebben  dcfe  tegenwoordige  ge- 
tekent  ,  met  önfer  hand ,  en  doen  tegen  tekenen  door 
^t  Secretarie  infrafcript,  van  den  Staten  des  Kónings 
mijnen  Heereen  Vader ,  in  de  voorfchreven  faken  der 
voorfeyder  Nederlanden  en  van  Bourgoignien  :  En 
zegelen  met  den  groten  Zegel  der  wapenen  van  fijne 
voorfeyde  Majefteyt  uythangende  met  een  Gouden Lint. 

Gegeven  in  de  Stad  van  Madril ,  't  Koningrijke  van 
Cartilienden^odagvanMaye:  in 't  Jaer  der  gratiën 
1598.  Aldus  geparapheertNdit,  en  onderfchreven  de 
Vrouwe  Isa  bel,  en  op  de  vouwcby  Ordonnatie 
van  mijn  Vrou  we  de  Infante. 

En  getekent 
A.  DE   LA    LOO. 

55>SY 

onfès  toekomenden  Houwelijks ,  by  difpenfatie  van 
ohlen  Heyligen  Vader  den  Paus,  met  onfen  feer  lieven 
en  welbeminden  Neve  de  Ertz-Hertog  Albert ,  en  met 
confenteringe ,  aggreatie  en  toelien  van  den  feer  Ho- 

gen en  feer  machtigen  Prince ,  onfen  feer  lieven  en 
wei-beminden  goeden  Broeder  j  ons  te  doen  begifti- 

gen,  conceffie  en  Tranfport  van  alle  de  Nederlanden , 

"en  van  Bourgoignien ,  deurdeopeneSrieven  daer  van gëdepeicheert ,  en  refpedtivelijk  getekent  van  hunne 
cygene  handen ,  den  6  defer  tegenwoordiger  maend 
van  Maye ,  met  andere  onfe  opene  Brieven ,  aengaende 
d'acceptatie  der  felver  Donatie  en  Tranfport :  Opdat 
de  voorfeyde  Nederlanden  en  van  Bourgoignien ,  van 
ons  fouden  gehouden  en  befeten  worden ,  ook  van  onfe 
Hoirs  en  Nakomelingen ,  in  der  formen ,  manieren  en 
volgensdeConditien  particulierlijk  begrepen  en  geëx- 
prefleert  deur  de  voorfeyde  opene  Brieven  :  En  dat 
deur  defelve  fijne  Majefteyt  ons  heeft  geconfenteert , 
geaceordeert  enbelovet,  en  geeft  abfolute  en  onwe- 
derroepelijke  macht ,  van  wegen  onle  eygene  authori- 
teyt ,  fonder  andere  requifitie  of  confent  te  nemen ,  en 
aentaften  ,  by  ons  of  deur  fendinge  van  Procure, 
aen  onfen  voorfeyden  toekomenden  Man ,  den  Ertz- 
Hertog  Albert ,  het  geheele  en  volkomene  bcfit  van 

alle  de  Nederlanden  en  't  Graeffchap  van  Bourgoig- 
nien en  Charlois ,  en  in  't  voorteyde  effed  te  doen  al 

'e  gene  in  't  particulier  defelve  opene  Brieven  mede 
brengen. 

C\Oen  te  weten  ,  dat  wy  om  der  redenen  boven 
jL,/verhaelt ,  en  om  pun&uelijk  te  volgen  den  goe- 

den wille  en  Ordinantie  van  fijne  Majefteyt  felve 
op  dat  gevordert  worde ,  alles  wat  in  regard  des  voor- 
feyd  is  behoort ,  voor  onfe  reyfe  na  defelve  Neder- 

landen :  Hebben  üyf  onfe  fekere  wetenheyd  volko- 
mene en  abfolute  macht :  Geauthoriifeert  en  gegeven 

Volle  macht  en  commiffie ,  onwederroepelijk  met  alle 
Facültey  t,fo  wel  generael  als  particulier ,  aen  onfen  toe- 

komenden Man,den  Ertz-Hertog  Albert,om  in  onfen 
name  en  van  onfent  wegen  te  doen  deur  hem  felven,  of 
deur  andere  die  hy  fubftitueren  fal ,  of  bevinden  be- 

hoorlijk uyt  kracht  van  defe  felve  Brieven  ,  tot  een 

of  meer  reyfen  >  alle  in  't  befonder  de  dingen  ,  fo 
vele  in  onfen  naem  en  van  onfent  wegen  ,  als  van 
wegen  alle  de  Provintien  der  Nederlanden  en  van 
den  Graeifchappe  van  Bourgoignien  en  Charlois, 

ïn  't  generael  en  deur  de  Staten  van  elke  Provintie 
in  't  particulier  vereyfcht  fal  worden  ,  én  nodigh 
fcijn  aldaer  te  doen  :  Om  refpedlivelijk  te  nemen, 
fcen  te  taften ,  te  hebben  eri  te  houden  in  onfen  na- 

me ,  de  geheele  Reële  en  volkomene  pofleffie  van 
alle  de  voorfeyde  Landen  ,  èh  viri  élke  Provintie 
der  felver ,  met  alles  datter  toebehoort ,  om  defel- 

ve geheeiijeken  eri  vredelijckentè  gebruyeken  fon- 
der eenige  tegenfprekinge  ,  opftake  noch  behiride- 

ringe  ,  tot  dien  eynde  doende  t'faraen  roepen  en 
vergaderen  de  Staten  der  felver  Landen  ,  't  zy  in 
't  generael  of  in  't  particulier  ,  en  doen  in  onfen 
name  de  noodwendige  Eeden  :  Als  oock  't  ontfan- 

gen van  de  voorfeyde  Staten  en  andere  de  gewoon- 
lijcke  Eeden.  En  daer-en-bóven  te  doen  door  onfen 
voorfeyden  toekomenden  Man  ,  den  Ertz-Her- 

togh  Albert  ,  't  gene  't  welck  wy  felve  tot  dien 
eynde  fouden  mogen  doen  in  eygener  perfone ,  fo 
wy  daër  tegenwoordigh  waren  :  Alwaer  't  dat  daer 
èenige  faken  waren  ,  dewelke  fpeciaelder  Manda- 
ment  vereyfehte  ,  alfter  in  de  voorfeyde  Brieven 
begrepen  en  geëxpreflèert  word.  So  laten  wy  toe 
by  Princelijcke  woorden  en  by  onfer  eeren  ,  en 
aengénaemheyd  te  hebben  vafte  en  feecker  't  oh* 
ferveren  >  en  doen  obferveren  ,  en  inviolable  te 
volbrengen  ,    en   in  goeder  tröüwèh   altijd  ,    al- 

fFol  x6)^C$  ?t  ̂Cne  ty  on^en  voorfeyden  Êrtz-Hertogh  A1- 1     '3  '  bert  onfen  toekomenden  Man  ,  en  door  dewelcke 
hy  committeren  en  fubftitueren  fal  ,   uyt  krachte 
der  voorfeyden  Brieven  gedaen  zijn  fal ,  gebefoig- 
ncert  en  gepafTcert  in  regard  der  voorfeyde  Reële, 

En  zijn  de  voorfeyde  Brieven  gezegelt  met  den  gro- 
ten Zegel  des  Konings ,  in  roden  wafle,  uythangen- 

de met  Gouden  Lint. 

ecretatïg  Man  be  $m$  I  öie  ban  ben  Crt$-  ©e  $„ 
hertog in<©ecember;  i5?7.afgebcerbigttoa£  aen  Dencrctattf 
ftomngbanièpanjen/  $tten  14  3|unu  toebècom  tot  faut» 
SSnijTeïgcarnbeert/  metboïhomen  öcüefïigingc  tiang^Jff ' 
ïjet  ïfoutoelnh  /  tuffcljen  ben  Crts-Üertog  en  Bjoutoe  upc 
infante  /  en  met  be  bepefetje  ban  be  totaïe  <Dpbjacï)fx  ̂ pa» 
ban  tic  Mc beeïanben  en  Sdourgoignien  aen  öare  ëoog-  US„SL, 
ïjeben.  ï? p  ujagt  ooft  fonbeeïinge  ojb?e  ban  ben  fooning  ma  Ji» 
aenoen^res-ïfertog/  ban  bat  ïjn/  nabatijn  fïcïjge  «icWl 
Öoojfaemfjepb  ïjabbe  boen  stoeten  ban  alle  be  géljoojfa?  JJ^C 
me  #|obinticn  /  oberftomen  foube  ïn  &part>en,  om  In  % 
^oiurjeïijft  te  bolfyengen ;  en  ujacïjt  ooft  mebe  b&viiffi. 

ben  ban  ben  koningen  ben  p?mef  1  aen  Q'<grt5-ifer> 
tog  en  aen  be  #eecen  Staten  ban  23?abanb  /  beroeren* 
be  afle  befe  boojberljacïbe  faken  /  en  ojbje  ban  Wiffdm 
ban  ettelijke  ïjonbert  buufent  gulben  /  om  be  <0e* 
muptineecbe  te  b?eben  tefieHen.  5^en  $$iief  ban  ben 
üloning  ban  ̂ >pan)en  aen  hm  «Öcts-iïectog  %\btz- 
tu$  I  toa^  uinbenbe  albu^ : 

I 
Mijn geede Broeder,  Neve tnCou fijn. 

N  't  wederkeeren  van  den  Courier  Frans  van  den 
SSufcfi Berge,  heb  ik  u  geadverteert  door  mijn  fchrijvenbanben 

vanden  17  Maertleftleden,  hoe  dat  te  fijnen  aenkom-^on'n8] fte  ontfangen  waren  vele  pacquetten  met  Brieven  vao  ̂pan« 
antwoorde,  welke  alle  de  Heerenen  Ridders  van  mijn  jen  a« 
Ordre,  Raden  en  Gouverneurs,  Staten  van  de  Pro- öc« 
vintien ,  fich  houdende  onder  mijne  gehoórfaerohcyt,  Jjfjjjj 
hebben  gegeven  op  mijn  Brief  van  de  maend  Septem-  sïl6e«. 
bris  des  voorleden  jaers,nopende  de  materie  daer  in  ges 
mentioneert,  in  welkers  verklaringe  ik  hen  geweien 
hadde  op  uwe  creantie:  En  hebbende  verftaen  uyt  hare 
voorfz.  antwoorde,  de  grote  blyfehap  en  fönderlinge 

genoegen,  't  welk  een  y  eder  van  hen  bekent  ontfangen 
te  hebben  ,  uyt  fulke  mijne  goedertieren  refolutie,  heb 
ik  meer  bewogen  en  veroorlaekt  geweeft  voort  te  gaea 
fonder  üytftel,tot  vorderinge  van  't  welk  ik  lo  rijpelijk 
voorgenomen  hebbe ,  en  aen  mijne  feer  lieve  en  goede 
Dochter  te  doen,  gifte,ceflie  en  iranlport  van  alle  mijn 
Nederlanden  en  van  Bourgoignien,  en  daer  van  te  paf- 
feren  den  feiten  defer  maend,in  tegenwoordighey  t  van 
mijnen  feer  lieven  en  feer  beminden  goede  Sone  den 
Prinee ,  met  Gjn  uytdruckelijk  confent ,  aggreatie  en 
goed  vindinge ,  en  tot  acceptatie  van  dien,  mijn  goede 
Dochter  daer  ook  tegenwoordig  zijnde :  De  depefchen 
van  drie  Patenten,  die  ik  u  toefchicke  by  defen,  op  dat 

gy  particulierder  onderrigt  mogt  zijn  van  alle 't  gene  fy 
vervatten,in  faveur  van 't  Huwelijk  van  de  voorfz.  In- 
fante,mijn  goede Dogter,m et  uren  dat  in  kragt  van  hare 

Procü- 



•9$;  Vervolg  der  Nederlandfë  Oorlogen, 
Procuratie  op  u  perfooni  die  gy  by  de  voorfz.  drie  te  verlaten ,  maer  byte  fiaen  en  te  helpen',  gelijk  wy  hier Patenten gevoegt  lult  vinden:  Gy  rnoogt  nemen  in 
haren  name,  en  van  harënt  wegen  ,  het  ganfche  da- 

delijken volkomen  bcfit  van  de  voorfz.  Landen,  en 
van  yeeelijkeProvintie  van  dien,  in  derorme  als  de 
ielve  Procuratie  ver vaet :  Die  gebruykende ,  wanneer 

en  fo  't  u  goed  dunken  fal.  En  op  dat  fuik  mijn  voorne- 
men voltrocken  worde  ,  en  dat  alles  gefchiede  met  het 

meefte  genoegen  van  mijne  Vaflallen  en  Onderiaten 

van  derwaerts-over,  foin  't  generael  als  particulier, 
fchrijfik  van  nieusaen  de  voorfz.  perfonen  en  Staten, 
gelijk  ook  mijnen  voorfz,.  goeden  Soneden  Prince ,  in 
die  fubftantie  als  gy  luk  mogen  fien  ,  uyt  de  Copyen 
hier  by  gevoegt ,  ter  occafie  van  de  antwoorden ,  die  fy 
refpediivelijk  gedaen  hebben  op  mi|ne  vooriz.  eerfte 
Brieven.  En  hoewel  ik  tót  noch  toe  gene  amwoorde 
bekomen  hebbe  van  de  Gouverneurs,  't  Parlement,  of 
van  de  drie  Staten  van  mijn  Graefichap  van  Bourgoig- 
nien,op  mijne  Brieven  aen  hen  van  de  lelve  maent  Scp- 
tembris  des  voorleden  Jaers ;  nochtans  heb  ik  goed  ge- 

vonden hen  weder  andere  te  fchrij  ven ,  welke  met  co- 
pyeinditpacquet  fullen  gevonden  worden.  Hetfoude 
my  aengenaem  welen ,  dat  gy  my  met  de  eerfte  occalie 
liet  weten ,  van  het  oncfangen  van  alle  de  voorfz.  De- 
pefchen,en  in  Wat  voegen  gy  die  gebruykt  fair  hebben, 
en  in  wa:  voegen  alles  derwaerts-over  gepaffeerr.  fal 
zijn. 

'4*7 

Hier  mede ,  Mijn  goede  Broeder ,  Neve  en  Coufijn ,  wil 
onfeHeereu  nemen  in  lijn  heylige  hoede  Uyt  Madril 
denlaetfteh  May  Anno  ïjoS.GeparapheertN.  D.Vt 
Enonderfchreven  ,  Uwen  goeden  Broeder,  Oom  en 
Couiijn.  Ondertekent  PHILIPS.  En  lager  ftont 
getekent  A.  de\a  Loo.  Heropfchrift  was,  aen  mijn  goe 
den  Broeder ,  Neve  en  Couiijn ,  den  Ertz-Hertog  Al- 
bert-,  Lieutenant,  Gouverneur  en  Capiteyn  Generael 
van  de  Nederlanden  en  van  Ëourgoignien. 

3^en  23?ief  bie  ben  ïionitf  g  ban  ̂ panjen  aen  be  ö^ie 
Staten  ban  ïjet  ̂ ertogbom  ban  23?abanb  fc&eef  / 
toa£  lupboibc  afê  bolgt : 

Eerwaerdige  Vaders  in  Gode ,  \Veerdige ,  feer  lieve ,  lieve  en 
getrouwe  >  lieve  en  welbeminde. 

BYden  inhoud  van  u  1.  Brieven  van  den  achtftcn 
December  des  voorleden  Jaers,  heb  ik  behagen 

riós"  gehad  te  verftaen  de  grote  vreugde  en  welgenoegen , 
■GT .  dewelke  u  1  veroorfaekt  hadde onfe  goedertieren  relo- 
i?an'  lutie ,  nopende  de  materie,  die  ui.  van  mynen  wegen 
tfeta!  verklaert  hadde  ,  onfen  goeden  Broeder  ,  Neve  en 

L  ban  Coufijn ,  den  Ertz-Hertog  Albert ,  in  kracht  van  on- 
fa'  ie  Brieven  aen  ui.  tót  fijnecreanciegefonden.Endoor 

'l0,  dien  ons  voornemen  niet  ftrekt  dan  om  defe  Neder- 
landen in  ruft  en  vrede  te  brengen,  door  het  houwe- 

lijk ,  't  welk  wy  beraemt  hebben  van  onfe  feer  lieve  en 

feer  beminde  goede  Dochter  d'Infant  ,  met  onlen 
voorfchreven  goeden  Broeder  Neve  en  Coufijn,  felfs 

in  heurluyder  tegenwöordigheyd ,  hebben  wy  goed 

gevonden,  tot  vordering  van  dit  goede  werk,  alvo- 
rens te  doen  gifte ,  ceflie  en  tranfport  aen  mijn  voorfz 

Dochter,  van  alle  mijn  voorfz.  Nederlanden  en  Bour- 

goignien,  in  conformité  der  open  Brieveri ,  die  hier 
aen  onfen  voorfz.  goeden  Broeder  gefonden  zijn  :  als 

inlgclijks  der  Brieven  van  content,  aggreatieengoec- 
vindingevan  onfertfeerlievenenfeer  beminden  Sone 

den  Prince  i  als  ook  die  van  acceptatie  van  onfe  voor- 
ichreven  Dochter;  waer  in  wy  ons  verfekeren,  dat 

gyluyden  genoegen  fait  hebben ,  en  vorders  bemer- 
ken de  lietde  en  affedie,  die  wy  altijd  tot  de  voor- 

fchreven Landen  gedragen  hebben  v  gelijck  't  felve 
noch  klaerder  (met  de  hulpe  Gods)  bemerekt  lal 
worden  ,  door  den  middel  van  het  voorfchreven 

toekomende  Hoawelijk ,  en  het  lenden  van  onfe  voor- 
fchreven Dochter  derwaerts-over ,  fo  haeft  als  den  tijd 

dat  toelaten  fal ;  en  ook  door  den  byftand-,  die  wy  continue- 

ren [uilen  de  voorfchrevenLanden  te  doen  in  alk-  oecafien  daer 

't  van  node  fal  zijn  Gemerkt  geen  fins  onfe  meenmge  is  (ge- 
lijck een/ge  qualijck-bfdachte  Jeuden  moogen  duyden)  die 

2?ji>Mra tonn  npt» frfpre 

nc 

voren  hebben  gedaen  ,  tot  dat  door  Vrede  of  anderfins  fy 
wel  verfekert  fullen  zijn.  Eerwaerdige  Vaders  ,  &c. 
onfe  Heeren  wil  u  1.  behoeden.  Uyt  Madril  den 
31  May  1598.  Geparapheert  N.  D.  Vt.  Onderte- 

kent PHILIPS.  En  lager  A.  de  la  Loo.  Opfchrift 
Aen  de  eerwaerdige  Vaders  in  Gode  ,  Weerdige, 
feer  lieve  ,  lieve  en  getrouwe  ,  lieve  en  welbemin- 

de ,  Prelaten  ,  Edelen  en  Steden  van  de  Lande 
en  Hertogdom  van  Braband  ,  of  hare  Gedeputeer- den. 

«Seïijlic  23ïicbcn  ï)tcft  bc  Pjince  ban  £>pangi'en  / ban  bcnfelbcn  bato  /  mutatis  mutandis ,  mebe  gcfcljzc- 
btn  aen  bc  ÏOmt n  Staten  ban  2P?abanD. 

D<£  ̂rtrï?crtorj-  bcfe  öcpefffje  /  booj  Ben  booj 
fcbicbfli  èeerctarté  Sofoan  bej^riagónt  fangen 

en  baer  op  gcbelibcccert  jjebbeube  /  toierben  baer  bate  JJ 
ïrjeft  SSjicben  ban  upt-fcrjnjbmge  gebepefdjeert  aen  bP  £„ 
alle  öc  «fiïcbcrlanbfe  pjóbintien  /  pnbet  be  gcfoooi  «"?- 

faemljepb  be£&onlng£'ban;§>pangitn  noch  ftacnöc   |fbr^tje ten  cunbe  fn  ïjaer  «Öebeputecrbe  tot  23n»fTel  fniDcn  am  br 

foubeh  /  op  ben  eerfTm  3&ugufu'  /  om  te  bifrteren  be  jf^nv 
23jicbcn  ban  €ranfpo?t  en  Ceffïc  /  bic  ben  Öoning  Jjö* 
ban  Spaiïgini  /  niet  eonfent  en  aggreatic  ban  ben  ̂ /„ , 
Ip^inee  ban  ê>pangicn  fijnen  ̂ onr  /  gebaen  öabbc  /  onber  be 

tot  beh,oebï  ban  be  infante  fijne  ̂ octjtec  /  ban  be  er&oo?. 
(^ebcclanben  /  en  Ijatcn  nieutoen  i^eete  ben  <Öeb  te  fcvTbt* 
boen  /  bolgenbebe  procuratie  bpbe&^cnttoe  gjnfaïirr  \s\0, 

op^eni  gepafleecti  en  op  batïjct  fclbemk  fehcrïjcyb  {""si* 
ronbegefcIjteDen  /  fo  toecben  be  £>paenfe  en  onbece  Öe  ̂ "  p gtmenten  /  gelegen  ïjebbenbe  in  be  (6?aeffcöappen  ban  Qien. 

v2trtï)ou^  /  ̂cnegóubjen  en  ©lacnberen  /  ontbr>bcn  / 
en  o?bie  gegeben  /  om  na  23?nfTel  of  baer  ontrent  te 
nomen  /  gcïijï*  fa  gebaert  I)ebucn  /  en  begonben  té 

marcheren  in  't  beginfel  ban  ̂ uhn^. .  3&t  03ebepu- 
teerben  ban  op  ben  tienbeh  tSugiifii  tot  23?ufTel  bet- 
gabert  5ijnbe/  Rebben  öe25nebEn  ban  €ranfpo?t  en 
€cffu  ban  be  Üeberlahben  en  ban  ̂ 5ourgoignien  / 

Öïec  boren  berjaclt/  met  be  %pp?obatie  en  Itggrca» 
tte  ban  ben  $?ince  ban  u^pangien  I  en  be  p»curatié 
ban  be  infante  op  fyxctxx  toehometibcn  23mpbcgom 
enlfêan/  toeï  en  rijpelijk  gcèpammcert  en  gcbifltccrt; 
en  men  toa£  feer  bertuonbert  /  bat  be  Honing  /  te* 
gen  alle  reben  ban  M>tatc !  fïch,  getroofïe  ban  fijn 

ïiroöne  af  te  feïjeiiren  een  giutoecï  ban  fuïïiet  toaer^ 

be  /  'ttoellt  be  tóenfer  Carolt^  fijnen  ©aber  in  fulue 
eftimc  geljoubcn  fymcl  betoijle  be  cfëebcrlanbcn  meer 
eommobitepten  Ijabben  /  tot  bc  grootljepb  ban  een 

pjince  geieqnireert  /  ban  alle  be  fipen  ban  ̂ >pan  (f°'  r; 
gien.    €pnbeïnü  na  bele  bifcourfen  en  oberlcgginge  /    ©m 

fienbc  bat  baer  niet  tegen  te  boen  toa£/  en  op  be  toc^  gfrrf?- fegginge  be^  Honing^/  ban  bat  fop  ben  nobigen  bp  Sfrt,S 
flanb  fonbe  bliiben  continueren  /  fó  3ijn  op  ben  1 5  Hu  bm  na. 

fantc 
feï/  baer  grote  €riumpbebcb2cbenbjo?be.  amge» 

&a  bat  be  <£rt5-$!crtog  nu^an  biegen  of  in  ben  "°™n/ name  ban  be  infante  bebeftigt  toa^  /  en  genomen  <?fbm 

fabbe  be  poffcffle  ban  be  ̂ cbcrïanbcn  /  fo  begonff  en  \a, 

hp  te  fjanbclcn  ban  fijn  bertrch  na  „spangicn  /  om  Jcmni, 

bcSnfautc  te  gaen  trouujen  /  en  bat  hp  fïj'n  renfe  g;™B fouöc  nemen  na^agn/  aen  ben  i^enfer  fijnen  X?:oe  stbacn. 
bcr  /  bcmclhe  ïjp  ujiIöc  befoehen  /  en  alfo  ban  baer    ©e 

fijnen  rnife  te  boen  op  <Ö,:at5  /  en  mebc  te  lenben  «rij- 

en na  ̂ pangicn  te  conboncren  bt  pjiiiccffe  mm  ««»» 

garicta  ban  ©oflcnrijcfe  /  ©ocljicc  ban  ben  ̂ 1x3-  m 
éertrig  CarcI  fijne  $\\dyte  /  bctoclhe  foubc  troulocn  matfet 

aen  ben  P?ince  ban  ̂ pangien ;  boei)  eer  Dp  ficl)  op  b««d. 
berepfc  begaf/  ïjeeftfop  opaHcfaltcn  o:bie  gcftelt  /  foJJ  fe 

beïe  mogcltjn  toaö  /  op  bat  in  fijne  abt  entte  alle  mcon^  j,f  cfrcc* 

bcnienten  foubcn  mogen  bèrljoet  blijben:  $p  becmae^  Jtn  na 

te  ban  cecfl  tot  23:ufTcI  ben  Caröawri  Xnbicté  ban  ̂ an" ^ofiennjït  /  .^onc  ban  ben  <örrs  ïfertog  i?erbmanb  / 

25itTetjop  ban  (Conftantien/  te  befet  njb  ban  lucgm 

ben  focpfee  «eonbernnrc  m  €lfatferV  /  Detueïclie  Dir 

<öoubftnemcnt  1  irafnie,'  tcv  begccirtéb.m  bfirlionmg 

aufït  beCcben  /  enfoïemnifatien  Ijiertoegereguireert  J1/ 
gebaen/  op  be  grote  ̂ ccrfalc  ban  't  £of  binnen  23mf  fan 
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dan» 

<3«tft  üan  £ pan  jen  en  ben  <Ört5-ï£ertog  Hilbcrtüg  I  met  b^ 
J}j!*,w"toilligingebegfóepfer£/  aenuam;  betoclftè  tot  23jufV Sn.      fel  ftomenbe  /  ban  ben  «Êrt^cttog  ̂ ïbecti^  fcer 
ttea*    fjccrirjh  ujccDc  ontfangen  /  eti  m  ben  ttjb  ban  actjt  ba. 

■Suf  /  $m  &«ft  0fn  «ötts-^ectóg  TCfljcrrttë  bem  gcinfïtueett/ 
£f»     boeïjp  ïjetninrijnabreiuieürtboojfc^jeben  (©oubec- fcöop    nement  foubc  bebben  te  gebogen  /  fonbet  bat  bp  bem 
ba"      eenigen  «2eb  begcerbe  af  te  nciticn.  ©oojtè  beeft  Ï)P 

totbetbeïept  ban  b'<©o?ïoge  gemaeftt  <©enecaeï  ban 
ium     fïjn  Steger  ©on  tfrancifco  be  Ifêenbofa  /  3Jbmiracl 
lafi/  orauan  ̂ Icragon  /  ̂itëarft-^jabe  ban  «öuabaïcfla/  en 
ï?frtCÉn'ban  Jamaica  /   Commanbeuc  ban  ©al  be  $etu 
dSSr  naél  ban  be  €>?ben  ban  Calatcaba. 
ftn  /  fcet    Jèepnig  öagert  boój  fijn  bectteft  ontfing  ben  €rt}- 
jöoo»    hertog  een  grote  orilufï  /  booï  be»tijbinge  Die  bp 

E"teftteeg  /  bat  bet  <tëacnifoen  ban  bet  Catïceï  ban  Hnu ac«,     toecpen  /  en  fto#£  baec  na  bat  ban  3liec  gemuptincert 
\»acrten.toOCen.    j^t  «featniforn  ban  bet  boojfs.  Caficeï  be* 

««fcflont  in  700  ̂ panjaecben  te  boet  en  ttoee  Compag; 
5S  a*'nienpaerbenban$eb2o©oncebe  ateon/  en  31ot)an 
San  Sr-  &e  <©amarra  (alle  bepbe  abfent)  en  alle  bit  ©olft  floten 
caaon    ben  Cafïeïepn  3&on  ̂ ugufirjrt  be  Mtiial  ftomenbe 

fcj1'  °m  Dan  Gniffel '  be©oo?teboo?'tböoft/  enbobenbien 
^/'J1"  bebben  fpbe©30?tegeopentboo?  nöcljmèec  ban  ïjon- tt  tom,  bert  halbaten  te  boet  en  tepaerbe/  baer  onbetmebe 
manöe»  ttuee  Hieutenanten  te  paetbe  taarert  /  bit  baer  booj 

*" ;     berloren  baer  abancement  bat  Fp  ïjabbert  in  be  $ojïog 
JÊS*  te  bectoaeftten  /  bat  ben  boo?  Ijaec  lange  Dicnfïen  niet 
San"    honccgefaclgeert  bebben/  toant  fp  ooft  bepbe  Cbek «Bami.  lupben  toaten  oan  goebe  gefïacbte. 
{JJ  w     3£efe  muptinatie  bet  &panjaetben  rtiaeftten  bit 

!2"  Stban  be  ̂ agifïcaet  en  be  S&ojgerije  ban  2lnttoecpen «Lafied  feec  beebaeft  /  toant  baec  toa£  noclj  irtbagtig  be  mup* 
*an      tinatie  ban  ben  3ate  1576.  aï£  be  OBemuptineecbe 

ïïn/ ?a ban ^elfl  en  3liec  t'famen  fpanben/  en  fo  jammen bdn  üc  l\]l\c  moofi  én  bjanb  /   tobeii  /  plonbrtingen  en 
*rcbe  $^outoen-Hcacbten  gef  cbieben  /  baet  om  fp  taefc 
&     faem  bonben  met  be  feïbe  te  accojbecén  J  bat  fp  baet 
«1  befïe  foubcn  boen  om  ïjaet  aen  öace  bolle  betalinge 

baefi,    te  ï)fïpcn  i  mibbeletttjb  foubcn  fp  ïjaec  |iil  Jjóuben  / 
tew  en  en  bie  ban  lünttoetpen  foubcn  gaet  onbecl)ouben  / 
JffL  en  gebeh  aèn  elften  ̂ paenfen  ̂ oïbactteboet/  ïjooft 
jSRagf'  boo?  ïjooft  /  ttoaeïf  flnpbet^  en  een  ïjaïbe/  en  boo? 
ncact en  elften  paetbe- tuptec  met  flirt  l^aetö  bjjf-cn-ttointig 
2ButBe,  ,ïupbet^  '^  battél  baèc  meöe  Welben  fp  ïjaee  fïilïe/ 
««.en  t'elften  al^  fp  pet  anbetg  Öebben  toilben/  fotcfa iwrpen.  ten  fp  in  be  &tab  /  en  mofïen  ̂ aet  ooft  boo?  ïjaren 

€Iccto  ïebeten  een  ftoetfe  met  ftaepe  Ï5aetbcn  /  &ih 
üec-taetft  /  een  bergulb  ftappiec  /  een  fraepe  23eo- 
ftcüc  met  Etjbe  43acbijncn  )  en  afó  fp  bancquetten 
toilben  Ijouöcn  /  opeten  /  pannen  en  al  batfp  meet 
begeetben  -,  Ijaec  toecben  feben  maenben  gepzefenteect  / 
ban  toilben  bit  niet  bebben  /  epfcljtcn  11  maenben. 
<©e  So^geten  toacen  in  gtotet  benautljept  en  fetyüt  / 
en  alle  uuren  ban  ben  bage  onféftcc  ban  baet  goeb 
en  ïeben ;  fp  fcï)|Cben  altetnet  25jieben  aen  bt  ̂ec* 
ten  /  met  bit  Opfcljjift :  A  los  de  la  Cafa  della  Ville. 
<©at  ij>:  %tn  bit  ban  ben  &tabï)upfc  /  fonbet  anöec 
titule.  m 

3u  naboïginge  ban*bie  banlCnttoetpert/  jijn  ooft 
be  ̂pangiaetöen  ban  ïjet  Cafïeeï  ban  45cnt  gemup tirtatie 

bet 

Jbpam 
ojaer* ben  op 'tCar 

ï)abbcn  /  toaerom  fp  baet  niet  toebetom  ftonben  bt» 
gebert  ónbet  be  geljoojfaembept  ban  ben  Sloning  ban 
^pangien  /  b  e  fp  bp  een  folemneel  <öbict  betftïaett 

ïjabben  /  betbalïen  te  3ijn  ban  alle  't  tecljt  /  't  toellt ï}\)  aen  be  Bebccïanbcn  gebab  babbe ;  en  ïjabben  tocl 

gactne  gefïen  /  bat  Dp  aen  befclbe  eene  '?C.nibaffabc gefonben  jjabbe/  en  ecnige  cebeïpe  p^efentatie  /  om 
tot  IjanDeïinge  \jan  ©jebe  te  mogen  ftomeh/  gebacn 
babbe :  ©ocb  be  Ccts-Ï^ettoge  tytft  fulft^  niet  göct 
gebonben  /  't  5P  om  bat  Ijp  firf)  liet  bebuneften  /  öat 
Ijet  fijne  reputatie  uabeelig  foubc  toefen  /  bat  f)p  fïcl) 

fo  fm  becnebeten  foube  /  aï-eec  l)P  toifï  of  fp'  ban; toegcfïnt  moecjten  5ijn/  of  eenig  gcöboj  foubcn  toiï- 
len  geben  /  of  bat  fjp  mcenbe  bat  bet  tegen  ben  <z£eb 

foube  toefen  bpljem  gebacn  in'tbooifcljjeticn  iCtan^s 
fpo?t/  geinfeceecc  in  't  tienbe  ̂ litticul  oan  Ijet  bboj; fcïjjcbcnf^tanfpait;  inboubenbe  onoec  anbetcn  /  bat 
bp  foube  bcfojgch  (fo  beel  bem  mogclrjft  foube  ̂ iju) 
bat  bet  <£atbolrjfte  gelobe  ban  fijne  €>nbecöauen  a\u 
öctbouben  /  geleett  en  gepjebiftt  fanbt  tooiöen :  <£n 
boe  tocl  hem  baet  op  tocl  ecnige  tefolutie  gegeben  tocc 
be  /  Ijecft  baet  toe  niet  bonnen  becfiaen  /  maec  moebt 
toef  lijben  bat  be  Staten  /  bruc  eenigc  anbete  /  foü; 
beu  mogen  boen  onbetfoeftert  /  toat  be  Staten  btc 
(Deunicctbe  piobinticn  mecninge  en  intentie  in  btfc 
falie  nu  foubc  mogen  toefen/  en  of  baet  ecnige  nopt 
foube  mogen  toefen  /  bat  men  in  ecnige  banbelingc 
foube  mogen  nomen:  2£lfo  \DCtbe  gep?actifeett  /  bat  ©8n 
bcuc  ecnige  ban  be  naefle  u?icnbcn  ban  feftcc  tteffe=  ban  bn 

lijft  Coopman  ban  Hnttoe t pen  /  genaemt  Daniël  ban  g*"*» 
bctlBeulcn/  bie  om  betöeligie  ban  baec  becttoeften  manP/ 
toa^  /  en  nu  fijne  tefibentie  babbe  eti  bielt  binnen  tem» 
Ütcuben  /  gefebjeben  toerbe  /  bat  een  ban  befelbe  fijne  "nt" 
Bzicnbcn  gebcel  fieft  toa^/  bie noobtoenbeïijft  bemtc  "JJÜ fp?e:icn  babbe/  cnbcifocbt  ïipecn^  ober  foube  toillcu  ïambt» 
ftdnien     fenbenbe  b^ui  baec  toe  een  ̂ afpoojt  ban  *%««> 
ben  Ctt5-^ettog  Hlïbettu^  /  om  bjplijcft  te  mogen  {J™ 
hamen  /  patTeetcnentoebecheecen.    ÏBact  tot  %nt  tr  ha» 
toctpen  geftamen  snuoc  /  bcbbnb  Ijü  fijne  D^icnbcn  mmi 
in  öoebet  géfcjnbbept  /  én  becfïont  ban  Óefefbe  bat  JJL  fj 
bat  alfa  toaé  befleftcn  bp  eenigc  ban  be  fiaet#jccrcn  6(\,im 
ban  ben  <Öct5-l|ettoge.    ̂ p  fepbe  bat  bp  bebec  ge*  «ffw 
baö  babbe/  batmeb  bem  infobanige  fafte  en  ban  ful^  J2L 
ftec  getoicljte  /  bctoóle  bp  in  geene  bebieninge  of  re-  en  SJ 
geringe  toa?  /  l^abbt  ougemoept  gelaten.  ̂ 0  geringe  ce  /  om 
men  berfïont  bat  bp  geftomen  toa^  '  toert  bp  tot  23;uf=  ̂   J< u 
fel  ontboben  bpbcïlaeb^beecen  Oicbatbot/  b'^ffon»  S?l •  Sa 
bille/  bcn1ïbtban.Jlèaroïle^/  ben  Jlfêacquis  ban  ï$&  ««$. 

b^e  /  b'ecn  boten  en  b'artbet  na  afgebjaegbt  /  offer  ̂ Jf"0* geen  mibbeï  toaer  om  ©^ebe  tuffeben  be  ïahben  te  2e!f 
maften  /  en  biè  tot  eenigrjepb  in  baet  oube  fleur  te  nfeerbe 

bjcitgen.    ï|p  gaf  boo?  anttooo^bc/  bat  bp  ecu  par-  *f?°M" 
tfculiet  perfoon  sijnbe/  fonbee  in  eeriige  rcgècinge  of  f  Je"«n " bienfl  te  toefen  /  grenen  lafl  babbe  /  om  baer  ban  uoojDr. 
met  pcmanben  te  fpieftch  of  te  communiceten    5>p 
fepben  Daer  op  /  bat  Tp  toel  toiflen  bat  bP  aen  btft  jijbe 
booj  een  goct  patriot  gebouben  toerbe  /  bat  bem  obers 
fuïft^  toel  b$  ftonb  met  anbete  te  fpjeften  /  tot  boi^ 
beringe  ban  èemgbepD  /  rufl  en  boojbeel  ban  be  ge* 
meeneHanben/  bat  bem  bat  niet  quaïnft  ftonbeafge» 
nomen  toerben :  fepben  ooou:t  /  bat  fp  toel  b&ilrjcft 

tincett  /  bottod  b'cene  noebte  b'anbcre  niet  eet  bc=   mocljten  feggen  /  bat  be  ïioninglj  en  ben  <£rt5  C^cc 
taclt  5ijn  getoojbeu  /  ban  in  t^ct  toeftomenbe  3|aer ; 
ban  btft  bebben  bancerflcn  aen  be pooitcn  gefloten/ 
fonbee  pemant£  anöeró  meer  in  te  laten/  of  bp  baer 

3£u  n  £c  ontfangen  /  't  toeïft  bun  baer  na  niet  tocpnig  boo^ bccl^  btbe  I  en  beter  getracteert  toerbeu  al^  bit  ban 
3Cnttoetpen. 

D€<ïPrt5-^ertog?(lIbertns  gepon  toerbenbe  ban 
be  peeren  Staten  ban  be  $>?obintien  1  bit  bt  3Jiis 

fante  ban  ̂ pangien  aengenomen  en  gejtooten  bab? 
oen  üooz  &oubecaine  p^iueelTe  ban  bt  .jficbcrlanben  / 
bat  bP  acnbe  Staten  ban  bc  «öeuiiiccibc  pjouiutieu 
foube  toillen  fcljjijbert  /  en  be  felbe  eenig  mibbel  boo^ 
fïacn  /  baer  op  fp  baer  mebe  foubcn  begeben  onber 
be  geboojfaembept  ban  bare  i^oogbeben ;  betoijïe  nu 
tea£  cciTcrcuOc  De  rebenen  bie  fp  aitijb  bóojgetoent 

toge  fecc  genegen  toacen  /  en  nu  toilben  in  alle  ma- 
nieren Bjcbe  maften  /  gelijft  fp  tocl  betoont  tiabbtn 

in  ben  &}tbe  /  bit  fp  gemaeftt  ftaböeu  met  ben  üto- 
ning  ban  ©lancftrijcft  /  en  toaren  bpfonbec  gcfint 
om  ©jebe  te  maften  met  btft  Utanben  /  bp  toat  mib? 
bel  fiit  foube  mogen  toefen  /  en  baer  tóe  fobanigé 
betfeftetinge  boen  /  battuen  toel  foube  befjaren  te  bje^ 
ben  te  toefen :  Jl@en  foiibe  be  Beteenigbe  ̂ ebetlan- 
ben  toelaten  bare  öeïigie  en  öegcringe  /  en  baer  baer 
ban  in  't  minfïe  tot  in  't  mecflc  contentcment  boen. 
&p  fepben  bo^bcc  /  boe  bat  ben  Honing  btn  pecfoon 
tiah  fijn  «frceil.  ben  p^ince  JdSauritiu^  in  grote  acb* 
tinge  babbe/  en  foube  nu  niet  meet  onbectoo?peu3tjn 
ben  raeb  of  abbijfen  ban  ̂ pangien  /  maec  baec  na  Ijet 
gemeene  boo;bceI  traebten  :  <®at  bp  met  alleen  luit 
be  ben  p?ince  iBautitiu^  alhier  in  fijn  <$oubecne? ment 
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ment  html  Daen'nöpnu  toa£/  maer  fjem  ooft  bor- 
Deren  en  bergelbinge  boen ;  ja  ooft  /  fo  hp  'e  begeerberï 
boderen  tot<$eneeaeï  <£)berfïc  tegen  Den  iCucft/  in 
fuïneaebtinge  tuacen  fijn  beugben  enmanïjept  bpïjen 
allen :  <®at  men  meöc  alle  be  töegcerber£  ber  ©creenig? 
öe  c$eberlanbcn  foube  m  ïjacr  ampten  en  beDieninge 
ïaten  /  en  belofte  boni  be r  feïbee  toinDeren  na  ïjacr  boob 
Daer  in  te  fïellen  /  inbien  fp  tot  fulii$  bequaem  maren  / 

mit£  batfe  alleen  tot  ben'  §ap£  berfïonben  /  en  ben 
«?ct5-$cttog  ̂ ïbertn^  /  met  D'SWante  ftj'ti  foefto= menDe  S^upb  en  ̂ upgbjoutoc  /  boo?  Ijaren  l^crre  en 
J)2outoe  eruenben  en  acnnamen.    #efe  en  bïcrgelij- 
fce  fancn  toerben  ïjem  aengcfept  /  en  tocrb  baerenboben 
bp  ben  €rtHfertog  1U&crtii£gf  bjatfjt  /  oie  fjnn  infge; 
lijfté  fuïft^in  Hatijuen  bietgcUjftc  monbelinge  afnfep- 
öe/  enbegeerbe  bat  f)p  fuift  rappoyt  foube  toillen  boen. 
3Dc  bojgfcgtcbni  ban  Der  IBeuïcu  in  fëoflaub  geheert 
Sijnbe  /  fjeeft  Den  Staten  ban  $f  olïanb  fijn  toebecbaren 
berljaeït/  boch,too:be  geoojbcelt/  bat  Dit  gcDaen  toer* 
beomeen  beroerte  te  manen  onber  De  Gemeente  /  aï£ 
bat  men  aen  eenen  goeDen  Bjebe  ftonbe  gerancn  /  maer 
bat  men  in  be  €>o*Iogc  toilbe  blijben ;  en  men  geloof  be 
teel  /  batfe  Den  $?ince  ,0)auritiu£  toel  fouDen  toillen 
bodeeen  /  om  <©berfïc  <£eneraeï  in  üongatucn  tegen 
Den  ,Cutften  te  toerben  /  aï£  fp  fjem  b,ier  maer  niocfttcn 
quijttoerben:  3BnDcrcmepnben/  Dat  Dit  untgebenal? 
leen  bienben/  om  De  Staten  Der  ©erecnigbc  3lanben 
maec  in  tjanDeïinge  te  teeeften  /  geïnft  fp  Die  ban  ©lacn- 
öeren  en  4?ent  eenigc  jaren  te  boren  geDaen  ïjaDDen  /  en 
Dat  fp  tjaec  Daer  na  niet  meer  fouDen  confentcren  / 
Dan  §aer  toeïgeballcn  foube  /  en  Dat  fuïfte  boojflagen 
nagm$  anDcr£  toe  DicnDcn  /  Dan  in  De  afgetoojpen 
SfnfltuctieDeg  Öoning^ban  ̂ pangien;  aen  Den  €rt5~ 
J|ertog  9llbertu£  gefonben  /  beetjaelt  fïont  /  Datmen 
De  ̂ ollanDcrg  en  Staten  Der  ©ereenigbe  cfèeberïan; 
Den  /  niet  Dienbt  te  begrijpen  onber  be  ©^ebe-ïjanbeï 
met  ©2anftcijft/ten  toare  be  felbe  be  Catbolgfte  0oomfe 

i-j«)  töeligiêaï-om  openbacrlijft  toiïbcn  toelaten  /  en  be  Sou--- 
becaine^oogljept  /  be£  i*  oning£  toeber  inacfïeït  /  f  c. 
fuliié  bonben  iuetgeraben  met  IjenlupDen  in  eenige  ïjan* 
öelinge  ban  Bjebe  te  ttebeu  i  maer  refolbeerben  om  ecu 
fïatclnfte  Eegatie  in  «iFngeïanb  acn  öe  tóoninginne  te 
fenDen  /  en  met  fcc  felbe  te  accojöeren  nopende  Ijaer  acl> 
tettucfen  /  op  ecbeïijfte  termijnen  re  betalen  /  en  in  be 
^o?Jogc  te  continueren:  €naï*b  be  v£rt5-i|ertog  %U 
beirii?  flontopfijn  repfc  om  na  l^agate  bertreeften/ 
om  fijn  Sloeber  be&cpfer  te  befoeftcn  /  en  boojt£  op 
45?at5  omöe2$mpb  ban  Den$?ince  ban  J>pangien/ 
fijne  i^icljte    te  geïepDcn  enconboperen  najperrara/ 
altoaec  De  troutoinge  ban  ben  #?ince  ban  ̂ pangien 
met  fijn  boo?fctj?eben  ̂ ictjte  /  enbanïjem  metbe^nï 
fante/  ban  Den$au£  foube  gefeïjieben/  foïjielbenbe 
Staten  albaec  aen  /  bat  ïjp  boo?  fijn  bertreft  aen  be 
Staten  bec  ©ereenigbe  ̂ jobintien  fclj?ijben  foube  ce 
nenbequamen  en  b?ienbeipen25?ief/  baer  inljp  ge- 
tonfenteett  ïjeeft  /  fnibcnbe  befelbe  onber  couberte  ban 
De  tertoginne  ban  ̂ Ccrfcljot/  ban  bate  Den  *8  Wugufïi/ 
en  bn  De  Staten  ontfangcu  Den  3  £>eptemb?i£/'£  Daeg^ 

boo?  öet  bertreft  De£<Öet3-i ertogen  upt23?ufl"eï/  en toag  Den  felben  VBiitf  inljoubenbe  ban  tooojbe  te  tooo^ 
öe  afé  boïgt  /  upt  Den  jfrancopfe  bertaeït. 

4^ 
?eweeft  u  aldaer  te  ontfangen :  En  hoewel  dit  alles  my 
heeft  doen  bekennen  de  leer  kleynegenegentheyt,  die 
gy  daer  toe  hebbet ,  nochtans  in  dele  gelegentheyt  van 
de  Ceflïe ,  die  den  Koning  mijnen  Heere  heeft  gedaen 
(aen  de  Doorluchngfte  Infante  fijnen  oudfte  Dochter) 
van  defe Nederlanden,  enGraeffchap  van  Bourgoig- 
nien,  in  faveur  van  het  Houwelijk  tuffchen  haer  en 
mijn ,  en  dat  op  der  1 1  en  21  defer  maend ,  fy  is  ontfan- 

gen en  befworen  voor  Souveraine  Princeffe,  byalle 
de  Staten  der  gehoorfame  Provintien.    Ik  hebbe  voor- 

genomen niet  langer  op  te  houden  om  aen  u  re  fchrij- 
ven,  nadien  het  pretext,  op  het  welke  gyaltijds  hebt 
^efondeert,  het  ra  isver  trouwen,  't  welk  gy  van  fijne 
M.qeftey  t  zijt  hebbende ,  en  gy  noyt  eenige  misgenoe- 

gen van  dele  Princefle  hebt  gekregen ,  nochte  van  my 
die  nieten  begeren  dan  te  leven  in  vrede,  en  welen 
vriendelijk  te  tradleren  allen  den  genen  diedeur  defc 
Ceffieen  overdrachte ons z,ijn  gegeven,  en  verkregen 
voor  Onderdanen  en  VafTallen; Welke  fo  gy  wilt  alfulke 
zijn  ,  als  het  behoort ,  en  de  reden  u  daer  toe  obligeerr, 
ik  geve  u  het  woord ,  dat  het  felve  fal  wefen  met  allulke 
redelijke  en  billijke  Conditien,  datgy  u  overvloédig- 
1  ijk  luit  hebben  te  genoegen;  enfoniet,  en  dat  ik  zal 
moeten  continueren  in  de heftigheyd  der  wapenen  ,  ik 
proteltere,  dat  hetpeichied  tot  mijnen  groten  leed- 
weiën ,  en  dat  ik  niet  fal  verantwoorden  voor  God  hec 
quacd  daer  uyt fal  volgen.    Ikvertrecke  kortelingena 
•^pangien  ,  om  aldaer  te  trouwen  de  voorfchreven  In- 

fante, en  fal  niet  lange  vertoeven.    Sogy  voor  mijn 
vertrek  mijn  wik  geven  eeniggoed  antwoord,  ik  fal 
fo  veel  getroofter  op  mijn  rey Ie  gaen jen  fal  ordre  laten, 

I  dat  in  mijnafwefen  met  ugehandelt  fal  worden,  fogy 
jdaer  toe  loudet  willen  verftaen.     Biddende  God  dac 
I  hy  u  daer  toe  wil  infpireren ,  en  u  nemen  in  fijn  hey- 
lige  bewaringe.     Uyt  Bruffel  den  z8  Augufti  1^98, 
'  Rich.  Vh 

En  was  ondertekent. 
Aïbert. 

Ën  lager  flonc    Le  Vajjeutj, 

Het  opfehrift  was,  Aen  mijn  Heeren  de  Staten  van 
Holland,  Zeland  en  Geaffocieerde ,  vergadert  in  den 

Hage.     Ontfangen  den  3  Septembris  1598. 

55e  Staten  ban  23?abanb  en  anbere  ̂ eberlanbfe 
^obintien  /  fcljjeben  ban  gelijften  aen  be  peeren  ̂ ta* 
ten  ban  be  ©ereenigbe  $2obintien/  biefpeerfï  ontfin* 
gen  ben  5  ©rtob^  /  in  naboïgenbec  manieren. 

Welgeboren,  Edele yErentfefte ,  Ecrfame ,  Voorjichtige 
tJeere» ,  en  bejondere goede  Vrunden. 

jfef  'm  y|Yn  Heeren,  Ik  hebbe  dikwils  voorgenomen  aen p  btn  J\J[u  tefchrijven ,  terwijl  ik  hier  ben  gekomen 
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en 

foude 't  voor  defen  gedaen  hebben  ,  ten  waredekleyne 
b8>o#  hope  die  my  is gegeven,omyets  daer  door  te  profiteren: 
S:tjB/  Maer  gelijk  mijn  oogmerk  altijd  is  geweeft,om  tewe^e 
löe  te  brengen  de  vereeniginge  van  alle  defeNederlandle 

\ '""  Provintien ,  en  die  ce  verloffen  van  het  ellend  van  defe 
lit$  ongeluckige Oorloge;  fo  heb  ik  niet  nagelaten  te foe- 
*  •  ken  de  middelen ,  op  hope  dat  u  God  foude  raken  hec 

[!'*'  herte,  om  eens  te  refolveren ;  enikgelovedatnieteen 
p  jfa,  onder  u  gevonden  fal  worden  ,  die  niet  feer  wel  gein- 

formeert  is  van  die  devoiren,  dewelke  van  mijner  zij- 

de, gedurende  de  lefte  handelinge  van  Pays  met  Vrank- 
rijk,  alwaergy  noyt  hebt  willen  komen,  dier  toe  den 
Alder  -  Chriftelijkften  Koning  u  fo  menigmael  heeft 
genood,  en  tot  fijner  begeerte  ik  altij  ds  te  vreden  ben 

V.  Deel. 

WY  zijn  eenige  dagen  alhier  vergadert  geweeft    ̂   .* 
binnen  der  Stad  van  Bruflel ,  om  ce  verftaen  tot  I3n  t>e 

volvoeringe  van  alfulkegifie  en  opdracht,  als  fijne  Ma-  eraren 

jeft.denKoning  vanSpangien  heeft  gelieft  te  doen  van  ̂ a" defe  Nederlanden,  mitsgaders  van  deGraeffchappenfojn^ 

van  Bourgoignien  en  Charlois,aen  ce  Doorl.  Princeffe  ö'anöfre 

Vrouwe  Ifabella  Clara  Eugenia ,  fijne  oudfte  Dochter,  j&tateii 
by  willekeuren  van  den  Prince  fijnen  eenigenSone en  ̂rrtffi 
Erfgenaem  ,  onder  befprek ,  en  tot  vordennge  van  een  lanöfc 

toekomende  houwelijk,  tuflchendefelve  Princeffe  en  iïmin* 

den  peilone  van  (ijnc  ir loogheyd  de  Erts-Hertog  Alber- [,'^J.^ rus;  ehalfoó  byoorfakc  van  dien  meede  tuffchen  onsBf{,00?a 

onderlinge  gehandelc  en  gefproken  is  gewen:  van  defacrn. 
middelen  dienende  toe  bewaringe,  gemeyne  ruft  en  g^ 
welvaren  van  de  felve  Landen  ,  die  door  defelangdu-  ̂ cr3. 

rige  Oorloge  dus  grotelijks  zijn  befchadigc  en  bedor-^rrtoa/ 

ven.     So  is  ons  van  herten  leed  geweeft  ,    dat  uwer  ̂ »  öe 
Edel.  en  Eerf.üefanten  hun  op  de  Vergaderinge  niecgJJ1^ 
hebben  konnen  gevinden  :   om  gelijkerhand  en  mecgfu» 

gemeynen  voorraed  daer  op  te  lecten  en  ramen,  denlettbe 

middelen  die  ons  daer  toeiouden  mogen  helpen ,  en  de  ,^n0°in' 
gedeyïde  Leden  wederom  brengen  meengemeyn  li- 

chaem  en  Vergaderinge:  Maer  allo  d'ongeluk  vanden 
lopenden  tijde,  en  de  tegenwoordige  geltelteniiledes 
Lands  fwlks  niet  hebben  toegelaten,  lo  heeft  ons  ds 

Qjl  heide 
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liefde  en  gunfte,  die  wy  d'een  den  anderen  fchuldig 
zijn ,  totgemeyne  bewaringe  en  behoed,  niet  laten 
ruften ,  wy  hebben  moeten  aen  uwe  Edel.  en  Eerf. 
iehry ven  defe  tegenwoordige  ,  om  daer  by  hunlieden 
dezelve  te  kennen  te  geven,  beneftens  de  bezondere 
begeerte  die  wy  hebben  ,  om  ons  wederom  te  Gen  ver- 
faemt,  wezende den eenigenracd  en  middel,  om  ons 
ailen  teverloffen  van  zo  menigvuldige  zwarigheden, 
ellenden  en  verwoeftingen ,  ons  ten  wederzyden  over- 

gekomen by  vervolg  van  devoorfz  langdurige  Oorlo- 
ge ,  en  daer  mede  wy  noch  dagelijks  worden  gedreygt, 

ten  zy  God  Almachtigdoor  fijne  genadige  goedertie- 
rentheyt ,  en  onze  fpoedige  vereeninge>  daer  in  en  te- 
gensverfie.  Waer  toe  ons  bedunkens  haer  tegen  woor- 

delijk is  betonende  goede  oorzake ,  door  het  wech  -ne- 
men van  verfcheyden  beletfelen  tot  noch  toe  dezelve 

verachtert  hebbende,  en  merkelijk  dat  wy  ons  als  nu 
bevinden  gebrogt  onder  de  onderdanigheyt  van  de 
voorfz.  DoorluchtigftePrinceffe,  dewelke  met  fijne 
voorfz.  Hoogheyr  haer  doorgaens  hier  houdende,geen 
ander  zorge  of  lalt  hebben  zal,  dan  ons  en  de  Landen 
in  ruft  en  welvaren  te  houden,  en  bewaren,  zonder 
elders  afgekeert  te  worden  gelijk  die  neftens  meer  an- 

dere redenen  nader  zal  mogen  voorgedragen  worden. 
Indien  uwe  Edel.  en  Eerf.  defen  aengaende  met  ons, 
ofonfeGefanten,  begeren  te  komen  in  onderhande- 
linge,  daer  toe  wy  van  onfent  wegen  ,  by  wete  en  gedo- 
ge  van  fijne  voorfz.  Hoogheyd,  fouden  bereed  wefen  in 

fuiken  gevalle  te  verftane,  ter  plaetfen  daer't  beft  zal 
zijn  gelegen-  Ons  verfekert  houdende, dat  fylieden  niet 
min  als  wy ,  defe  oorfake  fullen  waernemen ,  en  fulks 
behertigen  ,   dat  daer  van  over-al  mach  volgen  een 
vrugtbarig  en  lange  ge  wenfcht  gevoelen ,  met  verhoc- 
dinge  van  alle  vordere  ongemak  en  fwarigheyd;en  daer 

op  verwachtende  op  't  fpoedigfte  hunne  antwoordc, 
iullen  den  Almogendcn  bidden,-  dat  hy  ulieden. 

Welgeboren ,  Edele ,  Erentfefte ,  Eerfame ,  Voor- 
fïchtige  Heeren,en  befonderegoede  Vrunden,wil  heb- 

ben in  fijne  heylige  hoede.  Uyt  Bruffel  refpcclive  de- 
fen 18  en  19  Augufti  Anno  1  f98.  Onderftont gefchre- 

ven,  Uwer  Edel.  en  Eerf!  goede  Vrunden  en  Naburen, 
de  Staten  van  Braband ,  Limborg,  Luxenborg,  Geldre, 
Vlaenderen,  Arthoys  ,  Henegouwe,  Valenchijn, 
Rijfel ,  Doüay  en  Orchies,  Namen ,  Dornik,  Tourne- 
fois  en  Mechelen ,  vergadert  hier  binnen  Bruffel.  Ten 
bevele  van  de  voorfz.  Heeren ,  was  getekent  P.  Mafius. 
De  fuperfcriptie  was,  Welgeboren,  Edele,  Erentfefte , 
Eerfame,  Voorfichtige  Heeren,  en  befondere  goede 
Vrunden,  de  Staten  van  Gelderland,  Holland,  Zeland, 
Utrecht,  Over-Yfel,  Vriefland  en  Groeningen,  of  hun 
Gedeputeerde,  tot 's  Graven-Hage. 

3£efe215?iebenï)ebben  De  ïfeeren  Staten  <©eneraeï 
onbeanttobo?D  gelaten/  Detoijïe  fpïupDen  al  gecefoïbeert 
tomen  De  *©c$og  te  continueren/  en  Dan  fin  toaren  met 
De  liïoninginnc  ban  <ï2ngclanö  te  banuelen/  en  aen  De 
felbeeencfiateïijKe3legatiete  fenDen;  Doel)  ïjebben  De 
boojnoetnDe  Staten  in  Den  naboïgenDen  giate  Demi 
jfècert  1 599.  aen  De  boojfj.  Staten  gcantrjooojt  /  fü\l\$ 
ton  in  't  naboïgenbe  25oc»  uetljaïcn  j tillen . 

3ta  #ere/  De  45?abinnen  ban  5fêan£beïD  /  23arïap- 
mont  en  23ucnnop  /  en  feg  .fèeDeeïanDfc  «ÖDele  gjof- 
froutoen  /  Die  De  feoningume  Dienen  fouöen  tot  ̂ part- 
jen  toe  /  en  toeDer  nomen  met  De  ©joutoe  infante. 
3&e  €ct5-i|ectog  i£  op  Den  ïüepfcr  fijnen  $5joeDer  niet 
lange  getocèfï  /  om  Dat  ïjem  nu  feer  bcgonDe  te  Diingen 
bemelancïjoïije/  en  De  fieate  ban  infïuptinge/  toaer 
toeïjem't  fetoe  (bptoefen)  miferabeïnit  maentc:  3£c 
©uptfefenben/  DatDeftepfetgeen  genoegte  fcfjepte / 
in  ïjet  butoefen  ban  fijnen  ̂ ocDer  /  obermit£  l)em  te 
nomen  bcfoeuen  na  ïjet  befinpten  Deg  ̂ ontocUju£  / 
feïjeen  te  gcfdjieöen  /  om  ïjem  te  trotft ten  /  en  in  Ijcm 
tcbetnicutoenoe  finerte  ban  Datmcn  Ijem  befclbe  ge- 
toepgert  tjaöbe/  met  De  ©onatieDee  «föcbcrianDniDaer 

om'bpeenige  jaren  feer  inftantclntt  tebcrgecfê  acnge; IjouDen  baDöe.Jkicttemin  alfo  öc  onecnigfjcDcn  en  oiüus 
flen  tuffdjen  fiüfte  tjoge  en  grote  £jincen  gemcpnlijn 
bcDeftt  tocrDcn  /  met  meer  nuttoenbige  betoijfmgc  )om 
lief  De/  Dan  particuliere  menfdjen/  fo  ontb?aï*nee  m  Defe 
bp-ecn-ïiomfte  niet  om  Defe  antoille  te  Diffimuleten. 
D'€ct3  -  hertog  bleef  Daecom  niet  ïange  te  $?aga  / 
ban  toactlip  boojt£  fijnen  toeg  nam  na  <S^at£  m  gco* 
terple/  ohiDatljetnictalteDiepin  Den  tointet  lopen 
fouDe  /  ïjoetoel  men  De£  Daer  na  alïeg  (jeeft  moeten  ber= 
anDeten/  fa  Den  toeg  /  Die  men  boojgenomen  baDDe 
terepfen  /  terioojfahe  ban  De  $cfïe/  Die  ontrent  Defe 
tijDfeec  begonfïetoe  te  nemen/  bpfonDer  in  3Dupt$: 
ïanD  /  afémeDcin'tbetanbcren  Der  ïjabgten  en  lebe* 
repen  /  ter  oo|fahe  ban  De  tijDinge  /  Die  De  <Ört- -hertog 
oriöettoegen  nreeg  /  ban  Dc3  fooning£  D00D  /  Daer  ban 
top  ï)ier  na  berljacï  fuïïen  maliën.   3&t  tóoning  ban 
^«panjen  i^  Den  1 3  September  obecïeDen  /  ten  toelUen 
Dage  De  $2ince  ban  ̂ panjen  cenen  geïjeeïen  23?icf  met 
fijnepgenljanDfcljjeef/  aenDenoEtts-^ertog/  Die  top 
upt  Den  ièpaenfe  bertaeït/  ïjier  bp  geboegt  ïj^bben  / 
nipDeuDt  al£  üoïgt : 

D<!En  €rt5-i|ertog  berttoït  Den  becrtienDen^cp= 
tember  ban  buffel  /  en  nomenDe  te  Hutfenbo?g  / 

nam  öp  Den  toeg  na  $?aga  /  begercnDe  Den  Öenfer  fij- 
ncn  ̂ oeDertc  befoehen/  en  ban  Daer  boo?t£te  tree 

©e 

<flirtï- «lectog 
mbcu 
iu0  Otr= 

SJaaf  nen  op  ̂ at5  /  om  De  toenomenDe  ïtoninginne  ban 
fanreie  §>pangien  /  IBargarita  ban  (^ofïenrglt/  tebcrge= 

gaêo tiau« toen. 

2S?M 

fclfcljappen.  «^ijne  repfe  toa^  al^  te  pofie  /  met  alleen 
ïijiuenigeban  fijne  ï^amerDienaer.é  en  ̂ ofmeefler^ ; 
onDertuffcöen  tron  fijnen  Crain/Die  boojtoaer  ïionmfc 
ïijü  toa^  /  na  HSiïanen  toe ;  toant  befjaïben  Die  bedient 

Der  ïDienacr.é  /  Die  genoeg  toareu  om  in  't  toeDerom 
(f«i.39)  nomen  ooft  De  ©oo?ïnch,tigfïe  infante  te  Dienen  /  Die 

goettoilïiglijlt  meDe  gingen  om  Ijare  ï^oogïjeDen  te  Die= 
wen  /  en  fict>  te  binben  op  ï)et  boïbjengen  ban  Die  ber- 
macrDe  èoutoeïijften.  3£en  ̂ ?ince  ban  Ocangini  / 
Den  hertog  ban  ̂ Cumaïe/  De  <ï5?aben  ban  €gmonD/ 
23arïanmont  /  ̂one  /^Crenberge  I  Die  ban  ïigurp  en 

UWe  Hoogheyt  en  ik  hebben  verloren  het  hoog  . 
fte  goed ,  dat  wy  hier  onder  den  Hemel  hadden,  p?<nce 

door  het  overlyden  van  den  Koning  mijnen  Vader, öan 
den  welken  God  in  fijne  rufte  gehaelt  heeft.  In  my  &Pa» 

blijft  vernieuwt  de  begeerte  van  fijne  voornemens  teJöc"JL volbrengen  ,  en  lal  ook  niet  in  gebreke  blyven  van  jgmog 

eenigding; ,  dat  hy  mijn  Sufter  by  fijn  Teftament  ge-  2Jlbe«/ 
maekt  heeft,  welke  derConing  mijnen  Heere  nagelaten  ̂ "L heeft,  en  fal  de  wereld,  met  de  gene  die  daer  in  blyven,  epgfB 
niet  voor  vol  achten,  totdatmenfieenbekenne,  hoeöanögj* 

dat  wy  hem  navolgen  en  ons  laten  aenfien.  Ik  ben  ver-  pJ,iE^n bonden  alles  in  ordre  te  houden,  datter  geencplaerfefcauban 

gegeven  worde  voor  de  nieuwigheden  der  quaetwilli-  Set 
gen.  En  alfo  ik  op  de  fake  van  mijne  Su  fter  en  van  uwe  ?tiet{p 

Hoogheyd  acht  neme,  als  op  mijn  eygen  fake,  omde^"  aB liefdedieikul.  toedrage;  en  doordiende  inttreften  dconing 

gemeen  zijn ,  fo  fal  ikforge  moeten  dragen ,  dat  de  Na-  3ö«en 
buren  fodanige  zijnde ,  dat  fy  't  met  de  Staten  houden,  öa^«» te  bevreelen  ftaet,  dat  fy  fullen  trachten,  dat  fy  in  ande- 

re handen  vallen ,  dan  die  mijn  Vader  die  geftelr  heeft , 
en  ik  gaerne  hadde  dat  fy  waremOm  defe  fchïde  te  ver- 

hoeden ,  en  alle  nieuwigheden  te  betomen  ,  fal 't  goed 
zijn  dat  u  Hoogheyd  te  verftaen  geve,nadien  hy  lal  ko- 

men reyfen,  dat  fy  forge  dragen,dat  fy  hem  by  fich  hou- 
den. En  uwe  Hoogheyd  verwittige  my  't  genehy  ver- 
ftaen fal  dat  van  node  is,op  dat  wy  de  Bruyloft  kort  ma- 

ken ,  den  welken  ik  datelijk  antwoorden  fal ,  en  ik  lal 

hem  verwittigen  van  't  gene  my  voorvallen  fal,  en  fal  u 
Hoogheyd  behulpig  wefen  met  grote  liefde  en  goed- 
willigheyd.  Onfe  Heere  behoede  uwe  Hoogheyt,geiijk 
ikwenfehe.  UytS.  Laurens  den  i3Septembrisiyo8. 
Onder  ftont,  U  Hoogheyd  goede  Neve  en  Broeder.  En 

was  ondertekent  Ik  deKoning>  't  Opschrift  was,  Aen 
den  Doorluchtigften Heere,  den Ertz-Hertog  Albert 
mijnen  Btoeder.  ©^ 

©o?Dcr  rciigbc  De  €rt*  -  ̂ertog  en  paffeerDe  Doo!  Jr* 
lutfenburg  /  Dooj  Dc£  palts -<$2aben  3tanD/  metgftl«p 
alle  fijnen  Crain  /  en  toierDcn  alDaer  feer  ïoffi eitjftff enöe 

ontl)aeït  en  getracteert.    ®en  ̂ ertog  ban  ©icten^fr'jj' 
berg  DeDe  iyzt  feïfDe  alle  fijn  3lanD  Doo^j  /  en  Dacc '"/",  a|. 
na  t'famen  booste  trecnenDe  /  paffeerDch  Dooj  bier  om  z*> 
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titan?» 
■öet») 

i  b  tot 
::ttï» 

ofte  bijf  ©jpïjeben  /  ben  &enetianen  toeRomcnbe/ 
Die  oor  ïjaer  ̂ mbaffabeur^  fanben  /  om  ooft  be  toe- 
nomenDe  fóoninginne  te  Moleen  /  een  3&ojp  op  be 
fiebieceTOeffê/  fj&rïpte  ontfangen/  aïtoaer  een 
grote  ̂ mgge  ban  &cïmptcngemaent  toag/  toaerbp 
fonben  in  ojbonnantte  2000  getoapenbc  mannen  / 
öetoeïïte  /  Detoijle  Dit  eDeï  gefcïfcïjap  ober  be  SSmgge 
paffeecDe  /  feer  bjeefléliju  en  gcDurigïijh  fcfyotm  I  fa 
met  iBufquetten  /  fioer£  en  grof  4$efcïjut  /  fo  bat  bet 
gcrucïjte  en  getier  groot toa£/  Dooj  bien  ïjet  fcïbe  ge- 
fcfyeDe  tntTcÖen  eene  ©aïïepe  ban  ttoee  bergen ;  en 
bo2öer£  repfenDe  /  bonDe  n  op  ben  toeg  bobeïi  liet  #oct; 
boïft  bertien  SBenben  fiupter£  /  Die  ïjen  ooft  fcljoon 
bectopnDen/  totDatfpgtiamenopDe  ffrontictcn  ban 
ben  tfcrtog  Uan  .üfèatmia/  Detoelfte  grote  en  oimpts 
fp^eueïpe  aofïen  Debe  /  om  be  ftoninginne  en  Ijare 
éoogïjepb  met  alïe  ben  Crain  /  bie  toeï  D?ie  Dupfcut 
bijf  lionbert  perfonert  fïcrfc  maren  /  toeï  te  tractc 
ren  ên  befroueren.  <Pe  Criumpljeu  /  fpectaïielcn  / 
fpeïen/  biecihgen/ banguettem  DanfingenenanDer^ 
toaren  feer groot/  bpfonbcc  in  befïab  banffêantua/ 
aïtoaer  ben  ïfertoge  geen  boft  en  fpaerDe  /  om  bat 
ebcie  gefelfdjap  alïe  geneugte  en  bccmaïunge  aen  te 
boen. 

»an  baer  togen  be  Stoninginne  /  fijne  ̂ oogïjcpD 
en  aïïe  bm  €rain  /  bm  13  Sobembj#  binnen  Der 
ê»taDban#erraca/  aïtoaer  ben  |)au£  toa£/  Die  ook 
be  Carbinaïen  HlïbebjanDino  en  &.  Clement  /  met 
beïe  gelaten  en  «ÊDeïïieDen  /  ïlupteren  en  ©oetbolïi 
booagefoiiDen  baboe  I  om  ïjen  te  toeïïiomen  en  ïjeer* 
ïijfe  ie  ontfangen  /  niet  beïe  fóbetfen  en  oorbaren  /  aï= 
ïein  feer  goebe  o»D?e/  aïtoaer  be  boo?fcï)?eücn  3tega? 
ten  be  btijoojlijttc  Ceremoniën  en  ontfanginge  gebaen 
toefenbe  I  jon  be  fóoninginne  met  be  «€rt5  hertogin? 
ne  (jate  .ÉJoeber  /  al-om  in  een  nofleïpe  Hoet^toagen/ 
met  5t  berboïg  ban  alle  baer  ï|ofgefiu  /  en  ban  ben 
<£rt5Üertog  Wbetto  I  be$  hertogen  ban  <$anbia/ 
ben  groten  Connefiabïe  /  ben  <©ouberneue  ban  Mila* 
nen/  ben  Hlmbaftabeue  ban  Jspangien/  Den  $|ince 
5^on  Eaiigeg  7,  <©*,  Ifèarimiliaen  förefceanï  /  een 
^untfé  fdjmreffe  /,.  met  beeï  meer  ïfeeren  ban  namen  / 
in  ©opbaren  en  loetfen/  en  guamen  bug  met  goebe 
ojbje  na  be  pootten  ber  engelen  genoemt  /  albiaer 
öat  fp  af  Blommen  in  een  bouten  §\\v$  I  aïbaer  tot  bien 
epnbegebont/  ban  binnen  feer  nofïehjR  bereïert  met 
febone  (Capifferijen  /  £>cbiïbenjen  /  enmet  ©abiïioe- 
«en  en  45efïoeïten0 :  Hier  bertoef  be  bare  i^ajefïept 
een  toepnig  /  tot  bat  bet  Coïïcgie  ban  1 8  Carbinaïen  / 
tijbenbe  op  uiitte  ï|acquenepen  /  gebekt  met  toittè 
ïïutoeïe  éonfen  /  met  beïe  25if|tïjoppen  en  gelaten  / 
mbarc  pontificale  hïeebinge  aenquamen  /  om  ïjaer  te 
ontfangen  ertgeïepben  tot  Ijet^alap^  ban  ben#au£, 
te  üomnginne  affittenbe  ban  ïjaer  ïttoetfe  /  toerbe  met 

jijne  j^oogbepb  gelept  tuflcöenbe  Carbinaïen  ̂ >fo^a 
enilEontalto  /  en  genomen  tot  be  #oo?te  ban  De 
£>tab  /  toerben  bele  fïncfeen  caefeïjut^  afgefeïjoten : 
0pbe  boozfs.  Jöoo?te  ban  bupten  toaren  gefcï)iïbert 

DjieïDaperien/  te  toeten/  't  ©apen  ban  fijne i|epïig^ 
Öepbin't  mibben/  terïinfterljanbbie  ban  ber  Éonin- 
ginne/  en  ter  recï)teï-ï)anD  bit  ban  ben  ÜJoning/  en 
baer  bp  eenige  Eatijnfe  beerfen  /  baer  ban  ben  fin 
ba^: 

Dat  de  Engelen  in  hare  korafte  verheugden , 
En  de  menfehen  jong  en  oud  haer  vervreugden , 

Welkomende  mee  blyfehap  de  fchoonc  Margarie- tam , 

Geboren  en  gefproten  van  Keyferlijke  ftam , 
Die  met  Godfaligheyd  

en  alle  deugde  is  verdere , 
Seer  fchoon ,  lieflijk  en  graticusgemanierc 

. 

25innen  be  ©oojte  toaren  gefcïjiïöcct  bijf  3©apenen  / 

bie  ban  ben  $au£  "in  't  mibben/  ter  rectjter  ï)anb  bc$ 
Honing^  ban  ̂ pangien  en  beg  €rt5-l|crtogcn  Wbet= 
ti  /  en  ter  ïinherlhanD  Dc^  ïiiomngin^  ban  $pan jen  met 
be  Doo?lucïjtige  infante  De  tup^bjou  Hlbcrti  /  met 
ttoee  Satijn! ï  beerfen  /  toaee  ban  Dit  De  fm  i$ : 

Defe  Stad  is  door  u  komfte  verlicht  ] 
En  voor  uwe  Herberge  heerlijk  opgericht. 

3£u5§  quam  ftate  .ïiaajefïcpt  geluefteïijft  in  ten  elf 
uuren  met  feer  fcljoon  toebcr ,  fo  Dattet  fchcen  Dat  Den 
^emeïljaecberïjcugDeenberblijbein  be  mnomfle  ban 
bit  ïjerïijïte  en  €beïe  gefeïfcljap/  bie  in  gbeber  o2bon= 
nantie  binnen  guamen ,  men  fpeeïbe  op  'CroMipctten  / 
fócteïtrommeïen  en  anbere  3!nfïrumentcn  /  en  toerbe 
aïïe  bet  43e!ïl)Ut  na  bert  anberen  afgefloten  inetfo 
Danige  o?b^e  bat  men  een  continucle  uure  anber£  niet 
aU  fetyeten  ban  Hlrtiïïerpe  en  t?anbgefcl)ut  gedoojt 

Ijeeft.  ©00?  be  |doo2te  ban 't  $)of  toaé  een 'Jltlie  ̂ ti^ 
umpljaelmctbicrtoapenenen  berfebepben  beeïben  en 
figuren  ïionfïeïijït  gefcljiïbert  /  baer  ineen  JBagctmet 
een  rollchcn  in  be  banb  ïjebbenbe/  baer  in  flont  in  't  ïa- 
tijt)  ijc}"rïjujebcn  befen  fin : 

Ter  eereri  van  Don  Philippo  en  Margareta  van Üoftenrijk, 

Doorluchtig  door  Godfaligheyt»  niemand  hacrs  ge- 
lijk : Ook  van  Alberto  met  de  Catholijke  Infantinne , 

Twee  paren  ,   elk  paer  in  houwchjken  ftaet  met minne 

Verfaemt,  wil  God  verleenen  fonder  verhinderen, 
Menigte  van  goede  en  deugdelijke  Kinderen  a 
Een  lang  leven  en  gedurige  geluklalighe  yd , 
En  hier  na  vreugt  en  blyfehap  in  eeuwigheyt. 

&oïjaeft  aï^  be  fooninginne  en  ïjaer  gefeïfcljap  in  (Foi.40) 
't %ofgeïiomen toaren/  bouben fp eenen bouten  trap 
metïjarenïeningen/  en  boo:aen  opbe  25afi^  toaren 
be  35eeïöen  ban  be  Hpofïeïcn  ban  iè.  $eter  en  „^  pan? 
toeï^;  aïtoaer  gehomen  5jjnbe/  i£ïjare!Bajeffeptaf* 
gebaelt  en  ïtïom  te  boet  op  ben  boo?f5.  ttiip  tufTcljen  De 
boojf5.  ttoee  Carbinaïen/  baer  na  be  <i5rt5  Jfertogin* 
neöaer«lI©oeber/  met  ben  €tt$ -t^ertoge  en  Deanbi^ 
re  betboïgen^  /  en  fp  nam  ïjaer  bertren  in  een  fehec 
nieu  Hamer/  «omenbe  in  be  Conflfïonen-^aïe/  in  toeï» 
ftcpïaetfe  fp  baer  fo  lange  ontljieï/  tot  bac  ban  öeu 
üeere  25eruabijn  ̂ cbotto  een  nójte  /  boel)  fchoon^ 

fp?aïuge  oratie  in  't  ï.atijn  gebaen  toerbe  aen  fijn 
èepïigljepb  /  betoeïïte  fat  in  befelbe  èaïe  /  berljeben  in 

pontificale  nïe:beren  met  fijne  Carbinaïen.  5ln  't  epns be  ban  be  oratie  berfeïjeen  bare  IBajefïept  niet  ïjaei: 
JIBoeDeren  De^rts-^ertog'  met  alle  bungcWcljap/ 
en  ïmielDen  D?iemaeï  eer  fp  bp  Den  #au^quamen; 
Daec  na  nuffen  fp  fijne  boeten/  en  gaf  ïjen  De  ̂ ene- 
Dictie/  en  fonDeranDcre  Ceremoniën  i$  be  £au£met 
fijne  CarDinaïen  bertrochen.  ifare  iBajefïept  boojtre? 
DenDc/  gingïjin  De  nieutoe  Hameren  /  Die  Den  #au£ 
ïjaDbe  boen  boutoen  om  t>arelBajefiept  /  en  toaren  De - 
feïbeftofleïijïtenrijïieïijïi  tiecciect.  ©e  ï^oge-b?outoen 
enSJotTroutoenban  DeHoninginne  toaren  00H  ai  Ho- 
ninglrju  gelogcert  in  gameren  /  bitljt  bp  De  hamer  ban 
bare  Itèajefïept. 

©e£  ̂ aterDagué  '$  mo^gen^  /  na  Dat  De  ïionin* 
ginne  De  IBiffe  öaDDe  gel)ooL2t  /  Die  Den  #m$  celc^ 

b^eerbe  /  fo  ging  fp  nocumaeï  lionben  met  fijne  ï^ep= 

ïigljepb  /  t'famen  met  ïjarc  .JBoeDcr  cu  ben  <£rr,-i;?ci-' 
toge.  |3BgnfeereDen^mbatTaDcur  ban  5>pangicn 
gaf  Ijacr  De^>etUiettc/  Dc£  abont^  gmg  Den  ̂ >oo?l. 
CarDinael  2ilDebjanDiuo  ?CüonDiuael  [jouöen  met  Ija^ re  IBajcfïept.         .  1 

^e^5>onDaeg^Den5^obemb!i^./  teag&atelto  fff*' 
jeflent  genleet  en  gcpallccrt  al^  een 2d?np  1  /  geljrcl  ™n 
i\\  'i  toit  /  feer  ïioflcluït  en  rijfcelrjïi  beiciert  met  trou^ 

^eerleu  /  geficenteii  en  ïiofteïijlie  25aggen  en  3u*  toinge 
toeelen  /  en  alïe  ï)arr  ̂ ofgcfln  toa^  ooit  feer  hofto  ̂  
ïtjD  toegemaeUt;  al  in hoflelijïie  Icbcnjcn.  ̂ p.toerD  Bcömrt. 

geïenb  tufTcljen  ttoee  Carbinaïen  na  De  3!>om-lier-  uu»  t>eu 
uc  /  Detoeïlie  ooli  feer  toeï  üerciert  to.^  ;  na  toicn  «0Jg« 
Dat  bolgbc  öe  <örtvi?cctoghine  ïjare  .ïDoebcr  /  en  „,„„„. 

alle  baren  fïaet  /  ban  botu  Ijaer  ging  De  vect5  $cr>  ma*» 

tag  JUbcitu^  /  afgeiepb  ïjebüenöe  Den  routoe/  ooit  go- alie 111  't  toitte  geuiceD  /  toaö  feer  hofleliju/  en  Den  mlbl 

I  hertog  ban  ̂efla  toa^  altemacl  m  't  5toart ,  en  üno?  -jut 
O  ft  ̂   fjfiuif» 
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ïjem  ging  bm  Connejlabïe  banCaftiïien/  45oubet* 
nenrbanJifèiïanen/  den  $nnce  ban  €>tangicn  /  ben 
ïfertogeban  kandia/  den  hertog  ban  ̂ iumaïe  /  bm 
4&jabe  ban  2$arïaumont  |  met  alle  be  andere  #?irtcen 

en  peeren  /  alle  iri  ïjaerRofïelrjïtfte  rjabtjten  en  Rlecbe- 
ren :  di  na  bat  in  Ü&ufijïic  gefongen  toecbe  Apparuit 
Re^i na ,  $c-  fo  $  fijne  èepïigïjepb  gaen  fitten  op  fij- 

nen ^aufeujften  &toel  /  ged?agên  op  be  feboubecen 
ban  fommige  *ï5dellupben  7  op  fijn  ïjooft  ïjebbende  de 
öue  dubbelde  $aufelijfte  tone  /  detoelRC  RofïeliiR  $ 
bbben  alle  ï.ofïcfijRÏjeden  /  boo^  ïjem  gaenbe  alle  be 

<£atbinaïeu  in  ïjare  "pontificale  Rïecbctcri  /  en  in  be 
Hecne  sn'nbc  /  toerbe  gefet  op  eenen  £>toeï  met  &ib beten  laken  bcïiïeet  /  op  be  teeïjtee  3Döe  ban  ben  W 
taet/  tertonïen  bcben  be  Carbinaïcn  ïjate  Cercmo* 
nien  aen  ben  $au$,'  fo  ban  fijne  ïmicn  teïtuflénafë 
anderfïnté  /  en  bcgonfïen  be  $falmen  te  fingen ;  en  na 

öatbe|dau£ccnige  #remu£  gefongen  en  geïcfen  ïjad- 
be  /  fo  Ijeeft  men  ïjem  be  $aufelijRe  tone  afgenomen/ 
en  op  fijn  ïjooft  gefet  een  23ifTcïjopïijRen  JÉijterbaii 
fijn  gefïagen  45oud  /  met  be  toelfte  ïjp  be  leitje  gebaen 
geeft/  en  na  !)et  «èuangeïium  en  be  ©ffeeïjande  /  $ 
Den  $au£  in  een anderen  fïoeï ban  4$oudeïauen  gaen 
fitten  tegen  ben  Hlïtaet  obec  /  booj  ty m  toerde  gelept  / 
tufTcïjen  ttoce  Cacdinaïen  /  be  toeaomenbe  ttonirë 
ginne  en  fijne  ̂ oogïjcpd  ben  «£ct3-^ettog  3Nbettug ; 
en  aïbaec  geïefen  srjnde  öc  $£ocutatie  die  fijne  ïfoog; 
Ijcnd  baddc  ban  be  <£atnoïtjae  JEiajefïept  /  om  in  p> 
hennamttettoutoenbeboojfj.  ftomnginne/  foïjeeft 
ben  $au£  bcfeïb:  met  fijn  epgen  tjand  openbaerïnacn 
getront  en  be  bencbictie  gegeben  3tjnde  /  toert  tn 
jIBufïjue gefongen:  Beatus  vir,  quirimesDominum 
in  mandacis  ejus  volensnimis. 

3^it  gebaen  ̂ ijnbe/  toetd  be  fódninginne  in  ïjaren 
iCabernaRel  gelept/  bïijbendc  ben  <6rt£-ïfertogboo? 
beboeten  ban  ben  $an£  fraenbe/  tot  ben  foeïften  ttv 
fionb  guam  ben  Hertog  ban  &effa  /  en  na  bat  be  ̂ o- 
cutatie  geïefen  toa£  /  bit  be  infante  op  ben  boojf3> 

hertog  gepaffeert  ïjabbe  /  miert  be  ttoutoinge  met  ge- 
lijne  €  Tcmonicn  ban  ben  pau£  gebaen  ban  ben  Do 
tog  ban  ̂ effa  /  in  ben  name  ban  be  boo?ft.  gnfarite  / 
met  ben  boo?f?.  <£tt5-^ettog  /  en  be  DeneDictie  gebaen 
jijnbe/  toett  toedcrom  gefongen  ben  boo£f5.  $faïm  / 

en  ben  hertog  ban  £>effacn  d'€tt3-i$fertogtoierben 
gelept  in  ïjun  Cabernaïiel ;  baet  na  tyzft  be  $aug  be 
Iftoninginne  boo?  ïjem  boen  ïmielen  /  en  beteert  met  be 
gebenebijbe  öofe/  bic  fp  met  groter  bebotieenbanfc 
baetfjept  ontfangen  ïjeeft. 

f&en  feïben  bage  na  ïjet  c#oenmaeï  toetden  beïe 
Ifèafnuerabrn  gebaen  /  en  bpfonder  dc£  abont^  toojbe 
op  oe  grote  §aïe  een  feer  feïjoone  jpeefie  gcljonben  /  op 
bMiit  qtiamcn  beïe  ̂ offioutocn  ban  Jfetrara  in 
m  fyjen  /  fcer  b^olijfeen  toegemaent :  bejS  anbeten 
bat  3^  /  al£  ooft  be^  vDingébacg^/  continueerbe  be 
ff eefïe  /  n^et  groter  bjaïnftïjepb  /  met  jnRafqueraben  / 
bertoningen  /  fprien  en  alberljanbe  iitëufijne. 

«ciiiup.  ̂ aer  na  oojïof  genomen  ïjebbenbe  banben^au^ 
ber  bec.  en  Carbinaïen  /  en  be  feïbe  feer  bcbanfct  ïjebbenbe  / 

5r5r"l,t3nn  upt  fferrara  bettroeften/  entoebetomgepaffeett 
boo^fiaantua/  alroaet  fp  toebetom  ontfangen  en  ge? 
traeteett  5ijn  /  met  fnlftcn  (Sriumplje  en  glorie  al^  te 
boren :  3^en  (^ettog  fcïjonh  ocR  aen  öeïioninginnc 
eenfchoneltittiete/  fcoaerbig  meer  ban  böf-en-ttoin? 
tig  bupfent  kronen  /  en  beftopeerbe  alle  bit  gtote 
€bele  gefeïfcljap  bjebetom  feer  libetalijnen  /  fo  bat  Dem 
befe  boo^tocljt  meet  ban  bijftigbnpfcntütronencjnam 
te  ftofïen/  en  öabbe  be  eere/  bat  bpaïïc^metfnlfter 
ïibetaelljept  /  beïeeftljcpt  en  bjolijliljepb  ïjabbe  uptgc? 
reeïjt  /  bat  öp  ïjen  alle  te  boben  ging. 

mat  \\  7  f  toilïen  nn  be  fóoning  f  ftilip^  be  1 1 1.  met  fijn 
bcrfiaci  VV  meitoeüoninginne/ en  bcn€tt5-^crtog^ï; 
ïebrn r  bettu$  mt  ̂ m  ünfante/  een  toijïe  ttjbtéinb?eugbe 
booo  tn  ÖP0^»  anderen  laten  /  ban  inb'ccnc&teöeen  ban  in 
oe  trge#  b'anberc  öaer  bermanenbe/  om  be  bjoefljcpb  ban  be 

3Fetta> ra. 
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boobbe^ïloning^ban  £>panjen  matte  bergeten/  oe-  tmg 
toijle  tup  be  boob  ban  ben  boojnoembenïlioning$lji;  **  f* 
lip^bell.  biefeer  elïenbig  gemeefli^/  betïjalen/  tiet  g^ 
toeïli  gcfcljieb  sijnbe  /  fulïen  baet  na  betfcljepbcn  ge  #van. 

fcöicbeniffcn in /  omtrent/  toat/  boo?ennagefc{)ietjetiit>&t» 
i$  I  ooh  op Ijet  bequaemfïe  top  mogen  /  betljanbeïen  /  w?** 

'tmclh  bug  anber^  onmogeltjït  i^  alïe^  teffen^tebc^  ""• 
fc&ijben. 

©e  ftoning  ban  ̂ panjen  $pip£bel  I.  banbien 
name/3ijnbe  ban  bk  nature  a$  mecf!  aüe^jincm/jijn' 
be  geit  omen  tot  ben  ouberbom  ban  obec  be  70  jaren  / 
rjebbende  in  fijn  tnb  gerocefï  een  ban  bceecgietigfïe  en 
ïjoobaerbigfle  ̂ ?mcen  bei  gantfcljet  XBcrclb/  en  liet 
ïjem  boojfïacn  /  bat  ijp  öe  bijfoe  H^onarcïjic  Ober  be 
gehele  JBereïb  foube  toojben  /  ten  minfle  ober  bc  <£[)?i* 
fïenen/  baer  toe^em  fcer  mei  bienbeïjetbcrelbanbé 
Öoomfe  Catljolijite  Religie  booz  te  fïaen  /  eubcfeet* 
tetnen  tipt  te  rocuen ;  onbet  melüc  bebfeï  bp  fo  toelljet 
tóoningnjh  ban  ©?anhrp/  aïg  ban  (Öngeïanb  Ijeeft 
gcfocljt  te  bermecfieren  /  bebbenbefecrbcele  ̂ enflagen 
opbcfelbegcïjab;  banbe  tptabnne  bp  Ijem  gc6?upRt 

tegen  fijne  epgen  ̂ nberfatèn  /  ban'tbeginfeï  aen  bat 
Ijp  ccrfl  tot  be  öegecringe  ber  jèeberïanbch  i^  geraeht  / 
biet  toe  opgrrochent  boo?  ben  «tarbinael  ban  <0?am 
belle  en  anbere  Bpanben  banbeSeberïanbfe  33?pïje^ 
ben  en  ̂ ibilegicn  /  bic  fu  ban  ïjare  boo^gaehbe  ̂ ?in< 
een  /  hertogen  en  <62abên  berbjojben  ïjabben    gcïrjït 
mp  ban  tjet  begin  befe  langdurige  fe ifïorien  ber  Beberf 
lanbfer  <0o?logen  befcljjcben  Ijebben  /en  ïjcm  ben 
fóepfec  fijnen  ©aber  te  boren  /  en  ten  ttjbc  afé  Ijp  ïjcm 
befeEanbcnobetgaf/  gepjopljcteett  en  boo|fept  rjet: ft 
geljab  /  toat  Ijem  toeberbaren  fonbe  bp  aïdieu  t)P  öe» 
feïbe  tegen  tjate  Öccïjten  /  pjibiïegien  /  m  B;pf)ebeii 
tracteerbe/  datfe  dan  fouben  toefen  tjet  berber  f  en  on » 
bergangban  fijn  tiijnen  en  Ueoue :  *2Hn  aïboetoel  bé 
boo^f5.  isepf er  Itlarcl  ft  If  ren  groot  pberaer  toa^  ban  bt 

boo?f*5.  ïlobmfe  öcligie  /  en  bat  ty  berfcljenbe  fïraffe 
Paccatcn  /  tegen  be  gene  bit  befclbe  tóeïigie  niet  non^ 
ben  met  goebet  Confcientie  gocb  binben  en  boïgcn  / 
fjabbe  gemaelu  /  fo  Ijeeft  ÖP  nocïjtanö  /  niet  tegen; 
flacnbe  be  cprocfeeninge  ban  be  bpanben  ber  Jkeöets 
ïanbfe  ©jp; jeöcn    be  cxecmit  ber  felbcr  ̂ ïar:aten  niet 
ten  upterften  locijteten  toieetfien  /  of tigorettfïen  boen 
ereeutcren  /  en  baer  m  bcle  gcbifmnuleert/  bpfonbet  aï^ 
ïjem  bei  toont  tóerben    bat  befclbe  pacraten  toaren 
firijbenbe  tegen  be  fiecljten  en  ̂jibilegien  ber  3lanben/ 
bit  Ijp  felfjS  be5toorcn  (jabbe:  Jlêaer  be  honing  ¥)l)itip^ 
be  II*  genegen  toefeube/  om  abfoïuteltjh  te  regeren  fon^ 
öeratufcljou  tetoillcn  nemen  op  becltanben  ft&l)cbm 
en  ̂ jibilegien/ Ijeeft  niet  alleen  be  ̂ïaccaten  ban  fijnen 
©aber  ten  tigoreufïcn  toilïen  geereeuteett  (jebben ; 
maer  ïjeeft  befeïbe  noeïj  beïe  flrcnger  gemaelu  /  en 
toilïen  inboeten  en  erecuteten  booj  be  uieutoe  SBiflcrjops 

pen  /  en  't  mcojpoteren  ban  be  ïibbpen  /  baer  be  ̂b* 
ten/  gelaten  en anbete  v©ecflcïijRC fcïbe tegen oppo- 
feetben ;  fo  Ijeeft  Ijp  betfeïjepben  rigoreufe  mibbclm 
gebmpcïit  /  ©erbonben  en  Éiguen  gemaelit  /  ooit  in 
©^anhrtjR/  baer  ooit  grote  ttoifïen  om  bc  i5rtigic  gr 
toeefï  31J" ;  onber  bereï  ban  detoeïïie  ïjp  bp  tijde  ban  be 
€atï)oïnhe  ïioningen  ftarcï  ben  IX.  en  ̂ enrih  ben  lü. 
gctracbtïjeeft  fidj  oïbaec  meefïertemahen-,  doctjaïfe 
fïjnc  p^cterten  ïjebben  ïjem  tot  fijn  boomemen  niet 
nonnen  brengen  /  om  tot  be  iBonarcïjie  te  geraften : 
3W£fjp  ban  geliomen  toa^  tot  feer  Ijogen  ouberbom  / 
en  bat  ï)P  fag  bat  fijn  &cb mm  niet  bit  boomemen  ge? 
noeg  nptgcpiit  toaren  /  fo  ïjceft  Ijp  gcfocljt  om  ©^cbe 
met©ianRrnh  te  manen  /  om  fijnen  4>onceen  gerufï 
Öijfte  actjter  te  ïaten  /  ficuDe  b.xt  alle  fijne  moepten  ban 
fobeïe  jatente  bergecféaenrreïept  toaren;  ïjeeft öaer^ 
om  refolutie  genomen  fijne  onbfte  ̂ ocljtec  aen  den 
Carbinael  €«3-  l^ertog  mibertu^  ban  lèofrenrijR  / 
fijnen  jDebe/  ten  Ijoutoelrjïi  te  befkbrn  /  enmetïjaet 
ten  Ijoutoeïtjrt  te  geben  de  Nederlanden  /  met  ïjet 
^aeffc^ap  ban  25outgoignien  /  doeube  baer  ban 
fêTtanfpojte  aen  defeïbe  fijn  ©ocïjter/  metaggreatie 

ban  ben  ̂ jincc  fijnen  .^one ;  boc^  \}tt  felbe  "€tan; fpo^t  toecb  met  fo  beïe  cïaufnlen  en  conbitien  rrr 

reftsiiv- 



;  9  8 .  Vervolg  der  Nederhnd/è  Oorlogen 
tefïcingcect/  bat  ftet  niet  fcfjijnt  ban  &pangien  afge* 
fcïjepDen  te  toefen/  fomenljiec  na  bjecDecfaï  bonnen 

fien  'en  bcefïaen  /  a$  top  Daec  ban  hanDelen  fnllen ; Doch  heeft  De  fóoning  ban i&pangien  De  confnmmatie 
ban  Dit  houtoelijh  (Daec  I)»  fo  feec  na  tocclangDc )  niet 
beleeft. 
©och  Defïccftteban  DenboomoemDen  fconing  $bu 

Ïip0  De  1 1  Die  fijn  aenbanh  al  genomen  haDDe  bin- 
nen IDaDjiï  /  eec  het  boojfchieben  (tonfport  al* 

Daec  toag  geDaen  /  Daec  na  meet  en  meec  toenemen- 
De  /  en  becècgeccnDe  /  en  hem  quahjhec  geboelenDc  / 
Daec  toe  oor  feec  hoïp  De  tiptncmenDe  pijne  ban  tjet 
fïececijn  /  Daec  mebe  hp  in  bepDe  fijne  hanDen  geqnelt 

toaö/  fo  ïjeeft  hp  toiïlen  geDjagcn  ̂ rjn  in  't  fofooflee 

ben  /  Dat  fijn  fïecben  en  patientie  toa£  om  te  Die  nen  toe 

tebSitt1    ÖaH  aUc"  ̂ccöenöcn  mmftfjen  /  om  Dat  na 
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ban  $  %amm$  <£fcneiacï  /  't  toelh  hp  fclfé  heeft 
Doen  boubjen  /  toefenbe  (jet  fchoonfie  /  cijfcfïe  en 
nofteïijhfie  toeeft  ban  De  geheele  ClpifïenhepD  /  en 

gehouDen  boo*  het  aghtfïe  toonDcc-toech'ban  De 
'  geïjeele  X©eceID  :  €n  hoetoel  fijne  ©octocen  't  fel^ 
W'V)  be  ontcieben  /  om  De  gcoote  pijne  en  ongemach  / 

'ttoelft  hpop  Den  toeg  foube  hjöen  /  nochtang  heeft 
hp  't  fcïbe  toillcn  hebben  /  en  i£  aïDaec  geD^agen  in een  Sitiecie  bp  fijne  Hachepen  op  haec  fchoubecen  / 
in  Den  tijD  ban  fz$  Dagen  /  bjefenDe  feben  ̂ paenfe 
mnlen  ban  JIBaDni/  toeïhe  mijlen  ontcent  een  uucc 
ïang  $ijn  ;  genomen  jijnöe  tec  begeecDec  plaetfen  / 
geboclDe  ïjp  hem  eenige  Dagen  tuat  betec  /  ebentoeï 
honDe  t)P  op  fijn  leDen  niet  flaen/  Dan  mofi  fitten  of 
leggen:  ©e  <6icht  tafie  hem  toeDecoin  hact  aen/ 
De^gcïijft^  uoii  De  Uooztfe  foDat  bp  geboelDe  Dat  fijn 
leben  niet  lange  fouDe  Ducen  ;  hu  btcebte  hem  en 
nam  het  &accament  /  en  gebooD  Dat  ©on  OBacfïa 
De  3topafa/  fonDe  folemnelijh  ban  De0$au$  3tegact 
gcconfacceect  toecDen  €ct5-^iffchop  ban  i3Eoïcöo 
aen  bem  gecefigneect  bp  Den  <*Ect3-ifectog  ̂ tlbeetué. 
ïfiec  na  hceeg  Den  Conmg  een  ̂ pofïematie  in  fijn 
techtcc  ftnpc/  en  Daec  na  noch  boo?  op  fijn  bojft  feec 
ontfiehen  toefcnDe :  ê>nn  ©octocen  t)icr  obec  bec- 
baefï  tocfenDe :  hebben  bp  daec  gecoepen  een  JlfêeDeeijn 
ban  ColeDo ;  genaemt  <ï2liag  /  betoclhe  tot  J!BaD?iï 
tooonDe  /  Doo?  toelhcc  en  Dec  anDece  aDbij£  /  Ijtzft 
Den  Slicentiaet  ©ecgapa  Daec  op  geïepD  temeDien  om 
De  Sttpoficmien  te  Doen  cijpen  /  Defelbe  geopent  en 
gecepnigt  3ijnDe  ban  De  buple  matecie  /  b^cljt  boon 
ten  feec  gcote  menigte  ban  iüipfen/  ja  in  fulhec  mes 

in'gte/  Datmenfe  niet  toeg  honDe  Urn  gen,  hn  toag  in fulheu  cïlcnDigcn  fïaet/  Dat  ijem  uier  manjS  in  een  la 
ften  mofïe  omheecen  /  Daec -en-  boben  mof  ten  nocl) 
ttoee  anDece  .ifóauncn  bet  beDDe  en  iahcn.3  febiehen. 
Cien  Dagen  boo?  fijn  DooD  üceeg  bp  een  hartje  Itoo?tfe  / 
Debjeluebijfuucenlang  DuucDe/  fo  Dat  men  fag  Dat 
fijn  hcactjten  ïjem  begaben  /  en  bele  Üeecen  in  IBaDnl 
maehten  p?obifie  ban  conMecDecen  ;  tot  hem  felben 
genomen  bjefenDe  /  fepDe  l)p  tot  Den  €ct5-53iffchop  en 
tot  De  gene  Die  in  De  fóamec  toacen :  ©?ienDen  en  <&n 
Becfaten  /  n  Dioef ïjepD  en  behommecniffen  mogen  mp 
toepnig  öeïpen  tot  mijn  gefontljepD  /  aïfo  menfcbelijbe 

taeD  bp  mp  nu  bjuchteloog  \$.  #p  ïjaDDe  toel  Dne-en- 
bijftig  Dagen  op  fijnen  cugge  geïegen/  en  toag  in  alle 
Defe  clïenbighcpD  fo  patientig  /  Datfe  ban  Daec  fchjeben/ 
Dat  fijne  patientie  een  gcoot  tenen  ban  fijn  falighepD/ 
toecDegeacljt. 

^p  DeDe  bp  §em  brengen  beïe  fóeliquien  Dec  Üep« 
ïigen  /  aï£  Den  acm  ban  $.  ©incent  ban  feccaca  /  De 
fenpe  ban  ̂ .  ̂>ebafiiaen  /  en  oon  meDc  mat  ban  &. 
3Wbanu^enmeecanöcce/  en  Defe  öeïiguien  hufïe  bp 

feec  Debotelijben  /  en  fïccenfe  aen  fi)«  beenen  en  ̂ me- 
ten I  en  DeDe  Die  booj  ïjem  op  een  Uutaec  fetten  in  fijn 

hamec :  i|p  becbeugDe  Ijem  feec  aluinen  §tm  fepDe  /  Dat 
Die  ̂ epïigcn  beo^  hem  fouDen  mtecceDecen  /  om  Dat  Ijp 
&ace  «eliqnien  fo  eecDe  /  en  Dat  ten  tijDe  aïg  De  Itlettec^ 
Die  becachtenDe  toacen :  ï^P  baDDe  beel  fijn  oogen  op  een 
ïicupeific  Dat  boojtjem  fiont/  en  baD  Dat  fijn  lyDen 
(jem  mocljte  ficechen  tot  becgiffenifte  ban  fijn  fonöen. 
ÜpfepDeoob  tot  ©atec  i^ieD?o  De  f  cpe^/  hp  haDDe 
nopt  pemanDen  ongelnh  geDaen  /  of  oncechtbeciDigs 
ïjepD  betoefen  ten  toace  ontoeten^/  of  ÖP  toace  beDiogen 
getoecfï,  fijnen  23iegtbaDec  beeft  in  Djuh  uptgege? 

2N£nuDeHoo?tfen  öem  ineec  en  meec  obecbieïen/ 
ontboot  hp  bp  Ijen  f|ince  en  D'Sfnfante  fijne  fóinDe^ 

liL^tl?  top"»  ton  ̂ttj-3BifTtöop  ban  €o!cDo en i  m vm  anDece  /  en  fepDe  tot  Den  Pnnce  /  toijfe nöe  op 

E2  UT%?tmJ,  &*&m'/  toattfban  De  gcoot  hepD 
Defec  J©cceïD  /  fiet  Dit  eüenDig  ficljaem  /  alle  tnenfch'e* inueOulpe  toace  nu  beeïocen/  fp  moficn  booi  fijn  be* 
gcacffenifTe  foLjgen  /  en  liet  fijn  DooD-lufïe  ban  liopec gemaelit  aïDaec  béngen  /  en  een  DooDf  Ijooft  op  an 
crefoo?  of  23uffet  fïellen  /  met  een  Hironc  ban  fijn 
«aoiiD  Daec  op.  Boojtf  bclafïe  hp  5Eean  ftup£  De  De^ lafroinamcthng/  te  Ijalen  een  hlenn  ïioffetften  i  toaec 
«Pt  Ijp  DeDe  nemen  eenen  hofïeïnuén  fieen  /  Die  Ijp  fijn ^ochtecgaf'  m  pzcfentie  ban  Den  $:ince  /  feggcnDc/ 
Dat  felbe  gjntoeel  bomt  ban  u  JBocDcc  IjouD  Dat  tot 
een  Ifêemoiïe.  €n  tot  Den  |)nnce  hem  neercnDe  / 
b^aegDc  Ij» :  ©int  gp  5et  goet  Dat  ift  u  ̂nfJec  Dit  gcbe> 
Hp anttooojöe :  ̂ja  ift  /  mijn  l^ccce  /  't  toelu Den  ba- 
ningfeec aengenaem  toag.  «Öenige  fchnjüen  Dat  Ijet 
een  diamant  toa^/  geëfïimeccttachtigDupfent  v6nï^ 
oen^tocccDigtesijn.  ^aecnaDeDeljp  nptlangen  een 
paptec/  't  toelh  ïjp  Den  tyzincc  gaf  fcggcnöe  Daec  in  fult gp  binDen  hoe  gp  n  fooningcijuen  cegecen  fult.  ©ace  na 
DeDe  hpuptlangcn  een  geeffél  Daec  aen  De  ennbchcii£ 
fcijeen  blocD  te  l)angen/feggenDe  Dat  toaec  bloêo  ban  tij* 
nen  ©aDec/  Die  nu  in  Den  ̂ emel  toace  Die  fijn  lichaem 
met  fnlfi^  DaDDc  genaftrjt/  en  IjaDDe  Die  geeffel  haec toillen  tonen. 

©aecna  DeDe  bp  Doo^  gfean  ï!up^  De  ©elafco  obec^  onm» 
inpa  lefen  De  oL*Donuantie  ban  fijn  begcabingc  /  mp  uantie 
DenDealDn^:  J©pp(jilip^  bp  üec  gcatie  <öoD^/  Mo>  ?*uöe 
mug  ban  Cafïilien  en  3teon/  ̂ c.  hebbenDe  bit  Uo>  E' 
ningcijbgecegcectbeectig  gacen/  in  gebet  nu  in  het  ba^^ea 
71  3jacc  mijnjS  onDecDom^  obec  aen  <6oD  SMmadfc  %°Tl 
tig/  Dien  't  toebehoort/  bebeïenDe  mnn  Eieïe  infijti  Ra  3 
gebeneDijDe  hanDen  /  op  Dat  fijn  d&oDDelijite  Hèaje^  bpficm' 
ftept  met  baec  Doe  \sat  Ijem  geïieben  faï ;  en  ib  bebelc  /  <"cl^ al^  mijn  Eieleban  Den  Hchame  fal  gefchepöcn  toefen    ff?/ 
'tfelbegebalfemtte  toecDen/  en  gebleet  met  een  fcu>-  neert. 
nmglnb  Weet  '  en  Dan  gelept  in  Defe  JJtopcceiUftDie 
hiec  fiaet.   €n  na  Dat  in  geJjouDen  fal  jijn  /  Den 
tijD  bp  De  Betten  geficlt/  toilift  Dat  men  mp  begca- 
benopDefemaniece:  ©oo?  aen  fulïen  gaen  Den  èn- 
23iftchop  /  bet  Hlcup^  /  De  ftlecgie  /  tecfiont  Daec  aén 

fal  bolgen  Den  'JtDelautaDo  met  De  fóoninghjhen  k>taiv 
Daect/  DiehpfalflepenlangJDecaecDen/  toefenöebe- 
bleet  met  cou ;  Den  i^ectog  ban  Bapaca  fal  De  tócone 
Dragen  in  een  gcote  open  Ëampet/  geDebt  met  eenen 

DoeK:  ©enUÖacquisban^bilïaecfal't^toaect  D?a= gen :  Wijt  ban  mnn  principale  ©ienaec^  Ijet  ïnb/ 
inettyanDenDetotfen  in  haec  ïjanDen/  beï\ket  met 
Stoact:  ©en€ct5-23ifTchopfalDe  <©?anDe^  bolgen  / 
en  onfe  algemecne  ̂ cfgenaem  acljtec  tec  5tjDen  /  in 
fijn  cou  bleet/  fb  gaenDe  na  De  ÏÜecbe/  altoaec  mijn 
Hichaem  gefielt  fal  toecDen  op  een  £>tact  gcaf  /  Dat 
Daec  gemaebt  faï  toecDen;  DejBitJe  geDaen  toefcnDe/ 

fal  Den  #?elact  mp  in  't  43?af  fetten  /  't  toelh  mijn 
lefle  hupj  fal  toefen  tot  mijn  eeutoige  tooninge.   ©at 
geDaen  toefcnDe  /  fal  De  puncc  /  De  DecDe  lüoning  ban 
Defe  mijnen  Baem  /  gaenm  ̂ .3econpmu^t1Ioofiec 
binnen  JIBaDjil/  altoaec  men  Den  ncgenöenDag  hou- 
öen  sal  i  mijn  ©ochtec  ert  mijn  ̂ >ufïcc  haecflBae* 
pe  fullen  gaen  in  't  ttfoofïce  ban  De  <©^aufufler<  of 
De  23acceboetfe.  Söupten  't  gene  ih  u  t'anöccen  tij: Den  gefepD  hebbe/  fo  biD  ib  u  nu/  Dat  gp  u  Ibnfïcc 
feec  gececommanöeect  toilt  hebben/  toant  fp  ij*  gctoecfl 
mijn  fpiegel  /  ja  het  ligt  ban  mnn  oogen.  ̂ ouD  De 
ÖepublijHe  in  S^cDe  /  haec  boojflenbe  ban  goeDe 
v^otibecneuc?»  /  belonenDe  De  goeDe !  en  fïcaffenDe  De 
quaDe.    gift  bcbcle  Dat  men  upt  De  <6ebanbcni|fe  haïe 
Den  iBacquis  ban  lïöonDejac  /  hem  bjjj  ïatenDe  op 

conDitie  Dat  Bp  m  't  ï?of  niet  home.    'JllengacnDe  De 
tnpoiuou  ban  ̂ tntom  Jdcces  /  men  falfe  mogen  lo£ 
laten/  op  conDitie  Dat  fp  meen  üilooftec  ga  /  en  Dat 

haec  ©oeljtei^  ecben  't  gene  ban  Ijaec  5  tjDe  bomt,  3H 
4&q  *  ÏV 
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$achte/  ooft  be  gene  Die  tec  DooDbcroo?Deelt5ijn/  en 
*t  parbon  beg  &oning3  ontbjeeftt ;  en  hp  omhefêbe  fïj* ncftinbercn  boot  De  laetfterep£/  hacr  ferjgcnbe  bat  fp 
op  Ijaer  cufte  gaen  fouDcn.    9;n  't  nptgaen  nut  De  ï*a* 
met  /  biaegbe  De  ̂iiïcc  aen  ©on  Cluifroffeï  De  JBo* 
ra/  toie  De  ̂ cïjat  of  ftoninghjftefïeütcl  habbe*  i|p 
anttooo?be :  J|ftï$eec«.    H$p  fepDe/  geeft  hem  mp. 
©on  Chjifïoffcï  fepDe  /  bergeeftet  mp ;  taant  't  i£  Den ffeuteï  ojemp  bcitrout  $ ,  en  foubct  confent  ban  Den 
tóoning  mijnen  $ecre  /  en mach  ift  Die  niemant  gebfn. 
©act  op  feuoebe#?ince  /  'ttégeuocgh/  en  ging  na fijn  logement.    <Ön  ©on  Ch?iftof7el  heetbe  tot  ben 
ïïoning/  femblant  maftenbe  até  of  ïjp  tuat  betgeten 
habbe  /  en  ïjeeft  hem  mat  betïicïjt  gebórtben  /  en  fepbe 
tot  ben  fconing :  J^ecee  /  fïjn  ̂ oaghepb  ïjeeft  mp  ben 
meefïec-fïeutel  gecpfcht/  en  ift  heb  tjem  bie  niet  toillen 
geben  /  fonber  confent  ban  utoe  j?©ajefrcpt.    ©e  Uo 
ninganttooo?öc/  gp  hebt  qualtjft  gebaen.    ©aer  na 
quam  he m  tocbcr'ceu  fïaute  of  bangighepb  aen  /  en  hp begeerbe  gcoïrjt  te  toefen/  en  Die  abminifrreetbehem 
be  45ct5-23ifTcr)op.    ©aet  na  quam  fijn  I|ooghepb  of 
itynce  hem  tocber  befoeften.    $  p  bebaï  ooft  bat  men 
jjem  geben  foubc  een  fcaer  Crucifir/  betoaectineen 
Itoffeeïiert  /  toefenbe  't  feïbe  Dat  fijn  ©abet  f!erbenbe 
in  fïjn  hanb  habbe  /  baet  mebe  bcgeetbe  hp  ooft  te  (ter? 
ben.   ©on  Chjifïoffrï  be  Jitëora  quam  bp  Den  $?tnce  / 
en  bnngcnbe  hem  tct  aetbe  /  pjefenteetDe  ïjem  ben  mee* 
fïetfïenteï/  bie  befelbe  nam  /  en  gaf  Die  ben  ïiBarqu.15 
ban  ©enia.   ©en  honing  Dit  fienbe/  fepbe  tot  ben 
$?ince:  £»iet/  ih  tecommanbete  u  ©on  Chüfïoffeï 

boo?  ben  bcfïen  ©ienaer/  bieiftgehabljeube:"  |£oiib 
ooft  aïïe  b'anbere  boo?  gerecdmmanbeert  /  en  nam  toe* Deromoojïof/  en  tec  fclber  tijb  begaf  ïjem  bc  fp?afte/ 
ènblreffo  noelj  ttocc  bagen/  en  fïerf  Deg  ̂ onDacg^ 
'£  mojgeng  ten  bpt  nucert  /  toefenbe  ben  DecttenDeh &eptcmu?i£  1798. 

Jaerdicht  op  't  overlijden  van  den  Koning 
miips  de  11. 

PhILÏps  de  r  VVeede  der  Spangaerdeh  Coölng , 
Heeft  de  MonarChle  der  V  VereLt  gefoCht , 
Dan  Worde  een  eLendjge  Vertoning , 
En  Vari  onrein  gedierte  t'onder  gebroCKt. 

Of  aldus*. Hl  die  aL  deVVerelt  en  MenfChen  te  dV  Vingen 

foCht:  S 
En  onder  deSpaenfChetïrannl  te  brengen  : 
Worde  door  LVI&n  en  qVaet  gedlert  gebroCht 
Tot  niet ,  doorGodesgehengen. 

%\b\\$  \$  beft  grote  en  machtige  Honing/  bie  ban 
aïlebe  toeeeïb  fo  feer  ontften  iggetoeefï(uptgenomen 
ban  een  geDccïte  ban  fijn  berongeujftfte  <é>nbcrfaten) 
gefloten  /  geïeeft  hebbenbe  omtrent  7 1  jaren  en  om^ 
trent  bier  maenben.  %p  heeft  rebelp  gefont  geïeeft 
en  $  toepnig  fieftten  fubject  gctoeefl  /  nptgefonbert 
het  f  ïerecijn  I  Dat  hem  eenige  jaren  toatgrqneït  beeft/ 
Dan  Defe  laetfïe  fïeftte  Daer  hp  af  gefloten  i$  /  heeft 
hem  hart  aengetafl  /  geïijft  top  be rhaeït  hebben :  ©an 
pecfooni^  hp  miDDdbaer  getocefï  /  toeïgemaefttban 
aWeïeben/  hoog  en  b?eeD  ban  boo^-ïjooft/  Ie  lippen 
toat  hoog/  geïijft  ooft  alle  fijn  gefïachte;  bancom^ 
pïerie  toat  stoaermoeDig  /  ftiï  en  flatig  ban  manieren  / 
ban  berflanDe  maften  hem  De  &paenfe  %iftozpfcb& ber^feer groot/  hem  Detoij^hepb  ban&afomon  toe; 
fcb?ijbenbe  /  ja  bette  obertreflrhbe  /  in  toaetachtige 
toetenfehap  en  ftenniffe  45oDe^  /  Daet  boten  tjp  De  toa - 
penen  aïtoo^  geboete  ïjeeft/  om  be  fóeeftetebefchet* 

(Ftfi.41) m? ?.: .Ö«c  tegen  gclijftt  ̂ berarb  ban  öepbe  hem  in  fijn 
bpftienDe  Söoeft  bp  Den  Öoning  I^etoDeg  ̂ Cntipatti &oonl  fepb  /  bat  be  mamete  ïjaet^  boen^  en  haten 
geheeïen  ïoop  be^ïeben^/  genoegfacmobeteengefto; 
men  jgn  /  en  bepbe  eenbetiep  boob  ïjebben  gchab : Hnbece  feggen  /  Dat  hp  het  berflanö  ban  fijnen  ©abet 

fcer  acbepbfaem  en  bïijtig  /  befoignetenbe  en  feï)?oben«« 
be :  lip  toa£  eet  ïibetaeï  a\$  gietig  /  ftonbe  fcet  toeï 
beunfen  /  niet  ïichteïijft  betgetenbe  /  De  Catholijfte 
Hoomfe  Religie  feer  toegeDaen  /  en  onDet  betel  ban  be 
feïbe  te  betbje pben  /  beïe  Hcnfïagen  maftenbe  en  boo^ 
nemenbe/  meet  Dan  hu  toeï  ftoiiDeupttccIjten.  <©p 
©^anftrijft  habbe  hp  fijn  oogemetft  gefïelt  /  en  hoopte 
bat  te  incojpoteten  /  boo?  b'een  of  b'anbct  miöbeï  /  bp» 
fonbet  bp  't  Icben  ban  be  koningen  Hentiftbe  Qbttbi 
en  ©letDe.  ©e  Citoningc  ban  i^entift  ben  ©iciben 
focht  hp  in  allen  manieten  te  beletten/  onbet  Ijet  betel 
ban  be  Catholijfte  öoomfe  Religie  /  Die  hp  meenbé 
bat  baet  boo?  in  gtoot  pet ijfteï  toa^  lopenbe.  i»p  habbé 
geetne  geilen  bat  etn  anbet  öoning  l)abbe  berftoten 
getoo?ben  /  het  toare  getocefï  ben  jongen  l^cttog  öart 
<©upfe  en  bat  Die  fouDe  gettont  bebbcn  b'3nfanté fijne  ©ochter  /  of  Den  ̂ èone  ban  Den  hertog  ban 
IlSapne  /  of  ooft  Den  <tgtt5  hertog  «ftneflu^  /  bctocïfie 
ïjp  alle  boo?  bttie  fïacn/  en  fijn  ©ocljtet  baet  mebe 
p?efcnteetbe  i  Dan  hiet  in  ftonben  be  jftancopfrn  toet 
obct  een  fcomen  en  na  Dat  Den  üioning  ïjcnvs \ 4  bc 
©ictbe  be  $aufeïijfte  Ï5cïigie  acngenomen  habbe  /  fd 
heeft  bit  beïe  ban  be  Catholijfte/  en  fo  bafïb'eenen 
D'anDete  tot  fijn  Debotiegeftregen/  toaer boo? belo- ning ban  ̂ panjen  /  fijn  hope  ban  tot  fijn  boo?nencn 
ftomenbe  te  berliefen  /  focljt  in  ©?rbe-hanbeïingc  te 
getaften/  en  upthontoelijftcnbe  b'3|nfantefijnoub}ïe 
©ochtee/  aen  b'<Öttv  ̂ ettog  SWbettug  banOoftene rijft/  bochi^  beloning  al  obetïeben  eet  be  ttontouige 
qtfetyebig/  gelijlr top  betöaelt  hebben. 

Cf 

fèp  heeft  biet  $un£b?outoen  gefjab  \  D'eetfïe  toa^  «onin* 
B)atia/  De  ©oclitee  ban  Den  ïüomng  gohan  ban  ̂ aJ Pojtugacï  /  Daer  bp  Iju  habbe  een  &one  /  genacmt  £  £!i 
Careï  /  fïjn  l|np^b?outoe  in  het  ïlinbee-bcbbe  Ücrben-  -  %m- 
be.    ©en  ̂ jince  Carel  toag  be  ̂ cberlanbtn  ferc  roe  tooutaw 
gebaen'  hp  fïo?f  in  be  gebangeniffe  /  beoo?faftefïjn^gr«i boob^i^op  bioetfe  mauieten  bethacït;  men  fepb  bat  teöo* 
op  fïjn  05?afeen  sgpitaphie  of  «J5?af-fch2ift  gebonben  £eiu6 
#/  lupbfllbe  aïbu^i    Aqui  y  aze,  quien  para  dein  ̂ BaS verdad,  murio  fin  enfermedad    ©atl^:  ï$iet  ÏCpb  ©oc|tei 
bie  1  begeet enbc  De  toaethenb  te  feggen  /  geflotoen  é  /  ban  be 
fonöetfieft3ijn.  ^J(n« 

5>ijn  ttoeebe  ̂ np£b?outoe  toa#  USatfa/  ïtonin^  ̂ tw 
giuneban  Cngeïanb  /  bp  betoelfte  hp  gene  ïiinbeten  eaei. 
fjabbe/  bu  btft  toe tbrn  bit  ban  be  Religie  feer  betbolgt  /    AS» 
en  toetben  baet  beïe  omgeb?acht.  ©e  ftoninginne  vfi^li  L^f  Jf fabetb  \33ttbc  mebe  in  be  gebangenifte  gefet  in  ben  Sj^ai 
€out  /  en  toa?  niet  fonber  perijnel  ban  mebe  omge  aen 
b2acht  te  toetben  /  boef)  05ob  Almachtig  heeft  Ijaet  fxii 
befchermt  /  en  ïjeeft  na  öaet  ̂ nfret^  boob  noch  44  ia-  ginJ!"' tenaféüloningmne  geregeert/  bemint  ban  Ïjate^n  »an€n» 
betfaten  en  ontfien  ban  hate©panben/  geïijft  top  in  seIantt- 
befeonfe  bcfclj?ijbinge  totbetfchepbenpïaetftn/  Daet    Aö« 
ïjet  te  paffe  geftomenfê/  betöaelt  hebben.  jjjj,, 

^rjn  Detbe  ̂ ontoeïijft  toa^  gfabena  Deöaïïop^/^1^ ©ochtcr  be^  ftoning^  lf  ennft^  ban  ©?anfttijft  be  m*  5eS. 
bt  I  bacr  bp  ïjp  ïjeeft  gep?ocreert  gjfabelïa  Cïara  €u  öciu  be 
genia/  geboren  ben  ti  ̂ ugnflt  i$66.  op  &.  Cïara  JaHo^ 
bag  i  en  noch  een  ©ochter  genaemt  Catharma  /  btr  Sjftf 
toflfte  hu  geljoutoelijftt  heeft  aen  Careï  ̂ manuel/^onfnj 
Hertog  ban  .^abopen  /  betoelfte  inoefen  jate  1598.  in  %™"* 
't  Üinbcc-bebbc  gefïozben  #.  öe  3  3* 

Aön 

&nnblerbe  ̂ up^b?outoe  toa^ICnna/  Crt$-^er-^ct>e 
toginne  ban  ©oftenrrjft  /  ©oeftter  ban  Den  tóepfec  K'arf Uaatimiïiaen  /  gep?occeett  bp  fijn  &ufïerg  ©oebter  /  met 
en  HoeDer  ban  ben  Catbinaeï  ̂ ibettu^  Daet  bp  ïjp  % nna  / 
gèljaD  heeft  b^it  ̂ èoncn  en  bw  ©ocljteten  /  baet  ban  ®0CötfC 
alleeiic/  tentijbeal^Opfio?f'/  in'tlebentoa^gtowSe? bt^etbt/  DieinfijuplaetfefucceDeetbc.  &»& 

^P  heeft  noch  eenige  natuuritjfteïlinbetengehaD,/"pS' aï^  ben  i^eetog  ban  JDafïotan  en  anbete  /  bocli  alfo  ift  f*& Daet  geen  f  cftethcpb  ban  hebbe  /  bp  betoelfte  hp  bit  ge;  gX* 
p?octeett  oeeft/  fo  faï  ift  baet  ban  hiet  geen  boo?öcc  ©ocq. 
mentiemapyn  teu 

©rn 
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mono  acnöcn3ïöbocart  ban  üpllanö/ bat  öen  (narijS  ban   jflöiDDelburg  /  3ïoban 

$t  C?ccr 
anlDic/ 
Hg 

jo;ö  43?abe  ban  &t.#oï  binnen  <Caïi^  tot  <0ouberbeur  fïek 
jouttct.  De  /  ban  toegen  ben  ftoning  ban  ©janftrp  /  Öe  fèeere 
lafw  ban  ®,c<lue/e m  fm  beleeft/  politijft  en  bequaem  ll&an/ 
an  toe*  öetoeïftc  bcrhïaccbe  /  niet  ben  lf  eere  ban  IBar  monb  te 
m  öc  toilïen  boi'.Dm  alle  goebe  correfponbentie/  en  p.'cfm 

jonüia  tcecöe  alle  ber  Staten  09o2Ïogg-&cï)epen/  aïbaerfto> 
•>;an&'  nienöe  en  pet  gebjeft  ïjebbenbe/  te  toonen  aïlegoeöe 
ïfc.     buïpe  en  afflfïentie.    ü>p  ging  op  een  fouten  been  en 

foa£  fecc  ïjatt  ïjotenbe  /  "fo  Dat  men  ï)em  feer  ïjart  in  be oore  mofl  toeroepen/  &et  toeïfte  feer  moepelijfttoaé; 
tor rö  anberg  ban  fijne  bequaemfjep  o  en  beleeftjjepb  ban 
eenpebecgepjefén. 

©e  fóoning  ̂ igifm  1  11 ;  Dti*S  ban  #oïen  bebe  omerent 
Defe  tgD  tot  #ant5ift  alle  be  Jöebcrlanbfc  en  Cngelfe 
Schepen  arrefieren/  in  mceninge  jijnDe  om  hertog 

Carelban  .ètoebcn/  fijnen  <0om/  ö'v^ojloge  aen  te boen. 

Wgbcbben  boten  berrjaelt/  batDe^ctj-^èrto* 

gc'2Clbtttu£/  boojfijnbettteft  upt^eDcrlanD 
na  ̂ Duijts'.auD  /  en  hooit  na  £>pan  jen  /  om  be  3n 
fante  te  trouroen  /  in  fijne  plaetfe  tot  <©oUbemeur  ge? 
fïclt  IjaDDc  /  ben  Carbinacl  311  nö ?ea£  ban  «Doflcnri jn  / 
fijnen  jfèebe  /  om  gebnreube  fijne  abfentietegoubet; 
neren/  en  tot  fjet  beïepD  ban  ör  €>o!logc ben  ?tDmi 
rant  ban  2tagon  /  ̂on  tfrancifco  be  ItëenDofa  / 

en  fouben  mi  Ijiet  ïaten  bolgen  't  gene  befeïbe/  jeöect 
ïjet  bettteft  ban  ben  boojfs.  <ört3-^ertoge  Wbettug 
te  ïjanDen  genomen  Ijebben  /  ban  alfo  top  boren  ook 
toettjaelt  nebben/  fpr  bat  be  .Staten  <0cnerael  ooft 
ern  flateïfjhe  Xegatie  gefonben  öaDDeöna<öngeïanD 
aen  be  fóoninginne  /  om  met  De  Ittomngtnne  ban  «ön 
geïanb  te  öanbeïen/  en  in  ïiquiDatie  te  bomen/  no= 
penbe  't  gene  befelbe  iRoninginne  fuflineerbe  /  uut 
fcrac'ntc  ban  De  ttoee  Contracten  ban  ben  ̂ lateiy  8?. 
met  fjacr  gemaeftt  1  betfehoten  te  ïjebben  *  en  om  haet 
baerban  eenig  contentcment  te  geben  /  baer  oubacr 
Ufêajefïept  eemgr  staten  na.  ben  anberen  feer  fttift- 

tcïrju  aengctjoubm  babbc/  't  toelft  be  peeren  &ta 
ten  Ocnccad  al  trepn:cenbc  gebotiben  ̂ aoDtn    Daer 
creufetenbe  bat  om  be  stoare  laden  en  onftofien  ban 
ben  ̂ ojloge  /  öie  fp  te  blagen  babben  /  niet  bon 
ben  boen  l  en  ooft  meenbenortgeboubente3on/  baer 
toanremtutie  te  boen/  ban  nabccrpiraticencpnbin 
ge  ban  be  <©o|Ioge/  en  bolgenbe  hec  Contract  ban 
om^are  1 585.   ©an  alfo  be fconinginne baer  mebe 

geen  contentcment  nam/  fo  öeeft  men  totbetfcljep' 
ben  tijöen  /  en  op  uecfchepDen  manieren  betfocht  in 
fjanbfïingemet  f)aer  i-Bajefïept  te  «omen  /  eneenige 
pjefcutatien  gebaen  /  ban  öebben  geen  ̂ lccoo?t  bon- 

tten treffen  ;  maer  na  bat  be  honing  ban  Ö?auli 
rijft  met  be  ïHoning  ban  ̂ partjen  ©?ebe  gemaeftt 
ïiabbc  /  en  bat  ftare  iV)ajeflept  ooft  feer  gemole 
lieert  toeröe  /  om  mebe  in  befelbe  ©zebe  begrepen 
te  rooien  /  ofte  met  gaer  in  aparte  banbelingc  te 
tteben  /  en  bat  be  peeren  Staten  atn  Ijaie  Ma 

jeflcnt  feec  aenljicïben  1  bat  fp  be  <©o?loge  met  be^ 
ft  llanben  foube  blijben  continueren  tegen  ben  iio 

ning  ban  èpanjen  /  fo  Ijeeft  fp  baer  toe  niet  toiï* 

ïen  berflaen  /  't  en  mare  be  peeren  Staten  <6e- 
nerael  eerfl  met  fyatt  in  ïiguibatie  traben  /  en  ban- 
belben  op  be  berêfeniuge  ban  Ijare  geepfetjte  bec> 
feïjoten  penningen/  hit  bp  ïjare   J©ajefïejit  be- 
groot  bjojben  ober  be  bonbert  en  tmintig  bonbert 

bupfent  <0uïben^  /  aïleenltjft  upt  be  ttoee  ̂ racta- 
tenbanbengiace  1585.  baer  borenjaer  ben  23?ieïe 
met  be  Jo?ten  /  mit^gaberé  ©liftingen  en  Öam^ 
menend  /  berpanb  en  ingerupmt  toaren.    €ot  befe 
Hegatte  om  met  be  Honinginne  te  bereffenen  en 
acco|betcn  /  toaren  bp  De  boo?f5.  peeren  staten 
45enetaeï  gecommitteert  /  De  peeren  goöan  ban 
5©ubenboo?De  en  ïtëouDe  /  ï^eere  ban  ©armonö  /  $c. 

%Dmiraeï  ban  ÜoïïanD  /  31oljan  ban  (©IDenbarne- 
belD/  ̂ eeceban  Den  €empel  /  ̂c.  SUbbocaet  ban 
ben  ïanbe  ban  Üollanb  en  3©efï  -  ©^ieflanD  / 
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ÖacD  en  f^enfio* 
ban  ̂ ottinga 

<Cfcuper/  %ntyt?  ̂ effel^/  eerftefiaeb  in  Den  öabe 
ban  25?abanb  /  met  Den  #ecre  Botl  be  Caron  /  J^eec 
ban^c^aneroaï/  Sfigent  ban  Deboo?f5  peeren  <èta* 
ten  <6enerael :  ̂p  fjaDben  pnbïtjfte  en  fecrete  gnflruc- 
tien/  toaer  na  fp  ïjaer  fouDen  bebben  te  reguleren- 
^ctainginne  en  bare  J©ajeftoit£  öaDen  /  met  De» 
bjelftefp  maren  befoignerenDe  /  lieten  ban  rjaergaen/ 
öatfe  toeï  Voifïen  toat  bate  upterfle  ïafl  toa^ ;  en  eenige 
ban  De  boojf^.  <©ecommitteerDe  toaren  brtoeeft  /  Dat 

fpbnljare  JH&ajefïept  en  De  #eeten  ban  Den'fiabe  /  fo feer  gepoft  tocfeuDe/  Die  niet  toilDen openbaren/  en 
fepben  altemet  batfptoeïïirbteïijftinDenCourmdcb* 
ten  geraben  j  maer  De  boo2noembe  23arncbeID  toifïé 
mei  /  Dat  bare  jIBajefïept  én  De  öabert  geen  Coppe 
ban  bare  fecrete  5(nf!ructien  ftonDnt  bebben  /  toant 
Bp  Die  ober  ïjem  Dioeg ;  en  of  fp  /  fonDer  Copoe  te 
Ijebben  /  mocljte  ban  pemanben  Öaer  ban  pet  bcrnaeii 
Ijebben/  Dat  Daer  op  geen  baflfonbamentbonDege» 
maefittoojDen^  fepDe/  om  De  bcb?ecfoe  te  animerm  / 
Dat  Ijp  fo  beel  bctrouDe  op  be  Ijoogc  toij^ïjepD  en  ̂ eroi- 
ouemagnanimitept  ban  De  lioninginne/  bat  fnben* 

lupbcn  /  nocljte  ïjet  rec&t  ban  Ijare  legatie  /  niet'foube tolllen  betminberen  /  om  Dat  fp  bare  Cfèecflcrö '  Die 
Öaer  gecommitteert  Ijabben/  getrou  bleben.  «éenige 
Dagen  Daet  na  fcocnbe  De  fe>eere  <©IDenbarnebelD  allee- 
ne  bp  De  feoningihne  ontboöen  /  en  bare  IBafefïept 
ging  rjem  feer  ïjeftig  aen  /  feggenbe  /  roti  te  toeten  Dat 
fplaff  IjaDDen  ïjaee  fcljulDen  op  tien  JBilltoenentebe; 
groten/  en  Daet  opteacrwbeten/  Datf|Jfrerbertooni 
becttoa^/  naDemael  fp  meer  al£  tmelf  IBülioenen 
in  baren  geïDe  obet  fo  beïe  jaten  fjaböe  berfeboten  / 
toaccom  fp  fjaer  toaren  acötcrboiibenbe.  ̂ pfeuDe/ 
Dat  fp  Ijaer  o?bje  en  lafie  bp  gcfcl)|ift  IjaDDen  /  Daer  na 
fp  öaer  in  getroittoigbtpb  moften  reguleren.  §>v  fepDe/ 
Dat  Ijp  toiIDe  maften  Dat  De  peeren  Staten  en  bare  ge? 
fanten  /  met  Ijact  niet  onDanftbaerlijft  foubeii  toilien 
ïjanbeïen.  i^pfepoe/  Dat  fpfjaer  Daet  ban  toelfbuDert 
toaebten/  enfjate  D&»effept0  ootmoeOige  ©icnacr^ 
toaren-  ,Ji>a  Dat  Ijp  oan  l)ate  naajef!ept  gcfcfjrpben 
toag  /  en  toeDetom  bp  fijne  mebe  <6ccommitteetDe  ge* 
ftomen  /  in  tappoit  aen  Ijen-lupbcn  gebaen  baDDe 
ban  't  gene  Daer  gepaffeert  toa^  /  fo  bleben  fp  alle  ge* 
lijft  confïant  /  om  hiet  Ijoget  al^  tot  De  ttoee  DerDepac* 
ten  ban  Ijet  acïjtectoefen  /  Dat  toa£tacfjtentig  Ijonbert 
Dupfetit^onDen  te  ftomen/  en  DaeroptocrDefinalrjft 
De  begrotinge  ban  De  fcbuïDen  gemaeftt;  enboïber^ 
geacco2Deert  De  termijnen/  Daet  op  Debetalingébau 

Deeoicbelfte  foube  toojben  gebaen:  5Docb  ban  toc--- 
gen  bate  i® ajefïe pt  too.2be  langen  tijD  meer  penningen 
begeert/  banfpbègeerbenteaccojberen;  maerfp  nas 
men  alleenlijft  aen  om  Den  peeren  Staten  faborabe! 

rapport  te  Doen  /  geltjft  fp  ooft  DeDen.  €n  i$  ïjet  He- 
coojc  Daer  na  bp  gefcö?ifte  gefïeït/  geteftenten  be& 
geit  /  en  in  September  Daer  na  ten  bepben  ;ijben  ge* 

app?obeett  en  getatificeect/  en  toag  't  felbe  Hccoo^t 
lupbenbe  aïbup : 

DE  Staten  Gcneraelder  Vereenigde Nederlandfè       '4?^ Provintien  ,  allen  den  genen  die  dele  cegen-  ̂ ci°£^ 
woordige  fien  of  lefen  fullen  ,  Saluyt.    Alfo  wy  op  de  öe  jj^a; 
Propolitien  in  onfeVergaderingegedaen>  van  wegen  jeftrpc 

de  Doorluchtigftc  Koninginne  van  Engeland  en  Yr-  *jj»n  *?c 

land  den  a<)  Juny  leftledcn,  by  de  Heeren  Francoys  gi°jjgn' 
Veer  Ridder,  en  George  Gilpin,  Raeds-Heer  vanöan€n# 

wegen  baer  voorfz.  Majefteyt ,  geintroduceert  in  Je  Bf'anö 
Raed  van  State  der  Vereenigde  NedeilandfeProvin-£eJJm 
tien ,  in  kracht  der  Credentie-  Brieven  van  defelvc  Staten 

baer  Majefteyt  gedateert  den  fevenden  van  de  voor-  <Ben« 

noemde  maend,  in  Engeland  gefenden  hebben  onfetatl' 
Gedeputeerden,  te  weten,  fohan  van  Duvenvoor- 
de,  Heer  van  Warmond,  Woude,  &c.    Admirael 
van  Holland,  JohanvanOldenbarneveld,  Heer  van 

den  Tempel,  Advocaet  van  de  Staten  enbewaerder 

van 't  Zegel  van  Holland  en  Weft-Vriefland,  Johan 
van  de  Werk ,  Raed  en  Penfionaris  der  Stad  Middel- 

burg Johan  van  Hottinga  Efcuyer ,  Andric»  Heflels, 

Qq  4  eerfte 
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f ;:.":;  ïs.:ciï-HeerindeRied  van  Brabami,c-  =   ninglijke  faveur,  vTiendfchap  en  goede  gratie  van  hare 
Heeren  gecommitteert ,  om  met  cien  Heere  Koel  cie    Majefteyt ,  voorgefteit  en  geproponeert  eenige  midde- 
deCicn,  Heer  van  Schonewal,  ons  Agent by  haer' len,  Conditien en prefentatien van  hareotwegen;  en 

-.  -cc  v;-.ocht,  Kagacadc  ecaigc  mdexcFoioAen, 
door  de  voornoemde  Heeren  van  den  Rade  van  bare 

Majefteyt,  hebben  haer  verkiaert  en  te  verftaen  gege- 
ven, da:  iy  niet  hadden  volkomen  machtenauthori- 

teyt,  om  die  te  accorderen-  nochtans  begerig  om  haer 
:  :e  geven  de  befte  fatisfaétie ,  die  mo- 

gelijk foude  welen,  fozijn  de  voornoemde  Gece 
teerde  gecontenceert  en  tevreden,  over  eenre  konden 
en  te  accorderen  met  de  voorgemelte  Heer  ea 

Rade  van  hare  Majefteyt,  in  maniere  ik  vo'.z',  be- :en»en  onderworpen  alles  het  conlent ,  io  wei  van 

-art Mijeftejti  ikvandc  gc-e.teHee -;-:•:::<:-:::-; 
bcyde  zijden ,  om  finale  Aga  rearie  of  declaratie  gecaen 
te  worden ,  van  de  gemeite  Heeren  Staren  Generael , 
en  geprefenteert  aen  hare  Majeft.  binnen  een  maend 
na  den  date  van  delen,  en  van  hare  Majeftey  t  binnen 
tien  dagen  na  de  preientane  aen  haer  geichiet. 

i  In  den  eerften,  dat  het  voornoem  :  en 

handdiDgeboveo-gementio-eerr,  vandenjare  i)8>. 
alujd  fal blijvven in  fijn eerfte ftaet,  we  ,-ren 
kragt,  uytgenomen  het  gene  dat  concerneer:  en  aen- 
gart  den  Scaet ,  he:  Gouvernement ,  en  de  Politie  van 

^ornoemde  Provintien ,  fo  veel  aen*aet  de  auro- 
riteyt  van  den  Gouverneur ,  ofLicuteaani 
van  hare  Ma  efteyt ,  en  uyrgenomen  die  Polncten  van 
den  voorno;  candel ,  dewelke  zullen  verandert 
of  vernietigt ,  of  vermindert  eu  gederogueert  werden 
in  defen  tegenwoordigen  handel  Wel  verftaen  de  dat 
hare  Majefteyt  dies  niettemin  fal  mogen  contn-e- 
ren  in  een  Raed  van  Staten ,  gedurende  den  Oor- 

loge,  een  Raecsheer,  geqaalinceert  na  den  ie:. 
van  het  voornoemde  Tractaet. 

i  Devx  : e  Heeren  Staten  ,   betrouwende 

haer  op  de  goedertieren  affectie  en  faveur  van  haer 
Majefteyt  tot  continuatie  van  de  gemeene  fake  ,  en 
totconfervatie  van  den  ftaet  van  de  voornoemde 

72t%       >TrJT^f  ^êde  ProvintieiMullen  te  vreden  zijn  van  nu  vc      - ;:eNoufache,deniovanOegii  ,  ̂ ITetaliulkenfecours,  als  het  haer  Majefteyt  belie- 

voorfz.  Majefteyt,  om  vin  onfent  wegen  met  haer  te 
~ir.zz.ea  :r  cc  rooefl  PaiaQui  -  verveer ::;  ce  roor- 
noemde  Propoiitie  der  vooriz.  Heeren  Ridder  Veer  en 

Raeds-Heer  Gi!?m,en  cenige  andere  zwarigheden  ge- 
7  :actaet,gemaekt  tuflehen  haer  vooriz 

Mi  e.t  :::-:,  ia'ejjaeroaad  Heerca  i  (>>•  ce7ve..<e 
haer  Majeft.  verfebeyden  mad  begeert  hadde,  dat  van 
beydezij den  geilecht  en  te  niet  gedaen  fouden  worden^ 
toe  welken  e ,  ndc  ty  by  Brieven  en  door  haer  Dienaers 
~t:  :  -5  £::.-:;.:  ~.n  rteseadtf  ik  •  SOfCl  ticaca  oa- 

le Gedeputeerde,  hebbende  opaUesverfcheyden con- 
terentien  ea  commanicatien  gehad  met  de  Heeren 

van  den  Ra -e  van  haer  Majeft  hier  toe  gedeputeert, 
eyoddijk  om  te  conierveren  en  continueren  de  K o- 
ninglajkeganfresjvriendfchao  en  gratie  van  haer  Ma- 

jefteyt toe  dezen  ftaet,  en  begeerende  tot  dezen  effect 

haer  Majeft.  te  geven  de  befte  utifraétie  die  'c  henmo- 
zz  .  < ;:  :;-?;-£;<:.-;-  eagcaoooaiecttvvB  net  cc 
vooriz.  Heeren  van  den  Rade  tan  haer  Majeft.  op  de 

vooriz.  Potnelen  en  zwarigheden,  onder  toeftemmin- 
10  van  dezelve  haer  Maj  et.  als  van  ons  ref peet  ive- 

•  om  binnen  een  maend ,  na  den  date  van  't  vooriz. 
Tra&act>by  onsgemaekt,en  haer  Majeft  geprefenteert 
te  worden  ,de  aggreaneof  eyndelijke  verklaringe  van 
dien ,  en  die  van  hare  Majeft.  binnen  den  dagen  na  de 

preiênutie  aen  haer  gedaen,  volgende 't  voorfz  Tra- 

j  de  voornoeai- 
leHeer*-  •  cc  ztz  Race  ,-an  nacrafi  cfteji  •  er.  nc 
v.: ■'.-.  Z-z:z:--tz-  ka •  dcaJcAoi  Jiegocydaioci 
«orden  den  feftienden)  Augufti  leftieden ,  waer  van 
den  inhoud  volgt  van  woord  tot  woord: 

AI  -geüen  bet  fo  gelegen  is,  dat  in  het  jaer  onfes 
Heeren  i  ~$y  ter  mftanrie,  follicitacie  en  aenfoe- 

kinge  van  mijn  Heeren  de  Staten  Generael  der  Geu- 
nieerde Pro* inrien  van  Nederland,  haer  Ma  henlie- 

den wilde  geven  eenig  i ecours,  huipenaffiftentie,  te- 

cedeert  en  _ 
rnaent  des  voorv  er  hadden  jaers,  van  de  maniere,  quan- 

:enqualiteyt,  dewelke  k:  tft.alsdoencon- 
de&endeerde  en  veraccordeerde  hen.iedentegeven,en 

ca-  -i  e  e  ."e-  -  ;;: :  c=  :e-^cHiflJcukeyuncnxwiiïg 
beden  voorgevallen  zijnde,  haer  voorverhaelde  Maj. 

erfcheyden  reyien  erlang  gehad  heeft,  datdevoor- 

venfal  haerüeden  tegeven  uythaervryeKoninglijke 

wil,  endaer  re  continueren  den  Oorlog  'met Godes 
halp)  ten  beften  dat  het  haer  mogelijk  zal  z. 

3  De  voornoemde  Heeren  Staten  Generael  der  Ver- 
eenigde  Provintien  van  Nederland ,  fuilen  erkennen 

noemde  difficukeyten  en  zwarigheden ,  fo  wei  van  de  1D  gocde  en  iegirime  forme ,  en  met  ob  ligatoire  woor- 
eene  *..-•»-  t  andere  zijde,  mochten  geflichtet  en  te 
mete  gecaen  welen,  en  dat  men  gehanddt  heeft  mee  de 
voornoemde  Heeren  Staten ,  fo  wd  door  Brieven  als 

door  hare  vlaj  Dienaren,  noch  rans  beert  men  niet  ver- 
kregen van  de  voornoemdeHeeren  Scaten,nochte  door 

Brieven,  n  och  te  door  Gedepa  teerde  toedien  eynde  ge- 
fooden,  eenig  antwoorr,  waer  mede  hare  Maj  haer  ge- 
bedijk  te  vreden  bidt ;  en  hebbende  na  tegen  woordig- 
lijk  de  voornoemde  Heeren  Staten  gefonden  in  £ 

laad  hare  Gedepu  teerde,om  te  handelen  met  hare  '  1 1 
fo  wd  v-ng******  de  voorv  er  hadde  poinöcn  >aii  die  ge- 

ne die  haer  gepropofeert  zijn  door  den  Ridder  Ve  t  r;  e  r 
cenRaeds-Heere  Gilpin,te  weten,de  voortrefrelijke  en 
feernocabie  penenen,  mijn  Heeren  Johan  van  D uvec- 
voorde^eer  van  Warmont,  Woude..^cc.  Admirad  van 
Holland,  Johan  vanOldenbarnevdd,  Heer  van  den 
Tempd,  Advocaat  van  den  Lande,  en  bewaerder  van 

':  Zegd  van  Holland  en  Weft-Vrieüand ,  Johan  van WerkJRaeds-Heer  en  Penüonaris  va  n  de  Stad  Middd- 
burg,  Johan  van  Hoetinga  Efcuyr,  Aadries  van  HefTels, 

den,  binnen  een  maend  ven  den  date  van  defen  te^ 

woordigen  handel,  datfy  fchuldig  zijnaen  hareMa- 
e.:  ce  .;--=■■:.-  looooo  paadea  fterbag]  bebcadea 
gdijk  als  volgt-te  weten,  dat,  gedurende  den  tijd  en 
Ie,  dat  hare  Maj  fal  blijven  in  de  voornoemde  Oorlog 

■  tegen  den  gemeeoen  Vyand ,  de  voornoemde  Heeren 
Staten  jaerlijks  lullen  betalen  aen  hare  Majeft.  of 
Dienaers,  in  ce Stad  van  Londen  30000 ponden  fter- 
lings,  beginner  oo.-verbaelde  betalinge  na  drie 
maend  en  achter  een  date  en  conclufie  van  defen ,  op 

I  welken  dag  van  haerlieden  betaelt  worden  vijftien 
duyzent  ponden  fterlings,  en  na  drie  andere  voig. 

I  maenden  andere  vijftien duyfent  ponden  van  dei 
munte.  En  van  dan  voortaen  gelijkdijk  van  jaer  tot 

jaer,  in  goeder  betalinge ,  't  eynde  van  eiken  jaerge- 
. :  _<e  :e::.g  :.;.  Üeatf  nadeai  cocdevaldocaiagei  ac- 
compliflement  en  volle  betalinge  van  de  voornoemde 
vier  bondert  duyfent  ponden  fterlings. 

4  Soveel  aengaet  de  andere  vier  hondert  duyfent 
eerde  Raeds-Heer  voor  den  Raed  van  Braband^Noel  de   ponden,  die  noch  te  erkennen  zijn,  lal  in  defen  Ac 
Caron ,  Heer  van  SchooewaDs ,  Agent  van  wegen  de    coort  in  geender  manieren  yets  ftrecken  tot  prejudine 

v .  -.  -  -  -.iT.it  Hcerci  Scaseo  j:::-.:.  mb  hareMaje 
fteyt,  dewdke  gehouden  hebbende  etlijkeconf 
tien  en  commanicatien  met  de  voornoemde  H; 

van  de^Raed  van  hare  Majefteyt  bier  toegedepui 
f:  cecc;ü  •:;.-.;  -  :e  .;::•:::>::  j:::;.:( 
van  de  voornoemde  Staten  Generael ,  om  te  behoi 
cauconierTeren,  en  voortaen  te  continueren  de 

van  het  rechi  van  haer  Maj  fo  veel  betreft  den  tijd  van 
de  betalinge,  geÜmiteert  in  het  eerfte  Accoor: ;  maer 
men  lal  weten,  da:  veel  eer  he-  :emde  recht  en 
eyfch  fal  blijven  in  den  ftaet ,  daer  in  dat  van  te  voren 

was:  En  indien  haer  Majeft.  voor  of"  na  de  eerfte  ia-  - 
factie  aen  haer  gedaen ,  van  de-fcoooo  ponden ,  ge- 
memioneertinhetv  ;m 

hart-. 
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haren  Rade,  te  verftaen  tot  eenige  handelinge  van  Pays 
toet  den  Koning  van  Spangien  ,  fijn  Hoiren  en  Sucef- 
feurs  ,  tegenwoordig  en  toekomonde ,  of  caufe  en  pre- 

tendentte hebbende  op  de  Rijken  van  Spangien ,  of  op 
de  Nederlanden ,  fo  fal  haer  Majefteyt  de  voornoem- 

de Heeren  Staten  adverteren  ter  behoorlijker  tijd ,  op 
dat fy haer Gefanten  mogen  in  Engeland  (enden,  om 
ts  handelen  en  te  accorderen  met  hare  Majefteyt  over 
de  betalinge  en  afleurantie  van  de  voornoemde  tweede 
vier  hondert  duyfent  ponden  fterlings  (na  de  gelegent- 

heyt,  itanden  conditie  der  faken  van  d'eene  en  andere 
parthye)  en  over  de  reftitutie  van  de  Steden  en  plaetfen 

(F0I.44)  van  verzekeringe,  waer  in  haer  Majefteyt  haerlieden 

in  't  ftuk  van  Oorloge,  zowel  te  land  als  anderfins,  na hare  occurrenten  en  voorvallen,gelijk  als  zy  haer  ande- 
re Soldaten  employeren ,  en  gebruy ken  te  haren  dien- 

ften:  En  van  nu  voortaen  zal  hare  Majeft.  geheellijk 
ontflagen  wezen  van  de  onkoften ,  en  van  het  getal  van 
vijf  duyzent  Soldaten  te  voet ,  en  duyzen  Ruyters ,  die 
haer  Majefteyt,  door  de  Contraclt  van  Jaer  onzes  Hee- 

ren duyzent  vijf  honderten  vijfentachtentigh  gehou- 
den was,  tot  fecours  van  de  voorverhaelde  Vereemgdc Provintien  te  onderhouden. 

8  Indien  het  quam  te  gevallen,  dat  den  gemeenen 
Vyand  ,  óf  fijn  Adherenten ,  een  Armee  van  Schepen 
zond  ,  om  ,  gedurende  de  voorgenoemde  Oorloge ,  te 
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beleefdelijk  ,  gratieufelijk  en  goedertierentlijk  han-  j  befpringen  het  Koningrijk  van  Engeland  ,  or  de  Ey 
'  anden  daer  onder  behorende,Vitz,  de  Vicht,Sorhnges, 

delen  zal. 
5  Indien  het  geviel  datter  eenige  condufie  enArreft 

van  Pays  gemaekt  wïerd ,  tuflehen  hare  Majefteyt  en 
de  Vyanden ,  en  dat  op  den  feltden  tijd  aen  de  eene  helft 
van  deeerfte  vier  hondert  duyfent  ponden  ,  (boven 
geaccordeert  betaelr  te  worden ,  met  de  jaerlijkfe  zom- 
mevan  dertig  duyfent  ponden) ten  achteren  was,  of 
dat  hare  Majefteyt  haer  niet  ten  vollen  betaelt  vond,  fo 
fal  van  dan  voortaen  altijd  gecontinueert  worden ,  de 

betalinge  van  de  t'acbterheyd  van  die  fomme ,  met  de 
betalinge  van  een  jaerlijkfe  fomme  van  twintig  duyfent 
ponden,  te  betalen  opdefelfde  dagen  en  termen,  als 

Gucrneycy  ,  en  dat  haer  Maj.  haer  Vlote  op  rullede  en 
uytmaekte ,  om  hem  het  hooft  te  bieden  ;  zo  zullen  de 
voorgemelte  Heeren  Staten ,  totdienftvan  hare  Maj. 
en  op  haren  verzoeke,  toe-ruften  en  uytreden  dertig, 
of,  indien  het  mogelijk  is ,  veertig  Oorlogs-fchepen , 
wel  verzien, waer  van  de  eene  helft  zal  wezen  van  twee 
hondert.  en  de  andere  helft  tuflehen  de  hondert  en 
twee  hondert  vaten ,  om  geëmployeert  te  worden ,  on- 

der het  commandement  Van  denOverften  Generael, 
of  den  Admirael  van  haer  Majefteyts  conform  en  vol- 

gens de  Conditien  van  het  voornoemde Tractaet  van 
de  voorgaendefomroen  betaelt  moften  werden,  tot  de  denjare  duyzent  vijf  honderten  vijf-en-tachtentig,  m 
volkomen  betalinge  en  voldoeninge  van  de  voorneem- 1  alledePundtendeflelves,  zeifs  ook  concerneren  de  de 
deeerfte  vier  hondert  duyzent  ponden.  conqueften  op  den  vyand  tedoen. 

6  De  elf  hondert  en  vijftig  Soldaten ,  verordineert  j  5>  £n  in  gelijker  voegen,  indien  den  gemeenen  Vy- 
door  het  Contraö: ,  tuflehen  hare  Majefteyt  en  de  ge-  j  and  quam  befpringen  en  een  inbreuk  doeninhetKo- 
melteHeereo  Staten,  vanden  Jsreduyfent  vijf  hondert  j  ningrijk  van  Engeland,  of  op  het  Eyland  deVicht, 
vijfentachtentigh, als  een  zecourscautioneel,tot  bewa-  zullen  de  voorgemelte  Heeren  Staten  gehouden  wefen 
hnge  van  deStadVliflïngen,  en  het  Cafteel  Ramme-  (ten  verfoeke  van  hare  Ma|.)  te  tourneren  en  toe  te  ru- 

itens, den  Briel  en  fijn  Forten,  fullenindienftgehou-   ften  een  getal  van  vijf  duyzent  Soldaten  te  voet,  en  vijf 
den  worden,  onder  den  Eed,  diefy  in  conformiteyt 
van  het  voorfeydeContrad,  gedaen  hebben  aen  hare 
Maj.  en  aen  de  Heeren  Staten  j  en  fal  aen  defelve  rot  de 
Zoldye  van  een  yederCompagnye  van  ifo  hoofden, 
door  de  voorgenoemde  Heeren  Staten  betaelt  worden, 

hondert  Ruyters,  om  geëmployeert  te  worden  onder 
't  commandement  van  den  Generael-Overften  van  ha- 

re voorgemelte  Majefteyt,  of»oktot  het  believen  en 
den  goeden  wil  van  haer  voorgemelte  Maj  de  gagieri 
en  foudijen  van  fuiken  getal  op  den  voet  van  de  gagien 

gedurende  dat  hareMaj.  fal  blijven  in  de  voorverhaelde  jgearrefteert,  inden  handel  vanden  jare  duyfent  vijf 
Oorloge,  in  de  handen  van  een  Commijs of  Threforier  '  hondert  vijf-en-tageentig;de  voorgenoemde  betalinge 
van  hare  Maj.  in  deStad  van  Londen,  1700  ponden,  na  j  beginnende  op  dien  dag,  dat  den  Vyand  den  inbreuk 
derekeninge  vande  voornoemde  Geünieerde  Provin-  J  dede,  en  continuerende  tot  dat  hy  geheelijk  verdreven, 
tien,  of  170  pond  fterlings  alle  maend,  welkezomme  ;  verflagen  en  verjaegt  waer- 
bedraegt  alle  drie  maehden  7 100  guldens,  of  ?  10  pon-  10  So  hare  Maj.  goec  vind,  na  de  voorvallen  en  ge- 
den  fterlings,te  betalen  voor  een  yeder  Compagnie  van  |  legentheyd  der  zaken ,  yetsoftenfivelijk  te  beginnen  of 
drie  maenden  té  drie  maenden,  boven  het  ge  woonlij  ke  beftaen  tegen  den  gemeenen  Vyand ,  (geduurendede 

Zeryijsjof  geld  in  plaets  van  't  felve  (nochtans  te  betalen  voornoemde  Oorloge)  met  een  Armee ,  beftaende  ten 
het  zelve  geld  van  'tfervijs  ter  plaetfe  van  de  voor-  j  minden  uyt  vijftig  of  tfeftig  Oorlogs-Schepen ,  doen- 
noemde  cautionele  Steden .)  En  fal  de  voornoemde  fol-  ,'  de  fuik  een  aen  val  ter  Zee,als  't  haer  belieft,  op  de  Lan- 
dye  beginnen  integaen  tenlaftevande  gemelteHee-  j  den  van  Spangien,  Portugael ,  de  Eylanden  ,  ofdeln- 

dien;fozullen  de  voorgemelteHeerenStaten  gehouden ren  Staten ,  den  20  dag  na  de  conclufïe  van  de  tegen 
woordige  handelinge,  en  zo  wanneer  haer  Maj.  meer 
Soldaten  zal  willen  houden  in  de  voorgenoemde  plaet- 
zen  en  Steden  van  verzekeringe ,  dat  zal  gefchicden  tot 
kofteen laft  van  hare  Majeft.  en  dies  niettemin  zullen 
de  voorverhaelde  Soldaten  haren  Eed  mede  daen  vol- 

gens den  voornoemden  handel. 
7  Achter  den  20  dag  van  deze  handelinge,  fal  haer 

Maj. ook  mogen  licentieren  de Krijgflieden ,  zowel 
te  voet  als  te  paert,  die  zy  in  de  voornoemde  Vereen  ig- 
de  Provintien  ,  tot  fecours  der  zelver  gehad  heeft ,  (te 
weten,die  niet  zullen  wezen  van  het  getal  van  de  voor- 

noemde 1150  Soldaten ,  in  de  cautionele  Steden ,  en 

vande  gene  die 't  haer  Maj.  believen  zal  daer  meerby 
te  doen ,  op  haren  laft  en  koften ,  tot  Garnifoen  van  de 
voornoemde  Steden  en  plaetzen)  en  van  die  Soldaten , 
zal  het  geoorloft  zijn  aen  de  gewillige ,  en  die  de  Hee- 

ren Staten  aengenaem  zullen  zijn ,  te  mogen  aengeno- 
men  worden  in  haerlieder  dienft ,  onder  EngelfeCapi- 
teynen ,  die  zy  daer  toe  committeren  zullen ,  in  de  zol- 
dye,  Eed ,  ordre  en  krijgs-dilciplijne  van  de  Vereenig- 
de  Nederlanden.  Gelijk  ook  daerenboven  haer  Maj. 
te  vreden  zal  wezen,ten  verzoeke  van  de  gemelre  Hee- 

ren Staten,toe  te  laten,  na  dat  den  ftant  van  har°  zaken 
vereylchen  zal,naderhand  te  mogen  opnemen,  en  haer 
te  mogen  behelpen  metdcOnderi&ren  van  hareMaj. 

wefen  te  voegen  by  de  Vloce  van  hare  Majeft.  tot  ha- 
ren koften ,  een  gelijk  getal  van  Oorlogs-Schepen ,  en 

van  gelijker  grote,  als  in  den  voorgaenden  Artijkel  be- 
grepen is.    Indien  het  ook  gevalt ,  dat  hare  Majefteyt 

een  rcfolutie  neemt ,  binnen  den  boven-verhaelden 
tijd  ,  met  een  goede  Armee,  tenminften  van  tien  duy- 

zent Krijgs-knechten  te  voet,en  twee  duyfent  te  paerd, 
te  vallen  in  de  Landen  van  Vlaenderen  of  Braband,met 
goede  provilïe  van  Artillerye  en  Ammunitie ,  om  den 
boven-verhaelden  Vyand  de  Oorloge  aen  te  doen,-  fo 
fullen  de  gemeltc  Heeren  Staten  verobligeert  en  fchul- 
dig  wezen ,  om  datelijk  te  voorfien  en  toe  te  ruften  de 
helft  vande  menigte  enTroupen  der  Soldaten,  met 
Artillerye  en  Ammunitie  proportionahle ,  gebruyken- 
de de  Conqueften  na  de  proportie ,  als  boven. 

11  In  confideratie  van  welke  Conditien  en  over- 
een -  komingen  ,  hare  Majefteyt  willende  van  haer 

zijde  gratifieren  degemelte  Heeren  Staten  Generaei 
van  de  Vereenigde  Nederlandfe  Provintien ,  te  weten, 
van  Gelderland ,  Holland  en  Weft-Vneüand ,  Zeland, 
Utrecht,  Vriefland,Over-Yflel>GroeningenenOmme- 
l»nden,en  andere  Landen  en  Steden,die  tegenwoorde- 
lijk  onder  de  gehoorfaemheyd  ftaen  van  de  voornoem- 

de Geünieerde  Provintien,  fal  te  vreden  welen  haer- 

lieden  quijt  te  fabelden,  door  een  goedertieren  mid- 

del 
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*5?8. del  en  generale  tranfactie ,  en  te  houden  en  declareren 

voor  nul  en  vangeener  weerden,  gelijk  als  hare  Maj 

haer  quijtfchelt,  hout  en  verklaert  voor  nul  en  van  gee- 
ner  waerden,alle  en  een  yegelijke  t'achterheden,a(ftien, 
Obligatien,  Pretenfien  en  beloften ,  hoedanige  die  fou- 
den  mogen  wefen ,  die  fouden  mogen  ftrecken  tot  laft 
van  de  voornoemde  Geünieerde  Provintien,  loin't 
generael,  als  in 't  particulier,  derQuartieren,  Rech- 

ten ,  Streken ,  Steden  en  Gelederen  der  felver ,  om  ee- 
nige fchulden  of  ibmmCn  van  aengewefene  penningen-, 

door  eenige  Obligaeien,Contracten,  over-een-komin- 
gen,ofStipulatien,  hoedanig  die  ook  mogen  zijn,  na 
den  date  van  't  Contract  >  yt  welk  dikwils  in  deien  gere- 
peteert  is ,  gemaekt  in  't  Jaer  1 585".  uy tgenomen  alleen- 

lijk de  800000 ponden,  in  defen  tegen woordigen han- 
del aengenomen  te  betalen ,  in  forme  als  boven. 
iz  En  fo  veel aengaet  alle  andere  fchulden  of  fom- 

men  van  penningen ,  die  hare  Maj.  foude  mogen  pre- 
tenderen tegens  de  voornoemde  Vereenigde  Provin- 

tien ,  hier  boven  gementioneert ,  ter  caufe  van  Obliga- 
tien jContradten,  of  over-een-komingen,  gefchied  en 

gepaffeertin  delelve  Verenigde  Provintien  in  't  gene- 
rael, of  in  't  particulier ,  of  in  eenig  deel  der  lelver ,  of 

gefamentlijk  verhandelt  van  te  voren,  apart  of  in  't  ge- 
meen» met  eenige  andere  Provintien  van  de  Nederlan- 

den i  nu  tegen  woordiglijk  niet  wefende  van  de  Unie ; 
haer  Maj  in  deien  tegen  woordigen  Verdrach,  belooft 
en  verobligeert  haer ,  dat  fyvoortaen  niet  meer  tegens 

haérl.  pretenderen  fal ,  nochte  in 't  generael  nochte  in 
\  particulier  j  maer  dat  veel-eer  alle  fodanige  ichulden 
en  fommen  van  penningen  van  nu  voortaen  fullen  blij- 

ven dood^  en  vergeten,  fo  veel  als  de  Provintien,  Leden, 
Streken  en  Steden  van  die  hier  boven  gementioneert, 
aengaet,  uytgenomen  eene  fchuld,  concernerende  Ho- 
ratio  Palancino  Genevoys  Ridder , dewelke  fal  blijven 

(Fol.45)  inden  ftand ,  daer  in  fy  was  voor  defe  tegenwoordige 
conclufie ,  fo  dat ,  nochte  aen  het  recht  van  den  Heere 
Moratio  Palancino,  nochte  van  de  Heeren  Staten,  in 

't  generael  of  in  \  particulier ,  eenig  prejuditie  gefchiet 
fal  zijn  in  defen  tegenwoordigen  handel.  Referveren- 
de  nochtans  hare  Maj.  ,1  en  verftaende ,  dat  in  fijn  ge- 

heel blijft  alle  Rechten, Tijtulen  en  Pretenfie,  die  haer 
competeren  tegen  de  andere  Provintien  en  Steden  der 
Nederlanden  ,  tegen  woordiglijk  zijnde  van  de  Unie 
voorverhaelt ,  door  eenigerhande  Obligatien  of  Con- 

tracten, gemaekt  met  hare  Majefteyt apart,  oftegela- 
menthjk  raetdeandere  boven-genoemde Provintien, 
begrepen  onderde  tegenwoordige  Unie. 
.  13  En  insgelij ken  lullen  de  voornoemdeHeeren  Sta- 

ten van  haer  zijde  afftaen,acquitteren  en  quijtfchelden, 
gelijk  fy  arftaen ,  acquitteren  en  quijtfchelden  mitsde- 
fen  aen  hare  Majeft.  hare  Hoiren  en  Succeffeurs ,  door 
middel  van  generale  traniactie ,  alle  fchulden , lommen 
en  penningen,  aótien,  obligatien,  pretenfien,  ey  ffen  en 
beloften,die  fy  hebben,of  die  haer  louden  mogen  com- 

peteren eenigêrhande,tercaufe,oorlake,verwe,pretext, 
hoedanig  die  ook  foude  mogen  wefen, zijnde  begoft  en 
aengevangen  na  den  date  van  delen  tegenwoordigen. 

14.  Gedaen,  geaccordeert ,  geconcludeert ,  en  on- 
dertekent door  de  Heeren  van  den  Raed  van  haer  Maj. 

aen  d'een  zijde ,  en  de  boven-verhaelde  Gedeputeerde 
van  mijn  Heeren  de  Staten  Generael  van  de  Vereenig- 

de Provintien,  aen  de  andere  zijde,  teWeftmunfter, 

den  feftienden  dag  van  Oegftmaend ,  in  't  Jaer  onfes 
Heeren  duyfent  vijf  hendert  en  acht-en-tnegentig. 

En  was  getekent. 

Thomas  Ogerton.     J .  Syrtefeewe. 
Êffex.  J.  van  Duvenvoorde. 
Nottingham.  Johan  van  Oldenbarneveld. 
G.  Haufdon.  Johan  van  Werk. 
R.Nort.  Johan  van  Hottinga. 
R.  Buckhürft.  AndriesvanHeflels. 
W.  Knöllijs.  NoéldeCaron. 
R.Cecijll. 

i€>cl}\\et  fat  niet  hupten  pjopoofï  31J11/  Dat  ton 
'hier  Haten  boïgen  De  fectcte  ̂ ufïtuctie  /  uu  au* 

tliorifatie  banöt  peeren  Staten  <Ötmw\/  gemaent 
! 

bu  öen^ince  ftëauritiug  öeBaffau/  Bitfjeïm  Ho* 
öètoijft  /  <©jabe  ban  $affau  /  Cafnu  ban  öec  l^el  / 
Man  ban  €>ïücnbatnebelu  /  jrcancoug  l&aeïfön  / 
iacoö  JBMt  I  %an  ban  oe  JBetue  /  oBecact  Öenef- 
fe/  goïjan  ban  #ottinga/  en  ̂ loïjan  Witte/  oaec 
ban  ö»eu  bocen  ntcntïe  getnaeht  i&l  öat  Die  De  ïfeeuc 
ban  <$löenï?arnebelö  obec  öem  D?oeg  /  en  toaS  fuu öenöe  al£  bolgt : 

SYn  Excellentie  en  den  Welgeboren  Graye  Willem  £>ccre« 
Lodewijk,Grave  vanNaffau,Catzenellebogen>occ  3fn» 

Gouverneur  en  Capiteyn  van  Vriefland,  Groeningen,  ̂ "^,e 
Omlanden,&c.  metten  Gecommitteerden  van  deHee-^oró, 
ren  Staten  Generael  der  Vereenigde  Provintien ,  hier  mitteec» 

onder  genoemt.,  volgende  de  Authorizatie  van  defelve  £e  &an Heeren  Staten  hier  na  geinlereert.    De  Staten  Gene-  tl„&iB, 
rael  der  Vereenigde  Nederlandze  Provintien ,  gehoort  ten  öc# 

en  na  behoren  ge-examineert  hebbende 't  rapport  van»1"»*! de  Heeren  Gezanten  uyt  Engeland  weder  gekeert ,  fo  ̂ c&t , 
van  degene  die  uyt  Vrankrijk  komende,  door  Enge-  en  gele» 
land  zijn  gepaffeert,  én  hare  Majefteyt  begroet  en  de  kiert  aen 

handen  gekuft hebben,  van'tgenedeielve  refpeótive  j',^^" ' 
met  hare  Majefteyt  en  de  Heeren  van  haren  Rade  ge-  fanten ' 
negotieert  hebben,  vermogens  deCommiffie  en  In- ban  fee 

ftructie  hun  tot  dieneynde  gegeven,  mitigaders  van  *Leei'cn 
de  antwoorde  en  het  affcheyd,  daer  mede  de  voorfchre-  ̂ n^0 
ven  Heeren  Gezanten  zijn  bejegent,  en  daer  naookrael/ 

nader  verftaen  hebbende  de  vorder  meyningeendeli-3«om^ 

beratie  van  hare  Maj.  by  de  Propofitie  in  haer  E.  Ver-  JJJJ1"*' 
gaderinge  den  negen-en-twintigften  Juny  leftleden ,  ganöe#  • 
van  wegen  defelve  hare  Majefteyt  de  Heeren  Ridder  leninct 
en  Generael  Veer ,  en  É.  aeds-Heer  Gilpin  gedaen ,  en  ̂^^.  _ 
den  eerften  dezes  fchriftelijk  overgegeven  hebben,ver-  Dan°«Ptt 
eyfehende  daer  op  fpoedige  refolutie.  Hebben  dezelve  j$elanö 

Staten  Generael  (nadat  haer  E. daer  van  door  eenige  *nötc 
der  zelver  Gedeputeerde  in  alle  de  Provintien  gezon-j^n 
den  aen  de  Gecommitteerde  Raden  en  Gedeputeerde  Siabe/ 
Staten  van  de  zelve  Provintien ,  openingeeh  rapport  *P  ö- 11 

hadden  doen  doen)  op  alles  rijpelijk  gelet,  in  confer-  'f^*' mité  van  de  bewilhnge,daer  van  by  dé  voorfz.Gedepu-  oeralfn* 
teerde  ingehrocht ,  op  den  vcorflag  diede  vporfz.  Ge-  8f  ban 
committeerde  Radenen  Gedeputeerde  Staten  voorge-  j^gjC« 
dragen  is  geweeft,  gecommitteerten  geauthorizeert,  j»?ê(en. 
committeren  en  authorizeren  mirsdczen,deE.  Erent-|l?R. 
fefte  en  Hooggeleerde  Heeren  Jonker  Cafijri  van  der 
Hel ,  Johan  van  Oldenbarneveld ,  Francoys  Maelffon, 
Jacob  Valk ,  Johan  van  der  Werke,  Gerard  van  Renes , 
Johan  Witten  en  johan  Rengers  ten  Helm,  om  met 
fijn  Excell.  en  den  Welgeboren  HeerGraveWillemLo- 
dewijk  van  Naffau,Stadhouders  van  de  refp'ective  Ver- 

eenigde Provintien ,  te  formeren  op  't  voorlz.  Rapport 
en  Propofitie  fuiken  refolutie ,  daer  mede  hare  Majeft. 
van  Engeland  zal  worden  bejegent,  gelijk  zy  tot  dienft, 
met  de  minfte  intreffe  van  den  Landczullen  achten  de 
voorfz.  faketevereyichen.  Belovende  te  houden  voor 

goet  en  van  weerden  't  gene  wes  by  defelveHeeren  daer 
in  gedaen ,  gerefolveert  en  geeffedtueert  fal  worden. 
Aldus  gedaen  ter  Vergaderingc  van  de  voorlz.  Staten 

Generael  in'sGraven-Hage den  tienden  Julij  Ao.  150^ 
Was  geparapheerty^em»  vidït.   Onderftont  gefchre- 
ven,Ter  ordonnantie  van  de  felve,  en  getekent  Aerffcn. 

Rijpelijk  gelet  en  overwogen  hebbende ,  de  coniïdera- 
tien  en  zwarigheden  ,  fpruytende  uyt  liet  rapport  van 
de  Gecommitteerde  Heeren  Staten  in  Engeland  en 
Vrankrijk  refpeclive  geweeft  zijnde  ,   mitsgaders  de 
Propofitie  by  den  Heere  Francoys  Veer  Ridder,  Ge- 

nerael van  het  fecours  van  hare  Koningl.  Maj  van  En- 
gelant,  den  eerften  defer  maend  Julij ,  ter  Vergadennge 
van  de  voorfeyde  Heeren  Staten ,  fchriftelijk  overgege- 

ven ,  roerende  hare  Maj .  intentie  op  de  handelinge  van 
den  Vrede  metten  gemeene  Vyanden ,  en  op  de  midde- 

len waer  door  fulks  belet  foude  mogen  werden;of 't  fel- 
ve moetende gedoecht  worden  metté  minfte  quetfe  en 

fchade  van  defe  Landen  mach  gefchieden, hebben  goed 
gevonden,  dat  voor  den  21  deler  maend,  eenige  Gede- 

puteerde by  den  Heeren  Staten  Generael  aen  hare  Ma- 
jeft. gezonden  fullen  worden ,  met  laft ,  om  na  de  geda- 

nedienftelijke  gebiecleniffen  enrecommandatien  aen hare 
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hare  Koningl.  Maj.  van  de  Heeren  Staten  voornoemt , 
ook  den  jegenwoordigen  ftaetdefer  Landen  te  repre- 
fenteren ,  en  hare  Majeft.  te  bidden ,  in  de  Alliantie  en 
Oorloge  met  defen  Landen,jegens  den  gemenen  Vyan- 
den  te  bly ven,  ten  rninitcn  noch  voor  eenige  Jaren ,  op 
hope  dat  daer-en-tuffchen  God  den  Heeie  Almachtig 
een  geluckigeen  verlekerde  uytkomfte  van  dien  verle- 

nen fal.  En  aengefien  hare  Maj.  verklaertendoen  ver- 
ftaen  heeft,  dat  zy  daer  toe  geenfins  zal  welen  te  bewe- 
gen,ten  zy  haer  van  wegen  den  Heeren  Staten  conten- 

tement gegeven  werde,  eerftop'trembourfementvan 
hare  verfchoten  en  verftrekte  penningen;ten  tweeden, 
dat  zyontlaft  werde  van  alle  vordere  koften  in  deze 
Landen  te  dragen;  En  ten  derden,dat  de  Heeren  Staten 
hare  Maj.  niet  alleen  verlekeren,dat  zy  den  Vyanden  in 
de  Nederlanden  kon nen  en  willen  wederftaen,  en  het 
Oorloge  regens  defelve  continueren;  maer  ook  hare 
Maj. doen  prefentatie  van  affïftentie ,  tot  defenfie  van 
hare  Maj.  Koningrijk ,  en  om  de  gemene  Vyanden ,  te 
wateren  te  lande,af  breuk  tedoen:So  zullen  de  voorfz. 
Gecommitteerde  hare  Maj.  voor  haer  en  hare  Succef- 
feurs  prefenteren, dat  zolange  hare  Majeft.  in  Oorloge 
met  defen  Landen  blyven  zal  jegens  de  gemeene  Vyan- 

den, Spanjaerts, gehifpannolifeerde,malcontenten  van 
de  Nederlanden  en  hare  Adherenten,  aen  de  felve  jaer- 
lijksbyde  Staten  voornoemt  betaelt  zal  worden,  de 
fomme  van  tweemael  1 00000  ponden,  volgende  voor- 
gaende  prefentatie,  of  op  eenige  redelijke  termijnen 
van  jaren*  welke  fomme  zy  na  de  gelegentheyd,  en  uy- 
terlijk  ter  fomme  toe  van  driemael  1 00000  ponden,  of 
30000  ponden  fterlings,  lullen  mogen  njfen,  en  dat  ge- 

durende tien ,  twaelf,  vijftien,  of  ten  alderuyterften 
twintig  jaren,  en  langer  niet:  en  als  de  voorfz.  Landen 
(door  Godes  genade)  in  volkomen  verfekeringe  en 
Vrede,  of  met  alle  de  Nederlanden  by  haren  goeden 
wille  vereenigtzullen  zijn,  dat  alsdan  aen  hare  Majeft. 
jaerlijks,  vier  jaren  gedurende,  betaelt  zal  worden,  de 
ibmruc  van  t  ienmael  1 00000  ponden,  of  1 00000  pon- 

den fterlings:  mits  dat  voor  de  iclve  vier  jaren  de  be- 
tahnge  vande  vooriz.drie  1 00000  ponden  zal  ophou- 

den ,  en  daer  na  weder  lopen  tot  de  twintig  jaren  toe , 
en  langer  niet  ;  en  dit  alles  in  volle  afquitinge  en 
betalinge  van  alle  Actiën  enpretenlïen  ,  geen  uytge- 
fbndert,  die  hare  Majefteyt  op  de  Vereenigde  Lan- 

den 1  in 't  generael  of  particalier,  eenigfins  loude  mo- 
gen hebben  of  pretenderen.  Sulks  dar  de  Stede  vande 

Briel,  met  de  Forten  van  dien,  en  de  Stede  van  Vullin- 
gen met  Rammekens,  op  defelve  betalinge  aen  de  Sta- 

ten ter  goeder  trouwen  fullen  worden  gereftitueert.En 
indien  hare  Maj.  of  hare  Succeffeurs,  binnen  de  voorlz 
jaren  fouden  komen  te  handelen  met  den  Koning  van 
Span jen ,  fijne  Succeffeurs  of  actie  van  hem  tot  de  Ne- 

derlanden hebbende ,  vetkrijgende ,  or  pretenderende, 
ionder  dat  dt  Staten  met  haer  vrywillig  confent  met  de 
felven  mede  accordeerden,  maer  in  Oorlog  bleven,  zal 
hare  Maj .  of  hare  Succeffeurs,  voor  het  befïuy  t  van  fui- 

ken Vrede ,  of  ten  langftcn  binnen  een  maend  daer  na, 
de  voorfz.  Steden  en  Forten  overleveren ;  en  fullen  de 
Staten  in  fuiken  gevalle ,  in  plaetfe  van  de  drie  100000 
ponden,  of  30000  ponden  fterlings  jaerlijks,  derefte 
van  de  twintig  Jaren  gedurende  mogen  volftaen ,  mits 
betalendejaerlijks  20000  ponden  fterlings ;  wel  ver- 
ftaendedat  de  refterende  jaren  zullen  worden  verlengt 
zo  vele  als  die  betalinge,  die  van  de  twintig  jaren  noch 
refteert,  fal  belopen,  en  dat  haer  Maj  in  fuiken  gevalle, 
by  de  overleveringe  van  de  Steden  en  plaetfen  van 
afleurantie,  Brieven  van  verbande  van  de  voorfcyde 
fomme  van  de  Staten  Generael,  of  particulier,  ook  van 
eenige  Steden  tot  hare  Majefteyts  verkiclinge  fullen 
worden  gelevert. 

Sullen  hare  Maj.  prefenteren ,  dat  fy  haer  zal  mogen 
ontlaftenby  afdankinge,  w«derroepingeofanderfints 
van  haer  fecours,  fo  te  paerde  als  te  voet,  Auxiliares  en 
cautionares,  binnen  twee  maenden  na  dat  'c  ielve  by 
hare  Majeft.  den  Staten  fal  wefen  genotificeert. 

Sullen  insgelijks  hare  Maj.  verfekcren ,  dat  de  Staten 
(door Godes  hulpeen  genade)  met  de  middelen  die  fy 
hebben  offulleii  weten  te  krijgen  en  practiferen  ,  het 

Oorlog  jegens  den  gemenen  Vyand  in  de  Nederlanden, fo  offenfive  alsdefenfive,fullen  continueren,en  een  ge- luckige  uytkomfte  daer  van  verwachten. 
En  indien  den  gemeenen  Vyand  eenigen  inval  in  her 

Koningrijk  van  Engeland,  binnen  de  jaren  dat  hare 
Majeft.  in  Oorloge  met  den  Staten  fal  wefen,  quame  te 
doen  (des  God  verhoede)  lullen  hare  Maj.  beloven  je- gens deielve  te  fenden  en  tot  haren  koften  te  onder- 

houden, tot  dat  den  Vyand  uyt  Engeland  verdreven  fal 
wefen,  500  Ruy  teren  en  5000  goede  Soldaten  te  voet  > 
en  dertig  of  uyterlijk  veertig  goede  Schepen  van  Oor- 

loge, dewelke  onder  hare  Majeft.  Generael  te  lande  en 
terZeegebruykt  lullen  worden,  in  alles  op  den  voce van  den  Tradate  1585. 

Hare  Maj.  binnen  den  voorfz.  tijd  haer  refolveren- 
de,  om  een  grote  en  Koninglijke  Armadevan  Schepen 
in  Zee  te  brengen ,  tot  afbreuk  des  vyands,  Spangien  , 
Portugael,  de  Ey  landen  van  Indien,  of  andere  Quar- 
tieren,  by  den  Spanjaerts geoccupeert;  fulien  de  Staten 
daer  by  voegen  dertig  of  uyterlijk  veertig  Schepen, 
voorfien  voor  fuiken  tijd,  als  hare  Majefteyt  Schepen 
voorden  fullen  wefen  ,  die  onder  het  gebied  van  hare 
Maj.  Generael,tot  af  breuk  des  Vyands,gebruykt  fullen 
worden  ;  mits  dat  de  Conqueften  (uilen  genoten  wor- 

den ,  als  in  conformité  van  den  voornoemde  Tradtate. 
En  in  gevalle  hare  Maj.  binnen  de  voorfz.  jaren  ee- 

nige grote  Exploiólen,  met  een  Leger  ten  minften  van 
aooo  Ruyteren  en  10000  Soldaten  te  voet ,  met  treyn 
van  Gefchut ,  en  andere  nodelijkheden ,  in  Brahand  of 
in  Vlaenderen,  tot  afbreuk  van  de  Vyanden,  fouae  be- 

lieven by  der  hand  te  nemen  ;  zullen  de  Staten  daer  by 
voegen  alle  het  gene  hen  doenlijk  wefen  fal ,  ten  min- 

ften half  io  vele  als 't  gene  hare  Majeft.  EnhareMaj. 
binnen  de  vooriz.Jaren  te  velde  brengende  m  Braband 
of  Vlaenderen ,  een  Leger  van  y  or  ten  miniten  van 
4000  Ruyteren,  en  16  of  ten  minften  van  15000  Sol- 

daten te  voet,  met  eenen  goeden  treyn  van  Geichut,al- 
leswel  voorfien  van  betalinge  voor  5  of  ien  minften 
vier  maenden ,  fulksaen  den  Koning  van  Vrankrijk  in 
delen  jare  is  vedocht  j  fullen  de  Staten  hen  efforceren 
enefvertuerenvandaerby  te  voegen  1500  Ruyteren 
en  1 1000  Soldaten  te  voet,  met  twaelf  ftucken  Ge- 

fchuts,  en  't  gene  daer  toe  nodig  is,  volgende  den  orTre 
aen  den  voorfz.  Koning  gedaen ,  om  daer  mede  in 

't  hert  van  des  Vyands  Land  het  Oorloge  te  brengen, 
't  felve  te  ruineren  en  devafteren,  en  voorts  fulke  be- 
legeringe  te  doen,als  men  na  de  gelegentheyd  en  occur- 
rentien  fal  oordeelen  beft  te  wefen ;  mits  dat  in  alles  de 
Conqueften  genoten  fullen  worden  by  hare  Majefteyt 
en  dele  Landen ,  na  advenant  van  de  kollen  by  henluy- 
denrefpe&ivetedoen. 

't  Gene  van  Yerland  voorgeflagen  ist  fullen  de  Ge- 
committeerde ( is  't  nood)  exculeren ,  fo  met  den  nood 

en  laften  alhier,  ongelegentheyt,  grote onfekerheyd  , 
koften  als  ander  iïnts. 

En  de  Gecommitteerde  bevindende  dat  hare  Maj. 
niet  fal  konnen  beweegt  worden,  om  op  de  voorfz,  of- 
fren  in  het  Oorloge  te  continueren,  en  dehandelingc 
met  den  Vyanden  af  te  flaen ;  fullen  daer  by  ten  uy  ter- 
ften  mogen  prelenteren ,  dat  de  Heeren  Staten ,  gedu- 

rende de  voorfz.  jaren,die  hare  Maj.  inOorloge  lal  mo- 

gen blyven,  fullen  betalen  boven  't  gene  voorfz.  is,  het 
onderhoud  van  3  Vaendelcn  Soldaten,  tot  j  50  hoof- 

deken 1748  ponden, alle twee-en-dertig dagen,  voor 
elk  Vaendel  voor  het  Garniioen  van  den  Briel  en  For- 

ten, en  voor  7  hondert  Soldaten  tot  ordinaris  Garni- 
foen  van  Vliffingen  en  Rammekens  na  advenant.  En 

begeerende  hare  Majefteyt  meer  Soldaten  in  de  voor- 
fchreven  Steden  ,  dat  't  felve  geichiede  buyten  ko- 

ften en  laftvan  den  Lande,  en  fonder  dat  den  felven 
dies  aengaendeyet  fal  mogen  tot  eeniger  tijd  geéyfcht 
worden. 

En  fo  de  Gecommitteerde  fouden  konnen  verftaen, 
dat  hare  Majeftey  t  continuerende  het  Oorlog,  geneygr 

(oude  wefen,  de  voorfz.  Steden  en  plaetfen  van  afleu- 
rantie den  Staten  over  te  geven,  of  fo  verre  hare  Maj. 

na  eenige  jaren  met  de  Vyanden  willende  handelen  toe 

overleveringe  van  de  voorfz.  Steden,foude  yerftaen 

mits 
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mits  prompt  fourniffement  van  een  goede  fommc  van 

penningen,  alvoren  de  voorfz.  reftitutie  te  doen ;  ful- 
len daer  op  met  hare  Majeft.  mogen  handelen,  op  ge- 

lijken voet  als  hier  na ,  in  gevalle  hare  Ma),  met  de  Vy- 

anden  als  nu  foude  willen  handelen  op  'c  gereed  four- 
niffement van  penningen ,  verklaert  fal  worden. 

De  Gecommitteerde  na  haredifcretie  bemerkende, 

dat,niet tegenftaende de voorfz  offren,hare  Maj  foude 

blyvengerelolveert,  om  met  den  Vyanden  te  hande- 
len i  Tullen  vrymoedelijken  vertonen  aen  hare  Majeft- 

en  haren  Rade  in  't  generael  en  particulier,  dat  fulks 
niet  mach  gefchieden,  ionder  deler  Landen  geheele 

ruine,  ook  apparentpericul  vandenStaet  van  Enge- 
land ,  immers  niet  ten  zy  al  voren  aen  de  Staten  worden 

gereftitueert  de  Steden  en  plaetfen  van  affeurantie, 

daer  op  iy  eerftelijk  fullen  aenhouden,  met  klare  re- 
prefentatie  van  alle  confideratien  daer  op  vallende ,  als 
defperaterefolutien ,  pradtij  ken  der  Vyanden  onderde 
Gouverneurs  en  Soldaten ,  turbatie  der  Politien,  com- 
mercien  en  anderfintsj  en  daer  op  precife  concluderen, 
dat  fonderlinge  daer  op  is  gelet;  maer  ecndrachtelijk 

verftaen,  fulks  geenfins  voor  den  Landen  tolerabel  te 

wefen  ,  maer  dat  men  't  felve  fal  moeten  houden  voor 
eenconftrain&e,  om  tot  refolutievanhandelinge  te 

moeten  komen  i  metverklaringe,  dat 't  felve  foude 
mogen  veroorfaken,  dat  fijn  Excellentie  en  Heeren 
vanden  Huyie  van  Naffau,  fouden  moeten  letten  op 

'tgeneinvoorgaendehandelinge  aen  Ho.  Ged.  mijn 
Heere  den  Prince  van  Orangien  isgeprefenteert :  Stel- 

lende ten  oordeel  van  hare  Maj.  en  de  Heeren  van  ha- 
ren Raed ,  in  't  generael  en  particulier ,  wat  gevolg 

't  felve  foude  hebben.  Verklarende  vry moedig ,  dat  al- 
les geëxamineert  voor  den  ftaet  van  den  Lande  on- 

0      draeglijk  te  wefen ,  en  dat  die  jegens  den  Vyand  niet 
konnen  beftaen ,  hare  Majefteyt  handelende  fonder  de 
voorfz.  plaetfen  te  reftitueren ;  maer  anderfins  (door 
Gods  genade)  wel. 

En  om  de  voorfz.  reftitutie  te  bekomen ,  fullen  hare 

Majeft.  in  plaetfe  van  de  Steden  preienteren ,  dat  deiël- 
vemetde  Vyanden  handelende  en  de  plaetfen  refti- 
tueert ,  de  Staten  haer  Brieven  van  verbande  fullen  ge- 

ven van  de  Staten  Generael ,  Staten  particulier  en  ook 
van  de  Steden ;  tot  hare  Majefteyts  verkiefinge ,  om  de 
voorfz.  twintig,  of  ten  uyterften  dertig  jaren,  geduren- 

de ,  hare  Majeft.  en  haren  Succeffeurs  te  betalen  twee- 

mael  hondertduyfent  ponden  van  4.0  groten  't  pond  , 
»  of  twintig  duyfent  ponden  fterlings  's  jaersj  en  als  die Landen  tot  eenen  verfekerden  Vrede,  of  met  alle  de 

Nederlanden  vereenigt  fullen  wefen,  's  jaers,  vier  ja- 
ren gedurende ,  thien  hondert  duyfent  ponden,  of  hon- 

dert  duyfent  ponden  fterlings ,  alles  op  den  voet  gelijk 
hiar  voren  is  verhaelt. 

In  gevalle  de  Gecommitteerde  vonden  dat  ionder 
prompt  fburniffement  van  een  merkelijk  fomme  van 
penningen  gereed ,  hare  Majeft.  niet  foude  wefen  te 
bewegen ,  om  de  voorfz.  reftitutie  te  doen ;  fullen  daer 
toe  fes,  achten  ten  uyterften  tienmael  hondert  duy- 

fent ponden  van  4.0  groten  't  pond ,  ot  hondert  duyfent 
ponden  fterlings,  mogen  prefenteren  te  betalen  ,  na 
de  reftitutie  fal  wefen  gedaen ,  of  in 't  doen  van  de  re- 

ftitutie ,  iulks  als  iy  fekerlijk  fullen  konnen  advijferen 
en  accorderen. 

En  na  advenant  de  voorfz.  gereede  penningen ,  ful- 
len de  termijnen  vanjaren  ,  of  de  fomme  vermindert 

worden,  fulks  als  de  Gecommitteerde  tot  der  Landen 
dienft  fullen  bevinden  en  weten  te  beleyden. 

Ten  eynde  hare  voorfz.  Majeft.  ook  in  1  ulken  ge  val- 
ledefe  Landen  ten  minften  bedektelijk  mach  blyven 
geaffettioneerti  fullen  prefenteren  genen  Pays  met  de 
Vyand  te  maken,  fonder  voorweten  en  confent  van  ha- 

re Majeft.  mits  dat  daer  tegeas  de  Landen  haer  Majeft. 

vrientfchap,in'tftuk  vandecommercieiijhetgebruyk 
van  hare  Havens,  en  van  haer  Onderfaten  ten  Oorloge 
te  lichten ,  1  uilen  genieten. 
En  om  defe  fake  tot  een  uytkomfte,denLande  minft 

/FoJ  n)  quetfende,  te  mogen  brengen ,  fullen  de  Gecommit- 
teerde niet  alleen  voorfichtigheyd  en  difcretie,  maer 

ook  mannelijkheyd  en  vrymoedigheyt  gebruyeken, 

Het  vijf-en-dartigfte  Boek.  i 
vertonende  hocallesinderwaerheydin  't  maken  van 
den  Tradate  en  daer  na  is  gepaffeert,op  hope  dat  des  te 
beter  hare  Majefteyt  en  die  van  haren  Rade,  tot  de 
verfekertheyd  defer  Landen  fullen  verftaen.  En  ge- 

merkt deie  fake  in  onfekerheyt  niet  lange  mach  gehou- 
den worden,  ionder  merkelijk  pericui  en  quetle  van 

den  Lande,  zofulllen  de  Gecommitteerde  ernftelijk 
aenhouden,  om  een  finale  antwoorde  en  reiolutie  te 
hebben. En  merkelijk  getraineertzijnde,fullen  verkla- 

ren laft  te  hebben  binnen  10  of  il  dagen  weder  tekee- 
ren,  en  te  houden  als  niet  gedaen  de  offren  en  preien- 
tatien  hier  voren  geroert.  En  fullen  ook  daer  na  te  fa- 
men  ,  of  het  meerendeel  van  henlieden  wederkeeren , 

om  van  alles  rapport  gehoort  zijnde,  voorts  gerefol- 
veert  te  worden  na  behoren.  Gedaen  in  den  Hage, 
onder  de  fignature  van  hare  Excellent.  G.  en  Gecom- 
mitteerde voornoemt ,  deni^July,  Anno  1598.  En 
waytmdertekent ,  Maurke  de  Naffau  >  Wilhelm  Ludwicb, 

Graefzu  Nalfau  ,  &c.  C.  van  den  He/l>  I.  van  Oldenbar- 
neveld  ,  Francoys  Maelfon  ,  Jacob  Valk ,  Jan  van  de  f 
Werk  ,  Johan  van  Hottinga  ,  Gtrart  Kenejft  ,  Joban 
Witten. 
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be  /  <&?abe  Slobetotjh  ban  ̂ affau  /  be  boonioemöe 
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tel  gemoept  /  ban  Ijeeft  altijb£  in  be  ©erefajmeerbe 
fieïigie  geleeft  /  baec  in  Iju  ooh  gefïojben  $  /  en  ijé  i)m 
1 8  Sobember  aïbaet  feec  eeclijh  begraben  na  fijnen  fïa* 
te.  $pl)eeftact)tet gelaten  een  &one  ban  ben  felben 
name/  tegentooojbig<0?abeban<£uïenbuvg/  en  een 

^odjtec. 

Jaerdip  op  't  affterven  van  den  Gr  ave  van  Culenburg. 

FLorlsGraVe  Van  CVLenbVrCh,  oVdt  van  la- 

ren, 

IsVanhlerblfflnenGodALMaChtlChgeVaren. 

Wilhelm  Ludwicb ,  Gr  ave  tot  Najfau ,  Stadhouaerin 
Vrieflandy  Stad  en  Ommelanden  van  Groeninge* ,  Dren- 

te ,  &s. 

E  Dele  ,   Erentfefte  ,  Hoog-geleerde ,  befondere 
goede  Vrund;  Sijne  Excellentie  en  wy  zijn  van  ban" goede  Patriotten  van  den  Lande  van  Cleve  en  Gulich,  fglfffV 

feer  vlijtig  gebeden  en  vermaent,  omfyluyden  aIsdeXll'b, naefte  naburen  in  goede  recommandatie  te  houden  ,toïcfj 

en  met  raed  en  daed  te  affifteren ,  dat  den  Vyand  niet  &au' 

komen  te  incorporeren  ,   tot  merkelijke  prejuditie£"rjnrut 
van  de  gemeenen  faken  ,   en  de  Religions  Verwan-  ©nrf. 
ten,    en  befonder  tot  fchade  van  de  Geünieerde  fanö  £c 

23}ief 
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aen  öctt 
Provintien  felts  ,  fo  heerlijke  Vorftendommen  , 
de  Gulikfc,  Cleeffe  en  Bergfezijn ,  daer  na  fy  feggen  en  gjofjan 

mede  nu  klaerlijk  blijkt ,  dat  den  Vyand  door 't  ge- ban  ©f. 
weldig  innemen  en  fortificeren  van  Orfoy  ,  voor-  ̂ "^y 
feker  poget  ,   dat  uyt  d'oorfake  ,    dat  het  huys  van  ̂ a^tn 
Ooftenrijk  ,   als  de  naefte  Verwanten  actie  preten- abbo' 
deren  ,    tot  welken  eynde  by  de  fimpelheyd  vancaetl,al, 
den  jegenwoordigen  Voift  ,   eenig  Teftament  door!*!!/ 
quade  en  finiftre  middelen  foude  gepraftifeert  en 

ook  ondertekent  zijn.    Sommige  die  't  befte  voor- 
wenden ,   vermoeden  ,   dat  het  huys  van  Ooften- 

rijk ,•  den  Huyfe  Brandenburg  defe  fucceffie  ,   als 
na  apparentie  de  beft  gefondeerde  fal  beloven  te  la- 

ten volgen  ,  om  de  ftemme  van  Rooms  Koning  te 
bekomen  ,   gelijk  Ferdinandus  van  Ooftenrijk  ,   in 
den  jare  jyg  1.  mede  om  Rooms  Koning  te  wor- 

den, den  Keur-Vorft  van  Saxen,  die  ook  een  Doch- 
ter 



»5*8 Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
ter  van  Klevegetrout  hadde,  defe  fucceffie  belooft/  En  alwaer  't  fchoon  dat  niet  meerder  wierde 
heeft,  en  dat  fchöon  als  dan  de  reftitutie  Branden-  uytgerigt  ,  als  alleen  den  Vyand  te  beletten  ,  yet burg  gevolgt  worde ,    te  bevrefen  waren  ,   dat  hetj  vorders  op  onfen  bodem  te  recouvreren  ,  en  dat 

43  ! doch  met  zulke  reftrinctien  en  pra&ijkcn  gefchie- 
den  foude  >   die  niet  minder  prejudiciabel  (als  vo 
ren  gefeyd  is)  als  den  felvigcn    voornoemde    par- 

tyen zijn  zouden ;   daer  tegens  fy  vermeynen ,  dat 
men  by  tijds  behoort  voor  te  komen  ,   en  neerfte- 
lijk  waer  te  nemen  d'abfentie  des  Ertz- Hertog  Al- 
berti  ,  te  meer  >  dewijle  te  beduchten  itaet  ,  dat 
in  üjne  wederkom  ft  de   Alliantie  met  de    Infante 

van  Spangicn  >  en  ander  luyfter  ,  fo  't  huys  van 
Ooftenrijk  hare  faken  aerdig  weet  aen  te  ftrijeken , 
der  maten  de  oogen  der  Duytfen  Vorften  verblin- 

den >     en   middelertijdt  haer  faken  fo  prepareren 
en  beleyden  fullen  ,   datter  niet  meer  en  fal  te  re- 

medieren welen.    Welkes  alles  confidererende  ,  en 
boven  dat  onfes  bedunkens  defe  Geünieerde  Neder- 

landen confeientien  en  plichts  wegen  fchuldig  zijn  , 
fich  haerder  naeflen  Naburen  aen  te  nemen  >  en  na 
allen  vermogen  by  te  ftaen  :     So  dunkt  ons  gelijke 
wel  ,  dat  boven  dit  alles  het  particulier  Intereft, 
en  de  verderflijke  confequentie  ,  fo  defe  Geünieer- 

de Provintien  door  incorporeren  den  Kleeffen  Vor- 
ftendommen  ,   of  ook  inftellinge  des  Huyfes  Bran- 

denburg ,  fèlfs  in  fulker  voegen  ,   als  boven  ver- 
baelt  is  ,   te  verwachten  hebben  >   en  infonderheyd 
die  occafie  ,  fo  hier  uyt  lichtelijk  volgen  konde, 
om  de  Oorlog  op  onfer  Naburen  bodem  te  voe- 

ren ,   en  den  Vyand  buyten  onfe  eygen  Li  mi  ten 
fijn  geheel  defTeyn  ,  en  cours  die  hy  ïchijnt  gere- 
folveert  te  zijn  ,   te  nemen  ,   om  defe  Geünieerde 
Provintien  te  bekrijgen  ,    geheel  te  breken  ,    en 
ona  volkomelij  k  te  confer veren  ,   billik  behoort  in 
acht  genomen  te  werden  $  en  dat  ten  minften  tot 
onfer  eygen  geruftheyd  >  op  dat  niet  onverfogt  mo- 

ge blijven  ,'  wat  de  gemeene  fake  ten  voordeel  kan 
gereyken  ,  eens  verfocht  behoort  te  werden  ,   of 
men   de  Brandenburgfe  en  andere  geintereffeerde 
Vorften  ,  door  defen  Orfoyfen  Proces ,  niet  fou- 

de konnen  bewegen  ,   om  den  eerften  beraemden 
voorflag  ,     fo  O  E.  van  Do&or  Wyer  verftaen 
heeft,  van  twee  duyfent  man  te  paerde  en  fesduy* 
fent  te  voet  ,  te  verhogen  tot  vier  duyfend  te  paerd 
en  twaelf  duyfent  te  voet  ,  mits  dat  mijn  Heeren 
de  Staten  Generael  vijftien  duyfent  of  twaelf  duy- 

fent te  voet ,   en  twee  duyfent  te  paert  »  nevens 
haren  gewoonlijkeo  Train  van  Artillerye  ,  daer  by 
fullen  doen  ,    voor  toekomende  Somer  ,  in  den 
welken  partyen  fich  behoren  te  verbinden  recipro- 
ce  te  helpen  de  CleefTe  Landen  en  geheelen  Maes- 
ftroom  te  bevrijden  ;   met  weyniger  Volck  fulck 
werk  aen  te  vangen ,   konnen  wy  niet  raden  ,  in 
overweginge  van  des  Vyands  tegen  woord igen  magt, 
en  dat  hy  na  apparentie  fich  tegen  den  Somer  niet 
verfwacken  ,   maer  veel  eer  verftereken  (al  ,   en  in 
allen  gevalle  ,  dat  de  lake  der  maten  by  de  hand 
zoude  genomen  worden  ,    lichtelijck  oock  felver 
eenige  duyfent  Duytfe  Paerden  en  Voetvolck  fou- 
den  lichten  >  en  den  Duytien  Vorften  daer  aen  ge- 

legen is  ,   wat  fy  doen  ,    dat  fy  het  op  eenmael 
en  te  reght  doen  ,   en  in  haer  vermogen  niet  is 
lang  te  continueren  ,    fy  ook  liever  op  eenmael 
wat  ftatelijks  en  feker   doen  fullen   ,    als   door 
fwackheya  yetwes  onfekers  voor  te  nemen   ,    en 
fich  in  meerder  laftcn  en  gevaer  te  ftellen  ;  ook 
defe  Landen  feer  verwijtelijk  foude  zijn  ,  als  of 
fy  den  Duytfen  Vorften  aen  den  dans  alleen  ge- 
locket  fouden  hebben  ,    immers  alfulken  profijt 
daer  van  niet  te  verwachten  ,  en  anders  beter  ge- 

heel gelaten  ware  ,  als  ten  halven  te  beginnen  , 
in  aenlieninge  van  defe  Provintien  ,    fal  ons  doch 
anders  den  nood  daer  toe  dwingen  ,    diergelijke 
macht  te  velde  te  brengen  ,  en  dat  daer  toe  om 
ons  te  defendeien  ,  waer  in  wy  gelijke  wel  te  be- 
vreefen  hebben  ,   met  meerder  koften  en  gevaer, 
den  Oorlog  op  onfen  bodem  te  voeren  ,   als  anders 
in  fulker  voegen  gewis  gewin  en  voorfpoet. 

1 

■       •    i*.vuuïiticu   ,   en   uac defe  naburige  Vorftendommen  in  handen  van  den 
ïnterefTeerden   en  naeftverwanten  Vorften    ,     met 
Accoort  des  Vyands  felfs  gebragt  werden,  waer  aen 
het  ten  minften  niet  en  kan  feylen  ,   welende  niet 
alleen  Jufiijfima  caufa  ,  dan  ook  Ut  res  verfa  ,  ach- 

ten   wy  ,    dat  deze  Landen  in  de  tegenwoordige conjundure  van  faken  en  tijden  merkelijk  daer  aen 
gelegen  is  ,  foo  de  fake  op  de  voorfchreven  voet 
konde  gedirigeert  worden.     De  beletfelen  fo  aen  de 
zijden  van  de  Vorften  zijn  mogen  dunken  ons  mee 
fo  groot  te  wefen  ,  dat  fy  niet  lichtelijk  door  alful- 
ke   gefondeerde  en   apparente    prefentatie   fouden 
konnen  wech  genomen  worden  ;    want  of  fchoon 
de  jegenwoordige  difpofitie  des  Vorlten  van  Kleef, 
den  geintreffeerden  Vorften  benomen  heeft  het  pre- 

text ,   zo  zy  hare  zaken  anders  hadden  konnen  ge- 
ven ,   by  fulker  furie  ,    daer  den  Hertog  der  we- 
gen in  ftridte   bewaernifle  gehouden    wierde  ,    als 

mede    de   Vredehandelinge   tufïchen  Spangien  en 
Vrankrijk  feer  te  rugge  gehouden  heeft  ,    en  dac 
Zy  fich  altijd  eeniger  mate   ontfien  hebben  ,   roet 
den  Heeren  Generale  Staten  in  te  laten.    So  neemt 
nochtans  ,    die  noch  door  defe  jegenwoordige  pro- 
ceduren  van  Spangien  ,  dit  alles  weg  ,   beneffens 
aller  hopeninge  ,   zo   de  Vorften  ,   om   hunne  fa- 

ken gevoeggelijk  by  den  Keyfer  te  erholden  ,  ge- 
vatec  hebben  ,  en   van  hem  feer  lichtelijck  door 
hunnen    Spaenfen  Penfionarifen   daer  in  gevoedet 
waren.     Het  huys  Brandenburg  is  zo  geftelt ,   dit 
onaengefien    ,      dat     wegen    des    tegenwoordigen 
Keur- Vorften  ,    zo  veel  van  reden  van   onver- 
mogentheyt  ,    Dodtor   Wyero  tot  afflagiger  ant- 

woord gegeven  worden  ,     welkes  wy  vertrouwen 
alleen  pretext  van  excufe  geweeft  te  zijn  ,  dat  het 
in  zulker  voegen  die  fake  wel  heerlijk  fal  konnen 

uytgevoeren. 
Suiken  heertijken  Vorftendom  door  geweld  te 

moeten  verlaten  ,  vermag  veel ,  en  is  niet  buyten 
memorie  ,  dat  de  Duytfe  Vorften  Keyfer  Karolo, 
om  geringer  oorfaken  wel  dapperlijck  den  Ki  ijgh 
aengevoert  hebben;  ja  den  Hertog  van  Kleveielfs, 
om  lijn  eygen  Land  heeft  moeten  blijven  laten ,  of 

hy  fchoon  om  't  Vorftendom  Gelder  den  Oorlogh 
aengenomen  heeft.  My  dunkt  apparentie  te  zijn , 
Om  de  Vorften  daer  toe  te  brengen  ,  indien  zy 
verfekert  konnen  in  dat  geloof  gebragt  werden, 
dat  mijne  Heeren  de  Staten  Generael  van  hare 
zijde  niet  fullen  komen  te  manqueren  ,  en  dat 
de  faken  zo  fecreet  beleyt  werden  ,  dat  zy  volko- 
mentlijk  daer  van  mogen  verfekert  zijn  ,  voor  der 
executie  in  geen  gevaer  te  geraken  ,  en  infonder- 
heyt  zo  men  op  fuiken  bequaem middeldenken  fal, 
door  het  welke  den  Vorften  fulks  ten  gevaerlijk- 
ftèn  moge  te  erkennen  gegeven  en  van  hun  ani- 
mis  geëxploreert  werden  ,  fonder  hun  zelfs  o(  (Foltf) 
den  Vyand  eenige  occafie  te  geven  ,  van  hier  af 
ten  minften  te  fufpiceren.  Welke  onfe  gedachten 
wy  U  E.  om  op  de  faken  nader  te  letten ,  wel  heb- 

ben willen  communiceren  ,  dewijle  het  eene  kley- 
nen  moeyte  is  ,  om  fuiken  heerlijken  werk  te  we- 
ge  te  mogen  brengen  ,  en  fchoon  niet  willende 
gelucken  ,  defe  Geünieerde  Provintien  tot  gunft , 
ook  in  toekomende  tijden  ter  eeren  refulteren  en 
tot  excufe  nemen  ,  den  Vorften  en  naeften  Nabu- 

ren te  dienen  ;  maer  infonderheyd  achten  wy  het 

geene  geringe  fake  voor  defe  Landen  te  zijn  in  de- 
fe conjuncturen,  daer  Vrankrijk  met  Spangien  vei- 

eenigt  ,  Engeland  fo  wankelbaer  is,  eenige  Allian- 
tie met  den  Duytfen  Vorften  te  treffen,  om  de  toe- 

komende Somer ,  daer  de  Vyand  fijn  uy  terfte  magt  be- 
hoort te  gebruy  ken,  door  dit  middel  geftut,  en  niet 

alleen  tijd  gewonnen ,  maer  verlicht ,  fo  in  fijn  voor- 
nemen verwerret  te  worden  ,  dat  ongelijk  meerder 

voordeel  daer  uyt  lichtelijk  volgen  konde ,  als  men  na 
R  r  men» 
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menfehen  vernuft  fal  konnen  vermoeden  ,  en  hebben 

defe  onbegrijpelijke  veranderinge  inVrankrijk  byex- 
perientie  wel  geleert  ,  dat  evenwel  by  zulke  occafie 
tegenwoordig  ,  als  doenmaels  door  Vrankrijk,  dele 
Landen  konnen  merkelijk  geholpen  worden.  En  fijn 
Excell.  H.  Memorie,  döord'Alliantieioin  Duytfland 
gehad  heefc ,  den  eerften  begin  gemaekt  ,  en  den  fwaer- 
ften  ftoot  doorgebroken  heeft ;  ook  altoos  fonderlinge 
mede  het  oog  daer  op  gehad ,  en  defe  gelegentheyd 
wel  heerlijk  gebruy ken  foude.  UE.  hier  mede  in  de 
hoede  des  Almogende  Vrundlijke  bevelende,  uyt  den 
Leger  op  de  Gelderfe  Weerde  dena$  Septemb.  1598. 
Stilt  Vetert.  Onderftont  U  E.  feer  goede  Vriend. 

Ondertekent 
Wilhelm  Lvdkuich,  GraefzuNaffau. 

^Het  opfehrifc  was  ,  Den  Edelen  ,  ErentFeften  en 
Hoog-geleerden  ,  onfen  befonderen  goeden  Vriend 
Johan  van  Oldenbarneveld ,  Advocaet  der  Graeffchap 
van  Holland. 

€m  feïben  bage  beeft  fïfn  45;  <£2abe  3©ilftdm  %\xfc 
imrfjban  Saflau/  noeïj  eenen  25?ief  gefeï^eben  acn 
be  boo?f5.  % Obocaet  ban  ©ïöenbatnebeït  /  tot  ant- 
tooojDc  cp  cencn  25?ief/  bieben  felben  Stöbocact  aen 
Öetn  gefc5?eben  ïjabbe  /  ban  bate  bm  zi  £eptemb?$/ 
tojcïftcn  VSzitf  boa£  ïupbenbe  até  bolgt : 

Wilhelm  Ludwicb ,  Gr  ave  tot  Najfott ,  Catzenellehoge ,  &c- 
Stadhouder  inVriefland  t  &c. 

T~?  Dele,  Erentfefte  ea  Hooggeleerde  ,  befondere 
tan  ffja  1^  goede  Vriend,Ter  antwoord  e  van  U  E.  fchrijvens 
4Btn.&.  in  dateden  ai  Septembris,  konnen  wyU  E.  niet  ber- 
IBiIkBi  gen,dat  GineExc.  goed  gevonden  heeft,hetLeger  op  de- 

tolcs'  middel waert  te  leggen  ?  ten  aenfien  fo  van  de  fitua- brtn       tie  en  commoditey t  van  Vivres ,  als  mede  dat  den  Vy- 
jÜaflau  and  ons  met  fijnGefchut  niet  en  kan  dwingen  om  re 
^         flaen,of  ook  onfe  Brugge  benemen,en  dat  beyde 's  Gra- 

venweert  en  Doesburg  hier  fekerlijk ,  des  nood  gefe- 
coureert  konnen  worden;en  niet  alleen  alle  de  Cavale- 
rye  tot  convoy ,  op  de  Frontier-Stedekens  (daer  nu  ai- 

rede voor  de  derdemael,  niet  fortder  moeyte  en  gevaer, 

Convoy  gefonden  is)  maer ook  d'occafie  haer  prefente- 
t&tt  tan  rende  een  groot  getal  Voetvolks ,  fonder  achterdenken, 

latm'  toc  afbreuk  van  den  vyand ,  kan  werden  gebruy  kt.  En ödtu      of  den  nood  mochte  vereyfehen ,  den  Vyand  elders 
waer  te  coftoyeren  fullen  nefTtnsfijn  Excell.  alle  mo- 

gelijke vlijt  aenwcnden3en  voorfichtigheyr  gebruyken, 

ten  eynde  wy  in  't  marcheren  van  den  Vyand ,  niet  on- 
voorfiens  werden  aengetaft ,  nochte't  zy  door  fijn  Ge- 
fchut  of  anders  met  het  Leger  geengagcert ,  wetende 
hoeveel  den  Lande ,  tfampt  fijn  Excell.  reputatie,  aen 
de  behoudeniffe  defes  Leger  ie  gelegen. 
Wy  verhopen  God  Almachtig  fal  ons  defe  Somer 

geluckelijk  laten  aflopen ,  maer  des  niettemin  vreefen 
met  fijn  Excell.  voor  den  Winter ;  want  aenfiende  des 
Vyands  macht,  en  daer  tegen  onfe  fwakheyt,  en  dat 
daerenboven  door  de  vorft  ons  alle  voordeel  van  fitua- 
tie  en  middel ,  om  te  fchantien  benomen  werd,  ftaet  te 
beduchten,dat  niet  alleen  hetganfche  Leger,maer  ook 
dé  gehele  fake,  in  merkelijken  hafard  geftelt ,  en  befon- 
der  het  platte  Land  tot  een  ruine  geftelt  moet  werden, 
ten  zy  daer  in  by  mijn  Heeren  de  Staten  Generael ,  in 
tijds  by  aennemingc  van  een  goet  getal  nieuw  Krijgf- 
volk,datelijk  werde  voorfien,wefende,onder  corredtie, 
wel  nodig,  dat  mijne  Heeren  de  Staten  Generael  met 
een  letten ,  fich  alfo  met  een  goet  getal  Volks  te  ver- 
Herken,  als  haer  E.  tot  nodige  defenfie,  tegens  den  aen- 

ftaenden Somer  vermeynen  ,  verey  fcht  te  worden ,  al- 

fomen  't  felve  Volk ,  mits  redenen  voorfz. ,  tegens  den 
aenftaenden  Winter,  immers  fo  feer  als  tegen  den  So- 

mer van  doen  fal  hebben,  daer  by  gevoegt,  dat  men  an- 
derfintsen  by  aldiea  men  defelve  eerft  aengenomen 
zijnde,  terftont  wil  gebruyken,  weynig  dienft  van  hen , 
als  in  de  Wapenen  en  andere  oefFeningen  van  der  Oor- 

logen, ganfeh  onervaren  wefende,  fal  konnen  trecken. 
Om  welke  en  andere  confideratien  fijn  Excell.  en  wy 
obs  bedunken  laten,dat  mijne  Heeren  de  Staten  Gene- 
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rael,  voor  eerft  ten  fine  voorfz.  neffens  de  penningen 
van  Vrankrijk  datelijk  behoren  te  employeren  de 

450000  flor.  fo  te  Voren  tot  onderftant  van  de  Oorloge" in  Vrankrijk  gedeftineert  zijn  geweeft^niet  twijfelende 

of  de  t'famentlijke  Provintien  fig  voor  oogen  ftellende 
den  nood.daer  in  ly  den  aenftaenden  Winter  en  Somer 
gefchapen  zijn  te  vallen,  fullen  fich  onbefwaert  vinden 
laten,  om  daer  in  te  bewilligen:  U  E.  recommanderen- 

de de  fake  fo  te  beleyden,  dat  de  Provintien  hierop 
promptelijk  refolveien  mogen,en  voorts  by  njjdser»  da- 

telijk ordre  ftellen,op  den  voet  en  maniere,hoe  die  ïel- 
ve  fig  fullen  willen  defenderen  j  en  voor  al  mede  de  goe- 

de hand  daer  aen  te  houden  ,  dat  daer  toe  alfulken 
Krijgsvolk  aengenomen  mach  werden ,  met  het  welke 
fy  apparcntelijk  welgedient  konnen  werden,  en  daer 
vanfijn  Excell.  alfulken  vertrouwen  en  gevoelen  mag 
hebben,  om  henl.vrymoedelijk  te  gebruyken,  fonder 
dat  fy  wegen  haerdfer  infuffifantheyt,  alleen  meerder 
laft enconfufiecauferen.  Wy  fouden  wel  verhopen, 
dat  fo  verre  de  Heeren  Staten  Generael,  neffens  andere 
verfochte  recreuten,gelieven  mochten  een  Duyts  Re- 

giment van  1 500  of  1000  mannen  te  lichten ,  de  Lan- 
den goeden  dienft  daer  van  fouden  konnen  genieren, 

mits,  dat 't  felve,  gelijk  andere  fteets in  dienft  gehou- 
den, en  de  Commiffien  en  betalingen  in  conforroireyt 

van  de  ordinaris  voet,  gedrefleert  mogen  worden.  Tot 
welken  wy  onfen  Broeder  Grave  Johan  verfocht  had- 

den, om  fich  daer  op  in  Duytfland  te  informeren.  En 
alhoewel  hy  ons  ter  antwoord  heeft  laten  toekomen , 
dat  hy  tuffchen  hope  en  forge  is  ftaende,en  dat  wy  noch 
ter  tijd  niet  eygentlijk  weten  konnen ,  of  S.  L.  fulksfal 
konnen  te  wege  brengen.  Sullen  nochtans  verhopen  , 
datmen  van  intentie  dcrGeneraliteyt  en  van  de  voorfz. 
voet  van  Commiffie  en  betalinge  verfekert  wefende, 
onieBroedcrErnft,door  hulpeen  affiftentie  onfesBroe- 
ders  Grave  Johan, wel  gequalificeerdeCapiteynen  fou- 

de konnen  bekomen,  in  welken  gevalle  wyU  E.  onfe 
welgemelten  Broeder  recommanderen  ,  ten  ware  de 
Landen  meerderen  dienft  van  yemanden  anders  mog- 
ten  verwachten;  des  ons  feeraengenaem  fal  weien ,  en 
gaerne  ften  fullen ,  dat  hy  fijn  beurt  met  meerder  com- 
moditeyt  van 't  Land  verwachte.  Hier  mede  Edele, 
Erentfefte  en  Hooggeleerde,  befondere  goede  Vriend, 
bevelen  wy  U  E.  in  de  befcherminge  Godes.  Datum  in 
't  Leger  op  denGelderfen  Weerd,  den  13  September 
159  8. Stilo  Vetert.  Onderftont  U  E.  feer  goeden  Vriend. 
Ondertekent  Wilhelm  Ludwich ,  Graefzu  Najfau>  &c. 
Het  opichrifc  was,  Den  Edelen,  Erentfeften  en  Hoog- 

geleerden,onfen  befonderen  goeden  Vriendjohan  van 
deo  Oldenbarneveld  ,  Advocaet  der  Graeffchap  van Holland. 

Mx.  ̂ Intïjontè  ®upft  /  2übbocact  jpifcacï  ban  be£ 
<&eneraïiteptg  Eeger  /  fetyeef  aen  ben  ̂ übbocaet  ban 
^oïïanö  /  upt  ïjet  Eegec  op  be  <6eïbetfc  flteb  /  ban 
öatc  ben  af  <&ttotyi$  1 5-98.  bit  naboïgenbe : 

v^aec  i$  op  eecgiflecen  tebeue  gebaen  ban  aïïe  fou™ 

'tBoïft/  baecban  be  töuntecen  in  aïlc^  fteth  hiaten  tn 't  n* 

noch  1767  |5aetben/  enbex6€ompagnien  «öngelfen  J" '&'  I 13^9  Man  I  be  15  ©aenbeïen  ©piefen  197+  Mm  I  bc  ban  Dw 
1 1  ©acnbeïen  ̂ >c[)ottcn  1187  S^an  /  be  5  ©aenbeïen  eraren  | 

ban <6?aef  €«11*489  ifêan /  en üetyk ©aeuöelen ban  ®°j' 
be <6acben  +90  Man  /  aï^  upt be fïaet  /  bie mijn  ïfee;  Jjoi&'in ren  ban  ben  fiabe  obctfenben  /  pafticultecïijït  te  fini  1^;  ©«o&. 
bebierCngelfe  Cempagnien  uut  ben23?ieltrjatenbe  «j»»* 
3toa[ifle  /  en  maeftte  maec  1 70  iDannen. 

D€Beberïanbfe<6efanten  toeberom  uut  <£nge;  pfnaö< 
ïanb tïjup^ homenbe /  fo fionben be falten alhier mirant 

in  groot  aïarmê  /  boo?  bien  bat  ben  81bmicantban  %&  ïiaaü^t' 
ragon/  biebt  fafce  ban  't  beïept  bei  (®ot\oqt  bp  ben  JJmttt 
€rt5-ï|ertog^Hbertu^ban  <$ofïenrp  bebolen  lua^/  ©eibr 
neffen^  <tobe  Hfcmih  ban  ben  23erge  /  a$  J^are- 
fcljalban'tlteger/  't  toellt  feec  groot  toató/  ban  goc; 
bel  oube/  toeï-erbaren^paenfe/  gjtaïiaenfe/  ü^aï- 
(e  /  i^oog  en  Beberbuptf*  ̂ oïbaten  /  te  ©eïbe  gc^ 
homen  toa^/  ontrent  fófjijnberu/  t'famen  fïerfi  toe? 
fenbe  ontrent  25000  Man  /  beïjaïben  be  föt$ftspë: 

Mtn 
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VELDTOVERSTE     DES      KONINGS    VAN 

SPANJE     IN     DE      NEDERLANDEN. 





1J5> Vervolg  der  Nedcriandfè  Oorlogen. 

Foi.49; 

Hbmi. 
ant 
•e» 
lam 
e&oof< 
len  ban 
Sin  Ecc 
:ec  fg» 
ten  lajl. 

JR&en  abbijfeerbe  retfïont  op  beo2b2e  banrefifïentic/ 
fo  brie  bc  geïegenthept  mocljt  ïijben.  fflSen  Debcöe 
foicenbart  DeBercenigöc  $2obintien  bergaDercn  om- 
tcent  ©oe^burg  en  'g  452abcntoaerö.  ©cn  ̂ bmi* 
rant  ïjaDDe  ben  €tt$  -l^ectog  geconbopcerc  tot  d&a* 
men  toe/  aïtoaer  bp  fijn  affeheptbanhemnam/  en 
ïjebbenbe  fo  feftonéri  ïLegec  bn  ben  anberen  /  té  be 
ÜEiafe  Du  JSoctmonbe  gepaffeect/  en  Ijeeft  begonnen 
te  marcheren  na  Ctybp  /  een  ̂ >teöe  ban  Den  hertog 
ban  ClePe  /  gelegen  acn  be  flinfter  -  oebcr  ban  ben 
öjjijn  /  ttoee  mijlen  boben  fötjnberft.  ©en  eeefïen 
nacht  bat  men  be  JIDafe  gepaffcerttoa^/  gafben?ïb= 
mirant  laft  acn  <JB?acf  i&cnrift  Pan  ben  23ecg  /  om  met 
fijn  fóegiment©upffen  en  aooo  3©aïen  /  met  ben  Co= 
ïonel  Ia  23atïotte/  en  ttoee  haïPe  Cartoutoen/De  tfïcbie* 
re  te  fupbc ren/en  ban  Daer  öcc  Staten  ©ojlog^-^clje* 
pen  te  be  tö2ijben  /  Ijet  toelfte  hem  tod  geluchte,  ©aer 
na  i$  ben  ?t!bmirant  met  het  geheeïc  Hegec  gebolgt 
totbe^bbpe  ban  Camp/  Dact  hneen  bag  ftille  Weef 
leggen  /  om  te  bertoadjtcu  be  Ueeftoc Ijten  Die  Pan 
©enïo  fonben  ftoinen ;  maer  toant  Ijp  geen  <6cfchut 
mebe  genomen  haDDe  ban  biet  haïbe  totoutocn/ 
bieïenbec  berfebepben  bifcoucfen  toat  hp  in  ben  fin 
mocljt  hebben/  dm  boo?  te  nemen  inben^erfft/  fon* 
bef  anbet  «Öcfcïjut  •  cn  Daer  mebe  toerbe  ooft  benomen 
be  fufpitte  bit  men  geftab  b^böe  j  ban  bat  hp  na  ©2ieg* 
ïanö  toilbe/  en  ook  om  tocbec  te  oerftrijgen  be  il>te* 
ben  ban  <&p\  en  anbere  /  bit  ben  $2ince  jfl@auritm£ 
beg  ̂ aer^  te  boren  getoonnen  habbc.  benige  bif^ 
coureerben  bat  hp  ïjefCafïecï  en  be  &tab  ban  J©eur£ 
toilbe  innemen  /  toant  Daer  toe  ïjet  toepnig  <*3efcl_jut£ 
bat  ÖP  bp  fich  habDe  /  bcflanb  genoeg  toa£  ;  öocïj 
Die  füfpitit  ceffeerbe  ooch  benr  bien  be  <©2abinne  be 
pïaetfe  Beutcaeï  ïjielt  /  aïfo  fp  op  bat  pa£  be  Neutra* 
ïitept  /  foban  b'€zt$-  Hertog  a$  ban  öe  Staten  ber ©ereenigbe  $2obintien  /  berhregen  habbc.  ©och  alle 
Defe  ttotjfeïingc  ccflccröcn  ftaefï  /  alfo  ben  BDmirant 
fijnen,  fóafcb  bergaDeiöe  /  en  berfclaeröe  be  ||oof Den 
ban  fïjnen  Steger  be  Commiffie  cn  lafï  /  bit  fijn 

l^ooghcpt  hemgdaten  habDe/  Detoelfte  toag/  Dat  hu* 
fïeft  niet'  intoicftelcn  fonbein  bdegeringe  ban  ̂ teben ; maer  fïeft  becfefteren  ban  bepbe  be  <©ebcr^  ban  ben 
tènn  /  foaen  öefe  a$  aen  gene  jnbe/  en  ben  ÏBinter 
gehomen  5ijnbe  /  te  ficn  het  Eeger  te  logeren  in  het 
Eanb  banbe<6eunieerbe^?obintien/  bpfonber  opbe 
©elntoe/  oftenguaebfïrn  homenbc  in  Neutrale  Han? 
öen/  metfuïlteContribtitien/  batter  be  £>o(batcn  op 
ïeben  mocfjten  /  fonbec  bat  het  nobig  toare  hun  te 
baet  te  ftomen  met  haer  gagie  /  obermit.é  bat  fijn 

^oogtjepb/  om  fijn  boojhebbenbe  repfe/  baer  alle  be 
3©ereïb  fo  feer  be  oogen  op  foube  flaen  /  te  mogen  boen 

geloben  /  bat  hp  't  feïoe  gebtoongen  of  upt  noobfaeh 
moefl  boen:  ©it  toa^  be  lefïe  ojbje  bie  ïjem  gegebcn 

toa£  om  in'ttoerfc  te  fïeïïen  /  ai^men  in'tHanb  ban 
be  ieunicerbe  ̂ obintien  niet  ftonbe  hamen  /  bat 
men  baninBeutraïc3lanbcn  foube  treeften  /  geb?up^ 
ftenltt  ben  toegïj  ban  pecfuafie  /  fo  men  ben  toeglj  ban 

getoelb  boo?bp  ftonbe  toefen:  Itaen  ben  ?Cbmirant 
ooeft  tmtt  perfonen  tot  Öabcn  gegeben  ;  bit  feer  be* 
öieben  toaren  in  bit  Hanben )  en  bit  fonberïmge  b?ient= 

fc^ap  ftabben  met  be  gene  bit  't  Hanb  ban  ben  If  er* 
tog  ban  Clebe  regeerben  /  en  metten  fóeur-©o?fl  ban 
Ceuïen/  betoeïfte  toaren  S3uchob'1Hpta/  $?oofïban 
be  ÏHerfte  ban  <0ent/  en  ̂ ermanbo  Hope^  be  ©illa 

^euba/  Cafïelepn  tot  Carpen/  betoelfte  met  gefla* 

bige  25?icben  ben'  ïjanbel  toaft  bebo?berbcn  /  en  per* fuaberenbe  ban  bt  anber  jijbe  be  Staten  ban  2&ja* 
banb  en  ©laenberen  /  bat  be  o?b?e  ban  fijne  J£oog* 

gept  flcb  conficmeerbe  met  't  gene  fp  fo  feer  begeer* 
ben/  te  toeten/  batfp  geen  £>paenfe  ©aenbeïen  meer 
fnöare§>teben  geïogeert  fouben  fien/  toelfte  ̂ teöen 
fïjn  l^ooghept  ban  nu  booztaen  geöacljt  te  hanbeïen 

aï^  fijne  epgene.  ̂ n  be  ghftcuctie  bp  ben  €«5  £cc* 
tog  ben?lbmirant  gegeben/  toa^  gefpecificeect /  bat 
menbe^tab  pan  <©?fop  innemen  fouöe  /  om  met  be 

fclbe/en  met  be  &chan£|  bit  aen  D'anberc  3ijbe  gemaeftt 

mofï  tooien/  bepaffagie  ban  benfiij"  t'cencmad  te beifefteren.    ̂ SBen  nam  boo^  bat  te  boen/  fonber  te 

<^5 

berfoeften  ben  toegban  getoelb/  om  ften^ettog  bmi 
<Cleef/  bit  fp  toeguam/  niet  te  becbitteren;  en  ber* 
halben  toecbe  gecefoïbeert  /  bat  bet  Xeger/  marclje* 
cenbe  al^  om  be  fóebiere  te  pafferen  /  ©on  CarlojJ 
€o|oma/  bie  ben  ©oojtocljt  boerbe/  fïén  foube  met 
biffTmiiïatie  be  $oo?te  te  bermeefïeren.    ̂ on  Carïotf 
troft'^mo?gen^feer  b?oeg  bectoaert^  /  met  be  Com* pagnie?lcquebufier^  ban  fijn  Regiment  ban  DenCa^ 
pitepn  ̂ Hntonio  &ecmiento  be  Xofaba  /  cn  eenige  p»?* 
ftcn  /  cn  ïatenbe  befelbe  in  <Cmbufcabe  feer  öicht  bp 
be  ̂ tab  /  $  bp  booit  gereben  met  3£on  ̂ C(onfa  öe 
3luna  /  met  fe$S  «©eccfozmccrbe  ©aenb?ager^  cn  hare 
©ienaer£  /  cn  bomende  aen  be  J)oojte  /  onöer  pje» 
tert  ban  eenige  berbetfeïjinge  te  begeecen  /  ïjrbben 
ïjet  €o?p£  be  <Darbe  en  ben  inganeft  ban  be  ̂oojte 
ingenomen  /  fonber  bat  tien  of  ttoaelf  25o?gcrg  /  bK 
baer  be  19acht  Ijabben  /  haer  bojflert  berftouten  om 
ficfj  te  üertoeren  /  obermit^  bat  ̂ ermiento  nu  al  aen* 
quam  met  fijne  Compagnie/  en  aen  b'anber  3ijöegaf 
be  (Corentoacïjtcr  te  Rennen  /  be  ftomfle  ban  't  geheele 
3Legrr/  'ttoeïft  nuaï  in'tgcfichte  guam.    €bcntoeï    ̂ ,0 
bidöer  ecnig  tegenfïanb  op  De  macht  /  baer  ober  een  ubmu 

dèolbaet  boob  bleef/  en  ttoee  gequetf!;  maer  boenbe«"f 
eenen  ommefiag  in  bt^u\?tft  Caïe/  öat  alïe  öe  23oj>  5lj(0p. 
ger^opHnfflraffe  in  hare  i|upfen  bertreeften  fouben/ 
hebben  fp  bat  gebaen  fonber  alle  tocberfïcebinge  /  bacc 
toe  ooft  gepojt  5tjnbe  bp  hare25urgcrmeefïcrg  /  bit* 
men  afie  beïeefthept  cn  goet  tractement  pzcfentcecöe, 
©cn  Hlbmirant  toa^  bïijbc  be  &tab  fo  berotert  te  Ijeb* 
ben  /  met  fo  toepnig  fchabe  /  en  gaenbe  baer  binnen 
leggen  met  fijn  #of  /  öeeft  baer  <©ouberneur  gemaeftt 
ben  Capitepn  ©on  ïoup^  25ernarbo  b'?lbila  /  bit baer  fijn  Compagnie  binnen  ïogeecbe :  $}tt  Itcger  bleef 
een  IBufquetfcïjote  ban  baer  leggen  /  behaïbrn  bet 

Regiment  Pan  %oup$  De  ©illar  /  betoelfte  aen  b'an* 
ber  3ijbe  ban  ben  Öijri  troft  /  om  het  #o:t  te  Ijelpen  bou* 
toen  /  neffen^  be  ©uptfen  han  ben  <0?abe  ban  ©pa  / 
alïe  onber  't  commanDcment  ban  c©?ape  iF^eöerift  ban 
ben  $5erge    bie  het  officie  Pan  ©eïD-JEacfchal  be* 
bienbe/  met  fijn  töegiment  ©uptfen  en  2000  JBalen/ 
met  ben  Colonel  la  23aclotte  en  ttoee  halbe  itiartou^ 
toen  /  op  bat  fp  beöebicre  fupberenöc  ban  be  ̂ t^ten 

^cljepen  /  een  #o?t  optocr pen  fouben  aen  b'«nber  3ijbe banbeHebiere/  tegen «©jfop  ober/  het  toelfte  gelue* 

ftig  gefcljiebei  batelgft  fotoa^aïle  bet©olft  aen  b'an*= ber  3ijbe  bt$  öijn^  /  het  Heger  ban  ben  ̂ (bmiraut 
gefjoo?faem  beur  bien  fp  geen  mibbel  haböen/  omïjen 
te  befehermen/  tegen  bit  tooefl  cn  ongebifciplineert 

iicijg^bolft  /  uptgenomen  bcii'Sjabe  banbcn$&joeft 
bit  upt  fijn  Cafïeeï  ban  ben  25?oeft  genaemt/  met 
bijftig  ̂ aneöebe^  (bat  3ijn  Cleeffe  &oïbaten)  bit  in 
fijnen  bienfï  toaren/  bit  bt  gene  bie  baer  ontrent  qua*: 
men  om  Boeragie  te  ïjaïen  /  cn  een  peber  't  fijne  te  bero* 
Pen/  fulftg  toilben  beletten/  cn  fijn  goeb  en  Ctabec* 
faten  befcljecmen.    ©e  <©?abe  fcfjjcef  aen  Den  %  bmk 
rant  en  betfocljt  &aubegarbe  boo?  ïjem  /  fijn  Hup^a^ 
fin/  ©?outoe/  3lanbencn<6oeöeren:  ^anben?Cb*   @e 
mirant  fcl)?ecf  aen  ben  <6|abe  booi  anttooojbe  /  bat«?abe 

bp  bem  befelbe  ̂ >aubegarbe  gaerné  foube  bcrïeenen  /  ban  ö»a 
ten  toare  hp  bit  obertolligh  aebtebe  /  en  bat  't  fcïïx  fft%*bt 
ban  hem  buptcn  o?b?e  berfoeftt  too^be  /  en  gegebcn  ̂ .ute* 

foube  tooien/  gemeeftt  bat  een  pegriijft  bp  ïjem  fri*gacbc 

Pen  upt  De  tocbec  -  sijbige  ©erbanDen  en  Contcac*  »abnmy#en ten  /  ban  De  feer  ©curluchtige  ̂ jince  cn  l|ectoge  rant , 

Pan  Cleoe  /  ̂c.  met  De  ïftoumglnHe  en  Catbolijftc  tut  fuut 

ïtöajcfïeut  Deur  onDcrïjoubingc  en  befeïjerminge  bangjwg be  Catboïijcfte  fidigie  /  tegen  alle  PerfïociDec^  ban  ̂ tagc 
©jcDe/  gemaeftt  i^/  cn  aengefien  hp  Daer  geftomen  afgefia* 
toa^  /  om  Den  boomoemDen  ïleetoob  ban  CIcbe  bi  «jj 

fijn  Ifiuthoritept  te  mainteneren  en  beichermcn  /en    { ' 
toeberom  allegctroutoe  bienft  en  toeber-5ijDige  tyunt* 

fcljap  te  ontfangen  /  en  Dat  hp  't  felbe  Doet  /  fo  iwö Dat  De  becfefterflc  ̂ >aubegarDe  Die  bp  Ijebbcn  macp  $c. 

©aec  na  beeft  De  4$?aï)c  toeDeconi  om  ̂ auüegat* 
De  aen  Den  ̂ Dmicant  gefcljzeben  ;   maer  beeft  ïjem 

genocgljfaem  fpot^-toij^  gcanttooojt  /  aï^  Dat  fijn 
2B2ief  in  ̂ oogDupt^  toa^  gefcljjetien  /  en  Dat  hP  Die 
SLaïe  niet  berfiont  /  cn  mccnDe  ïjem  met  fiin  0002 

Hr  2  gaeno? 



A«4 Het  vïjf-en-dartigftc  Boek. 
flatnbranttooojbt  genoeg  gebaen  te  Rebben/  boo?  be 
toectoacgtinge  ban  toedtc-jgdige  bjuntfegap  /  tuflegen 
öefconingïgftc  jBajefïcpt  en  be  hertog  ban  emïft; 
boeg  fo  gp  pet bojderg  of  anbecg  ban  gem  begeert  /  bat 
gp  't  feïbe  fonbe  boet!  in  Latijn  /  bat  een  &p?afte  # 
die  alle  fatten  gemeen  #/  en  gp  foutxe  toedeeom  op 
pegeïijfte  fafte  /  na  fïjne  gedienfliggepd  /  tot  fijner 
wiendfegap  anttooojden  /  $c.  ©ocg  3loupgde  ©iï* 

ïacig  op  eenen  mo?gen  boo?'t  ïlafieel  ban  23?oeft  ge* 
fcomen/  ctt  geeft  get  feïbe  begeert/  en  met  One  gaïbe 

Itartoutoen  befegoten ;  en  alfo  gp  't  feïbe  óp  berbjag 
en  Conditien  /  die  met  gandgebinge  bebefïigt  tooj- 
ben  /  aïg  bat  gp  be  Soldaten  af-danften  /  en  een 
^paetrê  ©aendel  daec  op  fijn  ftafleel  nemen  fou* 

be/  50  5ijn  befeïbe  al  t'famen  tegen  bebeïofte  ban  De 

^P™,  gcgebcnberfeftectgepdbecmoojt/  enig  op  't  £>lotge; 
moo?öVn  tomen  ©on$>ed?o  de2Cguapa  met  fijn  Compagnie/ ban  oen  oen  toelfte  o?ö:c  liaDDc  (fo  ©on  Carlog  Coloma 
^?abe  fcgjgft)  om  OeVCijabe  om  te  bjengen ;  macc  in  fulftec 

boegen  /  bat  men  fijne  boob  eenige  apparentie  gabe 

ban  bp  gebaï  gefegiet  te  jgn.  3£e  boojfegjeben  fcapi^ 
tepn  geeft  bien  ïafï  gegebert  aen  djie  <!5erefojmcer0e 
©aendjagergban  fijne  Compagnieën  fïjne  JÜameca- 
ben ;  detoelfte  gem  met  goede  tooo?dcn  bupten  ïjet  fta- 
fïeeï  ïtrggende  /  gem  met  ponjaerden  doodgefïefteH 
gebbenbe/  too?pengem  in  een  fïcopen  ï£upg/  enfïa 
ften  baec  ben  bjanb  in ;  en  toeber  fteerende  gaben  fp 
boo?  /  bat  gp  begeertnde  fijn  goet  te  falberen/  baec 
binnen  mag  gegaen  om  ben  b?anb  te  bluflcgen  /  bood 

ban 
23?ocft 

nut noelen 
bloebe/ 
fo  öet 
Btfcöjeo 
ben 
too;ö 
ban 
©on 
Cadotf 
<£olnrmi 

£>pan* 
gtaetr. gcbïebentoag  midden  mdecbïammcn/  fondec  dat  gp 

daec  toeder  upt  gadde  nonnen  gcraften/  nocg  fp  gem 
te  gulp'  nomen :  Niettemin  (fept  Coloma)  get  ge; 
gteieftegerberffont  gettoeï/  dat  ïjet  foniet  toagaïg 
inert  Het  focgt  booste  geben/  toant  dat  ïjet  ïicgaem 
niet  gegceï  ïjad  nonnen  betbjanöen  /  gaf  ften-tefte= 
rten  genoeg  ban  de  ff  enen  en  boonden  /  die  ïjet  ban  de 
èieï  gefcgepdeti  gadde/  geïijft  mede  biel  blecft  /  dat 
men  nadecgant  fijn  capptec  en  goet  in  de  gcacgt  bont  / 
toelfte  dingen  ïjp  niet  toeggetoomen  foude  gebbcn  /  om 
get  fïcopen  J^npg  te  gaen  gelpen   €cne  onbegoojïijfte 
daed  (fept  de  boomoemOe  ©on  Carlog  de  Colama) 
mant  indien  fïjne  fcguïb  fïraffe  berdienbe  /  toaecom 
behoefde  men  ïjem  dan  aen  te  nemen  /  doe  gp  ficlj  op 
gaf/  op  goed  guactiec*  <Ön/  fept  gp  bo?0ecg/  indien  men 
boo&enomen  gadde  Ijetn  geen  tcoutoe  te  gouden/toaec 
toe  maeftte  men  ïjem  niet  liebec  fijn  pjoecg  /  encon 
öcmneecdegeminde  5toare  misdaden  die  gem  opged- 

iept tuierden  >  Itëaer  de  gierigljepd  /  feptgp/  i^im^ 
raer^fobïmd  aïgöeïiefde/  Ijoetoeï  fonder  tegenfpiee 
neneenberfoepeïgnergebjeK/  baec  ïjet  anbere  (belief* 
de)  aïg  de  natuce  geïijhfo?migec  jijnde  /  eenige  onfcïjuït 
feïjijnt  mede  te  béngen :  Jfëen  mag  tmee  dagen  doen; 
demetdenroofban'tSlafieel  te  brengen/  en  ober  de 
ïïtacre  te  boeien,  maertfelbe  mag  fo  ongeïgn  mm 
beralgmenuptgeflropt  gadde/  dat  ïjetaïïe  te  famen 

geen  bier  dupfent^ueaten  bedroeg/  't  gene  te  bocen qerenent  en  uptgemeten  toiert  op  ïjonöert  dupfetu 
den.  Men  foude  datelijn  mei  eene  beecdige  ereinplaice 
firaffe  begeert  Rebben  /  ober  fuift  eene  leelpe  baed ; 
maer  aïfo  men  fag  dat  fuïkg  niet  gefeï)iede  /  of  dat  die 
niet  gedaen  mierd  /  en  dat  men  fïelj  niet  en  moepde 
om de3©edumeen  ïunderfteng  boldoeninge  te  geben/ 
dat  geeft  onboojfïeïjtelöft  beleden  mond  geopent  /  om 
daer  ober  te  murmureren,  ©itig'tpunctucliju/  fept 
lip  bo?0er£  /  fo  aïg  get  toegegaen  i£  met  den  dood  ban 
ben<0?aefban25?oeft/  maeriniftmpbeblijtigt  lybbe 
öc  maerljepb  te  bolgen  /  met  fo  fcBepnig  paffie  alg  men 
ban  mpboojgaeng  geeft  mogen  merften/  in  get  ber* 
gaeïbandefe  gefegiedenifjen  \  betfefterende  den  genen 
bieteïefenfaï/  dat  defe  actie  geen  meerder  miggagen 
en  beroojfaefcteinde^panjaertg  /  dan  in  de  ©uptfe 
feïfg/  met  fo  feer  om  De  dood  ban  den  <$?abc/  die  bp 
Dem  toeï  berbient  mag  (fepb  gp ; )  mant  get  tg  brbon 
den  (fepb  gp  boojtg)  dat  niet  jegenfiaende  gp  altutg 
jö?ofcffïe  gedaen  geeft  ban  jfèeutraeï  te  toefen  /  ban  fijn 
enfïjng  ©oïftggandcngefïojben  3tjn  /  alle  de  ê>pan 

omd'occafïediedaermebeden  Ketteren  ban  Rolland 
gegeben  i^  /  om  onfe  tojeedgepd  te  eraggececen  /  en 
met  geterempcï  ban  fuïften  bneeden  daed  /  geïoofïtj^ 
te  maften  onepndelgfte  ïeugeneri  /  toacr  mede  fp  bp  den 
gefegjifte  en.  bp  monde  gcfocgt  gebbcn  en  nocg  foe* 
hen  /  onfe  ïlegccinge  in  ongunf!  te  bjengen  /  en  ong 
bergaet  te  maften  bp  aïïe  fatten  ban  be  JBercïd  /  met 
detoelfte  fp  tot  gacr  pjofijt  gandeïen  /  in  bc;pe  de  ̂  
mifpgerien.  ©uöberre  ban  defe  gcfcgiedemfTe  upt  de 
Söefcgtgbinge  ban  ©on  Carïog  De  Coïoma  /  ban  (Foi.$o) 
toieng  coem  ban  onpartgdiggept  /  tft  den  Itcfer  get  oo:* dceïïate. 

©e  getupgeniffe  ban  de  bermoojdinge  ban  den  (J3?a*  «g^. 
bebanoen23^ocft/  ig  aldug  toegegaen  /  fo  43octgcrt  gentfle 
^engften  ban  ©uffelöojp  /  tenen  ©ienaec  ban  den  ban 

felben  <0jabe/  diedaer'tegentoaojöig  getueefi  ig/  engcDtctt' 't  feïbe  géfïen  geeft  /  berftlaert  geeft ;  ©at  ̂ >oiTdag  ̂ en^ 
deti  1 1 <®ctotyi$  i  j 98.  gem  'gabonög  ter  maeïtn'd  gaö-  6c  r 
de  gefet  met  een  ülapitepn  /  een  man  ban  fijnen  aen*  ®«J«jJ 
fïen  /  beneffengbeg05?aben  öicgter  en  ï5cntmeefrer  /  Be^'cc; en  na  de  uiacïtgd  tg  de  BiMe  gaen  toandelen  op  de  moo;« 

plaetfe/altoaec  fïcg  bp  gem  boegden  ttoee^oldaten  ban  Jen  tia»' 
t  <©acnifaen  /  met  bïautoe  ftafaeften/  bjagenbe  of  gem  ̂"abe 
Infïe  bupten  te  gaen  fpancecen ;  baec  op  gp  anttooo^öc  btn  bm 
ja :  bit^  een  ban  de  boojfj  Soldaten  boben  bp  den  lia  »?«* 

pitepn  tg  gegaen  /  docgficaftg  toedecgeftomen  /  en  5911  ?^In 
fo  t'famen  tec  $oo?ten  uptgegaen  /  deg  boojf5.  <&;itfè  v 
©ienaec  gem  boïgende/  5ijn  fo  dooi  den  ïarunt-i^of 
gegaen/  daer  defe  Soldaten  gettt  toepgccöenpctin  de 
gand  te  nemen  /  dat  gp  ban  fijnen  ©ienaet  epfegte/ 

doeg  nam  een  ffoftgften  upten  Urunt-ïlof  op  /  en  qui- 
gen  fo  t'famen  fpanceren  na  de  iDater-IBenlen  en 
©ifcgflacgt  daer  ©ifcg  gebangen  lag ;  den  <0?abe  toen* 
ftende  den  eenen  ̂ oldaet  die  op  te  nemen  /  detoelfte  fïiï 
bleef  fïaen  /  tertogle  den  anderen  gem  eenen  fïerften 
fïagfïoegmctcen©cderfp?iet/  alfodat  gp  ter  aerden 
biel/  roepende/  <©28efu;  enttoftboojtgfïjn  getocer 
upt  /  en  doo?ffaft  gem ;  toaer  ober  den  ©?abe  nocg 
eeng  riep  /  <&  Jt(u  1  docg  ftommeclgft  binneng  monbjs 
dat  men  't  qualgft  ftoude  becflaen  /  en  tectoglen  gadde 
den  anderen  ̂ oldaet  eenen  ©ïegeï  ban  der  aecdrn  op^ 
genomen/  dacemede  gp  fïoeg  na  öcg  a5?abcu  ©ie- 
naec  /  die  gem  ban  der  googdén  af  ontfpjonft  in  de  ni» 
bier  en  JIBcului-graft/  fo  dac  den  flag  gem  niet  dan 
aendefegoudertoatraeftte;  doentroft  gpfïjn  sn^-ge^ 
toeer  upt  /  en  fïaft  na  gem  /  dan  ftonde  gein  met  gera* 
ften/  cnalfogeraefttedefen  ©ienaer  langg  de  öibiere 
op  een  fiaftet  toedec  te  ïande    daer  de  ̂oldaet  gem 

niet  bolgen  ftonde  /  en  i^  't  alfo  ontïopen.  ©aer  toa* 
ren  nocg  ttoee  Soldaten  in  den  imiut-l^of  gebleben  / 
diedenj|outgoutoeren  ©iffegerban  den  Ó3|aef  nocg 

deden  eenige  Eiegamen  begraben/  die  in  't  innemen 
ban  't  4>lot  ber flagen  toaren  /  en  toaren  getoenftt  ban 
de  andere  daer  te  bigben ;  en  i^  baer  na  fïjn  Hicgaem  in 
ten^cguceberbjanb. 

©en^dmiraut  geeft  defe  fegandïgfte  moo?d  nocg 
toillen  ban  fijnen  galfe  ïeggen/  en  op  den  (0^abeiclfg 
fcgupben/  fcgnjbende  aen  den  USagiflcaet  der  $tad 43ulili  alöng : 

53?ief 

ban  ben 
EDele,ftrengc  en  Hoogweerdige  Heeren  en  Vrien- 

den  ;  Verleden  dagen  hebben  wy  cweeuwe  Brie- 
ven beantwoord-,  die  ons  brochte  den  Edelen  Hendrik  %bml> 

van   Bnerloe,  daer  mede  gy  ons  verwittigt  haddet ,  J^1/^ 
datter  verfocht  ware  geen  oorfake  van  klagen  ,  of  tot  atnbtn 
quaed  te  verwecken  ,  en  (oude  gegeven  worden  fijnen  Kaeb 

Heyrleger ,  uyc  de  plaetfen  ontrent  den  Rhijn ,  of  der  ??niö!"j andere  Landen  ,  den  Doorluchtigen  Vorlt  van  Gulik  betfc&ai 
toebehorig,  en  ook  dat  gyl.  door  uwe  wijfheyd  ener-  ntnge 

varentheyd ,  uy  t  goetgunftige  begeerte  tot  het  algeme-  DaH  ̂ n 
ne  goed  en  Koninglij ke  Majefteyts  dienfr ,  wel  konder  j}]^^ 
conlidereren  ,  dat  den  Koning  van  Spanjen  niet  met«5?abe 

wille  ofte  begeerten,  maer  uytnood  van  gemeen  perij -  ̂n  ö'11 

kei  en  welvaren  ,  defe  Oorloge  voerde ,  en  aldaer  lijnen  25l0",, 
Leger  gebrocht  hadde ;  en  alfo  dat  by  uy  tftellinge  van 
betalinge ,  en  door  gebrek  van  van  Lijfcogt ,  den  Sol- 

giaertg  die  fp  gebben  ftonnen  ftrggcn ;  alleenïtjft  om  bat    daet  van  noots-wegen  mofte  gaen  lopen  moeskoppen  , 

gp  een  ge3UJ0ren  bpatld  toag  bande  Catgoïgften  /  al  I  en  alfo  lijnen  koft  loeken ,  en  den  oorfpronk  van  loda- 
nigen 
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bigen  oVcrkft  moeftmen  den  Koning ,  noch  de  Over- 
ften  fijns  Legersniet  wijten  ,  maer  den  genen  die  daer 
oorfake  van  waren ;  en  dat  behoorde  men  terftonc  niet 
met  wapenen ,  moorden  en  doodflaen  foeken  te  wre- 

ken ,  maer  men  moefte  al  war  vele  verdragen,  op  hope 
van  een  goet  eynde  der  menigvuldige quaden  en  ellen- 

den, dat  welke  ons  niet  alleen  foude  aengenaem  we- 
fen,  maer  beloofde  dat  den  Korting  den  Doorl.  Ertz- 
Hertog,  en  hy  't  feilde  foude  erkennen  en  verfchulden, 
aho  den  onderlingen  nood  dat  vereyfehte ,  en  het  Ware 
te  wenfehen ,  dat  alle  andere ,  die  fuiken  dienft  en  ver- 
binteniffen  toeftond ,  offelve,  ofdoor haer volk  jge- 
bruykten  gelijke  wijfheyd,goedhertigheyden  gemene 
raedflagen ,  om  met  ons,  met  alle  modeftie ,  en  difcre- 

tie,  haer  en  haer  Volks  ac~lien  te  beleyden:  en  alfo  wy onlen  fin  en  meyninge  tut   onderlingen  gemeynen 
dienft»  opentlijk  en  pnvatelijk  verklaert  hadden,  en 
defelve  van  beginlel  af  den  Heere  Grave  van  Broek 
aengeboden  hebben  onlen  goeden  willc,mct  woorden, 
Boden  en  Brievenzo  ware  ten  leden  van  hem ,  na  me- 

nigvuldige grote  klachten  over  den  overlaft  van  Gjn 
Volk,  ons  toegekomen  eenen  Brief  in  Duyts  gefchre- 
.ven,de  welken,fo  wy  niet  wel  den  fin  verftonden,enons 
het  inhoud  was  bedoyt,al  wat  bitterlik  was,  en  eenver- 
vremdinge  van  vnendfehap  fcheen  te  wefen;fo  hebben 

wy  hem  wederom  vriendelijk  geantwoort  in  't  Latijn, 
*t  welke  alle  Natiën  gemeyn  is ,  en  van  een  yeder  ver- 
ftaen  kan  worden ,  dat  hy  den  inhoud  van  GjnAi  Brief, 
en  fijnen  fin  en  meyninge  verklaren  loude ,  op  dat  wy 
hem  mochten  antwoorden ,  en  fijnen  fin  en  den  onfen 

tot  onderlingen  gemeynen  dienft  aen wenden ,  't  welke 
wy  meynden  hy  alfo  fouden  doen :  En  alfo  wy  fijn  ver- 
klaringe eenige dagen  verwachtende  waren ,  fo zijnder 
daerentuffchen  dagelikstot  onlen  ooren  gekomen  gro- 

teklachten, krijten  en  kermen,  over  dootfiagen,moor- 
den  en  alderhande  Barbarile  wreedheden  ,  tegen  ons 

Krijgsvolk,  Soetelaers  en  andere  perfonen,  't  welke  by 
des  Graven  Hanevederen  of  Krijgsvolk  begaen  was, 
tot  onfen  groten  medelijden  en  leed  welen.  Dies  noch- 

tans niet  tegen  ftaende  hebben  wy  (verwachtende  fijn 
antwoorde)  alles  veracht ,  en  hebben  niet  quaets  tegen 
hem  of  den  fijnen  willen  uytfpreken  of  toelaten,  tot  dat 
ten  leften  door  het  algemeyn  geroep  en  toelopen  des 
geheelen  Legers,  van  Overfte,  Kapiteynen  en  Krijgs- 

lieden van  alle  Natiën  ,   over  fodanige  ongehoorde 

wreedheden  van  moorden  en  doodflaen ,  tegen  de  on- 
nofele  perionen  onfes  Heyrlegers,  al  by  defe  moorders 
iies  Graven  volk  begaen,wy  van  Ampts  wegen  befloten 
hebben ,  den  Grave  ons  derde  fchrijven  te  fenden  ,  in- 

houdende ons  leed  te  weien  fijn  vyandlijke  actiën,  ver- 
wonderende dat  hy  ons  niet  antwoorde;  verklarende 

dat  het  den  Koningi.  Leger  onlijdelijk  enfehande  wa- 
re,'t  lelve  te  duldeii  en  ongeftraft  te  verdragenjdaerom 
Wy  verfochten,  dat  hy  alfulke  Hanevederen,  en  moor- 

ders ,  ftraffen  en  afdanken,  of  den  Rechterèn  tot  ftrafie 
overleveren ,  en  dat  hy  hem  voorts  tot  alle  vriendelijke 
gediènftjgbeyd  voegen  foude.  DefeBrieven  bevalen  wy 
eenen  Spaenfen  Colonel,  hem  byvoegende  (mits  fufpi- 
tie  van  fijn  continuatie  en  hartneckigheyd)  Krijgsvolk 
enGefchut,doch  met  laft,by  dcsGravenSlot  komende, 
hem  na  den  inhoud  des  Briefs  te  fommeren,vriendelijk 

tot  fprake  te  komen,  en  tot  alle  eerbiedinge  en  manier- 

lijkheyd  te  bewegen ,  op  't  welke  fo  hy  uy  tftel  of  wey- 
geringedede,  en  vyantfehap  toonde  of  verwachte,  fo 
foude  deOverften  met  geweld  hem  aentaften,nakrijgs- 
gebruyk ;  doch  altijds  met  fuiken  Conditie ,  fo  wanneer 
tot  eenigen  ftonde  den  Grave  hem  beter  bedachte,  en 
't  felfde  metter  daed  bewefe,  fo  foudé fijn  perfoon ,  fijn 
Huysvrouwe ,  kinderen  en  fijn  Huyfgefin ,  in  alle  haer 
Erve  en  goet  behouden  worden.   Maer  alfo  nu  den 

SpaenfenKrijgs- Overfte  met  alle  beleeftheyd  hem  fog- 
te  tot  fprake  te  brengen ,  en  te  volbrengen  den  inhoud 
der  Brieven,en  den  Grave  onnodelijk  uy  tftel  fochte,lo 

zijn  iy  van  beyde  zijden  tot  de  ftrenge  en  bittere  wape- 

nen gekomen,  en  is  daer  na  gevolgt ,  'tgeneinfulke 
tempeeften  en  toeloop  van  vergramde  en  verbitterde 
Soldaten,  over  fo  veel  ongelijks,  gemeynlijk  pleegt  te 

gebeuren ,  ook  menigmael  tegen  het  bevel  der  Hooft- 
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heden  en  Overften  ,  nadien  fijnen  Leger  beftond  van. 
alle  foorten  van  volke ,  waer  van  den  meeften  hoop,  ja den  gehelen  Leger, waren  getergt  en  verbittert,door  de 
Barbare  wreedheden,  moorderijen,doodflagen  en  fcha- 
den geleden,  dewelke  des  Konings  Volk  haer  lieten 
dunken,  dat  het  al  gefchiede  door  raed  van  de  byliggen- de  Landen ,  daerfe  mede  eens  waren.   En  daer  waren 
noch  een  derde foorte  van  menfehen  in  't  Leger, die  na rechten  reden,  dieacten en uytkomften wijflijkenen 
bedachtel  ij  ken  toeichreven  de  eygencaufen  of  oorfake 
van  dien ,  en  dies  te  meerden  Grave  befchuldigen,  om 
dat  hy  hem  veel  jaren  vertoont  heeft ,  als  een  voorftan- 
der  en  voorganger  van  alle  befmettelijke  quaet-zaei- 
jers,  met  veranderinge  van  Religie,  nietalleenlijken 
de  Landen  van  den  Doorl.  Vorft  in  roere  (tellende ,  en 
lelve  twift  in  de  Landen  op  de  gemeene  Landsdagen 
berokt  en  gevoed,  waer  mede  van  't  beginfel  deies  ver- 
derflijken  krijgs ,  heeft  met  allede  vyanden  der  gemey- 
newelvaertsrufte,  der  Religie,  des  Rijks  gebuurlijk- 
heyd,  geraetflaegr,  gehandhaeft  en  geconfpircert;  en  fy     . 
achtende  Autheursen  menfehen  van  fuiken  quaden 
oplet,  in  een  gemeyn  welvaertveelfchadelijkerte  we- 
frn,  dan  die  van  fulke  beweegt  zijnde,  onbedachtelijk 
de  wapenen  in  de  hand  nemen  ,  en  hen  onwetende  de 
wreede  ftraffingen  onderworpen ;  alfo  dat  den  gemey- 

nen roepen  wenfehdaef  in  eenszijn ,  dat  den  Grave 
niet  alleen  na  krijgs-regt,  maer  ook  na  de  Goddelij- 

ke en  menfeheiijke  rechten,  loon  na  fijnverdienften 
geworden  zy,en  by  dat  exempel  achten  fy,  andere  veel 
beter  haer  fullen  bedenken,  en't  volk  daer  door  tot  dc- 
voir  en  gehoorfaemheyd  beweegt  worden.  Wy  noch- 
rans  na  onfe  natuerlijkefachtmoedigheyd,hebben  me- 

de-lijden over  fijrven  des  armen  Volks  ongeluk,  datfy 
genen  goeden  raed  in  tijds  hebben  willen  volgen ;  en 
daerom  hebben  wy  u  dat  met  groot  mede-lijden  in 
't  breede  willen  verhalen  ,•  niet  dat  wy  het  feyt  verant- 

woorden willen ,  of  dat  wy  in  het  minfte  willeü,  of 
meynen  verhindert  te  hebben,  de  Authoritey  t  van  den 
Doorl.  Vorft  van  Gulik ,  of  de  uwe ,  die  wy  veel  Kever  (F0I.5O 
met  alle  eerweerde  foeken  te  vermeerderen ,  maer  op 
dat wyuwewijfheden  louden  verkloeken,  verloeken 
wy ,  datie  met  gelij ke  bedroeftheyd  de  wrake  van  Gods 
gramfchap ,  en  de  dulhey  t  der  menfehen  wilden  bewe- 

nen en  verbidden,  en  met  forgvuldigheyd  en  ftantva- 

ftigheyd,  al'tgenenuttelijk  en  nodelijkzy,  totrufte 
en  welftand  der  gemeyne  welvaert ,   en  de  Religie, 
beneerftigen  ,   na  eyfch  van  onderlinge  nood  ,   en 
wenfche  mede  alles  in 't  befte  wilden  interpreteren  en 
publiceren,  in  't  welke  wy  God  bidden  U  E.  te  Her- 

ken ,  en  lange  in  welftand  te  bewaren.  Uyt  Orfoy  den 
8  0&ob.  1598. 

©efe  ejmifc  ban  ben  ̂ ömirant  /  meefï  op  onroaec* 
acïjtige  rebenen  gefonbeect  3tjnbe  /  fouöc  ïicijtcïtjn  te 
tuebcrïcggen  ;ijn  met  fefteren  2$?ief  ban  ben  <fö?abe 
ban  htn  25?oen  Dan  ben  8  <Bctotyi$  1 598.  aen  ben  3Cb« 
micant  öefcïweüen  /  baer  in  öp  ulaegt  obec  be  ontcoutu 
en  tpcannpe  oee  &pangiaerben  tegen  be  beloften  ban 

b'opgebinge  ban  Ijet  boo|f5.  fóaflecï  ban  2S?oca  ge* 
pleegt/  becmoojbenbe genoeg  met  boelen  bïoebc/.  be 
^olbatcn  hit  bjpfjepb  tocgcfept  tua£  om  te  bemerken ; 
en  met  ben  Spaenfen  ̂ ifïoiitifcljnjbec  ®o\\  <Cavto£ 
be  Coloma  /  betoelfte  fepb  /  bat  Doebjel  be  <8£abc  ban 
ben23?ocueènfoettctbja£/  en  obcc  fulhp  bcfe  fïraffe 
boelbecbient  ïjabbe  /  noeï)tan£  tegen  be  beloften  en  2lc; 
coo?t  ban  b'opgebinge  /  niet  beljoo^t  ïjabDe  te  gcfcljie» 
ben. 

H<t£t  Hegec  bleef?  1  bagen  in  bat  qnattiec  /  fon^'    ©,„ 
het  pet  anber^te  boen  ban  Ijet  £ojt  te  boubjen  atmi» 

enO^ifop  te  fojtificecen  /  tyt  toelfic  fcec  bjei  te  boenJ.a"J toa^  /  booj  bien  ikUft  eenige  23oïtDfrhcn  en  v6o:bijnen  ̂ ?(op , 
ban  bafcfïeen  ïjabbe  /  meet  ban  anbcryalf  of  ttuce  ba  en  bom 

bemen  jjoog/gemaeïit  jnnbe  bp  ben  lï?ettog  ban  Clebc/  'en  iFw? 

of  fo  anbece  fcggen  /  foube  't  felbe  gebaen  51311  bn  Mar-  g^c  fe' ten  van  Roffum ,  een  ©elt-^bccfte  ban  ben  ï?ertogïj  oües. 

ban  <6cïb?e  /  bctoelhe  meer  ban  80  jarai  gcleöen  't  fel* 
bc  ingenomen  Ijebbcnoe/  ficljbaccban  gefocljt  ïjabbe ïit  i  W 
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tt  berfeheren.  OBeburenbe  bit  fïtï  leggen  /  fo  Rebben 
<Don  iloupg  bt  ©eïafco  en  anbece  Coïonefê  eenige 

aenfïagcn  booigebjagen/  bcrtooncnbeaenben^bmi* 
rant  f  ïjoe  bcel  reputatie  bat  men  bctïoo?  /  met  ben 
^erffïaïfo  te  ïatcn  boojbp  gaen  /  fonber  pet  te  boen/ 
bat  fo  groten  en  machtigen  3Lcger  toaerbig  toare : 
©en  '^lömirant  berfïont  ïjet  ooh  aïfo  /  ban  boo?  be 
fïriateo?b?e  DtcDc  €«5-#ertoge  mibertug  ïjem  beïaft 
ïjabbe  /  niet  aubeté  ter  ïjianb  te  nemen  /  ban  't  Heger te  confccberrn/  gclrfft  gefept  #/fo  en  bo?fï  ïjp  niet£  in  bet 
tocrh  fïelïen ;  niettemin  ben  ÏHömicant  bemcrRcnbe  boe 
bele  bacr  arn  gelegen  toa£  /  bat  ÖP  be  paffagie  ban  ben 
tfïijn  berfehcrt  liet  /  eer  bat  bp  onbcrfïonb  be  3Baeï  of 
?fffèï  te  paffeten  /  en  al£  b?  niet  beter  Ronbe  lier  3Leger 
lii  Neutrale  Hanben  te  logeren  /  en  bat  bit  feïüe  boïuo* 
mentïtjh  bolgen  foubc  /  ïjcbbenbe  be  .stab  Öijnbcrh  /  en 
met  befeïbetop  bentoebocc  banbe©ib?c£  ban  beulen 
tot  ̂ cïjenhe  fcfyanë  toe ;  tn  bat  be  Staten  ber  ©eree* 
mgboe  j^obintien  töijnberh  /  sebect  bat  Ijet  bp  ben 
$?ince  j^auritiug  ban  Baflau  ingenomen  toa^  /  niet 

ÖaDDen  gefïecht/boo?  bien  fp  op't  becfoeh  ban  ben  &cur- ©o?fï  ban  fóeuïen  /  belooft  babben  /  Ijem  befeïbe  &tab 
terefïitueren  /  mic£  aïboreng  Ijenïupben  ïeberenbe  be» 

booilnche  23n'eben  ban  berfcRetinge  ban  ben  gemeen nen ©panb ;  bat  beloning  ban £>panjen  felfé  /  nocb 
boo?  fijn  <&ouberneur£  /  Capitepnen  /  officieren 
of  £>olbaten  /  met  getoeïb  /  pjactpen  of  compofi* 
tten/  nocb  anberfmg  /  in  geenberïjanbe  manieren/ 

~?n2E?'  geburenbe  beft  Oorloge  /  foube  innemen  /  §c.  &o 
Kfol"  beeft  bP  gerefolbcert  önnberfc  te  belegeren  /  eer  bat  be ttmt     ecrfïe  fïacb-regenen  ban  bcn#erfftaenquamen/  bit 

uSeU  ö,t ^aec Jup^ f***  D2°°9 *ïuam te toefen. 

Wm  ttoeeben  ̂ ctober  bettrocfe  ©on  1Loup£  be 
©elafco  na  Jtëaeftricfyt  /  altoaer  men  be  Jlfèafe  af/ 
ban  ̂ amen  na  Jlfêaefïricbt  /  ïjaöbe  boen  Romen  beer* 
tien  fhichcn  4&efsfyut$/  en  $ben  negenben  metgoet 
Ccnböp  tocbecom  in 't  3Leger  genomen,  fónnbecR 
i^eeü^anbebeguaemfïe  ^tebcn/  om  be  paffagie  ban 
ben  dijn  te  bemaren  /  fonber  toeïherg  toiï  3toaétlijR 
boo?  geranen  nonnen  be  ̂ cïjepengelabenmetJBijn. 
(Cen  felben  bagc  Hebt  ben  ̂ bmicantïlijnbetR  beten* 
nen  /  baer  bot  ter  ttjb  be  $efïe  in  be  &tab  feec  regneer* 
be  >  en  ben  <0ouberneur  &cbaef  ben  19  &eptemü?i£ 
00a  afgeffojben  toag;  bit$  be$?mce4Éauritü$(bic 
ïjem  mebe  te  ©eïbe  bcgeben baboe/  om  alle  mogelijk 
ne  reff %ntie  te  boen  /  en  fïjne  fo?cen  bergaöerben  om* 
ttent '?  <tabemoaerb  en  <èoe^burg)  in  be  plaetfe  ban 
ben  afgefïojben  <f»ouberneur  ^cjacf  /  albaer  ö^t 
©oubernenient  ïjabbe  gegeben  ben  Capitepn  3Luca^ 
ï^ebDing.  5^en  ̂ Cbmirant  quam  met  eenige  ̂ aerben 
eh©oetboïltopbe  IDaerb/  baer  bie  ban  be^tabbap* 
per  na  feïjoten ;  maer  alfo  be  befclianflnge  albaer  feer 
fober  toa^  /  en  bat  be  ïüogeïg  baer  booj  blogen  /  fo 
ojbineerbe  be  OBoubernenc  bat  ban  eïfte  Compagnie 
een  Vermant/  met  febenofacljtgerefoïbeerbeiBanï 

nen  op  be  J^aerb  fouben  blijben/  enbataïb'anbere op  be  £>tab  fouben  toijhen  /  en  aï£  oie  onber  ben  HM 
fouben  3ijn  /  bat  ban  be  boo?f5.  Sergeanten  en  anbere 
fouben  boïgen/  m  benutten  inb?anöfïehen/  en  om 
ïjaer  onber  ben  3©al  te  befeïjermen  /  toa^  öet  <©efr|)ut 
gefïeït/  enben^aUang^ïjf^ng^t/  engebo?becrt 
metlBugquettierg;  toelhenboïgenbe/  fo  jijn  fp  bc$ 

©ie  ba»  acöternoen^  ober  een  Itlepn  ?ïhe  of  ̂cijupte  boo^be 

ïe?ïï  ö'cPte  °^ccïie  (f°  ïag^toa^  ben  öijn)  obergeïiomen/en 
ffitfS  na  oe  ̂Éao  9ct°8cn/  tntylbbm  aïfo  fonber  fcljabe  te 
tan  ne  ïtjben  /  be  flteb  of  tjet  ̂ pïanb  berïaten  /  be  jutten  / 

en  eenige  met  nagelat  en  poppen  of  ©iertocruen  booït^ 

beibianö,  fobatbe  ̂ paenfe  'jö  auberm  baegö  geljecl 
meefler  ban  be  J©aetb  gebjojben  3nn :  ̂>ie  ban  binnen 
fcljoten  feer  op  be  3toopgraben  /  betoelfce  niettemin  fo 
feer  gebo^bert  bjaren  /  batfe  ben  beertienben  al  aen  be 
<©?acï)t  geb?acljt  toaren.  5^on  Houp^  be  ©eïafco 
Öabbe  in  't  ̂uartier  ban  &tanïep  biit  ̂ tucften  ge= 
plant;  met  betoeïae  gefïabelp  gèfcöotcn  toert  op  be 
23c2fftoermge  /  terroijlen  bat  be  25attecpe  gereeb  ge* 
maeln  roiert  in  eenen  Èjoen  ban  be  3Loopgraben.  %&m 
feeertienben  October  toa^  't  feer  mifïig  bjeber/  baer 

J©aecö of<ïEp 
land. 

boer. 

boo?  be  ̂lpp?octjien  feec  grtiojbect  toetben  /  en  toag  bp 
be  öijn-^oojte  genabert  tot  bp  een  &ïupgaen  /  leg? 
genbe  bupten  be  ïjaïbe  IBane  albaer;  aenbeCafTeï- 
^oojte  bjaren  fp  genabert  tot  op  bier  ofbijf  boeten  na 
aenbe<J5?acl)t/  en  aen  be  Eant-f  oo?te  nocï)  nietfo 
na:  ̂ ïbu^gcreet^tjnbe/  oor  metljacc^efcljut/  fo 
IjeeftbeColoneï  ̂ on  Wonfo  b'?Hbaïo^beStabmet 
eenen  (Cromflagec  bom  (ommeren  en  op-epfTcljcn  op 
fijnen  epgen  naem.    ©e  ̂ agifïraet  beraetflaegbcrt 
met  ben  <6ouberneur  /  of  fp  bp  ben  2lbmiranr  fouben 
berfoehen  f  atépoo?t  /  om  een  25obe  te  mogen  fenben 
aen  ben  ücur-©o?fi  ban  beulen/  om  tefienofrjpbe 
&t&b  ̂ eutraeï  moeïjt  «tijgen ;  maer  alle  be  Capi* 
tepnenbp  ben  anberen  gekomen  #rtie/  beflotenmet 
ben  anberen  be  ̂ tabtotbenlefïentoete  ïjouben/  en 
bat  men  be  JBagijïraet  tjaer  berfoeïi  foube  ontfeggen  / 
om  alle  fufpitie  ban  tyeefe  \mtyte  nemen:  <£n  offp 
üjel  een  boo?fcï)?ift  ban  ben  f  nnce  !fóauritiu£  öab* 
ben  /  baer  na  fp  fouben  antrooojben  /  al^  ben  ̂ Cb- 
mirant  ïjaer  foube  fommeren  /  noeïjtang  om  bat  fp 
nu  Ö002  een  particulier  Coïonel  gefommeert  toaren  / 
f  o  bonben  fp  goeb  ben  (Cromflagertefeggen/  batfp 
be  dètab  boo?05ob/  #?ince  jÉauritiu^  en  be  Staten 
OBenerael  toiïben  Ijoubcn  /  en  bat  l)p  (vEromfTager  in 
bier  boegen  niet  toebet  nomen  foube/  of  fp  fouben  na 
Ijem  fcljieten :  ̂ e  <©ouberneur  bebt  mebe  tjet  fïaen 
ban  be  felocïte  opljouben.  I^a  befe  anttooo?be  btbe  ben  ifijjti» 
"3tbmavant  met  alle  fijn  <6efcl)ut  feec  flcrïi  fc^ieten  /  {jr*    . 
toaer  boojben  b?anbguamin  ben (Coren banket  11a»  j^ot°n! fïeeï/  baer  l)et  ferupt  in  lag/  fo  bat  ben  Coren  met 

alle  l)et  Örupt  in  be  lócljjt  bloog  /  inboegen  bat  'er  geen    ©en 
anber  2$u^ïirupt  meer  in  be  ̂ tab  bleef/  ban  't  gene  be  iBuiuec- 
^olbaten  in  tjaer  ̂ ïcfTen  en  bc  <£anonier£  bp  öet  <6e*  ®D5jc" 
fcliut  ïjabben.   ©efen  €oren  ftonb  aen  |jet  Cafïeel  bp  betk  m' 
be  üBuurna  beéijn-^oojte  /  en  tóa£  bafl  entoeïge*  too?t  in 
floten  /  en  ïjebben  bic  ban  Der  £>tab  met  anbecg  nonnen  b?an  öe bernemen    ban  bat  ben  bianb  gehomen  toa^  ban  een  {JJ,7,J2 
^fer  of  fóogeï/  gefcljotcn  in  ben  felben  toen/  enfo  gt0te 

Öeetop'ttóruptgebalïen  /  en  bat  boo?  een  toegemetft  ff&aöe 
<0at/  maer  een  fïeen bilt.  ;%n  ben (Coren toaren bo?  ' ben  be  Ijonbect  en  bgftig  (Connenïttupt    Ijcttoclae 
met  fuïHen  hracljt  opbïoog  /  bat  be  &tab  fcljeen  te  bet* 
gaen/  en  fïoeg  niet  alleen  beeï  rjupfen  inbec^tab/ 
maer  oor  een  groot  beeï  ban  bc  étabgJBnuc/  nabe 
ïïijn  ̂ oone  toe/  cnbe  rjouten #oo?te /  flaenbeinbc 
&tab$  fflsttel  toerbe  met  fulRengetoeib  baer  upt  ge- 

rukt/ bat  beïe  ban  be  £>oïbaten/  inbeïjaïbe^Bane 
ïeggenbe  boob  gefïagen  en  toeerïoo^  gemaeftt  toerben/ 
en  't  gat  baer  befclbe  fjoutcn  $oo?te  gefïacn  tjabbe  /  een 
grote  bjcffe  /  't  toeili  bit  ban  bupten  aen  't  ̂Inp^Ren 
merhenbe/  focljten  be  üamepe  ban  bie^oojtetebje* 
hen/  enfo  na  be  rjalbe  JiBane  te  Romen;  maer  toerben 
belet  boo?  Ijet  berfel)  ©oïcr/  bat  men  terfïontnabe 
ïjaïbe  H^ane  fonb.    Met  befen  fïacl)  i^  ooït  mebe  ben 
OBoubcrneuc  3Luca^  J|ebbing/  Romenbebanbeïüon- 
^oo^te/  ban  een  jjup£  bat  op  ïjembieï/  ter  boob  ge* 
guctfl  /  baer  ban  ïjp  terflont  baer  na  gefïo^bcn  i^. 

©efen  fïacï)  toa^  fo  groot  en  met  fuïRen  gerae^/ 
getier  enfmoolt  /  bat'et  een  Ijeïïefcljeen  te  toefen  /  baec 
bieïen  beïe  fleenen  in  be  Eoopgjaben  ber  J>panjaec* 
ben  /  bit  fommige  perfonen  bén  feop  berpletterben. 
5^e  Sclnipten  bie  op  be  öebiece  lagen/  meenbente 
bergaen/  obermitj»  be  grote  babecinge  bit  op  öettoa- 
ter  toa£.  5^e  ̂ tab  ̂ aec  bmbenDe  in  befen  noot/ 
en  bat  be  23jeffe  niet  ïicötelijlt  Ronbe  gerepareept 
tooien  /  en  bat 'er  gantfeö  geen  ferupt  meer  m 
be  Stab  toa^  /  ban  bertjacït  1$/  5ijn  alle  bt  Ca* 
pitepnen  bp  ben  anberen  gehomen  /  en  bonben 
raebfaem  /  terfïont  ̂ Uppoiuctement  te  berfoehen/ 
om  bat  alle  uptflel  ïjaer  periculeus  bocljte/  en  on* 
mogelijk  be  fiomien  af  te  toeren  fonber  üttupbi 
en  ö^öben  baerom  een  ̂ Trommel  aen  be  Eanter- 
Poojte  boen  ffaen/  en  berfocljten  <6ijfeïaec^  In  be 
^>tab  te  mogen  nrijgen  /  om  eenige  OBebeputeer* 
ben  aen  ben  lÉbmicant  te  mogen  uptfenben:  ©aer 

op  ®on  Ulfonfa  b'?Bbaïo^ttoee3Italiaenfe  Capitep- 
nen binnen  gefonben  ïieeft  /  en  5jjn  uptgegaen  ben  Ca^ 

pitepn 
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pitepn  Hoon  en  ff  obiïïeau/bie  beïe  moeten  babDen/eec 
fp  cenig  ïijDeïijk  fifceoojt  ftonDen  befeamen ;  toant  ben 
3*ömitant  toilöe  f|aec  aïïecn  met  tuitte  fiohêkmg  ofte 
Soepuen£  in  De  banD  tipt  ïaten  naen.  3£e  £>pangiaec* 
ben  toacen  feet  tegen  Dit  SCccoott  /  Dat  fp  ban  ïjet  ftfyie; 
ten  aen  De  ïiaffel-^oojtc  niet  toilDen  opbouDen  /  booj 
f\et  mppnirternent  toa£  gefloten  ;  toant  fp  fepDen  / 
Datfe  toeï  toifïen/  Datfe  geen  fccupD  baDDen.  ̂ ocïjtan^ 
kregen  fp  een  rebeltjk  Uecoojö  /  batfe  fouDen  mogen 
untgaen  met  opgetoonben  ©aenbeïen/  fliïle  (tommeï/ 

"en  hen  "Ptgebane  ïonten/  ï©apenen  en  2$agagie/  fb  toeï ttmu  ièoföaten  aï£  aïïe  anbere  /  Die  meDe  toilben  upttreeften/ 
en  Datf e  geconbopeect  fouben  toojben  met  beectig  J©a* 
genen  /  en  beïoben  in  biet  maenDen  tegen  Den  ïtoning 
ban&pangïen  en  Den  <6rt3  fettog  2llbertu£  niet  te 
Dienen  in  eenige  ff  rontteten  /  of  baer  in  £>teben  te  laten 
bcflupteu. 

&it  ̂ ccoojt  toemDen  <©jabe  j^enrift  ban  SSerge  en 

3Don ^ïfbnfo b"aibalo£ gemiDDeït te bebben,  3&e£ an* 
beren  Daegg  Den  1 5  <©ctob?i£  ttocken  fp  upt  /  fïerk  fe* 
ben  bonbert  en  Dertig  mannen  ,•  fp  ontfingen  grote 
tojenbfchap  ban  ̂ 011  Ulïfonfo  b'SCbalog  /  in  betgeïbin* 

>i.44)geuanDebcïeeftbepD/  DieDen^inceJÉancits  hem  te 
boten  in  Den  *£age  betoefen  ïjaDDc  /  aïfo  t)p  boa?  jfêim* 
megen  met  De  gitaïiaenfe  ftupterije  geflagen  en  geban 
gentoaggetoeefï/  toaerooi  ï)p  Defe  &oiDatcn  conbo* 
peerDe  tot  betfekertbepb. 

3£en  J&ince  iBaurits  ïjooute  I  bat  bit  beïeg  ban 
tfrjnberk  Den  WDmiranDt  langer  toeeft  gegeben  fou- 

De hebben/  oni  Dat  fop  Daet-en-tufichen  meet  ©olké 
bp  Den  anDeten  ihaDDe  bonnen  bekomen  /  om  Den 
SIDmitant  meer  toeek£  te  mogen  geben  3  aïfo  Xyet 
ook  De  Staten  OBeneraeï  leet  toag  l  Datfe  Die  ̂ taD 

nietenhaDDengefïetkt/  'ttoeïkberfupmttoag/  Doo? 
De  Ijope  Die  bp  Den  ïüeut-©o?ftban  ïteuïen  gegeben 

toag  ;  maer  De  $>cftiïentie  /  De  leegte  ban  't  iftijn- 
toater/  'tberlie^ban  ttoee  «Boubemeurg  /  en  pnnci* 
jpaiijh  Den  bjanDe  ban  't  SSufpoeDec  /  öeeft  bet  aïïe£ berhaefï.  ,    .  ,, 

Öijnbecn  aïföbetïoten$n'nDe/  tyeftben  SIIDmicant $et  «Satnifoen  binnen  #rfop  ïiggenDe  /  Daec  upt  geno* 
men  /  en  't  feïbe  b.nncn  öijnbech  gelepD  /  met  Den  pee* 
foon  ban  Den  ftapitenn  &oup£  23etnatDo  D'^Cbiïa  /  De* 
iueïhe  tot  «6oubecne üc  alöaet  gefïeït  1^  /  Ijem  noeïj  bp* 
boegenDebiet  Compagnten  3luptfen  ban  Den  <©?abe 

^banöpa. 
%mih    ̂ e  mfe  $mtt&t  ̂ taD  /  Die  Den  ̂ Dmfcant  aen  Die 
««af  ̂ Ööe  injenomen  tjee^t  /  toaé  H&min  I  Daec  bp  een  Deeï 
awr  ©olb^natocfonD/  enDtDebaetfommeten:  fpgaben 
«n (n-  booi  anttnoo?De  /  Dat  fp  ̂eutcael  tnaten  /  en  Datmenfe 

böooJbeSeuttaeï  te  ïaten  bïijben;  Doet)  Doo?  pecfua^ 
fien  ban  Söucbo  ̂ pta  /  en  J|etmanDo  &ope£  De  ©lïïa* 
neufba  /  öebbben  fp  400  man  ingenomen/  Daeu  De 

Compagnie  ban  '©on  $cD?o  D'?fipbaet  /  Die  alDaec  tot 
OBoubetneuc  gefielt  toetDe  /  obec  commanDeecDe.        | 

Wig  Den  31Dmirant  ban  ̂ Ctcagon  fag  /  Dat  bem  fijn 
boomemennafïjnbjiïgcïulite/  tjeeftljy  boo?  (jemge* 
nomen  /  ïjem  meeflec  te  maUen  ban  De  ̂teDen  ban  Den 

©ojflbanltlebe  j  onDec'tDerelban  Defioomfe  0eli* oteDaec  in  te  toiflen  boeten)  ifenftenDe  ten  quaetfïen 

ftomenDe  /  in  Defeïbc  &teDen  fijn  ©mtet  ïegec  te  ïjdu* 

Den/  Demijïeïjpfag/  DatöP  't  op  Den  gconD  ban  De 
CeunieetDe  ̂ ?obintien  niet  fouDe  bonnen  onDetïjou* 
Den,-  obecmit^bpflcb  bet  beDunhen/  Dat  &et  te  laet 
tna^  3&oegbutg  met  beïegecinge  in  te  krijgen  /  Dooj 
Dien  Den  © ?ince  .JBautit?  ban  ̂ affau/  met  fo  beei 
©oïh^  al^ÖP  inbaefïe  bp  Den  anDeten  ftaDDe  bonnen 
ftttigen  /  eemg  ©oïh  in  Eutpïjen  /  ̂oe^bntg  en  anDe# 

ce  ê>teDen  gefonDen  ïjaDDe  /  tot  betfietftinge  Det  05ac' 

nifoenen.  "  ^ ©oo?t^  tytft  fijn  «Erceïïentie  /  fijn  <6enaDe  43?abe 

\  ïth.  m\\tn  ban  #aflau  /  en  De  eeDeputeetDe  ban  Den  fia; 
!«tD^  De.ban^tate/  in  Den  Heget  toefenDe/  afgebeecDigt 
E.  De  feeeten  ban  IBatbenefTe  en  Cafïjn  ban  Det  ̂ eï  /  aen 
n      De  ileeten  Staten  45enetael  /  met  gjnfltuctie  ban  Den 

.  Jate*  6  ©ctob?$  /  om  De  ̂ eeten  Staten  45enetaeï  te  betto^ 

2/"  nen  /  't  gene  &iec  na  bolgt :  ̂etoelbc  tn  alDec  ple 

5a.'  getepfl  330  /  enDennegenDen  ̂ ctob^i^  aïDaet  na  be* 

y> 
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»  Doo^ïijfte  eetbieDinge  bctïtïaett  fjebben :  5^at  upt  afïe  ft"  *>an 
«aDbertentien  en  apparentien  /   niet  anDecó  honDeDen^ïf 
„  toetDcn  geoo^Deeït  1  Dan  Dat  Den  ©panD  gccêfo!bec«  ?"«« „uia£  /  met  alle  mogehjhe  miDDeïen  /  ïjet  Óoiloai  eraren 
„op  Die  <©uattiecen  te  boeten  en  Daec  in  te  continue**  ?" 
»cen.  J^r  ■  « 

»<Ön 1  Detoijïe  aïïe  De  fcontiec-pïaetfen  feec  jtoah  tiw't A "ln  °"^ecR  toaren  /  c»  oat  bet  befojgen  toaó  /  Dat  let(0ia De  ©panD  op  Den  aenftaenDcn  i©intec  De  gelegent* 
IjepD  ban  ©o?fl  en  anDetflnt^  fouDe  toaecnemen/ 
om  niet  alleen  De  $teoen  te  mogni  obetbalïen ;  maf  c 

«oohljet  platte  HanD  te  infcfleten/  te  b?auDen  en  te 
„betDetben/  felfê  tot  in  't  bette  ban  De  boosnaem* 
>,  fïe  ̂ obintien  /  tot  feec  groten  onDienfï  en'  naöe el »ban  Den  3tanDe  /  't  toelft  niet  fouDe  bonnen  toet» 
«Den  belet  en  getpeect  /  Dan  met  een  gtoot  en fteeft 
»3legec. 
»Cn  Dat  Die  ban  Dien  <®uattiere  /  D002  baere 

„3b3abbeptmetgtoter  befettinge  fouDen  moeten  tooj* 
1,  Den  boojfiea  /  en  Dat  meDe  te  bebugtcn  bja^  /  Dat  op 
»  Den  bo?fï  of  Sinter  /  uat  DneflanD  /  (©mlanDen  en 
„  eenige  anbete  ̂ obintien/  geen  of  toepnig  ©oïu^  fou* 
,>  De  toefen  te  bertuacbf  en  /  en  Dactom  geen  miDDel  3ijn 
»,  Den  ©panD  met  een  Iteger  te  bejegenen. 

»©atoohtebeDenïienflont/  Dat  Den  BpanD  alle 
,>fijnmacbt  tegeng  ©?anferijli  geémplopeect  Woben* 
„  De  /  Defeïbe  boojtaen  tegen  Defe  HanDcn  fouDe  ge* 
„b^upben  /  en  obec  ftüag  Defe  HanDen  met  meetbec 
»  maebt  ban  ©olb  bebocen  boo:fien  te  toefen ;  Daet  tec 
«contrarien/  Doo^  't  reDncereri  ban  De  Compagnien 
„bp  eenige  i^obtutiengeDaen/  't  HanD  ober  De  3000 „  manneu  toa^  becstoabt  /  bebalben  De  4000  mannen 
»DiemDec£anDenDienfïin©?anucijfc  toaren  onDer^ 
„boubengetoeefl/  en  Dat  oobDaer  beneffen^  De  tóa* 
„pitepnen  in  De  ̂ obintien  /  bare  Compagnien  in 
n  fuiken  getal  bp-na  op  De  beïfteniet  fofïerk  toaren 
„boubenDe/  a$  fp  boïgenDe  De  Commiffien  bebooj* 
>,  Den  te  toefen  /  Daec  Doo?  De  maebt  ban  't  2.anD  feec 
«toa^becminöettj  fulft^  Dat  Daer  in  noDe  toa^  /  Dat 
„bp  De  J|eeren  Staten  43enctae!  too?De  gcabuifcett 
„  en  gerefolbeert  /  bp  toat  miDDeïen  Defe  aianDen  in 

„  't  geïjeel  tegen  De£  ©panD^  getoelD/  niet  alleen  op „Den  aenflaenDe  3©inter  en  bojft  ;  maer  tegen^ 
„Den  uptgaeuDe  tijD  fouDen  mogen  bïijben  geDefen*< 
„Deert. 

„  %i  't  toeïh  fijn  €cceïïentie  en  fijn  «DeriaDe  tfampt „  De  peeren  (6ebeputeerDe  ben  lieten  beDunken/  Dat 
„  f aube  bonnen  gefcbieben  /  inbien  men  boben  nooblij* 
„  fte  befettinge  ban  be  £>teben  /  tajee  Dupfent  $aerDen 
„enttoaeïfDupfent  ©oetboïb^  te©eïDe  fouDe  mogen 
,) brengen;  omtoaertoe  te  mogen gecaften /  De  fee* 
„  een  Staten  45enecaeï  Dienfielijfe  too?ben  berfoebt  / 
„  Dat  baer  €  .nèog:  fouDe  belieben  /  Dat  boben  't  ©olft 
„  ai^Doe  in  Der  Staten  bicnfl  toefenbe  /  nocb  mettec 
„  DaeD  fonDec  eemg  uptfiel  fouDe  mogen  toojDen  geltcbt 
„  500  ̂ acrDen  Curaffier^  /  en  ttoee  öegimenten 
„©oetboik^/  elk öegiment ban 2000 mannen/  Daec 
„  toe  men  /  onDec  cojtectie  /  foube  nemen  een  Öegi* 
„ment^uptfeneneen  Regiment  Jproncopfen ;  mit^ 
,,  Daer  toe  bp  goeDe  kennifTe  ban  fijn  «Öceeïï.  en  <É5.  fou* 
„  Den  tooien  betkoren  eenige  gequaïificeerDe  perfonen 
„  tot  töapitepnen  /  boo?  goeDe  £>olDaten  Munt  toefen* 
„  De/  en  DateïRCapitepngefoouDen  fouDe  toefen  fijn 

„Compagnie  bupten  '^  Hanö^te  lieijtcn/  Daet  toe 
„menben23jiebew  ban  aDD^eflc/  aen  eenige  peeren 
„foubebetïeenen  ;  enDatboueng  Dien  alle  bcï)ao^ïrjft 
„  Deboir  te  Doen  /  Dat  alle  De  Compagnien  /  elk  op 
„haer  repartitie  fïaenDc/  in  goeDe  o?D?e  gebiacbt  /  en 
„boïgenDe bare Cominiffien compleet  gctjoüDeu  too:* 
„  Den  /  D'toeïR  Den  Dienfl  ban  Den  HanDe  meDe  fonDer* 
>,  Iiug  toa^  requirerenDe. 

„oen  gemerkt  Den  Dienfï  ban  Den  üaiibe/  Daer  bp 
„fonDcrlingebantoo?Dengcbo^Dert  /  Dat  Debetfochtt 
|„uieutoelicl)tinge  met  goeDe  o^öje  fouDe  gefcljieDen  / 
„  Dat  't©alckuan  ^oiloge  magb  tooien  geérerceect' 
„  om  111  Der  1100D  met  bnicïjt  gebniuckt  te  too?Den  / 

„en Dat  fonDet  ttoijfeï  op  De  licbtmge  al  geicfoiucert 
„  5ijnDe  /  nocb  eenige  maenDen  fullen  beclopni  /  al 

öc  4  eecmeri 
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roncn. 

ben  oürr  re  leggen    rjac  onmogrinU  rjet  sn     fo  bde 

£ompagnten    als' birpcrn  rrpa:cinc  fracnöc  51311  .fn nochtans  met  gemijt  kannen  kDogöcn     fönor: 
Uc  rcpacarir    m  Dat  elke  ban  be  ppbinnc    u 
öacr  af  treilt    ia  be  penningen  ror  bctalnigt  Der 
bcr  gcbifnnccrr     tot  anbere  tocgen  is  DnimrwiOf 

langer  bn-rcu  en  in  oïDjc  te  hauben.    't  .s>dbr  i?  n 
<ijbèle  iüogcnbc  ren  acn<lcn  ban  öc  hoa.jitoirti: 
öcr  faiic    nu  roe  meermalen  fcriciifelnit  ürrroe 
öarr  bp  booigcöiagm  cm  uact  en  berbceiinge  ban  aBc 
öc  lafrcn      f  o  na  gccrammccrt  en  oock  bccgriekcii 

na  nraers'  p:opoinc     als'  cenigfints  Domlneü  té  ge   5oL»J 
toecfr  :   "sUn  hoewel  Dacr  op  tat  nocb,  toe  geen  cpn; ' Drink  beflunt  beefe  kannen  genomen  toerbeu     oacr; 
mits  öc  urrfchenarn  bt'putm  onört  öc  psromttcn 

öacr  ober  gcuallcn  .'DcujriUc  Doch  tori  tngcficn  3rjnoe 
m  hen  fe'sxn     inmöcr  ;toartgrtrt»ö  hebben     aJö  Die 
tod  fchuncn.)    ;ëa  iffct  nochrans'  ful.:;:      >.::  aïf tori  oocrtoogrn  ;nnDc      mertcr  baeb  | 
oonörn    bat  döcöda 

grfrclrcniffc  uan  faken     kouncn  nimöcr  gemarkt  c/ 
gcercufcere  tooien      fo  men  nier  goeben  ernff 

luk  men  uan  Oabs"  m  öcr  naturen  tocgen  «VtiuUMg^ 
is'  re  boen   öc  lÈUnbcn  regens  bes'  Duanöd  toocben* öc  grtoclb  en  tnrannnc  tuil  befchermen    m  mm  i 

mille  ö'cmc  plarnc  uoo!  m  D'anbcr  piaerfe  na  te 
men  oeriirfen      en  ben  DnanD  opöangc  re  boen/ 

om  met  fijn  macht  m  't  tunnenfte  uan  t  ïanö  te 
mogen  graffeerrn  ;   mant  een  nrgdnch  bctonte  ts  / 

bc  mentghte  üan  ̂ ronricr-plactfcn     öercr  rns' Öm  Duanb  conanueirjeh  mee   bclanb  getal  uan 
ttrnghsWk  bc»c:     en  baer  roe  met  alle  jBu: 
m  behoeften  Uan  Occiogc  moerm  ooojfim  mosDcn  i 
bat  Uan   geinenen  br  f  routier-  placrfrn  fanocr  een 
matrtrjh  Driö-Ccgtt  gc?coffccrr       mer  brinio_:lrjCH 
Öcfthiir     fRumucn     Aiarcnalen  m  ̂ ufïruiiicM» 

ren     regen  bes  DuanDs'  maait  en  amuat     nu*: öcfruiccrc  nonnen  toerben.   4:11  al  iëDat>b 

Belet  uan  O^logc  bn  De  lanbcn  onbethou" 

een  groot  grral  is  uptbïcngeubc    nochtans'  is 'neme fulké  n:ec     of  her  roo*ö  :nrtrcr  bacb  bebonDcn  |  öe 
belioojlijhc  befetnnge  afgaeube     hoc  tocpnigh  baer 
Uan  te  örlöc  gcb:aeht  nan  moiben    ter  p:opcutic  uan 

öcs  Dnanös"  gemdö     öerua  u  tju  regnituooJöug  am 
De'c  -"uae  gebjup.tcnöc  is     nier  allera  fijn  oiibe  g. 
Uan  lauprercn  en  hnrchrm  }  maer  baer  bp  ooi»  a. 

ben    rcar  achrerbee!  m  beier  Uan  faiien  her  nn  cenigc  te  macht  bic  Ijp  Ijier  beUorms'  ooft  op  be  f  ronncini ïarm  ueroojü.hr  heeft    bat  bt  pioumtien  tjaer  C on    Uan  Uhauarn.t  habbe  moeten  Ijonben  /  marr  op  ui 
't  bcfonöcr  en  üoo:  al  tod  is  te  letten.  vDan  met- 

temm  is  oocu  üc  iVuarig.inib  fuiitë  niet  of  is"  L 
öc  hulpc  üan  ben  'üinogenbm  45ob  |  ons  tot  itocjj 
toe  fo  liciilnh  bpgertam  l}:bbmöc  öacr  af  «linrn 
ilacm  in  öcr  eeuujighepö  gedankt  moet  toefen  tod 
te  rectum  b"  ft  uerre  alle  be  p?oü:nrim  b/n  gc« 
luticlniim  na  bcnorm  UerMocucn  en  achtTrtDtgen 

latenbc  alle  Difputm  bic  met  anbers  als'  uerrnee» 
nngc  Mm\  faKen  en  't  ucrltcs  uan  öc  reerjre  üiuctft 
öcr  Coufmrcn  honncn  meöe  binigm  mer  gocto»-- 
oerlingc  Uerttanö      paimprelnli  hare  pm:  reit 
öe  gemeene  bcfcheriiunge  opb-rngm  :   Oi  M 
merlir  Ijcc  grote  Uccioop  öacr  in  ̂  

gcraeur      bp  gebie  ör  uoo"irmevaen  U:. ge  uan  lafrcn      m  bar  fonber  aiïdtx  met  morjei 
is      ben  gtmeenen  fraet  ber  lanben  langer 
confiific    ja  rnnnc     fraenbe  te  tjoubm    en  m 
(gclnu  uoareab  9  oen  gefjerim  kndJUnDtoan  b; 

Ue  tegenruöo?3ig  baer  op  is'  rufrcnöc ,  öar  op  oc Uoojfchïeücn  bcrbceiiugc  erri  prompte  gememe :. 
luttc  bu  aüc  öe  pioüinam  tbcröc  genomen.    .^0 

Ijcefr  öcn  fiaeö  Uan"  .*örare  noöig  graelu    't  fc nu    acn  II  ̂ .  .JEogmtheöai  te  ucctonni      en  öacr 
bu  te  pfffhrftfn     öar  befelue  briieom  rnillen  boa:  her 

roeltommöc  iarc  1-9:.  ojct  öc  ïanöfchapprn  uan 
«Oelöcrlanb   re  toeren     öc  Ouarricrcn  üan  £ 
gen    Curplicn  en  öc  Driiitoc   t^ollan^ 
Urrcchc      DzicflanD      O-fr-ntTd     en  be  .©tab 
ö.-Qcuuigcn  en  »Ommdanöm    re  bctoilligm  m  aeu 
re  "nemen  De  betaliuge  Uan  De  macuclnur  lafim  t 0 

„eer  men  't  Doïhm  't  Stanö  m  in  gocbet  oïöïc  fal 
n  bïcngch     öacr  nochtans  upr  öc  ücthaclöe  rebenen 

3,Uan  noöc  10'     öar  fullis  ui  alber  tjacfi  gefchtebt 
„omme:  alleen  tb'cmoQelijlV regen?'  Dtnooift    ban 
„fbnbedinge  rcjeu  beu  aen'raruDeii    cube  uoorïen 

,>  re  toefen    als  toanncer  ben  OiuiO  hem  fonber  rtonf- 
.;f:lfoiiDeV.aftcrltcn    en fnn  iiiuterflc  macht  gebniu 

„  Uni  om  ocuc  't  ucroueren  uan  ecmge  èteöcn    m  uer 
,,  nLluige  üan  ijet  pUutt  £A»b    niet  alleen  öc  miböc 

,,1ch,  ban  ̂ outriSutien  te  benemen  ;  maer  ooh  öacr 
M  Kttt  bc  goeöc  45cmeente  re  betoegeu   om  re  lupflecm 

..  fai  utïcmcftciDcn  fchaöehiKen  paus'     gein!»  hp 
!'a  <dóll  Jtlaiaehnj'i  hem  beur  fouörrlingc 

„gtuaöe  niet  haböcu  opgehouben     het  Hauö  ecmn 
„gieten  afb:euch  geöam  foube  Ijcbbcu      als  Ijcm 
„  aeu  macht  uier  onrb;o!irn  hebbcnöc. 

^c  to:rbe  nochmads  ötmfrclneh  ücrfochr  Dar 

.,lucr  vL-öelc  iDogcuöe  bclicum  toilöe  öc  berrochrc 

„udKutge  niet  upc'rc  ücWcn  öan  bed  meer  alfuiae „  fpoeöi^e  re'oiunc  re  nemen  als  Den  Dicufr  ban  Dm 
»ÉanOe  t.v.é  uereufchmöe. 

„  €n  Dit  al;«  Des  te  meer  '  obrrmits  ganfdjclnï* 
„  toas  te  bcdyopoi    inDini  De  p?obinrien  boa?  Dit  acn 
„  iïacn^c  ïaer  haer  ftibis  cuertucren   Dat  foDaiiigm  ïe 
„gccalsbo-^fehïcbeiu-j  teBclDetocröcgcLuaeht  bn 
-,  Eanb  niet  alleen  ♦bubeiionum  toojöcn  geöè»rnDecn : 

.  1  maer  üar  00U  Deur  De  hulpc  vöoDcs'     oen  ftiuno  een 
-,gcoren  afb.vuli  Daeröeur  gebacn    enüerl)openrli)!i 

„bnptm  o^jcenfeaer  fouac  magai  toajben  geb*ari)r. 
„  Oo!i  baï  uiebc  eeuige  pormratm  baêr  bmr  föuben 

,y  ontfangm  gocc  contmtcment    ficnöc  bat  be  p-ouin n  tim  met  fiïllvcn  gorDen  couragic  en  rcfolutic    \3aex 

„rechrüccrbigc  falie  regens'  oen  gemecnen  Dnanöbe- ;geerbcu  re  befcuberen. 

1,  IDarr  roe  men  ban  tirrïiooprc  bar  oe  mibörim 

5>  öacr  toe  noöig  ecnfbcclsuptbcp'obmticn  en  mee 
„renberis  anberfints"  fullcn  Uanncn  geuouDen  too:öcn. 
3>31crurri  m  't  lïcgct  op  Den  vOclöèrfcn  IDcert  Hen 
3>bj<0crober  rü^  achc  m  tncgmrig  entoas'oubcr 
«rehmr  MaaricedeNaiTia.  ïager'fcönö  Cer  &£ jjötnanncUan  fifn «Crcellmtic.  Onöctrdicnt  MiLn 

?>  der ,  rn  iras'  op  't  fpatium  gcbjulit  't  Cad)ct  ban 
-j  fijn  ̂rccllcritic  tn  roben  toaffc. 

JjJ    i^icr  op  is'  geüaïgrjt  I  bat  ooch  bc  peeren  Öabm ïïaöe    ban  -^ra:c     am  oc  Staten  43cncrael  uertoout  htb 
ban 

ïfnuuT 'fntcn  .bic  boch  bemc  fonber  b'anbere  niet  opereren 
$>:otH-v  t'riHcn  »b  lanejfaem  en  lacc  Ijcbticn  mgebïacht    't  fêi 
n-n      bc  heeft  be  erpcricntie  genoeg:  gclccrt    te  toeten    bar 

f^-rn  nien  Dacr  op  intubs'  geen  ftaet    nocljtc  gem  beljoo: 
jfe-acn  ïnfce  pjeparatir  t'ttodli  tn  be  Oailoge  een  pNuctpad 

punrt  is   habbe  bannen  maliën     en  mm  miöbcler 

njö  tot'sEanbs"  onbicni":  /  m  Ucrfrhcubcn  btso:D:c  iü 
gcbalTm.    £cn  aenrmi  ban  't  toelclie  ben  liaeb  uan 
^tatc     gelet  Ijebbcnbc  op  Dm  trjD  ban  be  loptuöe 

confmtcn     rrptcercnbe  mer  ben  uncganu  öcs'  regen 
tuoo:öigen  jacra    als'nuDcsccrDöli)lter  als  tod  hier 
beuorms,  üooj  'l*arc  «Cbric  jÏDogcnchebcn  berfdjunm De     om  berfocli  re  boen  ban  be  confcr.rcn  boo:  beu 
rochonicnbc  ïarc  1509.  sOp  bar  bc  p:ouinricn  uoo: 

Dm  aniflaeuöcn  Doift  en  onbccniacmhc'pb  Uan  renfen (jarc  ïanb  öagm  Dacr  roe  fouben  magen  tinr'ch::j 

üeu     en  boofrs'  bmchtüacrlnU  op  Dcfen  rcfölbercu. 

Om  ;r  todfic  re  bocii    Dcfeluc  p-obnuien  riks'  in  't  bc- fonöcr ten  boogden  gebcben  too:bm    en  mebe    bar 
bt  üib:mgmgm  ban  De  confenern     rm  langftm  boo: 
uptgaêuDc  Bobember  rochommDe  fonber  faute  mogni 
grfchieöm ;  toant  inöicn  tiet  Dilan  hier  beborms  groot 
achter öcel  heeft  mcDc  gebiadit    fdkauDitftuk    Doch 

in  befe  gclcgenthcuD    geenrints'  uutgefrclt  too?Dcu 
ÖangenDe  tcgentoo'aïödijk  Den  toclftanD  öcr  ïïanörn boouumriiik  Dacr  acn      Dat  op  het  fpoeötgftc   De 
repartitie  ban  alle  De  maenDlnhe   lafrcn  ban  De  Oo: 
loge      ccnmael  gearrcfreert  en  bp  öc  rcpcctibc  p:ej; 
binnen  aengenomen  toerDm  ;    IjrbbenDe   u  Cbcle 
Hiogenbe  na  hare  toijfc  bifrrenc  licl)tdDk  bn  htm  fcU 



i  $9  S.  Vervolg  der  Nederland/e  Oorlogen, 
<0ojloge/  bpben  fïart  baerbeneffen£  gaenbe  berba^ 
iet/  beb?agenbetee  maenbiiijc.  rnïj*».  bj«.  rbj.6? 
rbtf.  ïiijpen.  $c.  ban  rï.  groten  ©laemfcb  (jet  ponb  / 
en  bat  op  be  berbe clingc  en  repartitie  bacr  bp  gebocgt  / 
tocfenbe  confomi  bm  genen  /  bie  in  3}uïio  ïefïleben  i$ 

obecgeïebert  /  aïïeenïrjh  baer  bp  genomen  5ijnbe  b'aug= 
mentatic  /  bk  3cbcrt  na  uptêrïijhen  bercpfdj  ban  br 
noob  baer  bp  té  genomen  /  en  gepiopojt  ioneer  t  oppe* 
bcr£  quote/  fona  afê  ecnigfïnt£  Doenïijft  $  gemecfï/ 

fcoaer  mebe  aïïe  3toarigïjeben  't  genieene  beft  ten  goc^ 
De  /  ten  minfïen  bu  pwbifïe  toeï  beboren  te  cefTe- 
ren.    €n  bit  met  crpjeffe  ïafïe/  bat  elft  ban  beboo^ 
febzeben  $jobintien  ban  fijne  Dateïtjue  betaïinge  pei> 
tinénte  fïaet  alle  D*ie  maenben  p?ecij£  oberïebcrc/ 
en  baer  bp  't  epnben  '$  jaerg  bp  beboojlijfte  reftenin; 
ge  bacr  afboïftomentftjft  bctoijfe  /  'ttoeïn  bet  eenige 
miböeï  té  /  om  aïïe  Difputen  en  onbeefïanben  /  Die  op 
ben  boojfcb?ebcn  fïaet  enreftDentie  foube  mogen  bal» 
ïen  /  epnDelijft  toeeïj  te  nemen  :   <èn  aïfo  öwenbo- 
ben  tot  meberfïanb  ban  aïïe  Deg  BpanDS  inbaïïen  / 
noöigb  i$  §tm  in  tijöö  te  boo?fïen  ban  beïjoo^ïijcuc 

mibbeïen  /  tot  optrcb'tinge  ban  een  ©elD-2.egec  Die- 
nenbe  /  boben  ben  €rain  ban  't  45efcï)ut  en  anbere 
behoeften  /  onber  be  boojfebjeben  maenDlijfte  ïafïen 
begrepen  /  namentïijft  /  ban  be  officieren  ban  bien  / 
en  ban  beJBagen^/  &cbepcn/  Creft-paerDen  /  gra 

ge nbe  ttnïïrn  berbacïjt  5Ö'n  /  en  tefoïutic  te  nemen /  om met  beu  ccrfïen  te  reöben  bet  creDrjtban  ben  ©ntfan* 
gcr  <Öcneracï  /  tegentooojDigïj  fo  berre  geéngageert 
piDe  /  Dat  bp  bclafï  blijft  met  ontrent  bier  Jjonoert 
bupfent  ponben/  Detoelneljpban  tijb tot tijb me t  gro< 
te  moepten  ïjeeft  moeten  negotieren  /  om  te  betalen 
be  ongeceparticeröe  Compagnien  en  anbere  ertrao:. 
Dinarig  ïafïen.    €n  of  ïjier  tegen  toeï  eenige  pennm 
gen  fïaen  te  beuren  ban  be  £>tab  <*3?oeningcn  en 
Ommeïanben/  fo  blijft  uocrjtan^  bctïanD  btfa: 
met  ben  interefle  ban  De  gcljcele  fomme/  mit?rjac- 
Ijet  Capitaeï/  booj  fobeel  aféupt  ïjet  acbtcrfu!  ba. 
be  &taD  en  3lanbcn  niet  faï  gebonoen  ftomicn  too> 
ben/  't  toelft  in  allen  gebaïïe  nietbeel  oberbe2oooco 
ponben  fal  nomen  te  belopen. 

Zeemijlen  ooft  in  be  Dageïijftfe  occurrenticn  too" 
bebonben  /  fjoc  bele  goebe  bingen  berachtert  en  on* 
gcöaen  moeten  blijben  /  Doo^  bien  ben  föaeD  onber^ 
fien  ban  ïafï  en  crebijt  /  om  in  bal  ber  nooD  te  mo* 
gen  negotieren  /  met  een  fomme  ban  bonbert  bup* 
fent  ponben  eeng  in  't^aer  /  gelijk  baer  gfnfïructie 
bier  beboreng  mebe  gebjaebt  beeft  /  en  namacfë  bp 
noob  gepjactiqueert  i$ :  &o  ïjebben  bit  ban  ben  i&abe  I 
m  bcbenhen  en  goebe  bifecetie  ban  u  <£b.  JïDog.  iueï 
boiHen  fïeïïen  /  of  ï)et  niet  nobig  faï  5gn  /  ïjenluniien 
boo?  bet  toenomenbe  jaer  met  aïfuïue  autbocitept  en 

bingen  ban  be^Cppjocben/  en  anbere  biergeïpe  on;   crebijt  te  berfïeeften  /  om  jegen^  aïïe  fubijte  noöb  en 
hoflcn  /  bctoelne  op  ten  minfïen  gereïmit  /  aï^  een 
HlcgerteBelbci^/  maentïiju  tufTcb^n  be  tfebentigen 
tacbtentig  bup3ent  <©uïben^  5ijn  monterenbe :  &o 

toojben  u  <Öbeïe  IBogcube  becfoebt  /  booj  't  boojfcb?e^ 
ben  3faec  te  bjiïïen  confenteren  een£  be  fomme  ban  tyk 
ïjoubert  bupfent  ponden  op  te  béngen  in  bare  pen- 

ningen/ en  fonber  biberfïe/  aen  ben  Ontfanger  <6e^ 
iterael  /  binnen  be  eerfïe  acljt  maenben :  <£n  boben 
bien  nocb  op  gelpe  termijnen  /  be  fomme  ban  een£ 
ttoee  bonbert  bupfent  ponben/  om  te  empïoperen  tot 
De  nobigflc  #ojtificatien  ban  be  JFrontier-pïaetfen  i  fpt 
ïnelche  niet  uan  boo^bp  gegaen  bjo?ben  /  om  befelbe 
aïfo  metter  tyb  en  beboo?ïijhe  berfenertbepb  /  en  upt 
aïïe  tyeefe  öcö  Dpanöp  te  brengen  /  en  bit  aïïe^  ober 
be  ̂ jobintien  ban  i^oïïanb  /  Eeïanb  /  Mptrecbt/ 
©^iefTanb  /  en  ̂ >tab  doeningen  en  <©mmeïanbeni 
en  bat  bie  ban  <©elberïanb  en  Ober-^ffel  /  ten  refpecte 

ban  De  geluchige  uptuomfie  ban 't  bbojlcbcn  3'aer  ge; 
ballen  /  baer  tegehé  toiïïen  opbrengen  /  te  meten  / 
<©elberïanb  boo?  be  boo^feb^eben  b$ie  <^uartieren  tfeflig 
bupfent  ponben  /  en  ̂ber-fffcï  bijlig  bupfent  pon^ 
ben/  om  een£beel£tot  fjet  boojfebjeben  ©eïb-Eeger 
en  #o?tificatien  /  en  ccnsöcel^  tot  be  &ecbitien  ban 
be  felbe  4&uartieren  /  en  anbere  bagelijnfe  booibaUenbe 
ïaflen  /  baer  toe  bocb  geen  anberen  mibbeïen  #1  om 
te  beneeren :  ̂ at  mebe  u  €bele  IBogenbe  beliebe  boo? 

'tboo?fcb?cben  Vaccin  te  toiïïigen  ben  Smpoflbanbe 
ttoee  fïupber^  op  be  €onne  25ier^/  bie  bp  ben  fftap; 
per  faï  toerben  gefïeten  /  en  ttointig  fïupbetg  op  be 
Confumptie  ban  eïh  Bat  Eout^  /  om  baer  upt  te  bai< 
ben  be  penningen  ban  't  remboutfement  aen  bate  itëa- 
jefïept  ban  €ngeïanb  te  boen  /  boïgenbe  't  gene  bp  u 
^b.  Ifêog.  ben  ̂ obintien  aengefcb?eben  i^. 

©ojocrjj  aïfo  be  <^uartieren  ban  ©;cnte  en  %m- 
$en  /  be  meïbaeb  en  boo^beeï  ban  be  Bictorien  tegen 

boojïtomenbe  pericuïen  te  baff  cc  te  mogen  gaen. 
©erfocnenbe  in^geïp^  bat  u  €tbtk  IBogenbe  ge* 

ïiebe  booj  tyt  toenomenbe  jaer  te  confenteren  be  ̂mpos 
fïen  /  Contriburicn  en  ©erbingen  /  in  ben  &teöcn/ 
$0} ten  en  ten  pïatten  Hanbe  ban  23jabanb  /  ©laenöe* 
ren  /  <®ber-<®uartieren  ban  OBeïberïanb  /  Hurenbo^g/ 
Samen  /  en  be  bier  Hanben  ban  Ober-IÏSate  /  en  ban 
aïïen  anberen  pïaetfen  onber  ben  ©uanb  gcfeten  /  baer 
be  feïbe  Contiïbutien  fuïïen  honnen  gepjactiqueect 
toojben  ;  mitfgaber£  ooh  om  be  boozfj.  mibbeïen  en 
Contributien  fulft^  te  mogen  berboogen/  aï^nageïe? 
gentbept  ban  faben  faï  honnen  gcfcljicöen. 

Ban  geïijhen  te  continueren  ben  genecaïen  f^mpoft 

ban  't  Eout  /  en  't  reebt  ban  be  $afpoo?ten  /  en  be 
penningen  baer  af  p?oceberenbe  /  eenpaerïijn  te  nomen 
in  be  beutfe  ban  be  <0eneralitept. 

<®ok  te  toiïïen  berfiaen  tot  continuatie  en  opbebe 
ban  beConbopen  en  Uitenten/  totbe  erjuipagic  ban 
ben  Öojïoge  te  mater  gebeftineert  /  op  alfuïhen  €auc  / 

SLijfien  en  ojbje  /  al^  u  söbeïe  IBogenbe  tot  berboe* 
biuge  ban  aïïe  ongelnlujept/  ftaubenen  abupfen/  bo 
gemeenen  rebjeffe  /  fullen  bebinben  te  bebocen  /  en 
baer  mebe  befelbe  beffanb  mogen  siju  booznoobigc  o\v 
hofïen  ber  boozfcljzcben  equipagie  j  op  bat  baer  dooj 
be  mibbeïen  ban  #o?loge,  te  mater  en  te  ïanbe/  bi* 
ftinuteïijH  gebifüneett  |  nietbermengtmojben  totcon* 
fufïe  ban  fahen  /  en  ber  ïanben  groten  onbienfïe. 

€pnbelijft  /  nabemael  een  pegeïijh  in  ftcb  feïben 

tonbelijn  gaenbe  beftennen  moet  /  bat  b'opijebc  ban 
begemeene  mibbeïen  ban  Confumptie  /  geltjcït  bie  in 
i|oïïanb  en  Eeeïanb  betaeït  roojben  /  b«  ceebte  fon* 
bement  enbeboubingej^ban  ben  fïaet  öefer ïanben/ 
en  bat  be  nobtge  Contributien  /  tot  be^  ©panD$ 
meberfïanb/  met  geboeglijner  /  boseïper  en  minbec 
quetfe  (ban  bp  be  feïbe)  gebonben  bonnen  tooien : 

töoojbigsijn  genietenbe/  Dat 't  feïbe  ban  beg  ©panbf  ifcbbenDe  D'erperientie  't  feïbe  nu  beïe  faren  ïïïacr* 
jammerïijRe  eractien  en  obecbaï  beb?ijt  3ijnDe  /  Jbaec  ïijït  genoeg  geleect^23ibbcn  bie  bw  ben  waeb  alful^ Eanben  meberom  honnen  boutoen  /  en  be  bolhome 

©mebten  baer  af  reeenen.  JEÖtfê  't  meïh  be  ceDeue 
mebe  bjengt  /  bat  fpïupben  ooh  na  pjopojtie  tegen^ 
be#?obintien  contribueren/  bobben  bie  ban  benöa* 
be  in  u  €bele  JlBogenDe  bifcretie  toeï  toillcn  fïellen  / 
om  aï£  berbangenbe  befelbe  <l^uactieren  /  baer  boren 
tefpectibe  een  rebeïijhe  quote  te  mahen  :  <©nbertuf= 
feben  berfoehenbe  ober  be  ®?entbe  te  toiïïen  confen» 

hc  ï3?obintien  en  ̂ uartiecen  /  aï^  be  pjactijque  ban 

De  boo?fcb?eben  miDDelen  nocb  niet  aengcboectcnï)cb> 
ben/  Defeïbetot  baer  epgen  toelbaren/  berfehertöcuD 
en  befcljermiuge  /  cenmaeï  aï^nocb  toiïïen  bp  ber  banD 
nemen  en  inboecen/  Daer  af  fpïupben/  niet  alleen  De 

toelDaetfeïfë  meefi  fuïïen  geboeïen ;  maec  ooft  anbere 
©jobintien  /  befelbe  boo?  Tangen  tijb  booj  be  gemeene 

fahe  /  befenfie  en  toeïjlanb  in  train  gebwcljt  bobben? 

teren  o?binari^  termacnb  feben  bupfent  ponben/  en  be  /  en  ïjen  boo^t^-aen  berbjietenbe  /  bat  fulh^  niet 
ober  Hingen  b^k  bupfent  ponben  /  en  boben  Dien  Ijacc 

aenpart  tegen£  D'ertraojDinari^  Confenten  banD'an* bere  $>?obintien  /  ter  felber  pjopo^tie  en  op  De  termt> 
nen  ïjiec  boren  berbaeït. 

©erfoehenbe  bewffeu^  Defcn  /  Dat  u  *£Deïe  Mo> 

eenpaertijft  bp  Ijare  23onDgenoten  gebacn  too#  /  cou? tentement  te  geben. 

©erfoehenbe  bat  u  €beïe  ffêogcnbe  op  alle^  in  tijb^  /    ,    } 

fo  boojfeot  ijs  en  ooch  b^ucljtbaerloch  toilleu  refolbe* 
ren/  om  niet  onboojfien  te  #1  ban  beboo?ïijhe  nnb* 

öelen ' 



'45>o 
Het  vijf-en-d beien  /tot  uMKtetingetoan  fobanigen  bïoebfgen  ©panb 

bienehoe  /  betojelhe  bocï)  niet  anber£  aï£  tot  upterlpe 
toettooeflinge  befer  3lanben  /  en  uptroepinge  bcr  goeber 
tournee  ̂ ngefetenen  ban  bien  /  met  alle  magt  $  tracht 
tenöe.  Sllbuggebaenengeatcefïeectben i*  <®ttobii$ 
1598. 

ïf  ier  beneffenj*  ïjebben  bte  ban  ben  föabe  ban  &tate  / 
fcen  io  <3ctobzié  /  aen  be  peeren  Staten  töcneraeï 
noch,  toertoont  bp  gefcï)?ifte  bit  naboïgcnbe  /  lupbenbe 
albug: 

.Iflaörp 
betto» ninae 
ban  Den 
Rabe 
ban 
«8>rat*  / 
«en  De 

$eeren 
£>taren 
<B>cnc« 
rael  öer 
©rree* 
t%öe 
P?obfo» rtsn. 

£^tf/tf  Vermogende  Heer  en  , 

Die  van  den  Rade  van  State  hebben  nu  onlangs 
u  M.  E.  vertoont  de  tegenwoordige  laften  van 

't  Volk  van  Oorloge  en  van  de  andere  onkoften ,  be- 
neffens dien  tot  verfekeringe  van  den  Landen  gerequi- 

reert,  endaerby  verfochtde  middelen  en  Contribu- 
tien,  daer  uytdefelve  laften  voor  het  aenftaende  jaer 

i£99.vervallen  en  betaelt  fouden  mogen  worden;maer 
nuzedert  noch  nader  overleggende  alle  gelegen  theyd 
van  faken ,  in  manieren  als  die  fich  in  defe  conjunótu- 

rezijn  vertonende,  en  befonder  dat  onfen  Leger  te- 
gens  den  Vyand  te  Velde gebragt  zijnde ,  of  fchoon  alle 
de  Compagnienlo  compleet  waren,  als  men  bevind 
dat  fy  niet  zijn,  wel  bevonden  word  uyt  te  brengen 
een  goeden  hoop  Krijgsvolk,  dan  nochtans  niet  fo 

groot  is  als  den  dien  ft  van  't  Land ,  ten  refpecte  en  pro- 
portie van  des  Vyands  macht  wel  foude  vereyffchen  ; 

Daer  van  ook  oorfake  is  de  grote  menigte  van  Frontie  - 
ren,  dewelke  voor-al tegens alle furprinfe  en  geweld 
tnet  genoegfaem  getal  van  Volk  van  Oorloge ,  befet 
en  verfekert  moeten  worden,en  dat  daer  tegens  de  Vy- 

and nu  ontledigt  zijnde  van  den  Krijg  tegens  Vrank- 
rijk ,  middel  heeft ,  om  des  te  meer  Volks  tegens  ons 

in  't  Veld  te  brengen ,  ja  meefter  van  't  Veld  te  zijn ,  in 
voegen  dat  daer  in  by  alle  manieren  tot  des  Lands  mee- 
fteverfekertheyt  dient  verfien:  gelijk  als  met  de  hulpe 
van  God  Almachtig  wel  kan  gefchieden ,  by  allo  verre 
de  gemeene  Provinciën  believen  willen  de  fake  be- 

hoorlijk te  behertigen ,  en  dien  achtervolgende  te  ver- 
ftaen  cotlichtinge  van  eenig  getal  nieu  Krijgsvolk,  bo- 

ven de  gene  die  tegenwoordig  in  dienftzijn,  om  daer 

xnede  het  Veld- Leger  te  mogen  verfterken.  't  Welk 
indien  hier  bevorens  oyt  der  Landen  dienft  vereyfcht 

heeft,  fo  is 't  felve  befonder  altans  te  meer  nodig,  niet 
alleen  tot  des  Vyantsafweer,en  om  te  beletten  fijne  in- 

vallen in  de  platte  Landen  en  belegeringen ,  de  welk 
hy  foude  mogen  voornemen  j  maer  ook ,  om  met  goe- 

de vruchten  tot  fijner  geheeleconfufie  te  mogen  waer- 
nemendeoccafien,  in  defe  tijd  hem  fo  fchoon  prefen- 
terende,  alsnamentlijk,  door  de  dood  van  den  Ko- 

ning van  Spangien,  dewelke  fonder  merkelijke  ver- 

anderingevan faken,  aen 's  Vyands  zij  de  apparentel  ijk 
niet  welaf-lopenkan,-  daer  by  dat  nu  mede  opgeno- 

men is  het  fubijt  vertrek  van  den  Cardinael  na  Span- 
gien ,  latende  het  prindpael  beleyd  van  fijne  faken  aen 

perfonen ,  de  meefte  kenniffe  van  de  faken  en  geftelte- 
niffedefer  Landen  niet  hebbende,  en  ook  mogelijck 

diergelijkeweynigby  der  hand  gehad:  Gelijk  mede  al 

noch  is  continuerende  de  muyterye  van  't  Garnifoen 
Van 't  Kafteel  tot  Antwerpen,  gelchapen  zijnde  noch 
yet  groters  te  veroorfaken ,  als  in  voortijden  wel  gefien 
is:  en  wie fiet  niet  waer  toe  tenlaetften  noch  gedyen 
vrilleftdeonchriftelijkeproceduren,  dewelke  den  Vy- 

and voor  fijnen  eerften  intrede ,  met  fo  Barbarife  wijfe, 

op  den  Neutralen  Naburen  jegenwoordig  isgebruy- 
kende  :  Behalven  dat  ons  wel  tot  een  fpiegel  moeten 
dienen  de  ongehoorde  jammeren  en  verwoeftingen  , 

die  hy  daer-en-boven  in  't  befonder  tegens  die  genen , 
de  welke  van  de  ware  Religie  zijn,  hoewel  hem  geen 
Onderdanen  zijnde  ,  plegenden  is :  Wefende  fijnen 

ingefogenen  haet  tegens  de  voorfz.  Religie ,  en  de  ge- 
meene Vryheyd  van  den  Lande  fo  verwoet ,  dat  hy 

defelve  ook  by  de  Neutralen  (hoewel  hem  daer  in 
geenklcyn  voordeel  waer  gelegen)  niet  kan  inhouden 
noch  bedwingen.   Waer  uyt  wel  klaerlijkis  arte  ne- 

men, wat  defe  Vereenigde  Nederlanden,  als  gepre- 

artigftc  Boek.  1 5 
tendeerde  Onderfaten ,  voor  tra&ement  van  fulke  Na- 

tie fouden  te  verwachten  hebben ,  indien  fy  by  eeni- 

gen  fpecieufen  Pays  fouden  mogen  t'ondergebracht  en 
gefubjugeert  worden  :  Daerom  fo  hebben  cie  van  dert 

Rade  geheel  nodig  geacht,  dit  felve  boven  hare  on- 
langs overgegevenePropofitie  alnoch  aen  u  M.E.  te 

vertonen ,  en  daer  by  te  verfoeken ,  dat  defelve  ten 

aenfien  van  defegelegentheyt,  hen  nochfo  vele  fou- 
den willen  evertuerén ,  om  boven  de  Confenten  by  de 

vobrfz.  Propofitie  begeert ,  alnoch  op  te  brengen  over 
alledeProvintien  voor  het  toekomende  jaer  vijftien 

hondertnegen-én-cnegentig,  eensdelomme  van  fes 
hondert  duyfent  ponden ,  om  daer  mede,  gelijk  als  mee 
de  penningen  aireede  gekomen ,en  die  noch  fullen  mo- 

gen komen  uyt  het  rembourffement  te  doen  by  fijne 
Majefteyt  van  Vrankrijk ,  te  bewegen  alfulke  nieuwe 

lichcinge  van  Ruyteren  en  knechten  ,  alsde'elve  pen- ningen daer  toe ,  en  tot  het  onderhoud  der  felver  fullen 
mogen  ftrecken.  Ten  eynde  het  Leger  daer  mede  te 
verfterken, en  alfo  den  Vyand  in  alle  occurrentien  met 
meerder  verfekertheyd  het  hooft  te  mogen  bieden, 

't  Welk  indien  gefchied  (gelijk  als  wy  niet  twijfelen,  of 
uM.E.  hen  daer  toe  fullen  verkloeken)  men  fal  met  de 
hulpe  van  God  Almachtig,  eer  lange  fien  den  Vyand  in 
confufie,  verloop  en  ruine  geftelt :  Behalven  dat  daer 
mede  de  herten  der  Gemeenten  fullen  worden  geftijft , 

en  ook  de  Nageburen  geanimeerr ,  om  des  Vyandsge- 
dreygaen  overval  en  enorme  handelingen  met  geweld 
te  beter  af  te  weren  en  te  wederftaen;maer  alfo  u  M .  E. 

wel  confidereren ,  dat  defe  fake  met  aller  vlijt  moe:  be- 
neerftigt  en  geenfints  mag  uytgeftek  worden ,  fo  ver- 

hopen die  van  den  Rade  ook,  dat  uwe  M.E.  hier  op- 
hare  vruchtbare  refolutie  en  confent  fullen  inbrengen 

ten  langften  binnen  de  maend  November,  't  Welk  u 
M.E.  ook  op 't  ernftigfte  alnoch  gebeden  en  verfocht 
word.  Gedaen  in  den  Hageden  20  Odtobris  1 ƒ98. 

D2Öertojerbe  eenige  <*Bebeputeetben  toan  ben  ©o?fï 
ban  Cïetoe  in  't  3Leger  op  '$  43?abentoeect  /  aen 

fijn  <tf  rcelï.  gefonben  /  ontrent  befe  tijö  /  toectonenbe 
hoe  Dat  ben  3lomitant  toafï  alle  bagen  be  pïaetfen  en 
èteben  fijn£  llantg  innam  /  en  aïbaer  tegen  fijnen  tuil* 
ïe  boo?  fijne  :§>oïbaten  <o  £>pangiaerben  /  Italianen/ 
Jtëalen  en  anbere  Jtatien  /  alle  moebbjiïïigbebcn  en 
tprannpe  gebnipHte  ober  fijne  (^nbetfaten }  fonber 
oatbcnSübmiraiitbacrotocr  eenige  fïraffe  bcbe  boen* 

toaecom  Ijp  't  fclbeniet  a?ïeen  eenige  Utm  -  Bojfïen  en 
-Bojfïeii  be£  ï^epïigen  töp£ ,  maer  ooft  bïe  ban  ben 
iBëfïpïjaelfcljcn  fórcptj  rjehïacgt  baöbe  /  en  Ijaböen  be 
foeur-©o?fïcn  belooft  aen  ben  fóepfer  te  fenben  /  en  fa 
ben  itepferbaer  in  niet  toer  fage /  jbuben  fp  felfé  mib* 
beien  bp  ber  ïjanb  nemen ;  en  bit  ban  ben  ÏÜMp  jjaclfen 

ftrepts'babbengeconfcnteertbjie  bupfent  Jitëannen  te 
Iicïjten,  ominbe&tebenaï-om  tot  tegentoeer  te  ge^ 
b^upften:  «Ênpjotefieerben  bc  tooo?fch,?etoen  45ebcpu' 
teerben  tooo?  ben  |^mce  lï^auritiu^  /  èabe  ban  £>ta* 
te  en  ttrijg^-raben  /  bat  alle  't  gene  be  ©panben  öaei 
aen  beben  /  niet  gefeïjiebe  bp  eenige  connibentie  of  oog^ 
ïnnftinge  ban  Ijet  Hanbfcïjap  ;  maer  bp  louter  ge* 
toêlbentoeber -toilban  ben  ©o?f!  en  ban  ben  3tanö- 

fcljap. ©efen  niet  tegenfïaenbe  Ijabben  be  Staten  ban 
be  ©etcenigbe#?orjinticnb'opmie/  batbe  affifïentie 
ban  ben  lieur  en  ©o?f!en  niet  Komen  foübe ;  toant 
ben  II Dmtcant  niet  op  tycït  abfolutelp  te  gebteben 
ober  en  in  be  &teben  ban  ben  Bojfl  toan  ftïetoe:  ̂ p 
fcl)?eef  aen  bie  toan  23oeftboït  /  bat  l)p  in  tjare  ̂ taö 
begeerbe  te  leggen  yoo  ̂ aerben  en  iSupteren  /  en 
aen  bic  ban  25o?uen  300/  en  paflïerbe  bafïmettjet 
meefïenbeeï  toan  fijn  ©oïft  /  <0cfcïjut  en  3fimunitie 
ober  ben  iStjn  tot  25erfe  en  ̂ fop  /  en  berforfjt  aen 
bit  toan  DDefel  /  bat  ÖP  in  bare  jötab  mocljt  leggen 
ttoee  bupfent  jÉahnen  te  tooet  en  bunfent  te  pacr> 
be/  ofbatfe  fouöen opbrengen  tfcoee  ïjonbert  bupfent 
kronen  aengelbe/  en  ̂ oob  tooo?  fijnen  Heger  tooo? 
betijb  toan  een  macnb/  en<©flagier^  ïctoerentot23u- 
rilt  /  bat  bt  $2ince  IEaurit3  geen  aenflagen  foube  ma» 
ften  ontrent  IDefel  of  ober  be  Eippe  /  en  biergeïijcue 

onbil* 

?*• 

•btpii' 
UtttKïl 

ban  bt ban ftfebe 
bomen « in'tZt 

§rrbdi 
ben 

i  n:\zt 
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in 
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in 
Linnen 
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etn* 
cnteect 
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•nöhn 

pafle* aftooj* 
:on« 
moe* 
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onbiÏÏrjhe  fahcn  meet  i  aï£  ooïi  bat  fa  aïïe  be  f>jcbiV 
ftanten  fouöcn  boen  bectrcchcn  /  en  aïbacr  ontfan^ 
genbe<0eefïeïijhliepD/  ^cfuijtcuenanüecc.  3Weban 
JBefdfecc  bccflagcn  jtjnbe  in  befe  faue  /  Ijeööcn  tot  bct^ 
fdjepben  ecpfen  hare  43cbcputcccbe  aen  ben  ̂ Cbmi 
rant  gcfonben  /  (jem  ïjare  jéeutcaïitept  bertonenbe  / 
tieti  niettemin  eenige  penningen  p?efenterenbe/  boclj 
niet  confonn  be£  Slibmirantg  bcgcercu  j    toaecom 
fp  baec  boomaemfïe  SÊtagecije  bebe  becgabeceu  in 
öc  grote  Stofte/  albacc  ïjenlieben  boo?geljoubentocr; 

be  't  gene  ben  30Dmirant  op  ïjenlieben  toag  bcifoe 
ftcnbe  /  toatp^efentaticfpïupbenïjemalreebe  gebaen 
babbcn  /  baec  na  fin  niet  ïjabbc  toillen  ïi  in  fleren.  3Dacr 
toaren  bibecfeopinicn/  eenige  meenben  fp  fouben  ga- 

re Xfepljepbi  en  j&eutraïitept  fïen  te  Dcfenberen  /  en 
bacr  feiben  befcjjrrmcn  ;  anbere  bat  men  be  Staten 
«Öcnetadtotljulpebetfoehen/  en  bet  Staten  ftttjgö- 
boïfc  innemen  fou.be :  €pnbhjh  om  niet  alle  ben  lafl  en 
5toatigljeben  op  fjarett  Ijaïf  e  te  hcijgen  /  betotjle  ooit  bcr 
graten  ftrtigéboïft  noen  niet  alle£  bnbrrlianb  Itaü 
ben/  maec  bat  ben  98bmicant  bagdijh£  flcchcc  toert; 
bonbeu  caebfaem  om  te  fïen  met  ben  28bmicant  te 
aceojbecen  /  en  het  innemen  ban  liet  ftrijgöboïhaf 
te  hopen.   SWfo  fonben  fu  bate  4$ebeputeerbe  aen 
ben  Iflbmitant  /  en  pwfenteetbe  f)em  eenige  beleef- 
de  bereeringe  ;  toacr  ober  fu  ten  ïcfïen  in  2Cccoo?t 
jtjn  gekomen  ben  ii  &ctobji$/  mit£  batfe  boojlja» 
re  &tab  alleen  fouben  opbrengen  lionbert  en  bijftig 
bupfent  Padberg  /  en  bupfent  j!@aïoec£  Rogge ;  fp 
forsten  baec  mebe  in  te  bebingen  Reeg  /  <0net  en 
«Smmecth  /  ban  ben  3Cbmirant  totlbc  baec  toe  niet 
berfïaen.    <&tc  ban  ÏDcfcI  bonben  befe  fomme  tipt  be 
beurfeban  be  $taD/  fonbec  be  23o?getije  met  Con* 
tribut ie  te  besteneen ;  fp  Ijaöör n  ooit  gaerne  be  bupfent 
jflöalber  Rogge  met  <&eïbe  afgehocfjt/  ban  ben  51  b 
mirant  tetlöehet  niet  boen.    t^ieban  kanten  arco: 
öeetben  ooft  boo?  acïjtien bupfent  43ulben£/  en  cent 
0e  $tebcn  meer/  hoekten  ijacr  b?p  ban  be  quelïagie 

ban  't  43arnifoen ;  toaer  bit  oBcïb  tnocfjt  feec  toepnig 
^elpenin  bie  tip  /  ober  ïjet  groot  ©oïlt  bat  ben  Hb 
mirant  baecl)abbe/  baeromfjpbaec  mebe  en  met  cc 
tiiggdb/  batÖpbanSömffeïgeftregenfjabbe/  ï)p  be 
cefïe  ban  be  ê>pahgiacrbcn  ben  Rijn  bebe  pafferen/ 
taant  fn  eer fï  niet  pafferen  tailbeu  fonbec  gelü  /  Ujaer 
om  be  anbere  Natiën  feec  quaujh  te  bjeben  toaren/ 
danfptoetbenboojbe  £>pangiaerben  in  bebtaang  ge 
gouben/  fo  batfe  niet  bo^fïen  muptineten.  ©acttoaö 

Vervolg  der  Ncderlandfe  Oorlogen, 
en  fonbec  fienhmbeu  een 

45>ï 

unre  beraetg  te  toinen  ge- 
ben/  maehtenfefo  bebjcefl/  bat  fp  te  bKbcn  toaren 
tbjee  ©aenbclen  Öupterenen  ttoee'  ©aenbelen  Doct= boiu  ui  te  nemen ;  maer  ben  ̂ bmirant  iepbe  bacr  8oo 
jgan  in  ban  aïfe  Baden  /  (lellende  tot  èoubernene 
albarr  ©on  ̂ cbjo  b'SCpbar  /  öïc  toepnig  bacr  te  boren <aauüerucur  ban  23nrih  toag  gemaeht  /  altoaer  in  fijn 
plaetfe  quam  een  3©al^  «tapitepn  ban  ijet  Regiment ban  ̂ cijicourt. 

€mmerift  ïeggenbe  tyie  mijlen  lager  /  mebe  ben  Ifrr  »fCbart 
togban  ïHlebe  tocbcljorenbe/  t^  een  bermaerbe  göcbe  «n.me' 
^tab/  enbpnafogroot  aïjj  Befel/  iécen  ̂ >tab  öir t,fc  «f- 
feerCatholijrti^:  ̂ e  JBagifïraet  fonb  aen  ben  Ha  SS"" mirant  /  ïjaer  feïben  aenbiebeube  /  berforhten  met  alle  at>.n(* 
beïeefthepb  Ijet  innemen  ban 't  <6acnifoen  te  ontgaeu  i  "nI maec  ten  fjeeft  ïjaec  niet  gebaet  /  gep  mebe  niet  bat  fp  jfJc  t 
t  bacr  na  opentltjlt  toepgerben  \  taant  fienbe  be  <%>at e  <Bjaoe 
njc  geplant  ïjeeft  moeten  bangclijlten  boenal^  alle  tic  **" 

anbere  en  Ijaer  opgeben :  ̂ aec  toerben  ontrent  1 500 '  "1'  t Man  ban  alle  Natiën  in  <£atnifoen  gelepb/  en  ftarcU,,,,. 
ban  3longebaï  /  «fyabe  ban  Sducguop  toerbe  albar  bemru» 
<6ouberneur  gemaeht.    ̂ nnce  Ifêautits  berfïacnbr  affteic 
bat  ben  ©panb  na  <emmerih  toa^  /  bebe  tot  Oin  berfe*  mIr 
heringe  op-epfcljen  be ̂ Jtab  en  fóafïeel  .^ebenaer  /  Die  &S, 
bacr  bp  gelegen  en  fóleefë  3ijn  /  borö  toilbe  be  3^ofTaerr  en  c* 
ftet  liiafleeï  nietapgeben  /  booj  en  aï-eer  be  $ ecre  ban  JJie,*c' 
ttojbceh'tfelbemct  ttoee  ftueften  <6efcljut^  me  be  ;^-öcrc„ 
fchicten/  en  boe  gaben  fp  't  obec  m^t 

©o^ber^öeeft  be  feere  ban  fóo?beeh  Ijet  föoïïjupg  mm 

opge^pfetjt/  enbaergefcï)utboo?geb?adjtl)ebbenbc  Jg"', [lebben  fp  ïjetopgegebenop  Conbitie/  bat  ben  ̂ of  bm 
facrt  baec  in  ttoee  lüamecenbip  Rebben  foube/  omftjn^  ©figt- 
peeren  €oI  in  te  ontfangen.  inn*  fat 

©aecnai^  ben  ̂ Cbmirant  getogen  na  <Öïtenberg '  f0'* 
ïatenbe  Cmmerih  en  öee^  tod  befet/  en  boenbe  in  €m^ m9% 
mecift  brengen  meefï  alle  ben  ©oojcaeb  ban  fijnen  He* 
gec:  ï|p  üetie  ooh  9!felbucg  innemen/baec  bele  ̂ o?ger^ 
becrlijh  omgebracht  toojben. 

5^en  bijfben  .^obem^i^  bette  ben  SCbmirant  tyie 
Regimenten  ban  fijn  Bolh  na  ̂ eutecom  tccchcn: 
3Pc  <6^abe  ban  ï?obeuïo  meenbe  bit  bolh  tcbefpiiir- 
gen/  banöpmifïeöaec/  boo?  bienï)pquaujh  gcinfo?- 
meert  luaë  ban  ben  toeg  bie  fp  namen-  <&e  p:mcc  ban 
<^rangicnbecf!aenbebatben  3Hbmicant  ban  meenm- 
ge  toa^  ̂ eutecom  te  beleggen  /  rcfolbeecbe  /  met 
fijnHegecna  ©oe^burg  te  trecfeen/  baer  toe  Ijp  tec* 

flonb  alle  't  <*3efcluit  te  frijepe  bebe  boen  /  ozbonriecen* 
eenSfngenieucbp  ben  Slbmicant/  betoelhe  een  Hin^  bebenv0?abe  ban  l^oijcnto  ontrent  Ijet  (Colljnp^  te  blij 
nen  Stugge  geinbenteert  Ijabbe/  bie  honfïig  genoeg  ben/  met  l)et  Regiment  ban  <0?abe  ban  €rnfï  ban 

otrtbp 
cnïö. 
mant 
iet 
iarat' 
ienbe' 
t. 

fetjeen  om  te  pafferen  ojöinaire  öibicrcn  /  en  eenig  ma 
tig  getal  ban  ïstijggboln;  fp  toa^  gemaeht  ban  ttoee 
lange gcobe Webben/  metCingcfóban  ^abeï^/  en 
aen  behanten  met  fïeche  boo?ben  en  Iijflen  ban  hout 
betodhe  floten  in  be  Kanten  ban  fehece  hlepne  ̂ djupt; 
ien^  /  betoelhe  fe^  met  alle  ïjaer  gereebfcijap  genoeg  op 
eenen  Slagen  mödjten  /  fo  bat  alleen  bier  l@agen£  een 
25?ugge  boecben  om  ben  Rljtjn  te  paffecen ;  maec  ijoe* 
tod  be  gene  btefebabbe  geinbenteert/  boojgaf  bat  liet 
Bolh  baec  obec  foube  honnen  paffecen ;  met  geleberen 
banbtjben  /  nochtans  betoonbe  be  erbacentnepb  au 
bec^  /  mitjï  baec  ober  paffecenbe  een  pecfoon  alleen  ban 

b'eenesgbebe^Rtjn^totb'anbece/  fotoa^  ban  no= 
bet)etmibbei  tod  te  ijouben;  toant  inbten  men  meer 

aen  b'eene $ijbc  toeging  ban  tot  b'anbece  /  fo  f tontmen 
in  mechdijh  pectjhd  ban  te  ballen  /  betjalben  bat  bate? 
ïijh  &et  ïmnen  fcljeucbe  /  't  toelh  men  toebec  mofï  lap^ 
pen  /  en  be  ê>cöupthen^  liepen  bol  toatec/  en  al  Inahhcr 
maec  een  lo^  /  bie  machte  alle  be  anbec  onnut 

3&en  ̂ Hbmicant  liet  ficlj  nu  bunhen  /  bat  Ijettijb 
toa£  om  nu  l)ct  Bolh  m  be  Ulecffc  ̂ teben  te  loge 
ten/  enbeöibiece  gepaffeert  3ijnbe/  i£  öp  gehomen 
boo?  Ree^/  ïeggenbe  ontrent  feg  mijlen  benebcn  We 
fel  /  betoelhe  Roomg  ütatljoïtjh  5tjnbe  /  fonben  aen 
bentibmicant  om  fid)  aen  te  bieben/  foeftenbe  met 
beleefttjepb  te  ontgaen  liet  innemen  ban  aBarnifben  ; 
ban  fïenDe  bat  ben  Ifibmirant  gereebfcijap  machte/ 
om  ïjenlupben  te  befclpeten  met  feben  fluciten^cfcijut/ 

Oei- 

.fèaffou  -;  m  ccn  walbe  Regiment  Schotten  /  en  negen 
©anen  Ruptcc^  /  met  eenig  grof  <6efclnit  /  op  bat  ben 
Buanb  in  be  23etutoe  niet  foube  houten  /  en  om  be  feï- 
be  23etutoe  ban  't  €oïljup^  af  tot  ̂ upffen  toe  te  betoa* 
ten  5  enljptoogboojt^met  be  cefïeban  't  ïegec  en 
4?efcl)ut  na  <£)oejjjhücg  (  om  bat  te  betoaren  en  baec 
mebebeBelutoe.  ï)p  Oebe  baec  ooh  be  2$utgge  ban 
beu  <J3cIbcrfen IBecrD  boeren/  en  ben  feiben  IBecrb/ 
of  €planb  /  liet  l)p  feec  fterhmahen  en  retrencljC' 

een. ®en  ICbmicant  stjnbe  met  alle  fijne  macï)t  boo» ^cutecom  gehomen  /  ben  feflen  4^obembn^  /  beeft  9bmt> 

ben  feiben  nacht  boo^beJPoc^burgfepooite  bier  ftuc^  irrflg"rrt hen  gcofvi5ef>l)ut^  boen  planten/  fonbec  be  £rab  opCnbe. 
te  cpfcijen  /  om  befeïbe  alfo  in  bec  ïjaefïc  te  oüecbailen  /  fcöfet 

en  baec  mebe  be  hleunc  &tebm  een  fetyih  acu  te  jagen  /  ®""e" 
en  fcljoot  bacr  op  ban  '$  mojgeng  tot  '*S  acötcruoen^  / 
jijnbe  bc  ̂ tabalbaec  op  fïjü  alberjtoahfïe  /  en  fonbec 
Cocljt-23mgge  /  3nnbeaï-omeentoeehe^tab/  baec 
in  niet  ban  biec  Baenbelen  ̂ olbaten  toaren  /  nament- 
hjh  /  be  ©aenbeïen  ban  <©ijfelaec  /  ̂»to?m  /  Ha  «a?ap^ 
pe  en  Hdjtljoben  /  en  om  befelbe  niet  lange  tijD  te 
geben  /  plantc  fap  ben  nabolgenben  nacljt  baec  boo? 
nocl)  beectien  flucheti  ©efetjut^/  op  bepöe  be  jijbeu 
ban  befdbe  ©ocsburgfe  ̂ ooite.  <^ie  ban  ̂ cucecom 

fïcnbe/  batbe^oo^tehacftafgcfcljotentoa^/  enbat- 
'ernoclj  meer  43efcènt^  geplant  toag  /  fo  begonben/ 
fo  tod  bc  £>olDatcn  al^  Söojgeren  hlcpnmocbig  te 
tooJben  /  bufonbec  om  bat  be  ̂»tab  /  tegenp  foöanigen 

l^elt- 
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$rit-1teget  onboojfien  toa£  /  en  mitg  batmenljace 
nopt  ïjabbe  boen  fommeren  /  t>?ce^ben  Dat  bPfe  met 
gemelt  meenöc  te  oberbaïïen  /  en  Den  balg  af  te  fi# 
Den  /  om  met  bact  exempel  anDere  ̂ tebcn  te  boen 

niet  raetfaem  te  betfoefcen;  toant  ïjet  een  grote  toer* 
mcteïïjepbt  foube  5Ön/  nocrj  een  fóebiere  tepafleeen/ 
enfictjtebegeben  in  ïjet  ingetoanb  ban  fijnen  ©panb/ 
Daer  baer  geen  ©ictualie  ïtonbe  boïgen/  Daet  fn  nocb 

bei:rdj!icHen;fo5ijnöe|iaaciiflcatfncnDe$lapttepnen  |  2dmgge/  nocrj  &cbepen  /  noeïj  gereetfebap  ïjaDDen/ 
fep  een  beugabect  /   en  Rebben  goct  gebonben  eenen  om  baer  ober  te  nomen  of  toebec  te  beeren;  barrbp 
(Stommel  te  boen  flaen  /  en  Sïppoinctement  te  bet* 
foeften ;  't  toelb  bolbjacïjt  3ijnöe  /  $ijn  tot  ben  Ktomis 
rante  uptgegacu  De  fóapitcpnen  <8ijfelaei'  en  %a  <0?ap* 
pe  /  met  ttoee  S3uegermeefreren  /  berfucnenbe  De 
ttapitcpnen  / batfc  b?p  fouben  mogen  upttrechen  /  j  £egec  /  fonbec  bet  toeïhe  be  donatie  en  €eanfpo?t 

Sctoeer/  ©acnbelen  en25agagie/  en  iban  be  Beberlanben/  en  bet  gebolg  ban  Dien/  ber- 

rie 
ban 
föeutë» 
com  ge 
teenöQfc  met  baer  bolle  <8ctoecr 
•*•  De33ojgecen/  Dat  25o?geré  bictoilben/  mebe  fouben 

mogen  bectrechen/  mitg  jjebbenbe  tijt  ban  een  ïjalf 
jaer/  om  bate  <6oebcren  te  bctïtopcn/  en  boo?tgbe 
anbere  23ojgeeen  te  Ijouben  bp  bare  f^ibiïcgieu  en 
«SoeDcren.  3£en  Hibmirant  toilbe  bier  toe  nietbec- 

(ïaen  /  en  ïietfe  toebecam  tocc'rj  gaen  /  ten  mare  fp 
ïjaecopgaben  geljeel  in  fijnen  tjanben  en  tot  fijne  bi£* 
cretie  /  ban  na  beïe  moepten  /  en  bat  be  ftapitepnen 
bertoonben  /  batfe  nocb  tfefïig  tonnen  ftcuptg  bab* 
bml  en  batfe  baer  mebe  be  23jefleliebeetoiïbenboen 
fpjingen/  enbe  £tab  aen  bjanbe  fïelten/  en  aïleljet 
ftóren  berbetben  bat  in  be  £>cab  toa£  /  ban  baer  felben 
in  bifcretic  obecgeben:  &o  $  ïjenlupben  ten  laetfïen 
bergunt  /  boo:  fa  beïe  ben  ̂ oïbaten  aenging  /  om 
upfte  treeften  met  JBapeneu  en  23agagie  /  maer  te 
moeten  oberïeberen  bare  ©acnbelen  /  en  belobcn  in 
fegmaenbenbupten  ̂ ofïanb  en  £elanb  niet  te  biencn 
tegen  ben  Honing  ban  &pangien/  nocb  ben  v£ct5- 
ï^ertog  ;  en  aen  be  Boderen/  Ut  en  begcecbe  ben 
Sïbmirantgeen  ̂ fippoinctemente  bp  gefcljjifte  te  ge* 
ben  /  maer  beloof befe  op  fijn  tooojb  /  bat  ïjpfe  in 
goeberennogtein  ïeben  niet  foube  befeïjabigen:  ̂ acr 
mebe  be  fcapitepnen  en  S5urgemeefleren  ten  ïaetfïen 
mofïente  bjeben  toefen/  fienbe  batfe  niet  meerttrij* 
gen  nonben/  en  jijn  be  feïbe  alfo  uptgetogen/  fom- 
migen  feggen  Den  acbtfïen  ./  en  fommige  Den  negem 
Den  jfj(ïjc;nb?#.  3£en  Hbmirant  bont  alljicr  beeï 
^obifte  ban  Horen  en  fórupt  /  bact  toaten  ontrent 
ïjonbert  JBan  boouï  boob  gebleben  /  en  toel  fa  bele 
geqnetfl  /  onber  anbere  3&on  ̂ eb?o  ̂ armiento/ 
Sergeant  Jföajoj  ban  3£on  <CarIo^  en  J|ieronpmo 
<£imb?on  Capitepn  ban  öet  feïoe  Regiment.  3£en 
^ibrnfrant  fyzft  albaet  tot  <0ouberneur  gefleït  ben 

^apitepn  3gmigo  be  #tao!ia  ban  't  Regiment  ban aioupg  bel  Biïlar  /  met  600  «JBannen  /  <6arnifoen 
ban  aïie  Baücn. 

«fet  ̂ aecna  fonb  ben  ̂ bmirant  <^on  Houp^  De  ©e* 

5"h»re  ïafco/  na  ïjet  ̂ up^  te  ̂ cïjuplenburg  /  met  eenbeeï 
ö Sa  ®0Ï^  /  f n  öcDe  htt  fe'be  fommeren  en  op  epfeben/ 

met  b|epgem£ntcn  /  bp  albien  bp  baer  boo?  <6e* 
fcljutfoube  moeten  brengen  /  bat  [jpfe  alle  fouDe  Doen 
bangen.  ®c$  peeren  ban  Qbapg  ̂ oneïagDacrmet 
fijn©oïh  op  1  en  gaf  boo?  anttooojDe/  Dat  bemban 
fijn  <£rcellentie  belafl  toa^  /  Dat  toeï  te  betoaten 

5^ou  ULoup^  DeDe  tcrfïont  't  feïbe  ï^np^  berennen  /  en 
b^aebt  baer  boo?  tyvt  fiuchen  <&tfcfyut$!  baer  mebe  bp 
't  boo^fcbieben  bup^  een  gebeeïen  Dag  lang  Debe  be- 
fokten  /  en  noeïj  meefr  alle  ben  nacbt.  5^e^  anberen 
Daeggbenu  Bobemb^tó  Ijebben  fpljet^up^oberge^ 
geben  :  %&t  iiapitepn  ̂ jonhïjeer  ̂ irch  ban  ̂ ojt/ 
uptgaenbemet  een  mirte  roebe  inberjanb/  acbtcrïa 
tenbe  ©aenbel  en  3Bapcnen.  ̂ n  bit  erpïoict  toetD 
^onï^teronpmo  ^ugufïrjn  fijn  recljtec  arm  lam  ge- 
fetjoten. 

^en  io  $obember  iö  Den  <i5?abe  ban  ©pa  in  't  %* 
gerban  Den  ̂ bmirant  geftomen/  met  23?iebenban 
ben  Carbinael  ̂ lnb;ea^  ban  ̂ oflenrrjft  /  Dat  ï)p  in  al- 
ïengebaïle  met  f^ct  Hegcr  be  fafféï  pafferen  en  opbe 
©elutoe  gaen  logeren  foube.  <Öen  pegelijlt  bonb  billp 
Dat  te  gcboo?famni ;  maer  ïtomenDc  te  bifcoureren  /  op 

toat  toijé  uk  men  fulli^  in  'ttoerït  fleïlen  foube/  fo 
toerben  baer  fo  bele  jtoarigbeben  in  gebonben  /  bat  ïjet 
onmogelijk  ferjeen  :  be  minfl  ban  bieu  toa^  /  bat  be 

t^inccjÉaurit;  aen  b'anber  5tjbe  lag  met  een  3teger 
ban 8000  man,  mant  bet  Steger  banbenUbmirant 
toa^  voel  1 8  of  zoooo  fierli  /  nocöran£  öonben  fp  fuïb.ö 

nocb  gebocgt  /  bat  febert  ïjet  innemen  ban  ©euteeom/ 
ïjet  genoeg  fiabig  geregent  babbe )  en  bat  bet  toa? 
tegen  ben  mille  en  o?b?e  ban  ben  Cttj-^ertoge  /  De 
toelïte  niet  fo  feer  begeerDeal£  be  conferbatie  ban  bet 

Inacno men  bp 

te 

^paen» 
fen 

loore  gerenent  en  geaebe  foube  gemeefï  /   en  Daer 
meDe  De  Staten  baren  falteu  ten  boogbfleu  berbe^ 
tert  /   en  De  bare  in  De  meefïe  rupne  fouben  ge- 
bjac&t  bebben;  toant  te  befertijö  babbe  ben  1£bmi' 
rant  abbertentie  gettregen  /  Hat  be  Staten  fe^  bup* 
fent  jprancopfen  tot  affiflentie  toaren  bermaebteube/ 
onberljet  belepD  ban  ben  Heere  beïaSobe  /  en  De 
Coïonel^  Cbaflilbou  en  anbere  /    en  bonb  grote 
occafien  berfupmt  te  bebben.    <Den  5ibmirant  bec- 
abbeeteerbe  beVe  en  meer  anbere  confiberatien  /    en 

bpfonber  ban  'tgebjea  ban  geïbe     ï\tt  toela  fo  mer-  (Foi 
helijft  toaö  /  Dat  bp  genoobfaeht  toa^  te  tugge  tehee* 
ren  na  be  Neutrale  Eanben/  en  gerefolbeert  bet  %£> 
ger  in  befelbe  in  45amifoen  te  leggen  /  en  om  ficb 
niet  al  te  berre  af  te  febepben  /  ban  baer  men  bien  ï^erff! 
be  <^oo2loge  geboert  fyifobt :  #ier  toe  i)teft  bp  ge- 
ftofen  fin  3tanb  ban  iBeflpbalen  /   en  tot  fijne  re? 
fibentie  be  &tab  ban  öee^  /  tjet  eerfie  Üegtment  bet 
toelite  geo^bonneert  ma£  om  te  nomen  binnen  25oeK^ 
bolt/  een  grote  en  rijfte  ̂ tab  /  en  ban  't  patrimo* 
nie  ban  't  23i£bom  ban  JIQunfler  /  fiteft  moeten 
app;oeljeren  met  Uoopgrabcii  en  Crencbeen  /  en  !jet 
plariteii  ban  bier  Canon^  /  betoelcne  ̂ on  5loupg 
be  Belafco  berbjaert^ gebiaebt  babbe:  metöefcD#u* 
gementen  bebbmfp  betöegiment  ingelaten/  'ttoeilt altemael  Daer  binnen  gelogeert  i^  getoo^ben  I  bti\aU 
ben  De  Compagnien  ban  .^ermieuto  en  IHlntonio  De 
tïiba^  /  Detoelhe  ̂ on  €arlo^  te  ifelburgïj  lepDe/ 
boemel  bp  baer  eerfl  ttoee  halte  €artoutoen  boo; 
mofïe  béngen.    3&on  Eoup^  De  ©elafeo  i$  met  De 
Italianen  boojt  getroehen  na  3£o?fïen  /  biet  mijlen 
bojocr  ;  maer  fplnpben  toepgerben  bem  te  ontfan» 
gen  /  öebben  be  Rapenen  genomen  /  met  fufenen 
floutigbepD  /  Hut  fpDer  eenige  Dooben  en  bele  quet* 
(ten/  en  onDer  Defelbe  ooft  ̂ onStoup^  De  ©cïafco/ 
Die  Daer  ban  een  tBufquetfcbeut  fijn  lineftet  ?Crm  aLoup 

toerDe  ontfluc&en  gefejjoten :  niettemin  fp  benïup  f",**' Den  Daer  na  opgcbenDe  /  geeft  DP  alle  bcleeftrjept  en  tJctJ . 
rjeuöljepb  tegen  baer  betoont/  meer  banfpbertuacfjt  ̂ o;n 

babben  /  boeb  WH  befelbe  be  fleutelen  en  't  getoelb  b{«uc! 
ban  ber§>tab  na  Ijcm  genomen/  al 't  toeï»  niet  fon* 
ber  grote  be^toaringe  ban  De  23urgerpe  gefdjieti£. 

<Dafper  Eapena  i^  te  beurt  geballen  te  öeReïinfe*  «eh 
bupfen  te  logeren  /  en  fijn  öegiment  ö«ft  aïDaer  «"& 
meaber  feljabe  geleben  Dan  De  anbere;  toant  W  ban  fnupfJ 
ber  &tab  oociJ  toepgerenbe  't  Bolcb  te  ontfangen  /  m% 
toa^  noöiglj  om  Ebopgraben  en  Crencbcen  te  ma* 
ben  /  en  Ijaer  te  bf  feljieten  met  ttoee  fïucuen  <!3efcbutjl  / 
Hie  ©on  3Loup£  beBelafeo  bem  gefonben  Ijabbe  ban 
^o^fïen;  becljalben  Eapena  beCapitepnen  ban  fijn 
0egmient  /  bie  be  Boojtocbt  ijabbm  /  jignacl  geben* 
be  ban  aen  te  ballen  /  Rebben  be  Capitepnen  3lïonfo 

be  05aHarDo  en  ̂ on  €l)?ifiobal  be  ©elafeo  't  felbe 
gebaen  met  fulnen  refoïuptöept  /  en  met  geen  min» 
ber  ongeïucït ;  toant  fp  bp-na  neffen^  maïnanbe* 
ren  boob  ter  aerben  geballen  jijn  ban  iloerj»  ge? 
trert  3t)tibe :  ̂ on  Öob^igo  /  #once  /  ̂ilbana  en 
Bieba  /  bebieïben  be  JlSuur  of  ÜM  /  altoaer  fp  nim 
nactjt  gelogeert  bleben  ;  en  bk  ban  binnen  fienbe/ 
bat  men  ficb  bcrepben  /  om  fjaer  met  erufi  te  beflo^ 

men/  ljebben'^mo?gen^  b^oeg  bc  ̂ » tab  opgegebcn/ 
en  be  plonberinge  afgehoebt  /  mirg  p?efenteercube 
ïjet  gebeeïe  Öegiment  ben  gebeeïen  3©intec  te  onbec* 
rjouben.  ©efe  bekeft^e\)t  ban  Eapena  toa^  002* 
fabe  /  bat  be  ̂tab  #nna  öet  Öegnnent  ban  3loupjé 
be  ©iïlar  /  en  anbere  ̂ teben  ban  ï^efrpbaïen  eu 

't^ticijt 

©o 
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ban  lüïcbe  ingenomen  UtaUter  /  <£oeï)  en  <Semtep  /en    ra  u 
boorgen  ̂ efrpïja.cu/  en 3tjn  mgebalfcn in  be  &tif-  sjbïï 
ttnban.a)unfïcc/  Ofcnbnigge/  (£ffen  en  Weerom, mm ' nebben  ooft  gen  Die  ban  Pabecuom  gefctorben  /  en  feer nccrat gebjcpgt/  mbini  fr  öeXutljcrfe^jcDtuanten  niet  öe=  !?? ben  bertrcrJicn.    ©en  2Cbinirant  Ijeeft  Hen  18  ©e-  ftöep. 
ccmbec  npt  fice£  aen  öie  ban  J©efel  ncfclncben  in  ?Ia;  bI" 
tnn  /  baer  ban  öet  (Sranflact  in  Êniptfe  albuo  toaé  £ 
l:infï<Mih.-  •  ~   .  ' 

'r3Latiö 

ban 

Achtbare  ,    en  Voorfienlge  «Rnn* 
Heercn  en  Vrunden.  J^jf? 

ptjahii 

NAdien  gyluyden  van  het  begin  onferkomfte  aen     'a,(„i den  Rijn-kant,  door  Brieven  ,   Boden  .en  Ge-  ban  oen 
(anten,  mee  ons  in  communicatie  getreden  zijt,  en  2t*itni» 

der  Koninglijke  Majefteyts  ,   en  onl'e  vriendlchap,"1"    . goedgunftighcyt  en  protectie,  als  ook  on  fes  Legers  a^a. 
vruntlijke  aóten  en  vreediamen  handel  ,  begeert  en  fl<J'.  atn 

©e 

ia» 
BUC' 
luoy / 

lan 
luimt» 
ibtao?t 
<ban« 
en. 

&titfjtlfêunflee  /  öeanbere  Regimenten  ban  be  M& 
tien/  enalleöe©tctuaiie-toagen£  metöentëlrainbau 
öe  SCrtinerije  ingenomen  Dcbben.  ïf  et  toaé  nn  ontrent 

ïjaïf  december  aï-cer  alle 't  geljerie  ïegec  t'ccncmad geïogeerttoa^. 
3£en  3&bmïcant  te  0ee£  ïiggenbe  /  en  aïbaer  fijn  ïf of 

ïpuöenbe  /  toa£  befïg  om  &c'aunten  bp  -  een  te  hcijgen/ 
enbe25mgge  te  maften  /  en  baec  ober  tot  bcr  felbcr 

becfeftertöepb  een  #ojt  aen  b'anbec  3tjbe  te  boutocn  ter  ïupbcnbe : 
felberpïaetfe  baec  «tf^aef  Card  ban  41©an£beïb  /  on^ 
tcent  negen  jaren  te  boren/  bec  Staten  ©olfe  een  anber  Ereatfefle 
#o#  afgenomen  fjabbe. 

i&m  43^abe  ban  2$ncrniop  /  45oubetneur  ban  €nv 
metihl  toerben  eenige  ïagengeïepb/  omöemgeban- 
«dijn  te  betrappen  ban  bic  ban  <©oc£bucg  en  &cl)m< 
fcc»K§cï)antg  /  Jp  toefenöe  eenhoorn  en  couragicu£ 
$eere ;  maec  min  boo^fïdjtig  aï£  een  <*5ouberncuc  tod 
betaemt/  igmeteenig  Boïn  upt  €mmcriu  getogen  / 
fa  te  boet  aï£  te  paerbe  /  om  te  berboïgen  en  te  beho- 
men  tiie  ban  be  boo?f5.  pïaetfen  aïbaer  gekomen  toaren/ 
om  eenige  Stoepen  en  25cefïen  /  tot  <£  mmerin  toebeïjo = 
renbe  /  te  roben  :  3£an  35?abe  Hobetoijn  ban  jèaf- 
fan/  öaöbe  baer  ontrent  een  <6mbufcabe  ban  ontrent 
Sonbertjdaerbcngeïepb/  baerïjp  felbe  ooft  bp  toa£/ 
öie  tjaer  ter  beguamer  hjö  ontbdnen/  en  be  anbêre  in  be 
bïugtb|agten/  enbaer  toerbe  tcrfïonö  bm  fóapitepn 
^onato  gebangen  /  tiie  ben  <©?abe  ban  23ucauop  met 
getoelö  toilbe  ontfetten  /  ban  bertoerreben  baer  in  fo 
öiep  /  bat  [)$  ban  ben  tlitmcefïer  «èbrnonö  en  anöere 

Öcnr'ttoaterujerbegebjebcnen  gebangen  genomem/ 
met  ben  fóapitepn  ̂ onato  :  ©e  <6?abe  ban  23nc; 
quop  toa^  feer  genuetfï  /  en  toerbe  gebbjongen  /  in 
groot  petpeïfljn^lebené/  met  fijn  paerb  ober  't  toa; 
tectejujemmen/  Ijpbteef  etïtjïie  maenben  gebangen 

fitten  /  too?be  geboert  op  't  fóafïeeï  ban  I^oerben  /  al^ 
toaerljptDeïgetracteert toerbe/  en i^ baec  gecantfoe= 
neertopetltjae  bnpfent  <©uïben^  (mp  bunUt  ttointig 
önpfent)  en  i§  aïfo  toeber  bjp  getoojben.  5^aec  toer  ben 
meer  anbere  gebangen.  5len  ̂ Ibmirant  toaé  feer 

öjoebigbanbe$s<©ebangeng<®jaben  ongelua/'wm  be 
tfiime  baer  ïjp  fijnen  per  loon  m  |)abbe.  ©en  fóapitepn 
^ermanboEapata/  eenonb  ̂ olbaet  ban  ()ct  fiegi 
ment  ban  ©on  CatIo£/  fig  tot  «ömmeriu  binbenbe 
met  fijn  Compagnie  /  i^  bp  ben  ̂ Jbmirant  in  be^ 
<të?abenpïaetfetot  (Doubetneur  aïbaer  gefïeït.  5^en 
JBaënbjager  jprancifco  3tenfriga  /  23?oeber  ban  ben 
2Lupteriant  öer  ̂ CrtiUerpe/  Chjifïoptjbra  Eenfnga/ 
i^  ooft  een  ongeïun  obergehomen ,  toant  leggenbe  op 

§et$tafïeeïban  %ftfl/  5ijn  b'onfc  baer  in  genomen/ 
en  Rebben  ïjein  /  en  be  toepnig  ̂ olbaten  bie  bp  ijcm 
toaren/  boobgefïagen  /  mebcnemenbe  meer  ban  tacïj- 
tentig  i^reftpaerben  en  eenige  Confïapefê  /  betoelue 
öacr  na  groot  rantfocn  moeflen  betalen  om  io$  te  no« 
men. 

benige  banket  ©olft  in  be  Neutrale  Eanben  ïeg* 
genbe  /  nebben  ()cn  uocïj  gefatigber  gelagen  /  ban 
mentoclgemepnt  ïjabbc;  toant/  eenige  ban  befeïbe/ 
beur  öicnfp  ben  b?pen  onbefo?gben  hoft  Ijabben  /  Reb- 

ben Ijaer  baer  mebè  laten  genoegen  j  maer  eenige  anöe « 
re  baer  mebe  niet  te  bjeben  toefcnöc  /  ïjebben  Ijare  bofe 
nature  bolgenbe  /  oozfaue  gegebcn  /  bat  be  i|ifïorp= 
fcfiinber^öateonmenfcbeïijnebaben  niet  hebben  «on- 
ncn  naïat  en  /  nod)  boo?bp  gaen  te  befchjijben ;  toant 
Öet  cjualijü  teercufcreni^/  be  bifojb?cn  baer  upt  no; 
menbe :  <Z^aerom  oan  be  geintercffeerbe  peeren  en 
finten  /  niet  lieten  bp  ben  anberen  te  bomen  en  te  nïa- 
gen  /  fenbenbe  nare  43cbeputeetben  aen  ben  Carbmael 
2Cnb?eagban#ofïenrijR/  bieniculijb^  tot  ö«  toon- 
bemeurfcljap  ban  be  Bcberïanben  gehomen  toa£/ 
geburenbe  be  abfentie  ban  ben  hertog  ̂ übertu^.  <®n 
öertuffcöen  machten  be  ̂ untfenbaerbaf!  gcreeö  om 
oen  ̂ Cbmirant  tegen  te  fïaen  /  en  Ijaer  te  fïethen  /  ban 
aïle^ging  met  öenïupben  fo  tlappcïiju  boojt  /  bat  ben 
3Cbmirant  en  fijne  Jüapitepnen  baer  mebe  fpottcben  / 
en  om  loegen  /  feggenbe/  bat  be  ©uptfen  fo  ̂aeflig 
niet  toaren  /  of  fauDen  Ijaer  iöinter-ïeger  tod  met 
eeman  opbjehen  tot  öacr  beïieben.  i|et  ̂ pacnfc  31  e* 
gec  beeft  norlj  in 't  ïaetfle  ban  ©ecembrc  in  't  Eauö V.  Deel. 

verlochthebt:  So  hebben  wy  aen  d'ander  zijde,  na  be  '3uc' 
des  Hoog-machtigften  Konings  hoogde  mildighevd  Jc™jJ' en  lachtmoedigbeyd  tegen  een  y egelijk,  na  ome  at-  ̂ -ttje 

teclietoteenyeJer,  en  na  onfes  Legers  gefatigheyd  en  P1"1  lU 
gehooriaemheyd,  altijd  meteene  en  deiclve  ftemme  J"tÖa£Ö en  teneur  van  Brieven  geantwoord,  dat  fijn  Koning-  £rab 
lijkeCatholijke  Majefteyt  eene  en  defelve  meeninge  SPefel. 
haddein   fijn  gedurige  crouwe  en  volftandigheyd, 
tot  geruftheyd  van  de  Republijke ,  en  ondeihoudinge 
van  het  ware  geloof  ,    en  de  ApoftoÜ'e  Cathohfe 
Roomie Religie,  endathy  een  yeder  fo  veel  goederT 
tierentheyd  en  vriendfehap  bewees  als  hy  ,  om  iijn 
genegentheyd  tot  de  geruftigheyd  en  onderhoudinge 
van  't  ware  geloof,  hjne  mildigheyd  en  vriem'fcrup weerdigachtede;  Gelijk  wy  dan  in  al  ons  ichrijvens, 
en  indeaenbiedinge  van  vriendfehap  en  goedwillig- 
beyd  ,  van  des  Koninglijken  Majefteyts,  des  Dcor- 
luchtigften  Ertz-Hertoge  Alberts  en  oniërtt  wegen, 
altijd  daer  by  gevoegt  en  vermaent  hebben ,  dat  gy- 
luyden  door  goede  devoiren  en  gedienftigheyd ,  tot 
geruftheyd  der  Republijke,  en  der  CachoLjke  Apo- 
ftoltfe Room fe Religie,  LJL.hHer  goedertieientheyd 
foud  foeken  te  gewinnen ,  om  met  onderlingen  vlijt, 
raed  en  hulpe  ,   het  voornemen  van  fijn  Catholijke 
Majefteyt ,  en  van  onfen  Tocht,  fo  elders  te  vorde- 

ren, als  gyluyden  by  U  L.  in  uwe  Stad  ,  (om  onfe 
gefonde  rade  ,  vermaningen  en  exempelen ,  en  om 
degeheugenifle  van  de  eerbiedinge  van  U  L.  Voor- 
Ouderen,  tot  het  ApoftolifeRoomfegelove,  welk  is 
den  grondveft  en  fondament  van  de  geheele  ware  Ker- 

ke, en  d'eenige  Apoftolife  Religie  ,  waer  door  eer 
zielen  heyl  en  eeuwige  faligheyd  word  verkregen ,  en 
de  Republijke  florerende  en  vaft  gemaekt  mag  wer- 

den.   Eyndelijkom  de  affectie,  yver,  Placcaten  en 
Exempelen  van  U  L    Prince  ,   tot  onderhoudinge 
van  de  Catholijke  Apoftolife  Roomfe  Religie  ,  en  de 
vermaningen  en  beveftingen  van  fijn  heylige  Keyfer- 

lijke  Majefteyt ,  nopende 't  iel  ve,   En  tenlaetftenom 
de  Verwantfchap  der  Verbonden  van  U  L .  Alderdoor- 
luchtigften  Prince  ,  met  fijn  Catholile  Koninglijke 

Majefteyt  van  maikanderen  te  helpen  tothaudhoudtn- 
ge  van  de  Republijke,  en  vandeeenderhandeCatho- 
lile  Apoftolile  Roomfe  Religie,in  hacr  beyder  Provin- 
tien  ,  als  ook  om  het  regard  van  zo  een  groot  Heyrle- 

ger,  'twelktedieneynde  toegeruft  istegen  der  Re- 
bellen wederipannighcyd,  tegens  God  en  haren  Prin- 

ce) alleU  L.gedagten  van  felfs  en  gewilliglijk,  ioud 
keeren  tot  weder-oprigtinge  van  de  oude  forme  der 
Republijke,  en  van  de  Apoftolife  Catholife Roomfe 
Religie ,  om  door  dit  devoir  den  goeden  wille  en  gu  nft 
van  de  Majefteyt  des  Alder-Catholijkften  Konings, 
van  U  L.  Doorluchtig/ten  Prince  ,  als  ook  van  alle  (*ol.  57? 

Catholijken,  te  verkrijgen,  en  dat  door  'c  felve  de 
fmerten  en  hertferen,  om  de  verleden  en  tegenwoor- 

dige ellenden  (die  ten  meeftendeei  uyt  u-Leder  voe- 
fterling,   een  feminary  van  fo  veie  quaden  in   tij  o 
Provintien,  Ipruyten)  mochten  veriacht  en  vergeten 
worden.    En  allo  yvy  hier  gedreven  zijnde  door  de  ho- 
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te  en  verwachtinge,als  ook  door  U  L.  toefegginge  van 
J  L  genegentheyd  en  goeden  wille ,  tot  de  geruftheyt 

der  Republijkeen  Kerke  >  een  begin  van  onderlinge 
vriendfehap  gemaekt  hebben ,  en  reden  zy ,  dat  na 
den  eyfch  des  tijd*  en  der  faken ,  wy  een  proefftuk  ne- 

men van  U  L.  devoir  en  gedienftigheyd ,  na  de  mate 
van  U  L.  middelen ,  en  dat  wy  daerentegen  Ü  L.  alles 

goeds  en  verlichtinge  van  Garniloen  toelaten.  So  heb- 
ben wy  in  dank  genomen ,  datgyl.  in  den  name  van 

geleentgeld,  tot  fijn  Koningl.  Majeft.  en  onfe  gedien- 
ftigheyd ,  tot  behoef  van  ons  Leger ,  diefomme  gecon- 

fenteert,  en  met  gelijke  trouw*  op  den  befproken  tijd 
termijnen  aengetelt  hebt  ,    en  dat  gyl.  eenigfins en 

anticipeert  de  obligatie  van  onderlinge  trouwe  en 
vruntfehap  ,  om  malkanderen  ce  baet  te  komen.  En 
de  betalinge  van  het  overige  word  by  om ,  na  U  L. 
verfoek ,  op  een  langer  termijn  uyt-geftelt ,  door  welk 
alles  de  verbanteniffe  van  onderlinge  devoiren,  tuf- 
fchen  ons  luyden  beveiligt  is ,  en  wy  lullen  niet  onder- 
laten  ons  befte  te  doen ,  fijn  Majeft.  aen  te  dienen  U  L. 
Veerdigheyd  in  het  (elvc ,  en  in  hem  aen  te  porren  tot 
een  milde  erkenninge  of  vergeldinge.  En  nu  alfo  wy 
den  Oorlog  vervolgende  U  L.  Stad  vreedfaemlijk  met 
het  Leger  voorby  trecken ,  en  hopen  dat  gyl. ,  met 
continuatie  van  U  L.  devoiren,  inde  bewyfinge  van 
onderftand,  ook  foud  denken  op  de  herftellinge  der 
Republijke en  Catholijke  Apoftolijke  Roomfe  Reli- 

gie, in  haren  ouden  ftaet,  en  by  gebreke  of  onacht- 
laemheyd  van  dien  geen  occafie  foud  geven,  dat  wy 
tot  ftraffer  vermaningen  raden  of  aótien ,  met  meerder 

geraes ,  en  U  L.  groter  ongemak ,  uyt  d'autoritey  t  der 
voorgemelde  en  volgende  mijn  Ampt ,  genodigt  Jou- 

de worden  te  komen. 
Soook,  nadien  nu  om  den  tijd  desjaers,  dereden 

van  de  Oorloge  niet  toe  en  laet  met  het  Leger  verder 

op  Tochten  te  trecken,  of' t  felve  langer  onder  den 
blauwen  Hemel  te  houden,  enwy  met  den  mceften- 

deele  van  't  Leger  meenen  in  de  by-gelegen  plaetlen  te 
overwinteren ,  op  dat ,  fo  door  de  wapenen  als  door 
forge,  met  onderhoudinge der  Goddelijke  en  men- 
fcheiijke  wetten ,  den  ftand  der  Republijkeen  Religie 
beveftigt ,  en  waer  deielve  vervallen  is,  weder  opge- 
rigt  worde,  en  ook  met  een  verftroyt  werden  alle  fe- 
minarien  van  den  brand  en  ellenden ,  waer  door  de 
Provintien  van  fijn  Majeft.  verwoeft  en  verdorven 
worden :  Verftaen  wy  met  fmerten ,  dat  gyl.  in  defe 
foorte  van  U  L.  devoir  fo  vergetel  zijt ,  dat  gyl.  noch 

door  het  regard ,  noch  door  't  geweld  van  fo  vele  noden 
(als  wy  U  L.  voor  ogen  geftelt  hebben)  noch  door  de 
forge  van  U  L.  eygen  ialigheyd  >  beweegt  word  om  te 
komen  tot  kenmfle  en  vol  voeringe  van  die  iaken,door 
dewelke,  mee  uyt-fuyveringe  van  fo  veel  oneenig- 
heyd ,  en  een  femenary  van  allen  quaden  ,  dewelke 
daer  fonderlinge  uyt  Ipruyten,  door  de  aenklevende 
befmettinge  van  dieoproerige  CalvinifeSedte,  (welke 
ookdoorderefolutienderRijksdagen,  enbyde  Sten- 

den des  Rijks ,  verdoemt  en  verbannen  i»)  en  met  we- 
der-oprichtinge  van  de  Catholijke  Apoftolijke  Room- 

fe Religie ,  als  ook  reftirutie  der  Kerken  en  Kerkelijke 
Goederen,  volgende  derfelve  fondatie,  nahetGod- 
lijkeen  Wereldlijke  regt,  aen  de  heylige  perfonen, 
tot  behoef  en  onderhoudinge  van  de  Catholijke  Apo- 

ftolijke Roomfe  Religie ,  gyl.  uwe  Republijke  vaft  en 
verfekert foud  mogen  maken ,  en  verwerven  verdien- 
ftebyGod,  en  genade  by  den  Apoftolijken  Roomfen 
Stoel,  by  de  heylige  Keyferl.  Majeft.,  en  by  de  Ca- 

tholijke Koningl.  Majeft.  en  voornamelijk  by  U  L. 
alderdoorluchtigfte  Prince ,  en  bydealder-Catholijk- 
fte  Vrouwe,  fijne  toekomende  Egemael,  indien  fy  in 
haer  komfte  of  doortrecken  by  U  L.  vind ,  fo  Wel  als  in 
andere  Provintien  ,  volgens  hare  verwachtinge ,  in 
LJ  L.  Stad ,  zijnde  de  Markt  en  Koopftad  van  dit  Her- 

togdom ,  defelve  onderhoudinge  en  celebratie  van  de 
heylige  Mifle,  en  eeuwige  facrificie,  als  ook  het  cie- 
raet  der  Kerken ,  na  de  maniere  van  de  Catholijke 
Apoftolijke  Roomfe  Religie,  tot  grote  ftigtinge  en 
vermaek  van  haer ,  en  de  Catholijke  Prince  haer  ver- 
gefelfchappende. 

Derhalven  alfo 't  gene  wy  Ü  L.  voorgehouden  heb' 
ben,  Godfalig,  regtveerdig  en  nodig  is ,  tot  welvaert 
van  de  Republijke,  profijt  der  Chriftenheyd ,  en  UL. 
eygen  laligheyd ,  en  het  felve  geen  uytftel  kan  lijden , 
fo  fchicken  wy  defe  Brieven  aen  U  L.  vlijtig  en  errift- 
lijk  vermanende  j  dat  gyl.  in  uwe  Stad  der  Catholijke 
Apoftolijke  Roomfe  Religie,  openbare  oeffeningert 
Kerken,  die  aldaer  zijn,  met  haer  toebehooften  eri 
inkomften  ,  in  haren  ouden  ftaet  en  Vryheyd  herftekj, 
en  verjagen  de  Calvinife  Predikanten  en  haer  Confi- 
ftory  verftroyende,  in  haerplaetie  goetwilliglijk  laet 
ftellen  van  dien  Prince,  den  welken  het  regt  van  de  no- 

minatie toe  re  komen,  kennelijk  is,  Godfaligeengc- 
leerde  ,  en  wettelijke  gewyde  Predikers  van  het  Ca- 

tholijke Apoftolijke  Roomfe  gelove,  hen  alle  verfe- 
kertheyd  by  publijke  inftrumenten  toelatende ,  en  by 
Eede  beveiligende.  En  op  dat  dit  te  veerdiger  volvoert 
mochte  worden,  heeft  ons  goetgedogt  aen  U  L.  af  te 
veardigen  Meefter  Peter  van  der  Bufch ,  beyder  Rech- 

ten Doftor,  Raeden  Auditeur  Géheraél  van  fijn  Ko- 
ningl. Majeft.  omU  L.  aente  wijfen  het  perijkél  van 

'tuytftellenmetdenoodfakelijkheyd  van  het  fpoedi- 
genen  vanU  L.  veerdigerelolütie,  en  om  de  géheele 
fake  met  U  L.  të  befluy tén ,  als  ook  om  U  L  te  verto- 

nen het  devoir  en  de  gedienftheyd  van  onle  trouween 
goeden  wille ,  op  dat  wy  na  de  gelegentheyd  der  laken 
en  affairen  onfe  raden  en  remedien ,  als  ook  des  Ko- 
nings Steden  mogen  ordineren  en  fchicken,  en  niet 
genodigt  werden  tot  ftraffer  remedien  te  komen :  Den 
welken  gyl.  in  alles  gelove  fult  geven  als  ons  tygen  felfr. 
Hier  mede  God  biddende ,  dat  hy  U  L.  een  goeden  fin 
en  goede  refolutieingeve,  en  lang  in  gefontheyd  be- 

ware. Uyt  Reesden  i8  DecembnsAnno  1598.  On- 
derftond  U  L.  goeden  Vrund , 

Den  Admirtnt  van  Arrago». 

Opfchrift ,  Erentfefte ,  Achtbare,  en  Vborfienige  Hee- 
ren ,  Burgemeefteren ,  Schepenen  en(Raed  der  Stad 
Wefel>  onfe  goede  Vrienden. 

®e$?ince  Mimtitmgbit  fcïtfijben  «1  b|epgement  »e&?i 
ban  ben  Störmcant  becfïaen  jjebbenbe  /  Öeeft  aen  be  J*"»* 
Ifoagifïcact  ban  ï©efel  ooit  gefeftjeben  /  in  cffcctc  /  »Jncl 
bat  Ijp  ïjaboe  gemeput/  bat  ben  aibmtcant  ̂ «n  ge?  &&m 
contenteect  foute  ïjebben  met  ïjet  onuiflp  boojflel  /  [W 
tegeng  ïjenluuben  obec  eenige  tijeften  gepïeegt  /  in  "JJaö 
'tafbjmgenban  alfulKen  erceffïbcn  fomme  ban  pen=  aen&cj 
ningen/  jpzomptdgft  te  tellen/  fonber  tetfya  tjentap*  mam 
ben  bojöeté  om  eenige  anbece  fafte  /  bo?bec£  eenige  bec*  J™  I 
ö?tet  o  f  be3ti)aernHTe  foube  Rebben  ruillen  aen*}  oen.  &o  ©efri  J 
toa£  ïjp  nocljtang  tot  fijnen  fjoogfte  becfytet  oubec* 
cigt  /  bat  ben  boojfchjeben  ̂ omicant  fa«g£  fa  meer 
ontbceftenbe  fijn  nabeeïig  boomemeu  /  rjuaet  öecte 
engemoeb  /  bat  Ijp' niet  alleen  tegeng  be  goebe  &tab 
Wtfdi  en  alle  ben  goeben  ̂ inrjöoonbecen  ber  felbcu; 

maec  tegeng  't  geljeele  ©ojfïenbom  ftlebe  ta»0  tyogen? 
be  /  gebecgt  /  beïe  fatten  fïcijbenbe  tegen  ©ob  %b 
macïjtig/  en  een  generale  ergecnifTein  be  Cbjifïelnïie 
<6crefo_?meecbe  öeligie  te  becoo^faften  /  mit^gabec^ 
be  goebe  &tcbt  en  25ucgecen  te  rnijneren  /  niet  te  fton- 
ncntoefiaen:  ïBelliïjoogmoebigenongobbelnl?  boo?- 
ncmen  /  hp  ficïj  bctfeïtecenbe  /  bat  bp  (jenlnpbrn  in  bc= 
tioojlrjfte  eonfibecattc  /  en  ten  ïjoogften  obctbaogr n  fun- 
be  tooien/  en  bat  fpïupben  bien  bolgcnbc/  boo?  be 
bermetcnïjqib  ban  be  boo?noembe  Hibmicantc  /  ait 
obec  öeni  upben  niet  ïjabbe  te  bebelen  /  geenfïntg  tot  ah 
fitïïten  onbeboojïijhe  fanen  fonbe  toilïen  geljooj  geben  / 

of  fulfe^  in  't  toetfc  te  fïeïlen  ;  maec  tec  contcacien  / 
bat  fplunben  in  bebo;becingeen  ganb^oubnige  ban  be 
toace  CljnflelrjHe  Religie  aftrjb  fonben  continueten  / 
en  in  be  tcouljectigc  hloeHtnoebigöepb  tot  noc^  toe  / 
ten  felben  fine  betoont  /  te  boïljecben.  £>o  ïjaöbc  |)p 
Ijenlupben  /  mit^befen  koel  toilïen  bectofttigeii ibau  fijne  p,^rrr 
toelgenepgbe  mepninge  en  affectie  /  om  h,enlupöcn  jib*u. 
met  een  goet  getal  goebe  .^olbaten  /  batelijfi  tot  bec=  c,fJbfti 
fehectbeiibban  Ijaec  &tab/  ïjaec  feïbee/  en  ben  goe^  Ü^J" ben  23ircgecen  bitpten  Ijace  uoftcn  bv  te  fïaen  /  fo  Uacft  mm 

^tiearn, 
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"als?  ïjpfcart  gaf  r  begeerte  en  intentie  /  befen  aengacnbe fönöe  toefen  onberrigt  i  en  Ijoub  ficlj  tocï  berfenert/ 
öatbpmibbeïban  Dien/  en  De  ojbjen  bie  Daer  geno^ 
mentoa^/  tjare&rabgfancn  infulftcn  bcrfdiertljepb 
fouöen  toerben  iitfftlt  I  bat  bcfelbe  met  ben  goebctt 
25urger£  /  ïjem  ban  De£  31Dmicant$  ö^epgementcn  / 
niet  bojber^fullcn  ïjebbcn  tebcbjeefen ;  tnaee  ter  con- 

trarie/ aïfo  mrt  een  manlijïie  rcfoïutie  toebcrfïarn  / 
fotbojberniflé  bah  (Óoöeé  eere  en  glorie  /  IjanD-ljou; 
Diugcban  be  toare  Cljriftclijue  <$TccfoimecrDe  Heli- 
gte  /  beïjouDenifTe  ban  ï)are  M&V$  lofïtjne  replica* 
tic  /  mit£gaber£  bare  rn  Ijacrber  23tirgeren  en5n; 
tooonDeren  toeluarcu  :  iju  fouoe  bier  op  fjacc  antJ 
tooo?Dc  en  intentie  bertoachten  /  en  cöob  bibben  /  (£c. 

^odj  bitfcu2ijbei$fjrcft  tocmiig  operatic  gcöacn  / 
Dooj  bc  hlcpnbcrtigïjniö  ban  ceriïge  baii  De  .iBagifïïact 
bie  meer  bjee£Den  De  bjepgementeri  ban  ben  SSDmirant/ 
nl^bepjcfentatieen  tjet  aenbicben  ban  fijn  ii>jincelrjlic 
«Êrcellehtie/  en  aïfo  ié  aïDaee  De  ̂ ercfonnccrör  töcligic 
afoefrfjaft  I  bc  ftoomfe  föefigie  en  (èecflclijfiljcpb  mge 
boert,  ©cfocrucn  3jjn  Doen  De£  $au£  .&unting  ge 
toijD  op  be  tfïooinfe  maniere  /  't  toelu  gefcljieDe  met 
grote  betrjoeftljcpt  ban  De  25nrgerije  /  bic  nieeflenbccl 

iw.j3)  be  4&crcfo2mccröc  tieligic  maren  toegebacn  /  en  Oacr 
banpjofclfïcDeDcn.  ̂ c  pieöicantcn  bfebcn  bacr  nor ï) 
Tectctelp  binnen  /  op  bc  §épe  I  bat  fjet  nóclj  bjeDer 
beranberen  foubc  /  até  bet  ftrijggbolfi  te  ©elüe  trecben 
foube. 

■  ̂en^bmiraut  Ijceft  tot  ace£  ïaten  uptgaen  fefcee 
Paecaet/  inljottuctiDe  ucbd,  acn  be  tornen  op  be  ©e 

ïntoc  en  aenpalcuDc  pfaetfen  acn  b'anDcre  sijDe  ban 
be  gffeï  /  en  bec*t  tot  Den  ontfanglj  ban  Dien  repen 
<0ntfanger  gefïelt  en  gerommittcert  /  genaemt  fe3an 
ban  ̂ etteren;  bic  DeCopuc  ban'tfeïbc  $laccaet  aen 
be  3£o?pen  fjcfonDen  heeft  Den  8  <Dcccmb:#  /  't  fcibe 
fïj'n  piaecaet  toa£  lupbenDe  alp  bolgt: 

Don  Francifco  de  Mendoza  ,  Gfööt-Admirael  van 
den  Rijke  van  Arragon ,  Marquiz  van  Guadalefta , 
Commandeur  van  ValdePennas,  van  de  beroemde 
Ordre  van  Calatrava ,  Hof meefter  vati  fijne  Catho- 
lijkeMajefteyt,  en  van  fijnen  Rade  van  State,  en 
van  de  Oorloge  ,  Opperfte  Hofmcefter  van  den 
Doorl.Ertz-Hertog  Albertus,  en  Kapiteyn  Gene- 
rael  van  de  licht  gewapende  Paerden. 

NA  dat  ons  te  kennen  gegeven  is  by  den  Erhtfeften 

Jan  van  Hetteren ,  OntfangeJ-der  Contributien 
op  de  Velu  we,  en  de  aenpalende  plaetfen  aen  de  ande- 

re zijde  van  de  Yffel ,  dat  hem  by  Boden  en  Expreflen 
verwittigt  vras,  dateenige  particuliere  Oorden  j  en  de 
perfonen  der  vooriz.  oorden ,  goedwillighlijk  wilden 

enbegeerdend'ordinare  Contributie  te  betalen  voor 
hare  quote :  En  als  den  voorfz.  Ontfanger  ons  verklaert 
hadde  de  redenen  en  argumenten ,  ot  de  vooriz.  parti- 

culieren behoorden  toegelaten  te  worden  onder  onfe 
Sauvegarde  ,  op  de  voorfz.  Contributie  ,  dan  of 

men  liever  alle  de  Inwoonders  t'lamen  en  gcneralijk 
behoorde  tot  deordinare  Contributie  te  trecken,  en 
met  onfe  Sauvegarde  te  voorfien.  So  hebben  wy,  na 
rijpe  deliberatie  by  onsdaer  op  gehouden,  befloten5dat 
den  voorfz.  Ontfariger ,  met  de  voorlz.  Bodenen  Ex- 

preffen,den  voorfz.  particulieren  engoedwilligen  ont- 
biede,  dat  fijn  Maj.  en  ons  hare  affedtie  en  veerdigheyd 

aengenaem  js;  maeralfo  'torn  vele  redenen  niet  be» 
taemt,  particuliere  toe  te  laten  j  en  Sauvegarde  te  ge- 

ven, fonder  mede  inwilligingeen  Contributie  van  de 
generale  Quartieren  van  de  Velu  we :  So  fal  den  voorfz. 
Ontfangcr  wel  doen ,  dat  hy  na  fijne  gewoonlijke  vlijt 
en  trou we tegens den  Koning,  den  üoorl.Ertz-Her- 
tog,  en  deGontribuanten,de  vooriz.  particulieregoet- 
willigeontbiede,dat  tot  haregemeene  welftarldj  eri  re- 

gens het  gemeenegevaer,  alle  die  Quartieren  en  perfo- 
neh  óp  de  Velu  we ,  en  aen  de  ander  zijde  van  de  Tflel , 

in  't  generael  handelen  en  accorderen  van  eene  genera- 
le Contributie,  en  een  yeder  vertonen  de  genade  en 

goedertierenheyt  van  fijne  Majeft.  en  van  den  Doorl. 
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erlandfe  Oorföeen. 
Ertz-Hertog  Albertus ,  en  onfe  atreétié ;  öp  datfe  al/è 
onder  eenegenerale  Sauvegarde  begrepen  werden.  En 
dat  den  vooriz.  Ontfangcr ,  doordie  particulieren ,  de 
refteverrone,  war  een  groten  goed  hun  dat  veroorfa- 
ken  fal ,  indien  fy  by  rijds fijn  Majeft.  en  fijn  Hoogheyd erkennen,  enhocgrote  fchadehun  daer  van  komen 
fal,.  indien  fy  het  uyterlte  geweld  verwachten.  Voort 
faldbn  voornoemden  Ontfangcr  alle  behoorlijke  de- 
voiren  doen ,  dewelke  vereyfcht  werden  tot  fijn  e  Maje- 
IteytsenHoogheytsdienft,  ook  rot  fijne  bediening, 
endebefchuttingedergener  die  fijne  Maj.  en  Hoog- 

heyd erkennen  en  contribueren  fiillen.  En  fal  ons  ver- 

wittigen van  ai!»  't  gene  hy  verftaen  fal, en  opdefefakc 
voor  lal  vallen.  En  ali'o.i^t  onlcn  willeen  ordonnanrie 
is,:  hebben  wy  defc  re^enwoordige  ondertekent ,  en 
niet  ohfen  Zegel  bekrast  igr.  Gcdaen  in  't  Leger  te 
Rees,  den  2$  November  Anno  1598.  En  wasonder- 
tckébt Fr üüc.  Atiasra&t  van  Arragon.  En  onderltond , 
Terordonn.inric  van  fijn  Excellentie.  Ondertekent, 
L.  Miravtl.  En  bezegelt  met  een  Zegel  van  roden 
waiïè. 

4M 

3&cboo?f5.  ontfangcr  ï)ff ft  ben  8  december  €& 
pwn  attcriitiift  gefonben  aen  De  ̂ cfjoltuflcn  ban  De 
öclnbjc /  baiibic ban  bc ö^nbcpD  boo?  ©agcmiigcn  / 
tYartipt  en  befonber ;  onöcr  bc  boojfi.  Copnc  flonö  qe> 
rch?cUcn/Dat  Dcfc  Copnc  ban  tooo?De  te  ujoo?De  met  fijn 
^ciginaïi  accojöccrt  /  bctiipgc  iftjacobus  Cochemius , 
Impcriali  AutoritateNotarruspublicus,met  Defernii)ï 

ncr  epgener  KjanD  /  op  Den  8  #cr;cmbniS  ̂ nno  1^98. 
alfo  ampté  bicgen  jjier  toe  requireert  qcfcljiet  te  5511  / 
met  eenigc  flnclicn.  : 

i^ier  bP  bocabe  ben  <©ntfanger  fijnen  1&i\efl  in^  h  9M 

IjouDcnbe  in  fnbfrantie:  kundige  baenDen/'^ïfo  ik  3^ tot  befcijjijbnige  ban  u  Iunbeti  bccfocljt  nebbe  geöab  '  ̂art 
fotot  ̂ tilTclaynnbufiin^rceHcntieDcn  ?tDmirant/  *"*?*' 
èanbegarbe/  om  ban  Dcfc  fijne  JïBa jetfentg  ©olitbe  Ke 
bnjt  te  toefen:  faifi/  OatiftanDcc^  gene  bcfchcpD  heb  «om. 
honnen  erlangen  /   Dan  guïicDcnö  unt  <Coppc  ban  "Jflf 
'tpaceaetbanfljn^rceUeriticDen^lDmicant/  onDcr=  Sf^;,? 
3egelt  en  met  fijn  epgert  IjanD  onDerteUcnt  /  te  bet-  ram 
flaen  fultliebbcii:  fiin^rcellentieïjecft  mp  belafï  /  u ban  ïc' 
UipDen  rjet  fcibe  frtaccaet  te  fcnöcn  /  en  n  lupDcn  tod  JJ J°fe 
crnfïeïijlt  te bermancn  toegen  fijne  USajcfïept  ijct  felbe  £(&of' 
^iaceaet/  bie bart  4Bej  a\$  ooft  ttie  ban  §et  Benen  ttnü*n 
bael  /  23amebeïb  /  jutten  /  HacphecKen  /  toetefen  J^J-J 
ben  /  ten  epnbe  Defcïbige  tot  gcïegentbepD  niet  te  eren  ït  ©é* 
fcren  Ijebben  /  fuüi^  niet  gemeten  te  nebben,    ̂ mït  'utoe/ 

oohnictortDcrlaten/  Dcfe  DpgebocgDe  ̂ 3jief  te  befleU  ̂ c* lenaen  Die  ban  9ümerongen/  toat  rjet  felbige  fal  Ua* 
fien  /  fal  fa  n  lupDert  rembontferen  en  met  alle  Danft^ 
baerljepD  tocDcc  gebcn  /  met  conDkien,  Dat  ih  reee« 
piffe  Daer  af  ontfangen  mag!)  /  De  felbige  obergeïc^ 
bert  te  3ijn.    «©pïnpDcn  fult  fecc  tod  Doen  te  famen 
contribuercnDe  aen  fijne  iBajcftept^^ijDe/  en  betalen 
in  tnuji  /  eer  u  InuDen  fjet  grote  getoelD  obecUomt  /  Dat 
bptoepgecaigenïüuDen  boo:  feherobeeïtomen  fal  /  en 
alfo  in  De  untecfïe  beDcrffemftc  gerahen:  gp  UipDen.é  fnlt 
fcer  tod  Doen  /  u  ïupDen  te  betboegen  bp  oie  ban  ©ojfl  / 
SIppclDpom  /  ̂>op  /  DaetTcn  /   3leerDe  en  onDerc 
tornen  meer  /  bic  ooh  om  ̂ anbcgarDcn^  te  fjebben  / 

aen  hnin  ontbobcn  IjabDcn  /  bacr  acn  ih  ooit  Ijcb  n" 
fchjeben/  en  fobanig  paccatt  gefonben  /  om  alfo  te 
famen  te  accojDercn  ban  be  geljceie  Contributie  acn 
fijne  .fDajcftept£3tjDe  te  betalen;  nlicDcn  fult  niet  Ia= 
ten  /  mp  te  oiitbieDen  binnen  Den  tijb  ban  tien  Dagen 
u  lupDer.mep.uiugen  /  om  alfo  Ijet  felbige  fijnen  «Smb 
lentïe  Den  HJDmitant  te  remonllreccn.    i^icr  tnebe 

<0oDbeboleu.  Return  öec^  Den  i2  3?>cecinb_2tó1*nuo 
1598.  (ï^nDerfïont/  Hlupöec  ©fucnö/  €>nDcrtcnent    ^ 
J.  van  Hetteren,    .  3Sömt« 

©angelnfien  l)teft  Den  ̂ Dmirant  mcDc  boen  fefjjrj^  JJ,,J- bm  aen  De  ètcDcn  ban  J©cftpijaleu  en  anöere  /  Dat  ̂ ÓÜS 

fp  fouDcu  Uomcu  accojöeren  /  nopenbc  bc  Contnbu*  bwu 

tien :  't  lOclit  fijn  ̂jcccïlentic  De  Pïince  XQauntiufJ  ban  *£"  Je 
Baijaü berfïaeu  IjcbüenOc  /  Ijccfc  ooli  acn  Dcboo^.  J?^ 
löcfipljadfc    en  anbere    ̂ reDcn  Doen  fdj^rjbcii  /  en  an< 

batfe  öpregtc  jiKutraïitept  fouben  nouben  /    eri  hen  &"* 



Het  Vijf-en-dattigfte  Boek. 
45>* 
^ea«tóacï)tcn  aen  te  &paenfe  sijöe  cenige  maeutïpe  / 

tcaic  üjeKeïijRe of anbete Contributie  te  boen/  gcootnoc^ 

JSJptefeïepn/  ofsatfp  ïjate  cefteninge  foube  manen  /  ge* 
§tjn  cy«  ïjjfce  Contcibutieri  aen  Öcfe  5tjbe  mebe  te  betaïen  ;  toant 
ceii.ben  'tgeticjp  aen  be  Ibpaenfe  jijbefouben  contribuecen  / 
^(ancr^fouöefïrecïten  tot  ïjacc  epgen  berbecf/  en  ruijne  ban 
riuó  aen  Öace  giujcfeteneu ,  öaec'tcc  conttacie/  batfpaenbefe 
bei'riüe  3fjöe  f oubcu  contr.bueten  /  fonöe  geémpïopeeet  en  bet* ftteftt  bjcrbentotïjaer.upbcc  bcb?pbinge/  boo2becï  en 

befeïjecmnige. 
fce». 

«*#•  /^\  Steent  toat  boo?  befé  tijb  /  jijn  tot  SCmftccbam ffoffri  K_J  acngeïtomen  feheic  ttoee  pecfonen  onïang£ nnt 
<©fïuo'  polen  gcfcljepben  /  ben  ecucn  genoemt  Cï)2ifropr!orÜ£ 

§jjjfen  (0fïccobiu£/  en  ben  anöcren  genoemt  Hinb2ea£  ©cu= ö?ea$  bonbu£  /  met  ïjenïuube  n  getyagt  bebbcnbëten  fóofc 
®cn»  ftc  0f  incee  met  23ocncn  /  bic  berfpict  toaten  /  of  fo 

S&en ' anöece  mecnen  /  batfe  fcïüe  gefept  foube  ïjebuen  /  bat* 
bcr»  fe  befelbe  foube  mebc  gcfoagt  hebben  boo?  eenige  $ool? 
febepben  fe  Cbeïbebenv  bie  tot  Blepoentoaren  fiubcrcnöe.  ©e 

55  ©!!  ilöagiflcaet  ban  2fJmftctbam  /  boo?  aenï)ouben  ban  be 
ieVge.  #?ebiftanten  aïbaec/  ïjebben  bcfeïbe  25ocfteu  aenge- 
ftwir  /  fiagen  /  en  gefonben  tot  Hepben  /  om  aïbaec  in  be 

SE**  Unibecfiteptbp  bie  ban  be  tfacultept  bec  iSTljeotogie  / 
iFacui»  gebiftteect  te  tooien,  ̂ ie  ban  be  jpacültept  bec 
teptöcc  SrïjeoïogieinbeUnibecfltept  banHepben/  bcfe  25oe? 

jjöeojo'  Ken  geüifïteect  ï)ebbenbe  /  becnïaecbcn  bebonben  te 
f  cpben  Öebben  /  batfe  genoeg  met  be  (Cuc&fe  Hecce  obec  een 
bccoo?»  guamen  /  ïocïjenenbe  be  43obl)epb  Cljnfn  <0obe£ 

Jjje,J  £>one  /  en  ban  ben  ïf  epïigen  <*£eefï  /  en  bat  bie  pecfo- 
J5JgBe"nenban  befelbe  Xeecé  p2ofeffïe  boenbe/  appaccntelp ïn  Defe  3tanben  genomen  3ijn  /  om  bic  in  be  boogje- 

ben3Eanben  m  te  boeten/  en  baec  boo?  ben  fraet  bec 
tenen  aïfjiec  meec  te  tcoubïecen.  3^e  boo?fcï)2ebcn 
tbjee  pecfonen  baecom  ontboben  3tjnbe  in  ben  |>age/ 
$  ijcnlupbcn  /  bolgenbe  be  rcfoïuttc  bec  peeren  Staten 
<0eneraëï  /  op  ben  8  &eptemb?#  1 598.  ten  feïben  öage 
aengcfcnö/  bat  be  peeren  |2>tatcn  (éenecaeï  /  gclefcn 
ïicbbcnöc  (jee  abbijé  ban  bie  ban  be  #acultept  bec 
f&ljeologte  /  binnen  be  HmbtefiteptTbati  SLepberi  /  be* 
gcêcbenbaectegen^mtijü^teboojj^n/  booj  be  Com 
fecbat.ebanbececc<0obe£/  en  ben  toeïfranb  ban  ben 
fraet  ban  Öe  ©eceenigbe  ̂ ^obintien  /  gecefolbeect  tjab  * 
ben  /  bat  men  be  boojfcrjïeben  25oehen  op  ben  9  éep- 
temb?!^  /  toefenbc  baeg^  na  be  boo?fc|)?eben  tefototie  / 
op^moigen^boo?  benmiböaj/  injegenbjoozbigtjepb 

ban  br  pecfonen  boo!fcï)?eben/  in  't  Comptoic  banbe 
Staten  ̂ enecalitept  foube  boen  becb?anben  ;  en  bat  men 

fadav  tonabeboojfcöjeben  pecfonen  foube  belaflen  en  oi- uonnc  bonnecen  /  geïijlt  l)uu  geojbonncect  en  belafï  too|be 
wn/  öat&p  oefen  binnen  ben  tijb  ban  tien  bagen  naefïftomen; 

Sa'sen  oeP?ccÖfe/  tjun  uvt  alle  be  ©eccenigbe  ©jobintien  te 
^uöen  bcctcccften  /  bu  pene  ban  baecna  in  befelbe  bebouöcn 
bioitien  bjefenbe/  acbitcahjïige(ïcafttebjo?ben/  anbereu  ten 

eccmple  /  gelp  booi  be  cutïe  ban  be  ftecne  Cï)?ifïi  / 
en  oen  boojfeïjjeben  bjelflanb  ban  ben  fïaet  ban  ben 
Eanbe/  foube  bebonben  toojben  te  be^ocen  ;  3tjnbe 
goct  gebouöen  /  bat  men  be  f>2obinticn  baec  ban  fou 

metbe 
f£ur&fe 

böec- teate 
öomen. 

©e 

ö?anb/ 
enbe 
tooo;t$. 

il&ev  beabbectecen/  en  befelbe  toefenben  Coppe  ban  tit  at= 

tfen  re 

benrre» 
tien. 

1  J5>8> boeïjbat  befelbe  op  fnïne  pïaetfe  opgefïoten  of  geïepb 
toacen/.  batfe  niet  ïicöteujït  gefïen  fppben  toetben. 
^e.boo?fc|)ujeben  Cï)?i(ïopr)ocu^  <&fiocobiH£  tyeft 
baetna  in  be  ̂ ebedanbfeiCaïeeen25oeïigcrcïyeben/ 

tegeng  be  ?Ccteof?t'tte|latieban  bie  ban  befacultept 
bec  i€l)eologie  in  be  ̂ utbetfïtept  tot  Stenoën ;  boel)  if 
in  bc  ©eceenigbe  Ji5ebec.anben  feïf^  niet  bwötc  gcho? 
men. ,  -      , 

5^en  1^-  .5>cptcmb?$  fetytef  fijn  «Cceenentic  aen  be 
J^eecen  Staten  (öenccael/  bat  BpabücitentieljaDbe 

ban  be  peeren  <öebeptiteecbe  ban  «©bet-üft'el/  bat bagelijltjf  gcotc  pjobifle  ban  alberljanbe  P|obianbeert 
ïioopmanfcljappen  /  uptbe  dftcumeetbc  ̂ obintien/ 

ben  viiftn^-fïioom  optoaect^  gefonben  toietben/'ttneïU 
oanüoo^öooj/tüanD  ban  33|Upn?b3iji(i  en  Ifêun* 
ftcc  gcöifrcatjr cerj  en  ben  Bpanb  toegefonben  toieebt  / 
totgeotrn  onöienftban  ben  Eanbe  inbefe  conjunctute 
baa  tijbe ,  tuaerom  l)p  becfoeht  alfuïfie  o?b?e  op  be 
€em£-fTtooni  te  boen  (lellen  /  bat  be  boo2fcï)?ebcn 
jDegotiatie  bao?  feneceu  tijb  opgdjoucen  en  belee bio?be. 

tenigbe  cefïatie  /  ban  bit  ban  be  booifcbieben  i?acultcpt  bec 

i>?o'&fn«  Clieologie  binnen  Blepben  /  obec  be  boojferjjeben  t&ac 
hm)  teuepnbeo^bjcgefteit  toojbc/  bat  be"  boöjfclj.c ben  pecfonen  /  in  bë  boojfs.  p2obinticn  ïangec  niet  ge 
boogt/  enbccfclbec  2tecce  baec  upt  gebjeect  mocl)tc 
tooibcn. 

ibien  bolgenbe  /  3ijn  be  boo?fcf)jeben  25oencn  ben 

9  ̂>eptemb?i^  /  geb/agt  op  't  Comptoic  ban  be  <£enc; 
calitcpt  /  eu  3ijn  be  nooifcljjeben  Crjnflopljocu^  <Dfïo 

cobiujs  /  en  "JlJnbjea^  ©enbonbu^  aïbaec  gecompa 
ceect  /  aïbaec  ï)en  boo?  fehece  ö3ecommitteecbe  ban  bc 
^eecen  Staten  <6ene cael  boojgelefcn  #  /  be  ̂Cttefratie 
ban  be  Jpacuïtept  bec  €beoïogie  binnen  Btepben  /  mitf 

(F<>'-59)gabec^betefoïutieban  be  §£ctm  Staten  05enecaeï  / 
enbenlafl/  om  binnen  tien  bagen  tipt  alïc  be  ©ccav 
nigbè  p?obinticn  te  bectceehen  /  op  be  pene  ̂ iec  bo 
een  becljacït  /  boeïj  be  23oeacn  3-jn  ten  felben  bage 
niet  bccb?ant :  fo  mu  bp  ̂oetoj  <engelbeitu^  ban  bei 
23ucg/  25ucgemeefïec  tot  Wmfym/  gefepb  toerbe/ 

O  Steent  bcfenfeïf  ben  tijbt  iffee  een  &pnobué  in  ©ntn. 
Eupb -l^ollanb  geljouben  /  baec  in  men  geiUaegt  j*e  (n  . 

ïjeeft  obec  ben  $jebicant  ban  25epeclanb/  batljp  nut^K. 
fupbecinbelleecebja^/  bocïjljn  heeft  fïcï)  baec  tegenaenben 

bjilïeu  becantbjooïbcn ;  macc  alfo  ï)et  ̂ pnobu^  ben  J8^0^ 

boo?feÖ2ebcn  $2ebicant  öebben  afgefefjaft  ban  fijnen  J5J]J  "' bienfi  /  en  bat  be  ï^eece  ̂ teenboj  bechïaecbe  /  ban 
bjcgenbe  <ï32aben  en  Ol>2abinuen  ban  ̂ gmont/  bat 

fp  befanen  bp  |)et  boo2fci)2eben  bonniffe  ban  't  &p< 
nobo  niet  bjilbcn  laten  blijben/  i^  baec  upt  beïe  moepi«  ®e 
teng  ontfiaen  /  eec  't  feloe  boo2  auttjocitept  ban  üè  JaTöï 
J^eecen  Staten  ban  ï|ollanb  fyttft  ïtonnen  gefïicl)tfceen 
b?02ben.  föne 

^>bcc  bit  gcbjelb  bp  ben  ̂ fibmicant  gepïeegt  /  inSff 
bcn3lanbcnbaniftïcef/  23ecge  en  ©ulilv/  tycft  ben  hén 

^ectog  3lol)an  JBtlïem  gehlacgt  /  niet  alleen  aen  ben  £flnt-i 
liepfee  /  ü&uptfe  ©02|lcn  en  bie  ban  be  ïDefïpïjalifc  Jjf»  J 
Cceptj  /  eipan  ban  bë  ©o^fleïtjfte  Öaben  baec  op  eenis  beraet* 
ee  Èanöüagcrt  unt^efc^eben  /  fo  tot  ̂ ojtmonb  /  ffaaen 
al^  ooït  tot  üeulen  /  om  aïbaec  t'famen  te  becaet-  .IJJJJf 
fïagen  j  bjac  fp  tegen  Hit  getoeïb  fouben  boen  en  tec  &paw] 
Öanben  nemen :  3&e  üiepfec  ïjeeft  ben  JÜbmicantmel  ft  ge»  ' 

fcïjecpeïp  gefcï)«ben  /  bat  ï)P  ban  fuift  getoeïb  op5j,5te 
Beutcaie  plaetiën  /  en  op  ben  üïnn^-babem  ttpk-n^tf 
gen  /  foube  aflaten  /   en  boen  cefiituecen  be  ge  ...aae» 

coofbc  goebecen ;  ban  ben  fllbmicanten  be  ̂ >pacn  «"501 
fe  /  en  acïjten  nocï)  be£  fóepfec^  fcfjjijben  /  mbmm' 
bie  ban  be  Cceptfen  niet  met  allen  /  macc  fpotten  ooj*  boet  8r« 
met  befelbe.  bei  art» 

5^en  ̂ ?inee  ban  <8cangien  t}ttft  fijnen  %tw  in  SjjSf 

^ecembec  bcrbeplt  in becfeïjepben  Stebm'/ '«ï|S  na  b.cq# 
mentlgft  /  be  ̂ ngelfe  /  bit  meï  be  flecftfie  in -t %e$ct *$&& 
gemeefr  toacen/  in  be ^teben  ban  Eutptjcn  /  tyvta  fe'JJ 
\yzmi  Wijh/  l©ageningen/  Reenen/  iiupfenbutg  ï^t. 
©panen  en  anbece  ̂ teben  baec  ontcent :  &t  !5upte^    5^ 
ren  m  Eutpïjen  /  <©bec-gffeï/  enbe©eïubje/  enbC'H?inct 
felbemgoebc  o?b2e  gebjagt/  en  $  baecna  bectcocfccn  jwawt 

inben^age/  baec  Ijp  ben  18  <©eeembL2ië  geaenbeect  ""{^ 
■ijS/  albjaccbebccgaóecingetoa^  ban  be^eei en  ̂ >ta  fgn  %* 
tru  ban  i^ollanb  en  i©eft-©2iefïanb/  om  te  réïeöfïa  o«  tri 

gcuopbe.fcrjepöcn  faftcn/  en  op  be  Confcnten  boe» -JJ^J ' , öen  jare  1599.  en  meecbec  ltcl)tmge  ban  Oajfeg^ayft  nal 
©ollt/  fotepaecbeaï^teboet/  en  ooft  te  bjatec)  totöen 

beplinge  ban  bec  Eee.    5^c  Jioning  ban  ©lanftcp  ̂ aac 
l)ecft  aen  be  Staten  <6enecaeï  /  op  afftojtinge  ban®**0* 
't  gene  Ï)P  öe  Staten  fcïjulbig  ma^  /  ban  geïeent  geïb^/  Sa„8 Ijcm  becfreeftt  in^eptembec  bcft$  jaet^/  Ijonbect  enfö?ani. 

unfttgbupf;ntgulben^  /  'tfcoelft  ïjen  in  befe  gefegent  ̂ Mjnc 
Ijeuö  fcei  biel  te  paffe  guam  /  eu  bni  20  mm  bacriia  f^X' 
"«nno  1  f99.  fonb  Ijp  aï^  nocï)  op  af  ftojtingc  /  aif^  bah  ncrad 
gelijftcljoubectenbn'ftig  bupfent  gulbcn^  /  enbe  bol  a^/op 
genbe jacen meetbec fommen/  fuUi^oe UJctcn en cDui^/jJ'"1" tautien  /  baec  ban  5tjnbe  /  mebe  brengen,  uan 

Daer 

D<£  JBagifïeaten  bec  ̂ tab  ©eneben  /  boo2  ïjace  J""'^ Bnanben/  bpfonbecban  ben  i^ectog  ban  j»a<  ningco. Dopen , 
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bopen  /  bie  berfefjepben  £>terftten  en  tfojten  toa£  bou* 
toenbe/  om  bic  ban  dBenebcn  aïle  commobitepten  te 
benemen  en  tot  fijnen  taille  te  btoingen  /  öacr  bene 
öeSÖutgerpe  ingcote  acmoebc  en  bcnautïjcpb  gecaeft; 
ten/  fulftgöacr  betfeïjepbene  bupggefïnnen  milbebec' 
treeften  /  befonber  om  Dat  hare  ̂ cbole  t'onbecginft  / 
Deuc  gebeft  ban  mibbeïen ;  fa  ïjabben  fp  ïjace  éebe- 
pnteetbe  tot  ttoee  ccpfen  toe  gefonben  aen  be  Staten 
«Öénerael  ban  bc  öereenigfjbe  jfteberïahbfe  $jobim 
tith  I  om  te  lebben  «nige  fitbbentic  /  en  bact  op 
berftregen  in  ttoee  repfen  in  ïeenmge  bier-en-tbj(ntig 
bupfent  guïben£  ;  ban  aïfó  fp  ban  ben  boojfch^ebcn 
^ertogn  ban  ̂ abopen  J  geffrcht  boo?  ben  ̂ axv$  en 
ben  ftoning  ban  ̂ pangien  /  meec  en  meer  benaut  trjec; 
ben  /  en  b?re£öen  ooït  boo*  Hlirefïen  /  in  Etoitfec- 
lanb  en  elbcc£  /  bact  fp  bcuc  ben  noob  ban  bare  ̂ >tab  / 
beïe  penningen  babben  geleent  /  Jjcbbcn  goet  gebnu? 

Den  eene  berbe  ftega't ie  aen  be  peeren  Staten  uBene- raeï  te  boen  /  en  tot  bicn  epnbe  aen  befclbé  gefonben 
bc  ̂ eere  2Sjacob  Hüjorant  /  i|eece  ban  jèoullp  /  bic 
fp  Crebentié-S^iebcn  mebe  gegeben  ïjebbeh  aen  ben 
fèecccn  Staten  <©enecaeï  /  en  ooft  een  particulieren 
Söjief  aen  bendere  ban  €>lbenbacnebelb /  om  öacr 
in  Tsaren  noob  te  toïlïcn  bebuïpigb  toefen  /  toeïcuen 
S&icf  lotto  lupbenbe  al£  bolgt: 

tJAfyn  Heer  e  y 

BOven  de  hope  die  wy  hébben  in  de  goedertierent- 

heyd  van  de  Heereri  Staten  in  'tgenerael,  bevin- 
den wy  ons  in  der  wacrbeyd  particuherlijk  vertrooftet 

engeftuttet,  deur  defèkerheyd,  die  wy  hebben  van 
uwe  vrientfehapin  verfcheyden  rcyfen  alreets  bevon- 

den, zijnde  defel ve  gevoegt  toe  de  macht  en  vermogen  , 
daer  toe  God  uwe  deugde  heeft  gelieft  te  verheffen ; 
,  Mijn  Heere,  gy  zijt  gewent  alles  te beftieren  ten  he- 

ftenen tottrooii  vanden  genen  die  uwen  yverenfin- 
guliere  wijsheyd  kent>  te  dienen  rot  vorderinge  van 

[de  Kerke  en 't  gemeene  befte.  Zijndedan  tegenwoor- 
i  dig  gebrocht  tot  het  uyterfte  >  fo  den  Heere  van  Soul- 
ly ,  onfen  Gedeputeerden  u  van  önfentwegen  fal  verto- 

nen, enookfult  konnen  bevroeden  van 't  gene  wier- 
om wy  ons  wenden  aen  mijn  Heeren  de  Staten  Gene- 

rael,  en  aen  mijn  Heeren  de  Staten  van  Holland ;  ja 
fuiken  uyterften  nood,  inderwaerheyd,  dat  het  ons 
onmogelijk  isornaf  téloflen  alfulkecaprtale  fomrnen 
en  Intereften  van  dien ,  die  wy  aen  de  voorfz.  Heeren 
Staten  gerechtelijk  fchuldig  zijn ;  maer  dat  meer  is  ge~ 
dwongen  zijn ,  deur  ontalhjke ,  fo  oude  als  nieuwe  be- 

hoeften, te  verfoeken  eenederde  fubventie.  Wybidr 
den  u  mijn  Heere ,  ons  voor  drtmael  noch  te  willen 

gunftig  wefen  in  d'ecne  als  andere  van  onfe  ootmoedi- 
ge en  feer  ernftelijke  verfoeken ,  en  ons  doen  gevoelen 

io  goede  uytkomfte,  als  wy  met  dankbaerheyd  en  er- 
kenteniffe,diewy  trachten  fullen  te bewij (en  vooralle 
deraoeytenen  hertfeer,  diegy  fo  menigmael  in  onfe 
(ake  hebt  gehad  en  gedulder.  Wy  hebben  fo  veel  te  meer 
oorfaek  u  te  eerenjliefhebben  en  dienen, en  u  toe  te  ey- 
genen  eene  grote  partye  van  de  gratificatie  en  mildig- 
heyd,  diewy  van  de  voorfz.  Heeren  Staten  verwach- 

ten, latende  de  particularitcyten  aen  de  voorfz.  Heere 
deSoully.  Wy  groeten  ootmoedelijk  uwe  goede  gra- 

tie ,  en  bidden  God ,  mijn  Heere ,  dat  hy  u  en  allen  den 
uwen ,  wil  nemen  in  fijn  heylige  en  waerde  bewaringe. 
UytGeneveden  21  Martij.  1598. 

Uwe  wel-geaffectioneerde  Dienaers  ,  de  Syndi- 
quen  en  Raden  van  Geneven.  , 

Opfchrift,  Aen  mijn  Heere,  mijn  Heere Olden- 
baroeveld ,  Raed  en  Advocaet  der  Doorluchtige 
Staten  van  Holland  en  Weft-Vriefland. 

45>  7 
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<De  <©eöeputecrbe  ban  be  JDagifïtaet  bec  &tab  <£e* 
neben/  haböcn  aubientie  bp  be  Staten  <0cnccacl  ben 

1?  üunn/  enbeben  baeipopotïtie/  ftlacljtc  m  bec- 
foeft.  ̂ e  peeren  Staten  oKcnecael/  niet  jegenfraeube 
baec  felfé  be$toacrben  ffate  /  Èjebbin  /  nanjpc  Dcübe* 
tatit  l  bc  booife.  (Öcbeputeecbe  Pooj  affeïjept  gegeben  / 
bat  ft>  be  JBagiflcaet  en  tëepublijhe  ban  £>cnebcu  /  otn  ( fijne  gcncgcnthtiJt j 

becfcljepbcn  goebe  infïcïjtett  /  fjeöben  tjermifrteeft  crë 
qtiijtgefcholben  bc  14000  <6uïbcb^  /  bic  fp  ïjenïirpbert 
gclecnt  habbeii  /  en  Ijebben  befelbe  Ijace  <©bligatien  ge- 
refïitueerti  maer  b<tbecfoeftbanbo?ber  fubbentieaf^ 
gtfTagcn.  <De  ̂ cece  ban  ü>ouïIp  Ijeeft  be  peeren  ̂ >ta= 
ten  (©enecael  ban  bare  ïiberalitept  feer  Ijoogblrjcft  be=> 
banftt  /  en  #  met  goet  genoegen  bertogeh  /  en  bccljoop» 
ten  bat  be  Etoitfer^  en  anbece  Ijarc  25onbgenoten  /  bit 
exempel  boïgen  fouben.  Rebben  baec  na  ben  boomoem? 

ben  ifeece  ban  (©Ibehbacnebelb  ooft  in  't  pacticniier toefen  bcbanftpn  ban  fijn  goet  beboic  /  en  belept  in  befe 
falie  booj  Ijenlupben  gebacn. 

IB  befen  5}are  j  598.  aï£  be  ((jefanten  ber  peeren 
Staten  <0cnccacï  ber  ©erecnigbe  ̂ ebcrlanbfe  p^a-  ̂ um° 

bintien  /  en  <öngclant  bjaien  /  m  met  be  ïloningume  amam 

Ijanbelben  /  batfe  met  be  ©rceenlgöe  pjobintien  foube  ̂acftc'  h toillen  continueren  in  be<0o:lpge  tegen  bén  HoiunghbPan> 
ban  ̂ rwngicn ;  fo  toaren  beïe  ban  ber  <£ugclfe  ̂ ceeeu  &rn  en 
en  naben  b^tn  Ijaic  Mnjcflc pt  tot  be  Djebe-hanbelinge  JjJïS 
mct^>pangien  fecc  genepgt;  mact  om  bat  be(6?aPe banr/eo 

ban  o2 (Ter  ter  contcatie  fufliueeuöe  /  bat  alfulfte  éahbc-  <e?aue 
ïinge  niet  goeb  noch  bozbeclijft  toa^  boo?  <£ngelaub  /  fo  ̂ ° 
bcljaelbe  up  öcn  Ijaet  ban  beïe  op  fijnen  Ijalfe  /  bie  fjem  hmbe* 
te  ïaflc  lenben  en  befcljulbigben :  tcDuf- 

.  tigfienf 
,  1  Dn  hy  beftaen  hadde  fich  al  te  veel  te  bemoeyen  ia  beu 

met  de  faken  van  de  Nederlanden,  aleer  hy  uyt  (ijn&a't*e 

voogd  y e  was.  b|tnaec. 
a  Dat  hy  de  reyfe  van  Poitugael  aennam  ,  fonder 

gebied  te  hebben ,  of  verlof. 
3  Dat  hy  fijn  felven  vervorderdede  conduyte  van 

hare  Majefteyrs  affiftentieaen  den  Koning  van  Vrank- 
rijk  in  den  Jare  1 5 o  I . 

4  Van  fijn  twee  SomerfeZeereyfen  in  de  Jaren  1496. 

en  1 5-97.  in  dewelke  hy ,  lo  wel  als  fijne.Vrienden ,  hare 
particuliere  middelen  feer  engageerden.  ■, 

f  Sim  na-vriendfehap  roet  de  principale  Bevelheb" 
beren,  en  gemeene  liefde  cot  aljiet  Krijgsvolk  van  de 

Engelfe  Natie. ,6  Enten  laetften,  dat  hy  hem  geftelt  hadde  tegens 
de  Vredehandelinge  in  dien  tijd ,  daer  andere  toe  gera- 

den hadden:  Dat  alle defe Poincten  redenen  waren, 
dat  hy  geenen  Vreede  begeerde,  maer  goet  behagen  in 
de  Oorloge  hadde. 

En  generalijk  ,  dat  hy  focht  den  Staet  van  Enge-^Fol  ̂  
land,  in  gedurige  Oorloge  te.  houden,  dat  men  Vje- 
de  mocht  hebben  ,  en  dat  hy  alleen  daer  tegen  op- 

pofeerde. . 

$i'ec  tegen  öeeft  be  45?abe  ban  €ffer  een  apologie  aPoio. gcfcljjeben/  in  ben  3]are  1698.  en  aen  ï^eer  ̂ Intonioaie  of 

23acön  gebebiceect/  baec  in&P  fepb:  ̂ atgcïnftal^Sf™1* 
pemanb  aengefepb  toecb/  bic  ficbïaetbocenfïaen'  ofJ,n« bepnfï  een  fcljoon  aenficbt  en  eenigc  blecfte  baec  in  te  ban  Deo 
[jebben  /  l)em  felben  ïjaefi  om  boo?  een  fpiegel  te  toefen  /  *?aD« 
op  bat  be  fpiegel  bem  fijn  toace  gebaente  foube  becto-  ̂ S-fJC , 
nen:  befelbe  cucieu^bepb  mobeecbe  fjem  /  biebegcfr  tegeg* 
cigtoa^tebectonen  aen  fijnen  getcoutoen  ©lienb/  bc^n  ■*■ 

toace  gebaente  en  ftaet  ban  fijn  cjcmoeb  /  op  bat  bp  al?  JJjJ,0.'' 
eenen  goeben  fpiegel/fonbec  inimic  of  blcpcn/  bem  mogt  joerfc-  * bectonen/  of  benatnuceofecnigaccibcnt/  fobanigen'öö  en 

blecfte  baecingeflelt  moeïjt  Rebben/  al$ fijne  btfcljuk  JJ"  J Jj bigec^ljrm  nagaben.  ^i. 

Ifp  too^bebefcbulbigt/  batïjp/  't  $n  beur  affectie  /ben/  ai$ 
of  opinie/  of  boo?  alle  bepbe;  <©e  <Dö:Iöge  üoo^  ben  JeUJ" 
©^eöe  picfececcbe/  en  bieh  bolgcnbe  /  bat  alle  fijnen  ©r:r&Si/ caeb  /  actiën  en  bltjtigbeben  tcacijteben  /  om  Denen  ruft; 

ftoet  ban  ̂ ngcïanb  in^ebucige  ̂ oL:logc  te  Jjoubcn :  Wnj» 
Mact  fijnberte  toalgbbc  ban  alfulfte  25acbarc  gene^anj" gentljepb  /  en  fijn  becflaub  tian  alfuU.en  abfucbe  es  6P  öcm 
pinie ;  be  ceputattc  ban  eenen  fecc  getcoutoen  <On<  fein"1 

öecbacn  /  en  beminber  bc$  Dabcclanb^  (na  't  toclüe  jL'ff  "" Ijn  met  pecijftcl  fïjn^  lebend  en  becmmbeciuge  fiinröfCÖ;f. 
ftactfS  /  geftaeu  IjabbcJ  mocljt  befe  mifmaeftte  m  ücr?  üen. 
fmabc  fcljanbblecfte  met  lijben.    Doo?  eer  ft  ncpenöc 

Mr  tuapm  ber  naturen  möjfrciriir  • 

5>f3  *ii¥ 
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't  3p  tot  Öe  ftubien  of  toapcnen  /  en  toa£  meet  gene* 
gen  tot  be  ïieföc  ban  toetenfêrjap  /  öan  tot  öe  ïicf  öe 
ttwi  renommcc :  3^aer  ban  mogen  getupgen  utocn 
ïjooglj-bcgacfDcn  t32ocDct  /  en  Dien  nïDcrgeïecrtfïen 
en  feec  b2omcn  $ccrc  èabfl  /  ja  fijne  contempïattbc 
abfïcactigïjcpD  inVEanD  ban  I©ale£  /  en  fijne  grote 
rjenegcntrjcnt  tot  Se  25oeften  ban  fijne  ftinr^rjept  af 
en  nu/  inDien  öentijö/  reöertcn  en  erbarcntljept  ïjem 

geïectt  Rebben  /  te  toenfdjcn  boo2  fijn  feïben  /  't  gene 
fjem  aïDetbeft  macb  toefen,  ïï)at  fouöciftniet  ïicbec 

toiïlen  öan  De  ftcrjgg  ï)anbeftnge  >  in  t  todfte  bn  fn* 
nen  fïaet  betergett  /  fijnen  feer  lieben  en  eenigen  352oe* 
bcc  bedoren  Ijecft  /  tjet  Ijaïbc  fïeimfd  fijirê  i£up£/ 

b'cïe  ban  fijne  naefïe  en  aïöcdicffïc  ©ncnDen  bcgra* 
ben/  en  fijn  fdben  onDertoo2pen  rjet  toóeöen  ban  Der 
Eec  en  aïïc  €e mpeefïen  /  befmettinge  ban  aïgemep^ 

'm  pïagen  /  bongee  en  gefaeft  ban  aïle  nooödrjftïjc: 
Den  /  ban  Difcontcntcment  ban  aïïe  ongeDifciplincer- 
be  en  ongeregdeetDe  Ccoupert  \  en  acceptatie  ban 
aïïe£  Dat  ïjem  fouDe  mogen  obecbaïïen  :  ̂ oeu  ter 
tfjD  /  Dat  bp  niet  alïeen  fijn  openbare  bpanDen  boï? 
«omen  pïactfe  liet  /  om  ïjun  epgen  en  ïjünne  ©2ien* 
Den  abanecment  te  foeften  /  mofïc  ooft  fomtorjlcn  te 

bjcöen  toefen  /  op'tbcrtroutoen  ban  ïjunne  pjotefïa; tien  /  na  nieutoc  teconciïiatien  /  rjun  te  maften  <©nt 

fanger£  /  <£ontetaïïcetDers,  en  beauttooojDets?  ban 
aïïc  fijne  IBiftiben.  <£n  gdijft  fijne  genegcntïjepD  in 
Der  toaertjrpD  niet  toa£  /  nocï)  ooft  /  inDien  ï)p  fijn 
fdben  acnfict  /  en  berjoojbe  bp  ceDene  /  op  Defe  ma^ 
nieren  ban  s©o2Jogc  nietgefet  te  toerden:  %r\f%t\\j\\$i 
\\\  fijn  oojöeeï  /  ïjceft  öp  be  <©02Ïogen  aïttjb£  gerjou 
Den  boo»  fieftten  en  quaïen  /  en  Den  ©2ebe  /  rjet  toare 
eennatuceïrjftcnïjepJfaem  temperament  ban  alle  ̂ ta^ 
ten.  #p  DaDDe  geDacrjt  /  Dat  ercellente  geefïen  ter 
<©o2Ïoge  ftomen  fauDen  /  gclijft  be  Crjirucgnnen  Doen 
tot  jjun  cautecifatien  /  aïg  geen  anber  gemacftclijfte 
of  gemene  remeDie  tjeïpen  ftan  /  of  De  gene  Die  be  toaec^ 
Öepö  ban  ïjun  gefcrjil  niet  ftonnen  pjoberen  /  en  fjun 
benomen  reeïjtniet  ftonnen  toeberom  beftomen/  ban 
boo:ïjet5toaerö.  ga/  ïjp  fouöenocb  eenen  gcaetbefc 
ber  gaen :  ̂p  acïjte  Dat  een  $?ince  of  fïaet  fo  ïjoogïp 
Jegen£  De  getedjtigïjeut  en  rebene  m#Doert  /  Die  een 
fcjone  occafiena  ïaten  ban  eenen  ftealijften  en  feftere 
$atë  te  maften/  aï£öegene  bieonbeöacïjtdrjft  enfon^ 
Der  oo?fafte  een  ancecïjtbeecDige  <©02toge  bertoeeften. 

3£cfe  $2opofitie  ïjaDDe  ïjem  oefen  generaïen  (Cfte; 
fi^  Doen  befTupten  /  gemeen  met  aften  Staten  /  bat 
BjeDete  pjeferereni^boo?^o?ïoge :  |^u  ftomtl)p  tot 
een  tf  ppotïjefi^  /  ben  fiaet  ban  Cngeïanb  epgen  toe^ 
homeribe  /  aïtoaer  Den  meefïenDeeï  ban  Den  töijfcDom 
ban  Den  SanDe  en  inftomen  ban  De  ïüronc  /  beflaet 
bp  Crafnfte  en  onOerïjanDeïingci  en  toaer  bp  on^  aüe 
ïtoopnauöd  bpDeooiloge  berbo|ben  \$/  en  ben  ffaet 
in  uptfïrecftenbe  3Latitipalen  /  en  in  èijftbom  (todfte 
fenutoen  sijn  Der  ̂ oïïoge)  bed  minöcr  3tjn  Dan  Dcö 
©paiiD^  ;  aïtoaer  beïjaïbenalïe  uptïanDfe#o?Iogen/ 

noeïj  een  groot  bpet  tó  ban  Sïebelfte  /  'ttodft  nocbniet 
Uptgeblufcïjt  tó  :  3B>acc  BonDgehoten  in  D'<i^o2foge 
bc  querdïe  bedaten  /  03ebuuren  gefufpecteert  /  j^cn^ 
traïe  guaDe  genegentl^ept  betonen  /  en  De  hemeen; 
te  fdbe  moeDe  too?D  ban  öcn  lafl  en  eïïenöc  Der  #02j 
ïoge  /  Daec  /  boben  aïïe£  bcïjoozDe  De  ©?eöe  gceni 
bjaceect  te  tooiDen  (inDien  fp  gepzefenteert  too:D)  en 

gefoc^t  (Doo?  "bequame  en  eedijUe  miDDdenj  inDien 
't  geboegujften  ftan  gefcï)ieDen.  IBaec  aï  i^  't  fafte  Dat 
<^ojïoge  fieftten  3ijn  /  nochtans"  acfjte  tjp  beter  ee nige  fieftten  te  berD?agen  /  Dan  Ijcm  dfte  jBeDecijne 
te  onDertoojpen.  C)n  fouDe  fuf!ineren  /  Dat  Den 
©uanD  betrout  maeft  tooien  /  inDien  ÖP  feftere  en 
bafle  ConDitien  p^èfenteect  /  gehjeft  een  .C^eDecgn 

mact)  bectrout  toefen  /  rê  't  Dat  öp  een  gefonDe  en 
beproef  De  jBeDecijn  geeft  ;  maec  op  't  feggeu  of 
gdobcn  ban  eenen  ©panD  te  betroutoen  /  atë  fijn 
trouïoo^ïjept  onji  fouDe  beDerben  /  of  groteïijft^  ba 
fcïjaDigcn  /  en  ïjem  fdben  uptnemenDe  bo?Dcdijcft 
toefen  /  toare  Medicum  hacredem  faccre  :  <2Dat  1^/ 
Den  IBeDccijn  fijn  erfgenaem  maften.  I£et  i^  geen 
genefenin  eenen  fïaet  te  brengen  ban  een  ttoijfTdac^ 

©p  nc 

tig  Oojïoge  /  tot  een  onfeftere  onDerïjanbeïingc ;  ten 
i^anDer^  niet  Dan  een  ftoojtfad)tigï)  licfyacmtttyznï 
gen  upt  een  ïjette  tot  een  feonDe.  <&m  te  conduoes 
ren  :  <ödijft  eenen  onecbaren  IDcDecijn  /  toeiften^ 
De  met  fijn  iBeDecnnen  m  een  natucdijeft  ïicftaem  / 

't  feïbe  ftan  béngen  ban  een  fetiane  /  of  «fèuac* 
tepnc  /  tot  een  #acctijcquc :  ̂>o  ooft  eenen  onbec* 
ficfjtigen  ̂ tact^man  /  ftan  met  fijne  ConDitïen  of 
onDerbanDeïingen  /  eenen  fïaet  foo  ontbloten  bart 
$2ienöert  /  reputatie  en  epgen  ftrad)t  /  bat  De  cure 
Daer  ban  bed  erger  bebonDen  fal  toerDcn  /  Dan  De 

fieftten.  ̂ Xiccom  ten  i$  nocl)  Den  name  ban  ö'<Do2> 
log /  nocö  ban  ©?eDe  niet ;  maec  DonifïanDtgïjeDen 

en  ConQitien  ban  beuDcn  /  Die  on^  ban  D'eenc  fouDe 
berjagen  /  en  D'anDer  Doen  accepteren.  c!^u  /  toac 
Datbe  ci'rcumfiantien  ban  De  <$o2Ïoge  /  of  ©jcDe  met 
§>pangien  3tjn  /  fal  bltjften  op  fijn  bd)oo2lpe  plaetfc 
in  Dit  beraad.  iDaec  aï-ecr  l)P  bo^Der  boo2tbaire/ 
!aet  Defe  l^ofeffie  ban  fijn  bifpofitie  en  gcnegcntfiepD 
tot©2cDe;  maec  geacïjt  too?öenöe  ccUen  frapen  öeft* 
mantel  te  Sncfm  /  en  Defe  reguïen  /  Die  f)p  te  b2e^ 

Den  i^  boó?  't  reeftt  fïaenDe  te  ïjouDen  /  om  met  De Heeringe  ban  ecnïge  /  in  öe  45oöbepD  ban  onfeu  tfr 
Den  erbacen  /  becgdeften  te  toojDen  /  alöerbecfl  ban 

Öuutic  pjactijftcn. 
<3p  't  eerfle  befcïjuIDigingc  /  nopenDc  fijn  repfe  in  De 

^cDerïauDen  Cfeptïjp  tot  fijne  beranttooo|Dingc)  Dat  firfcfiui. 

ftem  Daer  toe  betoeegDe'tgefdfdjap  ban  fijn  ̂cljoon-  5Sn?ne' 
©aöec/  ïjetïofïijcft  ampt  ban  <©enerad  te  31311  ban  De  „v^ 
^aeröen  /  ban  aïfulft  een  öeerïpe  Sürmcc  /  Doen  ï)p  De  && 

maer  negentien  jaec  ouD  toa$  /  §et  boojoeeï  af  fienöc  Jcdfl"' ban  Die  ban  fijne  quaïitept:  a\$  ïju  facft  Dat  Den  fïaet  ban 
«öngeïanD  /  ficb  niet  afteenltjft  tot  grote  actiën  Difpo; 
neerDe ;  maer  ooft  ficb  feïben  Daec  in  engageeiöe. 

<ên  of  Defe  rebenen  niet  befïant  toaren  fijne  actiën 
te  beröeöigen  /  aenfiet  toat  fteure  bat  bp  öabDe  /  of 
toat  bp  anDer^  met  fictj  fdben  geDaen  fouDe  ïjebben. 

SBn'tj|of  (fepD  ïjp)  baDDe  Ijpftïepn  fabeur/  en  toep* 
ntg  ©jienoen.  %l$  ï)p  maec  een  jaer  in  fijn  epgen 

ljup£  in  't  Eanö  geïeeft  ïjaDDe  /  fóo  toiccöe  ÖP  ban 
aïbetoerelD  oefcfmlöigbt  ban  groter  abfïcactigïjepD  / 
Dan  fijne  jaren  tneffonD  /  of  ben  jegentooo?Digcn  tijö 
toe  \in.  oKn  anöcce  HanDen  te  gaen  befoeften  /  boe 
upt  fijn  ©aöedanb  fa  gcoot  een  ̂ rmee  gcfonben 
toiert  /  ïjaDDe  alfo  bed  getoeefï  /  aï^  bat  bp  öe  bla* 
beren  ban  De  ïöoccuen  omfteerDe  /  niet  Dan  om  De 

^cljilDerpencn25eeïDebenötebeftgften/  Detoijïe  ö'an* öece  op  Den  fin  gïofcecDen. 
<®m  te  berbeöigcn  fijn  repfe  na  $02tugaeï  /  ber-  ©„  t 

toonDe  ïjp  Defe  omfïanDigljeDen.    i®én  eerfïen  /  ban  ficfcfiui. 

öcn  per foon  Daer  ïjp  meöe  cepf  öe  /  namentïijft/  eenen  N'"^ 
armen  öefoïatcn  gebannen  Éoning  /  Die  Ijp  menige  Jep"c  „S maeï  De  ̂ifïone  ban  fijn  epgen  berbjucftinge  ÏjaDDe  jöo;m> 
Öoren  bectdïen.    i€en  ttoeeben  ban  ben  ©panb  /  te^  aad- 
gen^  Den  todftcnïjpgjng/  eenöcrteïe  tprannige  ufur? 
perenDe  Batie  /  Die  De  gemeene  ©jeebe  bcrfïoojDe  / 
tradjteDe  na  De  becobecingc  ban  fijn  ©aDerïanD  /  en 
eenen  algemepnen  ©panD  De^  ©2pbepD^  ban  <£Ij2i= 
fïenrijft.    €eri  DecDen  /  De  oo2fafte  fijn^  gaen^f  /  om 
DeberD2tifttetebedofTen  uutDeöanDDe^  berDnicfteiï? / 

en  om  (mit£  Den  .^pangiaect^  t'bupg  De  ïjaiiöen  boï 
toerft^  gcbenDe)fotoeï  fijn  epgen  ©aDerïanD  tebeb2tj'- 
Dcn/  üU  öarc  Bonbgenoten  banbeb2eefe  en  Dangiec 
ban  fijne  acnfïagen. 

<Ön  ten  laetfïen  ban  Den  trjD  /  Daer  in  ïjp  gegacn 
i£  ̂  ben  tijb  fo  fijne  oogen  bed  fmaDigïjepö^  /  fo  on* 
lanft£  geïeDen  /  gcfien  ïjaDDen  bunne  (ten  onrechte 
geljeeten)  inbincible^Crmabe  boo2bp  ïjare  ftufïcn  5ep> 
ïcn  /  aï^  aïïe  be  ïjerten  ban  be  ftloebc  feïben  ban 
Dat  ïlïoningnjft  bjanDeDen  /  tot  Datfe  fagen  Dat  men 
ben  Dertden  ©panD  geleert  ïjaDDe  /  fo  tod  fjem  fd- 

ben aï£  ïjare  ftioeftmoeDigbepD  te  ftenncn  •,  en  Doen 
fijn  ïjerte  betoeegt  toa^  Dooj  Defe  omfïanDig()eöen  f 
ïjp  engagcerDe  fijne  miöDdcn/  j^degfeïjap  en  uauor 
gcr£  /  anöer^  en  fouDe  Den  SCenfTag  gcencn  boo:r 
ganft  gcïjaD  tjebben  /  nocö  De  repfe  bóüuacïjt  31(1^ 
De  /  geen  grappwbeerDe  actie  bah  ïjare  ifêajefïiror ; 
maer  alleenlijcft  een  befïaen  ban  particnïtcre  perfa 

uni. 
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<£n  boe  ftp  fa  bette  baer  m  S««öcn  toa^/haööe/ ban  niijnfeetöen  «^eforiet/ rtiHn  Deer  bm  *  i* 
moff  ïjp  bekennen  /  Dat  ïjp  ban  bun  ïjumeren  niet  2*bm.rael/  en ben  fremtttj ','We 't  ai !ban  bm  ccr  Sn' toa£  /  bie  geetne  op  anbet  ïuubeti  Ijooft  toebbebcn  /  fïeu  af getoetcu  nebben  /  en'tfcïbe  toefïonben/  m  rnr^nraeö 
of  t'ïjup£  te  fitten  al£  Hoopïupbcn  /  betoijïe  hunne  bc  repte  alfo  toeï  r aeb  gaben  atë  hp  bette   föa«  rnv tann" 
hopen  en  goeberen  bupten£  H.anb£  getoaeght  too?;  iefïf pt  teaiprnbe  öacc  rccfl  tot  ïjet  öefcnfibc  • ®nbc^-B1w5' toewcnticn  bat  bm  Honing  Pan  &pangicn  Pco?^.  Be- nomen habbe/  en  gereebfepap  machte  om  hacc  té  be* bechtcn  :  25ebinbcnbe  bat  fp  be  j&rorrlanotn  en 

©janfcrijlt  legend  hem  berfïcrutc  /  fijne  inbicn  in* 
feflercnbe/  en  hem  tec  Zee  bempenbe:  fobat  fijnen 
ïiacbrcfoï'occcbebengcmachelijliften  en  liojttTcn  toen 

ben. 
3©at  belangt  fijn  tepfe  fonbet  gebïeb  en  fonbet  bes* 

ïof/  moethp  het  eene  toelaten  aï£  rebeloog/  en  |jct 
attbCceercufercnaféboo?  noob.  i>\}  berftoo£  te  gaen 
fonbet  gebieb  of  bebcï  te  ïjebbcn  /  op  bat  hp  b?p  mochs 

te  toefen  te  min  t'<Örpïoictercn  ;  hp  commanbeeebe 

miffie  geflaen  habbc  /  en  honbe  geen  plaetfcnban  ttoee*  |  reuen  totjfen  en  fefceren  raeb  geacht  /  fo  grote  onhofien 
ben  accepteren/  hebbenbe  ter  bier  tijben  in  befelbe^t=  jniettebeclicfen/  en  fo  ftacp  een  gcïcacutljepb  niet  te 
mabe  plaetfc  geïjab  boben  ben  <©encraeï  :  Ifèacr  aïiberfupmen. 

toaé't  falie/  bat  ïjp  geen  gebieb  habbc  /  niet  jegen-- k  Bopcnbe  ben  ̂ enfïag  ban  €abh}  hp  heeft  aïtiib  JDopw- ftaenbe  maeht  hp  fijnen  2S?ocbet  <0enerael  ban  De  behent/  battet  niet  fijnen/  maec  be<5  peeren ^ömi-beöen 
raefê  fljng  mctgefelïen  mag.  gjnbien  pemanb  hem  en*  T*3* 
gentlijliuptfticfentoiï/  om  hem  alleen  met  eenigefa ■  cm- 

tdaerben  /  fijnen  getroutoen  ©jienb  &t.  fiogee  Wit 

liam$/  Coloneï  ban 't  ©oetbolh/  acht  ban  fijne  ffe 
herfïe  ©?ienben  Coïoneïïen/  en  ten  minfïcn  ttointig  Hen  tcbe3toaren  /  Jet  moet  toefen/  bat  boen  alfelafï 
ban  fijne  ©omeftphcnHapitepnen:  fo  bat  ïjp  fteunfeï.3 .  ban  preparatie  gepafTeert  toag/  be  2Crmcc  gcligt  en 
genoeg foube  geïjab  hebben  /  faïjethem  belieft habbe  / maccbcccnbe  na  Ijet  fïcnbebou£  /..  en  bc  Blote  ban 
oathpgegaentoa£  fonbet  bctlof/  be  noob  moet  ïjemj'tjöeberlanb(bief1cbonbectoegen&phem  boegen  fou* öaerafercuferen.   J|are  U&ajef&pt  gecefoïbeert  ljeb=  |be)  gerceb  /   bat  hp  aï£  ban  alfoo  gctefolbcect  toaé 

'Fol.s6; 
*tnt» 

ajon?öe 
ïopmtic )e  con» 
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e  Ma' 
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benbe  /  geene  ban  fijne  qualitept  te  fenben  /  en  bele 
tTjup^  ïjaet  en  nrjb  genoeg  betonenbe  aen  tte  atme<£beï; 

ïupben  /  bie  genaemt  toiecben  /  't  toelh  hem  bcbe 
booten  toatupthomfle  fijn  berbölg  ban  beeïof  gchab 
foubc  tjebben. 

^openbe  be  Conbupte  ban  ïjare  iBajefïepté  affc 

fïentie  boo?  ben  Ktoning  ban  ©janfttijtt  in  't  Sacr 
1591.  foube  bltjften  /  bat  't  fenben  baer  ban  gerefoï= 
beerten  befloten  toa^/  aï-eer  ban  ïjcm  bermaen  ge= 
maeht  toiert  /  en  inbicn  hp  fijnen  Dienft  om  be  repfe  te 
boen/  niet gepjefenteect habbc/  pemanb  anber£ ban 
ben  <5belbom  (bic  nopt  officie  In  fahen  ban  <®o?Ioge 
bebient  Ijabbe)  foube  (gclijh  ïjee  gemeen  fp?eeh-tooojb 
i^inïjare  befclj?eben  töcchtcn)  getoeeft  ïjebbcn./  Pro- 
motusper  faltum  5  bat  i$f  gcpjomobeert  boo:  eeneu 
fp?otiït  ̂ obatbp/  biertoptfietopperfle  gebieb  ban 
(jace  Il5ajeflept  geïjab  ïjabbe  /  foube  hebben  moeten 
firn/  bat  fijne  mmbece  ober  fijn  ïjooft  gefpjongen  fou= 
He  öebben;  3fnfge!ijhg  fo  befefte  ïjp  /  bat  fijn  geïuft 
ïjemljaetennijDbectoeftte/  en  bat  ben  hact  grote  en 
fojgehjhe  oppofitien  caiifecrbe  /  bic  men  fonber  hare 
JBajefïeptgf  grote  fabeur  niet  foubc  ïjebbcn  bonnen 
toebecfïaen/  en  bat  begrote  ban  ïjare  lEajcfïcptg  fa= 
beur  groepen  mofieupt  begrote  berbiertfïen  ban  hare 
dienaren  :  <!5n  ïjp  fag  geen  occafie  ban  berbienflen 
boo?ïjemfogereet/  aljS  boojbebienflen  in  hare  <&oy- 
loge.  5^e  tijben  feïbe  en  fijne  beginfeïen  baer  mebc 
ober-een  uomenbc  /  en  niemanb  ban  fijne  qualitept 
Öoen  ter  tijb  in  fljnEanb  ïjeriiftïben  baer  toe  poegen^ 
be.  ̂ 'tfafie  batinen  boben  bien  conflbercect/  bat 
ÖP  8iug  tot  eenen  Honing  /  betoeïue  om  fijn  toonbetljj; 
fee  bjomighepb  /  en  menig  fïcijben  met  fijn  epgen  ïjan; 
ben/  toag niet aïleen ben alber-boomaemjlen/  maer 
ben  aïber-toijb-berocmfïen  Hapitepn  ban  Chjifïem 
rijft/  bat  ben  boo?-genomen  bienfl  toag  om  be  %zt- 
Hufien  ban  $o?manbien  te  bebjijben  ban  't  gctoelb 
banbeltigue/  enmacïjt  ban  ben  „%iangiacrt:  5^at 
baer  boo?  ben  algemenen  ©panb  m  bic  Ecen  te  min  bp* 
flanb  en  boojbeel  foube  mogen  binben.  ̂ >o  tcfe  bingen 
toeïobeclepbtoojbcn/  ihttoijfeleniet  of  mnn  Jpranfc 

c^Pfe  faï  genoeg'  beebcbigt  toefen  /  maer  't  mag  mo geigh  toefen/  bat  in  bie  actiën/  baer  in  ih  geen  gebieb 
met  allen  gchab  hebbe  /  of  ban  anbere  gecommanbeert 
toag  /  of  mijn  feïben  ten  bienfïe  p?efenteerbe  /  na 
bat  be  befïeflmge  ban  te  boren  gerefolbecrt  toaren  / 
geen  beeï  of  interejl  in  ben  tfaeb  hebbenbc  /  mijne 
3Cpoïogie  beter  geaggreeert  faï  toerben  /  ban  in  mijne 
ttoee  ïaetfie  Eee-cepfen  /  baer  in  in  befcijulbigt  beu 
autheucbanbenöaeb/  en  <i:uccutcuc  ban  ben  oienfï 
te  toefen. 

^èo  beeï  belangt  ben  raeb  ban  na  £pangicn  te 
gaen/  ÏJP  p^otcfleert  bat  hp  bec  uiet  meer  fcijnlt^in 

tot  be  repfe/  alg  hp  opt  te  boren  getocef!  haobe :  %\g 
toauncec  ïjp  foubc  mogen  toerftocht  ïjebbcn  (om  ee* 
mg  particultec  oetoin  boo?  hemfeluenj  öe  cere  ban  fijne 
^ouücraine/  be  rufle  ban  fijn  3tanb  /  ̂ct  contente- 
ment  uan  pare  <©econfebcreerbe /  be  hope/  eu  bpua 
be  peele  f  o?tupne  ban  ïjonbecben  ban  mijne  D?ienbcn/ 
bic  pp  tot  be  Hcpfe  bctoiïïigt  ïjabbe.  ̂ ffec  pemanb 
biefo  berachteïijii  toiï  fp?ehen/  feggenbe/  bat  fj;  ben 
Honing  ban  ̂ pangieu  fo  hoogïjlnfc  bectoomt  heb; 
ben/  boo?  bic  öepfe/  bat  ïjp  baer  boo:  gant^  niet  te 
betoegeni^/  enban©?cöeberb?eemt:  £>oanttoooj» 
be  Ui  I    Vana  fine  viribus  ira.    5^at  tè :  ̂Otlbcr  de 
macht  \$  be  gramfchap  pbeï.  ̂ >p  ïjebbcn  betb?au& 
en  ban  baer  gcb?acht  fijne  Schepen  /  fijne  Eee  -$iapi* 
flcngebeftcueert/  ja  bat  meer  $/  ïjem  tot  fuïhen  la- 
fïen  en  beclie£  gebjoeïjt/  bat  ïjp  feo?té  baer  aen  met 
alle  fijne  Crebiteuten  banchcroet  gefpècït  heeft.  Eaet 
oh£  ïiebcc  fijn  macht  fltn  beclinccen  /  al#  't  falie  bat 
fijn  boogljepb  bermeerbert  /  ban  te  betroutoen  op 
fijn  trdutoe  engoet  natureï  /  aïgfijn  macht  groot  i<f. 
5|nbien  pemanb  ter  eontrarien  rep?ochercn  toiï: 
W  Rebben  top  goeben  boo?fpoet  gepab  /  nochtans 
toa£  ong  boo?nemeu  quacb:  J0ant  bit  heeft  be  *0o?* 
loge  tot  geen  ephbc  gebjogt.  ||p  behent  bat  bP  niet 

bolb?ogt  heeft  /  noch  ooft  't  gene  bat  ïjp  boo?gcno^ 
men  ïjabbe  /  noch  ooh  't  gene  battec  gebacn  toag  / 
fuffifant  toag.  ï|p  habbc  boo?  ïjem  genomen  in  een 
ban  be£©panb£  i^abenen  te  tooonen:  en  een  geburi* 
ge  biberfle  te  mahen  /  't  toeïfc  fijne  23?iebcn  aen  be 
peeren  ban  ben  öabe  betupgen  /  gefch?epcn  upt  ̂ len^ 
mupen  ben  eecfïen  3Junp  1596.  <£n  bp  fijnen  g>cz 
ccetari^  «öbtoarb  Öapnoïb  befïelt  tot  ̂ eentoiclj  ben 
fcflicnben  ban  befeïbc  maenb :  <Ön  boen  pp  in  pofTcffle 
ban  €abi3toa^/  pp  p?efentcerbe  baer  te  binben  met 
b;ie  of  bier  bupfent  iföannen  /  inbicn  be  hele  Blote  pen 
maerhabbe  bonnen  befo?gen  boo?  b^ie  maenben  Bis 

b?eg  /  't  toelh  ben  heclén  Hrpg^-racb  fal  betupgen  / 
<t£n  ttoijfelbc  niet  /  ofte  fp  foubcn  be  (0O2ioge  in  bie 
<&uaccicccn  /  boo?  bie  mibbeïen  /  tot  een  Uo:c  epube 
geb?ocpt  pebben  /  en  ben  Honing  ban  £>pangicn  mor* 
begemaelitin'tpogcnban  ïjem/  ban  baer  te  berne* 
ftelen.  Biaer  fijnen  SÖjief  toag  noch  bcanttooo:b 
uoclj  aengenaem/  nocphp  tot  €abi5  maeptig  pem* 
feïben  /  en  ïjet  ©om  ban  <©o?logc  te  poebcu  /  tot  bat< 
tccanbecberbcrirrbinge  gehbmen  foubc  ïjebbcn.  aba 
bat(ten3pbattjp  Panbefelbc  gefmtpepb  ban  alle  fijne 
mebegefellen  toaj»)  bie  m  ben  ïlaeb  ontbobcn  toaren  / 
met  ben  #cec  "^bmicael  gcPoegt  Ijcbbcube  /  boen  ïjp 

p?cfenteerbe  een  gclijhc  coiïbitic  te  aenücecben  in  't  com- iiianbcrcn  met  hem  /  fo  te  toater  a!é  te  lanbe  /  om  ge- 
poogt  te  pebben/  fobclcalö  pem  mogcltjH  toa^/  bm 
ijeucn  te  Ktenueii    bic  bn  alle  mogelpne  mibDrlrn  ptn 

.èt*4  föeftï 
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De  fnne 

rrccrDc  ïjn  örtcctrirjli  fhnni  conté   'm  111  't  farol  fouDe 

focutff  üfcacrümmttnquefïcren  /  (en  in  niet  öoenöc  entoennig  miéüerrrotiroen  moüetentif  /  üat  Defe  ma- 
't  gene  Daer  hu  noch  ïaft'  noch  miDDeleu  /  om  't  frlüe  'nicre  üan  arnflag  niet  gemaebrin'h  en  Docnlijh  fouDe 
te  Doen  haDDe  ff  n  mis'DacD  51.1  ui  fijn  fleufe  uan  96. 1  toefen.  £u  achte  Dat  hu  u  boiöaen  haDDe  in  eenigt  üan geen  faute  gecommittectt  hebbe.  |  fqn  üoo:gacnDc  gefeftaftm    püncipalrja  m  fijn  ucrhael 

■  bcfch:cücn  in  fiin  Konïfte  üan  £aDi)  na  huns' ;  en  is"  üc 
^openticiniinIactffercpretanDfn33«97öatnifnicmtfi'niaccDelijBperfoon  contcntcmcnt  te  Doen/  Die 

mD.ichtig  5P    haeDat  hu  Daer  m  gebïocht  toicrD    met  |  met  hem  Darr  üan  fal  uullen  Difcouccrrn.  £>e 'üoo?Dcc= 

ijn  foïnnc- 
ÜOO!  üccïia- iuüaficn  tint 

jéljcn  tocgcfchieucn  haaDcn :  ünoten  hu  meer  op  ïjein  .êpanqicn.  3£es  lionings  üan  ̂ pangicn  vOoft  en 
nam  ban  het  Deuoic  hem  te  lafrc  IruDc  of  act  a Du  1  ̂  ©ef^uDifc  Bloten  (fo  toe!  1:1  't  uutüarcn  als  in  to> 
ftrtte  Datmcn  niet  rcDen  niet  tante  houDe  Tram  of  mcif  gan'chclnh  onbetoaert  \  net  innemen  gcnt&te 
ergens  uifaillrerDc  Dat  ccnigfiurs  ui  fijn  magt  toas  hjfc  gcmarlit  üan  alle  £>pacnfcen  pcctügatlfè  €uh& 
fal  achten  Dat  fijn  fcljcrpfïc  Coucrrrolicucs  Ijcm  geen  Den> 
ongclnliDocn.  £Vn  aenfiag  üan  De  lBrlt-5nbicn  üerrefiert  tan 

ttoee  üan  De  groerfie  pernuelcn  üau  net  ter  C  cc  te 

Boo!rrrfi  is  't  Kcnuaer  genoeg  f  Dat  hare  IBaje^  rcncontrcrcn  of  t'huus  befpjourren  te'tocrDrn  De  jfolö: frrut  toegerufi  ni  gcüicrualiccrt  IjaDDc  tien  üan  haer  topic  hare  Jlèaicfïcnts  £o?ren  abfent  fonDen  toefen, 

qigcn  sjchcpcn  en  De  .staten  üan  De  «£cDcrlanDrn  Om  te  coucluDcrcn  "  hare  jtMefrcutfouDcfoabfoluut 
üctuilliat  gelijiï  getal üeerDig  tr  manen  /  ai-erc  out acn:  trn  vlomngmnc  gcmac&t  gcüjeefl*  hebben  üan  Den 
ge-pjoüen  luiert  om  ter  Sa  te  gaai.  £n  Doen  Den  >Dceaen  en  haren  Bnanbtotcr  Ece  üan  raapenen  ge= £ccr  £hamast?outoarO/  cuDen  ötDDcr  IBaltrr  Öa  bloot  Dat  fu  tjem  ncmarnelnïicn  gcDtoongcn  fouöc 
ieig  Die  mni  itutgeionDcn  fouDe  liebbcn  met  Dele  £ az*  hebben  tot  cénige  «ConDirirn  üan  BjcDe  ofte  ̂ oilo- 
ten  De  hope  üan  eenigcn  grotni  Dienft  te  Doen  üer  gegeborrt  hebben  r  harcr  groter  aüantagc  en  fijner 
urans  en  onfctier  acljceDcn  en  De  ttjttngeu  üan  De  pjc;  uutrrffr  mijne  0p  haDDe  infacüjas  acht  genomen  op 
paraticn  üan  De  "HDclantabo  ui  't  £arol  en  De  «öiounc  ecnigc  placrfc  Dié  ino  1  fouDe  mogen  houDen  om  het Dageltjus  ücrfchccc  toicrbeii  erncn  nicutorn  ÖaeD  Diücrcrrcn  Uan  De  Ooüagc  ̂ nuiDienöaec  uut  appa< 
luiêrD  oergaDert :  m  tL'el^enÖaeD  hauc  .rBajetïepc  bc-  renne  tuas  üan  De  ;Jnbi'*c  ̂ lo:r  te  üerocerm  hntuifif üont  Dat  Defe  gep?rpareerDc  macht  te  groot  uws  .  tocl  Dat  fr.  Daer  tor  cenni  .jacöen  üjcg  üooiijanDeü  haD^ 
om  te  grüuipliencot  een  ontDeciunge  en  te  ulcuii  om  Den ;  al  13  't  kuc  Dat  Iju  betem  Dat  hu  Die  lppcu  »'o iiet  te  attcntcrcn :  Dat  een  Blote  5üjaeher  Dan  Daer  cmfeiirrachrc  DatljnrcmacrertimecrDealsbugeüalIc 
DniHDelanraDooücr  commanDeerDc    mocljtc  cenigc  te  gefchieDru. 
«oopluuDni  ontmoeten    of  ©uTciierS  ikakw  om  ai;      m,„  r-    _.«.  ,  lt^fILuWj  ^  ̂ ««^^  *,^. 
Diuae te  meren;  maer  foube  met  mogeinu  toefen  net  „r^^n  ̂ L^S^SJ^^Sz 
üan  m  rtoniiias  üan  èpangiens  S«  te  neiuen    l£S££L$Z  ÏÏSÏÏSE.   ̂   ̂ ^^f^ 
nachucrfeutrtopDciuiaeriuati.WG.fni.ggeu.  of  t^S^S^^SS^,^  Ba^'^ m  rnuge  üan  unie  i|a  jenen  fioincn    met  magcig  üjc- 
fniDe 1 met  De ! 

tenteren  fouöc :  en  ten  ictle  Dat  een  Blote  fonDer  "Armee 
te  ïanDc    5nUen  morhtc  uan  D'ten  <Capo  tot  het  an- . 
tere  en  te  tugge  ueeun  ató  hun  ©iü?e?  buuans  op  ®i  occfalien  Die  Defe  Senfiagcn  te  niete  Daben 
fouDtn'cncfcn  YonDer  anDcrcnbieHfi  te  Doen.  iDant  5am  /  tuaren  üooj  eerfl/  De  üiolente  geDurige  fto^ 

Den  'SDciantabo  fouDe  niet  uutKijhen  als  Ijn  geen  ***t  DiiijaeroüerüieicnuiDefjoogte  üan  46graocn' 
üoo:Deelfage:enDc5nDite©IotefmiDemDeOIauoen  nare  Blote  üerfirouDe  /  onbequaem  makenoe  /  en 

opgtljoiDen mogen tuoïDcn  of bn aDucrnffcmcnten  buüans üecjiml-.enDe  [jare  üoomaemfre Schepen  a\ 

geDingrert  haer  fïrrHc'fo  te  üeranDcrcn  oatmcnfe  (ÖOf"  rP  net  niet  langer  in  Den  romD  honDcn  houDen qualnii  fouDe  konnen  mteccujierni.  <Docn  tuiert  er  9fn,:ic  ö2ecfhaer  te  tugge  op  hare  epgni  fcufien. 
ren  uit umc  consultatie  geljouDcn  mat  men  met  een  ,^afc  nentffens  Dat  onreDrinh  frojmenDr  tueDfr 
finfuaurc  macht  ter  Ztt  en  :c  Hanoe  fouDe  bonnen  t tofIli  5» cc"  niacnD  (na  Dat  fo  te  rngge  gcD:cücn  tua* 

öocn:  jfet  üJierD  acrcfoluccrt  |  Dat  men  met  alleene  ren )  ocrhmDcrDc  DanunicthonDnipogtUoinroeDer.' 

't£arof  Darr  i(ii  2lDelantaDalag;  marr  oo;*  eemg  omuuttegacn    entenlaetuxn  't  gebica  barer  uooD* lijUheDcn  1  't  taclh  tjen  ook  beDroong  De  Ijecle  UanD- 
3trmee  af  re  Danuni    ueljalüen  eni  Duufent  i3annen 

IDat  belangt  De  ercufe  üocn  fjrmfelüni "  hoc  lange  Dar hu  cnDurccrpe  eer  hp  te  rugge  hccrDc    en  m  tuat  groot 
getuugen  genoeg. 
fïacD  beten  tori  / 

DcDc  Doen  hu  ban 

met  üuf  Duufent  Boctüolbs  m  .schepen  om  Die  te !  glpmowt  re  pofre  qua  in"  'üecgefrifchapt  met  Den 
üerüoercn  '  geüoegt  toierDc  tot  De  ccrltc  befuiiinge. :  "lüöfr  IB.iHeröalcig:  inDien  Ijec  haer  belieft  haDDe 
aiictocïlie  beftrilmuni  gcconfcncccrt  5ijnDc .  cu  mim  fKtn  maer  met  De  halue  Blote  te  laten  gacn  en  mtn 

Öeer  Den  SIDmirael  fig  üan  De  öeu.'e  te  Doen  ercufcreip !  *M  öe  Ijalüe  ILauD-Hrmee    na  alfulhe  plaetfcn  als  hp en  Den  linjgs-racD  üerliorni  haDoe. 
©ie  gefchieD  hcbbniDe ;  Den  BnanD  fouDe  üerfe- 

liert  getoccfi  hebbni  Dm  ïaft  en  hoilni  ban  De  Öeufe 
te  gcüoeicn  en  niet  hare  JDajefteyr.  0*n  Doen  ha- 

re jllijcffcnc  Die  p:efentatic  niet  acccptcecDe  regt 
üooï  fijn  Uetfte  untgaen  hu  fcfyxcf  acn  hare  XBaje= 
frepc  om  te  pKfenteren  het  aenrafien  üau  De  Blote  m 
t  f  arol  inDien  ib  hem  üerlof  geücn  toilDc  De  Dupfêitö 
ouDe  SolDatcn  /  met  ecnig  getal  üau  Biuuooten 
en  UoopüaerDeré  /  en  ttoee  Sfhepen  Den  smte 

IBattrjeus  en  'KnDue^  /  (om  hem  irïüen  en  f  enen 
auDeren  Joeüclhebbcf  in  te  gacn)  als  ttn  brfetiumurjr 
•joo:  D'auDtT:  .^cljepni  en  bcquacm  om  De  gr  oor 'Tc 
43ailiomen  te  aboïöeren ;  latenDe  alle  De  feonïngir.uJCnjS 

/  ^ehtpeu 

fert. 

45uarticr  uan  spangicu  lauüt  uonnen  uiüaDtren    en 
De  ̂ a:crn  üan  Den  ttóiung  |  Die  men  Daer  m  fouDe  üm 
Den;  ürrfiarn  of  Deftrucrru    of  ernige  ̂ aüen  of  v£ii= 
lanD  üau  Den  BnanD  innemen    en  foitincecen.    £3c 

De    Dooi  De  mDifpofitie  fijns  lichaems    toiertgetuacr 

fcliouchc'mfelüni  üeerDig  te  malmi    om  De  ileuie  te .acnüenDni.    ©oni  i%  üertroh  /  fijn  eerfre  üoome 

men  toas  00  't  j*arol .  fo  tod  Doo:  het  bcüel  üan  ijarc 
JBajefreijt/  als  fijn  eugen  begeerte.   JBant  Die  j-or 
een  geflagen  tjèbbenDé    fouDe  Daenia  hebben  mogen 
gacn  Daer  Ijet  hem  gelufr  haDDe    en  geDacn  buliaiis  al 
Dat  hp  getoilt  haDDe :  ̂ n  meent  m  eenirje  placrfcii  op 
Deliufrèn:  «èu  üan  met  De  Blote  cu  ?timce  m't  fa 
rol    te  Doen  't  gene  Ijem  bclieüm  fouDe   IjaDDc  hu  inc^ 
mg  oo^aJic  üan  ttoijffclcn    inDien  4?oD  htm  een  be^ 
qiiamep^«Tagicbcricnit haDDe    cnbcquamentijD  om 
DeKrmeetclanDen    en  De  i^aüm  in  te  nemen:  »Dc 
gcreeDfcljappcn  om  hem  te  tocDrrftarii  al  bciicnt  sgnSe/ 
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ie  fijne 
ijftnö» 
cfiQP 
net  fce 
pprrftc 
Belief* 
it&fce» 
en /en 
ilge» 
nepne 
rofle 
ot  alle 

npton. 

jfec&epen  /  en  b'anbcc  piincipacïfïe  25cbclbebberen/ 
buptenbe  2Bape/  tot  Dat  fp  bare  ̂ oitupne  becfocljt 
foiiben  ïjebben.  ©an  oefen  2Bjief  ontfinb  bp  ant* 
tooojbe  /  tjem  berbinbenbe  gene  ban  Dp^  te  bafarbe- 
cen/  en  bat  noclj  met  feftcre  ïimitaticn  :  Stare  Ijn 
bertoog  ben  i&inte  JlSattïjeug  /  met  Ijet  bjeben  ban 
fijnen  ©ooi  maft/  en  Ijp  berïooé  Ijet  gefrifcl)apban 
&int  ̂ tnbjie^/  boo*  ïjet  op  boen  ban  De  Caropne : 
<2nbocn  ben  feïben  nacïjt  /  bctoijle  h,nbpbe3lpc  ïrg= 
gen  moefte/  om  een  fo:geïi)h  ïch  te  floppen-/  fo  ber^ 
looé  bp'tgefcïfcbop  ban  een  ban  be  2tbmicaeï£  ban 
Öct ̂ 2ftj|UaD»n  (Doo.jcen  ongelun  bat  fijn&thip  ober 
quam)  met  nocb,  Dcrrigfj  Ecuïcn  5  onbec  toelbc  toa* 
ten  bele  Compagnien  £>oIbatcn :  &o  bat  Ijem  iuef 
fecte  ontteaKen  alle  öe  mibbeïen  /  Die  fjcm  tot  fïjne 
2ïcnfïagen  torgcepgent  toaren .  <£n  boen  bjcef  bp  op 
en  nebee  ïang£  be  <£ufren  tn  be  hoogten  /  baer  l)P 

bcbolcn  ïjabbe  /  bat  be  gene  bte  't  gefelfcbap  bcrïicfeh fonbc  /  bem  fouben  mogen  binben  /  en  fonb  aen  alle 
hamen  Slachten  upt/  tot  bat  ben  Bbmiraeï  ban  bet 
«Êfquabje/  bic  fp  miflen/  ïjem  liet  toeten/  afé  öpm 
be  ïjoogtc  ban  4?  grabcn  toa£/  bat  ben  ̂ übetantabo 
met  fijii  ïMote  boo?t£  toaö  /  en  recljt  toe  recljt  aen  ge* 
gaen  toaé  na  be  föerccra  /  om  be  ̂ jnbife  ©Iote  na 
Öupg  te  conboncren.  <4Doen  refolbecrbe  bp  /  na  bat 
jp  cenen  racb  tjabbe  boen  bergaberen  /  bertoaert^  te 
baren  /  om  ïjern  te  fochen.  €n  aï  toafï  fake  bat  bp 
|em  fadbe  /  obernut  £  Ijp  nopt  en  bergebe  upt  te  bo* 
men  ban  iange  baer  na ;  fo  mifie  bp  noeïjtan^  ftampc- 
ftjn  en  ongclucKriijlt  tjet  nemen  ban  be  2©cft-3Jubifc 
©ïote.  3nbten  bp  Ijun  ontmoet  baboe  /  eec  bat  fp  m 
fCcccera  gcraehten  /  baer  fouben  gcene  ontkomen  l)t  b* 
feen/  en  foubefe  ontmoet  ïjebben/  inbien  een  toaïfcïje 
abbertentic  ïjcm  eenen  gantfefjen  nacljt  eenen  contra* 
rien  conr£  niet  ïjabbe  boen  IjeUbcn.  .filöaer  ï)et  toa£  ben 
toilïe  43ob£  batter  bat  jacc  geen  bloeb  ter  Ece  foube  ge* 
famtoojben;  anberfïnt^/  boen  bp  ban  ben  €planben 
te  rugge  hecröc  /  en  ben  31  bclautabo  fijn  frxebe  nam  na 
be  <£uflen  ban  <£ngclaub  /  fp  fouben  been  ben  anberen 
fo  na  niet  gemifl  [jebben  /  geïijh  fp  beben. 

Hp  ïjeeft  n  nu  bercoont  (toeerbige  ï^eec  Sèacon) 
met  toat  gefintljepb  bat  ÖP  ̂ft  uptlanbfe  Actiën  en 
(^oenten  beftaen  Ijeeft :  ̂ u  een  tooojbeften  nopen* 
be  |T|ne  b?ienbfcï)ap  met  be  opperfïe  25ebell)ebbcren  / 
en  algemepne  gonfie  tot  alle  iHrtjgfïupben  /  en  ai& 
ban  faï  |)p  bomen  tot  itc  objectie  /  namentnjh  /  bat 
ï)P  be  ©?ebe-öanbdinge  /  baer  men  nu  mebe  befigl) 
10  /  interrumpere.  ̂ p  ïjebbcn  fijne  mcbcgcfelïtn 

getoeefï  /  fo  toel  buptni^  Uanb^  aï^  t'ïjup£  :  &mi 
ge  ban  ï)Un  Rebben  be  ©o?ïoge  met  hem  begonfï  / 
en  ben  mecffen  ïjoop  ïj^bben  bebeï  onber  ïjem  tre^ab: 
beïe  Capitepncn  /  Euptenanten  en  particulKte  per* 
foncn  /  lebben  {jem  tot  getupge  ban  ï)un  abancc* 

ment  tot  be  ampten  /  bie  fp  febect  {boo:  hvxme  b:o  • 
mtg^epb)  berlircgen  Rebben.  &w  /  bat  ()p  bie  bepjoVft 
Ijecft/  fo  foube  fjp  tytin  boo?  ̂ jn©?ienbeu  berhiefen/ 

aïtoaer 't  faïte  batïjpfe  niet  ̂ abbe;  maet  eer  batljpfe 
bepjoeft  ïjabbe  /  fo  ïjabbe  <6ob  en  fïjne  boo:frenig* 
liepb  befeïbe  boo:  \iem  genoten,  ̂ p  bemmbfc  om 

fïjn^  particulier^'  toilfe :  i©ant  ïjp  bnenbclijchïjepb in  ïjun  conberfatie  bebinbc  /  ïjuïpe  en  bpfïanb  /  baer 
fp  benebeng  Ijcni  in  gebjunht  bjo^ben  /  en  gcïuït  in 
Öunne  b?ienfcl)ap.  I|p  bemintfc  om  fmnne  beugljt- 
faem^ept^  taille/  ennioehmocbigïjcpb/  toanthiepn* 
ïjettige  /  ïjoc  bol  beugljben  öie  oocti  5ijn  /  bonnen 
maec  yepnmocbigl)  toefen)  en  om  |)un  groot  ber* 
fïanb :  biant  bcr^aub  te  Ijcbben  ban  Wepne  fafteny 
of  bie  bupten  gcbmpb  5Ön  /  i£  toepnigb  beter  /  ban 
niet  met  aUcn  te  beeftaen.  ïfp  bemintfc  om  ïjaec  af* 
ffetien  /  toant  iiit  met  fjun  cpgeu  lief  be  bebangen 
5tn  /  pnjfcn  gemaft  /  toelïuft  en  profijt :  macr  bie 
ben  arbepb  /  pcrijhel  /  en  eenen  gocben  name  befjer- 
tigen  /  betonen  bat  fp  meer  't  gemecne  befte  bemin* 
nen  /  ban  (jtm  feïben.  ̂ p  lyceftfe  lief  om  fijn  Stafje» 
ïaub^  toiïïe :  toant  fp  5tjn  be  bcf!c  toapenen  en  bcictjer* 
mingc  bau  <ljngclanb  /.  en  be  befte  om  anörrc  te  be* 
feïjabigen.    3nbien  top  ©*coe  licbbcn  /  fp  Ijcbbenfc 
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bei-Kregen:  boeten  top<0o2Ïoge  boeten/  fo  moeten fpbie  belcpbcn.  €n  betoijle  top  noclj  ttojjfeïachtig  / 
en  m  't  tracttrni  3Ö«  /  top  moeten  bj;  on^  feïben oberïeggeu  /  toat  baer  bp  ong  foube  mogen  gebaen 
toojben/  en  brnBpanb  fa]  on^  cfiimeren/  na 't  gene bat  alreebe  gebaen  1$  getocefï  bp  onfe  pnncipaelfïe 
i3oofcmantien. 

®at  l)n  gcneraïjjft  tot  be  lïrtjgfïieben  genegen  tó/ 
bcl)oo?öc  geen  reDclijcbr  menfetje  b?cemt  te  acljten  : 
4£*ii  peber  bemint  iie  gene  bie  ban  fijn  pjofeffïe  jijn. 
^en  flabigcn  ficebter }  bemint  be  dètubenten  in  bc 
ftecïjten :  ©en  <Gcrtocerbigen  SBiffcljop  /  be  aruep. 
beró  in  ben  töoojiöicnft :  €n  bp  f$cbcct  bat  bare 
ilSajcfïept  bem  gcbniplJt  beeft  in  ijare  laetfle  llrijg^- 
banbeïingen)  moet  Ijein  feïben  rebenen  in 't  getal  ban 
ïjare  llirijg^ïupbcn.  <i:cr  bat  nienfe  gebmpüt  fo  boet 

boo^fïcbtigbcpb  t)em  Ijun  carrfTercn  /  om"  ben  bicuft bie  fp  Doen  ftonneu  :  3n  't  gebmpch  /  fo  betoeegt Ijem  ben  noob  om  Jjun  te  aeï)ten  /  om  ben  bieuft  bic 

fp  boen  :  en  na  't  gebmpeli  /  bctoeerfjt  ijem  erba- ceutljnib  en  baucïibaerljcpb  bun  te  beminnen  /  boo! 

ben  bienft  bk  fp  gebaen  Ijebbcn.  ̂ em  i^  genoeg  be"? 
licnt  toat  ecgennfTe  in  't  gebjupch  bc$  fórijgljó-ban^ 
bcljs  gelegen  51311  /  al  oft  een  S>cïjolc  ban  ongcregeït? 
beben  toare :  jIBacc  bat  Komt  obermitg  be  Ampten 
en  bcbelru  aen  ongeregclbe  25ebcI-l)elH.icren  gegebrn 
tooien  /  en  \p  een  gefcech  in  be  gcene  bit  piofcffïe 
baer  uan  boen  /  en  niet  in  be  pjofeffle  felbe.  ï©ant 

een  ategee  beïjoozbe  te  U)tfm  (en  tó  't  oocb  /  inbien 
'r  toel  geregeert  tooib)  be  befïe  ̂ cljole  om  be  tëcli* 
$ie  ten  cecljten  te  bèrfïaen  /  baer  <6obb?cfentbcpb 
en  eecbacrljepb  bagelijhó  beljooiben  gepïeegbt  te  tooi* 
ben.  &o  beeï  bcmaengact/  Ijptoeet  boo^feber/  bat 
be  gene  bie  bem  nimfl  beminnen  /  inbien  fp  pet  toe* 
ten  ban  fijne  regeringe  /  afë  l)P  buptené  %ai\b$  té/ 
Öem  eer  brfdjulbigen  fulfen  te  fïraf  te  toefen  1  bm 
te  facbtmöebig  of  gemeenfaem.  Iföafc  ÖP  berïangt 
om  bef  e  bifputatie  te  laten  /  bie  maer  fcljcrmutfcringcii 
5nn  /  en  toil  Komen  om  fijne  toeber-partpe  te  ont? 
moeten  in  bat  gebecljt  /  baer  in  fp  ten  uptcrflen  tracks 

ten  om  fijn  ccebijt  te  benemen  /  fo  toel  in  't  refpect 
ban  fijn  ̂ ouberame  /  al£  ban  fijn  ©abeclanb. 

^»p  feggen  :  Engelaad  kan  niet  beftaen  fonder    %ntt 
Vrede  :   Vrede  kan  niet  getroffen  worden  dan  door  toowbe 

onderhandelinge ,  de  onderhandelinge  kanmen  niet  °P'1  ̂ * 
hebben  ,  dan  als  den  Vyand  die  prefenteert ,  en  dat  ̂ b"^.8' 
nu  als  den  Vyand  defelve  onderhandelinge  prefen-lanb 

teert.     De  twijfelachtigheden  die  hy  voorworp,  ennto&aa 

de  Argumenten  die by  formeerde  (feggen  fp)  te  beto-  f0eJb"n 
nen,  dat  hy  niet  begeere,  dat  hare  Majefteyts Com- Btttt. 
roürarifcn  iouden  overgefonden  worden. 

ïfpanttooojt  baer  jegen^  niet  een  tooojb:  ̂ Inbien 
bp  fage  bat  fp  op  eenig  baft  fonbament  boutoeben  / 
bo  foube  uan  bun  opinie  fo  becfeïjepben  niet  sijn  /  al^ 
Ijp  nu  tori  i£.  Maet  inbien  fp  Ijun  laten  bunben  / 
bat  fp  bL:ebe  Rebben  mogen  fonbec  fonbament  /  of 

öatfp  benKen  bat  ©jebe  boo?  on^  goet  foube  5ijn  fan- 
ber  rebenen  /  of  blinbelinge  te  lopen  in  een  onDer* 
banbelmge  /  fonbec  een  iufïen  te  lebben  op  be  bce 
boo^ïpe  omftanbigbebcn :  ̂>o  fegt  Ijp  /  bat  bp  aljf* 
ban  met  te  bcle  fufpecteect  /  maer  fp  te  toepuiglf. 
©ocg  een  fonbament  bat  top  ©jebe  mogen  hebben  I 
toert  gcallcgccrt  /  batter  feKcr€ommi)}leupr^>pan# 
gien  foube  genomen  5ijn  aen  ben  «ïTarbinael  /  en  bat 
bp  upt  Kracljte  ban  befelbe  Commif)ïe  /  p?cfnitecir 
fijne  (ècbeputecebe  te  fenben  /  om  met  bare  JBaji» 
fïept^  te  ontmoeten:  HDat  i0 be  couelufie^  ©accom 
begeert/  en  mepnt  be©panb  ©jebe  te  mahen:  %b* 
boueect  bit  boo*  eenen  goeben  ̂ èpliogi^mu^  /  en  gp 

moogbtallebei.ogicienen  ban  Cïpiflcncrju  tocbecom 
ter  ècbolcn  fenbeu.  <Öact  aen }  hp  late  toe  bat  top 
Dirê  mogni  bcfïuptcn  :  bat  öp  bem  baecom  gclaet/ 
al^of  Ijn  fyebc  mepnbe.  il^aec  Jijt  inbaebtig/  Ijoe 

öatljicr  boo?ti)ö3  be^tóoning^  ban  ièpangicn  Ituute* 
iianten/  en  anbèrc  fïjne  SDienaerS'  mebe  Ijebbcn  ge* 

pietenbecct  Commiffie  te  bebben  /  boen  fpgecne 'IjaC* 

bei"
 



jol öeft :  3(a  /  ïjeobeh  genKitjbtien  getont  tot  onbetfjan- 
Deïinge  /  aï-eee  fp  §att  aütbotifatfc  upt  &pangien  / 
om  Öie  te  beffuptm  /  gehtegen  babben.  3©ceft  ooft 
inbagttg  /  bo*  bat  Ö*  Koning  feïter  Commiffie  upt 

(Foi.6j;£>pangicn  gcfonben  Ijèéft :  om  opentliju  getoont  te 
tooibert  /  bat  men  een  onberbanöeïiuge  foube  mo- 

gen onberljouben  :  baer  bet  notf)tan£  alle  be  toerelo 
nenlgu  i$  l  bat  bp  in  't  mmfïe  geenen  fin  beeft  gc^ 
ïjab/  om  eenige  ©?cbe  te  befluptcn.  ©art  bit  alleg 
i$  be  Ifcrtogban  f^ttma  gctüpge  /  geen  Commiffic 
beöbenbe  /  nochtans  bp  fijne  23?iebm  7  De  peeren 

ban^arbp/  Cöbbam  en  anbcce  Commi'ffariffcn  /  fo berre  bjen§enbe  /  bat  fo  qüamen  in  be  onöerbanbe; 
ïinge  tot  t3o2bojg  :  <én  hö}t$  baer  na  /  be  nómfle 
ban  een  Cominiffie  /  bocnbe  gróte  Blote  ban  ̂ clje- 
pen  /  Ijacr  fubijteliJR  opcnbarcbe  /  boo?  oufe  Stuffen  / 
om  <J5ngcIanb  te  congucfïècem  Ifèacr  p?efcnteren  fp 
onöctbanütlinnett  cnmepnenfp  gecn©jebe*  i©at  $ 

ban  bare  mc;jnjnge  >  <èo  gp  't  felbe  ban  ïjem  toilt 
uptgeïegt  ïjebben  /  bP  fal  't  u  fecjgen.  ̂ atc  cccfle 
en  grootfïe  boomemen  jegeng  <Öngelanb  /  toag  in 

ben  gare  1 5,88.  ©an  bien  tijb  af  tot  befen  tegen= 
tooojbigen  te  reïtenin  /  5jjn  boïïè  tien  ̂ jaren  /  ben 
tecbtentijb  ban  be  23clcgetinge  ban  Stopen/  en  nu 
fp  Hen  bat  openbare  dPojïog  ïjun  niet  han  ïjelpen/ 
fa  feïjijnen  fp  te  bertr ccuen  /  en  hUnne  tuapenen  ober  te 

geben :  Ifèaer  Ijebben  berepb  £>imon$$aerb  /  't  toelh 
niet  han  binnen  ïtomen  /  fo  tup  bare  .ifêueru  niet  tei 
ncöectoecpen,-  maer  om  bat  inen  acht  bat  top  ligt 
beerbigee  gelobeu  foubtn  I  ban  be  &ropanen  /  ben 
fimpeïen  $S$ief  ban  eencn  tfielt  en  briraberlpen  #n* 
gitif  /  ï)un  berfeucrenbe  allcg  ter  goebec  troutocn  te 

qefcfyiebcni  %$  Ijet  pjmcipael  ̂ tratagema  /  't  toeïn 
fp  gebnipncn  om  ben  :e  beliegen,  Jfèaer  ai  i$  't  falie 
bat  fommige  't  felbe  gelóben  /  fo  frpb  bp  nocljtang  / TimeoDanaos>  ócdonaferente».  <Dati£;  SfebJCC* 
febea^icefcen  ooft  oil$  fp  gaben  tyengnu  *§o  fp  ban 
befe fijne  uptïeggingc  appelleren/  laet  ïjun  epaen  ac* 
tien  't  felbe  uptlcggen :  Mleu  fp  hem  te  laflcu  leg* 
gen  /  bat  tup  in  getyehe  gcballen  3tjn  tot  2So?bojg 
ban  tot  ©?ebe  te  betfïaen  :  #f  brillen  fp  hebben  / 
Dat  top  gcloben  /  bat  bm  #ectog  ban  ilöebina  met 
De  magtige  ©fote  en  ̂ Ccmabe  /  guam  /  om  aïïeen= 
lijn  te  5p  een  getupge  ban  Ijet  Contract  i  <®f  Rebben 
fpliebec  bat  Ijun  qjgen  tooo^ben/  öunne  mepningen 
uptlcggen  of  bcbupDcn  /  ban  Ijunne  aetien  >  $f  oo?t 
biatljarcn25oöe/  €manueï3toup^ben  #o?tugueö/ 

gefepb  ïjeeft  /  ̂it  aeu  'itopes  en  ̂tepljano  ̂ ercara berfeheringc  Diocfjt  ban  bijftig  bupfent  iltronen  /  om 
aen  Ijun  betaeït  te  tooien  /  fo  ïjaefl  al^  öaer  35upr 
belfeconfpicatietegcu^iietïfben  ban  fijne  ̂ oogtoeer- 

S>ouberaine 

Het  Vijf-en-dartigfte  Bock,"  T  $  9 
men  ban  pemtingen  Ï)P  begfobe/  dm  fitm  pattpe  te bolgen. 

Oojbecït  hu  /  toeetbige  ï^tet  SÖacon/  upt  befeïa- 
rigïjept  ban  u  epgen  berf!anb  /  tjoe  t)p  l)are  p?efentat»e 
beljote  te  nemen/  enfp?aheban©?eöe/  cnbenhtcenjS 
uptbc  bjcecbigïjèpb  ban  u  epgen  D«te  /  toat  ©?ebe  fïjn 
Ijêrte  foubc  nonnen  manen  /  met  be  gene  /  bit  geatten* 
ceert  ïjebbén  fijn  ©aberianb  te  conqueutren  /  fijne 
&oubcrainc  te  bermoo^ben  /  en  ï)em  uptgefogt  fytbbcn 
aïg  een  bequaem  perfoon  /  om  te  bewilligen  /  bc^bc 
fijn  ïtoninginne  en  ©abeeïanb  tt  bercaöen.  Hèaerfo 
I)em<0obniettcruggeïjaböe  boen  heeren/  en  baerna 
booj  contrarie  i©inben  en  föcmpecften/  befen  ïaetflen 
kohier  boen  arrefïercn  :  %  foubc  bien  öobeerbigen 
Utoninggclerrtljcbbcn/  bjat  fttagt  fijne  p?efentatie  in 
fijn  regarb  boojtgtbjagt  (jabbe.  <ên  te  langer  bat  ben 

toiïïe  be0  peeren  /  en^ban  fijne  ̂ ouberaiue  öem  op bouben  /  met  fb  beel  te  meer  ̂ InterefljS  berboopt  ï)p 

|)et  Ijun  in  't  larfle  nocï)  te  bergelöen.  JBaer  onfe 
^apémaher^  mogen  aïlegeren  /  bat  be  tijben  beran* 
bert  3ijn  /  en  met  be  tijben  be  [jumeuren  ban  be  |5?inï 
een/  enbefanen  ban  ̂ tats  gemcnelijft  beranberen  / 
en  grip  in  boo^tijben  men  geen  geloof  Ijabbe  beïjocen  te 
gebcn  be  febone  tuoojben  ban  ben  ©panb  /  en  baren- 
febonen  glan£  /  bat  noebtané  nu  ter  tijb  /  bebumeu» 
ren  en  gelegenrfjcpb  ban  fijn  epgen  fauen  /  b^m  foubcn 
mogen  betocgen  om  ©^eDe  te  maliën.  ©002  fo  bcle  bem 
aengaet  /  eer  bP  han  gcloben  bat  bP  nu  ban  fulhe 
b?cebfamen  Ijurrieuren  \$j  fomofle  jjp  toeten  of  fijne 
ambitieüfeenuiiaehgierigrbumcurcn/  ofte  bzebcge^ 
ftelt/  of  uptgebïufl  51J11.  ,5>p  honnen  niet  te  b/ebe  ge^ 
fielt  5bn :  fiDant  bp  \\ttft  gchregen  becfebepben  neber- 

togen /  guabe  refcontren  /  en  ongeïuchige  fucceffïcn  in 
fïjn  bonmanen  /  ja  beeft  betïie^  en  fchabe  geljab  /  in 
alle  be  €>o?Iogen  bic  bP  met  bare  saajeflcpt  gebab 
beeft.  ï|et  en  geeft  mebe  geen  apparentie  /  bat  fp 
uptgebïufï  3ijn  :  toaut  fo  be  app?ebcnfie  beé  boob|S  / 
befelbigebabbeuptgebïuf!/  fofoube  bP  b«  boojïeben 
3|aer  /  ak!  bP  becfcljelijK  uptbe  fïaute  guam/  (bie 
toelfcljeen/  bat  fijn  Iaetftcbe$togmingegcbjeefï  foube 
bebbert)  met  fytt  eerfte  tooojb  bat  bP  fp?aft  /  niet  ge* 
b^aegtbebben:  <©f ben  ̂ öclantabo  niet  gegacn  toa^ 
na  <öngelaub  ;  d^f  fo  het  hnagen  ban  fijn  Confcicn* 
tit  I  befeïbe  bumeuren  uur gcblufcbt  babbc  /  fo  fonbe 
bp  niet  /  stjuöe  in  fijne  bcbotie  /  onbec  bc  jBiffè  /  ge^ 
bibm  I  en  beloften  gebaai  bobben  /  om  ban  <£nge? 
lanb  gerebengeert  te  mogen  tooien  /  aï  foube  bp  baer 
toe  berïiopen  alle  be  ftanbelaren  bie  op  ben  3Sutaec 

boo^bcmflonbcn. 

©an  btfe  ecrfïe  p?opoofïen  beeft  bp  feïber  met  eenige 
ban  fijn  iJ&cbt  gefelïen  5öaben  /  feer  geloof  toeerbige 

öige  ̂ ouberaine  /   effect  foube  genomen  b?&ben: 

^oo^t  bem  (fepb  bp)  bm  toeïucn  booj  't  tëerigte  ftaen » 
De  in  ̂ uilDbale  /  beUenbe  boo?  be  fèaille  /  bat  in  bun !  abbertiffemcnteii  upt  £>pangien  geficn :  <£n  bet  ttoee 
Cppbec  /  en  bebehte  maniere  ban  fcb?ijbcn  /  afcl  fp|  be  toa^  on^bepben/  fotoeïutoe  <Ö.  aï^  b^f"  gefepb/ 
fcb?eben  ban  ©Ljebe  /  fp  aï^  ban  mepriben  /  be  boob  ban  een  ban  be  pjincipaclfie  gefuijten  onlange  upt 
en  moo?b  ban  bare  JBajefïept.  <©f  fo  nocb  eet)  |  ^pangicn  geïtomen.  IBaec  fp  mogen  ter  contcarien 
ter  berffaen  toojbe  /  bat  bc\\  tyebe  niet  behoojbe  toclbeflupten/  bat  fijne  bumeuren  niet  cïpparent  sij"/ 
bertoojpen  te  toojben  /  aï^  bebziegïijft  /  bm  met  be- !  licïjtelijh  te  beranberen :  ©ant  bp  bem  nimmecmeer 
toij^  ban  ttoee  getnugen  :  ̂oójt  enten  ̂ ntboniumifal  laten  boo^fïaen/  bat  bpöebeeïte  genoeg  ban  't  Hert* 
föaulfïon  /  jegentooo^Dig  gebangeu  in  ben  föabn. !  rijnc  Ijeeft  /  booj  aïber  ffonb  /  bat  bP  fijnen  monb  bol 

ban  Éonbón  /  ben  toeUten  albier  ftotttenbe  uut  £>pan'; )  ̂ecöé  fal  Ijebben/  en  fommige  ban  fijne  Ijeplige  ©aberg gien  /  onber  bft  pjetert  ban  eenige  openinge  ban  öt^cfutjceu/fullenbemalfo  toeï ftonncn pecfuabecen/ 
©?ebe  te  maften  /  en  mebe-bjengenbe  om  beter  ge-  j  bat  bc  inbaficu  ban  bc  anbece  ̂ Jincen  l^oningcijlten  / 
ïooft  te  tooien  /  23?icben  acn  bare  löajeflept  tot!  eentoerhban  ^armbertigljepb Ï£ /  al^  fp  ïceren/  ee^ 

jsicn  epnbe/  aen  u  felben  /  en  aen  bem  /  ban  eencn j  nen  boopbefperate  Confpicatcuc^/  bat/  $uncen  te 
Crc^tod  ben  3!efin]t  /  beeft  in  fijnen  eraminatie  bp  1  bermoo?ben  /  eenen  toeg  na  ben  ̂ emcl  1^.  <&n  alboe^ 
Öem  en  ben  ï|eer  èeccetari^  genomen/  beïtent/  bat 
bet  toaecaebtigb  ïafïenbebeï/  bat  bem  banbe  pjin* 
cipaclfie  bienacr^  ban  ben  honing  ban  ̂ pangicn 
gegeben  toa^  /  boo?hcmelijhen  inbielt  /  ben  fïaet 
Dan. onfe  pjepacatien  te  ontbeeïten  /  be  ̂ apiflen  ban 
SSncjclanb  te  berfcheren  /  bat  fp  uojtelinge  bare  ber 

toelftpmojgén  aen  ben  Dage  guame  te  fïecben  /  fijn^ 
^oonjSblocbisIjceter  ■■'  en  fijne  ambiticufe  bumeuren 
fullcit  appacciitelijlt  groter  3ijn.  ̂ p  i?  opgeboet  in  do- 

mo Regnarrice.  ̂ Bat  ig  i  *$n  een  Ijcccfcbappenbe 
bup£.  <2n  fijn  gemoeb  febijnt  alrceöe  opgestoollen  te 
31JU  /  Veceriatqaeinlira  Auftriacje  Familiae  fuperbia. 

ïoflingc  fouben  bertoagten  /  fommige  ïïaeb^-i|ccccn.^ati^:  j,!Öctecnoube  /  en  ben  buufe  ban  O^ofïencijh 
of  vöbeléban  bit  fóijlie  /  ontrent  bare  jit)ajefïept  toe* !  ïngeboome  Ijobecrbigbepb.  ©u^  aengemerltt  battcr 
fenbe  /  te  toinnen  /  om  bc  fafte  ban  ben  4bpacnfcn  Öo-  j  toépnig  te  becljopcn  igf  op  Ijunne  bjeebfame  burneuren/ 
ningtebelpcn  banb-baben  en  bem  ban  toegen  ben  laet  ou£  nu  cen£  fien  boebaitig  beu  tegentooo)bignt 
frfben  te  p^cfeuteren  /  toat  tijtel  /  ̂enfioen  /  of  font- ;  (laet  öininer  fahen  i$. 

f?in. 



!ƒ**. Vervolg  der  Nederlaiidfè  Oorlogen. 
i&?incen  en  $taten  /  afé  fp  obctleggcn  öaet  cp* 

gen  affaiten  /  mogen  gun  Difponcccn  om  ©jeDe  te 

maften  /  't  3p  om  p^oftjrjf  gocöe  genegcnt[jcpD<J  /  of 

't 

om  
nooDfaftelijftljcpD£  

mille.  

6111  
p?ofut£  

toilïe/  

fa fp  
eenig  

boojDeeï  

Daee  
uut  
nonnen  

neggen.  

#
m
 goeDe  
gelegen  

tïjcuö  
/  
bp  
fo  
becce  
De  
©«De  

bequaem 

ié  
l  
om  
fjun  
te  
öouDen  

in  
Den  
fïaet  
Daee  
fp  
in  
$tjn. Om  

nooDfaudijftïjcP0  

/  
als»  
fp  
geen  
miDDeïen  

meec hebben  

om  
De  
<ï3ozïöge  

te  
boeten  

©atljet  

nu  
mare* 

fchijucïijft  

\$  
I  
Dat  
Den  
ftoning  

ban  
^pangien  

©je* bc  
met  
ïum  
tuil  
maften  

/  
om  
Daee  
Doo:  
eenig  
booj Dcri  

ban  
on$  
te  
«tijgen  

/  
De  
$ap£-maftecg  

feitje  
en fitlfcn  

Dat  
niet  
toefmen  

:  
^nDïeri  

fu  
het  
Doen  
/  
fo  
ig 

't  
aité  
epgen  
fctjnïD  
/  
Dat  
top  
in  
Den  
put  
batten  
/  
Die  
fp on£  
(b  
DupDeïijft  

totjfen.  

Z&at  
Ijn  
om  
De  
goeDe  
gelcgent* 

ÖepD^toilïe/  

niet  
genegen  

fouDe  
5ijn  
om  
met  
«Önge^ 

ÈanDöjeDete  

maften/  

ten  
?p  
eenige  

bate  
of  
boojDcd 

hem  
Daee  
toe  
ïoftte  
/  
of  
De  
riootfahchjftljepD  

Daee  
toe fbzecfcDe  

/  
aegumenteee  

ift  
aïDu£ 

:  
^tïïe  
Staten  

bln- ben  
m  
ïjacc  
fïanD  
/  
fo  
toeï  
Doo?  
goeDe  
eeputatie  

/  
al£ Dooj  

magt  
5  
boomementïijli  

al£  
ïmnne  

üeetfcïjapppeu 

beeec  
ban  
Den  
anDeeen  

becDeelt  

liggen/*  

en  
Dacr  
een nïcpn  

geDeeïte  

ban  
een  
cföatie  
öcerfchen  

/  
en  
ïjate  
JDet* 

ten  
gebcn  
ober  
bde:  
BufolaetDe^jnDien/  

De,tÜeDcc* 

lanocn/  

jftaprfé/  

iBpïanen  

en  
^icilien  

een£  
fïen/ öat  

£>pangicn  

/  
ïjet  
tod»  
fo  
lange  
obec  
hun  
ïjeeft  
getp 
« 

ranmferrt  

/  
nu  
blijDe  
toe  
i$  
/  
na  
fo  
bed  
neeeïagen  

/ 

f  rorfen  
en  
beeïicé  

/  
©jeDe  

met  
<6ngelanD  

te  
maften  

/ 

tn  
öat  
uocïj  
op  
geftjfte  
ConDitien 

:  
©oo?toaec  

fp  
fuiïen 

banficnen  

beefeftect  

31311  
/  
Dat  
De  
^bpangiaecDen  

an- ÖCC£  
niet  
3fjll 
/  
Dan  
Hombros  

corao  

los  
oeros:  

<&at $:  
Jtècnfcljengelijft  

anDece.  

«£n  
Dat  
[jet  
een  
nieren- 

l)fetigïjepDboo?ïjungetoeeffi£/  

fo  
langen  

tijD  
/  
Ser- vkurem  

fuam  
quocidie  

emere  

>    
quotidie  

palcere. 

©at  i£  Ijnnne  flabecnpe  Dageïijftg  hopen  /  en  Dagdijftg 

bocDen.  £>ulft£  Dat  ÖP  bier  uptbefïupte/  DatDejbpan- 
giaccDen  bp  fulften  ©#De  /  alïe  ïjaee  cepntatie  in  faften 
baii(£)o?ïogc/  enfdjnftbanïjunnegcootljepD/  beeïie^ 
fen  fouDcn.  *£n  fijne  3tanDen  fouDcn  Dooj  gene  miDDe* 
len  ftonnen  geïjouDen  tooien  fonDee  rebolteten ;  en 
Daeeom  fai  De  gelegentïjepD  ïjcai  tot  geen  öieöc  met 
on£  beetoeeften.  3£at  De  nootfafteïijftljcpD  /  en  gebeft 
ban  miDDeïen  /  om  De  <®o?ïoge  te  boeten  /  Ijem  D?in? 
genfouDe/  ommetongteaccojDecen/  ift  acïjtct  bcp* 
De  onbetoijfelp  en  onmogelijk,  «©nbetoijfeïijn  /  Dat 
t)fl  /  Die  fo  onïangg  <£ngdanb  befp^ongen  tycft/ 
©janftcpenDej^eöerianDen/  op  eenen  tijD/  en  nu 
geloften  hebbenDe  Den  °25anD  ban  onfe  Unie  en  bccee* 
ninge  /  en  ©janftcijjft  ban  De  ttoee  anDece  gefcljepDen  / 
fjemfeïben  onmachtig  acljten  fouDe  De  ̂ ojloge  tegen 
oné  te  continuecen.  «0nmogeïijft  Dat  De  miDDeïen  ïjc m 
ontboenen fouDen  i  JBant  ontboenen  ïjem  feïjaeten  om 
^jn  ritmee  te  betalen  i  ̂ijne  cecte  paetie/  om  fijn 
2ficmee  te  betalen  /  $  boo?  eenen  langen  toeftomcnDen 
tijD  met  De  <0cnebopfen  gefloten :  €n  geïp  fijne  3ïen  * 
fTagen  /  fijn  <&Kbe  getijDcn  3tjn  /  Die  fijne  feïjatten  ïeege 

Doen  ftomen :  &o  jijn  aen  D'anDee  5Ööe  fijn  eetoucen  / 
DieljpuptDe  SnDien  altijD  beetoacgt/  fijne  bloet-ge^ 
tijöcn/  DieDeftoffeceritocDeeombecbuHen.  (0ntb?eeftt 

fjetijcmaen  ©oïft>  aBaetonu  Söeïjalben  fijne  nieu^ 
toe  iicljtingen  ban  ̂ oïDatcn  /  fo  beeft  tjpDie  gene/ 
Dieïjpm  ©janftep  geb2upftt  ïjeeft/  b^p/  om  tegen^ 

ong  'te  gebmpften.  Ontbjeeftt  §et  ïjem  aen  ©ib?e^i 25eïjaïbcn|  De  £uïpc  Die  ïjp  getooon  toa^  te  Ijebben  /  l)P 
falnuDoojDe  B?eDe  in  ©?anfteij»/  fa  beelban  Date 
ftctjgen  aï^  't  ïjem  lufl.  Ontbjeeftt  ïjet  tjem  aen  £>c[)e; 
pen  >  %  boutot  alïe  Dagen  nieutoe  i  en  mag  fo  bcel 
^cljepcn  in  &pangien  acnfjouDen  aï^  ijem  gelieft: 
2ÖobenDieneombinecet[)pnu  met  De  o^ofleclmgen/ 
enconfpiccect  met  bun/  tegeng  IjenïnpDcn.  ̂ 0  Dat 

*j  <  1 ÖP  öeflupt  /  toaec  ÖP  ftemfelben  toent  /  fo  fict  |)P  geen 
*;appatentie/  DatïjpïjemfouDe  boegen/  om  met  tjem 

®?eDc  te  maften.  €n  fo  men  met  fye m  geen  ©?eDc 
ftan  maften  /  fo  $  't  niet  gocD  Dat  men  met  ïjem  in 
eenige  ©jeDe-ïjanDeïingetceDei  toant  Dooj  öcfcibe  on* 
DecIjanDelinge  fp  nicmant  ban  ö«»  ïtonnen  treeften  / 
of  pemanD  beljnlpig  toefen  /  Daee  Ijp  tcc  contracten  bun 
en  öjirnie  eenige  SÖonDgcnotcn  /  fö  jaïouc^  Den  eenen 

ban  Den  anDeren  maften  ftan  /  Dat  om  te  pogen  D'cerfïe 
te  toefen  /  fp  arbepDen  fouDen  /  toie  ficfj  felüe  ceefi  run- 

fi2?ÏÏSri  ̂ Unnc  b^cr,»ae  ban  ©«De,  laet  01^  ecn^ fien  toat  fp  Daee  mcDe  becobecen  fuiïen. 

^0  fp  eenigen  goeDen  ©^cDe  boo?  ïjun  met  ̂ pan-- 
men  ftonnen  maften  /   Dat  motie  toefen  mrt'hiinnc 23ouDgcnotcn  ban  't  ̂cDedanDDaecintebcfTtinten/ pfoaecbupten.  vDanljpi^ ban  opinie/  Dat  geen  ban 
bepDen  boo?  ï)uu  goet  of  feftee  ftan  toefen :  ©aecom  fo 
oo^Deeltöp/  Dat  fp  ganfef)  genen  nocöe  ©:eDe  maliën 
nonnen,  iöant  om  De  Jköccïanöcn  m  onfen  ©?eDe  te 
beflupten  /  1^  oumogeïtjft  /  ten  toacc  fp  Den  Honing 
ban  &pangien  ccftenöen  /  of  Den  genen  Die  onDcr  tjem 
tbefjt  DaDDe/  boo?  Ijmmen  ̂ >oubccain/  a\ê  öectog 
ban  J3ourgonDien  /  't  toclft  (fo  fp 't  Doen)  alle  't  gene Dat  Den  ©pauD  becflecftcn  fal  /  fai  De  ̂ eDeclanötcé 
flabecnpe  aenbjeugen  /  en  meefteïgft  pccijftel  fal  tjen 
allen  bolgen.    <®e  ceDenen  Die  3ijn  ftïaec  :  *©ant  fo 
toanneec  De  JïDarijt  en  ̂ ïutljocitept  ban  Den  staten 
<Öcnecacl  /  en  De  jegentooojDigc  manicce  ban  öegecin^ 
ge  ban  De  <6cuuicecDe  ̂ obiuticn/  gebzoften  en  ont- 
bonDen  fal  toefen  /  en  obec  liaec  een  JÏSonaccOc  ge* 
ftelt/  eneenfnuceeeftent:  ^aec  fal  niet  toefen  Dat 
m  #nmcn  abfolunte  macljt  fal  limttecen  /  Dan  fijnen 
epgen  toille.   ©e  bafïigljcpD  ban  een  Contract  (  fal 
ïjem  geen  mate  fïellen/  of  limiteren:  n&anc  eenpbeetó 
fal  öp  geen  geloof  ïjouDen  /  Den  genen  Die  Ijp  Denftt  ét* 
eetnuen  te  )}}cftn  /  en  ooftboo?  öebellen  fcljêlD :  €n  ten 
anDccenfo  fuiïen  fijne  ̂ nDecDanen  niet  lange  berroe* 
ben/  of  fp  fuiïen  elft-anDecen  beccaDen.  3©ant  D'ccne 
f^obintic  fal  tegen  D'anDecc  fïcijDcn :  D'cenc  £>tab  te* gen  De  anDece/  en  Den  eenen  menfefje  tegen  Den  anöc* 
een*  toie  D'ootmoeDigfïe  toefen  fal/  enficö  Den  alDec^ Dienfïbaccfien  betonen  :  Wlle  De  fojge  ban  ̂ efenfie/ 
faïbeconacljtfaemttoojDen  bp  Deljecten/  Die  betobect 
fnllen  toefen  met  Den  naem  ban  ©jeDe :  <®f  De  memo^ 
cis  ban  De  boo^gacnDe  tpcannpe  fal  upt  De  ïjecten  Dee 
menfcljen  uptgeblufcljt  toefen  /  getefoibeect  3ijnDe 
eenen  ̂ »oubecain  aen  te  nemen.   Cenige  fuiïen  foeften 
gebieD  obec  <©o^ïog^-©oift  te  Rebben ;  anDece  Ijct  S5a= 
gificactfcljap  in  De  £>teDen:  €enige  De  Collecte  ban 
€ollenenljanDeïingeban<0elDe/  fommige  fuïlcnbecï 
Doen  om  ©fficiecen  ban  ̂ uflitte  geftocen  te  tooien/ 
fommige  om  bette  25eneficien  /  ̂ cbenDen  en  €>cefie= 
lijft  nihomen  te  Ijebben  :  €ïft  fal  De  €caffifte  ban 
^pangicn  en  in  De  3|nDien  foeften.    <£pnDlijft  /  een 
pegeïijft  fal  befig  toefen  om  fijn  epgen  pjofnt/  en  nies 
mant  fal  een£  Denften  om  becfeftectljepD  ban  ïjet  ge^ 
meene  JBeïbacen.  ©e  Ifêagifïcaten  en  «©oubecneuc^ 
fidfen  Dat  niet  ftonnen  gematigen  :  Jl^ant  De  p^in= 

cipaelfie  pecfonen  /  Die  nu  /  'tjp  in  fafte  ban  ©o^- 
loge  /  of  ban  politie  /  De  öegecinge  hebben  /  Die 
fuüen  ïjaec  op  De  blucht  begeben  /  tot  tjace  beefeïie* 
cinge.    J©ant  fb  Dien  Moeften  J^dD  Den  <6?abe  ban 
«ÖgmonD  beftocljte't  betcoutoen  enbecfeftecingefijn^ 
IBajef!ept^  ban  ̂ pangien  /  met  niet  minDceg  Dan 
met  Den  pnj^ban  fijn  epgen  ïjooft/  toat  fal  eenen  ̂ e- 
DerlanDfen^nDecfaetbectoachten*  $n  aï^  fijne  ga DenfttoeccDige  becDienfïen  /  boomemcntlijft  De  ttoee 
tont-becoemDe  ©elD-flagen  ban  <6?cbeïingen  en 
^ainct  ̂ uintijn  /  en  ooft  Dat  ÖP  Ijemfeïben  begaf 
in  De  OanDen  ban  De  ̂ paugiaecDen  /  niet  fo  bele 
Rebben  ftonnen  obectoegen  /  aï^  het  aehtecDenften  en 
fufpitie  ban  combinatie  met  De  tiebelIctctiDe  :  3©at 
Ijope  ban  tocnomenoe  becDienficnfaLtec  neDec  toegen 
öc  mi^DaeD  ban  Degene/  Die  met  caeD  en  DaeD/  ge* 
ftgft  en  gemainteneect  hebben  Den  &tact  ban  De  töeu- 
meecDc  ̂ eDec-ïanDen  /  jegeng  De  êpanifc  <0acni* 

focneu*  (0een  ̂ open  ©oïft^  fnllen  't  ftonnen  limite- een.    3©ant  Daee  fuiïen  geen  miDDeïen  toefen  om 
Die  te  betalen.    3©anneecmen  pet  meec  ban  De  0e-- 
ineente  fal  becfoeftcn  Dan  Dcg  Stbning£  ïyDinacc  5?c 
mepneii  /    en  inftomen  beD^ageu  :  <S)aec  fal  booj 
anttooo^De  gegeben  tooien  :  %i$  ftn  onfe  ©naiip  l 

ï©aecom  eeftennen  top  Ijcm  boo:  onfen  ̂ ïincei  rj$ 
Iju  onfen  £nncc  /  toaecom  jijn  top  tcgm£  hem  $& 

tuapent 

Sol 
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fcnteettbebiecmbe  <6atnifoenen  /  aen  tojcbec-5ijöen/ 
fo  faï  Den  ©panb  hun  op  eenen  bot  met  getoeïb  app?o^ 
djeren :  ï©ant  fijne  mibbelen  ban  bcmfelben  bcpenbe 
ren/  enbcanbcre/  nameritïijften bcc Staten)  op  een 
Mft  /  't  toeïft  bïijöe  faï  toefen  baer  23curfen  te  fparem 
aï£  fp  (©02Ï03  booL?  baer  oögen  fullen  fien  ;  ia  De£ 
%aiiD0  getal  faï  ooft  bccl  gróter  toefen/  öan  jjctgetaï 
ban  be Staten.  25anDDe  Bjeembcïingen  aen  toebet- 

3ijben  /  en  Deh  ©panb  fal  ïjun  fubijtelp  t'aïïcr  geïc- gentbepb  onberbmcften  /  niet  gcfpangnolifeerbe  Me 
bcrïanber£  bcrfïcrftt  5ijnbe  /  en  be  Staten  alleenlijft  be* 
fcbecmt  met  be  gene  Die  Den  ©panb  felfé  <öeb  gebaen 
fullen  fjebben.  2$cfp?eft  of  fhpliïaticn  ban  #jinccn/ 
nonne n  't  niet  limiteren ;  toant  ben  fïaet  op  eenen  bot 
bcrbjufttfaï  toojbcn/  en  bunne  buïpe  en  toebetfïanb 
faï  te  ïate  nomen  :  en  be  $jinccn  üie  blijbe  toaren 
©jebe  te  maften  /  a$  ben  ©panb  beeï  jtoah  toa£  /  bP 
feluebereeuigttocfenbe/  en  be  ̂ eberJanbcn  in  eenen 
goeöen  fïcur  en  ff  aet  /  en  fullen  geen  nieutoe  quercïïe  be- 

ginnen /  aï£  ben  ©yanb  fijn  maebt  gerecoutyeert  beeft/ 
5P  bcrbeelt  /  en  oe  jfècbetïanben  berïoren.  <£n  bit  $tjn 
nocïjtan£  He  bcflc  mibbelen  en  berfefteringen  f  Die  be 
f>ap£-mafter£  honncn  boojfteïïcn/  ofbe€>eunieerbe 
pjobïntien  accepteren,  i£p  toiï  baer  noeïj  bp  boegen  / 
Dat  gcljjft  Qct  feiicc  i$  /  bat  be  Bebccïanben  geen  &?ebc 
fnlïcn  Hrrjgen  of  fp  ftiïlen  moeten  De  J|oogl)epD  en 
jèciubcrainicept  ban  baten  ïf eete  erïtennen  :  jèo  i$ 

't  mcoe  foiibrr  eenig  ttoijfeï  t  of  fp  fouben  in  Defe  fye 
De  niet  erftent  óf  gefloten  ftonnen  toojben  /  ten  toare 

bat  be  $anfclijhc  fócïigic  of  t'eenemacl  baer  toebcr 
dm  ingeplant  /  of  ten  minfien  opentïrjü  in  be  £>tebcn 
en  pjbmntien  /  baerfenuuptgebanuenij»/  toegelaten 
engeboogttoierbe. 

£>ö  \)tt  eerfïe  toegelaten  too?t  /  fo  faï  men  <©obg  op- 
reebten  en  toacracljtigcn  bienfï  /  uptbanncn  /  en  iten 
afgötum-bietifi  inboeten :  Men  faï  be  IBaerljepb  berfa- 
{en/  enl)ctbeb?ogacnbangen:  ©ebefcljecmingeban 
öen  miberbarmöertigfle  Hemeïfen  <föob  bcttoojpeu  / 
om  bft  fabrurbanbcnaïber-tprannigfïen  ©jince  ban 
öcfiüaclötfbJtnncn. 

Haet  ïjet  tmeeHt  toe/^ibetfltept  ban  tëeïigie  ('t  toeïft 
ban  minber  importantie  $)  en  bat  fïrtjb  jegeng  be  $0= 
ïiticban  aïle  Staten:  J©antbaer  geen  eenigïjepb  in 
De&erfteig/  öaet  kan  geen  eenigtjepb  of  o^Dje  in  ben 
flaet  toefen,  ̂ jabetig  eenen  fefteten  en  openbaren  on* 
Dergang  ban  Den  5>taet:  H&antgeïpal£  tfengnt'fa mengemenjeït  in  een  bat  met  gefonben  fubfïantien/ 

niet  berbetert  toojb  't  gene  bat  DoDcftjft  $  1  maec 
't  goebe  en  gefonie  bebojben  :  .^0  ban  gelpen/  be 
toergtfte  leeringe  ban  ©enijn  in-gebenbe  gefpaignolis 
feerbe  3fcfuitcn  f en£  ingeüoert  5ijnbe  /  fullen  fjaefï  alle 
ahbere  ̂ jofefToren  berb^eben  ïjebben  upt  De  45eu- 
hieerbe#?obintien.  £>obatïjp  baer  upt  befïupt/  Dat 
[jet  bepbe  fotbepb  en  gobbeïoogïjtpb  foube  toefen  /  booj 
I)un/  fuift  een  ©^eöe  te  maften:  <&f  boo^  bun/  inbieri 
fp  bun  baer  toe  bjoebten.  31a  nocb  mcerber  btoaej* 
bepb  in  bun  /  ban  opt  bp  eenigen  fïaet  gecommitteert 
i$  getoeefï,  JBant  toat  faï  ben  ©panb  tegen  bun  niet  te 
toege  ftonnen  beugen  l  al^  bP  /  bebaïben  fijn  maebt 
Die  bp  nu  ïjeeft  /  upt  be  ̂eberïanbcn  /  nocb  faï  ber> 
fïerfttftomicntoerben/  mcttfefïig  of  taebtentig  bup; 
fent&oïbatcn/  met  D?ie  bonDert  ̂ cbepen  ban  #0^ 
ïoge/  beljaïbenecnonepnDelijft  getal  ft&fytfttyvm  I 
met  fo  beeï  bequame  ̂ abenen  en  pïaetfen  /  Die  maer 

eenen  Dag  3eplcn£  liggen  ban  't  bmncnflc  /  en  geïtjft  bet 
bette  ban  <engelanb. 

S^aer  bc  j^eberïanben  fullen  aen  be  infante  gege- 
ben  toojben/  fpfaïboutocïijftenaenbcn  <£ct5 -^ertog ?Clbett  /  en  aïfó  fullen  ttefe  Jieberlanben  ban  be  tone 
ban ^pangirngefcbepbcn tooien/  engeb^oebtin  een 
berfefterberbanb/  obermit^bunnefcbepbingc.  5©an 
bier  je geu^  anttooojb  bp  ♦  &*  infante  /  fo  ben  $& 
ningban  &pangien  geen  ftinberen  na  ïaet  /  $  appa* 
tent  «Crfgenacm  te  too^ben  ban  baren  25?oeber/  en 
Baren  Sloeber  geïrjftcrtoö^  €rfgenaem  ban  baer.  <tfn 

ban  5ijn  Defe  Staten  toebetom  genwif  ett.  Itóaer  De  ap* 
parentflegeïegentbepbomgefcbepben  tebïijben/  ijS/ 
inbien  fp  bepbe  ftinberen  Krijgen ;  en  gemctftt  bat  nie* 
manbban  baren  Üupfe  berber  mogen  boutocujeften  / 
ban  toefenbe  gereebte  jfcebcn  en  Coufljn^  «©armain^ : 
Sift  fïe  niet  toacrom  bat  men  bare  bcreeninge  niet  fou- 

be fufpecteren  /  booj  fuïftt  $outoeïijften.  ̂ eemt  nu 
batfegefcbepben5ijn. 

^^^ïbertu^niet  ben  beboubcn  ̂ one  ban  ben  tu 
gentooo^bigen  honing  /  en  £>toager  ban  ben  toefto^ 
menben  \  5?  't  niet  apparent  önt  bp  fal  gcflijft  too?ben 
met  be  maebt  /  en  gemaimenccit  met  be  beurfe  ban 
^pangien  \  ̂aï  bP  niet  fo  toel  ben  Honing  ban  .^pan= 
gien  ten  bienflc  flaen  om  <6ngclanü  be  €>o:loge  aen  te 
boen  I  aï^  ben  hertog  ban  ̂ abopen  /  h\e  be  anbere 
^ufler  getrout  beeft/  in  ite  OMoge  jegen^  ©zauft^ 
rijft  >  ï^ceft  bp  ooft  niet  een  gefufpcctcccbc  maebt  aen 
bemfeïben/  aï^  toefenbe  23?oeber  ban  ben  jegentooo?- 
bigen  fóepfec  /  en  apparent  bier  na  feïbe  Öcpfcr  te  mo- 
gen  tooien  i  23oben  bien  i^  b'3infante  niet  ben  fclben 
perfoon/  toien^  tijtel  totbeïironeban  oBngelanb  ee* 
nen  l^arfon  /  fo  fcer  gearbepb  l^ecft  om  te  bctonfen  /  en 
3ijn  be  «föcbcrïanben  niet  ben  floft  baer  mebe  sp  in  ̂ n- 
geïanb  fouben  fp?ingcttf  ̂   alfulftcn  ©jebe  b\e  men 
nu  bjijft  /  ben  eenigen  mibbeï  niet  /  om  tjun  ban  alle 
^eberlanbenteberfefteren^  5féDe$!rmce/  bie  Ijarcn 

nieutoenJKan  nu  beeft/  'tgeiaelb  niet  toaer  op  ben 
ben  ©panb  ftcirncn  moet  /  om  öen  acnfïag  ban  €nge=> 
laubl  3|aboo|toacr  b»u  tfamcn-bcrbintenifTe  i$ te 
openbaer/  en  bun  boomemen  en  Stenfïagcn  oogfebjj* 
nelyft  ontbeftt  /  en  ïjet  1^  al  te  blnftclnu  toat  te  bcr-toag* 
ten  i^  ban  oufen  ©?ebe  /  möien  top  be  c$eberlauücn 
baer  in  begrijpen. 

Eaet  ons  nu  eramineren  boe  goet  bp  «öngeïanb  toe* 
fen foube/  fotopbimabanbonneren.  i|.p  Ijceft  oïttjb 
gcimagineert  /  Dat  alfulftcn  $ap£  boo?  ben  gocb  mocb* 
te  toefen/  inDien  bat  De  genen  Die  baer  toe  perfuaoe* 
ren/  Djiefaften  ftonnen  boen  geïoben. 

Ten  eerften  ,  dat  die  van  de  Nederlanden  beyde     < 
den  willeen  machc  mogen  hebb«n  de  Oorloge  te  on- 
dei  houden,  al  is  't  fake  dat  fy,  te  weten,  deEngelfe, 
Pays  maken. 

Ten  tweeden,  fo  fy  hun  verlaten,  evenwel  voor 
hun  goede  conditien  konnen  bekomen. 

En  ten  derden ,  of  het  ook  mogelijk  is ,  hare  faJcen 
dusftaende,  een  Neutraliteyt  te  konnen  houden,  ge- 

durende de  Oorlogen  van  de  Geünieerde  Provintien , 
en  den  Vyand  jegens  elkanderen. 

^openbcbentoiïïe  en  genegentbepbban  De^eber^FoUsj 
ïanbeniu<&o?loge  te  continueren/  en  alle  be  Conöi-- 
tien  bie  ben  ©panb  foube  mogen  p|efentcren/  terefu* 
feren :  Üfpberflactberrfoïutieban  Den  ïiabe  en  (6ou« 
berneur^banbenfiaetfulft^  te  31J11/  en  De  confojm^ 

teptban  De<6cmcpntetot  alfuïfte  refoiutie.  ̂   't  in 
bun  maebt/  ift  mepnealfotoeïbemagt  ban  De  43ou- 
berneur^  /  om  De  Gemeente/  inDien  fp  toeDerfpam 
nigisf/  Daertoe  tebeötoingen/  aï^  De  macïjt  en  fuf* 
fifautljcpb  üau  bunne  mibDeïen  /  om  fo  feberpe  en 
grote  ̂ o^ioge  te  D:agen  /  al^  op  bun  foube  mogen 

ballen. 
©an  't  refolbercn  ban  be  ï^ooft  -  <©oubcrneur0  / 

fouben  befe  ttoijfelacbtigljcben  mogen  boo|ballcn  /  bat 
fpbebogten  fullen  too^ben  met  bej  ©panb£  p?efentas 
tien  (toelften  ©panb  /  inbien  l)tt  hem  mogeïijft  \$  /  f oe- 
ften  fal  eïft  pacticulierïbft  te  to  nnen  /  om  een  peber  ge- 
neraïijft  te  rebuceren)  en  bat  fp  berbaert  fullen  gemacut 
tooien  met  her  bangier  ban  Den  öae  j.  iOan c  ïjet  aï^ 
boren  een  onaengenaem  geïupD  geben  faï  en  appa^ 
rent  tu  't  alber-eerfïe  onbmgtbaerlijft  te  fucceOercn  / 
Den  ©panD  alrecDe  fo  grotcltjftj»  meefter  bau  't  Deïö 
toefenbe/  bateenige  pïaetfen  licbtelyft  mogen  geèrn- 
^teert  toojöen  §p  toeet  toel  bat  fp  pzetenberen  gere* 

f'olbcerttesun  ter^o:loge/  te  pjotejl'cren  jcgen£  \ytt geljrjo;  geben  tot  oubérbaiibelinge :  jiBaer  bat  macb 
\aefci\J  't3Pom  ïjunbp  bun  erempel  tebertoeeften/ 
of  baer  boo:  ban  bun  ongemoiefïeert  te  mogen  blrjben/. 

ban 



spS, 
Benin  onbetöanbcïinge  te&omcn/  óf  om  tcfcbtjnen 
tot ïjet  aïbet-uptecfle  tefcoilïch  tegen  bouben :  <©p 
Dat  bet  eer  mocbtebïpert  /  bat  top  bun/  ban  fp  bun 
frftjen  gerupneert  babben. 

Ifëaccinbicn  fp/  na  rijpe  biïibecatie/  foubert  bet 
ftjefenbe  ̂ ojïoge  te  continueren/  a.10  toanttoeequa* 

Den  bet  minfte:  «Éocbtan^  bat  be  <©emcc'nte  ban  bie gefïnt&eub  foube  toefen/  $  met  blijlteïijR.  ï©anta$ 

een  ©olïi/  'ttoelR  lange  met  be  miferieuan<©tnIo-- 
gegematteect  i$  getoeefï/.  fal  botert  ï)«  aengenaem 
tüoojöt  ban  ©jebe:  aï£  fybit  met  bun  ffanienge- 
boegt  babben  ttoee  machtige  $?incen  irieenftcehgc/ 
befenfibeen  offenfïbc  %i$ne  /  Ijun  geabanbönneert  fuU 
ren  (Ten  /  ten  eeeftot  ban  ©janorij»  /  ert  baer  na  b^ 
bic  ban  (Öngeïanb :  ̂ïg  men  ÏJun  ten  eenbec3ijbert 
grote  en  nieutoe  Contrihuticrt  fal  af  epfeben/  tot  bet 
oHöccboub  ban  be  €>ojïoge;  en  tecanbersijbenp^e 
leuteren  fal  be  aengenamé  en  fmaftelnhe  Cohbitien 
Dc£  ©jebeg  :  23óbcn  Dien  aïg  fp  firn  fullen  /  Dat<gm 
geïanb  /  Doo»  ï^et  manen  ban  ben  $ap£  /  be  €ra= 
fijne  booj  ben  fclben  öp  &pangien  ban  bunfaïurij; 
gen  /  en  fp  alleen  /  mitg  in  be  «©ozloge  blijbenbe/ 
berooft  fullen  toefen  ban  aïfulRen  Babigatie  /  bie 
fjunfo  machtig  ban  &ebepen/  en  rijft  ban  mibbeïen 
gemaeftt  heeft :  J©at  be  <©emeente  afèban  apparent 
i$  te  niefen  '  i$  ïiebt  om  oojbéeïeri.  <£n  inDien  be 
<6emecnte  ban  baer  feïbeu  niet  betoeegïijn  \i  /  bP  ftati 
niet  tóel  befeffen  /  boe  f?i  bp  be  2üutboritept  ban  be 
<Z5ouberncut£  ban  Staten  /  (bie  men  beet  bc  Staten 
<0eneracï)  baec  toe  gebtoongen  nan  toojben. 

€cn  rerfïen  /  obecmitg  bat  bet  niet  een  abfoïnte 
ertnobelpe/  maer  een  geïimiteerbe  cntontoiïligege* 
boo^facmbepb  $  /  bie  fp  fcbttlbig  $jjn. 

ëntchttoeebcn/  obetmité  bunnen  fïaet  niet  beeft 
(gèltjn  ben  &taet  ban  Öonien  babbe/  of  geltjli  ben 
&taetban  ©enetien  nu  ̂ ceft)  een  pïaetfe ;  öe  Welke/ 
gelijk  f^et  ̂ ooft  /  alle  aribece  plaetfen  be£  licbaemg 
rommanbecctenbitigeeet;  maer  tó  ban  egale  gebeek 
ten  gefonneect  ̂ eelanb  $  alfo  abfolupt  a#  t  ollanD  ; 
en©ne$aubal£eenige  ban  bun  bepben:  3Ja  niet  al- 

leen beminfie^obintie;  maer  oor  be  Rïepnfïe  &tab 
fufïineéct  te  bebben  fefter  fojme  ban  &ouberanitept/ 
en  toil  fo  bin  een  fïemme  bebben  al£  be  grootfte 

Cen  Derben  /  om  bun  oube  maniere  ban  pjoce- 
beren;  be  toeïfte  niet  getoeefï  vS  .23ebeleii  upt  te  fen- 
ben  bie  Dtoingen  i  maar  <tëeüeputeet'De  om  te  per- 
fuaberen  :  JÉiet  te  refoïbecen  en  befïunten  in  bun 
grootfle  faften/  in  eenigen  fiaeb/  of  ©ergaberinge/ 
maer  om  te  onbettafien  en  geboden  be  bi&jofitie 
f n  genegen tbcpt  ban  eïHe  p?obintie/  en  bun  aïfo  be» 
koilligen  te  aggceerett  het  gene  fp  ban  tt  boren  beraemt 
labben;  ...... 

€nobermit^  fp  onöer  bun  fclben  maer  boo|  eenen 
tijb  Staten  <6encrael  3jjn  /  fo  i^  baec  geen  appacen- 
tie  ban  eenigbepb  ban  opinie.  «£n  al^  ban  ben  min- 
flen  boop  (ban  anbere  gefintbcpb  3gnbe)  fuHen  ben 
|)aet  ban  be  anbere  niet  milten  tyagen/  bun  oohin 
Den  föaebt  icqtn$  ben  meeflen  boop  niet  oppoferen : 
<En  te  bup£  fcomenbe  /  honnen  fp  gemacheïijft  in 
bun  particuliere  pjobinticn  en  ̂ teben  /  fuïu  eenen 
aftrek  bertoechen  /  in  bet  boen  ban  bun  rapport  / 

ban  't  gene  bat  generalijn  een  pcber  boo&ebjagen 
i^  getoeefi  /  bat  be  refolutie  baer  fal  blijben  fielten  / 
enalbetgebefoignccrbe  te  niete  gebaenmo|ben;  bun 
ongeraben  fïjnbe  pemanb  b^pbom  ban  fiemmeu  te 
bjepgeren  /  aengemecïtt  Dat  ©?pbepb/  betoareoo?^ 
faRei^bacrombatfp  De  2Bapenen  aengenomen  tieb- 
1 6en  /  en  Den  gemcenen  ©panb  toebecjïaen.  JlBaer/ 
fact  toe  /  bat  bepbe  be  iSégeerber^  en  4$emeente  / 
gerefoïbecct  toareri  /  bat  be  .fèeberïanben  alleene  in 
De<0o?loge  foubeh  bïijbeit :  J©at  3ij«  öunnè  mibbe- 

ïen *  »#f  i^  bumie  maebt  apparent  be  *©o?logc  té 
onberbonbeu  i  &p  5gu  ban  alle  Hptïanbfe  Ijulpe 
berlaten  :  ©wnucijft  i^  niet  tbjeeöjacljtig  ;  ̂ngc^ 
ïanb  lian  geen  UpflanD  boen :  «Ön  /  in  geheel  CbJiftcn* 
ïijh  i:S  genen  anbere  pjince  of  £>taet  /  Die  apparent  of 
warfitig  is  htm  te  fïrjben. 

V.  ücci.' 

Vervolg  der  Nederland/c  Oorlorefi* A-J 

J^un  epgen  miDDeïen  en  innomen  bef!aet  /  't «» ban  De  ©jucbten  Der  %etben  I  of  bp  iCrafijhe  en lloopbanbel.  ?Ccngaenbe  be  ©nichten  Der  IfierDen/ 
Die  fint  apparent  bjepnig  te  toefen.  H&ant  Den  ©panb/ 
meefler  ban  ;t©eïb  3ijnbc/  en  machtig  fijne  ftcou- pen i  irt  berfebepben  plaetfen  te  bqilen  /  U  bage^ 
imr  1 3P  ban  bun  pet  te  toinnen/  ban  'taene  fa nubefitten/  of  ten  minfïen  fo23?anb-fchattenenaf3 
l00Sfn/viï,eonöec,t9cb,eö  ban  oe  Staten  5hn/  bat De  EanD^-necinge  /  ten  toare  ban  l^ollanb  of  See 
janb/  (toelhe  Den  ©panb  niet  nrijge-n  en  nan)nua- 
Iijr  c^epieegt/  of  toepnig  pjofntö  gebenfonbe.  J©at 
belangt  purine  miööeleh  boo:  €caftjfie/  ten  i^  niet 
apparent  /  i)at  tioóplupben  6ie  bunne  JÖoon-plact * 
fen  bertranfpojteren  mogcii  in  anbere  bp  leggcnbe 
bwebfame  plaetfen  (baer  fo  fcRerenbaieohDecljanbe' 
liugc  mogen  UcbUn)  in  be  «^cberlanbèn  blijben  fou* 
ben  /  toelhc  allcenïijh  ban  alle  üefe  <©!iartieren  ban 
CÜJifïenröi  n  ©otloge  3ijn.  €»t  inbien  fp  in  bun» 
ne  tooonplaetfen  blijben  fitten  /  fo  faï  ben  &pan; 
giaert  bun  onttoijffclrjli  He  baert  op  ̂ >pangien  be- 

nemen /  (gemcrüt  be  f  cancopfen  /  €ngclfcben  en 
vpofterlingen  /  Ijem  ban  alle|  tóeboeren  fullen)  en 
fal  pogen  (foo  beel  hen  mogelijk  i£)  bun  ban  alle 
anbere  banbelinge  en  (€ranjhe  /  te  berbmbccen  en 
beletten  :  ©aojtoenbcnbe  bat  fpnu  be  eenige  toarre* 
gecfïcn  be^  ©?ebe$S  ban  Cljnflencijlt  51J11.  ̂ >o  bat 
bp  befïupc :  W$  bP  in  fïclj  fclben  oberlcgt/  't  gene bat  bc  tfegeerDer£  ban  Den  &taec  Der  ©creenigbc 
P^obintien  apparent  fijn  te  refolbercn  /  en  toat  De 
Gemeente  oogfcljpnclijh  in  't  generael  faï  begeeren  / boe  bc3toaecluR  bat  tyt  #  een  menigte  jegen^  baren 
toille  te  fotccren  /  of  bat  be  mibbeïen  ban  be  c£cbcrlan- 
benbefïan03Jjn/  bpbebinbtanöer^  niet  ban  pcrijlieï; 
en  bat  ben  ©uanb  feerbaefï  en  op  enim  bot  mccfïen 
ban'tgcbeeleïaubtoo?benfal:  €n  boe  booglijft  biui importeert  bet  feïbc  teboojRomen/  i.ö  bier  boren  ge- 
noegfaem  berlilaert. 

.Éutoililt  oberleggen/  toat  conbiticn  fp  boo?  bun 
fclben  fouben  mogen  bebben/  inbienfp  bare  23onDge^ 
noten  toillen  berlaten. 
^p  ftonnen  geen  cefïitutie  ban  plaetfen  berfoeften 

geliju  ©janhcijR  :  J©ant  ben  ©panb  gene  ban  ong 
l^etft:  tóepacatiebanfebabe  foehen  fpniet/  toant  fp 

geene  ban  bun  gelebcn  bebben.  We  3'nDife  ©aect  ful* len  onfe  pberige  pap^maher^  niet  berfoehen  /  ban 
tyèefe  bat  ben  ©panb  baer  boo*  berfloo^t  5ijnbe  /  gecn- 
fïn^  pau^  toelaten  foube.  We  (Craff ihe  op  ̂ pan^ 
gien  en  pojtugael/  fullen  fp  bebben :  bati^beeentge 
Coubitie  /  bie  bun  eenig  boojbeel  febijnt  te  geben. 
flèaec  inbien  fp  toel  oberleggen  /  boe  begcerig  bare 
Öoopïupben  in  't  eerfte  tot  fulnen  banbelinge  fullen 
£tjn  /  en  boe  gemacïtcïijR  bat  \}ct  33'n  faï  boo|  eenen 
mepn-eebigen  tóoning  en  ©panb  alle  baec  3tanb£ïup* 
bengoeberenteconfifqueren/  be  Cngeïfe  Schepen  te 
arrcfïecen  /  en  jegen£  «öngeïanb  felbe  te  gebmpïten  / 
fp  fullen  ben  op  alfulhcn  boojbeel  niet  te  fecr  beroemen. 
Jtëaer  ten  anberen  bp  faï  berahbefcinge  berfoehen  in  ha  ̂ 
teföegecinge/  of  111  \  geb?uph  ban  bunne  betten/ 
nopenbebe  fahenban  förtigic/  f\et  obergebcn  ban  be 
&teben  /  bie  bare  B5ajefïcpt  in  be  ̂ ebeclanben  i^  bou^ 

benbe/  en  Reparatie  ban  alle  febaben  booj  b'(!Do^ogé 

geleben. i^ct  ccrfïc  iö  een  CóiiDitte  /  Die  be  Obcrtoiunertf 
ePgendijR  plegen  te  boen  /  en  onooibacr  boo?  eenen 
frapen  ̂ taet  (bie  111  atte  be  Ooilogcu  tot  nu  toe 

't  boojbeél  gebab  beeft)  bact  bah  et  ms  te  boren  berm a  - nen.    . 

Hét  ttoeebebcboo^bé  nimmermeer  banfo  reebtbeer* 
bigeeenSloninginne /  becfoeïjt  te  toojbeu  /  alë  bc  ge« 
nebie  befïcutclen  ban  een  %axib  niet  faï  toillen  ober* 
geben  /  bie  ïjaec  ban  ïjaec  befje  ©onbgcuöten  toebe* 
trout  3Ön  /  irt  banben  ban  haren  albermecfren  ©panb: 
en  ban  fo  booifftbtig  een  $?inceflc  /  bie  ben  genen  niet 
bcrflcrïten  fal  /  toicn£  macht  fp  aïreebe  fo  grotclijag 
fufpectcert :  nocljtc  ooft  Den  genen  fujbcn  om  te  inbabc* 
ren;  toiettó  ambitie  en  lioosbepb  bojfïet  na  hibafïc  ciï 

congueft. (St  ^e 

5°S 
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Het  vijf-eti-dartigfté  Boek. 
■^De  bctöe  conbitie  ijS  onmogelijk  te  confentcren ; 

mant  befebabe  bic  ben  fconing  ban  ̂ pangien  gdeben 
ïjee ft  geburenbe  befe  <$o?ïogen  /  Beloopt  tot  een  groter 
fommc  /  ban  be  ̂ djattenban  aïïe  be  koningen  Dan 
CbJiflriirrjft  beo?agen.  . . 

fjjribtflit  't  seb?aêgt  too?ö  /  ï)öe  ift  't  Rome  te  toe ten  /  bat  befe  coiibitien  beefortjt  fuilen  too?ben  :  gjït 

anttooo?be :  5^at  ift  Wbttti  meeninge  upt  ̂Jlba- 
turn  feïtie  ïcere ;  en  be  "&pacnfe  conbitien  /  uut  be 
gjnffcuctie  ben  $parnfm  Commiflatifeu  gegeben. 

SKnbicu  men  fegt:  ̂ atalig'tfafte/  batljetfcljijnt/ 
boo?  be  geinteccipiccrbe  2S?ieben  en  ̂ jnfïcucticn 

bat"  fltlTie  Conbitien  toeï  becfoeïjt  fouben  too?bcn/ 
maee  be  meenmge  uopttoaé/  bat  men  bacr  op  fou* 
be  iiifificcch.  &p  anttooo?b:  t®at  in  be  3|nfïtuctic 
aen  be  jèpaenfe  CommitTarifcn  gcfonben  /  fc^ci- 

pdijft  bdafl  too?b  /  nopenbe  b'eerfïe  en  ïjet  becbe poinct ;  <©at  ben  3tegaet  gebtoongen  faï  tooien  / 
ben  ftoning  ban  ©?a*mrp  te  poeren  burf  te  affiflc; 
ïen  /  óm  bie  bepbe  te  bertoerben.  €n  nopenbe  [jet 
ttoeebe :  gubieu  bat  be  «éngelfe  Comimflarifcu  ah 

ïe  Ijope  af-fnebcn  ban  be  abeeïeberiuge  ban  be  £>te-- Den/  öie  fp  bouoen/  bat  mena$  ban  fïraft^afftanb 

boen  foute  ban  te  tracteren  ;  't  toclft  fo  befe  te  feg* 
gen  i$l  aïg  of  fofeubcn :  €cn  3p  bat  be  tgngelfe  on£ 
ÖefTeuteïen  ban  beBcbcdanben  gepen  (toaer  boo?  top 
bun  mogen  beroberen)  en  be  katoen  ban  ©liffmgcn 
laten  Ijebbcn  /  (in  betoeifte  onfe  Naliepen  toertomte; 
ten  mogen  /  en  tipt  betoeifte  top  onfe  ©late  mogen 

om  €ngdanb  te  conquefïercn  /  t'aïlcc  gciD 

p   -.  ij  9  8 
('t  toelft  be  föebiete  ban  be  &e§e\be  commanbeett)  ben ©nanb  niet  befebabigen  of  beletten  /  fo  faï  bp  öaefl  ge? 
bed  JEalcïjcrcn  empo?teren  /  en  confequentdijft  (jeei 
Ec!anü.  Jjjnbien  bat  men  met  ïjnn  banbelt  aï£  f  en 
©paub  /  na  bat  bp  bare  JBajefïcptg  ©jienb  getooiben 
i$  /  boo?  be  plaetfen  bie  fp  boub  /  fo  #  be  ©?ebegeb?Q; 
hen. 

3^ocb  fjoe  öoïRam.eItjften  bat  ïjet  betoefen  too?Öe/ 
bat  bc  ©?cbe  bie  fp  fonben  mogen  bebben  (i$  't  falie  bat 
fp  ceiugc  nonnen  Rebben)  feee  bol  pecrjKelen  en  inconbe* 
wiemen  i$  1  noc  ïjtang  3ijriber  ecnigc  fo  toegenegen  / 
batfpfeggen/  ijcti^beeltcnbiöïjqib  ban  onfen  ftaetj 
bat  fp  noch  goebe  ©?ebc  /  nocl)  gocbe  »0o?ïoge  ïionnen 
Ijebbcn  /  én  Pan  ttoee  quabe  /  fo  $  't  beter  een  gelapte 
©?cbe  te  ïjebben  /  ban  een  oïibcrbjageïijfie  ©o^ïoge. 
JiBaec  alfuUie  bergen  He  ïupben  ban  oï>o|logc  groot  on^k 
gelijft  (bic  boojljun  becljten  enïjnn  befeftermen)  in 
't  becmocpm  bat  Dunne  Hyapenen  (bie  onfe  Batie  aï* 
tijbö  eece  aengcbaen  ïjebben  /  en  be  ï)e«en  ber  ©panben 
öerflagen  en  becbaeft  gemaeïit )  miii  macïjt  fouben  Detb 
ben  /  fje n  ïanb  te  befetjermen  /  Han  tjunnc  onbecl)an« 
belingen  /  hie  altnb  fpottdijn  en  fonbec  boojbeel  ge? toeefl3ijn. 

^>p  3ijn  (jet  Hanb  ïafiedp  /  bat  ötm  opgeboeö 
fyeeft:  3©eUi  tocunbeeen  ban  bcfcijoonfTe/  fterKfïc/ 
cngeIuchigfïe^tatcöanCi)2!(ïenrijK/  too^bban  t>efe 
ïupben  geacht  /  alfa  3toah  te  toefen  /  ai^  ïjun  epgen 
3toacfte  feiten.  ̂ >p  bergen  Ijare  jlBajcfiept  groot  on j 
gelnli  /  betocllie  /  3nnbe  een  fo  machtige  /  bermaerbe 
enbictoneufeöoniuginnc/  geacht  faltoojben  niet  be* 

^^^tt^n^SJ^Su^fü  ;t  ö  \ 1 1  nocÖ  toe  ooo?  öun  geboel)ten  tytft)  ïjier  inl  bat  fp  (om 

K?  hWS  bcub    «nonfeuere©;ebemet  een  Wgobi^e  en  ongobbelnrie 

l\f  %  ut?abtcu S  I  ̂a«^ tm  i0^iie  m  "^tbectbige  aOJloge  bcrïaten 

SSSïïS  !  ?"«  öeii  ©panb  geen  ©.ebe  toilt  befïupten  (  fo  moeten 
s.  **.;#  k^liciV  harp  ̂ irip hun  (ttVriamïnrt  tnrr  fo^  toP  ebentoel  <i3ojroge  Rebben.    €n  fuilen  bcrffanbi* 

1  heiphe  rebenen  /  al?  boo?  nooifahclijftïjept  ber  3fo?tup* 
nen>  «Cfêaectoaer  in  omben  fp  fulhen  onbermoogïijfts 
ïjepbom  be  ©o?logc  te  honnen  onbcrl)onben>  i|are 
toerufiingeter^ee/  gclp  ooft  bie  ban  Ijare  OBeconfe? 
bereerbe  /  toa^  nopt  fierftcr  /  noct)  ben  ©panb  in 
5)cl)cpcu  Ijalf  fa  $toaft.  $un  ©olft  boojgaen^  toa^ 
nopt  fa  ftioeft  ter  €>o:Iogc/  noei)  Ijebbéu  nopt  fo  beel 
Deel  bnjuame  2,ept£lupbengcl)ab:  ^are  23onbgeno< 
ten  ban  be  Beberlanben  (todue  (cUetiijIi  acn  Ijacc  bcr? 
tmoebt  3ijnbc  /  51311  tjacc  bed  nutter  ban  alle  be  ©jien- 
ben  bie  fp  opt  in  icijjiflcnrijft  geïjao  rjebben  /  of  ftonuen 
ïjebben/ )  fp  (fegtljp)  ïjebben  nopt  refoïutec  getoeefl. 
©janiinjatjebetbefeft  /  enfp3ijnban  bed  lafïen  bet? 
licht  /  en  fuilen  maet  beljoebeu  in  toepnig  plaetfen  te 
oozlogen.  |f rdanb  balt  laflig ;  ban  bien  lafl  ftan  toef 
geb^eoen  toojocn,  aengefüen  bat  b.et  ben  eniigen  lafl  i$  f 
bie  fp  te  t)?agen  ïjebben.  Bvt%tan$  fo  baet  eenige 
3toaclugl)cpö  m  haren  $>tact  i$i  om  ©o;ioge  te  boe» 
ren/  ö^^'nljarejèt natten,  Jlfêaer  ïaet  Iju obedega 
gen/  tjoc bat ^pangien bit 2|aer  be  macljt  niet  öceft 
Ijaertcbcbecljtcn ;  bat  men  tjet  todiomenbe  3facr  De 
jaerlijUfe  ê>ubfïbien  f  al  beginnen  te  betalen :  ijoe  bat 
fp  geen  ia  f  ten  meer  m  ©lauurijft  te  owgen  Ijebbai  /  en 
nureflitutiebertoacijtenban  't  gene  on^  competeert: 
^oebatöarelfêajeflept^  onftoflen  in  be  ̂ Debedanbeit 
ceffeten  mogen/  en  eenige  rjulpe  ontfangen  /  om  ïjate 
anöercïaftcn  te  gelpen  blagen. 

23oben  bien  /  al  i£  't  fafte  bat  hare  JfëaicfïcntjS 

fïaen  nocljte  fp  boo?  i\vame  ©jienbcn  be|jouben  too?- 
ben/  bie  fp  laten  bergaen.  €én  anberen/  fo  fp  ïjun 
hier  in  /  of  in  eenige  anbere  falie  fabociferen  /  toacr 

boo?  fp  fouben  mogen  beljoubcn  tooiben  ban  te  ber- 
gaen /  fo  geben  top  $pangien  of  beu  <!crt5-ï?ertog 

billnlieoojfaheban  bifcontentcmcnt :  €n  fo  (ban  nicu 

toe^©?ienben)  onfe  ©panben  te  toojaen.  Söobcn bien  fo  Ijeeft  be  iBajeflept  gebjupht  m  be  Actiën 
ban  be  .?üeDerlaubcu  /  ten  miuften  bier  JBillioe- 

nen  Hconen  ;  en  beeft  tot  önberpanb  boo?  't  gene 
bat  be  Staten  haec  fc^ulbig  3Ön/  ©liffïugen  en  ben 
23?ieï. 

^ct  i$  be  staten  onmogeltjlt  te  rcfïitueren  't  gene  fp 
fchtilbig  3fjn  /  en  be  Oojloge  te  onbcrljouöen.  ̂ e 

booïfcö^eben  ̂ >tebcn  htm  ober  te  geben  fonber  rem- 
bourfement  /  toare  ben  gcljeeïen  fcljat  bic  men  hun 

gdeent  ïjeeft  /  t'ceuemael  te  beeïiefen/  mit£gabec£  b'au^ torïtcpt  en  b?epbcl  bie  hare  IBajefiept  ober  bat  bolh 
ljeéct :  'ttoclhtod  een  ban  be  mcefïe  becfcftcrthcbcn 
i^  *  bie  Tli  ban  "naren  £>taet  l)eeft.  ̂ it  te  beljouöcn 
(bcfonber  ©lifilngcu)  en  in  ̂ eutralitept  te  bïijben/ 
fchijnt  (na  mijn  berilanb)  geljeel  onmogelnït  te  51J11. 
JDant  al^bcn  ©paub  fïen  fal/  batbe  Staten/  noch 
boo2onbcrhanbelinge/  nocö  boo?  pjcfentatie  ban  fijn 
ampïe  Conbitien  /  te  minnen  5tjn/  fo  faï  hP  &«n  met  ge* 
toeïb  be|Io?men:  3|ahPfalbenalberho?tflenengebae* 
geïrjftfien  toeg  aengaen  /  om  ïjem  aïïe£  te  onbectoerpen: 
't  toelft  toefen  faï/  boo?  *t  b?engen  ban  fijn  ©allepen 
in  gun  töebkren  /  en  fijne  ̂ olbaten  in  be  €plan;  &cljatten  feer  uptgeput  31311/  en  ben  armen  Hantp 
ben  te  berboeren.  l©ant  in  fulftet  boegen  ̂ danb 
inborenbe /  faï  ïjp  fijn  $aflagie  na  ̂ ollanb  maften: 
<ïEn  inbicn  Ijp  een^  cencn  feftecen  boet  iirrjgt  in  befe  ttoee 
$?obinticn/  foi^ljp  flraftj?  meefierban  ben  geljeelen 
§>taet. 

gjnbien  bat  BïiffTngcn  (toeïcftïjet  tfnig  23oïtocrcft 
i^  jegen^  ©laenberen)  en  öet  tóafleeï  ban  Ueeburgö 

man  boo?  befe  guabe  3|aer-fcï)aren  /  guaïijft  mibbel  \>e» 
houbrn  h^eft  om  op  te  leben:  jDodjtanö  inbien  men 
toeï  acht  neemt  op  l)ace  magnifnfte  Cimmeragien  f 
obecbaeb  in  ̂ pijfe  /  ftofïeïijhhepb  in  feieebecen  /  om> 
eunbelijft  ̂ iïber-toerft/  enrijftlp  Cieraetban  ona 
fe  ̂upfen  /  men  faï  niet  nonnen  feggen  /  bat  <Ön* 
geïanb  atm  i$,  bonnen  fp  alle  anbere  jlatien  te  bobera 

gaen 



IJ5> 8. Vervolg  der  Nederland/è  Oorlogen. 
gaenin  ftofïeïpe  pbelbeben  /  en  nonnen  fp  baer  niet ' toapenenjcgcn3eciicftntic(öicaftnö  De  neberïage  ban 
hacr  geljab  beeft)  om  ïjacc  nobelijfte  befcberminge* 
ïöaö  ilomcn  fb  beeclijft  eenen  &taet  /  bat  be  <öbcf 
©joutoen  felbe  /  om  ben  gemeenen  ̂ cïjat  tefubbenic? 
ren  /  en  be  tÏMoge  te  maintcrcn  /  bun  feïben  ontbtos 
ten  en  beroof  ben  ban  bare  ̂ jutoceïcn  /  en  ftoflelijft  <tiu 
taet*  <£n  i£  <Öngclanb  fa  bcracljtelijft  renen  sbtact  / 
bat  be  ̂ ngcfetenrn  een  beel  ban  gunnen  oberbacb  niet 
foubrn  laten  getyupftc n  /  om  Ijun  obrrtoiuHingc  en 
fïabrrnpe  te  berboeben  i 

'Jnbien  be  (Öobbjucbtige  koningen  en  töeïigicufe 
<Ö  emeente  /  bare  top  ban  lefen  in  't  <©ube  f&efïamen  t  / 
berftoeïjten  /  om  be  €>o?loge  te  boeren  tegen£  (6ob£ 
©panben  /  bet  Cicraet  be£  (€empel£  /  en  bet  gene 
bat  geronfaereert  toa£  tot  be  ïjrpïige  ©ienfïcn  i  <£n 
fullen  top  (bie  fo  ïjeolig  rrn  <Óo?ïoge  bebben)  fparrn 
't  gene  fp  bare  pbclc  en  blecftcbenjcfte  toclluflen  tor- geëpgent  nebben  K  ttonDe  onfe  epgen  ..Da  tic/  in  bïe 
heerlijke bóo&aenbe  <önilurn/  boen  liaer  3lanb  beel 

armer  toag  /"  ban  bet  nu  i£  /  Armeen  tocrufïcn  /  <&op loge  boeren  /  m  ©jauftrijft  grote  Conqueften  te  toegc 
bjengen/  en  onfemacïjtigetoapenen  rot  in 't  ifcplig 
ÜLaub ftenbacr  mahen  *  Cnigbefe  Ccutoe  fo  gebrge- 
neceert  /  bat  fpniet  macljtig  31J11  Cngelanb  te  befrfjer- 
men*  jfècen/  Meen/  bacr  ignocb  toat  jaet£  ober- 
gebleben  ban  be  onbe  fóioflimacöigljenö.  <£ebeuftt 
met  toat  een  bïijtigljcpb  en  blpgeefïigljepb  /  bc  <tfbc* 
ïenban<£ngelanb  bun  feïben  bjptoilliglijftcu  begeben 
fjebben  in  bare  laetftc  articn.  Itèen  fal  nocb  altnb  eeni  ■■ 
ge  ©aïerii  binben  /  betoclcfte  (fo  ben  &taet  all  een  e 
ïijcft  maet  en  macïj  bïijben  ftaen  en  floreren)  niet  bela 
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nen  of beB^ebe  /  bit  bare  £ap«?-maïtera  maften  tofc 
Jen  /  goet  boo?  Dun  sp :  ̂p  fal  nu  nomen  tot  be  ïaetfïe 
©?age/  en 't  Ijooftfhift  ban  alleg:  <©ffp  in  beonber* banbclinge  ban  B?ebe  treben  /  met  bebooilijfte  om9 
ftanbigbeben.  €n  ïjier  in  i$  mijn  meemrige  niet  te ftaen  op  romplementale  omfïanbigbebcn  /  of poinrten 
ban  eere  /  bctoelfte  op  bcquamen  tijb  en  pïaetfc  merite- 
ren  toeïgeconfïbereert  te  toefen;  maerlju  oojbrelt  beft 
te  5ijn  be  matcriale  omtfanbigïjeben  /  'bit  alle  J32in=> ren  of  Staten  toeïbeïjoren  te  oberleggen/  aleer  fp  tot 
cenige  onbecbanbelinge  «omen  /  te  toeten  /  ben  tijb 
ban  be  onberljanbelinge  (of  ï)p  meer  boojbeeïg  bp 
brengt  tot  ©?ebe  ban  ©ojloge : )  3£e  perlonén  ban  be  (*oi.67j 
föractanten  /  (ofben©panb/  metbentoelftenfptrac* 
teren/  eenigboojbeelftnjgenftanofniet/  bpp?etcnfïc/ 
inbien  batter  niet  befïoten  too?t : )  ©e  berfeftertbepb 
ban  öet  föeactact  /  en  ïtragt  ban  't  gene  batter  befloten toojb  /  en  in  toat  gefielteniffe  ben  ffaet  en  Conbitie  toe* 
fen  fonben  /  fo  toanneer  't  felbe  gebjolten  en  te  niete  ge- baerftooib. 

^e  eenige  rebenen  /  bie  bc  gene  boo?tbjengcn  bit  j®!*?' ben  ̂ ap^  begeeren  /  om  te  bctoijfen  /  bat  befen  tijb  g? San 
benbequaemüenig/  en'tmeefle  boo?beel  bp  ujengt  /  bcrebr* 
om  ©jebe  te  mahen  /  i$  :  3£at  ben  fóoning  ban  Jen/We 
^pangiennufo  jtoaft  en  arm  \§i  bat  men  ftem  nuSoo8??!' foube  honnen  brengen  tot  Ijet  gene  /  bat  bp  Dier  boo*=  6?engen 
mael£/  nocD  in  toeltomenbe  tijben  niet  en  foube  con^^f öen fenteren:  ̂ aerom(feggenfp)  nu  #ben  eenigen  tijbffi 
om  ©jebe  te  mahen.   Haer  boo?  felter  /  ten  jp  batfe  ten. 
geïeerben  3logicienen  sijn  /  en  beter  argumenten  bon* 
nen  formeren  /  ilt  foube  guaïijh  toenfetjen  öat  men 

ben  fullen  toefen'  al  lieten  fp  niet  fo  beel  acïjter  /  a$  |  ïjun  betroutoen  foube  ban  ©?ebe  te  argueren.    I&un 
om  juni  te  ucgrabcn  /  aïi£ 't  falie  bat  anbereljuu  gelbi  befïupt  fïrijb  birectelijlt  jegcn£  Dun  epgen  p^opofïtie. 
begraben  /  niet  acïjtenbe  in  toat  gefielteniffe  fp  ben  1 3©ont  i^  't  nu  bt  tijb  ban  alle  anbere  tijben  /  bat  Dp «iètaet  laten. 
^p  bebben  (<£5obe  ïof )  een  ftoninginne  /  bie  in 

|aer  epgen  nopt  oberbabig  $  getoeefï ;  nocötan^  foube 
fplieberaïbaer^iïbettoerh  en  ̂ utoeeïen/  bie  in  ben 
Coto?  5ijn  /  beruopen  /  ban  bat  Ijaer  Bolh  onbe- 
fcfjermt^ube toefen,  ̂ psijneenbolït/  bieöareErjbe 
ffiocnen  lieber  in  ©anfïer^  fouben  heeren  /  en  Ijaer 
^iïber-toerft  in  Cojfeïetten  /  ban  bat  fp  ongebient 
foube  toefen.  JBaertoacrom  foube/  Ijet  51;  p^ince  of 
Gemeente  /  tot  fuift  een  erttewitept  gebjeben  toojbeni 
3[nbienDareJfêajefleptmaecteb?eben  i^  te  emplope- 

ren  fefiigbupfent  Pohbcu  fïerling^  '£  jaer^/  'ttoelïi öe  ̂ eberïanben  bare  Itëajefi.  ftofien  /  en  ttointig  bup» 

fent  geïijfte  ponben  '£  jaer^  /  hie  baer  be  Staten  p^efen= teren :  «tfnnocb  ttointig  bupfent  ponben  boben  bien  / 
bie  men  fo  ift  aebte  ban  ben  Honing  ban  ©lanftrijn 
(al^  rembourfement)  foube  nonnen  treeften,  ©efe 

Jonbert  bupfent  ponben  fïerïingg  '^  jaer^  /  met  nocb 
öebrfft  fo  beïe/  't  toelft  be  Staten  emplopereni  be; 
toeïfte/  om  bate  JBajeflcpt  (tot  onberljouben  ban  be 

^o|logeteberobïigeren)  fullen  in  't  contribueren  ban tym  gebeelte  /  in  genen  geboefte  toefen,  ©efe  fomme  / 
fegge  ift  /  ban  ïjonbect  bijftig  bupfent  ponben  fïerlingg 
'^  jaer^  /  in  Ijanben  gefieït  ban  eenen  beguamen  en 
éobbjucbtigenfeforieeban  be  <©o?loge/  omgeem* 
plopeert  te  too?bcn  boo2  eenen  ftnjgg-raeb  beljoozloft 
geftoren/  falbolftomeïpbeflanb  toefen/  ombe^o^ 
loge  tegen^  ̂ pangien  te  mainteneren.  Cn  inbien 

men  bier  aen  ttobfclt  /  men  fal  't  betogen  /  bat  met 
bonbert  bijftig  bupfent  ponben  fïeclingg  'g  jaer^  /  fuift 
een  maebt  onberljouben  fal  toojben.  5^at  bare  Jlkaje; 
fiept  een  bequaem  getal  ban  Ijaer  epgen  ̂ «ebepeu  tyb 
benbe  /  befelbe  tocruflcnbe  en  befojgenbe/  gelijft  fp 
jaerüjR^  boet  /  ben  ©panb  geen  ©lote  ter  Eee  brengen 
fal/  't  jp om  €ngelanb/  ̂ relanb/  of  be  ̂ eberte 
\m\j  of  fp  fal  gefïagen  toojben  i  nocb  pogen  eene 
m&pangien  toe  te  rufien/  of  be  gebeelten  fullen  te 
niete  gemot  toefen/  eer  bP  ̂   **  famm  faï  u°unen 
b?engen.  ©at meerij/  menfaïfulft^ftonnenerploic^ 
teren  tegen^  ben  ©panb/  bat  ben  acmfïen  ̂ jince  of 
^taetbanCljjifïenrijft/  toepnig  oo?fafte  Ijcbben  fal/ 
fijne  boogbepb  te  bieefen.  ̂ p  Ijcbben  nu  bolftomelnft 
genoeg  gebaubelt  ban  btfe  quefïie  /  of  fp  oojbeclen  fton^ 

alDer-onmacljtigfl  i^  /  om  baer  in  een  ̂ oiloge  t'ont* 
moeten  i  ©an  \$  't  (ban  alle  anbere  tijben)  ben  alber- beguaemfie  boo?  ty m  om  jegen^  bcni  te  <0o|ïogen. 
Si  bit  ben  tijb  bie  bpberftieft  om  fijn  marbt  te  berne* 
menboo|©?ebei  foueboojbemen  bcni  nu  albermmfl 
ben  ©?ebe  toe  te  ïaten,  ,pu  /  nu  /  #  ben  alber  -  be= 
guaemfleutijbomben^pangiaertbe  Oojlogc  aen  te 
boen.  ï|p  beeft  fijn  febaben  nocb  niet  berbaelt  /  fijn 
fóoffaren  niet  gebult/  fijn  ©lote  niet  toegerufl/  geen 
£ee-pjobifïeniu©oojraeb/  fijne  inbien  in  oncufïe/ 
en  fijnen  bebouben  ̂ one  (in  fijn  ̂ ouberainitept)  norb 
nietbafi  gefieït.  Ifèaet  be  ©irtorien  bie  bare  IBajc- 
fïept  onlange  gebab  beeft  /  Rebben  ben  toeg  berepb  om 
beel  groter  en  boger  faften  te  attenteren.  jbctyih  ber^ 
gefelfebapt  be  Bèogentbepb  ban  bare  Armeen :  ©jeefe 
befit  be  berten  ban  bare  ©panben.  W  be  toereït  ieeft 
gefien  toat  Iiarc  laetfi  gebane  lictien  bejegent  i^:  en 
't  gemeene  befïupt  i$l  Viótoriae  6aufa  ,  Di\$  placuic. 
«©at  ie  :  b'<Dbcrtoinncnbe  fahe  beeft  be  <Öoörn  be- 
baegt.  j>u  ter  contrarien  (boben  alle  anbere  tijben) 
i$'t  ben  alber  -onbequaemfïen  /  om  ©lebetemaftm/ 
namentlijft  /  aï^  ben  fïaet  ban  bare  <©ceonfcrrerbe 
fo  onber-gemineert  i$/  bp  pjactpen/  geb?epgt  met 
getoclb  I  en  aengefogt  tot  bun  epgen  berberf/  booi 
uptlaubfe  $;mecn  /  b&t  I  ten  5P  bat  fp  bun  moeb  ge- 
ben  /  en  bafl  aenftleben  /  bunnen  onbergang  boo?- 
Ijanben  i$,  ̂ et  i$  geenen  tijb  om  ©jeöe  te  maften 
met  ben  ü^ooft-bpanb  ban  onfe  «eligie/  alleen  bec= 
bintenifTebooibanbeni^  jegen^  alle  be  gene  bit  baer 
ban  p?ofeffïe  boen.  ©e  tijbingen  51J11  te  berfrb/  en 
geloof  toeerbig  /  bat  befen  bermerelijften  tyaug  niet 
aflaten  fal  (na  fijne  beerïijfte  ©ictocien  m  ferrara  /  en 
jiaacbt-gebcnbe  reconciliatie  ban  ttoee  fo  grote  $io; 
ningen/  in'tbeetfiebaneengrote<0oiloge;  boo?  bat 
bp  een  algemepne  Higue  gemaeftt  fal  bebben  tegen^ 
alle  bc  gene  bit  be  SMmogentbepb  ban  fïjne  23ullen  niet 
toillen  beftennen.  gjnbien  top  011^  nu  fo  3toaft  gelaten  / 
aloftopnietmacljtig  toaren  Ijtt  boo?bcel  te  bcrbolgen 
bat  fp  Ijcbben  /  fo  fullen  fp  bier  namael.ö  fo  stoaft  ge  aebt 
tuojben/  bat  alle  Conbitien/  boebamgbiesijn/  baer 
opgelepb  fullen  mogen  toojben.  inbien  top  nu  toep* 

geren  be  Conbitien  bit  onfe  ©jicnben  on?'  piefenteren om  onfe  ftanDbafïigjicpD  tebertoeeften  /  top  fullen  bier 
|tt  MamaeW 
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namaefê  moeten  getroofl  3bn  aïfuïhe  Conbltien  aen 
te  gaen  /  aï£  ïjun  ben  ©panb  faï  te  boren  leggen/ 

aï  $  't  tot  buubcc  feïjabe.  Jfcu/  inbien  fobunfelben 
toillenbïencn  bat  f);/  mité  nul  bcrfïaenbe  tot  ©?e- 
be  /  Den  ©panb  't  fclbe  begeerenbc  /  een  bafïe  en  gefïa- 
Digc  3tiguë  tuffcljen  bun  fouben  nonnen  manen  /  fp 

fuïïcn  onttoijfelijh  bebmben  /  aï£  't  al  te  tact  faï  toefen ' 
bat/  Intervidtos viöoreique,  nunquam  lolida  fides 

coalefcit.  "@at  tó :  CnflTcljen  ben  obectoonncn  /  en 

obettoinner/  en' groept  nimmermeer  bafrc  troutoe. ©oegt  tot  be  omftaubigljcpb  be$»  tijb£  /  bc  omflan* 
Digbcben  ban  be  perfonen  /  en  't  faï  blijhen  /  bat  tjet 
jp2etcnberen  en  beginnen  ban  ©?ebc  banbehnge  /  fon 
bër  te  befïuptcn  /  ben  ©panb  p?ofijrelijh.  faï  toefen  / 

enfum  feer  fcïjaöeïijft.  SBsaitf  ig'tfahebat  ïjp/  bie 
nu  niet  machtig  $  fijne  3jnbife  ©ïote  te  conbopeteu; 
macr  een  of  ttoee  cetouren  (bctogïe  fp  met  p?aten  befig 
3jjn)  in  bebouöec  baub  fean  heggen :  ̂ubien  bP  bie 
maebt  geboelt  ban  <ÖngeïanD  en  be  Bebcclanben  /  alg 

fpt'famengchnocïjtsijn/  bun  boa?  ben  jegentooo?bi 
gen  tnb  fo  aan  feïjepben  in  raeb  en  gefïntïjepb  /  bat  bP 
Dcfcïbebiec  namaefè  te  gemachelijhet  macb  in  ttoeen 
berbeeïen  :  Sfnöien  Iju  /  Dien  nimmermeet  boosljcnü 
(maec  nu  maebt ;  ontb?eeht  /  ïjun  in  flaep  han  toiegen 
met  ben  b?ienbehjhen  naem  ban  ©?ebe  /  tot  bat  ïjp  Ijnn 
tipt  ben  fïatp  onttoeclien  macïj  met  een  boubcrenbc  oc: 
loge:  fijn  tomfle  en  ïjaer  bctlie£  faï  (boo?  befe  cnhele 

ivctenfie;  fictj  baeft  openbaren.  4Ên  aljj  ban  /  no- 
yenbe  becfeheringe  /  top  gebenfe  ben  ©panb  alfo  goet 
nfë  ïjpfe  aan  toenfeïjen.  Iteant  unt£  bem  fparenbe 
al£  bP  aïbet5b;ahft  ij*  /  en  bunne  boo?beclen  niet  toaer* 
nemenbe  aï£  bic  albergroo.fi  3ljn  /  fo  betonen  fp 
bupbehjh  /  bat  ï)un  niet  ter  toereïb  tot  be  <®o?loge 
aan  bcctocchen  /  inbien  top  $ap£  mogen  bebben. 
Jifèaecteteontrarien/  inbien  een  «Éatiebic  nopt  niet 
bun  getracteert  beeft/  ban  om  bun  te  bebiiegcu  (en 

acïjt  bare  töeïigïe  boo?  ̂ erffie  /  bare  ïft'eche  boo? fcïjifmatih  /  en  bare  fóomnginne  in  ben  23an  te  toe- 
ten:  fo  batboïgenbe  bun  epgèn  Jlfèarimen/  fP  onge- 
bouben  31311  troutoe  met  ben  te  fyouben  /  of  eenige 
Deugt  ban  ïjun  te  laten  genieten)  een  berbintenifle  met 
Öun  faï  mahen:  J©at  becfeucctljept  /  fcgge  ut/ 
fconnen  fp  ban  fulh  eenen  ©panb  ïjebben  /  en  in 
fulh  eenen  hoop*  begeert  gp  t  feïbe  te  toetenden 
crcfïcn  om  bacr  te  beb?iegen  /  en  ben  Ojwbe  allccnlnh 
manen  om  bun  bienfïeltjh  te  toefen  /  en  aféban  befelbe 

I>?eheube  /  boo?  geen  mipbaeb  te  acljtcn  :  t&cn  a\v- 
beren  /  inbien  5ïa  /  br£  ïi>aué  bifpcnfatie  faïfe 

upttoiffen.  €en  tactfïcn  /  ai  i^  't  bat  ben  .%an 
giacrr  ïjrm  geïaet  (en  groot  feinblant  toont  ban  tron? 
toigbepb)  en  toil  niet  fcijnnen  befelbe  met  fijnen  toilïe  te 
b?eften  ;  nocljtan^  al?  bp  baer  mebc  ïange  genoeg  ge^ 
Dient  faï  getoccfï  3ijn/  ben^ati^  macb  Ijem  belaften 
öefeïbemetbunte.b?eïien/  en  bc  confcientie  en  onber- 
Danigïjepb  /  fuïlen  fijne  boo^bepb  en  mepnecbigbepb 
bebechen. 

(Cen  aïber-ïaetflcn  /  ïaet  bun  een  infïen  bebben/ 
toat baren fïaet en Conbitie  apparent  i$  te  toefen/  fo 
toanneer  bcfen  fïibbercuöen  nnoop  /  en  bit  onfehcr 
Contract  b?ccUtofban  ben  anberen  fdMn.  IZijii  fp 

Deb?eKer^;  ̂ egtaïsban  b?peïtjn/  bat  fp  ontbechen 

boe  botteïijft  bat  fti  bcb?ogcn  3'ijn  /  en  Ijoc  grotclnl^  bt$ ©uanb£b°beerbige  enboofeacnflagEn  gebo?öect  31311. 
gjnbien  ben  ©panb  befelbe  bjeeat  >  3£enut  al^  ban  bat 
fijne  Jfèijnen  in  baren  fïaet  al  gcmaeltt  31311  /  en  al^  bP 
bitbott  fp?ingen/  bat  bP  ban  feer  ïjacp  faï  flo?men. 
^fjne  ©ïote  bie  nu  stoaït  ip  j  faï  beefteeïu  toefen  /  fo 
toeï met  bea5aIIionien bie  bP  nieuto  macht/  als  met 
aïle  be  ̂ebepen  b\t  men  in  €b?ifïcnrwh  faï  bonnen  Ho? 
penofljucrcn:  ̂ ijn  Itoffer^  /  bielru  Ïebig3ijn/  fuï= 
ïen  fo  bol  fcljatji  5ijn/  bat  bP  niet  alleenelph  maebtig  faï 
5ijn  bet  Cb?iftcnrijh  met  (0o?logc  te  infeftcten ;  macr 

't  felbe  boo?  gelb  te  hopen :  fijne  bicnaers1  en  bcfïe  in= 
firunmentënom  te  p?actifcren/  bic  ïjun  nu  niet  butv 
ben  toagen  om  ober  te  homen  /  fuïïcn  aï^  ban  b?pen 
toegang  bebben  :  en  ïjare  boïïirrtige  JKaUontcntcu 
(inbien  top  eenige  bebben)  bie  tui  fonbet  twffiiiesjjn 

fuïïcn  ban  berepD  en  gerefoïbcett  toefen  éenigerbanbe 
pjactiqueaen  te  gaen:  be  l^ebccïanben  /  bie  nu  fijne 

iriacljtige  ©panben  3tjn  /  fulïen  /  't  5p  al  te  famen 
boo?  iUcoojt  /  of  een  bed  baer  ban  boo?  congueft/ 
fijne  gcboo?famei0nberbanen  gemachttoo?ben :  ̂arc 
bicterien  fulïen  bergeten  jijn/  bet  <©o?ïog^-boïh/  bat  fp 

nn  bebben  /  faï  genoobfaeht  toefen  ;  't  3P  nieutoe 
Sanben  of  ̂tupnen  te  fochen  /  of  bcrnielt  in  een  are 
me  eïïcnbigc  \ fciffc  #o?ïog :  ï|arc  j^atie  faï  be  J©ape- 
nen  ganfeb ongetooon  to02ben:  beeïieftopben  name/ 
en  betobert  met  be  toelïuftcn  beg  ©?ebe0 :  be  ̂ >pau^ 

giaert  faï  fijnen  moeben  maebt  t'famcn  toebcrom  hnj^ gen :  SBelhe  3tjn  be  natucccïiihc  too?tcïcn  ban  aï  \}tt 
reebte  toebctroutoen. 

3£it  /  bit  (toeerbige  ï^cer  23acon)  i^  fijn  aebterben* 

hen  /  en  ttotjfeïacbtigljcpö  /  't  toeïh  bem  berbaert macht  ban  tracteren.  atactbïtbeanttooo?t/  bcrhïacrt 
en  gefolbecjt  toefm  /  of  laet  pemant  bem  factoren  / 
ïjoc  bat  fp  eenen  cerïijhen  /  feh.eren  en  geburigen  ̂ ap^ 
fulïen  hebben  /  en  Ijp  faï  fo  tocï  ben  feïben  aï£  bem  met 
bepbe  fijne  armen  ombeïfen :  !©aee  tot  ban  /  fepb  bp  / 
juftumiisbellumqaibus  neceffariutn  ,  &  piaarma, 
quibusnullanifi  inarmisfpeseft.  5^at  i^ :  ÖecbtbCCr- 
big  in  hun  be  4Do?log  bicfe  noobfaheïp  ÏKbben  moeten/ 
en  bclDapcucu  €>obb?tic!)t:g  ben  gencii  bic  geen  bope 
ban  boo?  be  IBapcncn  bebben. 

Gedenkt,  hoeBernardin  de  Mendoza fijnen  tijd  om 
brochte,  dewijlehyin  Engeland  was. 

D€n  ̂bmirant  ban  Urtagon  /  bebbenbc  nu  ïan- 
ge ttjb  geljeubcn  met  t^et  &paeufe  Steger  in  be 

Hanbcu  en  5>teben  ban  ben  if  ectog  ban  Clebe  /  ©o?^ 
flcnbom  ban  <j5uïih  en  *©?acffebap  ban  ben  23  erge  / 
baer  fp  feer  beeï  mocttoiïg  en  tprannpc  bcb?cben  ïfab5 
ben/  metroben/  pïonbecen/  moo?bcncn  ©?outoen- 
fcljcnbenficnbebat  fp  't  aï-om  fo  haeï  gemaëht  bab» 
ben  /  battcr  geen  mibbeï  toa£  om  bet  Slcgcr  langer  aï* 
baer  te  nonnen  ban  noobb?uft  onberïjouben/  toagbc 

nobigt  gocbe  3©intec-3teger  te  foehen.   <®m  ©?incc 
I@aucit3ban  ̂ aflau/  bcbe  bemaïïe  afb?euh  bie  bP 
eenigftnté  honbe  /  bic  ooli  boo?  be  boge  op-toateren  ge« 
btoongeti  toeröe  te  beranbecen  /  en  begoufl  fij«icn  31c*    ©e 

gecooh  ben  2  5-  ̂obembecboo?  doesburg  op  te  h?c*JrJn" 
hem  enfonbnict45?aefu9iïlem-£obetoijtt  ban  &af'$u$ fau  (bic  op  een  feuecen  Hanb  bag  in  ©?icf(anb  bec-murt 
fcf)?euen  toa^)  met  negen  ©aenbelcn  na  ©?ieflanb  tot  om  be 
Conbop :  •iJn  om  bat  bp  bccitaen  ̂ abbe  l  bat  bie  ban  ̂ectttt 
<Deutecom  alle  oagen  btie  Ipubcrt  man  untfoubcn/njn  %e. 
oju  töng-bofTcljcn  te  balen  o;n  be  &tab$  3©allen  mebc  w*  . 

te  berftechen ;  fo  beeft  fijn  Crcellentic  ben  16  ̂ obem*  JJ?"(Be 
b?ig  be$  mojgen^  /  <©?abe  Hobetoijh  ban  ̂afTauy0ecEl*,.B gefonben  mét  bier  bonbect  ̂ aerben  ban  bcrfcljcpben 
Compagnienenbijfbonbert  te  boete/  omin^mbuf^ 
cabe  te  toefen/  en  be  boo?fcb?ebcn  b^ie  ïjonbert  man? 
uen  upt  ©cutccom  te  obccbaïlen  en  te  betrappen :  ban     t 
hp  bcrflonb  /  bat  bet  ©olh  xv^t  be  &tab  niet  fouöe  tree^ 
hen  l  om  bat  be  ©anen  Qupteccn  {  ban  <0illi^  na  Hlft 

toa^  gereben  /  toaerom  <éwf  ï.obetoijh  bet  ©oet- 
bolh  te  rugge  fpnb  /  en  befïoót  met  fijn  l^acrbe  -  bolh  / 
bic  ©anc  na  te  jagen ;  ban  fp  reben  fo  flerh  aen  /  bat 
l)ö|cnicthonocacl)tecbalen/  boo?batfeop  ben  ©ooj- 
Ijof ban  Hlft  toaren  /  en  'habben  bc  ©al-b?uggen  tot 
haerbefebuttinge  opgetcochen:  <6?aef  Stobetoijh  bat  «?aef 

fienbe/  bebe  ecnigc  öuptecen  affitten/  en  te  boet  na  J0£c> 
be ©aï-b?ugge  gaen/  om  bie  te  boen  neöetbaïïen  /  be  paSem 
toelhe  na  cemge  toebccfïanb  befelbe  neber  heegen  /  baer  t»eci 

op  be  anbere  föuptccen  inreben  /  en  bctffoegen  op  beu  ««»«» 
©oo?-ljof befelbe  ©ane  /  ten  aenficn  ban  <&mf  ̂ en  "Joo« 
rih  ban  ben  23erg  en  ben  tiapitcpn  «Öiitis ,  bie  op  Hlft  got  ban 
toaren  /  en  Ijacc  niet  bo?flen  toeeceu :  fp  namen  ttoee  «uft/öï 
en  tfcfïig  ̂ aecben  /  meëfl  magere  en  afgereben  ̂ aecs  J^f. 
ben  I  en  39  (föebangenen  /  oaer  onbec  ben  ïuptenant  ̂ Jt. 
bau  bc  ©anc  toa^  /  3ijnbe  be  Co?nctte  met  anbere  ter  oen  en 

5!jben  boo?  be  moraffen  gefalbeért :  nocb  hregen  fn  *Jïan# ö ter bpccii grote iVaptcr  ©ane/  nieuto  gemaeltt  met(Foi.6y 
bc  hoicuren  bau  23oucgoiguien  in  tlupren  /   tmu 

ge 



iJ5>8 Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen, 
gedïcbenberfïarjén.  <feen  atuptenant  fp?aft  boo?  pet 
rantfoen  ban  meefï  aïïe  de  <£ebangencn  /  Die  men  Daer- 
ora  ïiet  gaen.   <6?acf Hobetonft  met  ̂ taftenbjoeft  gin* 
genbaetnaopttlft/  om  De  guffcotrtnen  te  groeten/ 
de  êmfïerg  ban  vjBjaef  üencih  ban  Den  2Serg  /  Die  ben 
ï)et  opftomen  niet  toepgecen  Do'fïen  /  om  Dat  fp  bacr 
«fèewrael  b»cïDcn. 

©tfiit»     ̂ e£aiiDercnDaeg£/  aïfo  Dc3  2übmirant£  töuptccije 
mccficc  fm  becliep  /  fo  {jeeft  Den  ftitmeefiet  «Tontelcr  een  Deel 

iet  "act  ban  Dc£  ©panbé  iluptcrije  gefïagcn  /  cutoeï  50  goede 
eenige    $aerDengcftrcgenban  <$;aef  Jgenrift  ban  Den  25crgc 
Buprc»  en  23oeDbetgcn0  Compagnie. 

55aXen     ̂ ef  ecren.ètatcn  hadden  50  Haffen  ftoten£  gc= Hcrmh  fanden/  omDeJ>tcDeuban<©?oI  en  SSjeDeboojt  me? 
ban  oen  De  te  boo:flen  /  Defe  uierdcn  Dooj  45«be  3LoDebJijft  ban 
©erge 
en 
SBoeO' 

iergenj?  lil  OOU  gefc[)llit. 
Com> 
pagnfe. 

O/e 
Kan 

lam' 
Joeg 
en  ben 
iBefan» 
en  in 
irn(|a' 
ie/  en 
natfn 
iietfoc» 

5°P 

bp  Den  haren.  3^e  £>pangiaetben  maren  feecbctfla- 
gcncnontnjftDoojDitïjogeujatec/  bjeefende  Dat  fijn 
wellcntieDoojDcgelcgcntbenD  ban  Ditboge  toater/ 
henlupdcn  een  Jelijfte  par  te  fp~clcn  mochten  /  tooilden mcdcrobcrdcCïnu. 

ïfier  obec  fo  quam  De  <Djabeban  $>obenïo  ba  tyimct 
Jlfêaucitj  /  Die  t'fameu  réfolbeecbeii  /  Dat  De  boo*; noemde  45?abc  ban  ̂ oheiiïo/  met  bet  Domen  acht 
fhicftenaScfclntcg/  fondc  na  «ömmrrift  treeften/  om 
tcfïcndietcfajcercn/  mlftg  Dat  on  Den  7  ©ecembjrè 
£uacbt£aeutbafre£andbau€mmecift  qnam  /  en 
uegonft  fï/nc  211pp:ocbeu  te  maften  /  tettonïen  Den 

fctynce  jfliaurititrê  fïi'n  $acrden  fiupteren  iiutfonD  / om  te  bernemen  of  Den  ©pand  /  Die  ban  €mmrrift 

kaffan  met  1 7  ©anen  ïiïuntctpe  /  "op  Ijon&êtt  èn*  aTh't !  nictr  fouöc  m°3cn  ontfetten  ban  ober  ©entccom  en  <SI» JBagencn  dctbjaert£  gebracht  /  De  refte  ië  Dacr  na  Daer  1 tcïu,a2 ;  "lacc  ö,c  b?achtr "  tijömge  /  Dat  ïjet  onmo = gclnfttoa£  die  ban  €mmerift  ban  daer  ober  feconröte 
Doen  :  loaer  doo?  Den  gpgince  jlMuritiuö  uut  21  een- 

M  december  nebben  Die  ban  De  3Cn5cc-&tad  ̂ am*  &em  mct  5e  ®W?W  en  eenige  €ngclfe  Den  Ümcciw    9tt 
burg  /  [jare  €>cfanten  /    namentlp  /  (öbérard  i u^  "a  ̂ ""iccili  troft  /  Ijct  hielfte  befdjoten  toerö  Aparn. 

I 

1 

ïcn. 

«et 
!jip. 
«la 
in 

foeftende  acn  De  peeren  Staten  43enerael  /  Dat  opreeb 
te  en  toare  ̂ entraïitent  /  en  confecbatie  Der  étad£ 
Plibifegien  /  met  goede  Babuutfebap  onDerbouDen 

foüde  tooiden ;  't  bjeïh  Ij* nlnuDen  geaccojDcert  toerDc  / 
foDatfpiupDen  metgoet  contentement  tbcDcrom  ber= 
troraeü  31J11. 

E^rDe^inceE^aiii-itsfijnlteger  opbwft  en  ber 

Deelde  /  "en  na  £? ollanD  Pcrttoft  /  fo  paDDe  l)p  fe^ ^5tÖepcnpan€>o:(ogeDcn  Öljijnop  Doenbaren  boo^ 
bpCmmerift  /  Dacr  fp  na  De  ̂ taD  fcljoten/  om  on 
trent  <0?iet  te  qam  leggen ;  bet  üjcïft  De  ̂ paenfe  <&op 
iog^ -^>c[)epen  ficnDe  /  inaeftten  3epl  en  boeren  op  / 
na  Bee£  toe  blucijtenbe  /  Daer  eeriige  «èeïjepen  en 
&oete!acr£  met  Bictuaüe  genomen  toetben  :  ̂ en 
03?abeban^aïjcnio  /  Die  t)ier  ontrent  gebieD  en  Bolft 
l)aDDe  /  ftreeg  eenige  ttjDinge  npt^Bmmerift/  Dat  De 
23urger?  Den  BpanD  toel  fonDen  iuillni  uptjagen  /  \n 

him  '1  Wolti  ban  Den  p?incc  ban  naanritis  in  De  ̂ ctter 
fo  ftonDen  feïjantfen  /  Dat  fp  Den  ©panden  moc()ten 
jcbntttn  of uptbouDen ;  toacrom  bp  Den  5pa,ö  Den  teflen 
cOobembec  at-om  DeDe  gefloten  ponben  /  en  iö  op  Den 
abonD  Den  ftb!)11  opgeüaren  /  om  te  ftomen  op  Den 
3£ijft  /  tnifcljcn  «ömmetift  en  ̂ oojnift  /  om  Dtcn  te 
beter  te  mogen  Doojfteften  en  te  frbantfen  /  Dan  bet 

Eijn-toatctfcuagfo  boog/  Dat  bpniet  febantfen  fton- 
öe  /  en  Den  ©ijft  tauat  beter  Doo?fteften  j  nocljtan^  ber- 
boïgDe  Den  <*&jabe  fijn  Poojnemen  /  Daer  toe  bP  biel 
mcenDe  te  ftomen  /  fobp  ftonDe  Den  5^p  boben  Öee^ 
Doa;fietten/  om  aïfo  bet  ganfclje  HanD  te  Doen  ober* 
ïopen  /  0ic£  eenige  J^atrofcn  met  bet  lUeucften-ècbip 
ban  Den  pjmce  jfBanritni^  /  Dit  aengenomen  hebben : 
3&efe  bebben  berfïant  gemaeftt  met  eenige  goeDe  3©eg- 
henDer^  en  iepD^lnpbrii  /  en  sijn  Den  bierDen  ̂ ecem* 
tyi$U  ItanDe  opgegaen  na  iïaüicr  /  en  ban  Daer  na 
kanten  /  enbeucDen  kanten  geftregen  bebbenDe  een 

^cljupteen  ̂ cbnppen  /  51311  'jS  abonD^  ober  tfïij»  fjeüa- 
ren/ en  genomen  aen  Den  ©ijk  tuffeïjen  fótz$  en  BifTe- 
lift/  Dacr  Dien  ccrttjD?  Doojgefooftcn  baDöe  gemeeft/ 
en  alleen  befet  üiaé  met  céw  ©ingerlinft  /  om  Den 

<&m\)i  ÖacD^-^ecre  /  cnDenaiceneiaet^ebafïiaenl1"^^"^"^"^^"^?  macr  ober  fp  in  com  f*  «ar, 

ban  Sergen  /  ̂ecretari^  /  in  Den  l^age  gefonDen  /  ber A  f°^lt  ?aQvcn  /  oai  Öct  ̂ «P^  <*3arnifocn  Dacr  ny t  ™nn tredien  fonDe  ober  Ü5ijn  /  met  ttuee  fhicucn  <6efcljutó  /  %mZ> 
Die  fp  Dacr  in  gebwcht  habDen  /  en  De  5>taD  foube  bacr  rfh  / 

bcrOcu  /  en  folecrë  ttrijg^öolft  innemen  /  en  opreebte  Jj"^  *e' 

3i>entral.tei.it  ponDen  /  en  troft  ïjet  ©nptfe  ttriigé-  g";?11' bolft  /  gcDtoongen  Den  9  december  Daer  tipt  ober  €mme< 
ttijn  /  en  De  £>taD  tocrDe  bp  fijn  €rcdlentic  en  Dm  lh(h,fe 
Ueger  ban  De  03ennieerDe  berïoft  ban  Deö  ©panös  rren  fc'n 
©olft  /  genoegfaem  in  't  gefïgt  ban  Den  ̂ ömirant",  m.  rr  t>e 
Debjelitetot  üce$  lag  met  Du:ic  Dupfent  mannen/  en  lUref,"e 
lag  23arïotte  tot  <©oo^nift  en  Daer  ontrent,    ̂ c  Der-  JJJ  "b" ' cenigDe  ̂ cbeclanDcn  toilDen  met  Dcfen  Dienft  metrer  toege» 
DacD  betoijfen    Dat  fp  niet  Dan  alle  goeDe  Nabuur  fteit. 
fcljapfocbten/  enDatfp  Deplactfen  DcJ  ©oL?flenDomö 
ïitleef /  nergen£  anDer^  0111  /  Dan  om  bacr  epgen  cii 
geburen  befebuttinge  aengetafï  b^DDen  /  mit£  öat  fa 

Die  nu  toeDer  obergaben/  geïijft  fp  ooft  èebenaer  ge"- Daen  baDDen  >  en  nu  ooft  refolbeerDen  ban  t)tt  Colljunö 
ooft  te  fullcn  Doen/  tracbtenDeDtnÖijninalle  manie= 
retebebzijDen  alleen  Öebiere  De^  öijft^/  en  te  beto- 

nen tuic  De  rechte  ©panDen  ban  Den  #.  Öoomfen  ilyfte 
maren. 

€bitrent  Dcfen  trjDi^  De  ïfofmeefïer  ban  Den  «fyabe 
5FreDerift  ban  Den  23crgc  gebangen  /  met  eenige  ê>pan- 
giaccDep  Deroelfte  becftlacrDcn/  Dat  <&ï*cf  iFrcDeriftban 
Den  23ergc/met  fijn  ftegiment/en  ̂ zt  ilegimcnt  èpan* 
giaerben  ban  Sapena  23arïapmonD  en  23ncquop  /  en 
eenige  ilupteren  ban  fijn  23^ocDer^  en  auDere/met  bier 
balbe  Cartoutoeu  /  <6ariiifoen  fouDeu  IjouDen  tot 
CoeuébeïD  /  Uïant^Dojp  /  «^uptïo  /  ̂taDffo  ©?eDen  / 

JÜaljup^/  ̂ ojfimael/  ©ulmcnen  Öcenen  bp  %\n* 

gen  /  en  Dat'fjp  Die  plaetfen  Die  bP  nocb  niet  m  baDDc  / op  toeg  nia^  om  in  te  nemen.  $fct  Regiment  .^pan 
giaerDen  ban  Cofoma  ïag  tot  25ocftbolt  en  Dacr  on? 
trent :  <&m  ©on  3toup^  De  ©eïafco  /  met  De  rcfle 
banDetönntrrpe/  toaren  getogen  /  met  De  ticgrmcu^ 
ten  banton  Jloung  De  ©illar  /  ban  Den  <6?abe  ban 
^5ije  /  ban  j&ïrgei  en  ban  ̂ tanlep  /  na  23o:nen  / 

^cljermbeeft/  #ojfïeucn  't  HauD  ban  Der  JBarft/ 
bubaerbebbeuöebierbeeleïianon^/  en  Dat  De  tjcïfte 
ban  't  ©olft  in  't  ItanD  \mn  toïcef  fouDe  leggen  te  Ure?/ 
23if]Ilift  en  Daer  ontrent  /  en  Dattcr  D:ic  ©acnDcIen 
èpangiaecDcuttJeDcrobcr  CSijn gingen/  onitbjeeDacr 

biinop'citafleelbau  Hnttucrpen  te  leggen  en  een  tot 

ïier. 

Üet  5>paenfe  Heger  bleef  aïfo  in  De  lianen  ban 
ttïebe/  al^anDeceomleggriiDe  plaetfen/  legifcn  brr^ 
ujinteren  ƒ  om  te  berbjaebten  eenen  boifl/  en  te  fien 

of  fp  alfo  geïegenthcpD  fouDcn  binDen  /  om  een  mbal  te 

Doen  m  i^ollanD  en  ©jieflanD ;  Doclj  fijn  <»ycellentie 
ijaDDe  fijnen  Ucgct  alfo  ücrDcelt  /  Dat  men  mceuoe  Dat 
[p  niet  bcel  foube  bonnen  uutrigtcu  /  alfo  men  bem  De 

©ictualie  foube  nonnen  affmjben. 

tyz  Meeren  Graten  ©enecaeï  b^DDen  tegen  Dm  W* 

^ijftbjeDertet  bcquamer  tijD  te  maften,  ̂ efe  t^eb 
benaïDaertufrcbenttoecCojp^De  03arDe  /  of  i©acb- 

•iaea*  tntDe^  ©panb£/  Die  Daer  lagen/  om  ïjet  Dooj?ïeften 
}JJ  te  beletten  /  Dcfen  ©ingcclmft  of  ftlepnen  ©ijli  Doo^ 
inffjn  gefïeften/  fonDer  Dat  fp  Dc£  getoaer  gettio?Den  51J11/ 
•weii.  om  Dat  bet  feer  maepbe:  terflont  liep  ïjet  mater  feer 
}5en  fïerft  i\t  I  en  't  gat  ujerDc  feer  groot  /  in  Dier  boegen  Dat 
;  5*  het  ̂ pacn^  ̂ rijg^bolft  /  ïeggcnbe  tot  .JlBecrcn  en  tot 
1  i  beffen  /  ïjaer  qualijft  ftonDen  boo?  Dien  nacljc  falbeccn 
\M  inde  fóerfte/  en  tot  SSiffelnft  op  De  ̂ oloecjï  ban  De 
nrc&en  ïfunfen/  totDatfc  Dc^  anDecenDaeg^  met  ̂ cljuptcu 
iee  afgébaeït  toerden,  ̂ e  boo?fcb?eben  JEatrofen  Deft 

!  dJö*  Doojftebinge  gebacn  IjcbbenDc  /  boeren  hxder  obec 
!  öan  DenHijn/  enquamenlaug^De  Utlceffc  31JDC  UicDccom 
,p*en' 

v 

Ct 
rhieijs 



Sfb  en  tftfenben  Tbtcttntytë /  toefenbc  ïöoenéDag  /  èenen  ©a* 
©aften'  fïcn  en  SSiDDag  uptgefcjujeben  en  geojbineert/  om  m 

alle  De  cj&euniecebe  piobinticn  43ob  ?!llmagtig  te  Dan; 
hen  enïoben/bat  gpfuïften  I^epjlcger  IjacrDer  ©panben 
baboe  belet  Dat  ijp  gene  inbaflrn  in  befe  HanDen  heeft 
nonnen  boen  i  entjcmboojtgtebiDDen  öat  Un  fïjncit 
fegen  toiïbe  eontinueren  en  Defe  ïanbrn  üefchetmen 
Dan  net  tooeben  haerorr  bootfv  bpanben  /  batte  (jacr 
boos  Doornemen  tegen  titfe  Hanben  niet  fouben  Uonncn 
iipttccl)ten 

Het  vijf-en-dartigfte  Boek. 

een  <©e» 
necad 

uptge» 
fcfjje> 

beo' 

3fntiUer 
3-Off 
ban  öec 

^BCC orttor 
ben» 

D€n  i+^ecembii^  1598.  flerf  tot  &cftaïfttoijft  / 

in  't  jèticftt  ban  iïtredrjt  /  tonner  Hoef  ban  Der 
J^aerfgctorfen  Cameraer  Der  peeren  Staten  'p  Hanb£ 
ban  ütrccïjt  /  op  fijn  flf  h?0  /  genaemt  IDiltenburgb  / 
en  ïeot  begcabcn  tot  §>cl)aIhbjijR  op  Ijet  Cljooj  /  roaé 
een  fèec  5toacr-lijbig  Ifêan  en  feec  goeDaecDig  bp 
Detoeïfte  ift  getooont  en  geDient  bebbe  in  mijn  jonfttjept: 
J£p  Ijceft  ttoee  #  upgbjoutoen  geljaD/  bepDe  bp  mijn  tnb 
batihbpl)emtajoonoe. 

SJf  n  €rccïïentie  in  ben  ïf  age  gehomen  5tjnbe  /  toee^ 
be  bagetijn$  gebefoigneert  /  niet  alleen  om  Den 

©panb  tegen  te  flaen;  maerïjem  ooft  felfémet  offen- 
fibe^ojlogeaentetaflen/  te  toater  en  te  lanDe;  en 
omgeïb  te  fourneren  en  op  te  brengen  /  en  b?oeg  te 
33rïöc  te  treeften  /  öacr  meDe  be  gcljcelc  maenD  ban 
^ecembec  Uoo:t£  boo:  liep. 

D€n  brjftienbcn  3&ecemb?#  i$  tot  HepDen  ge^ 
fïojben  ben  feer  geleerben  en  tocl  erbaren  (|eere 

pililip^  ban  tffêarnijc  /   ̂ eere  ban  ben  25erg  ban 
ban  ben  ©int  Mcgonbe/  Die  onber  aïle  De  geleerDe  groot  geacljt 

?*naè  toa^  ;  nP  tWft  üan  *  ̂5*"  Dcc  ̂ ^öeclanDfec  s©o? 
'  loge  fïcïj  bp  Den  #?ince  ban  (©rangicn  geï)ouDen  /  $ in  beïe  getoicljtige  Hcgatien  gefonDen ;.  fjeeft  ooft  tot 
Ktrecïjtopïjetfóafleelban  Bjebenburg  lange  getian- 
gen  gefeten  *  Dan  alfo  De  <0?abe  oan  23offu  Daer  na 
ooftgebangen/  entotl|oo?n  gebjacïjt  toeroe  >  en  Dat 
Den  püiicc  ban  <®rangien  aen  Den  <6oubeweur  van 
ïjet  SoojDet-s©uattiet  fcl)?eef  /  bat  men  ben  <©:abe 

ban  25ofru  fouDe  ttactcren  /  gelijft  De  £>pacnfe'Dcn ïfecre  ban  HUDegonDe  tracteerben  /  fo  i£  in»  Daer  na  te* 
gen  Denfeïben  epnbelijft  b?p  gehomen/  gclnft  ooft  De 
gebangene  flfèagifïraet  en  2$ojgeren  ban  §aerlem 
DieaïgeconOemneerttoarente  fïerben/  DaeiDoo?  ooft 
bjp guamen.  Cen  tijDe  De  püncc  ban  Par  ma  De  §>taD 
ban  Knttoecpen  belegert  IjaDDe  /  Ijeeft  Den  p:incc 
ban  (^eangien  Ijem  bnpten  25negemee(Ier  alDaec  ge 
inaeftt  /  en  heeft  genoegfaem  Ijet  «©onücrnement  Der 

felbec  5> tab  gc'naD ;  maec  alfo  De  ̂ taD  111  fpubcn  ban 
ben  P2111CC  oan  Patina  toetDe  obergegebm  /  Ijccft 

Ï1P  baec  toepnig  ban  1-4  be^aelt )  en  ijö  ban  fijne  partpen 
feer  geblameert  getoo?Den  /  baec  ober  Ijp  een  3(pologia 
ofoeranttooo?Dingeh,eeftïaten  uptgaen.  ©e  Üeeien 
Staten  Ijabben  l)em  Daer  na  jaerlijftj  een  eerlijft  traete- 
ment  toegelept:  ilptoa^  tot  HepDen  DoenDe  om  Den 
25pbcl  upt  ïjet  ï|eb?eeu^  in  ̂ npt^  oVier  te  fetten  /  Doel) 
liceft  fnlus  niet  Uonncn  Uolbicngen ;  en  tot  HepDen  ge- 
fïojuen  su" bc  /  is  l)p  albaec  eerlijft  begraben  Den  11 
'©ecembji^ 

XRa(' nit  , 

gonbe 
Bello;» 
ben. 

(Foi.69) 
Jaer  dicht  op  fijn  afjl 'erven. 

PhILIps  Van  MarnICX  ,  Heer  Van  den  BerCh , 
Van  Sint  ALdegonde , 

LIetde  VVereLt,  gfnCkGod  LeVeo  fllnes  ont- 
fangen  ponde. 

OEiürcj 

ninup 

«La  nee; 
U  r  oart 
43rlö  r. 
lani  ge- 

ftojnrn. 

D «Ön  1 6  «^ecembji^  \$  binnen  hernoem  ooft  ge* 
flojben  /  ben  feer  geleerben  en  bermaerDen  l^ee- 

re  3£octoj  <i5Ibertn^  Heoninn^  /  een  f^an  feer  erbaren 
in  Debcfcbicben  töectjten/  en  in  materie  ban  &tact: 
\£fa  toa^  een  man  groot  ban  perfone  en  Uan  berflanD ; 
IjemincrD  na  gegeoen/  Dat  ÖP  Ö^m  in  baojfpoe^nict 
berblijoe  I  noclj  in  tegenfpoct  niet  bebjoef  De  /  en  al? 
tut^eben  lauftmoeöig  toa^/  fonber  Dat  Ijp  gem  ooft 

eenigfin^  berfïoo?be/  tofttïjem  befegmbe/  maecbec* 
biocg  alles  patientlijfc  I  fonber  fijn  gemoeb  erejen^  in  te 
ontrüfïen. 

Jaerdicbt  op  fijn  overlijden. 

ELbertVs   LëonlnVs  CLoeCk    In  geLeerthelIc 
VVeLVerMaert, 

Die  V  Vierde  Van  de  fcLLedoot  hier  niet  gefpaert. 

O^  't  epnbe  ban  bit  giacr  1598.  De  pans*  €le^  &m ment  De  VI 1 1.  toebcrotnban fetrara (Daer  Iju  }»a,«* 
eerfï  fijne  pjacljtigeinftomfle  Ijabbe  geDaen/  l)et  ièa^  J|ü"ei| crament  bóo?  uem  boerenbe  /  en  Daer  geee!eb;eert  móim 
hebbenbe  be  i|outneïnften  ban  Den  jongen  ftoning 

"PUilip^  be  11 l  metDeHouinginne/  De^ocïjterban 
Den  ̂ ertog  JferDinanÖ  ban  ̂ ?>?at5  /  en  ban  Den  <£tty 
ifertog?llbertban<0ofïenruft  '  met  De  gfnfante  3jta* 
bella  ftïara  «öiigema  /  ouDfle  ̂ oeljter  ban  Den  lio? 
ning  ban  Spangien  ptlidpö  be  II.)  ftomenbe  bin- 

nen Oomcn  /  en  Iiebbcnbc  l)ct  .èarra  runt  gebiacljt 
eerfl  in  De  tóerfte  ban  Madona  del  Pop  u  o ,  en  De^  an* 
beren  baeg^  baer  in  be  fóerfte  ban  è  Peter  /  met 
een  feer  grote  pjocefTie  /  bergefel<cljapt  ban  alle  De 
<6iïDen  en  23joeDerfcbappen  /  Uïeliguie  en  vCïcrcfic 

ban  ber  5>taD  /  en  Daer  ban  alle  be  OtTiCirrs"  ban De  <£anceltie  |  De  peeren  €onfecbateur^  f  <0ffi* 
cier^  /  ̂DeïmansS  en  gemeen  ©olft  /  tifbbfnbe  Defe 

Ceremonie  toel  bijf  uuren  gebuurt  /  4  't  boo?fcö?e? 
ben  Sacrament  aïDaer  grfet  op  Den  3tutaet  ban 

De  ̂ Bpoflelen/  en  tegen  Den  %bonD  ié  't  tocDcr  ban 
Daer  genomen  '  en  gcbwgt  in  De  Slapelle  ban  't  Pa 
lap^  '  cnmeeranDeregupcïjclenjebeD|cbcnyebbenDe/ 
met  feljicten  ban  ©efc^ut  /  ©peren  en  anDer^ ;  fo  i$ 

De^^Dingsbaeg^'^abonD^,  toefenbe  fóers'-abonb  Den €pber  feer  fcbielijftcn  onbertoaebt  fo  Ijoog  getooj- 
Den  en  opgelopen  /  Dat  alle  De  (joge  pïaetfen  ban 
Der  &tab  (uptgenomen  De  feben  Sergen  /  en  noclj 
eenige  anbere  Ijoogten)  onDer  gelopen  sü"/  cnfpocïs 
Den  aïDaer  meel)  De  S3mgge  ban  &.  IBane  /  De 
acljt  iföeulen^  met  goeD  en  menfcljen  /  met  een 
partpe  ban  De  33?ugge  IBolle)  met  ontallijfte  öup« 
fen;  De  particuliere  fcija&clicp  feer  ober  alle  öcH)m< 
ftel^  ban  De  25oeftberftopcr^  /  3^ogifïen  en  ©afts 
ftupfen  ban  Hennen  en  <!^lpe  /  en  bnpten  maten 

een  groten  nombje  ban  <0?aen  /  't  toelft  ig  berbo|- ben  ;  en  noen,  beibJonftcn  40  45ebangenen  in  Den 
Coren  ban  c0one  \  Den  Corcn  niet  IiebbcnDc  fton* 

nen  befïaen  tegen  't  getoeïb  ban  't  toater  /  nocj)  fp 
ftonben  niet  geholpen  toozDen  /  om  Dat  Dit  bp  uarijt 
gefcbicbe  /  en  alle  i3oo:ficljtig()cpö  berrafle ,  fo  Dat 
bes  IBoensbag  De  llrriien  ban  öomen  floubcn  on- 
Der  toater  /  fonDer  #?iefler^  1  fonDec  JÉiffe  en  fon« 
Der  Bolft :  Daer  berDjónften  feer  bele  menfcOen  /  en 

op  't  Uanb  ooft  beel  2&ceflcn  /  nopt  toaé  tornen 
in  fulften  Defolatie  Het  oberbloepen  ban  Den  €p; 
ber  /  onDer  Den  pau£  CIciiicms  Den  VII  in  ben 
3|are  iy^o.  IjaDDer  niet  bp  ,  De  fcljaDe  toerDegecflb 
meert  op  meer  Dan  6  iBiïioeneu  ©ucaten.  Pet 
toa^  feer  erbarmlp  aen  te  fïen  /  en  men  bjifbe  bafl 
onDerfoefteu  na  De  natuurlpe  0021  aften  ban  Defe  ober? 
bloepinge  /  fonDer  te  beftenuen  of  Dit  toe  te  fclj^ben 
Den  toom  vt?.oDetë  /  ober  De  menigbulbige  en  oberbloe» 
Dige  grote  fonben  /  Dat  Die  Daer  ban  De  oozfauc  is  /  ge* 

lijft  in  De  generale  &onbbloet  gef 'cljieD  1^  /  Die  De  gebeft toerelD  om  Diergelijfte  fonoen  /  Die  nu  ooft  regeren/ 

Ijeeft  betfopen. 

Jaer  dicht  op  '/  overlopen  dei  Tybert  binnen  Romen. 

VerfChrICkLIjcke  VVaternooc  doet  den  Tllber 
oVerVLoeden 

Binnen  RoMen,  VeeL  hVIIfen  en  geVangens  In 
't  Water  ftor Ven, 

Daer  des  V  Vei  cLts  VV  Ilflielt  en  groote  goeden 
Niet  hoLpen  Veel  granen  en  fplfe  bedor  Ven. 

Cf"   • 



int». 

ƒ  9  8 .  Vervolg  der  Nederlandfè  Oorlogen. 
Peie  TH  bit  %m  i?98-  &«fi  be  f&efïe  in  3£upt£ïanb  / 1  ban  fijn  epqert <®nberbanen  niet  bemint  toa£/  geïhft 
K"  1  in  torie  Steden  en  ©o?pm/  oofttoeïemenfcft^ntoan!  topin'tnaüoïgenbegiaec  Djeeöec  fullen  Uerhalen;  en 
ISSni  alle  (laten  tocggenomciii  befge!rjft£  ooft  binnen  €mö- 1  fohetjaer  1598.  met  fulfte  en  bietgelijfte  faften  en  ham 1  ben  /  baec  be  f  cfïe  /  toafï  bagcp£  toijftig  /  tfeflig  /  j  Delingen  een  epnde  nam  /  en  bat  elne  pactpe  uaft  p?ac= 
loetfw  fomtijbjï  meec  en  min  beeft  toechgenomen  /  toelfce  tifcerbe/  om  ben  anderen  een  uoojbcel  af  te  fïen,  heb; 
km&  (ïecftenocb  mbeiiaüolgenöc  blaren  bleef  cöntimÉEccn-  benöe  onberttifTchcn  be  &paenfe  ben  Bjeoe  in  ben 

be;  enbenttoiflbie  baec  binnen  bec  ̂ tab  onbec  ben  monb/  maecniet  in'tljerte/  fo  'tblecft/  betoijle  fo burgeren  toa£  getoeeft  /  toecmeerbe  ooft  bagenju£/  hen  öagclijug  met  hare  tprannpe  noch  meec  en  meec 
boo?  bien  ben  «Oratie  neb  aen  (jet  TOftieïfe  ©erbjag  ©panbenuenneftten/  fo  billen  top  bit  befïupten  met 
niettoilbe  houben.  l?p  cpfeftte  grote  fehattinge  uan  Detooojöenbanpinbacug/  dacrhpfepb: 
fïin^nbecbanen/  enbe3toaerbebefelbefeec/  fo  bat  hpl 

Dat  d'Oorloge  foet  is  diefe  niet  hebben  verfocht  5 
Maerbicterenhart  diefe  beproeft  hebben  onbedocht. 

EnLampromm/eyd,  dat: 

Die  tot  goeden  Vrede  willen  geraken , 
Moeten  gereedfehap  tot  de  Oorloge  mikert. 

JLynde  van  het  <vijf-en-dertigbjfe  Boek. 

51' 
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Ï599-  Fo!.$i7 
Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen,  Beroerten  en^..,, 
Borgerlijke  oncenigheden ,  gefchied  by  tijden  van  den  Ertz-Hertoge 
^ilbertusvanoojlenrijk,  getrout  zijnde  met  d'Infante  van  Spangien  ifibelU clardEugmU,  oudfte  Dochter  van  wijlen  Philips  de  II.  Coninkvan 

Spangien  ,  pretenderende  mette  fclvc  Infante  Tranfporten O  verdracht  te  hebben  van  de  Nederlandfe  Provintien  en  van 
Bourgondien,  &c.  ter  eenre,  en  van  den  Prince  <JMmrmusy<m 
Tifijfm ,  geboren  Prince  van  Orangicn,  &c.  Gouverneur 
en  Capiteyn  Generael  van  Gelderland,  Holland,  Ze- 
land,  Weft- Vriefland ,  Utrecht  en  O  ver- Yfel,  Ad- 
mirael  van  der  Zee.    Mitfgaders  Willem  Lodeieich , 
Grave  van  Naffau ,  Gouverneur  en  Capiteyn 
Generael  vanVriefland,Staden  Ommelanden 
van  Groeningen,  Drente,  Twente,  &c. 

ter  andere  zij  de. 

Vijfde  Deel  of  fefte  ftuk. 

Waerachtige  ofHiftorife  IZefchrijvinge 
Door 

PlETER      BOR      C  H  R  I  S  T  I  A  E  N  S  Z> 

Het  fes  en  dertigfte  Boek. 

Cort  Inhoud  yan  het  fes  en  dertigste  'Boek  yant 
yervolg  der  ilederkndfe  Oorlogen, 

Fgeworpen  Brieven  nopende  den  voorflag  van  de  Vredc-handelingedesCo- 
ninks  van  Spangien ,  en  d'Ertz-Hertoge ,  met  Engeland  en  de  Vereenigde  Ne- 

derlanden.    De  Staten  van  de  Vereenigde  Nederlanden  verfterken  haervan 
Krijgsvolk  te  voet  entepaerde.  BewilligingevaneencapitaleLeeninge.  Den 
veertigften  pennink  van  alle  vercopinge  en  vcrmangelinge  van  alle  onroerende 
goederen ,  by  die  van  Holland  en  Weft- Vriefland  ingewilligt.  Wat  tot  verfeke- 
ringe  van  de  Veluwcgedaen  word.  De  Cardinael  Andreas  vanOoftenrijl^Gou- 
verneur  in  afwefên  van  den  Ertz-Hertoge,foekt  en  crijgt  middelen  van  gelde,om 

de  gemuytineerde  Spangiaerden  van  't  Cafteel  van  Antwerpen  te  betalen.  Hoe  de  gemuy tineerde ,  na 
datfe  betaelt  waren ,  geftraft  wierden.   De  gemuy  tineerden  van  't  Cafteel  van  Gent  en  Ly  er  werden 
betaelt.  De  Cardinael  Andreas  claegt  aen  den  Coninkvan  Vrankrijk  over  de  Francoyfen ,  dieinder 
Staten  dienft  waren  gecomen,  en  des  Coninksantwoorde.  DeHertogevanCleve,  en  die  van  den 
Lande  van  Weftphalcn  en  Munfter,  fênden  Gedeputeerde  aen  den  Cardinael  Andreas,  enclagcn 
over  de  moetwille  der  Spaenfê,  met  verfoek  om  daer  inteverfien.  De  Cardinael  Andreas  doet  een 
Placcaet  maken,  op  de  naem  van  de  Infante,  verbiedende  alle  communicatien,  handel  en  trafljke 
met  Holland ,  Zeland  en  de  Geünieerde  Provintien ,  met  weder-roepinge  van  alle  Licenten ,  Pa£ 
poorten  en  Sauvegarden  voor  date  van  dien  gegeven.  Placcaet  van  de  Heeren  Staten  Generael  der 
Vereenigde  Nederlanden ,  daer  by  de  Spangiaerden  en  alle  hare  goederen  voor  goeden  prijfe  verclaert 
worden,  en  Verbod  gedaen  wort  van  de  Spangiaerden  en  alle  hare  Adherenten,  Vyandenvandefe 
Landen ,  toevoer  te  doen ;  mitfgaders  het  uy  tgeven  van  eenige  Sauvegarden  of  Sauveconduy  ten  van 
den  vyand,  om  die  ter  Zee,  of  op  de  Rivieren  te  gebruyeken.  De  jonge  Conink  van  Spangien  doet 
alle  de  Nederlandfe  Schepen,  Goederen  en  Coopmanfchap  in  Spangien  arrefteren,  feerwreedelijk 
de  Schippers  en  Bootfgefellen  op  de  Galeyen  ftellende.  Tijdinge  uy  t  Spangien  van  een  Vlote  die  de 

Conink  van  Spangien  toemaekt.  Ruyter-tocht  van  de  Statife  in  't  Land  van  Limburg  en  Luxenburg. 
Acnflag  der  Spaenfe  op  Breda  te  vergeefs.  AenflagopdeStadvanNimmegen  ontdekt.  Francifcus 
Schorinkman  Predicant  tot  Deventer  wort  inde  Kerke  vermoord.  De  Schanfè  van  't  Veer  voor  Ant- 

werpen geplondert.  De  Gravinne  Maria  van  den  Berg,  Sufter  van  Wilhelm  Prince  %  an  Orangicn, 
fterft.  Patente  van  fijn  Excellentie  en  Rade  van  State,  tegen  de  ongercgeldtheden  van  den  Knjgs- 

V  v  voike 
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volkc  in  de  Veluvve.  Schade  die  den  ijfgank  aen 't  Fort  van  Schenken  Schans  gedaenhadde.   Adver- 

tentie van  des  vyands  preparatie  en  voornemen  op  de  Betuwe  en  's  Gravenweert.  Brief  van  den  Admi- 
rant  aen  de  Gravinne  van  Meurs.  Brief  van  den  Gouverneur  van  Rijnberk  by  de  voorgaende  gevoegt. 
Des  Coninks  van  Vrank  rijks  Suftcr  houwêlijkt  aen  den  Marquiz  du  Pont ,  oudftc  Sone  van  den  Her- 

tog van  Lorcynen.  De  Hcrtoge  van  Gulik ,  Cleve ,  &c.  trout  met  een  Dochtervan  Loreynen.  Mif- 
noegen  der  Coninginne  \  an  Engeland ,  deur  dien  de  Staten  Generael  fo  lange  retardcren  om  haerden 
ecriten  termijn  van  het  Accoort,  met  hare  Majeft.  gemaekt,  te  betalen.  Brief  van  den  Heere  Caron, 
ordinaris  Agent  van  de  Heeren  Staten  Generael,  aen  den  Heere  van  Oldenbarneveld.  Brief  van  fijn 
Excellentie  aen  den  Heere  Adv  ocaet  van  Holland,  Des  Hertogen  van  Cleve,  endeWeflphaelfeen 

Munfterfe  Gedeputeerde,  comen  te  Bruflel  by  den  Cardinael  Ertz-Hei  toge  Andreas  van  Ooflenrijk, 

en  wat  haer  verfoek  is.  De  Cardinael  Andreas  neemt  geit  op,  en  wil  na 't  Leger  trecken.  Devyan- 
den  houden  op  nieus  racrit ,  waer  fy  d'Oorloge  willen  beginnen.  Den  Admirant  ftelt  den  aenflag  op 
Schenken-Schans  voor:  Hier  tegen  is  den  Prefident  Richardot.  BriefvandenGravevanHohcnlo, 
aen  den  Heere  Advocaet  van  Holland,  uyt  Delfziel.  De  Prince  Mauritius  trekt  met  fijn  Leger  van 

Doesburg  op.  Des .Vyands  Leger  comt  voor  Schenken-Schans,  die  hy  befchiet.  Des  Vyands  Leger 
voor  Schenken-Schans  breekt  wederom  op.  Den  Admirant  van  Arragon  comt  voor  Crcvecceur, 

't  welk  hy  befchiet.  Crevecceur  aen  den  Admirant  opgegeven.  Den  Admirant  comt  voor  Bommel. 
Credentie  Brief  van  de  Heeren  Staten  Generael  aen  fijn  Excellentie  op  den  Heere  van  Oldenbarne- 
veld,  Advocaet  van  Holland.  Den  Advocaet  comt  by  fijn  Excellentie  tot  Bommel»  Grave  Edfard 
van  Embden  overleden^  Grave  ChnftofFel  de  vierde  Sone  van  GracfEdfard  neemt  dienft  onder  den 

Conink  of  d'Ertz-Hertoge.  Grave  Edfard  van  Ooft-Vriefland  niet  feer  bemint  van  fijn  Onderfaten. 
Grave  Enno  van  Ooft-Vriefland  fucccdcert  in  fijn  Vaders  plaetfe.  Propofitie  by  de  Gedeputeerde  van 
de  Heeren  Staten  Generael,  gedaen  aen  Grave  Enno  voorfz.  Propofitie  van  defelve  Gedeputeerde 
aen  de  Magiftraten  en  principaelfte  der  Stad  Embden  gedaen.  Den  twifttiüTchendenGraveendc 
Stad  van  Embden  geaccordeert.  Den  Ritmeefter  Cloet  flaet  eenigeRuyterenvandenvyand.  De 
Prince  Philips  van  Orangien  trekt  naOrangien,  om  aldaer  als  wettig  Prince  gebult  te  werden.  De 
Prince  van  Orangien  werd  in  Orangien  gehult.  DeHertogeFerdinandvanOoftenrijk,  verbied  die 
van  Stiermark  de  orfeningc  vandeLutherfeRiligie,  en  haer  Verfoek  en  verclaringc  daer  tegen.  De 
oude  Gravinne  van  Arenberge  geftorven»  Proclamatie  die  de  Coninginne  van  Engeland  heeft  doen 
doen,  nopende  haer  voornemen  van  hare  Armade,  diefy  inYrlandwasfendende.  Brief  gefchreven 
by  een  van  qualiteytaen  een  Abt  of  Prelaet  van  Braband ,  wefende  te  BrufTel ,  beroerende  de  Dona- 

tie of  Cefïie  der  Nederlanden  aen  de  Infante  van  Spangien.  Tranflatie  van  den  Eed  die  de  Princen  van 
de  Nederlanden  moeten  doen ,  volgende  de  Donatie  en  Cefïie  der  Nederlanden.  Brief  of  antwoordc 

van  de  Staten  der  Vereenigde  Nederlandfe  Pro  vintien,  aen  de  Staten  van  d'andere  Provinticn.  Brief 
van  Mr.  Jan  van  Santhen  aen  den  Advocaet  van  Holland.  Placcaet  van  de  monfteringe  by  de  Staten 
Generael  der  Vereenigde  Nederlanden,  gearrefteert  den  vierden  Februari)  1599.  Ordreoptewape» 

ninge  van  de  Ruyterij e  en 't  Voetvolk.  Refolutie  van  de  Staten  der  Vereenigde  Nederlanden  ,  om 
een  Vlote  toe  te  ruften  tegen  den  Conink  van  Spangien  en  fijne  Landen.  Doctor  Adriaen  van  Blijen- 
burg,  Wardeyn  van  deMuntevan  Holland  geiiorven.  Brief  van  fijn  Excellentie  aen  den  Advocaet 
van  Holland  Mr.  Johan  van  Oldenbarneveld.  Brief  van  Graef  Jan  van  Naflau  aen  de  Heere  van  Ol- 
denbarnevcld.  Tweede  Sententie  definitive,  tuflchcn  de  Hovelingen,  Jonkeren  en  Conforten ,  Sc c. 
ter  eenre,  en  Burgemeefteren ,  Raed,  &c.  der  Stad  Groeningen  ter  andere  zijden.  Brief  vanfijn 
Excellentie  aen  den  Heere  Advocaet  van  Holland.  De  Heere  van  Warmond  neemt  het  Generael- 
fchap  van  het  Gefchut  aen.  Propofitie  van  den  Heere  Gilpijn  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Mifïive 
van  mijn  Heere  Caron ,  Agent  van  de  Heeren  Staten  Generael  in  Engeland  ,  aen  de  Heere  van  Bar- 
neveld  ,  Advocaet  van  de  Staten  van  Holland.     Brief  van  den  Prince  Mauritius  van  Naflau  aen  den 
Advocaet  van  Holland.     Wat  de  Heere  Ridder  en  Agent  Caron  in  laft  hadde ,  van  wegen  de  Heeren 
Staten  Generael ,  aen  de  Majeftey  t  van  Engeland ,  by  gelegenthey d  te  prefenteren.    Verder  verhael 

van  de  Belegeringe  van  Bommel.   Jonker  Pieter  van  der  Does,  Generael  van  de  Vlote,  die  tegen' 
Spangien  geordonneert  was,  neemt  oorlof  van  fijn  Excellentie.     De  Cardinael  Andreas  verfoekt 
advijs ,  of  men  de  Belegeringe  voor  Bommel  fal  continueren ,  of  yet  anders  voornemen.     Daer  wer- 

den diverfe  meeningen  gevonden.     De  Spaenfe  breken  de  belegeringe  voor  Bommel  op ,  en  vertrec- 
ken  feer  f  tille.     Refblutie  om  het  Fort  van  Sint  Andries  te  bouwen.     Het  Fort  van  Sint  Andrics  werd 

deur  den  Ingenieur  Hans  Hancker  afgetekent  en  beworpen.   Het  linker  been  van  den  voorfz.  Inge- 
nieur word  hem  afgefchoten.    Brief  van  Mr.  Antonis  Duyk  uyt  het  Leger  van  fijn  Excellentie  aen 

den  Heere  Advocaet  van  Holland.     Het  Fort  van  Sint  Andries  word  volmaekt,  enbyde  Spaenfe 
genoemt  den  Bril  van  Holland.    Aenflag  van  den  vyand  op  de  Stad  van  Worcum.  Grave  Willem, 

van  Naflau  comt  voor  Deutecum,  't  welk  hy  verovert,  als  ook  hetCafteel  van  Schuylenborch. 
DerDuytfc  Vorften  toeruftinge  om  den  Rijks-bodem  vryte  maken.    Grave  SymonvanderLip, 
Veld-Overfte  Generael.     Brief  van  den  Prince  Mauritius  van  Naflau  ,  aen  de  Heere  Johan  van 
Oldenbarneveld ,  Raed  en  Advocaet  van  Holland.     Den  Admirant  brengt  met  lift  te  wege ,  en  ver- 

hindert dat  het  Leger  van  den  Prince  Mauritius  niet  by  het  Duy  tfe  Leger  en  comt.     Extract  van 
een  Brief  van  den  Heere  Willem  van  Beveren ,  Rentmeefter  Generael  van  Zuyd-Holland ,  aen  den 
Advocaet  van  Holland.     Wtval  der  Spangiaerdcn  uyt  Rees.     Het  Duytfe  Leger  voor  Rees  breekt 

op ,  en  verlaten  de  Belegeringe.  Muytinatie  van  de  Duytfen.     Extract  en  Tranflatie  van  diverfe  ge- 
intercipieerde  B  rievcn.    De  Coninginne  van  Engeland  verfoekt  tien  Vaendclen  Engelfe  Soldaten  ge- fonden 
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fonden  te  worden  in  Engeland,  omgcbruykt  te  werden  tegen  de  Spaenfe  Vlote,  diemen  feyde  dat 
voorhanden  was.     Brief  van  den  Pnnce  Mauritz  van  Naflau ,  aen  den  Heere  van  Oldenbarneveld 
Raed  en  Advocaet  van  Holland.    Ander  Miflive  van  fijn  Excellentie  acn  den  voorfz.  Advocaet' Brief  van  den  Heere  Caron  aen  den  voorfz.  Advocaet.     Vier   van   de   acht   Schepen  ,    die 
Anno    1598.  na  Ooft-Indien  gevaren  waren,  comen  rijkelijk  geladen  tot   Amfterdam  /heb- 

(bende  de  reyfe  gedaen  gins  en  weder  in  min  dan  vijftien  maenden.  Vergaderinge  tot  Erfortvan 
de  Duytfe  Vorften.  Prins  Mauritz  crijgt  fijn  Volk  in  Emmerik  den  feitienden  Novcm- 
bris.  Eynde  van  den  Duytfen  Krijg  of  Tochten.  De  Spaenfe  verlaten  Rees  en  Emmerik.  Grote 
achterheyd  van  gelden  by  de  Staten  der  Vereenigde  Landen.  Vergaderinge  der  Staten  tot  Gorcum, 
en  wat  aldaer  beraemt  of  gerefolveert  werde.  De  Staten  Generael  doen  een  nieuwe  Vaert  door  de 
Bremer- Weerd  maken.  De  Grave  van  Bucquoy  werd  met  randfoen  ontflagen ,  desgelijks  ook  Pau- 

lo ^Emilio  Martinengo.  De  Prins  Mauritius  breekt  fijn  Leger  op.  De  Ruyterije  van  de  Staten  werd 
laft  gegeven  om  de  Contributien  in  Braband  in  te  vorderen.  Den  Admirant  befet  het  Fort  van  Sint 
Andries  met  Garnifoen.  Den  Admirant  fcheyt  fijn  Leger  met  groot  miscontentement.  Des  Admirants 
volk  muy  tineren  op  verfcheyden  plaetfen.  Den  Admirant  verlegt  fijn  Volk  en  Leger  heel  verde  van 
den  anderen.  De  Hertog  van  Aerfchot  comt  tot  Cruyningen  by  de  Gravinne  van  Megen  fijn  Huys- 
vrou.  De  Conink  Sigismund  van  Polen  en  Conink  van  Sweden ,  werd  van  de  Staten  des  Rijks  S  we- 

den verclaert  vervallen  te  zijn  van  de  Croone ,  en  alle  fijn  gerechtighey  t  totte  felve  Crone.  Frederic 
Spinola  Italiacn  Gencvoys ,  accordeert  met  den  Conink  van  Spangien ,  dat  hy  t'fijnen  cofte  fes  toege- 
rufte  Galeyenin  Vlaenderen  brengen  fal.  Brief  van  den  Heere  Agent  Caron,  aen  den  Heere  Advo- 

<(Fol.  3.;  caet  van  Holland,  beroerende  de  comfte  van  de  Galey  en  en  anderfints.  Gevecht  tuflehen  de  G  aleyen, 
en  het  Oorlogh-Schip  van  Capiteyn  Legier.  De  Galeyen  hadden  in  defc  twee  gevechten  over  de  hon- 
dert  doden,  fo  Slaven  als  volk,  gelaten.  Duynkerkers  gevangen  en  gehangen.  Vlote  der  Vereenigde 
Landen  tegen  den  Conink  van  Spangien ,  en  fijne  Landen,  toegeruft,  vertrekt  en  loopt  in  Zee  na  de 
Caronia ,  daer  hy  niet  fonderlings  can  uytrechten.  De  Generael  Jonker  Pieter  van  der  Does  comt  acn 

't  Eyland  van  groote  Canarien.  Hy  word  aldaer  gequetft.  De  Stad  en  het  Cafteel  de  Palon  ingeno- men by  den  Generael  van  der  Does  met  appoinétement.  De  Stad  en  het  Cafteel  gewonnen.  Gevan- 
genen verloft.  Noch  een  Cafteelken  verovert.  Predicatie  gedaen  by  de  Gereformeerde  inde  Kerke 

van  groot  Canarien.  Trecken  in  't  Geberchte  tegen  de  Spangiaerts.  Steken  den  brand  in  de  Stad, 
Kerken  enCloofteren,  en  vertrecken  van  daer.  Eenige  Spangiaerden  werden  gerantfoeneert  en  vry 
gelaten.  Comen  aen  het  Eyland  van  Gomera.  Den  Generael  van  der  Does  deylt  de  Vlote  aen  twee 

deelen,en  fend  3  5  Schepen,onder  Jan  Garbrantfz,  wederom  na  't  Nederland.  Brief  van  Jonker  Pieter 
van  der  Does  aen  de  Heeren  Staten  Generael,gefchreven  uyte  Vlote  van  't  Koninklijke  van  Manicon- 
go.Gerrit  Janfz.  Cater  Capiteyn  verfteken  van  de  Vlote,accordeert  met  eenige  Engclfe  Vrybuy  ters,  o- 

vervallen  en  rantfoeneren  hetEylant  van  S.Maria  Jonker  Pieter  van  der  Does  lant  met  geweld  op't  Ey- 
land van  Sint  Thomé,  gelegen  onder  de  Linie  .zEquinoótiael.  Siekten  en  fterfte  daer  mede  het  Nc- 

derlandfe  Volk  in  't  Eyland  van  S.  Thomé  overvallen  werden.  Jonker  Pieter  van  der  Does,  Am- 
bachts-Heer  van  Rhijnfaterwoude ,  Lamuyden  en  Vriefecoop ,  op  Sint  Thomé  geftorven  en  begra- 

ven. De  Colonel  Jonker  Gerrit  Storm  van  Wena,  fuccedeert  in  plaetfevan  den  Generael  Jonker 
Pieter  van  der  Does,  na  deflèlfs  overlijden.  Een  van  defe  Schepen  is  by  gebrek  van  gefond  volk,  en 
eenen  goeden  Piloot,  by  donker  miftig  weder,  tot  Sluys  ingevaren,  en  aldaer  prijs  gemaekt.  De 
Ertz-Hertoge  en  de  Infante  vertrecken  uyt  Spangien  na  Nederland.  Degrootshertigheytbyden 
Ertz-Hertoge  Albert  getoont  tegen  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  van  Braband.  Nieu  Heeren  van 

den  Gulden  Vliefê  in  Braband.  Huldmge  van  de  Ertz-Hertoge  Albertus  en  d'Infante  tot  Leuven. 
Sy  keeren  weder  na  Bruflèl  ,  daer  fy  ook  gehult  zijn.  Huldinge  tot  Antwerpen.  Eed  by  de 
Errz-Hertoge  gedaen  aen  die  van  Antwerpen,  Eed  van  de  Magiftraet  van  Antwerpen  aen  de 
Ertz-Hertoge.  Getuygen  van  den  onderlingen  gedanen  Eed.  Andere  huldingen  in  verfchey- 

den plaetfen*  Aenflag  van  Prins  Mauritz  op  het  Stedeken  en  het  Cafteel  van  Wachtendonk.  De 
Stede  en  Cafteel  van  Wachtendonk  verovert,  't  Garnifoen  van  de  Schanfe  van  Sint  Andries. 
muytineert ;  als  ook  van  de  Schanfe  van  Crevecceur.  Grote  vorft,de  ftromen  toegevroren.  Brief  van 

de  Keyfèrlijke  Commiflarifen  aen  de  Heeren  Staten  Generael.  Antwoorde  van  de  Heeren  Staten  Ge- 
nerael aen  de  Keyfèrlijke  Commiflarifen.  Tweeden  Brief  van  de  Keyfèrlijke  Commiflarifen  aen  de 

Heeren  Staten  Generael.  Tweede  antwoorde  der  Heeren  Staten  Generael  aen  de  Commiflarifen  der 

Keyfèrlijke  Majeftey  t  en  Rijks- Vorften.  De  Gefanten  van  den  Key  fer  trecken  na  Bruflèl  by  de  Ertz- 
Hertog.  Het  overlijden  van  Doctor  Peter  Hoogerbeets  tot  Hoorn.  De  Heere  Caron  uyt  Engeland 

in  Nederland  gecomen.  Brief  van  de  Staten  Generael  aen  de  Coninginne  van  EngelanaJ£nftruót.ie 

voor  Doctor  Francoys  AerfTens,  Gedeputeerde  van  mijn  Heeren  de  Generale  Staten ,  indenCo- 

ninkrijke  van  Vrankrijk.  Grave  Frederik  Henrik  van  Naflau ,  comt  uyt  Vrankrijk  wederom  in  Hol- 
land. De  Conink  van  Vrankrijk  fchrijft  aen  den  Heere  Advocaet  van  Holland  ,  nopende  de  comfte 

van  Grave  Frederik  Hendrik  van  Naflau.  Grave  Fredrik  van  Naflau  werd  Raed  in  den  Rade  van 

State.  Clachten  des  Coninks  van  Spangien  en  des  Ertz-Hertoge  Alberti  aen  den  Conink  van  Vrank- 

rijk en  deflèlfs  Coninks  antwoorde.  Handelinge  des  Coninks  van  Vrankrijk  met  den  Paus,  opte 

fcheydinge  des  houwelijks,  tuflehen  hem  en  Margareta  de  Valloys.  De  Commiflarifen  en  Rechte- 

ren  verclaren  het  houwelijk  van  den  Conink  met  Margareta  de  Valloys  voor  nul ,  en  dat  het  van  aen- 

begin  af  geen  wettig  houwelijk  is  geweeft ,  welke  Sententie  den  Paus  geapprobeert  heeft.  De  Co- 
nink van  Vrankriik  houweliikt  aen  de  PrincefTe  Maria  de  Medices ,  dochter  van  den  Groot-Hertog 
J  Vv  2  van 
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van  Tofcana  of  Florengen ,  Francifco  de  Medices.  De  Conink  befiet  fijne  Bruyd  fonder  haer  weten, 
en  comt  haer  daer  na  in  hare  Camer  vinden.  De  Conink  vergunt  die  van  Geneven  de  Sterkte  van 
Sint  Catrijn  te  flechten.  Pays  tuflehen  Vrankrijk  en  Savoyen.  Aenflag  des  vyands  op  Breda  te  ver- 

geefs. De  Heere  van  Sint  Aldegonde  heeft  een  Boek  in  druk  uy  tgegeven ,  met  den  tijtel ,  van ,  On- 
derfoekinge  en  grondelijkewederleggingevandeGeeftdrijvileleere.  DefenfievanJonkerEmmery 

de  Liere ,  Gouverneur  van  Willemitad ,  tegen  't  gene  den  Heere  van  Aldegonde  heeft  uy tgeftroyt , 
fo  mondeling  als  fchriftelijk ,  tot  nadeel  van  fijne  eere  en  van  fijne  Voorlaten.  De  Conink  van  Span- 
gien  Philips  de  1 1 1.  reftitueert  die  van  Arragon  haer  oude  Privilegiën.  Des  Coninks  van  Vrankrijks 
Propooften  aen  de  Gedeputeerde  van  fijn  Parlement  van  Parijs  den  fevendenjanuarij  1599.  Suppli- 
catie  en  remonftrantie  van  het  Parlement  van  Parijs  aen  den  Conink.  Redenen  die  de  Conink  van 
Vrankrijk  de  Gedeputeerde  vanden  Parlemente  heeft  voorgehouden  den  lèfthienden  Februari]  1 599. 

Het  Edict  word  gepubliceert.  Het  overlijden  van  de  fchone  Gabriele  d'Eftrée ,  Hertoginne  van  Be- 
aufort. Duytfêr  Vorften  vergaderinge  en  beradinge  om  den  Rijks-bodem  te  fuy  veren  van  alle  vreemt 

Krijgsvolk.  Verclaringe  van  de  Staten  der  Vereenigde  Provintien ,  datfyoptenH.  Rijke,  noch  op 
eenige  Neutrale  Voriten  en  Landen  niet  pretenderen,  met  prefcntatie  vandeSpaenfedaervante 
willen  helpen  verdrijven.  Verclaringe  van  mijn  Vrouwe  dePrinceflèvanNavarre,  eenige  Sufter 
des  Coninks  van  Vrankrijk  ,  aengaende  den  uytgank  van  fekere  Difputatie  ,  tuflehen  Monfieur 
Coüet,  Bedienaer  des  Godlijken  Woords ,  en  Pater  Commeletjefuijt.  Befluyteneyndedesfesen 
dertigfteBoeks. 
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ninft  ̂ enrtcitë  De  1  v.  coninft 
ban  ©^anftrijft  en  ̂ anarre/met- 

ten  conmfc  pjiiijw?  öe  I L  Contnft  ban  ̂ pangicn/  en 
Den  €rt5-^ertogc  SCIbertuö  ban  <Ooftenrijft/  tfamen 
©?eDe  begoten  DaDDen  /  en  Dat  ober  fulr  Ijet  «Eractaet 
en  2ClIiantie/tuffcDen  Den  boo?f5  Coninft  ban©?anftrijft 
en  öe  Coninginne  ban  €ngelanD/mitfgaDets  De  ̂ ta- 
ten  <6enetael  Der  ©eceenigDe  $e Derlanbfc  $?obin; 
tien/gemaeftt  en  gefïoten/om  <ao?loge  offenfïbeteboe; 
ren  tegen  DenComnftban^pangien/Daer  meDetenie? 
te  toa&fo  ïjeDbennocOtanö  De  t^eeren^tatenöerBer^ 
eenigDe  jleDerlanDfe  |32obintien  bcrclaert/Datfegeen- 
fïntö  gefint  toaren/  gen  tn  eenige  ©2eDe-DanDelinge  te 
negenen  metten  Coninft  ban  ̂ pangien  ofDe€?t5- 
Igertoge/bpfonber  na  Dat  Daer  getoont  toaren  De  afg> 
too?pen2ö2ieben  en^nftructicn  De^Conint  ban^pan 
gien/  inftouDenDe:  <©atmen  De  €ngelfe  in  Defen  papg 
niet  fonDe  mogen  begrijpen/  ten  toarc  Datmen  fonDe 
betfoeften  b?pe  erercttie  banDetüoomfeCatijolyneföeli? 
gie  in€ngelanD;en  nopenDe  fijne  JSeDerlanDfe  ISebel* 

SSn  Kn/Datmen  Die  onDer  Defcn©?eDe  niet  fouDe  ccnicDfintg 
nopenöe  mogen  begrijpen  /  ten  toare  mit$  Dat  alDaec  al-om  De 
bm      föoomfe  catOolijfte  Kelige  aengenomen  toerDe  /  en  De 
Imm    ̂ oogfjepD en ^ouberainitept ban DenConinft/enDet* 
ment*  tëelt/of gereDintegreert/De  onDe  officieren  nocD  teben- 
öanöc^   De,-  foo  nocDtattf/Dat  De  gene  Dte  in  pïaetfe  ban  Dotter- 

tooien 

ÏÏf<S  ieDenc  gcftelt  fouDen  toerDcn/fouDen  moeten  toefen  Ca- uan      tOolijft  en  geenfintg  befmet  metljcrefneofnctterne/ 
<§>pan*  Datmen  anDerfintcr  geene  bergebinge  nocD  bergetinge 
|k"e"  ban  alles  fouDe  mogen  acco?Oecen.  €n  alfo  De  boo2f5 
Wextoati  Staten  Der  ©ereenigDe^eDcrlanben  alle  ©?*De-Dan; 
wet  €n,  Delinge  met^pangtenfufpecttoag/  öebben  fp  mette 
seianö   Coninginne  ban€ngelanD  een  nienContract  gemaeftt/ 
ScrVe*  f°  öat  &  Coninginne  met  öeniupöer  in  De  <®o?ïoge  te? 
nigöe    gen  ̂ pangien  gebieben  l& 
&cm  -     ̂ c  ij00^5  peeren  Staten  Der  ©ereenigDc  p?obin? 
uwDen.  tten/bemernenDe  Dat  Date  ïaften  Der  £>o?loge/Deur  Den 
©e£ra-  ©?eDe/tuffcDcn  ©?anfcrijft  en  ̂ pangten  gemaett/feer 
ten  üan  toaren  bef toaert/  en  ter  contrarien  «^pangien  berlicDt/ 

CSPaKk  Dp  't  ©olftDatDp  tegen  ©?anftri)fe  DaDDe  moeten Wer-  gtu:upften/Daer  Dp  nu  ban  grctelnft  berlicDt  toag/fulfts* 
taiiDcn  nu  meDe  tegen  De  ̂ eDerianDen  en  De  ̂ jntooonDeren 
K2£  ban  Dien  conDen  geb^upnen/en  Dat  fp  Deur  Dien  genoot* 
üan      faent  toaren  beel  meerDer  en  ftoaerDer  cofïen  te  moeten 
ïuösjï-  Dzagen/Dan fp nocli opt tot noci) toe geDacn ïjaöDen/Deb* 
Joih  t  e  bm  fbenjjjd  (jaren  moeD  en  couragic  niet  laten  baïien  / 
« iaS-  op  't  baft  bertroutoen  Dat  fp  IjaDDen/Dat  <©oD  Oenlup? 
öe.       Den  een  goeDe  tiptcomfte  fouDe  berleenen  /  fo  Dat  fp  bo* 

ben  alle  De  f  toare  laflen  /  ooft  meerDer  ©olft  tn  Jjaren 
Dienil  moften  nemen/te  toeten/4000  jprancopfen/onDec 
't  beiept  ban  Den  &eere  De  ia  l^obe  /  Dacr  onöer  begre? 
pen  toaren  De  2000.DK  De  i|cercn^taten  Deir©ereenig- 
De  p^obintien/  DenConmftbanB^anftrijlstotDwlpe 
gefonDen  OaDDen  ■,  nocï)  namen  De  peeren  Staten  aen 
Dupfent  ̂ toitferss  Die  in  ©?anftrijft  Den  Coninlt  geDtent 
DaDDen/Daer  meDefp  Oare  Jprontieren  gefterftt  ijebben; 
ïjebben  boben  Dien  noeïj  nieutoe  Regimenten  aengeno- 
men/en  meer  Co?netten^eDerlanD^acr Dc-bolft  ■,  öcb- 
ben  ooft  <0?abe  èrnft  ban  ̂ affau  laft  gegebert/om  een 
iïegiment  vDnptfen  ban  10  ©aenDcïen  aen  te  nemen  / 
elft  ©aenDel  ban  200  goofDen/Die  Daer  3loopplaetfe 
naDDen  en  tjaer  berfamelDen  ontrent  €mbDcn :  <©e 
ïïupterije  bermecrDeren  fp  met  aennemittge  ban  noci) 
negen  Co?netten/atö  een  ©ane  onDer  Den  $?ince!Bau; 
tit$/  Daec  ban  gjonft-Deer  3©alraben  ban  <0cnt/^one 

ban  Den  ̂ eere  ban  <©pen/  Hluptenant  af  fouDe  toefen  ■, ttoee  Cojnetten  onDer  ben  ouDen  en^longcn^^abe  ban 
^olme/ooft  onDer  Den  ̂ eereban  Den  €empel/^alen/ 

lo()an25ar/la  ̂ ale/Ctoet  en  ifamelton  Den^cnot^' 

man,-  De  ̂djotfe  BaenDelen  ban  't  ©oetbolft  DeDen  fp ooft  bolmaften/  elft  BaenDel  ban  1 50  Coppen/  en  nocli 
een  ©acnDel  ban  200  ïjooföcn  boo2  Den  Colond. 

en  alfo  De  Staten  berttonDen  /  Dat  Den  ©panD  liet 
lupöen/Dat  Ijp  beel  nieu  mm  al-om  DeDe  liclnen  en  De 
|5eDerlanDen  met  groot  gctoelD  nucnDe  aen  te  taften  / 
fo  toaren  De  Staten  gcrefolbeert  /  fo  toel  cffenftbc  alis 
Defenfibe  €>o?loge  tegen  Den  Coninft  ban  ̂ pangicn 
en  D'€rt5-^crtogen  te  boeren/en  Rebben  tot  Dien  epnDe ftaren  Confcnten  ttjDenjft  ingeb^acüt  /  en  Den  ftaet  ban 
€>02loge  gemaeftt  en  Daer  toe  ingetoillicïjt  berïjoging 
ban  eenige  miDDelen  /  en  Detoijle  De  po?tie  ban  Die  ban 
l^oilanD  en  3©efl-ad2ie(lauD/fo  oaDtnarte'  alö  ertrao2* Dtnartiar  /  feer  Doog  liep  /  fo  ïjebben  Die  ban  l^oIlanD  en 
JÏDeft-©^efTanD  Daer  toe  ingetoillicDt  een  Capitale 
fettinge  ban  Den  ttoee  ïjonDertftenpcnninft  ban  alle  roe 
renDe  en  onroerenDe  gocDeren/0enten/^ctien/,§cliul 
Den/  <CreDijten/  ̂ cDepen/Coopmanfcf)ap/<ï5elD/©a? 
fellen/^utoeelen/HSeublen  en  anDere  goeDeren/ban  Den 
lugcfetcnen  Der  ïanDen  ban  ̂ ollanD  en  3©efl- ©?ie?v 
lanD  /  fo  in  Den  ̂ teDen  al^  ten  platten  % anDen  gegoct 
of  geflaet/  in  'tCapitael  tot  D?ie  Dupfent  gulDen  of meer/  en  De  gene  Ut  ftunne  goeDeren  geene  D?ie  Dupfent 
gulDen  in  Capitael  bebonDen  fullen  to02Den  toeerDig 
te  3ön/alïf  Die  fouDen  getareert  toerDen/Die  fouDen  ban 
Defe  Capitale-ïeeninge  b?p  toefcn/fulftj$  Dat  Degene  Die 
gegoet  fouDen  toefen  ban  D2K  tot  bier  Dupfent  gulDen  / 
fullen  moeten  geben  en  opb?engen  bijftien  gulDen  /  een 
bierDe  part  in  De  maenD  ban  2fiP2il  en  gfulio  1 599.  en 
D'anDer  ttoee  bierDe  parten  in  De  maenDen  ban  2Cp?il 
en  3funio  1600.  nan  bier  tot  bijf  Dnpfent  gulDen/ttoin- 
tig  gulDen /bijf  tot  fc$  Dupfent  gulDen /jrrb.  gi.ban  fe$f 
tot  feben  Dupfent  gl.  jtrir.  gl.  ban  feben  tot  negen  Dup? 
fent  gulDen/i:J.guIDen/ban  negen  tot  elf  Dupfent  gulDen/ 
ï.gulDen/  ban  elf  totfefïien  Dupfent  guiDen/lrr.gulDen/ 
ban  feftien  tot  eenenttointig  Dupfent  gulDen/CgulDen; 
ban  rrj.  tot  rrbj.  Dupfent  gulDen  /  Crrb.  gulDen  /  ban  ?p*m- 
jt]cbi,Dupfent  tot  Dertig  Dupfent  gulDen/Cl.guïDcn/ban  ifSSu 
Dertig  Diipfent  tot  jcjtjrtUupfcnt  gulDen/Clrrb.gulDen/  caprrai, 
ban  rrrb*  tot  tl  Dupfent  gulDen/2oogulDen/ban  jrï.  tot  i«n«ue, 
bnftig  Dupfent  gulDen  /  z$ o  gulDen/  ban  bijftig  tot  Ir. 
Dupfent  gulDcn/300  gulDen;ban  ï]r.tot  Irrr.Dupfent  guï? 
Den  /  400  gulDen  \-y  ban  Irrr.  tot  (jonDert  Dup- 

fent gulDen/  bijf  fjonDert  gulDen;  ban  öonDert  tot  Don^ 
Dert  en  ttoiwigu  Dupfent  gulDen  /  fejS  DonDert  gulDen ; 
ban  öonDert  ttointig  Dupfent  /  tot  DonDert  bijftig  Dup* 
fent  gulDen/ feben  tjonDert  bijftig  gulDen;  ban  nonDert 
bijftig  Dupfent/tot  DonDert  bufentfebentig  Dupfent  gul^ 
Den/negen  DonDert  gulDeii;ban  DonDert  bijfentfebentig 
Dupfent/  tot  ttoee  DonDert  Dupfent  gulDen/Dupfent  gul* 
Den;ban  ttoee  DonDert/tot  ttoee  DonDert  bijftig  Dupfent 
gulDen  /  ttoaeïf  DonDert  bijftig  gulDen ;  ban  ttoee  Don- 
Dert  byftig  Dupfent/  en  Dae&  boben  fullen  gelDenbijf* 
tien  DonDert  gulDen :  €n  om  De  boo:f5  fettinge  en  lee«= 
ninge  te  faciltteren/toerDe  berflaen/öat  De  gene  Die  Dem 
toilltcDlijn  /  op  De  eerfle  b?age/  tot  Dienfl  Der  XanDen/ 
felfé  fullen  tateren  op  tien  DonDert  gulDen  of  meer/b2p 
fullen  toefen  ban  Dare  goeDeren  te  tateren  of  getateert 
te  toerDen/  gelp  ooft  bp  Den  Commiffarifen  ®ata? 
teurö  /  goeDe  confiDeratiengeb2upftt  fai  toerDen  in  re- 
garD  ban  Den  anDeren/Die  Denfelf  na  Daren  flaet  goet- 
toillig  fullen  tateren/  $c 
^e  boo?f5  tatatie  fouDe  geDaen  toerDen  na  De  recDte 

toaerDc  ban  De  ̂ eerlDftDcDcn/(€DienDen/BifTcDernen/ 
©tipfen/  ïanDen/  USeuïen^/  €rben/©eeren/<3o?fen/ 
en  anDere  onroerenDe  goeDeren  of  Itecftten/  nemenDe 

beDoo2lijft  regarD/  op'tgeneDefelbetefpectibetoeec? 
Dig  3ün/tot  meeften  boo2Deel  en  Dienfle  ban  De  gemeene 
fafte.€n  ban  De  log  en  3tijfrenten/na  Dat  Die  <0?igine^ 
lijft  bercocDt  3ijn:©an  DeCuftingcn/foop^upfen/€r=« 
ben/  SanDcn/^cDepen/ató  anDere  goeDercn/fblftö  m 
Defïlbe  na  De  rcDucrte/  in  gerecD  gelD  toeecöig  5ijn i\v& 
nelnftö  ban  De  recDte  toaerDe  ban  De  ̂ dienen/ Coop? 
manfcDappen/  itóeublcn/  ©aftellen  /  ̂utoeelen  /  gelD 
en  anDere  goeDeren:  enbanDe<0agien/  ^enftoenen 
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tl Het  fes  cndertigftcBock 1599, 
en  trattementcn/  fo  ban  kantten/  ̂ tcben  algan* 
bertf  I  na  abbenant  ben  pcnninR  feg/  $e. 

<De  tarafie  gebaen  3i)ntre/foutre  een  pegeüjfe  een  25il? 
jet  tupo  gefonben  too?bcn/  na  ïjet  fo?milicr  ttaer  ban 
geb?uRt/tni)oubcnbe  be  name  en  femme  banbe  fettinge. 

€n  fo  pemanb  t}cm  binnen  bijf  bagen  na  te  fettinge 

en  t)p  fepbe  baer  toebcrom  op  in  Ctarmfeen  bijf Don? 
berb  ̂ pangtaerttf  ban  Det  rtcuflc  MR  /  en  bk 
clepnber  <*I5egientrccRen/  cm  te  bermijöen  op  nieuj$ 
eeniginconbenient/  tcnminficubpftjncntijb.  Cent? 
ge  ban  bcfeibc  öctacitre  <6emuptineeibe  /  enbpfonbcc 
be  gene  bk  ftcb  te  pacibe  bonben/  namen  oen  teeg 

beclacgt  /  foube  bp  Cebe  en  cnbêe  figuature  berclartt?/  ban  ̂ pangicn  boo?  ©?anfci  p  /  tct  bat  Dun  ben  pajs 
tot  toat  fenmieDp  alle  fijn  <8oebcren/egeenuptgcfon?  afgefneben  toerb.   3&cn  §p?cbocit  <tf5enerael  goebe  »oe  be 
bert/  fobuptenatë binnen be  $cberlanben  / begroot/,  toaebten  fïelleube/  cicger  eenige/.  bk  Dp  't  gelb  af?  ̂ '«"P' 
toaer  na  Dp  getareert  foube  toerben  -,  mits  bat  np  ge 
Douben  foube  toerben  boo?  eerloon  enbe  mepn- 
eebig  /  inbien  \)p  guabe  berclaringe  boet  /  en  frbuibig 
toefen  te  betalen  biermaci  fo  beei  als*  Ijp  cerfï  gefïelt  të 
getoceft  /  baer  ban  Bern  goebe  onberricïjtinge  gebaen/ 
en  notitie  geDouben  foube  too?ben ,-  en  na  be  boo?f3  bijf 
bagen  foube  geen  clacDten  outfangen  too?öen.<$m  bcfe 

nenunbe  bebe  opljangcn.   ©elc  bepnfenbe  na  Jet  3le?  ":l *£J2 ger  te  treeften/  pafieerben  bejUDafetotlBaeftritrit/bttoeit 
en  bjaepben  (bat  is  /  tegen  om)  boo?  Ijet  2lanb  ban  *»a«n/ «BuliR  /  met  intentie  ban  ftcb  na  Staiien  te  begeben  s  gftffi, 

maer  alfo  fp  bc  7®i\ptfe  berbittert  benben  tegenö  ïjare  wniwu $atic/  beur  be  mocttoilligbcben  bk  te  anbere  «&pan? 
giaerben  inbe  Hanben  ban  <©uliR/  Clebe/  sebe* 

(€aratieteboen/3ünaI-ominallen,^teben(fl:ommif'  ö?eben  Dabben/  moften  befe  be  flraffebanb'anberc 
farifen  gefonben/  lik  00R  be  3&o?pen/  onber  befe  «$t  e?  (felfjs  oor  niet  b?p  3ijnbe  ban  bele  mifbaben)  blagen  / 

®tn 

ben  getjorenbe/ofnaeft  bp gelegen/  ontbobcn/  enbe 
faRcn  met  grote  moepten  in  tram  gebracht  Dabben. 

ZDefgcaj  cfetf  Dcbbcn  bic  ban^ollnnb  en3©eft-©?iesS; fcemfg*  ianb/  omrcnt  bcfen  felf ben  njb  /  ingetoiliigt  te  geben 
fien  pen»  ̂ H  \jcerticöften  penninn  ban  be  bercopinge  en  ber? 
ïüeücïïmangeïinge  ban  alle  onroerlijne  <8oeberen/  Ue  na 
covtnit  ben  eerfren  3januaryfoubentoC2benbcrcccbtofber' 
tn  bct=  jitangcït  -,  öcfqcïijcïis  ban  alle  W  en  % ijf-renten  /  tk 
S8e  ban  ntcu^  foubcn  too?ben  gccontlitueert  /  mitfgaberjS ban  aiuban  alk  onroerenbe  <^oeberen  /  oiepcmanbbanter 
omoc    3jjöc/  bn  (Cefr amentaire  bifpofitie/  ofte  anber^/fouben 
S/*    acneomen  /  ingaenbe  p^imo  januari)  1  ̂99/  allcjS  bol^ 
ten  bp   genbc  ben  paeeate  ban  bate  ben  21  <©eeemb.  1  f98. 
m«  bon      <^n  obcemito'  ben  3C bmirant  ban  Sirragon  met  fijn 
SSSS  J&oïfB  baer  na  trarijten/  om  bp  bo?|t  in  be  Beiutoe 
©?<es'  te  ballen/  fo  öeeftmen  o?b?c  geftelt  baer  in  te  boo?fien  / 
iai;ö  tn>  m  fctjfc  getal  BclKg  op  tie  ©elutoc  gefonben  tot  te^ 
SJ"'    genttanb  ban  ben  ©panb ;  en  baerenboben  iss  fiaet  ge^ 

macefet  en  o?b?e  geftelt/  batmen  bp  noot  op  te  been 
a©3t  tot faj  béngen/  upt be ©elutoe en ©elutoen Eoem /  be 

ïftMC*  nombje  ban  2890  ütëan/  en  bat  ban  bc  nabolgenbe 
b.n  d«   plaetfèn  :  ̂ n  €be  400  iBan  /  m  Söarnebelb  470 
©eiiitoc  |Ban  /  tn  ̂ PR^nen  33«  l^an/  in  putten  160  jjfcan/ 
S5n;aren  in  <&me!  1 20  man  1  in  «SeDerpe^eel  20  |Kan  /  in 

1      ̂ oirfpieïte  1 80  jjfêau  /  in  't  eibebioeh  5  2  iiiaan  /  in 
ifceerbe  160  ,ïKan/  in  €0?  230/  in  Stpeibooren  aoo 
mm/  in  't  ̂pb?oeftc  60  Höan  /  in  ®oo?ft  230  |Kan/ 
in  25mmmcn  1  ao  |Ban  /  in  ftD*be  1 1  o  |Ban  /  enbe 

in  fiemïiem  48  liaan/  maltenbe  t'famen  beboo?f3 
genomineirbe  fomme  ban  2890  lEanncn/  betoelRe 
ooeli  ïjp  tijben  ban  bo?ft  foube  bpten  ban  ben  «jjn* 
fïrocnV  beur  bien  ban  ©elutoen  /  ten  minjten  ban  be 
<02tb  tot  f  fCl-002t* 

©««ar,  "H^  Carbinael  3fnb2eaö  ban  <©o(tcnri)fe  /  öeeftin 
bi  uei  IJ't  beginfeï  ban  ben  ̂ |arc  1 599.  op  bet  tfafteei  ban 
3in*  3Cnttoecpen  gefonben  /  ben  Colonel  SEoïjan  be  €ereba 
$"%ot  met  eenigc  #ffieier?5  ban  tit  ̂ pinantic  /  cm  af  te  rcfec^ 
(ientöft/nen  mettc  <0emuptineerbc  ban  Det  Cafleel  ban  28nt- 

SAn  flraffen/na  bat  hk  foubcn  betaelt  toefen :  €n  om  pen- 
San  £ n  ringen  te  negotieren/  iö  bp  felfiS  perfoonlijft  ban  %>?ut 

«"5*  fel  geeomen  tot  ainttoerpen  /  en  Reeft  boo?  fijne  5f  uto- 
?^"ö,e/ritept/  en  bebajtignepö en fC2gbulbigïjept banton 
Si  ̂ cronpmo  aBaïter  G^apcba  /  pagabo?  €»enerael  /  en 
tniööeitngioban  be  iBaneicib02  /  ̂eeretariö  ban  be  €rt5- 
baiiuci,  tóert0öe/  fo  beie  te  toegc  gebjaeljt  /  bat  öp  becomen 
«mïïp*  Oeeft  ban  etlijïte  Cocplupben  en  particuliere  ban  »; 
tmcttïte  toerpen  /  be  fomme  ban  b2ie  ïjonbert  bupfent  ̂ utte 
&vanfrtm/  op  goebe  getoifle  SUffignatien  /  cnopfeerlioge 
ban ' 't  ttttereften  /  na  bare  getooonte  /  en  onber  bafte  en  (ter- <ttafï«i  &e  beloften/  ban  ben  boo2f3  Carbinael  3flnb2ea£/  bat 
ban»nt»|jp  njet  ̂ ouue  ncrtrcefecn  uptbetïanb/  boo^enal- 
ttb«a°  «c  fP  ten  bollen  foubcn  betaelt  toefen:  fl^ct  ött  gclö ïen.  ïjeeft  ï)p  be  felföe  <©emuptincerbe  bitaeït  /  ben  tien^ 
ff«if.;  öen  5peb2uarij/  en  ten  felben  bage  togen  fp  baer  af  / 

en  men  gaf  \yx\  be  fceur  onber  toat  Regimenten  en 
Compagnien/  in  't  %e$et  3ijnbe  /  bat  fp  bienen  toü^ ben/  en  toierben  bie ttoec Compagnien ^aerben ge? 
reformeert;  fp  moften  ten  felben  bage  bertrecRen/ 

bercc2faebtto02benbc/  boo?  Ijet  felbe  gelb  /  baer  me* 
be  fp  mcenben  een  lufltg  leben  tclcpbeiii  toantalle 
be  2Soercn  /  b02ftcnbe  na  ïjet  ̂ pacng  bloeb  en  op  be 
fame  ban  Ijet  gelb  ïi&t  fp  bp  öaer  Dabben  /  liepen  toe  / 
fïoe genfe  boob  en  beroofbenfe  ban  't  gelb  en  eleeberen  / en  eregen  goebenbupt;  niettemin  femmige  [jen  fpfe^ 
geienbe  aen  bare  mebegefcllen  quamen  tn  't  Eeger. 
ontrent  bier  Ijcnbert  /  öetoelfee  betocegt  boo?  't  fc[)?ep? 
en  ban  baer  Jfêijben  en  omberen  /  bieben  in  't  ianb/ en  begaben  Ijaer  toeberem  in  bienft ;  ban  ben  Carbid 
nael  3Cnb?ea#/  bk  ftaer  toilbe  fïraffen  om  be  moet? 
toilligbtpD  bic  fp  beb?cben  fiabben  /  en  bat  fp  cofe 
baer  niet  ïjabben  toilitn  laten  eontenteren  /  fonber  te 
Hebben  ̂ crlici-geit  ban bele garen/  fonbeen^raf 
<ebtct  /  bebelenbc  bat  fp  op  lijffïreffe  altemael  binnen 
bijftten  bagen  foubcn  moeten  bcrtrcfRcn  tipt  $ebcr* 
lanb  /  of  fo  fp  baer  na  baer  in  bebonben  toc?ben  /  tcu* 
ben  metter  boob  gcfïraft  too?ben :  Cnaïbu0 oberbal? 
len  3ijnbc  met  bcuptecflebenautljepb/  niettoetenbe 
toat  fp  boen  fcuben  /  3ijnber  eenige  obergeecmen  aen 
be  3ijbe  ban  be  Staten  •>  een  rebeiijbc  groote  (Croupe 
beur  ̂ Duptflanb  beïjouben  toetf)  j  ontrent  bijftig  of 
tfeffig  blebcn  bp  ï;aer  33aenbel0  /  en  toerben  mebc 
gebitTimuleert  beiir  boo?bibbinge  /  en  batfe  eenige 
teiie  queiie  beboyg  bebeu/  batfc  beur  bebtoangban 
b'anbere  totte  muptinatic  gebtoongentoarengetoo?? ben  /  fo  batfe  baer  niet  bo?ber  cm  geftraft  of  gemoept 
too?benjmaer  ban  bc  gene  bk  boo?3Pupflant  trocRen/ 
toerter  noeft  al  een  beel  ban  be  25oeren  boebgef  agen» 

^ocf)  be<0emuptineerbcban'tCa(leelban(!0ent©«  Gt» 
en  ban  $per  /  obermitief  fp  Ijacr  in  Ijacr  alteratie  nu,Pj* 
bele  gefatiger  geb?agen  Dabben/  niemanb ban bup* 5Jf"te ten  bp  öaer  toillenbe nemen/  noen  ooft  epfcDenbe |)et  Gaüni 

^erbice  gelb  ban  bele  jaren/  't  toelft  bie  ban  3(nt?  ̂ an 
toerpen  met  groote  infolentie  genomen  Dabben  /  fof!Jcten toerben  bk  betaelt  /  en  albaer  tn  <0arnifoen gelaten  /  toornt 
uptgenomen  ben  <£Iecto  en  lf<8ffieier^  betatit. 

<®en  Carbinael  3tnb?ea0  berflaenbe  /  batter  bier  ©«ca*> 
bupfent  5franeopfen  in  j&eberlanb  /  tot  bienft  ban  be  Jjnfl 

üBouüeï.jtxjftpen/  betoelRe  ljpoocRboo?gcnomenDeefttcboen  Staten/  gecomen  toaren/  fjabbe  baer  in  een  groot  t,itêtt  ' 
mifnoegen  /  fo  fjp  toel  liet  blpcn  ,•  toant  DP  fenb  een  "acet 
€belman  ban  fijne  Camer  na  parijn  aen  ben  Co?  JJJ2 
ninR/  betoelRe  metten  afmbafTabeur  o?bittarté  ban  SS r 
^pangien  /  3£on  3foljan  25apti|ta  be€ari^/  aen©wnic« 
ben  ConinR  clacgben/  bat  bit  toag  flrijbenbe  tegen  $±ohn 
ben  ©?ebe/  fo  onlanRö  opgereeljt  /  fonber  batmen  ™vrw' bem  baer  toe  be  minfte  002faRe  gegeben  fjabbe.    <&e  b«  in  d» 
ConinR  fijn  onfcuulb  boenbc/  fepbe  baer  ban  niet  te  &*£** 
toeten/  en  baer  toe  geen  eonfent  gegeben  teDebben.S£ 
(Cartëmecnbe/  bat  ben  ConinR  baer  ban  niet  ontoe?  «eco» 
tenbe  tonbe  toefen/  nabemael  fp  niet  in  elepne  troupen/  """^ 
geïöR  boo?mael^  toag  gefcbieöt  /  be  öettcrsf  te  öuïpe  %&  J5' 
toaren  getogen,    ̂ c  ConinR  fepbe  /  fo  moeten  't  ban  n*q»e/ 
feibe  tóétterö  en  mijne  Rebellen  3ijn  /  en  bat  öp  bujbe 
toa^/  fulR  ©olR  guijt  te  toefen  upt  fijn  lanb.   <&p 
ïjielben  aen  bat  Ijpfe  toebcrom  ombieben  foube/opgro^ 
te  fïraffen  en  pene.  ̂ en  ConinR  fepbe  ai  latfjenbe/bat 
bpfe  met  toeberom  begeerbe ;  maer  toel  toilbe/  bat  bp 
fijn  ïanb  met  gemaR/alfo  ban  fulR  ©olR/namentlijR/ 
ketter*  en  fijne  Rebellen  gefupbert  öabbe;  en  toat  re* 

mon? 
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monfïrantienfp  bacr  tegens  DeDen  /ontboot  np  Die  met 
Jüöetrei-om/fuftimeröc/ttat  l)P  tegen  Den©?eDe  met  ïjaD* 
De  genanDelt  /  Detoijlïtp  Dej5taten  geen  fctotutf  ïjaDDe 
gefonDen;maei*  Dat  fp  Daer  felfs  na  toe  getogen  toaren, 

©e Ber*  fS  Btcent  oefen  fclben  tijö  3fjn  tot  25?ufTei  /  aen  Den 
toge  ban  ̂ CarDinael  *lnD?ea#/  gecomen  De  «Bcfccpwecrbci4. 
«cube/enfcan  Den  hertog  ban  Cicbe/  enbanDelmiDenban 
^claï  SMpfjalcn  en  jjtënnftet  /  berfoe&enDe  /  Dat  Ijp  ï)et 
cmban  ̂ paenfe en anDer &rijg.0,bou"vnptDe Neutrale plaet; 
©ui-   fen  en  .gteDen  nemen  fouDe  /  en  fo  lp  't  feibc  met  fouDe mua  to^jcn  jjocn/Dat  fp  niet  fonDen  connen  bermijDcn  De  m* 
Mun*  conbeniemen/  Die  upt  ïjet  jegenbeel  nooDtoenDelijRfou; 
fier/  ren»  Den  moeten  bolgen;  naDemael/  gelp  fijne  l^ocglj.  toel 
bt  jBeöe.  totft/tn  v^uptflanb  niet  en  ontb?aRe  bafiante  macljt  en 
ben  lilt,  ©olR/om  fatiffattie  te  nemen  ntet  tteui*  nanDcn/als?  fjnn btn€&t>  niet  gegeten  en  toierD  De  gene  Diemen  baljopen  mccljt/ 
5J j"1*11    ban  fuiften  recl)tbeeibigen  fta^D  aïsf  Den  fijnen.    3£e 
«5a**  CarDinael  DeDe  fijn  ottfrijuiö  op  Den  &fcmïrant  /  Den sen  oöer  toelhen  f)et  betóint  obet  De  Rapenen  /  m  abfentie  ban 

J;f  Den€«5-^ertcg/gebleben  toWenaft'irmcerbc/DatDe 
Spaen*  Ö^Dede  inlegeringe  en  innemingc  ban  Deïtijn-^teDen/ u  1  met  met  alleen  tegens  fijn  fin  toatf  getoeeft  •,  maer  Dat  Den 
httfot*  fHDmirant  och  uptD?ncRelijRen  jaft  DaDDe  ban  Det  con- 
tntemt  tmtit  te  &oen:  ̂ P  P?efenteèrDe  metten  eerden  te  BelDe èooifftn.  te  trecnen/en  De  <©uptfe  fatiffattie  te  geben/Daer  meDe 

De<*BeDepnteerDe  toeDer  bertrocnen/en  rapport  gebaen 
Jjebben  /  fonDer  o?D?e  meDe  te  b?engen  ban  DatcitjR  fyt 
®olR  toecD  te  nemen/geUife  fp  fcaer  ïjaDDen  laten  boo?* 
flaen^fo  uegonDen  fp  mafcanDeren  bp-ecn  te  roepen/en 
ïliclben  beie  ©ergaberingen  en  raeDfTagen/cmbefefa* 
Ren  i  ecmgc  meenDen  men  DeljoojDe  Defe  moettoillig- 
ïjepö  niet  langer  te  geDogen/en  anDere/Datmen  be&oo?- 
öe  Daer  op  te  letten/  Dat  men  Den  Hijfte/  met  al  te  ftraf 
te  3ijn/gecn  meerber  ftearicljepD  ober  Den  Ijalfc  öaelDe. 

#nDcrtuflcï)en  toag  Den  CarDinael  3MD?ea0  feer 
©m      becommert  met  f)et  <jBonbernement/niet  toetenDe  toat 
Earof,  i)p  eerft  bp  De  öanD  nemen  foube;  toant  Ijet  gebjefc  ban 
SS*1"'  ÖtlDe belette  Ijcm  meefr/Dat  Ijp fijn boogtenten  niet  na 
boet  cm  10»  ft«  tonDe  uptboeren/l)p  foubc  toel  gaerne  toaera  g- 
piac     tig  Ijtboen  toillcn  maRen/De  Dope  Die  Den€ct5-i|ertog 
fe«m*  ||jncn  <@om/  ban  fijn  perfoon  gebattet  öaDDe/nament^ 
ten  na°tPu  m  I  bat  l)p  tot  fijnDer  toeDercomfle  Den  (tant  Det  faftc ba»  öe    gcoteajjc  berbeteitfcuDe  binDen  /  toaerom  (jp  /  om  De 
pifj«it</  Staten  ban  De  <6enniectDe  p^obintien  te  inecmmon- 
VS'  öcrcn  /  Ö«ft  DP  een  piaccaet  Doen  maften  opten  name 
aiie  «nu  ban  De  ̂ |nfante/al3$  ̂ ouberaine^mceffe  ban  De^e- 
mu  ica*jjerlanDen  en  ban  't  <*3?aeffcljap  ban  55ourgoignien  / 
^f^baecbpDpberbooten  intevDictie  DcDg  ban  aüecom- atraföhe  municatien  /  IjanDcl  en  (CrafijR  met  J^ollanD/  EelanD 
met  t?oi*  en  anDere  a3eunieetDe  $?obintren  ■,  't  boo?fc|j?eben 
Scunb  Paecaet  toasf  lupDaiDe  alDnsf : 
eu  <©e»  By  hare  Hooghcyd. 

unicetöe  >-^  ]yjfen  iiCVcn  en  getrouwen ,  deCancelier ,  en  luyden 
\3i'  van  0nfen  Raed  in  Braband,  ialuyt  en  dileÖie._  Het  is 
löjoütn-  kennelijk  en  openbaer,  niet  alleenlijk  aen  allen  onfen  On- 
tUn  derfaten ;  maer  ook  aen  alle  de  wereld,  hoe  vele  en  grote 
»taCl5  neerfticheden  en  devoiren  datter  gedaen  zijn  geweeft, 

taitoptct'zedert  't  beginfelvandefelnlandietroublenenberoer- 
name  ten  ?  f0  van  wegen  wijlen  Hoog-lof-lijkcr  gedachten  den 
anfan*  Conink  Philips  den  1 1.  van  dien  name,onfen  licvenHeere 

te/to««'  en  Vader  (wiens  ziele  God  genadich)  en  by  fijne  Stad- bicöenöe  houders  en  GouverneursGeneraelsvan  defeonfeErf-Ne- 

JJJJfm,  derlanden,als  by  vele  en  verfcheyden  Princen  enPotcnta- 
munlca»  ten  van  't  Chriftenrijk,  fijner  Coninkl.  Majefteytsfaliger 
tien/  Vrienden  en  Geallieerde,  tenderende altefamen om  de 

Be  Onderfaten  en  Vaffallen  van  Holland,  Zeland,  en  andere 
fltrafijH  hunne  aenhangeren  te  reconcilieren ,  en  erbrengen  onder 
metsel*  de  behoorlijke  en  fchuldige  onderdanicheyd  van  hjneCo- 

gllanD  ninklijke  Majcfteyt ,  dewelke  ook  de  voorgenoemde  af- «nöean*  geweken  Provintiendaer  toe  heeft  willen  brengen,  eerft 

bere  «5e»  by  aenbicdinge  en  prefentatie  van  pardon  en  vergeten- 

ffiioSn»  hey(1 ' en  daerna  met  Wapenen  en  geweld  (tonder  noch- «en/.mettans  te  hebben  willen  gebruyeken  deuyterfteftrangheyd 
toeöet-  en  rigeur)  op  hope  van  die  te  mogen  verwilligen  en  redu- 

'ï^  ban  ccren '  door  d'een  micidcl  of  d'ander ,  onder  de  gemeen- 
aiu  Hp » faemheyd  van  de  andere  fijne  Vaffallen  en  Onderfaten,  in 

centen/  fulker  voegen  en  manieren  als  fy  eertijds  zijn  geweeft,  on- 
^a*?  der  de  gehoorfaemheyt  van  wijlen  ook  Hoog-lof-lijker 
poontn  gcdachtcn  denKeyfcrCaerlc  den  V.  van  dien  name,onfen 

Vervolg  der  Ncderlandfc  Oorlogen. 
5^3 

Hcereen  Groot- Vader,  tot  defe  lefte  beroerten  en  altera-  m  Aau, 
cien  toe,  wacr  door  gefproten  is  defè  verdrietige  en  wree-  begRr, 
de  Oor  1  oge,  die  al  noch  tegen  woordel  ij  k  is  du  rende  .N  iet öf"  »oo; 
tegenftaendc  welke  Oorloge  fijne  Conink! ij keMajefteyt  S^Xt de  voorgenoemde  van  Holland  heeft  laten  comen  en 
vryelijk  hunne  Coopmanfchapen  neringe  laten  drijven , 
fo  wel  op  fijn  Coninkrijkenvan  Spangien,  alsherwaerts- 
ovcr,  op  Pafpoorten,enby  wege  van  Licenten,opdat  fy 
niet  fouden  verliefen  de  Navigatie ,  Vüfcherije  en  Coop- 
mans-handelter  Zee,  waer  door  de  voorgenoemde  van 
Holland ,  Zeland  en  andere  Landen  aen  de  Zee  gelegen, 

hen  zijn  onderhoudende:  Vrefende  infgelijks,da't  dcfelve neringe  en  Traffijke  foude  getranfporteert  worden  aen 
andere  vreemde  Natien,die  hen  fuikszijn  benijdende; en 
kunnen  de  voornoemde  van  Holland  en  Zeland  felfs  da- 

gelijks wel  befpeuren  en  experimenteren ,  hoe  feer  dat  de 
andere  arbeyden  om  daer  toe  te  geraken ,  tot  grote  fchade 
en  nadeel  van  hen  en  van  alle  andere  onfe  Onderfaten ; 
maer  al  't  fclfde  is  te  vergeefs  geweeft:  Want  in  plaetfc  ffol  6>, 
van  te  comen  tot  kennifle,  zijn  fy  daer  door  meer  obfti-       ' naet,  onredelijk  en  verfteent  gebleven,  niet  het  gemeyn 
Volk  ('t  welk  van  naturen  is  goet,  gevoechfaem,  lief-lijk en  beleeft)  maer  door  den  quaden  ingeven  en  praclijke 
van  fommige ,  die  henfelven  gedrongen  en  gefleken  heb- 

ben in  de  Regennge,en  onderwint  van  de  Land-faken  en 
affairen  aldaer ,  makende  hun  profijt  mette  bcderffenifTe 
van  de  andere ,  fulks  dat  fonder  aenfehouwe  te  nemen  op 
de  goede  Conditien  en  prefentatien ,  d  ie  hen  aengeboden 
zijn  geweeft  in  den  Vrede-handel gehouden  eerftelijk  te 
Breda ,  en  daerna  te  Ceulen ,  by  autoritey  t  en  interventie 
van  den  Key  fer,Keur-Vorften,Princen  en  Potentaten  des 
heyligen  Rijks,daer  van  niet  anders  is  nagevolcht,hoewcl 
dat  de  vooriz  prefentatien ,  na  't  verftand  en  oordeel  van 
een  yegelijk,  bevonden  waren  ganfeh  genadich,  loffelijk, 
rechtich  en  biliik.Gelijk  ook  niet  geproflteert  heeft  in  hun 
regard  het  lenden  van  de  Ambafïadcurs  enGedeputeerdc 
in  defe  onfe  voornoemden  Nederlanden  gecomen ,  van 
wegen  fijneKcyferl.  Majefteyt,om  te  ernemen  en  vervol- 

gen de  voornoemdeNegotiatie  van  Payfe,en  de  parthyen 

te  verwilligen  tot  een  minnelijk  Accoort :  "Welke  Am- baffadeurs  doen  ter  tijd  wierden  feer  eerlijk  en  hoffelijk 
ontfangen  en  acnhoort  van  wegen  de  Stadhouders  Gene- 

raels van  herwaerts-over,  daer  ter  contrarien  de  voor- 
noemde van  Hol  land  en  Zeland  defelve  fo  vele  niet  ach- 

ten,als  die  te  hebben  laten  by  hen  comen,  hen  doende  we- 
derom keeren  fonder  die  te  willen  fien  noch  aenhoren, 

niet  tegenftaende  dat  fy  grotelijks  aenfocht  hadden  om 
verhoort  te  worden,cn  hunnen  lafl  te  verclaren,en  uyt  te 
leggen.     Seer  weynig  achtende  de  Gouverneurs  van  de 
voornoemde  Provintien  van  Holland  en  Zeland,  alle  de 

grote  ellenden,  fchaden,kften  en  bederffènifien,  fo  't  hey- lig  Rijk,  en  al  het  Chriftenrijk  geleden  hebben,  en  al  noch 
zijn  lijdende  door  defe  wreede  en  langdurige  Oorloge, 
befonder  de  naburigeLanden;ja  hebben  niet  opgehouden 
voor  fy  en  hebben  ook  met  hen  inOorloge  getrocken,alle 
de  gene  die  fy  hebben  connen  bedenken,  om  fijne  Co- 
ninklijkeMajefteyt  faliger,en  alle  fijne  goedeOnderfaten, 
Coninkrijken  en  Landen  te  befchadigen ,  krenken  en  be- 

vechten, waer  door  de  voornoemdeOorloge  fo  vele  jaren 
geduyrt  heeft ,  fonder  dat  fy  al  noch  hen  verfaet  hebben 
van  het  bloed  j  welk  van  weder-zijdengeftort  is  geweeft; 
in  der  voegen  dat  daer  door  den  Turk,gemeyn  vyand  van 
het  Chriftenrijk,  heeft  oorfake  genomen  de  Oorloge  te 
voeren  in  Hongarijen,en  andere  Contreyenvan  Europa, 
alwaergedaenheeftdenvoortgank  en  roof  die  een  yege- 

lijk weet.  En  daerom  fijne  voornoemde  Keyferlijke  Ma- 

jefteyt  en  't  heyligRijk,indeRijksdagen  nu  tot  twee  divcr- 
fe  reyfen  gehouden  tot  Regensburg,  hebben  altijdsver- 
claert  te  willen  vorderen ,  en  procurcren  de  ruffe  en  wel- 
vaert  van  defe  onfe  voornoemde  Nederlanden,hebbendc 

gefloten ,  niet  tegenftaende  de  mifachtinge  en  infolentie, 
die  de  voornoemde  van  Holland  en  hunne  Adherenten 

hadden  gebruykt  in  hun  refpeót  (fo  voorfz  is)aldaer  te  fen- den  een  nieuwe  boodfchap,waer  van  het  eynde  en  fucces 

al  noch  onfeker  is. Hen  dragende  daerentuffchen  de  voor- 
fchreven  van  Holland  feer  moetwillig,  om  fommige  aen- 

flagen  en  Exploiden ,  die  hen  wel  gelukt  zij  n,binnenwy- 
len  dat  de  Legers  van  fijne  Coninkl.  Majefteyt  faliger  be- 
commert  zijn  geweeft  met  de  Oorloge  vanVranknjk,die 

Vv  4  gc"     • 
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Met  fes  en  dertigfte  Boek 

gecaufeert  was  deur'hunne  oorfake  en  oproedinge.    En hoewel(dat  by  de  gratie  en  barmhertighey  t  Gods ,  defelve 
Oorloge  nuisnedergelegt,  overmits  den  Pays  en  Vrede 
aengegaen  metten  Conink  van  Vrankrijk ,  dewelke  ver- 
focht  hadde  aen  onfen  voornoemden  Heer  en  Vader,dien 
van  Holland  en  hunne  aenhangeren  te  willen  begrijpen, 
en  laten  comprehenderen  in  eenAccoortgenèrael,is  hem 

't  (elfde  allo  vergunt  geweeft.   En  dien  volgende  heeft  de 
gemelde  Conink  van  Vrankrijk  den  voorlz  van  Holland 
vermaent,  geinterpelleert  en  verlöcht  daer  in  te  willen 
condef  cendèren,  om  't  voorfz  Chriftenrijk  in  rufte  te  (tel- 

len .Waer  op  fy  ook  by  deCommiffarifen,gedeputeert  van 
d'cen  en  d'anderzyde  totten  Vrede-handel  van  Vervin, 
langen  tijd  zijn  verwacht  geweeft ,  (b  ook  den  voorfz  tijd 

zedert  is  verlengt  geweeft  ;;maer  fy  hebben  ook  al  't  (elfde 
niet  geacht ;  Ter  contrarien  hebben  fy  hun  befte  gedaen , 
om  den  voorfz  Pays  van  Vrankrijk  te  verachteren  en  be- 

.  letten.En  (iende  dat  (y  't  felfde  niet  hebben  connen  doen , 
overmidts  dat  fy  vonden  de  Coningen  feer  wel  geneygt 
tottenPay(è,en  houden  fy  niet  op  te  willen  blyven  in  Oor- 

loge ,  opgeroey  t  en  vervoert  door  fommige  quade  en  tur- 
bulente geeften,dic  over  hen  gebod  hebben,en  nergens  na 

vragen,  ten  minften  dat  fy  mogen  blijven  gouverneren,in 
der  voegen  dat  fy  beletten ,  dat  de  refte  van  onfen  Onder- 
faten  van  herwaerts-over  niet  connen  genieten  het  bene- 

ficie van  den  Pays,  die  wijlen  onfe  voornoemde  Heer  en 
Vader  hen  meynde  verfocht  te  hebben,door  middel  van 
den  voor  noemden  Vrede-handel  van  Vrankrijk  .Wy  wil- 

len ook  niet  laten  hier  te  feggen,  dat  om  des  te  meer  te 
weeren  alle  occafie  van  diffidentie  (waer  op  de  Vyanden 
van  de  gemeyne  welvaert  altijds  hunne  obftinaatheyd 
principalijk  zijn  fonderende ,  (eggende ,  dat  de  Gouver- 

neurs Generaels ,  mette  welke  ly  (ouden  hebben  moeten 
tracleren,  waren  Spangiaerden  en  vreemdelingen)  onfen 
voorn.Heer  en  Vader  hadde  goet  gevonden  over  ettelijke 
Jaren  te  fchicken  totten  Gouvernemente  Gener.  van  defe 
onfe  voornoemde  Erf-Nederlanden?fijnen goeden  Broe- 

der enNeve  wijlen  faligër  gedagten  den  Ertz-Hertog  Er- 
neft,  en  na  fijne  dood  ook  fijnen  goeden  Broeder  en  Neve 
den  Ertz-Hertog  Albert  tegenwoordelijk  onfen  goeden 
Heere  en  man,wefende  alle  beyde  Sonen  cnBroedcrs  van 
Keyfers,geboren  in  Duytsland,  genedige  en  goedertieren 
Vorften  en  Princen,  wetende  ganlch  en  geheel  toegedaen 
en  genegen  totte  gemeyne  welvaert ,  en  reconciliatie  van 
de  afgeweken  Provintien,  gelijk  fymetterdaed  dat  wel 
hebben  betoont ;  want  terftond  na  hun  aencomfte  tot  het 
voornoemde  gouvernementGeneracl,hebben  fy(  volgens 
het  bevel  dat  fy  hadden  van  wijlen  onfen  voornoemden 
Heere  en  Vader)  alle  mogelijke  devoiren  en  neerftiche- 
den  voorgewent,  om  de  voorfz  Vyanden  te  erbrengen  en 
reduceren  met  vrientfchap,minnelijkhey t,en  gelijke  goe- 

de middelen  tot  hunne  fchuldigegehoorfaemheyt,  heb- 
bende de  voornoemde  wij  len  Ertz-Hertog  Erneft  niet  al- 

leenlijk aen  hen  gefchreven ;  maer  ook  exprefie  perlbnen 
gefonden,  om  hen  aen  te  lèggen,en  doen  verftaen  de  goe- 

de wille  en  meyninge  van  wijlen  onfen  voornoemden 

Heere  en  Vader ,  gelijk  ook  continuelijk  't  felve  gedaen 
heeft  de  voornoemde  Ertz-Hertog  Albert  by  vele  en  ver- 
fcheyden  manieren  en  demonftratien,  fo  generale  als  par- 

ticuliere ,  om  hen  te  kennen  te  geven  den  felven  goeden 
wille  en  genegentheyt;maer  is  het  felfde  ook  al  te  vergeefs 
geweeft ,  gelijk  een  yegelijk  wel  kennelijk  is ,  (o  feer  is  het 
arm  volk  vertwijfelt ,  en  in  fubjeétie  gehouden  van  de  ge- 

ne die  op  hen  geeufurpeert  hebben  de  regeringe  en  admi- 
niftratie  van  den  Lande ,  dat  fy  gecne  fake  en  occafie  kon- 
nen  waer  nemen;ja  dat  meer  is,fijne  voorfz  Coninkl.M  a- 
jeft.  faliger ,  om  claerlijk  en  door  een  notabel  aóte  te  beto- 

nen, dat  fy  geene  fake,mecr  was  begeerde,dan  de  genera- 
le rufte  en  welvaert  van  alle  fijne  Onderfaten ,  (onder  ee- 

nig  achterdenken ,  heeft  genomen  een  refolutiediemen 
haer  feyde  alleenlijk  was  refterende,  om  met  een  volle 

mate  te  vergunnen  't  gene  de  voornoemdeStaten  van  her- 
waerts-over fo  fonderlinge  hadden  voorgeflagen ,  en  be- 

geert tot  een  eeuwige  verfekerheyd  van  hunne  Vryheyd 
en  befwaernifle  van  hunne  Privilegiën ,  dats  te  weten,  dat 
onfe  voornoemdeHeer  en  Vader  te  vreden  is£eweeft,hen 
te  geven  en  laten,  niet  alleenlijk  na  fijn  dood;  maer  ook 
binnen  fijn  leven,  eenen  SouverainenPrince  apart,  heb- 

bende aen  ons  als  fijne  oudfteDochtcr  over  fulkstenHou-  moedicheyd   en   patientic  van  wijlen 
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wehjk,en  voor  onfe  gedeelte  overgedragen  alle  defe  gan- 
fche  Landen  van  herwaerts-over,  met  het  Graeffchapvan Bourgoignien.  En  heeft  fijne  Coninkl.  Majeft.  dat  metter 
daed  realijk  enfolemnelijktewerkgefteltenvolbrocht 
met  confent  van  fijnen  eenigen  Sone ,  den  tegenwoordi- 
gen  Conink  onfen  Heer  en  Broeder.  En  om  noch  meer  te 
verfekeren  fijne  voornoemde  Onderfaten  van  de  goede 
en  oprechte  liefde  en  affectie  die  hy  tot  hen  was  dragende 
heeft  ons  de  voornoemde  gifte  en  opdracht  gedaen  op  ex- 

prefie Conditie,  dat  wy  löuden  houwen  met  den  voor- 
noemden Ertz-Hertoge  Albert ,  die  aldaer  het  gouverne- 

ment Generael  gehad  hadde  by  naeft  driejaren  lank ,  en 

gedurende  defelve  verfcheyden  Vi&orien  vercregen'  en ten  leften  gefloten  en  geftabileert  eenen  Pays  en  Vrede 
met  Vrankrijk ,  fulks  datmen  vryelijk  wel  mach  feggen 
dat  wijlen  onfe  voornoemdeHeere  en  Vader  niet  heeft  la- 

ten tedoenyetwes  van  al 't  gene  men  foude  hebben  mo- gen bedenken  dat  een  goedertieren  Prince  toe  ftonden 
behoorde  te  doen,  om  de  voornoemde  Landen  weder  te 
brengen  onder  gemeynlaemheyd  van  de  andere  Provin- 

tien ,  gelijk  fy  na  alle  Godlijke  en  wereltlijke  Rechten 
daer  toe  verbonden  zijn,  en  om  hunne  eygen  welvaert  en 
rufte  't  felve  behoren  te  begeeren  en  wenfehen.  Want 
God  en  de  natuere  fchijnen  alle  defe  Nederlanden  t'fa-  rF  1 
menfoby-eengevoecht  te  hebben,  om  te comen totten     ° hogen  rijkdom  en  wereltlijke  voorfpoet  en  profperiteyt , 
daer  in  men  die  hier  voormaels  gefien  heeft,  dat  fy  qualijk 
malcanderen  fouden  connen  derven.  Maer  al  dat  niet  te- 

genftaende ,  't  is  verre  van  daer ,  dat  fy  daer  door  zijn  be- weecht  en  geneycht  geweeft  om  hen  te  reconcilieren:Ter 
contrarien  zij  n  fy  meer  ver  hart  en  obftinaet  gebleven,  dan 
van  te  voren,  fonder  te  willen  verftaen  tot  eenige  redene: 
En  dat  erger  is,  hebben  fy  gedaen,  en  noch  dagelijks  zijn 
doende  alle  hun  befte  om  te  beletten  den  Pays  en  Vrede- 

handel met  de  andere  Nabure  Princen ,  gelijk  fy  gedaen 
hadden  in  Vrankrijk.  Enalfo  de  voornoemde  Ertz-Her- 

toge Albert ,  als  doen  Gouverneur  Generael ,  hadde  ver- 
focht geweeft  by  de  Gedeputeerde  van  de  Generale  Sta- 

ten van  herwaerts-over  vergadert  binnen  onfer  Stad  van 
Brufièl ,  om  ons  te  ontfangen  en  hulden  voor  hunne  Sou- 
veraine  Vrouwe  en  PrincefTe,  ten  eyndefy  ook  fouden 
mogen  van  hunnen  't  wegen  Brieven  fchrijven  aen  de voornoemdeStaten  vanHoJland  en  andere  aenhangeren 
om  die  te  verwilligcn  tot  eenen  Pays  en  onderlinge  ver- 
eeninge,  onder  de  gehoorfaemheyt  van  een  Hooft  en 
Prince,gelijk  fy  waren  van  te  voren,heeft  de  voornoemde 
Ertz-Hertog  't  felfde  hen  alfo  toe  gelaten.En  dien  achter- volgende hebben  deGeneraleStaten  gefchreven  de  voorlz 
Brieven  feer  beleefdelijk,en  dieovergefonden  met  eenen 
exprefTen  perfoon,die  wederom  gefonden  is  geweeft  fon- 

der eenige  refolutie  mede  te  brengen ,  feggende  dat  fy 
daer  op  niet  konften  beantwoorden,  overmits  de  abfentie 
van  fommige  van  hunne  principaelfte :  In  der  voegen  dat- 
ter  tot  noch  toe  al  niet  gebaet  heeft ,  't  welk  een  fake  is  die 
geenfints  ftaet  te  verdragen ,  en  die  on  twijfel  ij  kis  fpruy- 
tende  uyt  een  fterk  opfet  van  te  willen  volharden  in  hun 
boosheyd  en  ondankbaerheyd,tegensGod,hunnenPrince 
en  Vaderland ,  ten  minften  de  gene  die  aldaer  gebod  heb- 

hen over  d'andere, fonder  te  willen  aenmercken,dat  door de  voorfz  continuatie  van  Oorloge ,  het  heylig  Rijk  wort 
altijds  befwaert  en  getravailleert  als  voren ,  het  Chriften- 
rijk  overvallen  van  de  Turkfe  Heyr-crachten,en  alle  defe voornoemde  Nederlanden  belaft ,  befchadicht  en  bedor- 

ven van  d'een  zijde  en  d'andere ,  doende  de  voornoemde gealtereerde  aen  hetgemeyn  Volk  te  verftaen,dat  fy  door 
de  voorfz  Oorloge  niet  verliefen,  en  dat  geene  commodi- 
teyten  hen  gebreken;ook  dat  fy  deVi(Tcherije,deZeevaert 
en  Coopmans-handel  t'eenemael  gebruyken ,  al  oft  fy  in volle  Vrede  fatenja  dat  fy  rijker  en  machtiger  zijn,dan  oft 
fy  Pays  hadden,  't  welk  principalijk  comt  door  dien  hen toegelaten  is  geweeft  te  mogen  vryelijkenTraffijkeren 
en  handelen  opSpangien,midsgaders  op  defe  onfeLanden 
van  herwaerts-over,  by  wege  van  Pafiepoorten  en  Licen- 
ten ,  ook  by  toelatinge  van  de  VifTcherijen  en  gelijke  con-     - 
ceffien  ,  die  anders  niet  gedaen  hebben  dan  de  Oor- 

loge voeden:  Mids  welken  onfe  voornoemde  Heer  en 
Broeder  de  Conink  ,  aenmerkende  dat  de  voorfz  ge- 

altereerde fo  grotelijks  hebben  misbruykt  de  facht- 
onfen  voor- noemden 
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noemden  Heer  en  Vader,onlanks  verboden  en  geinterdi- 
ceert  heeft,  met  hen  te  handelen  en  te  traffij  keren,  tot- 
ter  tijd  en  wijlen  toe,  dat  fy  wederom  gecomen  lullen  zijn 
onder  onfe  fchuldige  onderdanicheyt.  Gelijk  wy  ook 
van  onfent  wegen  niet  willende  eenigefake  of occafie  la- 

ten voorby  gaen;  maer  alle  mogelijke  wegen  en  middelen 
proeven  eningaen,om  te  geraken  tot  onfe  intentie  van  on- 
lè  goede  Onderfaten  in  Pays  en  Vrede  te  ftellen,en  de  ver- 

doolde wederom  te  brengen  op  den  rechten  weg:Nadien 
wy  op  alles  rijpelijk  hebben  doen  letten ,  niet  alleenlijk 
by  onfe  Raden,  wefendeneffènsdenperfoonvanonfen 
feer  lieven  en  feer  beminden  NeveAndreas,  Cardinael 
vanOoftenrijk,  &c.tegenwoordelijkStathouder,  Gou- 

verneur enCapiteynGenerael  van  onfe  voornoemdeLan- 
den  van  herwaerts-overjmaer  ook  by  vele  goede  perlbna- 
gien  van  de  voornoemde  Staten  :  aenmerkende  datmen 
tot  noch  toe  met  de  voorfz  wegen  van  foeticheyd  en  facht- 
moedigheyd,niet  met  allen  heeft  connen  vercrijgen;maer 
dat  fy  ter  contrarien  daer  deur  onredelijker  en  hoveerdi- 
ger  geworden  zijn,  en  hen  middel  word  gegeven  om  de 
Oorloge  te  voeren ,  tot  hunnen  groten  voordeel :  Soo  ift, 
dat  wy  na  goede  en  rijpe  confultatie  en  advijs  van  onfeRa- 
den  van  State,Secreten  en  Finantie,en  ter  liberatie  van  on- 
len  voornoemden  Neve  den  Cardinael  vanOoftenrijk, 
&c.  hebben  ganfch  en  geheel  verboden  en  geinterdiceert , 
verbieden  en  interdiceren  defen,alle  communicatie, Traf- 
fijk  en  Coopmans-handel  met  de  voornoemde  van  Hol- 

land, Zeland  en  alle  hunne  Adherenten,  't  zy  onfe  Onder- 
faten ofandere ,  ter  tijd  en  wijlen  toe  dat  fy  met  fijne  Ma- 

jeftey  t ,  of  ons  hunne  Souveraine  Vrouwe ,  en  natuerlijke 
Princefie  gereconciliert  en  verecnicht  fullen  welen,gelijk, 
fy  na  alle  Goddelijke  en  wereltlijke  Rechten ,  fchuldig  en 
gehouden  zijn  te  doen.  Verbiedende  daerom  allen  en  ee- 
nen  yegelijken  aen  hen  eenig  geld,  Goederen,  Coopman- 
fchappen,  of  eenige  andere  dingen ,  hoedanig  die  fouden 
mogen  zijn,  te  fenden,  voeren  of  tranfporteren  ter  Zee, 
door  de  foete  wateren,  of  te  Lande,  direótelijk  of  indi- 
reclelijk,noch  ook  uyt  deLanden  geweken  van  onfe  voor- 

noemde gehoorfaemheyd,herwaerts-over  aen  te  brengen 
eenige  Waren,  Coopmanfchappen ,  ofandere  dingen,  ge- 
wanen  ,  of  comende  en  paflèr ende  door  defelve  Landen , 

op  pene  van  te  verbeuren  de  voorfz  "Waren  enCoopman- 
fchappen ,  en  van  extraordinaerlijken  geftraft  te  worden , 
na  gelegentheydt  van  de  fake  en  ongehoorfaemheyd.We- 
derroepende  van  nu  af  alle  Permifnen ,  Gratiën  en  Licen- 
tien,  die  wy  ofonfe  Stadhouders  Generaels  hebben  ver- 

leent en  geaccordeert ,  gelijk  wy  infgelijk  wederroepen 
alle  Pafpoorten.Lm  om  defelve  redenen  en  oorfaken,doen 
wy  ook  te  niet,en  caflèren  alle  de  Sauvegarden  en  permif- 
lïen,die  wy  vergunt  en  geo&royeert  hebben,om  te  mogen 
Viltenen  en  Navigeren,aen  wien  dattet  zy.  Én  aengaende 
de  Pafpoorten  voor  de  gaende  en  comende  perfonen ,  wy 
wederroepen  die  ook ,  dan  laten  hen  toe  en  permitteren , 
dat  een  yegelijk  fal  mogen  wederom  keeren  na  fijne  refi- 
dentie  en  woon-plaetfe  ,   binnen  den  termijn  van  een 
maend ,  zedert  den  dag  van  de  publicatie  van  defen :  Son- 
der  nochtans  dat  wy  onfe  Onderfaten  willen  fluyten  uyt 

onfe  gratie  en  genade,noch  hen  benemen  den  weg  van  re- 
conciliatie en  gratie  t'elker  reyfe  als  fy  't  felve  aen  ons  ful- 

len verfoeken,doende  hen  tot  dien  eynde  de  felfde  prefen- 
tatien,  die  hen  hier  voormaels  gedaen  zijn  geweeft,  en  die 

redelijk  bevonden  fullen  worden.  'T  welk  wy  willen  o- 
penbaer  te  wefen ,  niet  alleenlijk  aen  onfe  voornoemde 
Onderfaten,gehoorfame  en  ongehoor fame;maer  ook  aen 
alle  de  wereld.  En  op  dat  van  defe  onfe  tegenwoordige 
Ordinantie,interdiótie  en  verbod  niemand  onwetenfehap 
en  föude  mogen  pretenderen ,  Ontbieden  en  bevelen  wy 
u ,  dat  gy  terftond  en  fonder  vertrek  defelve  doet  kondi- 

gen ,  uytroepen  en  publiceren  al-om  binnen  de  Steden  en 
plactfen  van  onfen  Lande  en  Hertogdom  van  Braband  en 
van  Over-Mafe,  daermen  gewoonlijk  is  uytroepingen  en 
publicatie  te  doen:  Entotonderhoudenifteenobfervatie 

van  diere  procedeert  en  doet  procederen ,  tegen  d'over- 
treders  en  ongehoorfame,by  executie  van  de  penen  boven 
verhaelt,fonder  eenige  gunfte  diffimulatie,of  verdrag.  Des 
te  doen  met  diefler  aencleeft ,  geven  wy  u  volcomen 
macht,autoriteyt  en  fonderling  bevel  :Ontbiedcn  en  beve- 

len allen  en  eenen  yegelijken ,  dat  fy  u  't  felve  doende 

crnftelijk  verftaen  en  obedieren;  want  ons  alfo  gelicht  Ge- 
geven in  onle  Stad  van  Antwerpen ,  onder  onlcn  contre- 

zegel  hier  op  gedrukt  in  Placcate  den  ix.  dag  van  Februa- novijfthien  hondert  ncgen-en-tnegentig. 

By  hare  Hoogheyd  in  haren  Rade. 

Verreyken. 

En  zijn  defc  Brieven  gezegclt  met  den  contrezceel 
hare  Hoogheyd  daer  op  gedrukt  in  Placcate. 

5^ 

van 

Gelijke  Placcaten  zij  n  gcdepefcheert  geweeft ,  mutatis mutamlts,  voor  Gelderland ,  Vlaenderen  en  Mechckn 
in  t  Francoys  voor  Arthoys  en  Henegou  wc. 

en 

Ifier  tegen  (teüüen  öe  peeren  Staten  Dan  DelDer^ 

rd  gegeven  om  de  f^W®  P?oüi'nttcn/tiolt  een  ̂ iaccact  imtgcgcbcti/ïraci; voordeel :  Soo  ift.  ??  oc^papgiacm  en  nare  goeucren  boo2  goefcen  miife uerclaert  too?oen/en  uerbougeöaenhtó/  Defeibccn 
tjare  2£öijerenten/$)panöen  ban  öefe  $e  ueilanöen/toc* 
boer  te  öoej^müTgaöcrs  Ijct  uptgeben  of  ontfangen ban  eemge^aubegaröen  of  ̂aubeconöimten  ban  öcn 
©ponö/om  tric  niet  te  ocö?upbcn.^ct  booif;  Biaccaet 

QE  Staten  Generael  van  de  Vereenigde  Nederlanden,  piafJ 
Allen  den  genen  die  defe  tegenwoordige  fullen  fien,  caet  ban 

of  horen  lefen ;   Doen  te  weten :  Alfo  hoe  langer  hoc  be  *£" claerder ,  alle  de  wereld  kennelijk  en  openbaer  wort,  JS©? 
het  voornemen  der  Spangiaerts,  en  der  felver  toegeda-  neracl 
nen  en  Adherenten ,  niet  alleenlijk  te  ftrecken  om  de  Ne-  ö£t.©"* 
derlanden  metten  goeden  Ingelètenen  der  felver,  met  S?f 
geweld,  uyterfteHeyr-crachtenenbedriegelijkehande-  landen/ 
lingen ,  haer  moetwillige  en  hoochvaerdige  heerfchap-  öa"  b? 
pye  en  tyrannige  regeringe  ,  over  zielen  ,  Confcien-  %f£™ ] tien,  Lichamen  en  goederen  te  onderworpen  ;maerook,  en  alle 
dat  fy  in  de  naefte  jaren  met  praótijken  en  geweld  ge-  botegot^ 
tracht  hebbende,  de  Coninkrijkenvan  Vrankrijk,  En-  E'soe, 
geland  en  andere  te  vermcefkren :  En  merkende  't  felve  ben  pan» 
niet  doenlijk  te  wefen ,  nu  datelijk  met  geweld  de  na-  f**** 
buyre  Keur  en  Vorften ,  en  andere  Neutrale  Stenden  des  ̂ £m  , 
Rijks,  hare  Landen  en  Steden  overvallen,  hen  niet  ont- en  beo 
fiende  der  felver  Steden  met  geweld  aen  te  taften,  metboö8efl 
Gefchut  te  forceren ,  te  brand/chatten ,  in  te  nemen ,  met  Jf'" 
haer  Spaenfe  en  andere  Soldaten  te  befetten,  deplatte  ban  De 
Landen  te  ruijneren  endevafteren ,  Vrouwen  en  Doch-  *pan, 
teren  te  fchoftkren ,  pionderen ,  roven ,  moorden  en  Sï^S™ 
branden ;  fonder  ook  te  verfchonen  Vorftelijke ,  Graeffe-  aDöc> 
lijke,  of  Adellijke  Huyfen  en  hare  perfonen ,  als  voor-  «nten  / 
nementlijk  blijkt  uyte  jegenwoordige  Barbarife  handelin-  2Sn*ftS2 
gen  in  het  Keur-Vorftendom  van  Geulen ,  Vorftendom-  aanötn/ 
menvanCleveenBergh,  Stiften  van  Munfter  en  andere  toeboct 
aenpalende  Landen ,  beroemende  hendeMinifters  der  JfjJJfJ/ 
Spaenfe  Tyrannije  daerenboven  feer  vermetelijk  noch  Der*  fre 
vorder  na  haren  appetijt,  ambitie  en  bloeddorft  te  fullen  uptgebett 

procederen ,  en  heerfchen  na  haren  gelieven ,  fonderlin-  ̂ nJeni* 
ge  over  de  Keur  en  Vorften,  Graven,  Heeren  en  Sten-  j^,?"' den  ,  Landen  en  Onderfaten  ,  die  de  Roomfe  Religie  Den  of 

niet  en  zijn  toe-gedaen  ,  en  daer  van  niet  te  willen  ophou-  ̂ a"tiÉ* 
den  ,   voor  en  al-eer  dat  fy  alles  onder  haren  Spaenfen  tenban' 
jock ,  beneffens  de  Nederlanden  gebrocht :  en  d'exerci-  Den  ïïp; 
tie  van  de  ware  Chriftclijke  Religie  uyt  geroeyet  fullen  *"*&/  on» 
hebben  ;   veranderende  over  fulks  opentlijk  de  Religie  gCe"f 
en  Politie ,  over  des  Rijks-Steden  en  Landen ,  met  ge-  op  De0e* 
weid  ,  dreygementen  en  andere  onbehoorlijke  hande-  bieten  te 
lingen,  hen  vanterende  daerenboven  verblijt  te  wefen ,  srnfP* dat  van  wegen  Keur  en  Vorften ,  andere  Stenden  des  (FoÜ.> 
Rijks,  jegens  henluyden  de  wapenen  werden  aengeno- 
men,  feggende,  dat  fy  te  beter  haer  voornemen  fullen 
volbrengen :  Behalven  dat  den  jegenwoordigen  Conink 

van  Spangien,  d 'Infante  en  den  Spaenfen  Raedt,  foin 
Spangien  als  in  de  Nederlanden,  niet  alleen  bedricge- 
lijk  en  met  geweld  turberen,  alleNavigatien  ,  Hande- 

lingen, Trafijken  en  Commercien,  fomettelngefete- 
nen  der  Nederlanden  ,  als  van  andere  Coninkrijken , 

Lan- 
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Landen  en  Steden ,  t  y rannelijk  tracerende  de  perfonen, 
aenflaende  hare  Schepen  en  goederen,  ook violerende 

hare  gegevene  beloften,  te  water  en  te  lande ,  alle  't  felve 
pretexerende,  deur  dien  wy  tot  noch  toe  hare  geweld , 
eenfamentlijk  hare  valfe  en  bedriegelijke  handelingen 
hebben  wéderftaen ,  en  ons  niet  laten  bewegen ,  om  de 
Vereenigde  Nederlanden  en  den  goeden  Ingefetenen 
der  lèlver ,  hare  Barbarife  tyrannije  en  moetwillige  heer- 
fchappije  te  onderworpen.  En  gemerkt  wv  door  Godes 
crachtige  hand ,  affiftentie  van  de  Coninklijke  Majefteyt 
van  Engeland,  en  andere  Coningen ,  Princen  en  Repu- 
blijken  ,  eenfamentlijk  onfe  patientie  en  goede  devoiren, 
dit  tyrannig  voornemen  (tot  nadeel  van  degeheele  Chri- 
ftenheyt  ftreckende)  vele  jaren  hebben  wéderftaen,  en 
vorder  met  Godes  hulpe ,  affiftentie ,  faveur  en  devoiren 
als  voren,  te  wéderftaen ,  gerefolveertzijn,  ook  om  den 
Spangiaerts  in  de  Coninkrijken  en  Landen  by  hen  geoc- 
cupeert ,  te  belbeken ,  en  het  voorfchreven  befwaerlijk, 
fchadelijk  en  tyrannig  voornemen ,  niet  alleen  te  beletten, 
maer  ook  de  gedane  fchaden  te  doen  repareren  of  vergel- 

den ,  fo  deur  onfe  Schepen  en  volk  van  Oorloge  ,  als 
deur  de  geinterefieerde  op  onfe  beftellinge  ,  hebbende 
een  vaft  vertrouwen ,  dat  fijne  Goddelijke  Majefteyt  ons 
oprecht  en  nodelijk  voornemen  fegenen ,  en  de  Neder- 

landen eenmael  vande  voorfchreven  Tyrannije  der  Span- 
giaerden  en  der  felver  Adherenten  geheelijk  bevrijden, 
verloflen ,  en  voorder  verwecken  fal  de  naburige  Keur 
en  Vorften  ,  Graven  ,  Heeren  ,  Republijken  en  Sten- 

den ,  op  dat  defelve  recht  op  hare  faken  lettende ,  de  wa- 
penen mogen  gebruyken ,  om  haren  gedreygden  en  pe- 

ricliterende  ftaet  teverfekeren ,  en  tot  dien  eynde  den 

Spangiaerden  en  hare  Adherenten  van  des  Rijks-bodem, 
en  voorts  uy  te  Nederlanden  te  verdrijven ,  en  wy  tot  uyt- 
voeringe  van  een  fo  Chriftelijke ,  rechtvaerdige  en  noote- 
lijke  gemeene  fake ,  tegen  de  voorfchreven  Spangiaerts , 
en  der  felver  toegedanen  Adherenten,  geheelijk  nodig 
vinden  daer  in  tevoorfien,  dat  den  felvenegeen  vorder 
toevoer  van  Schepen ,  Goederen  of  Coopmanfchappen, 
te  water,  te  lande,  ofanderfintswerdegedaen,  wefen- 
de  't  felve  niet  alleen  geoorloft  na  de  gemeene  Volkeren, 
maer  ook  de  Keyferlijke  Rechten,  en  het  gebruykvan 
alle  Coningen  ,  Princen  en  Republijken  ,  in  Oorloge 
zijnde,  behalven  dat  fulksby  vele  vorige  Ordonnantien 
en  Placcaten,  uytgegevenenkenlijkgemaektis,  fovan 
wegen  de  Hoogft-gemelte  Coninklijke  Majefteyt  van 
Engeland ,  (mette  welke  wy  in  vafte  verbintenifie  ftaen,) 
als  mede  van  defe  Landen,  en  wy  ook  nictverftaentc 
gedogen  ,  dat  yemand  van  de  Vereenigde  Landen  ter 
Coopvaerdije,  of  Viflcherije,  de  Zee  of  binnenlandfe 
Wateren  gebruykende,hem  vorder  fal  laten  bedriegen, 
verleyden  en  befchadigen ,  met  eenige  bedriegelijke  Paf- 
poorten  ,  Sauvegarden  of  Sauveconduyten  der  voor- 

fchreven gemeene  vyanden  ,  gelijk  wy  verftaen  dat  fulks 
voortijds  tegens  onfe  goede  meeninge  by  eenige  is  ge- 
daen.  So  ift,  dat  wy  na  voorgaende  rijpe  deliberatie, 
en  by  advijfe  van  den  Doorluchtigen  Vorft  en  Heere 
Mauritz  ,  geboren  Prince  van  Orangien  ,   Grave  van 
Naflau,  Marquiz  van  der  Vere,  Vliuïngen,  &c.  Gou- 

verneur en  Capiteyn  Generael  van  Gelderland,  Holland, 

Zeland,  Utrecht,  Over  Ylfel,  &c.  als  Admirael  Ge- 
nerael, verclaert  hebben ,  en  verclaert  by  defen ,  voor 

goede  prinfe  alle  perfonen  en  goeden ,  gefeten  onder  het 
gebied  van  den  Conink  van  Spangien,  tot  allen  plaetfen 
daermen  die' fal  mogen  becomen  ;  nebben  voorts  van 
nieus  fcherpelijk  verboden ,  geinterdiceertenrefpeótive 
genotificeert ,  verbieden  ,  interdiceren  en  notificeren 
mitfdefen  ,  allen  en  een  yegelijken  van  wat  conditie , 
Rijken  of  Landen  hy  zy ,  niemand  uytgefondert ,  op 
eenige  Havenen,  Steden  of  plaetfen  van  de  Vyanden, 
inde  Rijken  van  Spangien,  Portugael  of andere  Landen 
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op  die  geladen  zijn ,  enalfulksvorderepeynenenftraffen, 
als  hier  na  verclaert  fullen  werden :  JÈnde  om  alle  frau- 
den,  lofe  praftijken  en  bedroch,  die  jegens  en  in preju- 
ditie  van  defe  Ordonnantie  en  verbod,  by  yemanden, 
van  wat  Landen,  conditie  of  qualiteythyzy,  inde  Ver- 

eenigde Landen  voorgenomen  fouden  mogen  worden , 
te  beter  te  voorcomen ,  Ordonneren  en  bevelen  wy  wel 
expreffelijk  by  defen  ,  allen  Convoymeefteren  ,   Con- 
trerolleurs,  Cerchers  en  andere  onfe  Gecommitteerde 
in  alle  Havenen ,  Steden  en  plaetfen  der  felver  Landen , 
op  den  Eed  daer  mede  fy  den  Landen  verbonden  zijn ,  op 
privatie  van  hare  Officien  en  arbitrale  corre&ie;  autori- 
feren  ook  allen  anderen  in  de  voorfz.  Vereenigde  Neder- 

landen wonende,  of  defelve  frequenterende,  neerftelijk 
te  vernemen ,  en  fcherpelijk  te  onderfoeken ,  of  defe  onfe 
Ordonnantie  by  yemandt,  van  wat  Landen,  conditie 
of  qualiteyt  hy  fy,werde  gecontraveneert,en  of  opte  voor- 

fchreven Havenen,  Steden  of  plaetfen  eenige  goederen 
geladen  ,  ̂efcheept  of  gevoert  worden ,  dewelke  be- 

vonden zijnde,  wy  willen  en  ordonneren ,  dat  aenge1- 
houden  en  in  verfekerheyd  geftelt  fullen  worden  ,  om 
fommierlijk  en  fönder  figure  van  proces,  alle  de  voor- 

fchreven goederen ,  die  bevonden  fullen  worden  alfo  ge- 
laden ofgefcheept,  mitfgaders de  Scheepen,  Wagens, 

Karren  en  Paerden ,  te  verclaren  verbeurt,  een  derden- 
deel  ten  behoeve  van  den  aenbrenger,  't  zy  of  hy  Officier 
of  anders  in  dienfte  van  den  Lande  is  of  niet,  de  andere 
twee  derdendeelen  tot  behoeve  van  de  gemeene  fake, 
daer  uy t  den  Officier  de  fake  m  rechte  vervolgende ,  ge- 
contenteert  fal  worden :  Ordonerende  dat  boven  dien, 
fo  wel  de  Proprietarifen  of  onderwinders  vande  voor- 

fchreven goederen  ,  als  ook  de  Schippers  ,  Wagen  of 
Karreluyden ,  in  wiens  Schepen  of  op  wiens  Wagens  en 
Karren  defelve  fullen  bevonden  werden,  op  de  verbo- 

den Havenen,  Steden  en  plaetfen  geladen  te  zijn,  inapa 
prehenfie  geftelt  en  gehouden  fullen  werden,  tot  tijd  en 
wylen  toe  fyluyden  fullen  hebben  betaelt  en  voldaen ,  al- 
fulke  vordere  penen  en  correótien ,  daer  in  fy  na  de  gele- 
gentheyd  van  hare  mifdaden  (tot  arbitragie  van  den 
Rechter)  fullen  werden  gecondemneert,  die  niet  min- 

der fullen  mogen  wefen ,  fo  veel  elk  van  de  Coopluyden 
aengaet,  als  duyfent  ponden,  en  voor  elk  van  de  Schip- 

pers vijfhondert  ponden  van  veertig  groten 't  pond.  En 
ten  eynde  defe  onfe  Ordonnantie  des  te  beter  mach  wor- 
achtervolgt ,  en  alle  frauden  geftraft ,  verftaen  wy  dat 
binnen  een  jaer  na.  de  mifdaed  voorfchreven,  alle  de  ge- 

ne die  bevonden  fullen  worden  defelve  gecontravenieert 
te  hebben,  voor  de  weerde  vande  voorlchreven  Goede- 

ren en  Schepen,  Wagens,  Karren  en  Paerden,  mitfga- 
ders de  voorfchreven  boeten  en  corredien ,  by  allen  Offi- 

cieren der  voorfchreven  Landen,  en  voor  alle  compe- 
tente Rechters ,  by  preventie  fullen  mogen  aengefproken  (Fol.  9.J 

en  gecondemneert  werden,/ wiens  fententie  byprovifie 
fal  werden  geexecuteert,  niet  tegenftaende  appellatie  of 
provocatie;  en  indien  yemand  in  de  voorfz  Vereenigde 
Nederlanden  eenige  Goederen  foude  begeeren  te  fene- 
pen  of  laden ,  om  defelve  opte  nagebure  Vrienden  Lan- 

den te  tranfporteren ,  en  fal  't  felve  niet  mogen  doen ,  fön- 
der daer  toe  confent  van  ons,  den  voorfchreven  Heere 

Admirael  Generael,  of  den  ghenen  die  daer  toe  by  ons 
fullen  wefen  gelaft,  vercregen,  en  by  de  Schippers,  die 
defelve  in  hare  Schepen  fullen  laden ,  cautie  fuffifant  ge- 

ftelt fal  wefen,  voor  de  waerde  van  hare  fchepen,  en  dat 
de  geladen  goeden  op  geen  andere,  als  de  voorfchreven 
Vrienden  Landen,  Havenen,  Steden  of plaetfeR  fullen 
worden  gevoert,  en  dat  binnen fekeren bequamen tijd 
in  't  Pafieport  te  verclaren,  na  de  diftantie  van  behoorlijke 
certificatie  en  bewijs  fal  werden  overgelevert,  of  fullen 
de  cautionarife  datelijk  werden  geexecuteert  voor  de 
voorfchreven  weerde ,  ten  behoeve  van  de  gemeene  fake: 

van  Europa  wefende  onder  het  gebied  van  den  jegen-J  Belaften  voorts  alle  onfe  Admiralen,  Vice-Admiralen , 
woordigen  Conink  van  Spangien ,  den  Ertz-Hertog  Al-  j  Capiteynen  en  CommifTarifen  ter  Zee ,  allen  Overfteri , 
bert  van  Ooftenrijk ,  ofd'Infante  van  Spangien ,  te  water  Ritmeefteren ,  Capiteynen ,  Officiers  en  Volk  van  Oor- 

ofte  lande,  direftelijkofindireöelijk,  onder  eenig  pre-  'loge  te  lande,  fcherp  regard  te  nemen,  dat  alle  de  ge- textofkouleur,  te  laden,  voeren,  brengen  of  tranfpor-  ne,  van  wat  LaHen  ,  of  conditie  die  zijn,  of  wefen  fol- 
teren ,  eenige  Schepen  ,  Goederen,  Waren  of  Coqp-  Hen,  die  eenige  Goederen,  Waren  of  Coopmanfchap- 

manfehappen,  op  de  verbeurte  van  defelve,  mitfgaders  pen  fullen  hebben  in  hare  Schepen,  op  haer  Wagens, 
de  Schepen,  Wagens,  Karren  en  Paerden,  daer  in  en  Karren,  paerden  of  anderfins  geladen ,  gemunt  opte '  voorfz. 
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voorfz  Rijken  ,  Landen  en  Steden,  by  den  Vyanden 
geoccupeert,  achterhaelt  en  ingebracht fullen  werden, 
aen  de  Collegien  vande  Admirahtey  t  en  andere  Rechters 
hier  voren  geroert,  om  daer  over  recht  gedaen  te  wor- 

den na  den  inhouden  van  delen.  En  alfowy  gerelöl  veert 

zijn  een  goede  en  ver  lekerdeordre  te  houden,  totdefen- 
fie  van  de  Schepen  ter  Coopvaerdijecn  Viffcherije,  de 
Zeegebruykende ,  jegens  alle  invallen  en  berovingen  der 
Vyanden,  en  ook  jegens  de  exorbitante  rantfoenen,  die 

delélve  gemeene  Vyanden  in  't  rautloeneren  en  pionde- 
ren derlelvcr  zijn  doende :  So  hebben  wy  geinterdiceert 

en  verboden ,  interdiceren  en  verbieden  by  delen  alle  In- 
gefetenen  der  Vereenigde  Landen  ,  fo  Coopluyden , 
Schippers,  Stierluyden,  als  andere  op  Coopvaerdije  of 

Viflcherije  ter  Zee ,  of  binnen-landfe  Wateren  varende*, 
of  over  Zee  eenige  Goederen  tranfporterende,  te  nemen 
of  verfoeken  eenige  Pafpoorten ,  of  Sauvegarden  der 
Vyanden,  in  eeniger  manieren ,  opte  verbeurte  vande 

Schepen  en  Goederen  van  den  genen  die  bevonden  ful- 
len werden  delèlve  genomen  te  hebben ,  en  arbitrale 

correclie  :  Ordonnerende  dat  de  uytgevers  van  de  voor- 
fchrevcn  Pallèpoorten ,  Sauvegarden  of  Sauveconduy- 
ten  der  gemeene  Vyanden ,  exemplaerlijk  aen  den  lijve, 
en  met  confifcatie  van  hare  Goederen ,  als  toeftanders 
der  Vyanden ,  geftraft  fullen  werden :  En  lö  yemand  van 
de  Schippers  of  Stierluyden  van  de  gemeene  Vyanden 

genomen,  en  boven  de  ordreby  ons  daer  cpgeftelt,  ge- 
rantfoeneert  en  befchadigt  word ,  willen  en  ordonneren 
wy,  dat  defelve  exorbitante  Rantfoenen  en  fchaden  ver- 
haelt  fullen  werden  aen  de  Officiers ,  Gerechten  en  On- 
derfaten  van  de  Dorpen  van  Braband  ,  Vlaenderen  en 
andere  ,  onder  des  Vyands  gebied  fittende,  boven  het 
gene  fy  aen  de  gemeene  fake,  of  voor  rantfoenen  fullen 
betalen  ,  ladende  en  authoi  ilèrende  de  Gecommitteerde 
Raden  van  de  Staten  van  de  refpeöive  Provintien ,  wiens 

Onderfaten  jegens  dele  onlë  Ordonnantie  van  de  gemee- 
ne Vyanden  by  exorbitante  rantfoenen  of  anderiints  be- 

fchadigt lullen  worden,  fommiere  kennilTe  van  defelve 
fchade  te  nemen  en  die  te  doen  verhalen  en  rembourferen 

als  voren ,  by  fïilke  proceduy ren  en  middelen  van  execu- 
tie, alfmen  in  gelijke  faken  gewoonlijk  is  te  gebruyken. 

En  ten  eynde  hier  van  niemandt  ignorantie  pretendere, 
ontbieden  en  bevelen  wy  onfen  lieven  en  beminden ,  den 
Staten  ,  Stadhouderen  en  Gecommitteerde  Raden  der 

Staten ,  ende  Gedeputeerde  Staten  van  de  Provintien  ref- 
peclive  van  Gelderland,  Holland,  Zeeland,  Utrecht, 

Vrieflandj  Over-Yflel,  Groeningen  en  Ommelanden, 
en  allen  anderen  Jufticieren ,  Officieren  en  Dienaren , 

des  verfocht  zijnde ,  dat  fy  defe  onlè  Ordonnantie  al-om 
doen  vercondigen,  uytrocpen  en  publiceren,  daermen 

gewoonlijk  isuytroepinge,  en  publicatie  te  doen :  Lallen- 
de mede  den  Cancelier,  Prefidenten  en  Raden  Provin- 
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Dettfelbeu  iipt  te  boeren/  Deur  ecnen  ̂ olbaet  la  ücrDc 
genai:mt/  W  Daer  ban  fcnDe  genieten  2000  Croncn/ 
en  anDere  bereeringe  Dem  bpben^panDtocgefepD: 
maer  DP  Deeft  fulhsJ  Den^inretnbcïit/  Die  u-aten 
25nrgemee(ler  lïQonteia  en  De  ̂ ceix  Ccitberncur  toe- 

527 
Öini  ac 

fier 

U'jtföe» 

Jbtt}i\>* 
Vets  eit 

23ootS> 
gcftllcn 

Ifpe  fttu 

Ifnöe. 

ge  Hpt 

^pait' 

Q'tn  ban 

eenFio- 

te  bit  öctt 
Comnft 

tot= 

machte. 

iBnvttt* 
toctit 

Dan  ie 

^tatio fetje  in 

't  Hanö 

ban 

bmgen 

Hutten» 

btrg. 

acnfTas 

tirc 

^paen^ 

ft  cv 

25.>eba  te 
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tiaei,  den  Advocaten  Fiicaeis  en  Procureurs  Generaeis,  IgelepD  Debben/  om  De  aenbangciö  in  een  atu«ppe  of 
en  alle  andere  Officieren ,  Rechteren  en  Jufticieren  van   balie  tC  bjengcn  /  toacr  in  Defen  la  ttOClïC  fijn  pttfom* 

de  voorfz  Landen,  mitigaders  allen  Overften,  Colonel- 
len,  Admiralen,  Vice-Admiralen ,  Ritmeefteren,  Ca- 
piteynen,  Officieren  en  Bevelhebberen,  defe  onfe  Or- 

donnantie en  bevelen  t'achtervolgen  en  doen  achtervol- 
gen, procederende  en  doende  procederen  jegens  den 

Overtreders  van  dien,  fondergratie,  faveur,  diffimu- 
latie  of  verdrach  ;  Allo  wy  'tfelvetotderLanden  wel- 
ftand  nodig  gevonden  hebben.  Gegeven  in  's  Graven- 
Kage  den  tweeden  Aprilis  vijfthien  hondert  negen  en 
tnegentig.En  wasgeparapheert  J.  van  OldenbarneveldJJt- 
Onderftond ,  Ter  Ordonnantie  van  de  voornoemde  Hce- 
ren  Staten  Generaei.  En  was  ondertekent. 

C.AerJfen. 
t 

m€»  C)®ttm  °f  toat  ]ü00?  Wm  tijö  creegmen  tijDinge 
nnh  baw  ̂ ^  tipt  ̂ pangien  /  Dat  De  jonge  Coninft  ban  ̂ pan? 
f  pan*  qim  pjtlips  De  1 1 1.  Daöbe  Doen  arrefleren  alle  De  M^ 

!  IK0  öetianbfe  ̂ cDepen  en  ̂ cftipperen  /  en  DaDDe  De 1  sstber*  ̂ cDiPPersf  en  2Sootfgefeüen  feer  to2eebeltjR  getrac- 
;  anbfcftc  teert/  en  opte  C^alepen  getoo?peti  en  gefleit/  enge? 
mSiïtu  ̂ K  *l$  blaten  öefcüown  /  en  tot  roepen  geD^ongen  j 
eren  »n  eenige  (jècDepen  en  ̂cfttpperö  5ün't  ontRcmen/  en 
m-     oonbelegebangen/  en  too?ben  trimenelüften  aenge- 

ltlfp?0tien/  foDattec  bp  en  raetto?raenten  upt  gefotDt 
ans 

gie  feer  toel  gefpeelt  Deeft/  en  iö  alDusSttegenacn: 
<©en  17  dfeb?uarp  Debben  De  boo?f5  <6?cbcnDonlï  u\tc 
iBeria/  toel  4000  te  boet  en  elf  Banen  fiirptcrcn/ 
*£  mtW  boo?  De^taD  gebjacDt/  en  Daer  toao  een 
^oogDupt.^  op't  Cafïeel  tn  poeren  rleeDcren  gecoincn/ 
Detoelhe  met  Den  Sergeant  ban 't  Catïeel  beel  öon- DensS  geDaen  Deeft/  en oofc Den boo?f5 Ia HorDe /  Die 
meDe  eenige  KonDenö  geDaen  Deeft  /  en  Daer  toaren 
bele  25o?ger£  en  ̂ olDaten  op  't  binnen  J^of  berbcjgen/ Die  Daer  alle  Den  nacDt  feer  (ril  DielDm  /  om  bannen 
geenfufpittc  geben  foube :  5^c  25iirgcmeefrcr  lBontejS 
Deur  Den  boo?f5  la  ïtoclje  fecretelijh  geabberteert  3ün^ 
De  /  Doe  fterft  De  ©panD  toasi  /  en  oofe  berftaenDe  /  Dat 
De  ̂ éolDaten  en 25b?ger0 ten DinDerlage gelept/  beel 
D2önDen  toaren/Debben  Den  «E&ouberncur  en  ilKontcnö/ 
lettenDe  op  't  gebacrDerfahe/  nia  raeDfaem  gebom 
Den  beei  ©olfes  ban  Den  ©panD  op  't  Cafïeel  te  laten/ 
maer  De  attrappe  felfö  berDinDert  en  eenBal-25:t?ggc 
op  Doen  trecben  /  Doetocl  onDer  bepDc  De  262i!ggeng 
Bpertoern  gemaent  en  geo?Donneert  toa«  /  om  Den-- lupDen  te  Doen  fp?tngen  /  en  gaben  lafï  om  Den  JDpanD/ 
aliS  DP  aencomen  fouDc/  toel  Dappcrlp  te  febieten 
met  muftuetten/  roerö  en  eenig  <0eftDut:  3tioiui 
De  tijD  en  upjegecomen  toa^  /  te  toeten  /  De#  fmo?gcnef 
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te  bier  urnen/  fo  3rjttfpafgegaenomben©panbin 

te  halen  •  ben  fcoogbupö?  fmeet  De  ftangfïotcnin't  toa* 
tci7  en'bacr  foaffrr  al  een  teel  op  be^ugge/  en 
mccnöen  boog  op  't  Cafteelte  tomen  /  enboetoo?bc net  ©jsertoerft  acngefteften  /  botft  al  met  befo?b2e/ 
ooft  öebe  ftet  ©pertoe  rft  fonberlmgc  geen  operatie; 
toant  tiaer  jongen  maer  D?ie  of  Dier  plantten  banbe 
cene  252ugge7  en  terftonb  toerbe  Daer  toel  Dapperli)ft 
onDer  Den  ifoop  gefenoten  met  mufquetten  /  i*oer0  en 
grof  «Beftljut/  baer  bcurfptoataftoeftcn;  maec  f? 

fro'  io>bemabcit>entoeberom/  en  guamen  met  fulftcn  furie/ 

getier  en  geroep  tot  aen  tic  2S?ugge  en  aen  't  toater/  en naer  frommelen  ctt  (Crompetten  fpeeibcn  en  bltefen 
al  ©ittone:  maer  baer  tocrbcal^efofuerieufcujft 
trftnoteri  /  batfe  toeberom  aftoijftcn  motten  3  maer 
Den  ftouten  en  furieufen  aenbal  ban  öie  ban  nupten  / 
toeberuicl  Die  ban  binnen  op  ftacr  ©panben  upt  te  bal- 
len/  't  toeln  bc  oo?faftc  toaoV  bat  fp  fo  groten  ftfiabc 
niet  beben  /  atë  fp  anberg  toel  geicben  fouben 
nebben;  en  fo  baer  b?ie  ftonbert  op  ftet  Cafieel 

gelaten  toaren  /  gciijfc  men  eerft  ban  meeninge  en  ge* 
raemt  toao7  ïjet  foubeaï periculeus geftaen nebben/ 
beur  te  miabc  0202c  ter  fafte  ban  bc  bjonftenfcljap  : 
men  gift  batter  ontrent  ïjonbert  perfonen  gebleben 

3i)n  en  bele  genuetften  /  en  alfo  bettroeften  bc  aenban* gerö  fouber  meerber  fcfiabe.  . 

„       3&aer  toas  ooft  een  3Ccnfïag  gep?acttfeert  op  Jlim* 
K*3  megen  bp  een  ̂ tfotf  <0?aef  /  genaemt  bcne?abe 
StaS    ban  ©obtocl  /  ̂   upt  ̂ cljotlanb  gebannen  toag  I  en 
*>*n      fiem  nu  tot  25?uflei  onthielt ;  befe  gebjupftte  Ijter  toe 
®ml    een  ̂ cïtotö  €belman/  genaemt  3©ülcm  %ïbbet\}  I  of 

SuSSt.  «ifttetö/  en  cenen  ïtobbert  £un$bcm/  bïe  bp  te 
Stootten  toel  geaeftt  toaren/  en  baer  lagen  op  batpatf 

Ster  Compagnien  ̂ tljotten  binnen  ̂ tmmegen/  on* 
ber  toelftc  Stootten  ook  toag  eenen  tee  fpnoemben 
fifêecftee  €fton/  tee  fp  beelbertrouben/  ombatöP 

te  b02en  in  «^cnotlanb  ban  Dare  factie  getoeefttoag. 
me  <02abe  ban  25obtoeï  Dabbe  Denlupben  toegefepb  / 
fo  fp  ben  acnfïag  conöcn  tctoegebjengen/  totecne 

berecringe  qoooo  Cronen  ■,  botD  Heefteer  (Cfttin  ont* 

Defctc  befen  acnfïag  /  en  Hlubbctij  en  $un*tem  toer* 
ben  gebangen/  enöc  XuiuSbcm  tg  DeneerfteniBap 

baer  ober  tn  Den  lage  omljalft  /  betonenbe  groot  leeb* 

toefen/  en  bcdacgbe  ijem  feec  ober fijn quaeb boo?* nemen. 

3F*an cifcu.a 
-fectja 

r  innen  ̂ ebentct  toa£  eenen  ̂ ebitant  ban  te  <&v 

rVo2meerbe  Religie  /  genaemt  ipramifaig  ̂ tUo* 
rmtnmamtutf/  betoelnc  ben  22,  ̂ anuarn  1599-.^- 

èerkc 
toet* 

tinhman  mt  ̂ obeiibe/  ginfi  Op  tufftnen  ttoe  ccrlnne  2oo? 

fmtlot  neren  in  bc  ©erfee  toanbelen  /  baer  tornt  eenenden* 
©tütn,  ̂   ban  2ttfjtetbelb/  bic  bp  eenen  ̂ apc  mbe  <^tab 
J"?0|ttooonbe/  ̂ it  bcm  ban  atDteren  bolgt  /  enljceftïjcm 

SU'  met  een  feïjerp  meö  aen  bepDensüöenfnpenDe/  tn 
firn  nel?  geitenen  /  üMct  boo?  in  ben  monbt  upt  quam/ 
te  tonne  neraeut  ïje&bcnbe  /  toaer  ban  Ijp  ter  aerben 
biel/  en  tterf  t02to  baer  na :  3Mt  iKoo^ber  liep  itraué 
ter  ïaerften  en  jètab  m/  ban  Ijp  toerb  ban  be^tabss 
g^ienaerö  te  paerbe  berbolgt  en  gebangen  getregen  / 

en  neptinigt  3i)nbe/  beeft  UpueicDenenuenent/  bat 

lip  lulfö  upt  ïjaet  banbcfieligic/en  upt  pber  banbeCa* 
tïiDlnftcïtoomfcïtciigic/  met  opfetten  toillegebaen 
habbe  /  en  bat  lw  baer  toe  bat  meffe  aen  bepben  3ijben 
fnnbenbc  Ijabbe  boen  manen/  om  batberbienttelijn 
toerft  baer  mebe  te  bolb2engcn ;  Ijp  toert  baer  ober  ge* 
tonbemneert  als  eeiU(Boo2ber  metter  boobgeftraften 

geboob  te  too?ben. 

D<£\\  atljttenben  gjanuarij  machten  bie  ban 't  <©ar* nifoen  tn  ïillo  enSiefKen0ï)oenttoee5Fo2tenop 
9de 

»m     tt  «ècOeibe  7  een  Aenfiag  óp  bc  «Stftanfe  ban  't  Beer fcoo?      ban  Blaenberen  /  tegens?  ober  3ïnttoerpen  /  en  qua* 

a««f"  men  ban  acljteren  enbanbo^en/  beur  't  berbjonnen «lonSertEanb/  onboo?ftens  inbe  ̂ tljanfe/  baer  fpeenigc/ 
btc  toeberftanb  beben  /  bootfloegen  /  en  pilgeerben 
bat  baer  toaö^  bonben  oonS&upt  en  ̂ utoeelen/  ge* 
blueftt  upt  IjctCafteel  ban  2tnttoerpen  beur  bemnp* 
teri>e  ban  't  <6arnifoen  albaer/  onber  anberen  bonben 

albaer  een  Cafie  met  Heerlen/  ooft  nameit  fp  bcle  <fèe* 
bangencn  mebe/  Die  fp  rantfocneerDen/  en3ijnalfo 
met  goebcn  ïöupt  bertrotften. 

TM  't  ©002-iacr  1599-^  op  't  ïfyupg  te  ölft  oberle*  ̂ «ja, 
■"-Den  Höaria  <0?abinne  ban  ben  25erge  /  ̂nfter  ban  ̂ »ne 
tonlen  3©üfKim  ©2inte  ban  C»?angten  /  ̂o.  <0eb-  ̂  |JJ 
betoelfte  liaer  bctlaetDt  /  batfe  beur  ftacr  man  baer  toe  %t  rg 
geb^atljt  toao  /  tmtfe  in  te  toarc  Cfóiftelijfte  fteligie  /  &"$& 
Daec  in  fp  opgeboeD  toa^/  geDuptfteJtöabbe/  ber*S,Jf 
maenbeljaer  ̂ otDteren/  batfe  bp  te  toaerftepbftanb*  ̂ iiöfiw 
baftitD  fouben  biijben:  ̂ p  bebc  bat  ̂ .?CbonbmaeHjan<©^ 
boo?  een^ebitant  uptbeeïen/en  banfttc<tf5ob  ̂ Imatft*  ̂ JS,cn 
tig  /  bat  fp  Ijct  felbe  boo?  Daren  boob  notlj  eens  ftabbe '   ' mogen  genieten.  25ebal  ïjare  «^oncn/  om  eene  getoijfe 
bepiinge  batelijft  in  te  toilligcn/om  boo2  te  tomen  foba* 
nigen  ttoift/  alö  tuffen  ben  Baber  en  25?oeber  getoeeft/ 
tufftljen  tefc  koeberg  oogfcDijnlijft  toaö.  Mp  ber* 
fotüt  ooft  aen  ̂?ïntc  ̂ KauntsS  en  <©2abe3©illemban 
l^affau  /  om  jfeombaerg  en  ©oo?ftanbersi  ban  l)are 
^otfttcren  te  toillen  toefen.  ̂ eoubfte^one<!52abe 
herman  ban  ben  25erge/  toa!Sonlanft3Stcb02enge' 
Öoutoclnftt  aen  te  ̂ otljtet  ban  ben  ̂ eere  ban2öerfe* 
len  /  |Baraui5e  ban  bergen  op  ̂ oom. 

O^ten  feften  5peb2uarij  3ön  ban  toegen  fnn  €rtel* lent.  en  ben  Slabe  ban  ̂ êtate  /  feftere  biljetten  of 
open  patente  boen  b?utften/  engefonbcnaenbe<0e* 
beputeerbe  ban  bc  Belutoe/  om  Defelbeal-ommet 
trompetten  en  (Crommelflag  te  boen  publiceren  en 
al-om  te  boen  affjgeren  /  lupbenbc  befelbe  patente 
albu.ö : 

Yne  Excell.  en  die  van  den  Rade  van  State  der  p"e"5.e Vereenigde  Nederlanden ,  Allen  Colonellen ,  ExceikrT- 

Ritmeefteren ,  Capiteynen  en  anderen  Officie-  tic  en  den 
ren  en  gemeenc  Krijgiluyden ,  fo  te  paerde  als  te  £ade  va* 

voet ,  in  dienfte  der  vooriï  Vereenigde  Landen  wefende:  J^dc"' 
Doen  te  weten  :  Alhoewel  verfcneydelijk  is  geordon-  ongerc- 

neert  en  gefchreven  aen  allen  Garnifoenen  ronds-omme  gelthe- 
de  Veluwe  en  elder-gelegen ,  dat  om  te  vermijden  alle  j^va" befchadigheden ,  föullen  en  uytteringen  van  het  goede  Krijgs- 

Land  van  der  Veluwe ,  fich  niemand  van  den  Krijgfluy-  *olke  iB 
den  foude  te  vervorderen  hebben ,  te  rijden  of  tepafle- 
ren ,  in  oft  deur  de  Veluwe ,  dan  by  onfe  patente ;  noch- 

tans dcwijlen  ons  dagelijks  dachten'  voorcomen  ,   dat 
contrarie  van  dien  alle  dage  gefchied ,  waer  van  ons  ook 

genoegfaem  is  gebleken,  incleynachtinge  van  onfe  au* 
thoriteyt  en  bevel ,  wefende  een  fake  ganfeh  niet  te  tolle- 
reren,  en  daer  van  wy  de  ftraffe  aen  ons  behouden.  So 
ift  dat  wy,  om  gelijke  fake  vordersvoortecomen,  en 
dat  gelijke  ongeregeltheden  niet  wijders  in  breken ,  heb- 

ben nochmaels  gcordonneert  en  ordonneren  by  defen , 
dat  geen  Colonellen,  Ritmeefteren ,  Capiteynen,  Offi- 

cieren en  gemeenen  Krijgfvolke ,  fo  te  paerde  als  te  voet, 
met  Troupen  of  anderfints  fich  laten  vinden  inde  Velu- 
wen,  by  inlegeringen  of  deurtochten,  anders  dan  met 
onfe  patente ,  by  pene  dat  die  bevonden  worden  contra- 

rie te  doen,  nietfullenaldaergeaccommodeertofgelo- 
geert  worden,  noch  ook  niet  mogen  teeren  voor  hare 
perfonen  of  hare  Paerden,  dan  voor  haren  pennink  als 
andere  parTanten ;  en  fo  daerenboven  eenige  fbullen,  ex- 
a&ien,  offchadenin'tclcynoftgrootgefchiede,  dat  die 
fullen  gecort  worden  aen  debetalingevan  derelpeclivc 
Colonellen ,  Ritmeefteren  en  Capiteynen ,  daer  onder 
de  befchadigers  fouden  mogen  dienen ,  en  dat  tot  begro- 
tingc  van  de  befchadichden  by  der  felver  Eed ,  en  anders- 
fints  arbitralij  k  gecorrigeer t  te  worden ,  alles  fonder  con- 
niventie  en  difiimulatie.  En  op  dat  niemand  van  defen 
ignorantie  pretendere,  hebben  wy  dit  by  open  patente 
doen  drucken ,  en  gefchikt  aen  de  Gedeputeerde  van  de 
Veluwe,  omdietedoenaffigeren,  enal-omtefchicken 
na  haren  goeddunken,  en  defen  al-om  totter  felver  Ge- 

deputeerden difcretie  met  Trompet  euTromflachdoen 
uy troepen  en  publieeren,  daer  toe  de  voorrz  Gedepu- 

teerden by  defen  fpecialijken  worden  geautorifeert ,  wil- 
lende dat  de  Copye  by  een  van  de  Secretarifcn  van  den 

Rade  van  State  getekent ,  gehouden  worde  fo  bondich  als defe 

we. 
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aeiignanarevaniijne^en.cnparagrapncvauaeimaae,    xr0lgende  de  belofte  die  uEd.my  met  hare  hande  ge-  »tfef met  ondertekemnge  van  wegen  den  felven  Rade,  den     V  dJ     ondertekent  en  bezegelt  hebt,  eer  ik  over  d^,  >«  *« 
Men  Febmanj  vijfthien  hondert  negen-en-tnegent,ch    Rhijn  trokmetditHeyr,  't  welk  ik  in  m  jn  bevel  hebbe  *?' En  was  geparapheer  Syrxma  K,    En  was  ondertekent  ho    te  ik  dat  f  f^richeyd  of  o  ytftc  gebruy  k  t  lou-  oïï? MaurtcedeNajJau.    Lager  ftond    Ter  Ordonnantie  van  dehebben,  omtereltituerendeKerke,  d«Rdn»ftn«A. 
de  Raden  van" State  der  felver.    En  was  onderteykent G.  van  Zjtylen* 

w/öSe  T<©nfter  2flrent  ban  ;©ubenboo2be/  <©ouberneur  ban 
A,sS  <0?abentoeert  of  ̂ebenfeen-^eftantf/ïjeeft  aen  De ftaben  De$  ©o?ftenDom$  <*5elre  e n  De£  <0?aefftljap0 
Eutpfjen  Den  i?  üan.  gefcft2eben/  Dat  boo?  Den  f  toa^ 
eert  ffsgann/  Den  2&eer  offerjuttinge  /  fo  aen  Denftün- 
fcant  atë  aen  De  <ü32acïjte  ban  't  boojfê  3f02te  fïaenDe  / 

ftie,     Doojgebjofeen  /  en  toel  1  f  of  1 6  palen  om  berre  geD^ 
ben/  al0ooneenepnDebanDe252ugge/  en  een  groot 
gat  onDer  Den  boc?f5  25eer  boo?  geb?often  toatf  /  toaer- 
ftljoube  fulfttf  /  op  Dat  Daer  in  Dp  tijDg  boo?fien  motD 
te  toojöen. 

pfganfc 
aen  't 

ban 
beften 
Jten 

baèn 
Ijaöbe 

SCöbet» 
tentfe  <0p  Den  iz  5Feb?.  fjeeft  De  boo?f3  <©ouberneur  aen 
%*n  De?  öe  boo?f5  ftaben  geftö?eben/Dat  ftp  Wee  beborena  me- 
SS«2  "^Ömael  getoaerfebout  toag  getoeeft  /  en  atë  notö  ba- tte en  gelijnd  geaDberteert  too?De/Dat  Den©panD  ganfeb  ban 
boo^ne,  meeninge  toa£/en  fijn  preparatie  alreeDe  toatf  manen; 
SSêtu  öc  / om  mtttm  ̂ flen  (eermen  ftcö  bermoeDen  fouDe) 
ht  tn  m  't  ©elD  te  tomen  /  en  gefteel  fijn  oogmern  rjaDDe  op Die  <©uartteren  eerft  aen  te  bangen  /  infonDerljepD  ficD 

mccfïer  ban  De  ©etutoe  te  toillen  manen,  3£erbalben 
Dan  toel  Jjooglijn  ban  noDe  toag/  Dat  Op  tijDtf  De  boo?- 
fieninge  gcfcïjieöen  mocï)t/ban  eenig  HrüggboltVnef* 
fcn$  Debefettinge  ban  bet  (Colbupg  ft  tocln  ook  ten 
beften  niet  bectoaect  toasf)  in  De  25et«toe  gelepD  te 
bjo?Den/toaec  op  toei  ernfrclijft  DienDe  gelet  tctoo?Den; 
tDiint  aïïjoetoel  ijp  fijn  €xtc\U  en  De  €.  |Bo.  ̂ eetren 

's  <&&* hi.;- 

van  de  Carmehter  ordre  met  onrecht  afgenomen  in  die  m^Is 
Stad,met  eenen  toelatende  en  helpende,om  deCatholijke 
A  poftolijke  Relige  weder  te  helpen  oprechten  in  't  geheel Graeffchap  van  Meurs ;  maer  ik  hebbende  verüaen ,  \  ai ) 
goeder  hand  tot  mijn  groot  leed wefen ,  dat  de  CalviniHen 
noch  huyden  te  dage  de  voorfz  Kerke  inhebben,  dewelke 
daer  in  continueren  d'exercitien  van  hare  verkeerde  Lee- 
re.  So  heb  ik  den  Capiteyn  Louys  Bernaldo  d'Avila,Gou- 
verneur  vanRijnberk,  geordonneert,dat  hy een  Capi- 

teyn van  't  felve  Garnifoen  fenden  foude,  omuGen.de- 
fen  te  behandigen,  en  in  cracht  van  dien  op  haer  te  verlöe- 

ken,  dat  fy  hebbe  toe  te  laten  d'oeffeninge  alleen  van  de 
rechte  Catholijke  Apoflolijke  en  Roomfe  Religie ,  verja- 

gende en  arTchaffende  alle  andere  exercitien  van  Calvi- 
nifterije  en  Luteranije,met  haer  Dienaers  en  Predteanten, 
en  gevende  de  voorfz  Religieufe  wederom  de  voor- 

noemde Kerke  ,  met  alle  vryicheyd  en  byftand,  om 

in  defelve  wederom  op  te  richten  de  afgebroken  Al- 
taren ,  en  die  te  reynigen ,  veranderen  en  te  accommode- 

ren na  haren  wil,  in  de  behoorlijke  forme  en  ftaet ,  om 
daer  de  Goddelijke  Officien  te  plegen ,  conform  haer  in- 
ftellinge.  Envorders,  dat  fy  toelaten  in  alle  de  Parochien 

en  Dorpen  van  't  voorfz  Graeffchap,  de  weder-oprich- 
tinge  van  "t  voorrz  exercitie  ,  alleen  van  de  Catholi,ke 
Apoflolijke  en  Roomfe  Religie,  dewelke  gefchieden  lal 
door  haer  Prelaten  en  andere  Partoren ,  dewelke  hebben 
of  hebben  fullen  de  juri(di£tie ,  macht  en  autoriteyt ,  om 
dit  te  doen ;  hebbende  den  voorrz  Capiteyn  wel  uytdruc- 
kclijkenbelait,  niet vandaertegaen,löndereerftgefen 
te  hebben  het  volvoeren  van  dit  ons  rechtveerdig  verfoek 

KaDen  ban  ̂ tate  /  bJCgen  m  ©panD  pjeparatte/  ten   en  wille ,  waer  na  ik  hope  dat  u  Gen.  fich  te  lichter  con- öeele  meDe  ijaDDeberaDbecteetrt/fotoa^ftpnocDtanö 
gcotelijK^  befo^gt/  Dat  De  ©panD  ficD  in  De  boo?öaet 
fonDe  tcacfjten  te  uegeben/  gelijn  alle  De  aDbertentien  / 
Die  fjp  ban  alle  toegen  becnemen  conDe/  merfeelijn  tipt- 
toijfen  en  te  becflaen  gaben/ooft  ban  gelijfcen  Oen  meDe 
alDaec  te  toillen  aentaften }  Daecom  meDetoel  ijoogno- 
Dig  toaö  /  Datmen  alDaec  eecftDaegö  en  bp  tijDe  moebt 
boo?fien  toefen/  ban  't  gene  toelft  alDaec  in  JtiBagaf»n ban  SCmunitie  ban<0o?logeontD?enet/  toaecbanDe 
Declaratie  obec  lange  ban  De  1|eetetr»  JftaDen  ban 
^tateobei-gefcöiftteningelebert  toa?s/  en  Datmen  al- Daec met  nocrj  eenige  fiucfeen  gcof<0efcöut(ttoaec 
Dan  eenige  ttequame  ©elD-lfucnensf)  mocöt  boo?ften 
toecDen/geltjti  ïjp  nor  fjmaetö  aen  rjaec  ̂ .getoont  DaD- 
Degcl)aö,®ot  toelften  alles$  /  om  &p  Daer  <t£*  in  Dier  fa- 
«en  toel  gelet  en  ten  Deauaemfren  geDirigeert  te  too?- 
Den/  Defen DiencnDe  toaö  /  $t.  ̂ atutn'?S  <0?aben- toeertDen  12, 5peb?.i  f99» 

^e  boo2f5  fteeren  ïlaDen  m  ©o?|tenDomö  <©elre 
en  <J3?aeffcl)ap0  ̂ tttpljen  /  beb&enDe  boo?f5  25?ieben 
boo?tö  gefonDen  aen  fjare  <0eDeputeerDe  in  Den  föaDe 

,  .  ban  ̂ tate  /  ten  epnDe  't  felbe  met  fnn  €rc-  tn  KaDen Foi.uo  öan  £tm  te  communtceren  /  en  ten  fpoeDigfte  o?D?e 
geftelt  te  too?Den  /  tot  boo?tcominge  Der  geD?epgDe  in- conbenienten  DienenDe:  ̂ aer  DptoerDeooftgeboegt 
en  gefeö?cben  /  Dat  Den  negenDen  Der  felber  maenD  Den 
©panD  /  De#  abontss  tuffenen  acöt  en  negen  upren  /  De 
^taD  «Bennip  genaDert  ftaDDe/  en  mepnDe  ïjet  Ca- 
fleel/  obermitö  ober  nonDertdebife^olDaten  Daer 
op  toaren  leggenDe/  bfmetgoeDentoilleDerClfbife 
öaDen/  Daer  op  te  tomen  ■,  alö  oor  Dat  Detf  ©panD^ 
©ouv  Dat  in  't  3lanD  ban  Der  (fiBarn  gelegen  ïjaDbe/ 
beflonö  neDertoae?tötemartfterenj  Dat  006  ïjt t  <©e- 
feftut/  't  toelft  binnen  ̂ ojflen  baDDe  geftaen/  te  fefteep 
toaö  gebjaebt/  om  op  3©ef* l  en  boo2t!S  op  Sïcee  ge- b?atDttetoo?Den. 

D€n  mmirant  beeft  Den  bijfttenDen  f  ebruarij  aen 
De  <tf5?abinne  ban  cfHSeurö  /  Defen  nabolgenben 

232icfgefclj2eben. 

V.  3&eel. 

formeren  fal  fiende  hetgoet  exempel  en  voorgank  van  de 

Stad  "Wefel ,  en  begeerende  liever ,  na  hare  aengeboren 
en  zedige  goedicheyd ,  de  ruft  en  Vrede  van  hare  On- 

derdanen, dan  hartneckich  te  blijven  in  valfcheperfua- 
fien  van  eene  ydele  Religie ,  met  de  perijkelen  en  fcha- 
den,  die  noodfakelijk  volgen  fullen  ,  ingevalle  dat  u 

Gen.weygertdit  ons  Godvruchtig  en  rechtveerdig  ver- 
foek :  Biddende  hier  op  GoduGenad.  te  geven, 

Me  Vrouwe,  fijne  heylige  Gratie ,  en  haer  te  bewa- 
ren in  gefontheyd  en  lang  leven.  Wt  Rees  den  i  f  Fe- 

bruarii  i  ƒ99.  Onderfiond,  U  Gen.  geaffeftioneerde 
Vrienden  Dienaer.  Ondertekent 

Den  tjlAmirant  van  ̂ Arragon. 

«©en  <J3oubernenr  ban  fiijnbciH  beeft  Den  ̂ 52ief 
ban  Den31DmirantaenDe  boo?f5  <*^52^binneb^n|T,  etirtf 
gefonDen/Daer  bp  boegenDe  Dit  nabolgenDe  2&?iefücn. 

Me  Vrouwe , 

DEfe  bygaende  heb  ik  ontfangen  van  fijnExcellen"  ̂ i'ef 
tie ;  en  alfo  ik  begeere  dat  Me  Vrouwe  alle  conten-  JjJJJJJ tement van my hebbe,  en  tonen  dat  dearTecliecnnr;ltbaIJ 

begeerte,  die  ik  hebbe  om  haer  te  dienen  groot  is,  foheb  öi)n» 

ik  u  Gen.  wel  hertelijk  willen  bidden,  teverwilligenin  Jj*J£Jj 

't  rechtveerdige  verfoek  van  fijn  Excellentie  ,  hoewel  gaEnö/* 
't  niet  enzy  den  wille  van  de  Burgers  van  uwe  Stad.  Me  geboegt. 

Vrouwe,  als  feer  befcheyden  en  verftandig ,  overlegge  al- 

les. En  om  fijn  Excellentie  te  antwoorden ,  heb  ik  van  no- 

de, dat  van  mynen  wegen  daer  blyve  den  Capiteyn  Ca- 

millo ,  tot  dat  den  inhoud  van  den  voorfz  Briefin  't  werk 

geftelt  zy ,  het  welke  ik  uwe  Gen.  wederom  bidde  te  be- 
fluyten,fo  haeft  als  mogelijk  fal  zijn ,  op  dat(het  welke  my 

mishagen  foude)  hierom  niet  eenig  inconvenientgebeu- 
re.  Ik  wilde  wel ,  fo  't  my  vry  ftond ,  u  Gen.  met  defe  ge- 

legentheyt  de  handen  comen  cuflèn. 
MeVrouwe,OnfenHeere  neme  uGen.  in  fijne  heylige 

hoede, den  twintichften Februarii Anno  1  f99-  Onder- 
ftont,  U.  Gen.  feer  ootmoedige  en  gehoorfame  Dienaer. 

Louys  Bernhardo  d'tAviU. 

3?cn  ii  f  eb2uarn  i ̂ 99.  oube  /  Dat i$  Deti  bierDen 
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Het  fes  en  dettigfte  Boek 

5S?l«f 
ban  ben 

Heere agent 4Faton/ 
aenöe 
.Sccretaa 

manu  meutoen  ftijï  /  Ijttft  ben  2Cgent  ban  De  Staten 
ioel  be  Caron/  een  25?ief  gefcD?ebenaenbe^eece 
j§ecretari£  ftobert  Cecjjt/  beroerenbe  ben  hanbel  ban 
Bjebe/  wtTtöen  .Spangten  en  €ngelanb/baer  toe  beef 
af  toerbe  geDanbelt/  baec  Dan  Det  m|)oub  Uolgt : 

MynHeert, 

Oe  dat  ik  defenPays,en  den  genen  die  geemplo- 
yeert  fal  worden  om  die  te  handelen ,  by  my  fel- 
ven  meer  erkauwe  en  overlegge,  hoe  ik  meer- 

der becommerniflè  gevoele  in  mijne  2,iele:"Want 
w  fomen  daer  yemand  fend,die  daer  al  te  geaffèétioneert  toe 

«TjT  iRa»"  ̂y,of  die  by  gebreke  van  couragie,  of  eenige  andere  noot- öert        fakelijke  dertigheyd,eenig  inconvenient  come  te  veroor- 
«ecijl.    faken  ?  het  berou  fal  altijd  te  laet  komen  in  eenefo  grote 

fake  vanStatejen  nopende  het  particulier  van  onfenStaet, 

wilikwelfeggen,  dat  indien  men  dat  poin&comt  toe  te 

geven,en  dat  hareMajefteyt  hareNatie  wederom  wil  roe- 
pen ,  met  verbod  van  ons  niet  meer  te  mogen  dienen ,  ik 

fegge  dattet  gedaen  is  met  onfenStaet.  Want  byna  eenEn- 
gel  uyt  den  Hemel  foude  hun  niet  anders  konnen  wijs- 

maken ,  dan  dat  haer  Majeft.  inde  waerheyd  hun  niet  fal 
willen  verlaten :  fuik  oordeel  fullen  ook  ftrijken  alle  Co- 
ningen  enPrincen,die  niet  gefpangiolifeert  zijn.Het  welke 

in  't  eynde  niet  kan  veroorfaken  (  onder  correctie)  van  al 
tegrooteberifpinge  en  verwijt  voor  eene  fo  grote  Mo- 
narche,  als  hareMajefteyt  is,  dewelke  fichfo  langen  tijd 
gerefolveert  heefc,met  eeneHeroijke  couragie,te  omhei- 
lèn  de  rechtveerdigheyd  van  hare  lak  e ,  tegens  de  wreede 

Tyrannije  en  ambitie  van  de  Spangiaert.   Wat  föl  't  dan 
met  ons  zijn,  en  in  wat  wanhope  lal  haer  Majefteyt  onfe 
faken  als  men  fienfal,  dat  de  praclijke  van  heur  alder- 
wreedfte  vyanden  fo  diep  doorgedrongen  fal  zijn  in  den 
Raed  van  die  groote  Princefie ,  en  inde  felvefo  vele  ge- 
wracht  fal  hebben ,  van  de  Welke  fegge  ik.wy  naeftGode 
fo  vele  confervatie  ontfangen  hebben,dat  fy  rechte  voort, 
nufy  hare  Coninklijke  faveuren  meer  van  node  en  ge- 
breck  hebben  dan  oyt ,  hare  hand  van  hun  fal  willen  trec- 
ken,en  dat  fydie  ftrijdbare  Engelfe  natie  (op  welke  de 
voorfzStaten  meer  geloofs  en  vertrouwen  Hellen,  dan  op 

eenige  andere  van  deChriften'heyt)  fullen  fien  verbieden, 
dat  fy  hun  niet  meer  fullen  mogen  dienen.  Voorwaer  ik 
fegge  noch,  mijn  Heere ,  de  wanhope  fal  al  te  groot  zijn ; 
ja  ik  moet  propheteren(  tot  mijn  groot  leetwelen )  onfen 
fchielijken  ondergank,het  welcke  God  nochtans  niet  ge- 
henge.  Dit  is  onfen  Vyanden  al  te  wel  bekent,  dewelke 
derhalven  niet  op  houden  rechtevoortalle  hare  zeylen  los 
te  binden ,  om  ons  den  eenen  tegens  den  anderen  te  flo- 

ten, enalfoo  des  te  beter  heuren  wil  van  ons  te  krijgen. 
Ik  fegge  niet  dat  indien  haer  Majeft.  een  honorable  en 
vorderlijke  Pays  kan  maken  voor  haren  Staet  ènConink- 
lijke  perfoon ,  dat  fy  die  achter  behoorde  te  laten ,  alleen- 

lijk in  aenmerkinge  van  den  onfen:Maer  ik  fal  leggen,  dat 
ik  ook  haren  getrouwen  Dienaer  ben ,  en  dat  fy  noy  t  kan 
maken,  men  keere  en  wende  het  vry  fomen  wil,  eenen 
honorablen  Pays  voor  hare  heylige  perfone,en  hare  Natie 
verbiedende,datfe  ons  niet  dienen.  Behalven  dat  ik  mach 

feggen,  fonderroem,  datikfowelkenned'affairenvan 
onfen  Staet ,  met  alle  haer  vermogen  en  bequamigheden, 
dat  alfmen  dien,door  eenig  mifverftand  geftelt  fal  hebben 
onder  de  macht  van  de  Spangiaert,of  van  de  Ertz-Hertog 
en  Infante  ('t  welke  ik  al  een  ding  achte)dat  ik  ook  feggen 
fal,datmen  in  dat  bloeyende  Coninkrijke  gebracht  fal  iïen 
een  wreeder  en  bloediger  Oorloge  dan  oyt,  en  waer  voor 
ik  God  nochtans  van  ganfeher  herten  bidde ,  haer  Majeft. 
en  haer  Volk  te  willen  bewaren.  Derhalven,Mijn  Heere, 
om  Gods  wille ,  waekt  geftadelijk  op  defe  fake,  terwylen 
datfe  noch  in  haer  geheel  is.  Want  nadien  God  u  E.diege- 
nade  gedaen  heeft ,  dat  gy  fuiken  groten  credijt  gecregen 
hebt,  by  fuik  eene  rare  en  feer  uytmuntende  Monarche,fö 
betaemtet  u  E.  ook  meer  als  yemant  anders  daer  voor  te 
iörgen ;  want  na  dat  defe  fake  uytvallen  fal,  fult  gy  daer  de 
eere  of  de  lafteringe  van  gewinnen.Ik  heb  u  E.laeft  bekent 
(na  dat  ik  van  haer  Maj.  gefcheyden  was)  dat  hoewel  dat 

ik  wel  vreefde',  om  de  proteftatien  die  u  E.  van  te  voren 
tegens  my  gedaen  hadt ,  voor  uwen  toorne  tegens  my ,  ik 
niettemin  niet  en  hebbe  connen  laten  (in  feer  ootmoedige 
reverentie)hareMajefteyt  te  bidden,nadien  fy  daer  fo  diep 
in  getreden  was,dat  ik  wel  oordeelde  dat  fy  de  communi- 

catie van  't  Traótaet  niet  conde  cxcuferen.dattet  haerMa- 

">99. 

jefteyt  ook  believen  wilde,u  E.  te  employeren  in  die  fake, 
enu  Ed.  ook  te  verkiefen  voor  een  van  de  Ambaffadeurs 

en  Commiflarifen  ;  het  welk  ik  alfnoch  fo  bequaem  oor- 

dele,dat  ik  opGod  hope  dat  fy  't  doen  fal.*Ja  ik  achte  het 
noch  van  mijn  devoir,u  Ed.  andermael  te  bidden  en  te  be- 
fweeren,  geene  fwarigheyd  meer  te  willen  maken  in  dele 
fake,  nochte  eenich  refuys  daer  van  te  doen ;  maer  die  lie- 

ver te  bevorderen  (fo  't  van  node  is)  want  in  eene  fake,de- 
welke  den  al-gemeenen  heyl  van  deChriftenheyd  betreft 
(gelijk  defe  is)  dunkt  my  (onder  correctie)  dat  geene  for- 
maliteyt  behoort  gevreeft,ofontlien  te  worden. Om  wel- 

ke oor  fake  ik  u  E.  laftig  valle  met  fuiken  langen  Brief,opte 
welke  ik   om  de  gewichtigheyd  van  de  fake.Want  (f01.i») 
ik  moet  bekennen,  dat  zedert  datiklaetftemaeldeeere 
gehad  hebbe,van  met  haerMajeft.  te  fpreken  het  my  fo  ter 
herten  gegaen  is ,  dat  ik  het  flapen  daerom  gelaten  hebbe. 
Ik  lal  ook  niet  connen  laten  noch  eens  hare  Majefteyt  te 
troubleren,  fo  haeftals  delen  Audiencier  fijne  audiëntie 
gehad  fal  hebben,dat  ik  haer  noch  eens  fal  mogen  fpreken, 
om  haer  als  in  eenen  ipiegel  te  doen  rien,datGod  de  faken 
van  onfen  Staet  noch  fo  wijt  gefegent  heeft,  dat  indien  wy 
noch  voor  eenigen  tijd  mochten  behouden  haer  Conink- 

lijke faveuren  en  luyfters ,  onfe  Vyanden  binnen  corten 
tijd  wel  beter  coop  ibuden  moeten  geven ,  dan  fy  na  allen 
fchijn  rechtevoort  fullen  doen ,  fo  datter  niet  eens  van  no- 

de is ,  datmen  nu  vreefe  voor  eene  brekinge  in  defen  han- 
del,nadien't  heel  feker  is,dat  indien  men  daer  mede  defen 
Somer  niet  belet  den  loop  én  voorgank  der  refolutien (no- 

pende de  faken  van  mijn  H.de  Staten)  dat  haer  Maj.  wel 
haeft  in  handen  fal  crijgen  de  occafien  en  middelen ,  om 
onfe  Vyanden,die  haer  rechtevoort  comen  aenfoeken,(b- 
danigen  wet  te  fte!len,als  fy  felfs  begeeren  fal ;  waer  toe  ik 
God  bidde,  dat  hyhaer  fijne  gratiën  geve.  Hier  mede, 

"  Mijn  Heere,  &c.  Wt  Clappam  den  dryen-twintigften Februarij  i  ƒ99.  ouden  ftijl,  &c. 

T  &  ipebjuario  1  f99»  ptft  Henricutf  öe  IV.  tfomnft  ©e$Co* 
xban  ©aanftcijn  en  mab&ttt/  fijne  eenige  ̂ uftcr  »*** 
CatDerina  De  25ourbon/  ten  Doutoenjfee  Defteet  aen  ̂ «„s* 
benifêartjuis  Dupom/$ienrift  banXotteringen/oubtte  tm&u* 
^one  ban  Den  ̂ ectoge  ban  Xotteringen/gebojen  Dan  CfJS?' 
een  ̂ ocuter  ban  ©?anRrtjtt  -y  bebongen  engeconbitio-  Sn  SS 
neert  Deübenbe/  bat  jp  fonbe  bujben&pbe<0erefo^.ffl&ats> 
meerbe  ïteligie*  &p  toeren  bepbegetrout banden 5gö  fj 
€rt5-25iffrijop  ban  ftontoaen/  cp  beftoomfe  CatDo^  SïSe 
lijfte  maniere:  ̂ 0  baeft  be  Ceremoniën  gebaentoa*  j&one 
ren/fo  Deeft  be  3i£mnpu3  gaen  Deuren  De  jjBtflfc  ban  ben  5«« »«« 
€rt3-  Witfilm)/  öe  25?upögin[?  ter  kernen  im  na  De  f/^JJi 
©ergafcerinsc  ban  öie  ban  öe<8erefo?meertieïlteïigie/  «pnen- 
altoaec  fp  openrujn  p^oteiteeröe/öat  fa  in  Haer  rjoutoe- 
lijfi  geenfint^  en  mepntre  te  beranöeren  /  noeïj  te  berla- 
ten  De  pjofefTie  ban  De  <©erefomieeröe  «eïigie/  alfo  fp 
Daer  in  opg?ö?acljt  toass/öaec  bpft  toilïie  iebenenfter- 
ben,-  boef)  ijeeft  nopt  getoepgert  inftructie  te  Doren/  en 
Üteft  berfeftepben  bifpupten  in  ïjarc  p?efentie/  ban  ija- 
ren  ©jebicantmet  eenige  üefiujten  en  anberc  iloomfe 
CatyolijRcn  Doren  bifputeren/baer  ban  eenige  in<B?uR 
5ön  tiptgcgaen/  bocD  fp  i$  bolfïanbig  gebleben, 

ontrent  befen  tijb  ifler  ooh  een  Dontoelp  befïoten  /  ©e  %t*> 
tutTcDen  ben  hertog  ban<6tiii«  cnCicbe/en  een  ̂ ocD-  £KaB 
ter  banSottDeringen/genacmt^ntonetta/op  Dope  ban  JJJJ  i 
pnberen  te  mogen  crijgen/betoelRe  bit  jaer  totCeulen  ttc. 
m  iKap  met  groten  flateaengecomtn/  enbanbaer*ro«t 
met  Daren  25?oeber  en  eenen  <a?abe  ban ^alm/  na£ehetïr 
5©uffelbo?p  bertrocnen  &  /  altoaec  ben  ©o?(l  ban  baSitoL 
<6uliït/  Clebe/  $t.  met  300  $aerDcn  té  ingetogen/  mingen. en  3ijn  Hm  20  gjunij  getrout. 

XXTf  Dcbben  in  't  boo?gaenbe  25oeR  berBaeit/bat  be  __,_. 
W  peeren  Staten  <©enerael  /  boo?  Dare  <©efanten/  *SK' ïjabben  geDanbeltmette  Coninginneban€ngelanb/op  centn» 

be  beranberinge  ban  be(€rajctaten  ban  bengiare  1  f85.  ll  'M*gM toeltte(€ractaten  na  belemoepten  ten  ïaetflen  ten  beeie  £?fi£/ 
beranbert  3ön  getoojben  /  en  i$  baer  op  be  approbatie 

ban 
*  ©  ̂E.  moet  \nete»  boe  lh  haÉrjjtëajetfeftfpia&craöen&erretatté/bat 

iï:  Datr  Daer  111  niet  lucl  gerefolüeertbontit^  taant  lp  mp  ceiütje  anDete  cp* 
toferp/  en  namfntlfjftilReeflccSBEEïi  bii  fn  ftpbz  het  ïjact  Wftmael  liermaetit 
Ijaöbe  /batfpimnitts onfe  ̂ tattn  nut  molt  bctlattn.  5  i  ft pCe  öat  ih  [)f m 
üicltioc^eejifufTif.iiuidlanfieniie;  moet  Dat  mpinbatljtig  xvmei  bat  boe 
ift  foratöts  met  tjem  op  befe  fahe  bifcourterbe  /  bat  |jp  ncrB  altötg  mtenbe 
bat  top  metten  Kpanb  toel  Ecnenberfehttöen^ap.afoubeftunnen  maften  ■• ïnaer  op  baet  Ma jtflcpt  fc^een  te  bertoonb««n/  f ejjüsw* :  3!?  bat  toact. 
%  att nbe  ooft  Dat  p;opoo(l  baecbp  cuflen. 



i$qo. 

boo;bi«a  uan  be  Staten  45en.  aen  be  ifêajelt.  ban  be  coningin* 
B?2l,  ne  gefonben  /  boo*  g[onan  ̂ pzonfTen  /  derft  ban  Den 
«roei  fo  ̂eere#9eefter?Joiian  ban  <0löenbamebcïb/$bbocaet 
lange  «*  ban  ben  Hlanbe  ban  I^oilanD;  Dan  alfo  befelbe  aatifi- 
E*m' cat*e  fcDeeti  met  occfaiifUIeect  te  toefen  /  tot  genoegen 
Etccttntoan  bcConmgmneban<ï£ngeIanb/  of  bie  ban  ïjaren 
r etfic-n  tfabe  /  en  bat  mibbelertijb  ben  eerften  termijn  ban  De 
mnttjn  penningen/biemen  be  Coningiime  moft  uptneeren/ber- 
aSft/  l0Pen  toa$/ m  &c  Staten  «Benerael/  boo?  be  grote  be- 
metfjate  ftoaerniffe/  bit  be  «Staten  boo^fjbooj  be  oberballingc 
jjRaje^  uan  ben  ©panb  /  fo  beie  te  boen  ftabben/  fo  om  ben  fel- 
Et8/*  ̂en  acrt  alIcn  ftamcn  tcÖcn  te  (ïaen/nieu©olft  ban<©o?- r c  bèta»  toge  aen  te  nemen  /  p?obifie  ban  alle  bcljoeften  te  ber- 
ie».      fo?gen  /  fo  tod  tot  befentie  alg  offentie  /  en  bat  fp  boben 

bten  gerefolbeert  toaren  een  ©lote  tegen  &panaten  te 
fenben  /  onber  't  belepb  ban  Sonfter  gieter  bian  ber 
ï©o?ö/3Cmöacfit$f-^eerebanatinfatertooube/ja?tefe- 
coop/ijcalg  SCömirael  ban  befelbe  Blotejfo  toaren  Da- 
re  flfêajeft.  en  ber  felber  ftaben  niet  toe!  te  b?eten/bat 
ben  boo?f3  eerften  termijn  fo  lange aenïtep/eerbe  bèta- 
linge  gebaen  toerbe  -,  fonberltnge  obermitsf  be  Contn- 
ginne  in  ben  felben  tijb  genootfaeftt  toa#/een  grote  2Jr- 
mabe  te  fenben  naff  erlanb/tegen  ïjareïlebellen  albaer: 
<©e  J|eere  $oel  beCaron/  ïjabbe  aen  be  peeren  ̂ §ta^ 
ten  <6enerael  alreebegefcfpeben/'t  mifnoegen  batljare HQajeft  en  Jïaben  Jjabbenban  be  boo?f3  trage  f  jetamv 
ge/en  aifo  't  gene  befen  aengaenbe  \$  gebeurt/  claerlp too?b  beröaeit  in  een  Höiffibe  ban  bc Igeere  Caronaen 
bei^eerc  ban  <£Hbenbarncbclt  /  ̂eere  ban  ben  tem- 

pel /  Sïobotaetban  ^ollanb  /  foo  fuïlen  top  ben  felben 
alöier  ban  tooojbe  te  tooo?be  laten  bolgen. 

Vervolg  der  Nederlandfc  Oorlogen. 
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Mijn  Heere , 

K  hebbe  eerft  de  depefche  van  mijnHeere  de  Sta- 
tenGenerael,midfgadersu  E.  fchrijvens  vanden 
tienden  Januarij ,  ontfangen  den  achtienden  der 
voorfz  maend  na  defen  ftij  1  (dat  is  den  2.8  na  den 

üm  batt  nieuwe  ftijl ; )  ook  al-eer  ik  mij  n  depefche  ontfangen  had- 
ie  #ets  de.  So  fchreef  my  den  Secretaris  Cecijl,by  lafte  van  hare 

Eu4B*  Majefteyt;dat  fy  begeerde  te  weten,ofde  Heeren  Staten ïctaei/  my  niet  hadden  laten  weten,  wanneer  fy  hare  Majeft. 
meenden  te  betalen  ,  door  dien  hy  feyde  van  d.en  Heere 
Veer  en  Gilpen  wel  ontfangen  te  nebben  de  nkuwe  Ra- 

tificatie, mitigaders  de  begeerde  Obligatie;maer  dat  hare 
Majeft.  ook  verwacht  hadde  (gemerkt  het  ee  rfte  payc- 

ment  fo  lange  verfchenen  was)  de  betalinge  va  n  't  ielve ; 
doch  fo  hy  verftont,dat  ik  myne  Brieven  noch  hadde  ont- 

fangen, fo  dede  hy  myterftonddefelve  brengen  by  den 
Sone  van  den  voornoemden  Heere  Gilpin,die<ie  fijne  ge- 

bracht hadde.  Ik  efforceerde  my  daerom  'fanderen  daegs, 
niet  tegenftaende  ik  noch  niet  wel  ben,  te  Have  te  gaen , 
om  de  meeninge  van  mijn  Heerende  Staten  bare  Majeft. 
aen  te  dragen  ;  maerfo  ikdaertoe  geenbequaemheyd 

conde  crijgen,door  dien  hareMajefteyt  eenige  dagen  ver- 
cout  hadde  geweeft,  en  alfdoen  noch  niet  feer  wel  was,fo 

hebbe  ik  my  geaddrefieert  gehat,eerft  aen  den  voornoem- 
den Heere  Secretaris  Cecijl,  en  myne  faken  met  hem  wat 

geprepareert;die  ook  corts  daerna  met  eenige  andereHee- 
ren  van  den  Raed,namentlijk,  den  Groten  Admirael,  den 
Groten  Camerlink,MylordBukhorft,Sir  JehanFafcuesen 
Cecijl  voorft  inde  Raeds-Camer  vergaderden,daer  fymy 
ook  binnen  deden  comen,  en  feyden  my,  dat  hare  Majeft. 
haer  hadde  doen  excuferen ,  dat  fy  niet  hadde  connen  met 

my  fpreken ,  om  de  redenen  voorfz ,  doch  hadde  begeert 
dat  ik  henluyden  fulke  openinge  foude  willen  doen,  als  ik 

aen  haer  laft  hadde ,  ten  eynde  fy  't  felve  door  henluyden 
foude  mogen  verftaen.So  dat  ik  haerlieden  eerft  hare  Ma- 
jefteyts  Brieven  hebbe  geprefenteert ,  en  voorder  henluy- 
der  verclaert  fulx  als  myne  voornoemde  Heeren  my  in 
lafte  gaven.So  nopende  het  weder  begeeren  van  de  eerfte 

Ratificatie  by  Spronfièn  gebracht,  alsvandeTyranni^e 
proceduren  van  den  vyand,&c.Ik  dede  ook  devoir,het  di- 
lay,  fo  van 't  fourniflèment  van  de  penningen,  alsander- 

fmts,  na  het  advijs  dat  uwe  E.  my  daer  van  gee  ft,  t'excufe- 
ren:Maer  u  E.  foude  niet  connen  geloven,hoe  hoge  fy  dat 
poinft  van  excufe  namen ;  doch  feyden  niet  te  willen  na 

laten  fulks  aen  hare  Majeft.  te  rapporteren ,  als  ik  henluy- 
den feyde;  maer  nochtans  feyden  ook  henluyden  niet  te v.  3£eel. 

connen  onthouden,  gemerkt  fyluydenhareMajeft.  Ra- 
den waren,  die  ook  haren  ftaet  ten  uyterften  wel  kenden 

my  te  feggen,  dat  fyluyden  ten  hoogften  verwondert  wa- 
ren, dat  mijn  Heeren  de  Staten  henluyden  dus  bleven  ex- 

cuferende  inde  betalinge  van  't  gene  men  haer  fchuldi" 
was ,  't  welk  fyluyden  feyden  een  groot  difcouragement voor  henluyden  in  't  particulier  te  wefen ,  door  dien  fy  nu 
lichtelijk  conden  fpeuren,  wat  difficulteyt  in  'tander  pare- menten fouden  vallen,  gemerkt  men  fulke  fwarigheyd  in het  eerfte  maekte.De  Heere  Bukhorft  vernieude  de  felfde 
woorden  ook  meermael,en  feyde,dat  hy  fonderlinge  feer 
verwondert  was,  ja  dat  hy  de  iak e  van  mijn  Heeren  de 
Staten  foo  voorgeftaen  hadde,  doen  eenige  geproponeert 
hadden  hier  binnen  Londen  verfekertheyd  voor  de  beta- 

linge te  begeeren ,  dat  hy  gefeyd  hadde ,  dat  hy  felfs  haer- 
luyder  Borge  wel  hadde  willen  wefen  ;  als  ook  indcr 
waerheydfohy  feyde,  gelooft  te  hebben,  datdeHeeTcn 
Staten  eer  hondert  duyfent  ponden  fouden  hebben  willen 
verliefen  ,  dan  haerlieder  woord  niet  houden  ,  in  een 
Traclaet  van  fulker  importantie  wefende.  Ik  feyde  hen- 

luyden meermacl,  dat  iknietbevont,  datmijnHeeren 
noch  ergens  in  haerluyder  woord  faelgeerden,  dat  ik  ver- 
fekert  was ,  dat  mijn  Heere  Bukhorft  de  forme  van  mijns 
Heeren  Regeringe  wel  kenden,  dat  hy  lichtelijk  conde 
gelooven,  dat  defe  betalinge  niet  eer  te  wege  gebrocht 
hadde  connen  worden,  foomdedifHcultcyten  diederop 
de  ratificatie  waren  gevallen ,  als  op  de  repartitie  van  een 
yegelijks  quote  onder  de  Provintien ;  maer  hun  docht  dat 
fulx  al-eer  behoorde  gedaen  geweeft  te  hebben ,  felfs  dat 
deGedeputeerde  hier  geweeftzijnde,een  notable  gereede 
fomme  van  gelde  behoorden  mede  gebracht  te  hebben. 
Sy  feyden  my  ook,  dat  ik  nu  wel  conde  fien ,  in  wat  nood 
van  gelde  hare  Majeftey t  was,  gemerkt  fy  nu  hadde  moe- 

ten ingaen  eenen  weg  om  geld  te  crijgen ,  die  fy  noyt  on- 
der hare  lübjeden  hadde  willen  praftifcren ,  in  effecle  dat 

fy  haer  fubjeókn  genoeg  byforce  tot  extraordinaire  Iee- 
ninge  dede  (ommeren,  felfs  de  weygeraers  in  de  gevanke- 
nifledede  ftellen  ,  en  daerom  dat  't  lelvede  Heeren  Sta- 

ten behoorden  te  moveren.    Defe  difcourfen  en  propoo- 
ften  duerden  lange,  met  infifteren,  dat  ik  mijn  devoir  daer 
toe  aen  mijn  Heerende  Staten  foude  willen  doen,dat  ook 
anderfins  mijne  voornoemde  Heeren  feer  gedifcrediteert 

/ouden  worden ,  't  welk  fy  feyden ,  felfs  feer  node  fouden 
hcbbcn;van  haerluyder  wegen  beloofden  fy  ook  allcgoet 
rapport  aen  hare  Majeft.  te  doen ,  en  meenden  ook  dat  in 

't  wedergeven  van  de  eerfte  ratificatie  geen  fwarigheyd  fFoI-,3^ 
foude  vallen.    Dit  was  in  effeél  't  gene  my  in  defe  confe- 

rentie ervoer ,  u  E.  ook  vorder  biddende ,  de  goede  hand 
daer  aen  te  willen  houden ,  datter  immers  metten  eerften 
een  payement  mach  volgen;  want  indien  men  toeft  tot 
dat  de  tweede  valt,  daer  wil  we  1  ander  roepinge  vailen,en 
qualijk  dank  hebben  het  eerfte  fonder  het  tweede  te  beta- 

len ,  daermen  nu  het  tweede  payement  langer  foude  con- 
nen uy  tftellen.  Het  waer  u  E.  niet  te  feggen,  hoe  dikmae! 

aireede  my  dit  heeft  bejegent,  wanneer  ik  hier  yemand 
moet  recommanderen  van  onfen  Lande  2ijnde,die  eenige 
betalinge  van  Sir  Jehan  Pafcues  en  den  Heere  Bukhorft 

(die  noch  t'famen  gecommitteeruijninfommigeadmi- niftratien  van  den  overleden  gioten  Treforiers  officie) 
moeten  hebben  van  leveringe  van  eenige  goederen  >  die 

fy  hier  gebrocht  hebben ,  en  die  voor  't  Coninginnensge- 
bruyk  aenvaertzijngeweeft,  en  daer  fy  henluyden  excu- 

feren ,  en  de  partyen  voor  antwoorde  feggen,  dat  het 
goed  ware  dat  Caron  de  betalirigc  van  de  Staten  aen  hare 
Majeft.  wilde  vorderen,  fowel  alshyonsurgeerttotde 

uwe ,  en  blijven  ook  d'avme  luyden  daer  op  excuferende. 
Nopende  't  gene  u  E.  belieft  te  weten ,  wat  gereedfehap 
hare  Majefteyt  is  doende,  om  te  prevenieren  den  nieu- 

wen Conink  van  Spangien  in  fijne  entreprinfen ,  diehy 
hier  of  elders  defe  toecomende  fayfoene ,  foude  meenen 
te  doen;  ik  hebbe  den  Secretaris  en  den  Admirael  daer 

op  ge  vraecht,  en  feggen  noch  anders  daer  van  niet  verno- 
men te  hebben ,  dan  dat  hare  Maj .  alle  hare  Schepen  van 

Oorloge  meent  in  goet  redrefie  te  houden ,  en  haer  aifo 
in  allen  gevalle  op  een  goede  defenfive  te  ftellen,  fonder 
dat  fy  anders  foude  connen  geloven,dat  haer  Majeft.  haer 
foude  willen  refolveren  dit  jaer  eenige  otfenfive  of  eenige 
invafie  in  Spangien  te  doendoen,confiderendedegroote 

f  r  1  en 
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en  onfprekelijke  coften,  die  (yin  d'entreprinfe  in  Yerland  meenbe  te  blütCjueren/  fo  öpten  föijtt  tn  3©ad-^t00m/ 
fal  moeten  gedogen,  die  verre  (fofyfeggen)  boven  hare  I  ai^OOfeOpteJBcgrtfClfSf/toaecOpfipöeUCmtÖÖdban 
macht  falftrecken:  De  Secretaris feydemy  ook,  dathy  beb002f52$2Ugge  meenbe  te  geraken:  bat  fipmcbe  fep? 
meent  dat  hare  Majeft.  de  Heeren  Staten  fal  doen  invite-  j  be/  batfe  öe  COmftC  ban  be  3£uptfe  ©02ften  feer  begon? 
ren,  om  diergelijke  gereedfchap  in  defenfive  tegen  de  ben  te  b2eefett; maer  b002-al  batfe  benftynfOUbenjïup? 
voornoemde  Spangiaert  te  water  te  doen ,  en  dat  't  felve  tett/toaer  bOO?  ften  alle  mtbbeien  ban  3£»b2eg  fOUbe  be? 
met  goede  correfpondentie  van  haer  fal  mogen  gcfchie- 1  tlOïtten  JrJD0?t3etVcn  öat  ÏJp  feïfgÉ  gei)00?t  f)aööe/bp  f0  ijCC- 
den.Dit  is  fo  vele  ais  ik  uwe  E.  op  dat  poinft  foude  connen  re  fulng  gefcfnebe/batfe  algban  geen  ö?ie  bagen  langer 

fouben  continueren  mogen/  toaerom  tjp  Ijem  te  teütn* 
ontbieden,  doch  fal  noch  met  d'eerfte  occafie  hare  Ma 
jefts.meeninge  daer  op  felve  fonderen,indien  myGod  gra- 

tie doet,  mijn  geheele  gefontheyd  te  mogen  reconvreren. 
Het  maekt  my  dikmael niet weynich droeve,  fiende  dat 

'tfelve  fo  lange  aenlöopt:Metten  Ambaffadeur  van  Vrank- 
rijk  hebbe  ik  zedert  mijn fiekte  niet  gefproken,  maerde 
lefte  reyfe  dat  ik  hem  fprak ,  gevoelde  wel  dat  hem  noch 

wel  dochte,dat  wy  hu'eeaen  verfekeren  Pays  fouden  con- 
nen becomen,  't  felve  nochtans  feggende  met  fulkealte- 

rative  circum (kntie,datmen  'tconde  nemen  en  ernemen: 
Maer  eyntlijk  herft  dochte,  dat  in  alle  gevalle  na  lange 
Oorloge,daer  eens  eene  vrede  foude  moeten  volgen.  No- 

pende dat  uwe  E.  begeert  geadvifeert  te  wefen ,  wat  goe- 
deren bevonden  waren ,  daer  ik  u  E.  eerft  af  adverteerde, 

en  inde  Duynen  aengehaelt ;  ik  ben  verwondert  dat  ik 
uwe  E.  daer  op  alle  zedert  niet  hebbe  ontboden,  dat  alle 
fulke  Schepen  alflèr  van  onfe  Landen  waren ,  eens  op  ee- 
nen  nacht  waren  geefchappeert  en  ontlopen,  hebbende 
ook  tot  hare  excufe  de  gene  diefe  hadden  laten  doorpaüe- 
ren,dat  het  fo  donkeren  en  ftormachtigen  nacht  hadde  ge- 
weeft,  dattet  henluyden  niet  mogelijk  was 't  felve  te  be- 

letten ,  hoewel  alle  defelve  Schepen ,  wefende  1 6  in  getal, 
genoechfaem  achter  des  Coninginnens  fchepen  lagen.  Ik 

denk  wel  dat  u  E.  lichtelijk  can  jugeren,hoe  't  felve  toege- 
gaen  is,  en  hoe  fy  de  vingeren  door  vir.gercruyt  hebben 
willen  fien;  de  Schipperen  waren  aen  land  gelaten,daer  ik 
rufegenoech  mede  hadde  om  die  te  bevrijden;maer  creeg 

voor  henluyden  in  't  eynde  pafpoort.DeHamburgfeSche- 
pen  wierden  aengehouden ,  en  hier  op  tot  Londen  gefon- 
den ,  alwaer  fy  al  ontladen  zijn  geweeft ,  het  koren  ver- 
cocht,  en  den  meeftendeel  voor  provifiena  Yerlantge- 
fonden;hadden  ook  kabels  en  andere  verboden  goederen 
in;van  dcfe  onfe  wech  gelopenSchepen,zijnder  viere  inde 
xxv.  tot  Pleymuyden  gearrefteert  geweeft,daer  ik  u  E.left 

in  't  breede  af  hebbe  gefchreven ;  maer  hebbe  't  felve  ver- 
holen gehouden ,  ook  was  het  eer fte genoeg  vergeten  ge- 

worden.  Ik  hebbe  my  ook  ondervraegt  op  't  gene  gy  be- 
geert te  weten,nopende  den  Prince  van  Portugael,  en  kan 

niet  anders  vernemen ,  dan  dat  hare  Majeft.  den  felven 
heeft  willen  recommanderen,  daer  toe  (meteenenex- 
preflèn  hier  gefonden)  verfocht  zijnde ;  indien  men  door 
hem  yet  te  wege  foude  connen  brengen^ik  foude  u  E.  wel 
dorven  verfekeren,dathetvan  deeszijdeniet  fal  lichtelijk 
gefchieden,  maer  foude  moeten  van  een  ander  zijde  co- 
men.  Ik  hadde  wel  gehoopt  eenig  advijs  van  u  E.gecregen 
te  hebben  op  den  Diamant  daer  ik  u  E.  afontboot ;  want 
indien  daer  van  anders  niet  foude  volgen,  fowaret  beter 
geweeft,nergensafvermaent  te  wefen.  Ik  foude  meenen 
noch  wel  excufe  te  vinden ,  dan  wenfehet  nergens  anders 

om,  dan  om  den  dienft  van  den  Lande,  indien 't  mogelijk 
ware.  Hier  mede ,  mijn  Heere,wil  ik  God  bidden,  dat  hy 
u  E.  in  lange  voorfpoet  en  gefontheyt  wil  bewaren.    Van 
Londen  den  22  Janua.  Ónderftond ,  U  E.  dienftwillige. 
Ondertekent  Noel  de  Caron.  Ter  zijden  aen  ftond  aldusrlk 
hebbe  defe  op  voordeel  gefchreven,  maer  hebbende  nu 
hare  Majefts.  antwoorde  ontfangen ,  referere  my  vorder 

aen  't  gene  ik  aen  mijn  Heeren  deGeneraele  Staten  fchrij- 
ve,den  26  Januar,'T  opfehrift  was,  Aen  mijn  Heere  Jnhan 
vanOldenbarneveld ,  Heere  van  den  Tempel,  &c. 

S^S*  T^^n  töeröen  partij  1  f99» fcf)?eef fijn  <£rceü\  ban 
mir>  ̂ J&affau  npt  atrecDt/aen  ben  ïfcmc  SCbbocaet  Dan numt:  fèollanb/  onber  anbere/  bat  ben(€immermanban 
aen  i>tn  ,&cfjoonftoben/bie  fjp  naïïeetf  gefonben  fjabbe/toeber? 
«et  Sin om  Stomen  toa#/  en  Ijem  aengebient/  bat  ben  &bmi> 
^oiianb  rant  ontrent  bupfem  man  gelaten  babbe  ufonen  <£m? 
bannen  m?riB/en  b'anber toebcr tn Jjaer <©arnifoen gefonben 
m*S*  OaWc/öat  totfceesrtien  ftucBen<0efcDut£  toaren  en  tot 
rT99.  €al«erttoee/öatöpöoenöetoassomeen^cïitp-25?U0^ 

ge  te  manen  /  bic  binnen  een  maent  tlftö  foube  gereeb 
3i)n/cn  bat  Dp  atëban  bc^cöanfeban'^abentoeert 

nen  ftelbe/of  mijnheren  be,£taten<*5encraelbeboog- 
gebaebte  ©o?(ten  baec  toe  niet  fouben  connen  betoilli? 
gen/  öp  foube  niet  laten  fijnen  Jlebe<©2abc  Willem 
ban$affau  baer  af  te  abberteren/op  bat  befelbe/'tfelbc 
op  gelegene  plactfe/foubc  mogen  te  Bennen  gcbcn.\èep? 
be  noctj  be  boo?f5  (timmerman  /  bat  ben  Stbrniram 
4000  jBan  na  2&2abanb  foube  fenöen/en  öatonöeran^ 
öere  oob  I)et  Regiment  nan  ̂ on  ̂ Clfonfo  ö53tnal03S  / oob  certoaertiS  fouöe  gaen/en  öatter  ató  nocl)  feer  groot 
geb?efe  ban  gelö  b3a^Boo?t  fen^tjft  fnn€rceiuat  eent- 
ge  ban  fijne  ̂ oiöaten  in  25?abanb  toaren  getoeeft/öie 
op  Date  toeberom  comfle  eenige  25?teben  afgetoo?pen 
ïjaDöen/inïjouDenbe  öefeïbe  infgelijB.ö/Ciatter  geengelö 
boo?ïjanben  toass/  en  bat  ben  ©panb  een  aenfïaclj  in 
25?abanb  toaö  p?actiferenbe. 

]~S€n  J^ertoge  ban  Clebe  bele  dachten  gebaen  &eb* ^^üenïie/fo  aen  ben  öepfec/berfenepben  ïtijhg-©o?* (ïen  en  ben  l^eberïanbfen  ïBeflpDalifen  Crept5  /  ober 
ïjet  groot  ongeijjB  ïjem  bp  ben98bmiram  en  bej&pacnfe 
aengcbaen/bocl)  al  te  bergeefg/en  fonber  trooit  of  ber- 
licütinge/beur  Ijet  groot  ontficl)  batfe  boo?  be^paenfe 
Dabben/tyeefenbe  bie  meer  op  Ijaerlupber  Daifentefja- 
ïen  /  5ijnbe  oob  feifs  niet  een^  gefint/  maer  feer  partp* 
bictjjüeeft  öp  goet  gebonöen  oob  ft>ne  <8efanten  te  fen* 
ben  tot25?uftei  aen  benCarbinael  -jfinbjeass  ban<0o(lcn^ 
ri)B/<0ouberneur  ban  öe  ̂ eberlanben/ban  tingen  en 
geburenbe  be  ajbfentie  ban  ben€it3-^ertog2J!lberttrö; 
ütfe  fijne  <6efanten  bergefelfcljapt  mctte^3ebeputcer^  ®t* 
be  ban  benEanbe  ban3©e|tpftafen  entfjBunfter/3ijn  on-  Ifcf  C°L 
trentbefentrjb  tot2ö?utreigecomen/  ennabercregenS"bcm aubtentteen  bat  gebiftteert  toaren  ïjareCrebaitie-b?ie-  men* 
ben /öebbenfjareclacöten  gebaen  ober  ben  bpanbln-  pöatifc Ben  inbal  ban  ben  aibmirant  en  Ijet  ̂ paenö  /  gitali=  %utl. 
aea0/a©al.s/^oog-ï©upt!S  en  $cberlanbfe  <©o?IocDf=  fetfe 
boïft  /  en  be  grote  fcjtetcneipe  moettoillicfjeben/bp  be-  <***<pw 
felbe  in  Ijare^teöen/  ï©o?pen/  Catteelen  en  emuv-  "52 ben  Jjupfen  gepleecïjt  /  en  baer  in  bcfelbe  blebenronti^  te  w, 
nuerenbe/enberfocDten/battjp  aiö<©ouberneur/gebU'  w  öp 
renbe  be  abfentie  ban  ben  €rt3-^ertoge2tlUcrtitóban  55"5?f' 
J)ofïenri)B  /  fnnen  <©om/  fjet  boo?f5  ̂ paensf  en  anbet  S" JarrjgöbolBuptbe  neutrale  ̂ teben  en  piaetfen  nemen/  »«*o8 
en  eenige  rebeipe  fatiöfactie  foube  boen  [jebben  ban  ?nD2?* be  grote  fcljabe/  öcnlupben  fonber  eenige  rebenen  am^fi^i 
gebaen :  en  p?otefteerben  inbien  niet/bat  fp  niet  fouben  tn  töat 
connen  bermrjben  be  inconbenienten  tk  tipt  Det  tegen-  ft8?]3"* 
beelnoottoenbeIi)Bfoube  moeten  bolgen/  nabemael / iot*  9é geltjfe  fnne  ̂ oogljepb  toei  toift/in  ̂ uptflanb  niet  om? 
toaften  /  baftante  macïit  en  ©otö/  om  fatiffactie  te  ne? 
men  met  fjanben/atë  ï)un  niet  gegeben  toierb  be  gene  / 
bicmen  bergopen  mocfjt  ban  fulBen  recOtbeerbigen 
j^2inceen  ïiaeb  alö  ben  fijnen.^eCarbinacI  ixtie  fijn 
ercufe  en  onfc&uib  op  ben  ̂ bmiram  /  betoelfte  {jet  be? 
bjinb  ober  bewapenen/in  abfentie  ban  ben€rt5-^er? 
toge/  gegeben  toatf/  affirmcrenbe  ftnceerlijBen/  bat  be 
getoeete  tnlegeringe  ban  be  neutrale  en  fiüi#-,§tcben/ 
met  alleen  tegens  fijnen  fin  toasf  getoeeft/maer  bat  ben 
Sibmiram  oob  uptb2ucftelijcBen  lafi  tjabbenban  'txon* trarie  te  boen :  Niettemin  Ijtt  piefenteerbe  metteneer* 
ften  te  ©elbe  te  trecnen/  be  plaetfen  /  en  be  <©uptfen  en 
anöere  fatiffactie  te  geben,  <^e<©ebepm.  toeberge? 
comen  toefenbe/  en  Ijaer  rappo?t  gebaen  öebbenbe/  fon? 
berbatter  eenig  effect  nabolgbe/  banbatelijBljetbolö 
toecö  te  nemen/  geJijfe  fp  öaer  Dabben  laten  boojftaen/ 

fo  begonben  be^nptfe©02(icnb5eenenb'anber£  menige tfamencomfïe  te  manen/  en  metten anberen  t*  imatte 

tïagen  /  ftoe  fp  be  fanen  meenben  aen  te  leggen.  $Jn  't uegmfel  ban  ̂ peiiiuariusf  Ijabbe  ben  gibmïrant  be 
2D2ugge  en  be  e&rtjanfe  bp  öeeuaï  gemacBt/jnnte  fjef 
©ole??  fo  toet  te  b?eben/mit3S  bc  goebe  Xogementen/en 

bat 



i59?. Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
bat  fp  De  b?pe töfl  fjaböe  ('t  toelft  bet  gene  t$  /  öat  een .golöaet  foeftt)  öat  Hen  SCDmirant  en  De  i|oofDen  ban 
't  Leger  nu  albegonDenteDifcoureren/  in  toat  boe- gen men  tut  jaee  De  Oorloge  boeren  mofte  /  en  toaer 
Datmen  eerft  bcboo?be  aen  te  ballen  /  en  Dat  fp  De  tij- 
Dinge  cregen  /  Dat  Den  CarDinael  2CnD?eagficb  gereet 
maeftte/  om  in  perfoon  meDe  te  BelDe  te  comen/toelbe 
tijDingeDeg  3flDnnrant£  bpericljepD  toat  DeDefurcbe^ 
een/  bat  ftp  meDe  boor  babDe  pet  groottf  upt  te  reeb- 
ten/  toaerom  np  aen  öen  boo?f3  CarDinael  febjeef/ 
app20berenDe  fijne  comfte ,  maer  berfoebt  allcenlijft/ 
öat  ïjp  gelö  meöe  brengen  foube  /  om  Ijet  Bolft  te  bet- 
blijDen/  inöien  \yp  pettftoilOeDoen/  Dat  fnne  tegen- 
tooo2bigbept  toeerDig  toare  /  en  öat  ÖP  niet  boo?  fijne 
comfte  fouöe  rcfolbercn  nocb  aenbangen ,-  maere  boo- 
ren  eerft  öc  ftemmen  /  en  bergelijnen  öe  opinien  öer 
genet  /  öie  ontrent  öe  faften  tegentooo2big  toaren  ge- 
toeeft. 

<©nDertuffcben  toas  öen  boo?noemöen  CarDinael 
3flnD2eag  met  grote  f02gbulDicbepö  DelaDen  /  en  beficb 
met  öe  fanen  ban  Jjet  CSoubernement  /  en  öp  bleef  tot 
*Cnttoerpen/  altoaee  DponDerDenCooplupDcneemg 
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Gaitfh 
nael30m 
iyeas 
neemt 

ffif '  öcl0  opgenomen  beeft  7  om  in  't  Steger  te  brengen  /en 
na  ™kt,  febepDe  tn  't  laefte  ban  3feb?uario  ban  öaer /  en  ftfjen; scr       öe  öen  1 1  Meen  ban  ̂ uffcl  /  en  quant  öen  1 5.  biiii- 
necften.  nen  jitëaftricbt  /  alöaer  öen  SUDmirant  fjem  toajf  ber- 

toacbtenDe  /  bergefelfcljapi  met  <02abe  herman  ban 
öen  25ejg  /  C5oubernettr  ban  «BciDerlanD  /  <(3?abe 
ifreberift  DefTelfS  25?oeDer  /  ©elt- jiRarefcbal  «©ene- 
rael/  <Don  SClonfo  b'Slbalotf/  3£on  Cat-Iotf  De  Co-- 
lorna  /  la  Barlotte/  «Stanlep  en  <Don  SCmbrofio  Lan- 
D2iano  met  1000  UcTite  ̂ aeröen  /  om  bem  te  gelepöen 
tot  ï)et  Leger  toe»    <©en  Caröinaei  bergaöeröe  tot 
jBaftricbt  fijne  föaeb/  toaer  in/  bcbalben  öe  boo?f5/ 
nocD  quanten  öen  $2efiDent  iticbarDot  /  Loupg  Ie 
©affeur/  ï^eere  ban  H9oricnfaert  /  «^eccetaritf  ban 
^tate/  ̂ onanbeiBanciciDo?/  Deo5  €rt5-ï|ertogtf 
Secretaris  ban  D'<©02joge/  en  öen  Colonel  ̂ foijan öe  (€areöa :  €n  berclarenöe  in  C02te  tooo?Den  fnn  goet 
booanemen/  en  öe  beloften  öie  öp  öe  <£5efanten  ban  öen 
föepfer  en  öen  föijne  geöaen  Ijaööe  /  om  't  «aozlogljtf- bolft  upt  öe  Neutrale  LanDen  te  nemen  en  te  3delöe  te 
brengen/  en  op  öe£©panö£  (Op  meent  öe  Staten) 
boöemtebjengen/  berfocljt  benlupDer  aDbtjov  biat 
beft  geöaen  toaer  in  öie  gelegcntïjepö  /  ficlj  aenbieöen- 
öe  /  om  öe  bcerDigfte  te  toefen  in  alle  öe  gene  /  öie 
fiebtoonen  fouöenin't  meefte  perijftel.    9Hengaenöe beteerfte/  toas  generalijn  öet  aDbijtf  baneenpeöer/ 
öat  net  al  te  b?oeab  toasf/  om  te  ©elöe  te  trecnen/ 
geen  getooonte  3ünöe/  öan  in  occafie  ban  eenig  fecourtf 

boo?fj. 

<ffarc,t'; nael  tie« 
raet  f<c|j 
metten 

rant  en 
Den 
löacö. 

toant  öen  2dömirant  /  en  öie  gene  öie  met  fjcm  t  tact 
te  boren  öenferijg  geboert  Ijaööen  /  toiiöcn  öatmen 
^tljcnhe-^cljanö  aenginpen  f'onöe/  enöennöcre/ öatmen  fouöe  treeften  in  öe  25eti!toe/öoc?  öebegu^rm 
fte  plaetfe  en  öie  minfte  uetoaert  toeröen-    &a  öat^ 
men  Ijier  op  een  toijle  tijöö  gcöifputccrt  Daööe/  fonö<;r öatmen  bonöe/  öatmen  toilöc  refolbcren  /  uaöcmacl 
Dct  feber  toa.07  öat  öen  Caröinaei/  al-ecr  lp  ban 
buffel  bertrob/  gercfolbeert  Ijaööe  /  öoo?  periuafie 
ban  eenige  ban  öe  p?incipaelfïe  alöaer  /  om  tn  ör 
25ommelfe  5Deerö  te  treeften/  foljeeftljpöcnancü 
öoen  fcljepöen  /  en  betoonöc  een  goet  genoegen  te  Ijcü 
ben  /  ober  Ijet  generael  relaesf  ban  't  getal  bon  '1  Dolb öatmen  te  Belöe  fouöe  tonnen  b?engcn  /  om  öien  ̂ 0 
mer  öe  <öo?loge  meöe  te  boeren/  öicmen  efïimeeröe 
flerb  te  toefen  toel  2000  ïïupterenen  17000  man  te 
boet  altemael  ouöe  en  toel  erbaren  ̂ oleatan 
^e  Caröinaei  bertrocb  öen  27.  iReert  ban 

.ïjlöaeftricljt  /  en  nam  fijnen  toeg  ober  fturemonöe  en 
©enlo/  en  i&  öen  7»  2Cp2il  totöee$fgecomen/  ban 
toaer  DP  öatelp  Commiffarifen  afbeeröigöe  /  om 
't  ©olb  te  monfïeren  en  een  maenö  foltó  te  geben  ■,  en 
fcft?eef  met  eenen  aen  öe  ï^ooföen  ban  öe  Regimen- 

ten /  en  toonöe  öat  Dp  een  fonöcrlinge  mtfnoegen  liaö^ 
öe  /  öat  f)p  nu  Ijenlupöcn  geen  meer  gelö  conöe  geben/ 
ntet  toefegginge  /  öatter  ï;acfï  meer  gelö  tomen  fouöe/ 
om  't  3Doib  te  berblijöen:  CntcrtotjleljetHlcgcrm 
o?ö?c  toeröe  geb?ael)t  /  om  te  Bclöe  gebjae bt  te  to02^ 
Den  /  bonöen  fp  goet  öc  232tiggc  ofte  béngen  na  <£m- 
merib/  geltjft  geöaen  toieröe  /  maltenöc  öaer  ocb  een 
5Fojt  ober  öefelbe  ̂ taö/tot  betoaringe  ban  öe  23?ug- 
ge  /  en  Den  elföen  $P2tl  iö  öen  Caröinaei  /  Den  2tö- 
mirant  en  Dttgeöeeleï|oföcrtoaert0getrochcn/  la- 
tenöe  te  ïteetf  <©on  üamierc  öe  <0ufman  tot  43ou- 
berneur/  in  plaetfe  ban  3^on  peö?o  D'2Cubar  /  De- toelbe  Dat  <0onbemcment  liet  baren. 

I|et  geljeeïe  Hleger  bont  ftcïj  bp-een  Den  20,  %  p}M$  ©e 
in  De  (©uartierenban  <£mmerib  /  altoaermen  anDer-  ©pa«* 
maelraeDbielt/  en  Den  SHömirant  ftelöc  Den  aenfTagJf!!^"' op  ̂ cljenben-^cDanttf  boo:  /  a!0  Den  impo2tanften  nrcus 
Diemen  öoen  conöe  met  fuiken  bloepenDcnïeger/  bpract 
fepDe  in  fuöftantie  :   ̂ at  De  grote  acnfTagcn  öcit  fea"J? <Doo?lue ötigfte  peeren  en  nrote  p?inccn  betamen  /  en  i08e 
b?acljten  een  uniberfele  fatiffactte  met  ftclj  /  't  3n  öatfc  wtiien 
geluchen  of  niet  /  inöienmcn  Dit  Leger  in  aöfentïe  ban  btsmatn öen  Crt5-J|ertog  maclj  abontupren  /  öatmen  Ijet 
abontupre  om  't  gene  te  pijne  toeerö  iö  /  &t öcnïtën-  ©en 
^töanö  /  fepDe  ()p  /  iss  ïjupDen  öe  «Sleutel  ban  De  Cp-  ̂ nu* 
lanöen/  inöien  top  Dat  inertjgen/  fo  matten  top  oik  ̂ Sltm 
meefïer  ban  De  a©ael  enöcnilün/  en  binöcn  gcöeel  ̂ enfiag 

te  Doen  /  Het  ©olb  te  nemen  upt  öe  plaetfen  /  öaer  fp  ̂ollanö  De  banöen  en  boeten :  top  laten  De  ffflfeï  afgc-  cp 
bertointeren/  boo2DatDeHenteaeneomt/  en  Dat  De 
genten  gratf  öebbén  /  om  De  öupterije  te  onDerljou- 
Denj  maerDen  CarDinael  p2efenterenDe/  DatDp  te 
35ee3Sen€mmerib  bujben  fouDetot  ïjalf  2Cp?il  toe/ 
ïjeeftmen  beginnen  te  fianDelen  toat  beft  te  Doen  ftonD/ 
get  toelbe  eenige  ban  De  boo?ficDtig(te  DocDte/immerg 
fo  ontijDigtejtjn/  alfo  om  eenen  Sdenfïag  iiebt  te  ma- 
ben  /  De  befte  toeruftinge  i$  I  Defelbe  fecreet  te  bouDen 
totte  uptboeringe  toe ;  eenige  oo?DeelDen  Dienfielijb  te 
3ijn/  Datmen  toifttoaermen  De  ©O2loge  meenDe  te 
boeren/  om  o?D?eteftellentot©ib?e3S/  DoenDeDaer 
ban  $20bifie  Doen  in  De  beguaemfte  plaetfen/  confo?m 

fneöen  met  bier  «Steöen/  alS5Eutpben/  ̂ ^1^17^^' Etool  en  Campen  /  tot  aen  De  §2ee  /  Dctoelne  alöaer  ̂ rBants 
De  EupDer-^ee  genoemt  toerD  /  met  ttoee  Ruggen/  »oo?. 
Die  top-ntaben/  Deeene  ober  De  3lDalc  en  öan- 
Dere  ober  Den  ffiijn  /  en  59°  meefïer  ban  alle 
't  gene  tuffeben  Die  ttoee  föibieren  lept  ■,  toant 
De  naeft-gelegen^teDet^ünnietftcrb/  nocböe^|n= 
tooonöeriS  /  fepDe  Bp  /  feer  ottfe  BpanDen/  00b  bebbe  ib 
intelligentie  met  ecne  ban  De  macbticljfteenCDelftc 
ban  De  CpïanDcn.    ̂ jnDien  De  f  toaricbepö  bcfraet  in 
bet  fecourser  af  te  fnijDen  /  ib  berbtnDe  mp  m  t:  Doen,- 
beftaetfe  in  ï)tt  Daer  te  comen/  Datmen  ̂ cbupten 

bet  Deffepn.    ̂ e  CarDinael  beiclaerDe  bier  op  /  Dat  1  l)c\ibt  om  Den  pa£  te  berfoebcn  aen  bcpDe  3yDen; toart 
up  guam  met  intentie/  om  Den  ©panD  te  benautoen 
tn  fijn  epgenbupsS  /  en  nem  te  beoorlogen  in  fijn  cpgen 
ingetoanD/  en  bat  bP  ni  allen  geballe  De  3©ael  totiöe 
pafleren*  t|ier  op  bielen  in  öen  ïtaeö  ttoeeDerlep  aD- 
bijfen  j  toant  Defommige  toilDcn  Die  pafferen  /  en  an- 
Dere  gaben  boo?  /  Dat  bet  liebter  en  p20fnteltjber  toa^ 
op  De  ©elutoe  te  treeften  /  pafferenDe  De  fffel  /  toelbe 

ftibiere  nergens  na  fo  b?eeD  té  /  en  Datmen  om  't  felbe te  Doen  /  Eutpben  en  ̂ ebenter  innemen  moft  ■,  maer 
men  Weef  niet  lange  op  Die  opinie  ftaen  (alfomen  niet 
goet  bonD  fo  berre  ban  Der  banD  te  treeften/  en  in  2S2> 
banö  en  ©laenöeren  anDer^  geen  ©olft  te  laten  Dan  De 
Cternifoenen : )  <©aer  toaö  00b  berfcbepDenbepD  ban 
opinie  /  aengaenDe  toaermen  De  3©ael  pafferen  fouDe  •, VI.  5^eel. 

Daer  iö  DapperljepDo  genoeg  /  out  Dat  te  beftacn  /  onfe 
2Crtilierijc  i$  Heel/  en  onö  ©oetbolft  bet  befte  /  Dat 
Defe  ïanöeii  optgefien  bebben  /  en  Daer  bp  comcnDe  / 
Dat  top  u  ̂ oogbepD  tot  ©elö-^eer  Ijcbben  /  bicit  fou- öe onLö  bp-na  tonnen  onmogelyft  3bn  i  ̂Den  getjeden  mtt  u, 
ïïaeD  bielt  ïjet  bp-na  met  Dit  aDbijsV  en  Den  Caröi- g(n  tfi 
nael  begonDe  Daer  al  toe  te  nepgen  ,•  maer  fiir baröot  ttn 
bet  tooo?D  nemenDe  /  DeDe  fijn  befte  /  cm  te  betoijfen  gg»- De  ftoaricbepO  ban  Die  aenflag/  allegerenöc  boe  feer  muu^ 
Den  hertog  banfparma/  Daer  boo?  geb2ecft  baDDc :  m. 
felftf  Doe  \)et  Jpo?t  nocb  naulpo  tocerbacr  toas.    HU 
cbarDot  ïnfifteerDc  bier  op  feer/  en  boegöe  bn  Dit  er- 
empel  nocb  Diergeli)fte  tooojöcn/  inötenmen  bet  boo?- 
leDe  iaer  /  De  ©panö  fo  ftoaft  $ijnöe  /  algï  ïjp  nu  maeb- 

$  X  3  tltl-> 
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ticD  fê/nfet  öoet  bont  te  foefcen  De  |*fel  te  paforen  met  geDaen  Deeft  /  Doetoelmen  tn  't  Deen  gaen  en  tocberom gctoeiti/f)oefa!menal!Smiöea©aeIpatTeren/mfpijt  comen/  minDer  Dan  op  een  miii  na  aen  doesburg 
ban  Det  5po?t  /  en  ban  Det  geDeele  Xeger  Det  Rebellen/  pafferen  mofte  /  en  Doo?  eenen  toeg  Daermen  feer  litf> 
't  toclft  boo?fefter  Dertoaertf  aen  temen  fouDe/  om  Dat  telijft  €mbuftaDen  ftan  leggen, 
te  Beletten  i  Datmen  eerfi  Det  eene  Doe  /  't  toelft  ijs  De  3^en  felben  Dag  atë  Dit  ©oift  bertroft  /  3pn  ooft  bcr* 
ïïibiere  te  pafferen  met  een  looi&Depö/  öaerna'tgene  trotften  oen  Colonel  <©afpar  <§apena  /  met  fijn  ïte= 
men  moet  berfpillen/  om  een  DanD  nol  aerDe  te  torn-  gtment  /  en  De  ttoee  Compagnien  ftrcjuebuficro  nan 
nen  /  Datmen  Dat  berfpille  om  $immegen  en  De  «garmiento  en  3Cntonio  De  ftibag/ ban  Det  Regiment 
&tDattfe  Daer  tegenss  ober  te  toitmen ;  toant  met  jW* 1  nan  3£on  €arlo#  /  tie  Colonellen  ̂ tanlep  en  la  2&ar 
fcen  matDtigen  2leger  ais  utoe  ̂ oogftepo  Deeft  /  nan 
men  Dat  bepDe  toel  beginnen  op  eenen  felben  tp  ■,  en 
tnoten  beter  geraDen  fal  Dunften  /  na  Datmen  De  SBael 
gepaffcert  fal  3tjn  /  ̂tDenften-^cDang  te  belegeren/ 
Datmen  Det  Doe  ter  goeDer  upre,  toant De  Ribiere  eeng 

gepaffeert  3ünDe/  fal  't  in  onfe  DanD  fïaen  te  öoen  / 
't  geni  men  atëDan  oo?baerlpfcft  binDen  fal»  $|ier  op 
t$  Den  RaeD  gefcïjepDen  /  fonDer  De  refolutie  tont  te 
maliën/  Doetoel  Dat  een  nan  De  Colonetë  /  ftentre  öcn 
CarDinael  meer  genegen  tot  Den  laetflen  raeD  /  en  ge; 
Difcoureert  too?DenDe/  öatmen  in  alöerboegen,§tDen* 
nen-^cïjanö  mofte  naöeren  /  altoaer  't  maer  om  oen ©panö  te  ötberteren  /  boo2ftelöe/  öatmen  ̂ cDupten 
meöe  nemen  fouöe  op  3©agcn$  /  of  öatmen  boo? 
fïrootn  affonoe  laten  ö?i)ncneenige  ponten/  Die  toel 
toeg  :rufi  toaren  /  obermiötf  Det  beter  buis  De  nioeptc 
te  öoen  fonöer  nooö  /  öan  Doo?  geb?cft  nan  Dien  eene 
occafie  te  berltefen/  nan  in  Det  «ÊplanD  te  paffeten: 
tDotö  Dkc  bJterD  eben  fo  toepnig  nagclupfrert. 

<öoft  iögeljanöelt  ban  beplaetfenban'tïlcnogööm 
ban  Clebc  te  bcrlaten  •>  toant  öe  Caröinacï  toilöe  Die 
In  allen  geballe  reftitueren  /  en  Den  SCDmirant  iufU 
fteerDe  /  Datmen  Die  een  ti)D  lanft  betoaren  fonDe  /  tot 
öatmen  fatlj  Doe  öattet  mette  faften  aflopen  fouDe  / 
toaerfcDoutocnDe  Doe  periculeus  Dat  Det  toa$  octafïe 
te  geben/  Dat  De  f^ince  iBanritinö  Die  innam  en  Daer 
<öarnifoen  inlepDe  /  gclijlt  Die  fonDer  ttoyfel  öoen  fou^ 
öe/  't  toelïi  cben  fo beel toefen fonöe /  atëfirDtcbe; roben  ban  Det  gerief/  toaer  meDe  men  De  ©ib?eg  De 
ïtibiere  af  fouDe  Doen  brengen  /  en  ficD  te  bernooDfa^ 
ften  De  ©o?loge  te  boeren  ontrent  De  .ïiBaejS  /  metful^ 
ften  groten  fcDaDe  ban  fijn  epgen  3lanD  /  alleenlijR  om 
Dat  ban  een  anöer  te  ontlaflen  i  (€ot  öefe  tonfiDeratie 
Debben  ïiitDarDot  en  ifêorienfaert  geDolpen  /  alö  De* 
melfie  p?iitcipaïnft  naeft  Den  Dienft  ban  Den  Coninfe  be^ 
tcmmert  toaren  /  om  De  $eDerlanDen  te  berlicDten  / 
Die  fo  beïe  mogelijften  bja^  te  beb?ijDen  ban  DeurtotD- 
ten/OBarnifocnen  en  inlegeringen/en  DerDalben  i$f  boo? 
Datmael  Det  <0arnifoen  alleenlp  genomen  upt  <0en? 
nip  en  ,^ooft  /  om  Datmen  acDteDe  Defelbe  ban  geen 
impojiantie  te  toefen  /  al$  5önDe  naDer  De  .üHafe  Dan 
Den  Kij»  *  ̂ >entetom  bleef  boben  mate  belemmert  / 
alö  Det  ̂ paens  3legcr  Daer  ban  Dacn  tron  /  DerDal^ 
öcn  toaren  fommige  ban  aöböis  /  Datmen  Det  <0arni^ 
foen  Daer  upt  nemen  fouöe  /  eer  iiat  De  ̂ tatife  Daer 
Dtoongen  Daer  upt  te  tiethen.  Höaer  obermitjS  De 
CarDtnael  Die  ̂ taD  met  ïjarc  limitcn  /  o3rabe  5pre? 
Ö2ilt  ban  Den  55erg  gcfcDonftcn  DaDDc  /  Deeft  Dp  met 
fijn  23?oeDer452aef  herman  fobelegeDaen/  Dat  Den 
9CDmirant  cpntujR  refolbeerDc  De  ̂ pangiaerDen  en 

(Foi  ró.}  Den<J5ouberneur5jiuigo  De  €>taola  Daer  upt  te  nemen/ 
ooli  Debben  fp  beiliregen/  DatmenalDaeropDetCa 

lotte/  met  Deur  Regimenten  /  en  o5?abe  ̂ enrift  ban 
Den  25erge  met  400  paerben*  5E>tt  Bolfe  toiert  geen 
l^ooft  gegeben  /  De  CarDinael  ficD  te  b?eDen  DouDen- 
De/  te  belaften  goeDetojrefponDemie  te DouDen/  fon^ 
Der  toelne  geenen  aenflag  iö  /  Doe  licDt  Die  oor  3?  /  Die 
niet  alleen  ftoaer  toert/  maer  ooRonmtgelijfe;  Det 
toelhe  in  Deife  gelegentDept  een  giote  mio^acD  bp  De 
«^paenfe  geacDt  toa<s  /  gelijR  oor  niet  toepmger  fonDer 
reDen  't  gene  aen  Den  ̂ pangiaert  geDaenloterDe/  Dem 
benemcnDe  Det  boojDeei  ban  ober  De  anDere  ̂ aticn  te 
tommanDeren  /  fonDer  Difpupte  /  in  egalen  graeö  ban 
gualitepten/  gelyR  fp  fuflineerDen  Dat  altyDtf  p?eemi= 
nentie  gebjupRt  toasS  (Datiö/  Dat  De  «^pangiaerDen 
altijDiSboo?  alle  anDerei^atien  gep?efereert  toaren  ge? 
toeefl)  ten  toare  Dat  onDer  De  anDere  $atien  pemanö 
ban  groter  en  Doger qualitept  toare,-  en fulnö fufte 
neerDen  fp  /  Dat  fp  in  alle  iBilitaire  eeren  Det  boo?Deel 
beDoo?Den  te  Debben/  feggenDe/  Dat  fulfeis  ban  na- 
tupren  in  reDen  gefunDeert/  en  Doo?ouDegetooonte 
bebeiligt  toasff;  toant  fp  fuftineerDen/  Dat  bptnDen 
ban  De  ouDe  ïiomcpnen  /  Doe  fp  een  ̂?obintie  onDer 
De  Romcpnen  toaren  /  DaDDen  nopt  geen  DeerftDap^ 
pye  ober  Den  geb^upRt;  maer  Dit/  fepDehfp/  toaö 
Ditmael  te  Dupten  gegacn  /  Doo?  een  b?eemt  ̂ ?inte  / 
Detoelfte  toel  toa£  ban  Deiof  ConinhjS  epgen  bloeD/maet 
ban  een  b?eemDe^atie/  toepnigcrbareninï^rügsf- 
toetten/  en  mitiS  De  goeDertierenDept  banfijnaert/ 
al  te  feer  begeerig  om  OcD  te  boegen  na  Den  tijD.  ̂ un 
toasf  Dan  belaft  na  De  naafe  te  tretfeen  /  en  te  €>ennip 
een  ̂ cDeep£-25?ugge  temaöen/  enDaerteblnbcn/ 
tot  Datfe  työinge  tregen  /  Dat  Det  3leger  rontö-om 
«^cDenRen-^cDanö  lag  /  en  atëDan  ncmenDe  acïjt 
fhit&en  45eftljM$  upt  De  <0?abe/  en  Dertig  ̂ tljupteit 
uptecf!Bafe  op  JBagenov  te  berfoefeenoberDe3©ael 
te  tomen  beneDen  ̂ immegen  /  en  foo  Dun  Dat  gelunte 
fitD  te  fo?tificeren  /  en  Den  CarDinael  te  bertoittigen  / 
DetoelRe  DatelnR  Dertoaertg  comen  fouDe  Dun  tt  fecou- 
reren:  €n  inDien  'tgebielDaffpniettonDcnoberto- 
men/  nocDte  Den  boet  inDe  25etutoc  trygen/  toiert 
Dun  geo?Donneert  Datfe  Dan  De  ©oo?n  ̂ eDanfc  fouDen 
fien  aen  te  gröpen/ban  Detoelfte  De  Caröiuaeï  befcDepö 
DaDDe  /  Datfe  niet  toel  op  Daer  DoeDe  toag ;  en  't  felbe ooft  niet  gelucftenDe  /  toert  Dun  epnDelp  geo?Donneert 
(alfo  Dun  een  feuerc&ppe  DaDDe  gerappo?teert)  Dat  in 
De  ̂ taD  ban  25ommel  een  fïuft  ban  een  <85o?Dijne  en 
cen^Soltoerft  aen  De  €>ofï-3ijDe  geballen  toa^/Dat  fp  te 
Ifêegen  De  ̂ ilSafe  pafferen/  DiebpCrebeteurtoeDer 
fouDen  pafferen  /  en  innemenDe  Det  Cafïeel  ban  ï|eel/ 
bertoacDten  fonDer  ficD  ban  Daer  te  geben  /  tot  op  an^ 
Deren  iafl/  gerefolbeert  5önbe  beboo?f3<£taDteöe* 
legeren. 

fteelban^cDnpIeb02cDD2ie©aenDelen^uptfen/ban  T\€  <0?abe  ban  igoDenlo  Deeft  ontrent  Defen  tijD  / 
Den  felben  <©?abe  JFreöerift  in  <0arnifoen  leggen  fou 
De  /  met  lafl  Die  plaetfe  te  betoaren  fo  lange  altf  fp  ton* 
Den  /  fonDer  perijuel  ban  Daer  eere  en  reputatie.  €n 
obermité  Dat  in  Defe  toiffelinge  te  Doen  /  en  3^eute* 
torn  ban  3lüftocDtteboo?fien/  fitD  cjeen  geringe  pe- 
rijfteï  p^cfenteerDe  /  Den  p?inte  USauritiS  notD  al  bp 
ï&oegburg  leggenDc  met  1 000  man  te  boet  en  2oopaer* 
Den/  fo  iö  <Don  Carlo^Calomabelafl/  Dat  Dp  met 
4000  man  ̂ pangiaerDen  ban  fün  ïtegiment  /  en 
ban  3loupö  De  ©illar  /  4000  man  ban  De  ̂ atien  /  en 
600  $aerDen/  onöer  'tbelepD  ban  De  Capitepn^on 
^joDan  öe  23?atamonte/  na  vDeutetoin gaen fouDe/ 
en  Daer  upt  nemen  De  grote  2CrttIlerije  Die  Daer  toa#  / 
te  toeten/  D?ie  ïjalbe  CartoutocneneenftuftbanDe 
finnen  25?ugge  /  toelfte  Dingen  Daer  gebleben  toaren 
ban  D«  boojgaenDe  Seger/  D«  toelfte  Dp  gelutfticD 

Den  nabolgenDen  25?itf  aen  Den  |£eereban  <©löen= 
barnebeltgefcD?eben. 

Dele  ,  Erentfefte  ,  byfondere  goede  Vrund ,  %tftf 

U  E.  ïijn  van  my  alle  vrundfehap ,  liefs  en  goets  J*£n  &<* 
te  voren ;  alfo  ik  my  gehaeft  hebbe  alhier  te  co-  ba^  »f  f 
men,  fo  vinde  ik  die  van  Embden ,  datlytotjienlo/ 

Utrecht  zijn  in  de  fcholegegaen,  en  datdieMagiftraet  j""  W« 
niet  veel  gehoorfaemheyt  heeft.    Weshalven  dewijl  van  ®  jjjjj, 
vijf  Vaendelen  noch  vooor  de  Stad  lagen ,  daer  mede  de  taet  nan 
Gemeente  niet  fouden  gedenken ,  dewijl  ik  wat  flerker  $?°Uan» 
ben  als  ik  anders  comen  (oude,  om  de  Soldaten  met  prac-  j^j j£ 
tijke  daer  binnen  te  brengen,  alfo  die  Borgerij  e  geheel  gel. 
malcontent  zijn,  fo  heb  ik  mijnen Hofmeelter  Herman 
tot  hun  gefonden,  en  haer  te  kennen  gegeven,  hoedat 
ik  mijn  Huysvrouwe  gaerne  by  den  GravevanOlden- 

burch 
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burgh  hadde,  dewijle  mijns  Broeders  Sal.  Gemale  eene 
Hertoginne  van  Lunenburch  daer  ware ,  die  mijn  Huys- 
vroüwe  gaerne  aenfpreken  wilde,  dewijle  ikle derhal- 

ven fo  lange  tot  Embden  wilde  laten  wachten,  totdatfe 

van  den  Grave  vanOldenburg  fekerer  overgehaelt  moch- 
te worden;  wat antwoordemy (al wedervaren,  lalden 

tijdgeven;want  ik  tegenwoordichop  het  EylandWefter- 
land,  na  befcheyd  wachten  fal,  fo  verre iy  mijn  Huys- 
vrouwe  innemen,  fo  foude  ik  my  met verfche Paerden 
of  Coetfen  daer  maken ;  doch  fo  fy  niet  goet  vinden ,  dat 

mijn  Huysvrou  daerincome,  fo  fal  ik  my  na  Lyer-oort 
te  water  begeven ,  en  gelijkvoets  mijn  die  reyfe  bevorde- 

ren.    Alhier  is  een  Bode  van  het  Sticht  Munfter  geco- 
men,  die  bracht  Brieven  ,  dat  de  Lant-Grave  met  fijn 
Volk  in  het  Sticht  van  Ofenbrugge,  en  den  Hertog  van 
Brunfwijk  ontrent  eene  Abdije  Carfije  leggen  fouden , 
doch  ik  houde  het  noch  onwis,  tot  dat  ik  lèlfs  daer  van 

tijdinge  crijge,  waer  van  ik  niet  laten  fal  u  E.  te  adverte- 
ren, waerom  het  goet  ware  datter  een  Poft  tot  Delfzicl 

leggen  mochte ,  om  fo  veel  te  eer  van  als  tijdinge  te  mo- 
gen hebben,  fo  ik  defe  gelegen  theyt  niet  alleen  van  Emb- 

den; maer  ook  van  beyden  Graven  vanOldenburg  en 
den  Graven  van  Embden,  die  Krijgsvolk  tegen  den  an- 

deren aengenomen  en  fich  befchantft  hebben  ,  gemijdt 
hadde,  fo  foude  ik  mijnen  weg  over  Lingen genomen 

hebben,  en  op  Ofenbrugge  tot  den  Biflchop  des  Herto- 
gen van  Bruynfwijks  Broeder ;  maer  dewijl  ik  den  Her- 

toge  gefchreven  hebbe ,  dat  ik  het  over  Oldenburg  en 
Embden  foude  adverteren ,  fo  derfik  het  niet  beftaen,  ik 

hope  evenwel  geen  tijd  teverliefen,  door'tvertrecken 
des  Vyands  over  den  Rijn ,  en  verandering  der  refolutie 
ïö  genomen  is  geweeft;  doch  fode  Vorften  lult  tot  den 
handel  hadden ,  fo  hadden  fy  noch  oorfake  genoech ,  om 
de  veranderinge  der  Religie  tot  Wefel  ,  of  de  Vyand 

ïchoon  alle  die  Tijtelen  verliete,  't  welk  een  grote  fake 
'is,  een  vreemt  Potentaet  die  met  den  Rijk  niet  te  doen 
heeft,  een  StaddesRijks,  dievandesRijks-verwanten 
is,  de  Relige  af  te  fetten  en  de  fijne  in  te  ftellen,  het  welker 
hieten  ,  fo  dat  toegelaten  werde  ,  hodic  mihi ,  cras  tibi, 
daerom  wilden  de  Vorften ,  de  reputatie  behouden ,  fo 

fouden  fy  met  den  Swaerde  de  voorgaende  Religie  we- 
derom in  Wefel  fetten,  en  de  Papen  aen  den  Galgen , 

daer  in  als  die  gefondiget  hebben ,  anderen  tot  een  exem- 
pel, hangen  laten,  daer  toe  wil  God  fijn fegen geven ; 

maer  dewijle  my  der  Vorften  refolutien  niet  kenlijk;maer 
bedenkelijk  is ,  fo  is  noch  meer ,  om  aen  u  E.  mijn  ganfeh 
dienftlijk  bidden ,  eenen  vanqualiteytmetinftru&ietot 

Bremen,  aen  eenen  mijnen  Coopman,  die  alle  mijn  fa- 
ken befchikt,  JohanClampgenaemt,  wilden  fchicken, 

met  inftruclie  en  met  geld,  daer  mede  fo  verre  de  Vor- 
ften niet  voorttrecken ,  noch  dat  Krijgsvolk  aen  de  Hee- 

ren  Staten  niet  fchicken  wilden,  heymelijk  noch  opent- 
lijk,  of  dat  Krijgsvolk  afdanken,  dat  hy  in  dien  gevalle 
mocht  weten ,  hoe  hy  hem  foude  houden ,  ook  middel 
hebben  het  Krijgsvolck ,  dat  de  Heeren  Staten  begeeren, 

voort  te  brengen,  't  welk  alle  foude  zijn  dat  uyterfte ;  dan 
u  E.  fal  my  by  mijn  Eeren  geloven ,  dat  ik  het  my  fal  aen- 
gelegen  laten  zijn,  als  of  het  m  ij  neyg  en  fake  ware,  dan 

'kan  ik  het  maken ,  dat  het  de  Heeren  Staten  niet  een  ftuy- 
ver  coften  foude ,  daer  toe  foude  ik  voorwaer  mijn  uy- 

terfte vlijt  niet  aen  laten  ontbreken,  gelijk  ik  my  foude 

regulen  na  defelve ,  die  de  Heeren  Staten  my  fenden  fou- 
den ;  dan  fo  hy  defe  reyfe  de  Heeren  Staten  en  fijn  Excell. 

geen  dienft  conde  betonen,  fo  hadde  ik  veel  liever  een 
been  gebroken ,  dan  in  tegenwoordige  gelegentheyd  van 
fijn  Excell.  getogen  te  werden.     Uwe  E.  biddende ,  die 
wil  als  den  verftandigen  daer  in  arbeyden ,  dat  my  van 

den  Heeren  Staten  bevolen  werde ,  't  gene  tot  Godes  Ee- 
re  en  der  Landen  welvaert  mach  ftrecken.    Tegenwoor- 

dig fo  ik  mijn  Brief  wildefluyten,  focomtmijnHofmee- 
fter,  enbrengtvan  die  van  Embden,  mijn  die  antwoor- 
de,  dat  mijn  Huysvrou  daer  willecom  fal  zijn.   Ik  wilde 
dat  die  Gemeente  geen  quade  fufpitien nemen,  en  der 
Magift.  opinien  waren.  Mijn  Hofmeefter  feyt,dat  fy  yet- 
wes  ftille  zijn ;  maer  ik  forge ,  dewijle  gifteren  de  afteke- 
ninge  gefchiet  is ,  van  een  Schanfe  voor  de  Stad  te  maken, 

dat  die  van  binnen  weder  geroert,  die  van  binnen  we- 
derom op  nieu  oproerich  zijn  fullen ,  fo  wil  ik  my  aldaer 

niet  lang  verfuymen:  Ook  feyd  mymijnHof-meefter, 
dat  de  Vorften  tegenwoordig  tot  Mcydenburg  vergadert 
zijn;  Vorften  van  die  Vergaderinge  veel  nadenVyan- 
den  vertrecken,  ftaetmy  niet  wel  aen,  dochmoetmen 
hopen  ,  dat  God  de  Spangiaerden  bewefen  tyrannijen 
niet  voorftaen  en  fal.  Wat  vorder  volgen  fal,ial  den  tijd 
leeren,en  aen  fijuExcellentie  en  uE.gead verteert  werden, 
met  bevelinge  van  Gode  Almachtig ,  die  u  Ed.  met  alle 
den  uwen,  voor  alle  quaed  wil  bewaren.  Datum  Delf- 
ziel  den  30  Aprilis  1 5-99.  Onderftont,  U  E.  ganfeh  dienft- 
willige  vriend  altijd.  En  was  ondertekent  Pbiltps  Graef 
van  Hoherdo.  De  fuperfcriptie  was ,  A  Monfieur ,  Mon- 
fieur  Oldenbarneveld  ,  premier  Conlèiliier ,  &  Advo- 
caetdeHollande. 

T^eremufitDen  öe  p>incc  HOauritmg  c^en  feftcc- 
J-^ijcpti  nocljtc  aöbcrtcntictonnenfeebecomcn/  tont 
öc  ©panö  in  fin  ijaööe  /  of  toat  Ijp  Doornemen  toilöc  / 
ig  met  fnn  leger  ban  3£oc0ïmra  opgeb?ofteiy  en  nncn 
leggen  tuficDcn  [jet  <ï£>o?p  ban  ,&ebcnaer  en  öen  üijn  / 
fonöer  ober  te  treeften  in  fee  25etutoe  /  cm  fee  fflel 
niet  te  berlatcn  /  mogclijft  b?ecfcnöe  feat  fecn  ©panfe 
nocb  epnbelnft  foufee  foeftcn  feaer  ober  te  pafferen :  ̂p 
machte  een  25?ugge  tot  aen  Ijet  <£planöjen  /  genaemt 
onfe  ̂ ebenaer  /  tertonlc  Ijpban  ̂ ernïjem  fee  ïïibierc 
optoaertg  <*icl)cpen  crecg/  om  feie  te  maften  tot  aen 
Öet  (Colljupsf  toe.    ifêiöfeelertijög  i$  <6?aef  Jpreöcrm 
aen  fee  3i)fee  ban  €mmericft  gemarcfjeert  met  7000 
llöan  te  boet  /  en  12  Compagnien  $aerfeen  /  metten 
CommifTaris?  «Bcncrael  /  en  ïjeeft  fijn  % eger  gefïagcn 
ontrent  tegen  ober  ̂ cljenften-^rtjang  /  öctoelftcbp 
feen  felben  öag  al  eenige  fcljaöc  bcgonfee  te  feocn  /  met 
negen  ftucfeen  <0efcöute7  öiel)pmefeegeb?acUtfjafe; 
fee.    «aoft  $  feen  Caröinael  opgetroeften  met  fee  refïe 
ban  ïjet  Pleger/  te  toeten/  feettoec  Regimenten  ban 
<Don  Carlos  en  lonpg  feel  Billar/  fee  Italianen  /  en 
nocJ)  3000  Höanbanfeea©alenen<©uptfen/  enbu> 
benfee  feen  Caröinael  en  fnn  $|of  gclogeert  te  <0?iet^ 
fjupfen/  een  clepn^teöcftenbanl)ct||crtogfeomban 

Cleeflfjöctlegcr  itf  een  mijle  tocego5  boboer  getroeften/ tot  tegen  ober  ̂ eljcnftcn-^rljansv  anfeers  niet  öan 
fee  atëael  wftcljm  bepfeiit3önfec/  eirfanöcrcn feaegs 
ïjebben  fp  fee  ̂ êcljanfe  beginnen  teüefcfnetenmct  12 
ftneften/  fo  feat  ter  oojfafte  ban  feit  fcijieten/  atëban 
't  gene  feat  <6raef  dfreöcriftbattö'anöennöegeita* öelnft  feefee  fpelen/  geenbüftigmenftfjcnbuptcnöaer 
ï^erften  geften  toeröen ,  feoeïj  feen  $?ince  Jïfêauritiug 
yeeft  feaer  Ijaelt  in  boo?fien  /  toant  feien  nacïjt  /  3tjnöe 
öen  28  2fip?il  /  ïjeeft  lip  feaer  in  gefonfeen  800  <£ngelfe 
^olöatcn/  met  öonöerfe  pioniert  /  feetoelfte  boo?  feen 
öag  al  een  loopgraf  ftaööen/  begonnen  te  toereften 
tegeng  öen  ©panfe  ober 7  ten  cpnfec  om  f)ct  obere omen 
te  beletten,    <©en  2üömirant  logceröc  op  een  Caff  cel; 
ften  feaer  ontrent  -,  maer  öie  ban  'tifojtlKbbenöat 
baefl  om  berfee  gefcijoten  met  ijaer  <6efcl)ut :  «anfecr? 
tuffcöen  lieten  <©?aef  f  reöcrift  ban  öen  25erge  /  norfj 
feen  mfemirant  ooft  niet  /  met  l)aer  <©efcljut  op  ïjet 
5po?t  gefïafeelijft  tcfcljieten/  enlKtfcIjietenïneltmet 
öen  mtïjt  niet  op  /  aen  geen  ban  uepöen  3ijöen  /  öotfi 
öejS  ©panösf  <6efcl)ut  öeöe  anöerg  fonöerlinge  geen 
fcljaöe/öan  featfe  öe  ̂ upfen  ontflue  Hen  feïjoten :  maer 
öie  ban  't  3Po?t  oft  ̂cftenften-^cBanö  öebbctt  meer 
öan  400  menfcljen  met  Ijen  43efcöut  omgeb?acï;t  /  en 
toel  fo  bele  en  meer  gegnet|t.    <Den  Caröinael  ftaööe 
onöertuffcïien  be252tigge  boo?€mmerift  boen  af  b2en^ 
gen/tot  toat  meer  öan  een  Canon  ft  noot  aen  öt^cDcn^ 
ften  «ScDantf/  toaer  öoo?  bevne  leger j$  tot  malcanöe* 
ren  conöen  comen/  met  toepnig  omtoeegsf/  fonöer 
öattet  ban  noöc  toa^/öat  bet  leger  ban<0?acf  ipreöe; 
rift  /  alfmen  optreeften  toilöc  /  beljoef öe  öoo?  €mme^ 
rift  te  treeften/  obermitiS  öen  Caröinael  feen  hertog 
ban  Clebe  fee  refïitutie  ban  öie  «^taö  geacco?öeert 
Öaööe/  onöer  ronöitie/  öat  bp  öaer  1000  ̂ ancbeöcrtf 
binnen  fouöe  leggen/  en  fnn  Crcellentie  ©olftöaer 
tipt  üoufeen  /  en  ̂ paenö  <0arnifoen  innemen/  fo  toan^ 
neer  öen  Éömirant  of  öen  Caröinael  3§nö?cao  fnïjc  op 
fjem  fonöenbcrforftenj  öoclj  toeröe  öe  rettitiuie  notö 
al  boo?  een  tijö  uptgefrelt  /  tot  feen  febenfeen  |Bap. 

%  r  4  ^cn 

5  3? 

fFoi.16.) 

rftiuj 

tnftc 2cgcc ban 

buig  op. 

S3panD.!ï 
Xrgec tornt 

boa; 

ftcn- 

fcüantg/ 

lit  DP 



$i6 

b?eehc 
lDfïter 
cmoji 

Het  fes  endertigftcBoek 
©e-s      tdimi  atfttfïen  öag  öact  na  t»atJ^t  Icget  öeg©panög 
©panD?  ö00?  ̂ cfjcHftcii-^cOantss  toaggetomcn  /  3Ü«  fp  toe- 
SS"    öetom  opgeb20ften/  en  ttf  «02aef  Jpreöcrïft  okicrgeto- 
6c{m.  men  aen  öectf  3ijöc  /  ca  mattljetenöe  öcss  anöeten 
ft-n-      öacg$  met  öen  gcljcelen  Eega*/  ig  gaen  leggen  bp 
-*cö-an*#rancnfoifg/  't  ahöct*  ©olft/  te  toeten/  ̂ apena/ 

25atJotte  en  ̂tanïcp/latenöe  tot  <0ennip  ecnitt)  öoife/ 
on  öe  232tigge  on  te  manen/  5ijn  metatötfhitften 
<U5efcfiï!tö  en  öctüg  «Stripten/  elt  opecnï©agen/ 
gepaffeertna  öc  beftemöe  piactfe/  altoaer  fp  öe:B3ael 
paffeten  fouöen/  ontrent  ttoee  mijlen  beneben  $im? 
merren  /  en  Dat  fo  fettetelijft  al$  fp  motljten  -,  öan  alfo 
öef jnnft öicn natljt alsfp mattljeten  fouöen/  feet te? 
^muljtig  toaov  en  öatfe  mecnöcn  oöet  te  toefen  eet 
öen  öagö  aen  quam/  fo  toaten  öc»genfoglaten 
onbequaem/  öattet  ö?ie  tipten  toasna  Dentonnen 
Mjgahï*/  eet  fp  öaet  quanten/  tot  gtoot  atljtetöeel 
ban  Daten  Süenjïagjtoantöen  <©ouöeineut  öan  #im 
tmgen  toa$  Ö002  öe  ̂ m^  öaet  öan  öettoittigt  ge? 

tooien  /  mits  't  toelfte  öp  öateltjft  \xkt  €>02logs' ^eïjepen/  Die  önalöactïjaööe/  tegens  öat  öaet  pet 
fouöe  mogen  boo2öallcn/  öe  föiöicte  af  Ijaöbe  gefon? 
öen  /  en  lauftsf  ben  Wjb  afqc(cl)üu  ötet  of  öijf  öonbert 
jannen  /  m:t  laft  ont  ben  ©panb  öe  pafifagte  te  öe? 
letten/  en  ooft  öe  $2Mtej^autiüuöbaeröangcaö? 
öeticett  /  öte  tetftont  een  öeel  Bolt  öertoaett£  afbeet? 
öigöc:  <&cn  ©panö  tetplactfegetomcnjijnöe/  öe? 
goaöen  gcquelt  te  toetöen  mettet  frijieten  öan  öe  v£>02? 
logtf  JtffKPcn/  toaerom  fp  öefelbe  moftcn  öocn  öct? 
Ijujïfoh  met  fjaet45iftf)ut/  ftötetenöe  ttoee  Stoepen 
in  öe  gtonb  öie  lanrt  bleben.    Eapena  /  öie  öen  laft 
öan  öc  <§cï)nptcn  genomen  Daööe  /  öeöe  fuift  öeöoit/ 
öat  ftp  öaet  al  tuien  inöeföibietegcttegenöeeft/  en 
fijn  ïMft  begonöe  öaet  al  in  te  gaen  /  alööe^tattfe 
Hact  tct  pïaetfe  quanten  /  enöe  feet  öifc  met  föocttf  en 
jBufauetten  fesjoten/  niet  fonöct  fcïjaöeöan  öege? 
ne  öie  nootfaHeüjft  oöet  ijet  blatne  mofien  gaen  ,•  öe 
^tatife  onöefcïjaöigt  blijbcnöe/  alfo  öte  op  Ijeutboo?? 
Deel  lag  m  /  en  befcDutting  boo?  öaet  öaööen :  Jliette? 
min  §Üapena  en  ö'anöet  Coloneltf  atbepöen  feet  /  om 
ftet  ©oife  te  ftöepen  \  maet  öemet «enöe  öoe  ftoaetujft 
öatfe  nn  fonöcn  tonnen  oöertomen/en  fienöe  alle  ogen? 
blieft  meet  en  meet  ©olu#  tomen  /  öte  ïjen  niöct  ïjaefl 
beftftantflen/  en  öen  öe  cöettomite  fotïjtcn  te  beletten/ 
lebben  g^t etölöeett  öe  fötöïete  neöettoaettsf  te  mat? 
tlyxtxi  l  ïjouöenöe  öefelbe  alöetit  aen  öe  tctDtet  ftanö/ 
aeiijs  p  Ucn  geljcelen  öag  geöaen  Debben  /  fonöct  an? 
öct  öoo^öeel/  öan  tiAt  öc  ̂ tattfe  mecttijögtregen 
om  te  bctgaöcten/  öetoelne  al  flctnet  toetöenöe/  ttot? 
ften  ncffeittf  öe  Bpanö  aen  ö'anöet  5üöe/  ftljtetenöe 
03  ma'canöctcn  /  Doctocl  met  tlepne  ftftaöe  /  oöet? 
mtt^  sKote  bzccötftcpö  öan  öe  ïtiötete,  öefelbe  f  toa? 
rtgljepö  öonben  fp  ooft  in  öc  ̂ cljanfe  öan  öe  ©oo?n  te 
befpjmgen  /  blpenöe  Doe  litljtelijft  öat  öicn  geïjeelen 
ïjoop  ©oïftjS  /  tik  ï)un  aen  öc  anöet  3ijöe  öan  öe  föibie? 
ïc  öonöcn/  ficl)  öact  binnen  tonöc  begeöcn/  enge? 
fcïjicöcn  Ut  allcsf  niet  fonöct  altetatic  en  bet ftfjepöen? 
ï)ept  öan  opinc  öan  öc  Colonclö ;  toant  ̂ apena  toas 
öan  aööijtf  getoceft/  öat  fonöct  fïcïj  te  ftipmcnmctte 
(Oo:logö  ̂ toepen  te  öctöiijöcn/  ï)ct  öolft  fouöe  be? 
ginncn  oöet  te  ttctftcn  /  öp  felfg  öe  ©oo?totl)t  öoc? 
vatöc.    ̂ tanlcp  öicl  öact  na  öct  fclöe  aöbijgtoe/ 
JLiocïi  la  25a2lottc  toilbe  öact  toe  nopt  öetfïaem    €pn? 
Dclp  Ticeftct  ïjtm  alle  ö?ie  gocö  gcöotöt  /  öattet  öun 
rui  ftonö  te  öerfoeften  Ijet  ttoccöc  pointt  öan  ïjun  3ln? 
fiïwtk  I  en  öatfe  neerfïigïjcpö  bcl)002öen  te  öocn  /  om 
intte  23ommclfc  JBectt  tegetaften/  ccröatöc^ta? 
tifc  (jcnücöcn  eonöcn  öoo?tomcn-  Sllöiig  Ijcbbenfe  fjet 
eetfïe  öocjncmcn  moeten  öetlaten  /  en  Ö002  oncenig? 
nepb  öct  i^oofben/  öcbbenfeljctttoecöebpöetljanö 
gnomen/  en  51J11  öcnöolgenöennatötgctomcn/  en 
cc  ̂ cljnptcn  toeöet  uptöeïliöictegcttcgcn5nnöe/ 
3ijn  na  IBcgen  gcmattljcctt  /  altoaet  p  öe  Höafe  paf? 
fcctöcn/  en  eenen  öag  ennatöt  öoo?  2ö2abanö  ttet? 
ftenöe  /  in  grotct  öaeft  /  3ijii  fn  öefcïöe  tócöet  gepaf? 
fcett  in  !)et  ̂ 02p  öan  €mpcl  /  fonöct  toeöetitanö  / 
bic  pet  te  beöupben  Oabbc  /  fienöe  fitD  op  öc3©eett/ 
Hebben  p  öct  Caftecl  öan  i^eel  ingenomen  /  öettig 

mei. 

l$99. 

I^ollanöfe  ̂ olöaten/  öte  öaet  op  m  <©atnifoen  lagen/ 
atë  fp  fagen  öat  öe  ̂ pangiaettg  oöet  öe  mi\iki2  qua? 
men/  Ijcbbcn  tyt  felöe  öetlaten/  en latenbe <©atni?  7 
focn  te  ï|cel/3ijn  fp  öoo2tgcttotftcn  tot  oöet  Dc^tfjanS 
öan  Cteöctcut  /  en  plantenöe  Daet  ̂ ttillettje  op  öen  ©*««&« 
^>i)ft  öan  öc  jffèafe/öetoelfte  tufftöcnbcpöen  toaö/ftcb?  yUa£ 
ben  öe^upfen  öan  öicn  begonnen  onöet  öe  öoet  te  fc^k-  ttmm% 
tcm25innenCtcöetcutlag  öen  Capitepn  ,$p20ng  met  *omt 
fnn  ©aenöcl/en  tfeflig^cljuttctcn  upt  J£eufben;en  öen  5rao? ^ömitant  öct  fclöe  beftfnetenöe  öen  elföcniBap  met  SS? 
ö?ie  (ïuften  /  iö  fjcm  öcfclöe  na  DeiSocne  oöctgegeöen/  't  ttufcfc 
met  tonöitie  öact  getoapent  te  mogen  uptttetften  na  Jp  .öe- 
^cmctt.25pCteöeteut  öeöe  öenlömitant  ecn2$2ugge rcD maften/  en  aen  öe  ̂eelfe  3iiöc  een  (jalöe  USane/  tot  öe?  creue* 
toatingc  mt  felöet.    ̂ aetna  öceftfnncnEegetal-  »m» 
om  geftoetft/  en  in 't  €planö  gelopen/  pogcnöe  on?  g^Jf1 ttent  ïloffum  (oöet  öe  3©ale)  inöeCiclfcïBcetttCrant 
tomen/  öan  epnöelijft  i$  öP  öen  öijftienöcn  öoo?  öe  «berge* 

^taö  25ommeïgeöaïlcn/  öcfelöetoclftctft  beleggen? Bebeu* 
öe /  aen  öe  eene  3ijöe  alleen  tot  (0enfel  /  en  op  öen  <8en?  (m.t7.j 
ftfjen  ̂ ijft/  öaet  ïjp  mimi  öan  't  <0cftöutuptöet 
^tab  beftöabigt  tonbe  too?öen ,  öocD  öetoplefijn  <£t?  ®fe"ïf&' tellent.  beftent  toasf/  öat  öe  ,§taööan2&ommelge?S: 

noegfaem  aen  ö'ecn3ijöe  open  lag  /  oöetmitss  öaet  een  boo? 
Boltoctft  genoegfaem  öctnieut  engetepateett  toetöe/  ®omi 
fo  iö  fijn  <£rtcllcntiefelf£  binnen  öer  ̂ taö  25ommel 
getogen/  om  öe  2&ö2getijemoeötegeöen/  02Ö?ege? 
jlcltftebbenöe/  öat ftèm 't Ecgetöolgen fouöe/  öact 
öan  fijn  €ttcUenttetct(tom  öe  Staten  <©enetael  öet- aööctteett  üctft. 

3£e  ̂ eeten  Staten  <0enetaeï  öctftacnöc  /  öat  öen 
©panö  na  bommel  toaö/  enftcnncnöcöoeöeclaen 
öe  tonfetöatie  iiet  «^taö  gelegen  toaef  /  en  öat  fnn  €jt~ 
teil.  nem  felfö  petfoonlijft  öact  binnen  bcgcöcn  öaööe/ 
Öcbbcn  tacöfacm  geöonöcn  hm  ̂ eete  öan  ©löenbat? 
neöelö  /  tcrftonöt  öettoacttö  te  fcnöcn  bp  fnn  €ttcll» 
tot  toelften  cpnöc  fplupöcn  öen  felöen  mcöc  gegeöen 
Öebben  öen  naöolgcnöcn  25?ief  öan  Cteöentie. 

Doorluchtige  Hooggeboren  Vorfl. 

WY  hebben  feer  gaerne  uyt  u  Excell.  fchrijven  van  ̂ Sfj1» 
gilteren  verftaen,  des  felfs  comftetot  Bommel,ver-b'anö'eef 

hopende  dat  defelve  fo  fterk  gevolgt  fal  zijn  van  Ruyte- peeren 
ren  en  Knechten  ,  dat  den  vyand  in  de  Bommeler  Weert  éMaten 
overgecomen  welènde,  aengetaft  en  daer  uyt  verdreven  te^i%n 
fal  mogen  worden,     Waer  op  wy  goet  gevonden  heb-  ftju  <Cjr, 
ben,  u  Excell.  nader  onfe  goede  meeninge  te  doen  ver-  «Hent. 
(taen ,  door  den  Heere  van  Oldenbarneveld ,  Advocaet  toPejCc" 
van  Holland ,  brenger  defes ,  die  wy  daer  toe  verfocht  ban  <©U 

en  gecommitteert  hebben ;  verfoekenen  begeerenoverbenöat» 
fulks ,  dat  u  Excell.  gelieve  den  voorfz  Heere  Advocaet  $$0/ 
hier  in  te  horen ,  en  volcomen  gelove  toe  te  ftaen  als  ons  caet  ban 
felven.    Hier  mede  bidden  wy  den  Almogende.  foliant. 

Doorluchte ,  Hoog-geboren  Vorft,  U  Excell.  te  hou- 
den in  fijne heylige protectie.  Wt's  Graven-Hagedén 

achten  May  1^99.  Joan  Santhen  Vt.  Onderftont,  u  Ex- 
cell. goet-gunftige  Vrunden,de  StatenGenerael  der  Ver- 

eenigde  Nederlanden.  Ende  lager,  Ter  Ordonnantie 
van  defelve  C.  Aerftns.  Het  opfchrift  was,  Aen  fijne 
Excell.  en  met  het  Zegel  van  de  Heeren  Staten  Generael 
toegezegelt  met  roden  wafle. 

3F>en  öoo?f5  ̂ eete2Cööotaetöan$töilanötot2$Qnt?  ®mw 
mei  tomcnöe  bp  fnn  €ttcll.  met  goet  conöop/  bjatöt  bocaet 
ooft  meöe  een  goeöe  fomme  gclöjS  /  fo  tot  beljoebe  öan  S^J* 
öen  3leget  en  totte  3©etften  /  öie  fijn  €ttell.  öeöe  ma?  tM-tat 
ften  en  befleöen  /  gclijft  Op  getooonlijft  öat  toift  te  paf?  ssom» 
fen  al£  \}p  na  öe  Xegetègefonöen  toiett  /  öat  öP  öan  wet. 
met  eenen  een  goeöe  fomme  gelög  meöe  b?atöt  /  öaec 
0002  öp  alt{jö;S  toeltom  toaief/  fo  bpöeïluptetijeen 
©oetöolft  /  al$  bp  öe  aennemetsf  öan  öe  JBetftcn.  %\$ 
\)P  nu  bp  fijn  <ü;jttell.  getomen  toa#  /  en  ban  öen  felöen 
öctftaen  (jaööe  öe  gelegentljcpö  öan  öc£  ©panösS  %t^ 
get/  en  toat  fnn  öoojnemenen  öeffcpn  ftöccn  te  toefen/ 
altijö  öetnam  tod/  öat  öefelöe  ©panööactfolttöt 
niet  öan  öaentoa#teöetö2ijben/  altföe^eete^ta? 

ten 



*Ï9?> Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen, 

CiifarU 
ban 

lanD  niet ' feecoe» 
mint 
ban  fijn 

fdtdl» 

tm  Cfenerael  toel  gemeent  Dabben;  baerom  tien  boo^fó 
jgeere  3üöbotaet  toeber  in  Den  ̂ a8?  Oreert  5ijnbe/ 
Beeft  ban  alleo  rapport  aen  be  peeren  Staten  <aene* 
rad  gebaen.  3©p  brillen  nu  bepto  Slegero  tont  tegens 
öen  anöeren laten  leggen I  en  mibbelertijD  tont ti.ctja^ 
ïen/  't  gene  op  anbere  plaetfen  /  ontcent  öcfe  tuben 
gefcDieö  & 

D€n  eerden  lBeerttöbeoube<0?abe€bfarbban 
Cmbbcn  befer  toerelö  oberleben  /  nalatende  byf 

^onen/  Die  bp  bp  be  <©ocljter  ban  ben  Coninb  Pan 

I^toebcn  gep?ccurcert  baboe  /  algnamentip  /  <0?a
- 

be  Cnno/  bie  tot  befer  tnbtoeigcere  ban  €ft1ro  bias? 
genoemt/  al$  getrout  Debbenbe  öe  €rfgenaemban 
<£fens?j  befe  toasf  öe  oubfïe  &one  ban  v<3?abc  €b* 
farb/  bètoelnenuboo?  fjet  oberlijöcn  fnï:g  ©aöerov 
ïjet  <©?aeffcöap  ban  <£>oft-©?leflarö  en  <£mböenerfc 

«Bjaue  be/enöet<0cubernem,ntban't3lanbaen
ttam.  

<De 
Hty",*.  ttoeebe  &one  ban  «Süabe  Cbfarb  /  toatf  genaemt 
Se  <0ufïabuo7  beberbe  Scïjan/  bebierbeCb?iftoffel/ 
4>onc  betoelfce  ïjem  *n  öienfte  ban  ben  Coninb  ban  <gpan* 

J™  gten  of  Ö'€rt3-*tcr  tog  beeft  begeben  /  enöe  itf  alöaer 
SofJcV  ̂ olo»0ï  gemaebt  ban  1200  ©oetbneebten  /  bic  [)P 
■remt  beeft  opgenomen/fö  tn  <üoft-©?iefTanö  en  be<®uartie* 
w«nfi    ren  ban  fijn  25?oeber$  gebieö/  ais  ook  tn  25?abanö 

ninü  t>ais  na  öe  öelft  Qtminbert/  meeft  berlopcnbe  bpgeb?eb 
*pa«s  bangelb.   ̂ ebijfbe^onebanCteaefCöfarbtoao 
*&*"  genaemt  Care!. 
minst,  <®*  boo?noembe  <62abe  €bfarb  toa$  ban  fnn  <Dn- 

öerfaten/  en  bpfonöer  ban  ben  purgeren  ban  Cntte 
öen  /  niet  al  te  feer  bemint  /  öoo?  öien  Up  fo  tod  ö'eene 
als  ö'anöere  (5eöert  bat  lp  na  bc  öooö  ban  fijnen 
25joeöer  <*5?abe  3fc9an  ban  Cmböen  /  in  öepoffeffïe 
ban  Cmbben  m:öe  g:pmentoa0)nmftoareen0n; 
biïlijBe  febatttnge  focijt  te  onberb?!ichen  -,  maer  alfo 
öe  C.  peeren  Staten  <©enecael  ber  Bereenigöe  Jle? 
öerlanöen/  ban  ober  lang:;  toel  bcbvnttoaov  öatöe 
Coninb  ban  ̂ pangienöotgfnne^oubernemtf/  öe 
l|crtog  ban  aiiöa  en  öen  43?ootCommanöeurban 
Caftiiien/  getfaen  öaööen/  om  öe  ̂ taöen$|aben 
ban  ocmböen  te  obertoelbigen  en  in  te  nemen  /  niet 
jegentfaenöe  ïpt  felbe  *5?aef(ttiap  onöec  öen  3%.  ïlijRe 
beljoo?be  /  om  öoo?  befeibe  öe  ©eceenigbe  ̂ eöetlan- 
ben  te  bebtoingen/  bolgmbe  'tabbijïbanbenboo?' noemden  <0?oot  Commanbeuc  aen  öen  Contnn  ban 
^pangien*  &o  3ijn  öe  boo2f5  Staten  altijö  g:noot- 
faeftt  getoeeft/  baecopeentoanenöeoogeteöouben/ 
om  fulttS  te  berDinbecen  en  boo?ccm:n ,-  berftalben  (p 
ook  tufifeften  ö:n  boojf5  <02abe  Cbfacb  en  öie  ban 
Cmböen  /  bet  W\f5i)\$  ©ecbjagïj  ïjebbenïjelpenma* 
een/  't  toeln  ooft  bi?  ben  Mm'et  i$ gcacco?beect en 
goet  gebonöen,-  macc  alfo  öp  ben  ttoift  altcmetsf  toe- 
bet  becnieuöe/  töljp  öaec  ober  epnteïp  comen  te  (tec^ 
ben:  fijnen  outflen  ̂ one  <©?abe  Cnno/  betodfte 
tn  fijn  ©abeciSplaetfegefuccebeecttoa^/  Ijaböeljem 
bifttoitó  laten  beclupben  /  bat  toanneec  bp  in  fün  ©a- 
becö  plaetfe  foube  gecomen  to:fen/  öp  fnne  (önbetfa- 
ten  fo  toel  en  cebelijft  foube  ttacteren  /  öatfe  geen  00?= 
fafte  fouben  öebben/  omobec^nttebeclagenj  bet- 
jjalben  fp  boopten/  nu  öe  boo?f3<0?abecnnoinös: 
poffeflïe  gecomen  toasf/  öatfe  nu  beter  ban  bemge- 
tracteett  /  en  met  minöec  feïjattinge  beftoaert  fouben 
toerben;  maer  öP  toifte  nergentf  minbecaf/  toant 
fijnen  Cantelicr  Coencaet  ban  3©efterfjoit  /  tec  fel 

baet  be  ,§olbatcn  lagen/  fouben  boen  öe jtfjanfen/i'ufï»; pctenöe  bat  ijet  ceiUJecfÉbetiRgeboojbe^tabtoaie 
in  tnöeban<©o?lose/  en  <0?aef€nno  foube  beter  to> 
reben  berflaeni  maer  öe  peeren  hiaten  <0ewracl  / 
noebte  fnn  €rè^  notl)te<©?nbe  afciUtmtar^afteu/ 
bonben  bien  raeönietgoet/  öetoule  bet  batcli)h  toari 
cp  öe£  Sijft.ö-boöem  te  ftbanftin/  m  finnen  foube öatmen  baer  fïabig  toüöe  blijden  /  en  bat  ooft  ben  %^ 
mirant  fnne  quabe  ïjanöcUi-ge  op  ten  fiaftjs  boöcw  sti Neutrale  3lanben/  met  öcc  Staten  ejccntpel  fotife 
toillrn  berfcöonen  /  bonben  baerom  goeb  /  futug  in 
fïtite  te  laten  pafferen  /  en  een  tooftenbe  ocge  te  blyben 
boubcn/  ten  regarbe  ooft/  öat  eenige  ban  bet  <©?a. 
ben  koeberg  Ijen  aen  beo  Crt3-^ertcgen  3tjöe  bsa^ 
ben  baööen  /  en  bleef  be  fafte  alfo  tot  in  Jitëapo  toe/ bot 
be  Staten  clbacr  eenige  <©ebeputeerbe  fonoen  /  öie 
fp  ooft  laft  gaben/  om  baer  atë  onöerftanöelaer0  te 
laten  gtb?upften.  ̂ e  boo?f3  <0eöeputeeröe  3t)n  ge^ 
toeeft  öe  ̂ ecre  ban  Crupmngen  /  Cafijn  ban  ööc 
%1/  öe  25ujgmetfter  ban  ̂ mfïeröam  ̂ êttto 
SSoelenffen  /  ƒ icftcjs  /  fiansf  3fanf5en  jpreöerife 
Coenöcrtsf  /  en  öaer  to  rbe  bpg  bocgt  be  l^eere 
^5ec?ge  <0ilpin  /  ïlaebsS-^eer  ban  tocgen  bc  Co* 
ntngwme  in  ben  Jlaeb  ban  ,$tate(bocb  ifttoeetnict 
ofbe  ̂ eere  <6ilpin  baer  gctoeefl  isf  /  ban  niet/  alfo 
ift  bebinbe  ineen25?iefbanben  acbtfleit  September 
1  f99.  bp  Cafjjn  ban  ber  J^el  gefcl)?eben  albuó :  2ft 
toeiifcöte  tat  mijn  ïgeere  o^ilpinnubiertoacr/  ban 
buebte  bat  fnn  C.  nu  te  late  fal  tomen»)  «cu  üp  ben 
<6?abe  aubientie  berfocljt  ijebbenbe  /  en  berount  toe- 
fenöe  /  bobben  gebaen  be  naboigenbc  ̂ opofittc. 
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iana  fut*  ber  tnb  ban  ̂ aga  gecomen  5ijnbe  /  upt  besf  l^epferg 
ï|of  /  berbulbebem  met  Dope  ban  be?$  3^epfer0  gunft/ 
en  bat  öe  faften  op  goeden  toeg  toaren/  om  anbere  ber- 
tlarmge  en  uptleggtngc  ï^  öen  ftepfer  /  ober  be  laetfle 
nptfpjafte  te  i3Cicetjg:n;  öerbalben  W  be43efanten 
ber  ,§taö  Cmböen  /  tok  bp  ïjem  ijuamen  /  trotfe  ant^ 
tooo?be  gaf/  en  ijet  fcfjcesi  of  bP  be  Staten  boo?  geen 
onoetbanbelaerjS  begeerbtj  maeröe  peeren  Staten 
eemrael  baööen  Cizabe  a©tllem  ban  $afTau  belaft  / 
bat  bP  eenige  ©aenöelen  ̂ olöatcn  in  öe  ©oo?ftaöban 
<cmböaj  foube  ftbieften/  öie  opficöt  fouöen  nemen 
bat  öe  dSpaenfè  albaer  be  obertjanö  niet  cregen^aer 
\xotm  eenige  öie  rieöen  /  öat  öe  Staten  öe  ©oojftaö/ 

Welgeboren  Grove  Gen.  Heere. 

YnHeeren  de  Staten  Generael ,  hebben  ons  be-  fitte  bp* 
laft  van  haren  wegen  aen  u.  Gen.  te  doende  be-  c*  öe* 
hoorlijke  gebiedenifle  ,  jjiet  aenbiedinge  aller  f/^.xl 

Vrundichap  en  goede  Nabuyrlchap,ook  om  na  bedachte  bd  .  De 
van  u  Gen.  Vaders  overlijden  Lof-lijk.    Gcd.  uGen.  peeren 
te  trooften,  dewijle  het  lelve  van  God  den  Heere  alfo  ̂ j^* 

verordineertis,  en  wenlchen  de  Heeren  Staten  u  Gen.  ïej  fal.  '^ des  fèlfs  aen  gevangen  regeringe  veel  heyls ,  voorlpoet  en  baen  aca 

geluks.    VordersGen.  Heere,  hebben  de  H.  Staten  Gen.  5Br,° 
tot  haren  leedweien  vernomen  dat  tullen  denHeerGrave  haj,-0* 
en  derfelver  Onderdanen  eenig  mifverftand  foudewefen  ^cfi- 
ontftaen ,  en  beducht  wefende ,  dat  daer  uyteenig  vorder  ©iiep» 

quaed  ibude  mogen  verwekt  worden ,  en  fonderlinge  k11"' 
dat  hier  onder  de  Spaenfe  ibuden  mogen  foeken  haer 
profijt  te  doen ,  tot  nadeel  van  den  H.  Rijke ,  u  Gen.  der 
felver  Landlchap  en  Onderdanen  ,  en  conièquentelijk 
mede  van  de  Vereenigde  Nederlanden :  En  gemerkt  de 
Staten  altijd  getracht  en  hun  faken  daerna  gcdirigeert  heb- 

ben, om  met  alle  Nabuyr  Coningen,  Princen,  Gra- 
ven en  Rcpublijcen  te  houden  goede  correfpondentie, 

en  te  helpen  bevorderen  der  felver  profper  iteyt ,  hebben 
geoordeelt ,  dat  fy  als  de  naefte  Provintien  en  Nageburen, 
en  in  regard  van  des  Vyands  praóhjktn  meeft  geinter et 
feerden ,  minder  niet  wilde  gebeuren ,  als  by  alle  mid- 

delen te  arbeyden ,  om  't  voorfz  different  te  helpen  be- 
luchten, en  alfo  te  mogen  voorcomen 't  gene  den  Span- 

giaert  onder  tweedracht,  tot  fijnen  voordeel  en  nadeel 
van  u  Gen.  der  felver  Landlchap  en  Gebuyren  foude  mo- 

gen te  wege  brengen :  Hebben  daeromgoet  gevonden  _  j  -. 
eens  te  belaften  van  hare  E.  E.  Mogentheyd  wegen,  als 

goede  middelaers  te  helpen  beflichten  't  voorfz  different, 
gelijk  wy  dien  volgende  ons  ten dienfte  van u  Genade, 
rufte  en  Vrede  der  Onderdanen ,  na  ons  gering  verftand 

én  vermogen  prefenteren,  onsdaer  toe  te  laten  emplo- 
yeren,  en  bedanken  u  Genade,  dat  defelve  heeft  beiieft, 
óns  defe  audiëntie  te-  verkenen.    Verfoekenoe  mede, 
dat  defelve  believe  vaftelijk  te  gelooven  en  te  betrouwen 
(gelijk  ook  uytvoorgaende  handelinge  geblekenis)dat  c  e 
Heeren  Staten  niet  anders  voor  ogen  zijn  hebbende ,  dan 
alleenlijk  om  te  helpen  bevorderen  u  G.  en  der  felver 
welftant-,  en  te  beletten  alle  d  es  Vyands  fchadelijk  voor- 

:  nemen  en  prac"fcjken,gelijk  folksby  nader  communicatie •metterdaedbreeder  bevonden  enbelpeurt  (al  worden, 

«Sijn  <0en.  öe  boojB  ̂ 20pofitie  gebotst  öebbenöe  / 

fieeftöe^eecen^tateivaenerael  ban  bare  fo&boiöic* 
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fjupt  <rt  De  <0efc£j;uteirta  tanUaremcepfcntnDefcn 
genomen  fceDaiifct/  bruiarutèè  Dat  t)p  toei  testten 
teatf/  |k  min  alle  öiUütliepD  te  laten  binDen/  mogen- 
te  ober  fulfes  toel  UjDen  /  Dat  De  boo?f3  «BeDeputeerDe 
fjaer  binnen  embDen  begaben/  omDefelbemeDetot 
reDeiijfeïjepD  te  Dt toegen/ten  cpnDe  !jp  beïjoojIjjK  mecfit 
geDult  en  De  fafeen  boo?t0  in  't  bjunDIp  metsten  Uu 
tragen  too?Den j  en  DegeerDe/  Dat  tpIupDen  tipt  tien 
ttame  tan  De  Staten  fc  uDe  toiilen  toen  /  niet  ban  fij- 

nen tomen/  't  toelfc  fp  te  bjeDentoartnteDoen/  en 
fepDen  Daer  toe  ooft  gelatf te3ün.  €n 3ünDien bol; 
genbe  Binnen  «embDen  getogen  /  en  tjebben  Die  ban  De 
regering*  en  ftintipaeifteban  Der  ,$tab  op  Den  anDe; 
ren  Doenbergaberen/  en  fieninpben  boo?gefjouDen  De 
nabolgenDepjopofttfe. 

Mijnt  Heertth- 

DE  Heeren  Staten  Generael  van  de  Verecnigde  Ne- 
derlanden ,  doen  u  E.  aenbieden  hare  vrundfehap  en 

alje  goede  nabuyrlijke  correfpondentie ;  vorders  fullen 
u  E.  verftaen ,  dat  de  voornoemde  Heeren  Staten ,  tot 
haren  groten  leetwefen  voorgecomen  is ,  dat  tuflehen 

den  Welgeboren  Heere  Grave  Enno ,  Grave  van  Ooft- 
Vriefland  enRijtberg,  Heere  tot  Efens ,  Stedefdorpen 
Wijtmont ,  &c.  en  defer  Landfchap  of  Gelederen  der 
felver,  eenig  mifverftand  ontftaen  loude  wefen ,  waer 
over  haer  Mogende  E.  beducht  waren ,  dat  vorder  quaed 
foude  mogen  worden  verwekt ,  en  fonderlinge  dat  de 
Spaenfe  daer  onder  fouden  foeken  haer  profijt  te  doen, 

tot  des  H.Rijx,  fijnder  Gen.  defer  Landfchap  en  confe- 
quentelijk  der  Geünieerde  Provintien  grote  nadeel.  En 
gelijk  de  R  Staten  altijds  getracht  en  daer  na  gearbeyd 
nebben,  om  met  alle  nabuyre  Coningen ,  Princen  en  Re- 
publijken  te  onderhouden  alle  goede  vrundfchap,ook  der 
ielver  welftand,  ruften  eenigheydte  helpen  bevorderen : 
So  hebben  hare  Mog.  E.  geoordeelt ,  dat  haer  wilde  ge- 

beuren het  voorfz  different  by  alle  mogelijke  middelen  te 

helpen  vereenigen  en  verdragen  ,  en  ons  daerom  ge- 
committeert  en  gelaft,  daer  in  van  haren 't  wegen,  als 
middelaers,  te  laten  gebruyken ;  hopende  dat  God  Al- 

machtig, tot  welftand  van  fijn  Gen.  defer  Landfchap , 
en  tot  wederftantvandesvyandsliftigeaenilagen,  daer 
toe  genade  en  fegeofal verkenen;  enwyprefenteren, 

volgende  de  goede  gelieften  van  onfe  Heeren  principa- 
len, tot  dienlt  van  fijnder  Gen.  en  defe  Landfchap,  ons 

daer  in  te  laten  gebruyken.  Vorders  mijn  Heeren ,  wor- 
den wy  onderricht,  <lat  by  cenige  qualijk  verftaen  en 

genomen  word ,  dat  de  Heeren  Staten  haer  over  defe  fa- 
ken zijn  bemoeyende ,  en  fonderlinge  dat  der  felver  Sol- 

daten hier  inder  Voorftad  zijn  gefonden ,  latende  haer 
vernemen  en  verluyden ,  dat  by  haer  Mog.  E.  getracht 
en  gefocht  wort  defe  goede  Stad  te  willen  incorporeren , 
en  befet  houden ,  en  daer  door  de  Borgeren  en  Ingefete- 
nen  van  dien  ,'de  Neutraliteyt ,  Neringe ,  Trafijk  en 
welvaert  te  beroven.    "Wy  willen  dit  gaerne  toefchrij- 
vèn  den  onverftandigen ,  of  die  anders  meer  mogen  we- 

fen geaffeèioneert  totten  Spangiaerden  en  hare  Adhe- 
réhten,  als  fy  voor  oogen  zijn  hebbende  de  ware  Chri>- 
ftelijke  Religie,  haer  eygen  liberteyt en  verfekertheyt : 

Dan  wy  willen  niet  twijrèlen  of  u  E.  fullen  noch  in  goe- 
der memorie  hebben ,  de  getrouwe ,  oprechte  en  goede 

meeninge  by  de  Heeren  Staten  inde  voorgaende  Vrede- 
handelinge  tot  Delfzijl  betoont,  en  dat  doemaels niet 

fonder  grote  fwaricheyd  (hoewel  dikwils  daer  toe  ver- 
fochtïijnde)  het  Garnifoen  in  defe  Stad  is  gefonden,  en 
hóewei  't  fclve  onder  proteftatie  en  verfeneyden  aéten 
(van  daer  mede  tegens  fijn  Genade ,  der  felver  Onderda- 

nen of  Krijgfluyden  niet  te  fullen  attenteren,  is  gefchied) 
en  dat  ook  den  Commandeur  expres  bevel  is  gegeven, 
mettet  Garnifoen  niet  anders  voor  te  fullen  nemen,  dan 
alleen  de  Burgerije  daer  mede  in  rufte  te  houden ,  tot 
dat  God  Almachtich  van  de  onderhandel inge  een  goede 
uyteomfte  foude  verkenen.    Gelijk  ook  terftond  na  het 

befluyt  des  Verdrags ,  't  Garnifoen  daer  wederom  uyt- 
genomen  is,  waer  uyt  het  claerlijk  af  te  nemen  is,  de 
goede  én  opreche  intentie  van  de  Heeren  Staten ,  en  dat 

by  defelvc  niet  anders  word  gefocht,  dan  Vrede  en  eenig- 

heydte pinten.    Dal  nu  de  Heei  en  Staten  over  dit  nieu 
verrefen  diflercnt  wederem  zijn  becerrmert,  en  haer 
hebben  aengencmen ,  beheert  niemand  van  gefonden 
verftande,  vrecmt  te  vinden;  want  alfmen  wil  beden- 

ken, dat  de  Vyand  den  vcorkden  Herift  met  meer  als 
dertig  duyknt  gewapende  mannen  is  geecmen  aendefe 
zijde  vanden  Rijn,  inntmende  vele  Steden  van  verfchey- 
den  Vorftendcmmen  enGraeffchappcn,  fowelgeefte- 
lijke  als  wereldlijke ,  gehorende  onder  den  H.  Rijke ,  ja 
ook  de  gene  niet  verichonende  die  profefik  zijn  doende 
van  de  Roomfe  Relige,  die  hy  bedwongen  heeft,  niet 
alleen  fijn  Krijgsvolk  te  onderhouden ;  maer  ook  daer- 
be neffèns  grote  lommen  van  penningen  afgedrongen,  en 
de  luyden  berooft ,  dat  hy  ook  datetijk  onderftaen  heeft 
in  des  Rijks  Steden ,  de  ware  Chriftelijke  Religie  te  ver- 

bieden ,  Kerken  en  School-dienarenaf  te  (tellen ,  en  de 
fchadelijke  Jefuijtife  Seclen  in  te  voeren,  Graelfelijke , 
Adelijke  en  andere  perfonen  des  Rijks  Onderiaten  te 
vermoorden;  welke  vreemde  en  grouwelijke  proceduy- 
ren,  met  redenen  de  Heeren  Staten  bedenken  nebben  ge- 

geven ,  om  voor  der  verfekertheyd  der  Stad  Embden  be- 
commert  te  wefen,  te  meer  dat  haer  Mog.  Ed.  niet  onbe- 

kent  is,dat  over  veel  jaren  't  Hof  van  Bourgoignien  altijd 
getracht  heeft,  defe  goede  Stad  Embden  onder  haer  ge- 

weld te  brengen,  en  uyt  defelve  Haven,  niet  alleen  de 
Ncderlanden,danook  andereNabuyr-Rijken  te  bedwin- 

gen, en  haer  gefochte  Monarchie  te  vorderen;  dat  men 
ook  by  het  Traclaet ,  tuflehen  fijne  Majeft.  van  Vrank- 
rijk  en  den  Conink  van  Spangien  left  opgericht  i  de  Co- 
nink  van  Spangien  fijn  pretext,  recht  ot  aótie  op  Ooft- 
Vriefland  is  voorbehoudende. 

Alk  't  welke  overwogen  en  ter  herten  genomen  zijn- 
de ,  behoort  een  yegelijk  de  ogen  wel  te  openen ,  en  alle 

middelen  te  gebruyken,  dewelke  mogen  dienen,  om 
van  der  Spangiaerts  voornemen  en  heerfchappijebevrijt 
te  blijven,  gelijk  vele  Vorften  en  Heeren  van  Duytfland, 
de  voorfz  faken  wel  ter  herten  zijn  nemende.  Wy  ach- 

ten onnodich ,  hier  by  te  voegen  verfcheyden  Brieven 
en  advertentien  by  de  Heeren  Staten  ontfangen ,  van  dat 
den  Vyand  principalijk  over  den  Rhijn  gecomen  was, 
om  hem  te  verfekeren  van  de  Stad  van  Embden ,  en  dat 
ook  eenige  van  de  Heeren  Graven  van  Ooft- Vriefland, 
haer  waren  onthoudende  in  des  Vyands  Leger,  enfich  • 
in  der  felver  dienft  begeven ,  noch  als  dat  den  Vyand  on- 

derftaen heeft ,  de  Burgeren  en  Ingektenen  defer  Land- 
fchap oftStad,  te  vangen  en  als  Vyandcn  te  rantfoene- 

ren ,  fonderling  door  den  Vrybuyter  Jacob  Thomafz. 
Wy  bidden  en  verfoeken ,  dat  u  E.  dit  alles  willen 

overwegen ,  en  alfdan  felfs  oordeekn ,  of  de  Heeren  Sta- 
ten niet  feer  grote  oorfake  hebben  gehad ,  op  dit  ftuk  te 

ktten,haer  Volk  tot  verfekertheyd  van  de  geheek  Land- 
fchap en  de  Stad  Embden  in  de  Voorftad  te  feynden;  wil- 
lende by  defen  voor  Godt  en  de  wereld  hebben  betuycht, 

haer  meeninge  en  intentie  niet  anders  te  zijn ,  dan  goede 
vafte  Vrede  en  eenicheyd ,  tuflehen  fijn  Genade,  defer 
Landfchap  en  Gelederen  van  dien ,  te  bevorderen. 

Begeerende  feer  vrundlijk ,  dat  u  E»  aen  haerder  zijde 
willen  bedenken ,  hoe  grotelijks  defelve  Vrede  en  eenic- 

heyd nodig  is,  en  daerom  alles  willen  toewenden,  dat 
tot  de  voorfz  eenicheyd  fal  mogen  ftrecken ;  hopende 
en  betrouwende ,  dat  fijn  Gen.  als  de  Hoochverftandige 
van  gelijken  doen  fal,  alswefendeverfekert,  dat  defel- 

ve van  de  Heeren  Staten ,  niet  dan  alle  goede  Vrundfehap 
en  Nabuyrkhap ,  hebben  te  verwachten ;  gelijk  de  Hee- 

ren Staten  fijn  Gen.  en  de  Landfchap  ter  goeder  trouwen, 
nochmaels  doen  aenbieden  en  prefenteren. 

CpnDeltjn  Deb&en  De  boo?f3  <0eDeputeerDefobele®ei, 
te  toegegebjactjt/  Dat  Doo?  tuflfdjen-ftoefcen  ooft  ban  t\»w 
üoïjan  5FreDeriK  /  SSifltljop  ban  25?emen  /  «jSonet»fft5',, ban  Den  hertog  ban  ̂ olfl/  enDe^ertoginne^eDu^K,. 
toe  ban^oi|t/Daer  <@?aef<£nno  boo?fnn  ttoccDe^ou  t>u  bon 
toelijfc  nu  De  <©oef)ter  af  getrout  ftabDe/  en  DenlupDenJf  *w» 
metten  <0?abe/  De  <§taD  €müDcnen2iDöercnten/„tMS 
en  mette  ©ereemgDe  j&DerlanDen  cene  beb?eDinge*ent«i 
gemaefet  té  /  genoegfaem  op  Den  boet  Des?  Contract**  mm» 
ban  *Delf3[)l/  ober  bier  jaren  te  boren  gemaent/  ttrtttU 
op  De  üepferl.  aworitept  geconfirmeew ,  f n  ia  Defeit" 

J^eDe 
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©en  r\€n  ttoeeben  HDap  if99-  D«ft  be  ftttmeefter 
iffftmee»  -^Cloet  /  met  ontrent  300  j)aeröen  /  op  beiBcncr 
BSfrtfÖ^P^  aengetroffen  een  (Croupe  ban  pofpaerben/ 
nig"  baer  ban  öp  ontrent  70  boobgeflagen  beeft  /  baer  on? ffinpre*  ber  eenen  <Ï5rabe  met  ttoee<£o?netten/  enbeeï^e- 
«n  wan  bangens  en  $aerben  binnen  $immcgen  gebjaebt. 

P*"0'  \KT%  bebben  boo?  berljaelt  /  bat  be  $2ince  ban VV  0?att0fen  mette  €rt3-ï£ertog  mebe  na  <&pam 
gien  toas  gerepft  /  om  mebe  op  be  jf  eefte  en  2&uploft 
of  troutomge  ban  be  €rt5-5|ertoge  p?efent  te  toefen  ■, 
ban  tot  <0enua  gecomen  3jjnbe  /  bertoarbttnbe  albaer 
ben  bequamen  tijb/  om  met  b5€rt3-l£ertoge  otyer  te 
baren  /  fo  $  aïbaer  te  pofte  gecomen  jjfeonfieur  fla- 

con /  <0ouberneur  ban  öet  $?infcbap  ban  #?angten  / 
Ut  bat  nu  lange  tijb  als  <©ouberneur  /  geburenbe 
ber  5Francopfen  beroerte  /  befeten  babbe  /  ban  toegen 
{jet  ̂terf-Jjtipfe  ban  ben^oojlucbtigenpjntceban 
<£>2angien  /  in  bWentie  of  geburenbe  be  gebangeniffe 
bejs  boo?f3  §p?ince  ban  €>2angien  in  ̂ pangien  i  ïjoe- 
toel  genoeg  tegen  ben  toilïe  ban  ben  $2ince  meaurt^ 
tius/  betoelftep?etenbeerbe/  batöP/  acbterbolgen^ 
be  bet  Ceftament  ban  toijïen  ben  #2ince  bantam 
gien  /  gereebtigt  toas  baer  een  «Bouberneur  te  ftellen/ 
tot  toetften  epnbe  beb002T3§P2mcc|fêauritius  albaer 
gefonöen  babbe/  bendeere  ban  &.  SUIbegonbe  ■>  maer 
be  J^eere  flacon  toilbe  ban  bet  oöobcrnementraet  af- 
ftaen/  fuftinerenbe  /  bat  Xyp  't  feïbe  toas  en  bleef  pof- ftöerenbe  boo?  ben  gebangeh  $?ince :  3£efen25lacon 
nu  berftaenbe  /  bat  ben  recbtën  <£rfgenaem  fo  nabp 

tem      toas/  i$  üp  öem  gecomen/  en  ïjeeft  öem  bat  ̂ nv 
Wntt  fetjap  /  ̂tact  /  &tab  enbe  Cafteeïen  aengep?efen- 
wSSt' teeLt  f  cn  *$  mtt  ̂ m  $?*ncc  geacco?beert  /  bat  bp  al- TA  0>  bacr  <ü5onberneur  foube  blijben  /  en  be  Catijolpe  en 
anjïen  t0erefu?meerbe  töeligie  bepbc  in3É)2ebefoubeonber' 
lKU1"a  Öouben,-  en  alfoo  is  ben  §£>2ince  met  goeb  gefelfcbap jien/  om  na  ®2angicn  getrocnen  /  om  ais  toettig  %ece  gebult 
».oatc  tetoo?ben.  "^z  l^eere  ban  flacon  i$  booj  fjenen  ge- 
'ifsJS'  tföcöen  /  om  alle  faften  baer  toe  berepfcöenbe  /  te  botn 
:■ : .? buit  prepareren.    <©en  ̂ ?tnce  t?  ben  elfben  na  <©?angien 
ïa 

getrocben :  ̂ e  l^eere  ban  flacon  tö  ïjem  met  beïe 
Sfibeijs  ban  üc$  ̂ incen  anberfaten  /  tknee  mijlen  te 
gemoete  gereben/  fterft  ontrent  bonbert  $aerben  -,  en 
bp  be  &tab  comenbe/  ttonben  albaer  intlag-o?b?e 
ontrent  bwppK  mannen  te  boet :  bp  be  $oo?te  comen^ 
be  /  i#  ben  5öitTtbop  ban  <D?angten  /  met  fnn  <©ee^ 

ïi£u'  fteïnïiljept  tn  5Bontifitael  getoaet  gecleet  /  albaer 
|ju '  gec^men  /  baer  fiem  bier  üc  boo?naemfïe  ©eeren ij^ötinüan  be  ifêagifïraet  /  ineenpabiüonof^cmef/  ge^ 
?"£  p^efenteertbebbenbe  Sleutelen  ban  ber  «^tabt.  5^e 
juu » aia  P?ntce  trab  alljier  ban  ben  ̂ aerbe/  en  toerb  in  eenen 

»«««■  ̂ toeïgefet/  albjaerbe  Ceremonie  ban  beDulbinge 
??,n«3  fw  folemneeï  gefcljieb  iö  /  en  öeeft  be  Sleutelen  ban 
ringen,  bet  Cafteel  ontfangen/en  Ut  toebergeïebert  bendeere 

ban  25lacon  /  om  Ut  in  fijnen  name  te  betoar  en.  ̂ c 
^oo?te  toae  berciert  met  ben  p?incen  Rapenen  en 
lüclcomenbe  €i>telen  en  inffdptien/  en  i$  alfober^ 
gefelfcbapt  gelepb  in  ̂t  Mttht  I  altoaermen  ben  %^ 
fanb  Te  Deum  Laudamus ,  in USufijlie  gcfongen Ijeeft. 
<S>e  ftraten  toaren  met(€apütenen^cl)überijenbe? 
bangen  /  en  alle  be  benfteren  lagen  bol  <ebelöomö  en 
©ol«  /  \ytt  <Btftlm  orof  en  cïepn  too?be  afgefcljoten  / 
en  bes  abonbs  toerben  ooital  be  ̂ tabboo?  ©?eugoe- 
bperen  gemaent.  J%tt  Cafïeel  ban  ̂ ?angten  bm  be 
«©oubetneur  flacon  repnigen  ban  alle  bet  <©atmfoen 
bat  baer  binnen  lag/  met  00b  alle  fnne  ̂ >ienaerö/  en 
ïeberbe  alfo  mette  Sleutelen  baer  ban  bet  b?pe  beft; 
ober/  toeüte  Sleutelen geaenbaert ijebbenöe/  gaffe 
j)cm  bjeber/  bebelenbe  Dem  biegetrotitoetijnenroei 
te  betoaren  /  en  be  plaets  toel  te  regeren,  ̂ aerna  tss 
00b  eenöagbeftemt/  om  be  anbere  ̂ teben  en  plact> 
fen  ban  fijn  pinfebap  te  bifïteren/  ais  be^teben 
banContïjefon/  3[onniiierö/  <8igonbe0enanbcre/ 

baer  fp  Dem  oob  öeerinb  inöaelben/  ent^btt^m- 

febap  eene  ̂ cuberaine  ̂ eerlijMicnt  /  banniernapb te  leen  gebouöen  banban«aob/  metbencnteibun ^tnccbp  ber  <02atien  vöobö  /  <^c. 
«Den  $2ince  Ijicr  mebe  bier  bagenbeftrijgetoeeft 5Unbe/  en  ben  Coranft  ban  3D?anftrijft  fnnnaeftecn 

jiotclyltfle  Müm/  ban  fnn  tuïjulbmge  bertoittigt 
Ijeübenbe  /  fó  beeft  bp  albaer  boen  publiceren  een  ge^ neralen  $ap#  en  ©?ebe  /  metbergetemffe  ban  alleö  / 
batter  tn  be  ®o?loge  moeïjt  gepaffeert toefen/  met groot  contentement  ban  be  vtwöcrbancn/  baer  ban 
Up  fijn  affcfjepb  nam/fecr  ijccrijjb  ban  befeibe  beftfjon* ben  en  bereert  toerbenbe/  bolgenbe  be  maniere  ban  be 
bulbingen.  <Baerna  i$  ïjp  te  ̂ ofle  tot  üBarfilien  ge^ 
comen  /  altoaer  be  €rt3-Dertoge  mette  Conirgin- nelijbe  ï&zupü  00b  gecomen  toaren/  beeft t)P3ebert 
befeibe  bergefelfcljapt  /  tot  bat  Ijp  metten  €rt3-^er> 
tog  en  infante  toeDerom  tot  buffel  gearnbeerti^/ 
't  toelb  ben  3 .  «September  btft$  jaeriö  getoeeft  ftr. 

T\€  <ebeleen3©elgeDoren^tatenbeo3ïanö^tier^  ®« 
■^marb  /  ontfangen  Ijebbcnbe  ben  2  3  €>ctob2i0  beö  5e"£«e boo?leben  jaerg  /  ban  ben  ̂ ertog  5Perbinanb  banF«bi» 
©oftenrijb  bebel/om  bare  $?ebicantcn  ban  ïx  €uan-  'i«nö  ban 
gelife  ïSeiigie  /  batelijb  /  op  berbeurte  ban  lijf  en  goet/  %ln™t°, af  te  frellen  en  te  boen  bertreclten  >,  bebben  aen  ben  t/eö  m 
felben  €rt$-i|ertcg  bp  0eriuetl  berfoebt  /  bat  fijn  *"" 
©o?ftel.  <©002lurbtigljept  geboo2fameljjb  baer  fctb-  **['!;%. ben  ten  beften  toilbe  afneemen  /  bat  fp  tot  fjuijtinge  oeffenni» 
ban  bare  Confrientien  berfoecben  /  ïiat  fp  bn  baer  s«  san 
oube  gereebticbepb  en  ïlclinie  /  bacr  b^  fijne  ©00?-  {J  *"' baberö  bun  geacco^öeert  /  mogen  blijben  b?p  en  mieiilitt 
gemolefleert  j  anberfint^  bat  fp  fotiben  moeten  tot  be-  n  bate 
fenfie  baerber  Stbcllyfter  €ercn  en  ©2pbeben/  anbe^  J"",0^ 
re  mibbelen  geb2itpben  /  en  be  boo2f3  ̂ Vebicanten  toe-  S«cjbm 
berom  inftellen  /  of  beo?  goebe  of  anbere  f onbitit ;  bate  u> 
alfo  f^  gerefolbeert  3ijn  Ijtt  ̂ uangelium  /  baer  en  \)&  »n» re  üinbereu  ban  <6ob  gegeben  /  en  benlupben  bp  bele 
peeren  ban  ben  ̂ upft  ban  <©oftenrijb  geconfirmeer^ 
be  $2ibilcgien  en  ©2pfjeben  /  tot  op  ben  laetflen  b?op^ 
pel  bioet^v  en  na  b^re  upterfle  bermogen  te  fielpeu 
befebermen. 

X/T^rgrite  ban  ber(f]15arli/  <02abiniieban2Cren'©e°t»' 
iyx berge  /  3Bcbutoe  en'&ouagiere  ban  btn  <02abe  /  Jf-S*** Ut  in  ben  ̂ lagtot^epïiger^eeban^abeSebe-banH!. 
toijb  ban  ̂ apu beifïagen toert/  opten b2penttoin- renberg» 
tigjlen  lïiap  1  f68.  is  tn  't  begiitfel  ban  btt  2faer  tot  gj0*' 
<&ebenbergen/ai£  tn  een  Neutrale  plaetfe/  gcf  tobben :     ' 
^p  babbe  bare  <0oebcren  /  bie  in  l^ol'.anö  geconfif* 
queert  toaren  getoeeft/  npt  be  eenftfeatiegecregen/ 
mits  fp  in  een  «Neutrale  plaetfe  baer  tocon-plaets  ge- 
nomen  babbe;  maer  na  bare  booD/  betoijle  bare  ̂ one 
aen  be  3ijbe  bes  Coninbs  ban  ̂ pangien  bienöe  /  3ijn 
befeibe  toeberom  in  confifcatie  genomen  tn  geljeuben. 

Y\<£  Contnginne  ban  €ngeïanb  ïjttft  feftere  ̂ 20= 
kJ clamatie  uptgegeben  ban  baer  boo2nemen  /  no- 
penbe  be  2Crmabe  Ut  fp  na  Herlanb  toas  fenbenbe  / 
lupbenbe  als  bolgt : 

Ft  fchcon  onfe  werken  en  ganfehen  handel  der  &&f1*'. 

tijd  onfesRcgeringc ,  fint  dattet  God  belieft  heeft  ™efl"e0°,c ons  te  beroepen  tot  SuccelTie  van  de  Croon  van  itfnginne 

Engeland  (fomen't  ten  rechten  overlecht  en  con-  ban  «Cu* 
fidereert)  kan  opentlijk  genoeg  verclaren ,  aen  alle  onfe  jj^ia 
Onderfaten,  als  ons  eygen  Cotilcientie  hetfèlveclaer-D0£H 

lijken  betuycht  totonfwaerts,  metwatneerfficheyden  Doen/tw* 

vlijt  wy  altijdsden  Vrede  en  eenfaemheyd  van  't  Voik  jj'JJe van  onfe  Dominie  nagetracht  hebben ,  en  in  aenfien  van  üoonit, 

alle  andere  dingen ,  hoe  verre  wy  de  goedertierentheyt  men  üan 
en  fachtmoedicheyd  voorgeftelt  hebben ,  als  een  deucht  jgj^ 

beyde  dienende  tot  onfenatuerlijkedifpofitie,definceer-  q(/  tIC 
heyd  der  Religie ,  dewelke  wy  oeftenen,  enaltijdsDVgin 
ons  geacht  de  grootlïe  lèkerheyd  totonfen  Coninklijken  gJJ"  n* 
ftaet,  als  onfe  Onderfaten  herten  en  gemoed  verfekert  ütBCI# 

zijn  te  onfwaerts,  veel  eer  door  den  band  der  liefden , 
dan  eenichfins  anders  door  bedwongen  onderdanichey  t. 
Niettemin  ift  in  veel  faken  anders  uytgevalkn  dan  wy 

ver- 
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vcrwachtedc,  dat  defe  onfe  genadelijke  gemoed  enin-i  en  om  fulke  dodelijke  bofe  leyders  en  opentlijke  moet- 
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tentie  in  't  ganfche  begrip  van  onfeRegeringe,  in  velen 
*t  gelijk  effeclniet  gewrocht  heeft,  noch  allefins  defelf- 
de  vruchten  voortgebracht ,  die  wy  der  van  verwachte- 
de,  en  voorneemlijk  in  ons  Coninkrijk  en  onder  ons 
volck  van  Yerland,  alwaer(ib  wel  hier  voortijds  als  nu 
tegenwoordelijk  eenige  jaren)  veel  verfcheyden  van  onfe 
Onderfaten,  beyde  van  de  voorneemfte  als  ook  de  minfte 

(misbruykende  tot  haren  voordeel  onfe  fachtmoedig- 
heyd)  hebben  moetwillighlijk  tegen  alle  naturen ,  ton- 

der eenigen  grond ofoorfaek  van  ons aen  hem  betoont, 
haer  verbond  vergeten,  en  (rebellifcher  wij  fe  de  wape- 

nen aenvaerdende)  hebben  veel  bloets  vergoten,en  groot 

feweld  en  overlaft  aen  onfe  getrouwe  Onderfaten  be- 
reven;  en  of  fchoon  haereygenConfcientiegetuyge- 

niffè  moet  geven ,  dat  fy  daer  van  ons ,  als  ook  van  onfe 
Dienaers,  door  veel  meer  wegen  verfocht  zijn  geweeft, 
hen  door  lankmoedicheyt  tot  vrede  te  weder-roepen 
(overmits  datter  fo  veel  bloeds  niet  geftort  foude  wor- 

den) dan  het  den  Princen  gebruykelijken  is,  die  fulke 
goede  gelegentheden  hebben ,  hen  door  ander  middelen 
daer  toe  te  herbrengen;  al  evenwel  hebben  wy  niet  die 
vruchten  vercregen  ,   die  onfe  grote  genade  tot  hen- 
waerts  wel  verdient  hadde ,  fo  fy  eenig  redelijk  verftand 

van  Riligie,  behoorlijke  onderdanige  plicht,  ofmen- 
fchelijk  gehadt  hadden . 

Dit  is  daerom  de  oorfaek  dat  wy  na  lange  verdraeg- 
faemheyd  bedwongen  zijn  geweeft ,  volcomen  refolutie 
te  nemen,  om  dat  Coninkrijk  onder  onfe  onderdanig- 
heyd  weder  te  brengen  (het  welke  by  Gods  Wetten  en 
der  naturen  ons  toeftaet)  om  daer  aen  extraordinaerlijk 
geweld  en  macht  te  gebruyken ,  verfekerende  ons  felven 

fo  veel  op  de  gerechtigheyd  in  onfer  faken ,  dat  wy  't  fel- 
ve  geluk  en  geval  fullen  genieten  (welk  Godt  immer- 

meer belieft  heeft  den  Princen  in  haregerechtigheytte 
geven)  tegen  fulke  onnatuerlijke  Rebellen :  In  het  welke 
nochtans  om  dat  wy  bemerken  dat  al  ons  volk,  die  nu 
tegenwoordelijk  in  defe  rebellije  dadelijk  zijn ,  is  niet 
eenderley,  noch  ook  met  eenderhandegefintheyd  daer 
toe  gevoert ;  maer  eenige  buyten  haer  finnen  zijnde,  heb- 

ben hier  voortijds  met  harder  maten  haer  felven  tegen 

eenige  van  onfe  Dienaers  geftelt,  eenige  om 't  geweld 
ende  macht ,  waer  in  haer  tegen-par thyen  en  feëten  ver- 
menigfuldigt  zijn,  door  voordeel  vandeverderffelijke 
tijden ,  eenige  om  dat  fy  niet  behoed  en  befchermt  waren 
voor  fuiken  boofe,moedwillige  en  Barbarife  Rebellen,en 
veel  verblind  zijnde  met  fuperftitieufe  inbeeldingen,  die 

(Fol.ioO  in  hen  gewrocht  waren,  door  conftige  ergelifticneyt  van 
feditieufe  Priefters  en  Seminaries  (in  hen  ingecropen  van 
buyten  Lande,  en  toe  gemaekt  van  die  onfe  Vyanden 
zijn)  en  een  groot  deel  daer  van  door  fterke  opinie  die  in 
hen,  van  de  Hoofde  van  defe  rebellije  en  muyterijein- 
geftekenzijn,  dat  wy  voorgenomen  hebben ,  dat  volk 
ganfchelijk  te  extirperen  en  uyt  te  roeyen,  en  dat  Land 

t'eenemael  onder  ons  gewelt  te  brengen. 
Daerom  hebben  wy  't  goed  en  bequaem  gedocht ,  als 

een  fake  wel  dienende  tot  onfe  gerechticheyt  en  facht- 
moedigheyt,  dewelke  wy  oeffenen  en  in  groter  eftime 
by  ons  houden,  boven  alle  Coninklijke  deuchden ,  om 
met  onfe  Armade  vergefelfchapt  te  zijn,  die  wy  der- 
waerts  met  defe  beduydinge,tot  onfe  Onderfaten  fenden , 
dattet  ons  niet  onkennelijk  is ,  van  veel  verfcheyden  oor- 

faken ,  die  hen  mifleyt  hebben  tot  defe  onnatuerlijke  da- 
|Öen ,  en  dat  wy  beyde  connen  en  willen  maken  onder- 
fcheyd  van  hare  overtredinge ,  en  tot  haerder  meerder 
genoeginge,  belangende  de  conquefteringeenprijfma- 
kinge,  waer  mede  die  dodelijke  onnatuerlijke  verraders 
foeken  der  gener ,  die  ons  weynich  mifdaen  hebben ,  alfo 
te  verharden  ,  verhopende  daer  door  hen  te  vafter  te 
verbinden,  om  mede  in  haerder  vertwijfelde  fortuyne 
te  lopen :  Wy  betuygen  daer  mede  voor  de  ganfche  we- 

reld ,  dat  wy  fo  verre  zy  van  eenich  fuik  voornemen ,  alfo 
de  naem  felfs  van  Conquefteringe  in  dat  punft  ongefchikt 
en  ongerijmt  fchijnt  te  wefen;  dat  wy  niet  connen  be- 

denken, op  wat  grond  dat  oyt  in  's  menfehen  gedachte 
fuik  quaed  vermoeden  conde  comen  ,  dat  onfe  werken, 
ftreckende  alleenlijken  om  eenige  onnatuerlijke  en  Hey- 
denfe  Rebellen ,  tot  onfe  onderdanicheyt  te  herbrengen; 

willige  Verraders  uyt  te  roeyen ,  foude  onder  fuiken  tij- 
tel gaen  van  Conquefteringe,  nademaelwyin  dat  onfe 

Coninrijk  hebben  (tot  ons  groot  genoegen)  onfenvoor- 
neemften  Adel ,  fonder  alle  het  Volk  en  Inwoonders  van 
onfe  goede  Steden  en  Dorpen,  ook  veel  verfcheyden 
Onderfaten ,  van  wiens  getrouwichey t  tot  onfwaerts  wy 
verfekert  zijn ,  dat  fy  ons  geen  fufpitie  of  quaed  vermoe- 

den geven  van  eenige  afvallinge  van  hare  behoorlijke  of- 
ficie en  onderdanicheyt.    Van  welke  onfe  getrouwe  en 

Princelijke  voornemen,  wy  van  alle  onfe  Onderfaten 

daer  in  't  gemeen  begeeren,  hen  daer  in  te  verheugen, 
en  alfulke  die  noch  om  eenige  oorfake  van  hare  behoor- 

lijke onderdanige  plicht  afgeweken  zijn ,  haer  felven  by 
tijds  te  gedenken ,  in  wat  quade  eyntlijke  mifèrien  fy 
haer  felven  werpen  fullen,  föfy  in  defe  hare  rebellije  vol- 

harden, en  ons  oorfaek  geven  tegen  hen  te  gebruyken 

de  lefle  (maer  de  alderquaetfte  remedien)  te  weten,  't 
fwaerd ,  het  welke  wy  eenfdeels  om  ons  Hoogheyt  te 
hernieuwen,en  tot  behoedinge  van  de  refte  van  ons  Volk, 
en  volle  verfekertheyt  van  den  loop  van  onfe  rechtvaer- 
digheyt,  beyde  bedwongen  zijn  te  gebruyken;  en  ook 
nu  fo  gerefolveert  zijn  te  doen,  allen  dengenen,  die 
niet  met  alder  expeditie ,  leedwefen  en  vernederinge , 
haer  felven  tot  onfe  genade  verootmoedigen  ,  als  den 
eenigen  weg  en  middel  om  henfelven  te  verlofièn  van 
verdervinge  en  confufie ,  waer  van  haer  herten  en  ge- 

moed connen  niet  anders  dan  moeten  gevoelen  (van  te 
voren)  de  fchrickelijkheyd  daer  van.    Tot  meerder  be- 
veftinge  van  defe  onlè  refolutie ,  eenfdeels  om  te  hande- 

len met  de  droevige  en  nederige  herten,  als  ook  met  de 
verharde  en  obftinate  herten  wy  verkiefen  fullen  een  per- 
foon,  die  daer  in  dat  Coninkrijk  fal  zijn,  een  uytvoer- 
der   beyder    van    onfe    gerechticheyd  en  genade  , 
wiens  Hoocheyd  ,  wijsheyd  en    voorfpoet    in    an- 

der   onfe    gemeyne  faken ,  die  wy  hem  overgedra- 
gen hebben ,  groot  geweeft  heeft ,  en  als  de  macht 

van  onfe  getrouwe  goede  Onderfaten  ,  die  wy  hem 
en  noch  fullen  fourneren  ,  een  gerechtvaerdige  vree- 
feenfchiikdenbofenfal  maken,  datfe  voor  haren oogen 
fullen  fien,  den  corten  en  vertwijfelden  weg,  diefyin 
alle  onnatuerlijke  Barbarisheytgegaen  zijn;  fo  mach  defe 
onfe  verkiefïnge  van  fuiken  perfoon,  van  fuiken  plaets 
en  Hoocheyd  allefins  in  onfenRaed  en  Coninkrijk  ,  vol- 
comelij  ken  genoech  verfekeren  onfe  getrouwe  Onderfa- 

ten daer ,  wat  grote  forge  wy  dragen  voor  hare  welraert 
en  behoedinge ,  en  van  onfe  overvloedige  goedertierent- 
heyt  aen  alle  dengenen,  die  onfe  genade  verdient  heb- 

ben ,   en  van  onfe  voornemen  en  refolucie  ,   tegen  de 
moetwillige  hartneckige  vyanden  Gods ,  en  Verraders 
van  onfen  Croone  en  Hoogheyt  ,  onlèn  machtige  en 
geweldige  arm  te  maken  gevoelen. 

Gegeven  na  haer  Majefteys  coftuym  vanRichmond, 

den  leften  Martij  Anno  i  ̂ 99.  in  't  een  en  veertichfte  Jaer 
van  haer  Hoogheyds  Regerin  ge . 

Godbctvare  de  Coninginne. 

T&  oefen  fjare  1599.  i#  in  ö?uck  uptgetomeneen 
■L'2&otxktn  metten  tijtel :  Coppe  ban  feneten  Wtitf/ 
öefcfeeben  bp  een  banoualiteptaenben  3fltttoan  j&~,-er 
mefenöe  tot  Snuffel/  ïjanöelenöe  &an  öe  donatie  of  stme* 
Ccffie  ban  öe  $eöerïanöen  /  aen  tre  infante  ban  ̂ höp 
«^panaien  /  ben  inljouö  toag  lupöenbe  atë  bolst :     gjgf« ttptiatu 

"CErweerdige,  Edele,  Hoochgeleerde,  wijfe,voor-  ttnWt 
-■-'fienige ,  feer  difcrete  Heere ;  My  is  alhier  ter  handen  *f  &2e  '■ 
gecomen  uwe  E.  Brief,  gefchreven  binnen  Bruflèl  den  23^ 
1 6.  van  den  maend  van  November  leftleden ,  me  tte  in-  6anö/iue- 

gefloten  Copye ,  van  de  Donatie  of  Ceflie ,  by  den  over-  fS^'J0}. 
leden  Conink  van  Spangien  gedaen  aen  de  Doorluch-  ̂ toe/ 
tichfte  Princeflè  Ifabella  Clara  Eugenia  fijne  oudfte  Doch-  renöe  be 
ter,  van  de  Nederlanden  en  het  Graeffchap  van Bour-  a?°?^I!e 
goignien,  in  faveur  van  den  Houwelijke,  tuflehen  Hoogft-  §£j  4§£ 
gemelte  Princeflè,  en  den  DoorluchtichftenPrince  Al-  netten* 
bert ,  Ertz-Hertog  van  Ooftenrijk ,  &c.  haren  Neve ,  op  £e2,a*n 
uwe  begeerte,  dat  ik  defelve  rondelijk  en  finceerlijk  foude  f^^&rt 

fchrij ven  mijn  advijs  op  de  voorfz  Donatie.namentlijk ,  of  ,épaa- ' 
na  mijn  gevoelen ,  defelve  een  bequamen  middel  fal  we-  S»«n. 

fen 



1599- Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
fen  totbeflichtinge  van  de  Nederlandfe  Oorloge,  en  om 
de  Nederlanden  in  vredigen  ,  ruftigen  en  welvarende 
fiaet  te  brengcn.hebbc  ik  tot  meermalen  gelet:  en  hoewel 
by  my  fecr  bedenkelijk  gevonden  is,  in lö een  gewich- 

tige fake  mijn  advijs  te  fchrijven,  fo  heeft  nochtans  ten 
lellen,  de  reverentie  die  ik  u E. fchnldig zy ,  mydoen 
relblveren  uwe  bevelen  na  te  coinen,  op  valt  betrouwen, 
dat  dit  mijn  advijs  tulTchen ons blyven,  enniettotmijn 
nadeel ,  of  anderen  tot  ergernifle  gebruykt  lal  werden. 
Ik  can  daerentufichen  uwe  E.  niet  bergen,  dat  myop 
defe  fake  inde  naefte  maenden  verfcheyden  advijfen  zijn 
gefonden,  fo  uyt  Vrankrijk,  Engeland ,  Duyfland ,  als 
ook  uytfommigeQuartierenderNederlandeH ,  eenige 
der  lelver  mede  brengende  gevoelen ,  dat  den  overleden 
Conink,  aenmerkende  fijnen  hogen  ouderdom,  en  be- 

gerende fijn  Soon  (als  nu  Conink)  eene  payfiblen  ftaet  na 
te  laten,  in  defe  lakc  ter  goeder  trouwen foude  hebben 
geprocedeert ,  anders  buyten  apparentie  te  wefen,  dat 
den  Spaenfen  Raed  tot  eenigen  tijden  foude  goet  vinden 
van  Spangien  ter  goeder  trouwen  te  laten  fcheyden  de 
Nederlanden,  als  meer  commoditeyten hebbende,  tot 
degrootheyd  van  een  Prince  gerequireert,  dan  alle  de 
Rijken  van  Spangien,  en  dat  daerom  den  voorfz handel 
foude  ftrecken ,  om  daer  door  te  wege  te  brengen ,  't  ge- 

ne men  mette  Wapenen  ofandere  middelen  qualijk  kan 
doen :  Behalven  dat  een  perfoon  van  geen  cleyn  credijt 
by  dengroten,  myfehrijft,  tot  beveftinge  van  defe  lefte 
opinie,  wel  en  fekerlijk  te  weten,  dat  by  deHoogft- 
gedachte  Princeflè  en  Prince  Brieven  van  Renverfe  f  ou- 

den gegeven ,  en  ook  tot  verfekeringe  van  beloften  daer 
bygedaen,  toegeftaen  zijn  datviervandeprincipaelfte 
plaetfen  der  Nederlanden ,  altijts  met  Spangiaerts  belet 
fouden  blijven :  Maer  fonder  op  eenige  der  voorfz  advij- 

fen fondament  te  maken ,  fal  ik  alleenlijk  annoteren  hy 

maniere  van  glofe  ,'t  geneikmeeneconfiderabel  te  we- 
fen, en  in  't  eyndeftellen  mijn  gevoelen,  om  den  rechten 

grond  van  dien  te  verftacn ;  hopende  dat  des  te  beter  u  E. 
fal  letten ,  hoe  in  alles  tot  der  Nederlanden  rufte ,  eenig- 
heyd,  welvaren ,  en  omme  defelve  in  haer  oude  rechten, 
fplendeur,  refpect,  en  voorfpoet  te  brengen  en  te  houden, 
behoort  gehandelt  te  worden ;  biddende  uwer  E.  na  fijne 
wijsheyden  goedertieren  difcretie,  alles  ten  beften  te  ver- 
ftaen/en  God  den  Fleer  Almachtig  u 

Eerweerdige,  Edele,  Hooggeleerde ,  wijfe  voorfie- 
nige  ,  feer  difcrete  Heere  ,  in  voorfpoedige  regering  e 
lankdurig  te  fparen  en  bewaren.  Gelchreven  den  vijf- 
entwintigften  Februar.  des  Jaers  i  f99. 

Uwe  E.  feer  ootmoedige  Dienaer ,  &c. 

T  opfehrift  »  Eerweerdige  ,  Edele  ,  Hooggeleerde , 
wijle  ,  voorfienige  ,  feer  difcrete  Heere  Abt  van  St. 
&c.  B  raffel. 

TN  de  glofe  op  de  Preface  van  het  Tranfport ,  feydhy 
•*  eerft  aldus :  Ik  wenfeh  dat  defe  Preface  veel  corter  ,  en 
met  woorden  den  Hollanders  aengenamer,gefteld  ware; 

rael  en  particulier,  niet  te  mogen  beftaen,datmen  defelve 
allo  in  Spangien  lbude  geven;  macr  dat  daer  op  al  voren 
benoorden  wettelijk  béfchreven  en  vergadert  te  worden, de  Staten  Generael  en  particulier  van  de  Provintien  der 
Nederlanden ,  om  rijpelijk  mét  alle  de  Leden  en  volco- 
men  kenniflè,  te  letten,  of  fulks  ook  voorden  wclftand 
der  Landen  behoorde  toegelaten  te  werden  of  niet ;  ook 
vreele  ik  ,  datmen  uyt  dele  gifte  alfo  in  Spangien  ge- 
maekt,  i.Jbefluyten,  datmen  den  Nederlanden  niet  by 
ulurpatie,  maer  quali  by  haer  eygen  córifent,  des  Spaenfen 
Raedsdilpolïn'e  wil  onderworpen ,  een  fake  van  allen  tij- den by  den  Nederlanden  ten  hoochften  gedetefteert ,  en 
fal  defe  opinie  apparentclijk  geconfirmeert  worden,  door 
verfcheyden  conditien  en  reftrictien  in  defe  gifte  geftelt, 
vele  van  dewelke  fchijnen  de  Nederlanden  Spangien  te 
onderworpen,  'twelk  ik  geloove,  dat  niet  alleen  by  de Staten  en  Gemeenten  van  de  wcder-parthye ;  maer  felfs 
van  Braband,  Vlaenderen,  Henegouwen,  Arthoys  en  an- 

dere Landen  niet  verftaen  fal  worden ,  v  oor  den  Neder- 
landen ,  noch  eerlijk,  noch  behoorlijk  te  wefen. 

Noch  opte  Preface.  Ik  wenfeh  noch  dat  van  defe  be- 
geerte des  Coninks,om  defe  Nederlanden  te  fien,in  Vre- 

de,rufte  en  welvaren,  foberlijkcrverhaelt  ware  geweeft, 
aengefien  de  voorgaende  en  jegenwoordige  proceduren , 
daerjegensfullengeftelt  worden,uyte  welke  men  qualijk 
defe  begeerte  fal  connenoordeelen,  byfonderterwijlen 
het  vyer  en  fweert  niet  allen  over  denNederlanden;maer 
ook  over  den  Neutralen  Nageburen  noch  fo  fterk  ge- 

bruykt word,alsoyt  tevoren.lk  wil  niet  verhalen  de  gro- 
te foulen  in  de  Nederlanden  van  dier  zijden,noch  binnen 

's  jaers  gepleecht,  nochte  de  ongehoorde  meuterijeen 
onweerdige  proceduren  op  't  Cafteel  van  Antwerpen , 
tot  lafte  en  tegens  defelve  goede  Stad  en  Burgers  van  de 
Spangiaerts;ook  mette  handelinge  jegens  deRijks-Steden 
Aken  en  Wefel  ,degrouvvclijkè  tyrannije  inden  Landen 
van  Ceulen ,  Cleve,  Berg,  Weftphalen,  Munfter,  Mark 
en  jegens  Graeflijke  en  andere  perfönen;  maer  ik  lette 
fonderlinge  daer  op,datalfmen  de  contraventien  van  des 
Eert-Hertogen  beloften  den  Admirant  voorftelt,hy  voor 
folutie  feyd,  den  dienft  Godes  en  van  den  Conink  niet  toe 

te  laten,  geloof  te  houden ,  't  welk  veel  quader  geacht  fal 
worden ,  als  het  voorgaende ,  datmen  den  Ketters  geen 
geloof  behoort  te  houden :  en  ik  bendroevich,  dat  met  fo 
weynich  confideratie  by  den  welgemelte  Heere  Admi- 

rant niet  alleen  gefproken;  maer  ook  gefchreven  word 
aen  des  Rijks  Lidmaten,  dat  hy  alleenlijk  de  Roomfe  Ca- 
tholijke  Religie  begeert  by  henluyden  gehandhoud  te 
werden,  metaffchaffinge,  fo  welvandeLutherfe,  als 

Calvinifè  Leere,vreefende  dat  't  felve  by  Coningen,Keur 
en  Vorften,  en  andere  de  Roomfe  Religie  niet  gebruy- 
kende,  een  generale  ergernifle  fal  maken. 

Noch  opte  Preface  feydhy:  "Wefendew^aer,  dathet meefte  geluk  der  Rijken  en  Landfchappen  is,  te  hebben 
een  goed  en  wijs  Prince ,  en  van  defelve  in  perfoon  gere- 
geert  te  werden;  fofalontwijfelijkenhieropbydewe- 
der-partye  gefeyd  worden,  dat  den  overleden  Conink 
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want  op  het  gene  verhaelt  wort  van  de  grote  begeerte  die  [  by  fijn  cygen  bekentenifle,  het  geluk  der  Nederlanden 
den  Conink  van  Spangien  foude  hebben  gehad  tot  den 
wclftand  der  gemeener  Chriftenheyd,  beduchte  ik  dat 
onfe  wederpartye  te  feer  arbeyden  fal ,  om  uyt  de  voor- 

gaende en  jegenwoordige  actiën  het  tegendeel  te  doen 
verftaen. 

Noch  opte  Preface :  De  redenen  van  niet  langer  te  wil- 
len diffèreren  hethouwelijk  van  de  Infante  (nu  gecomen 

zijnde  ten  naeften  by  tot  fuiken  ouderdom ,  dat  weynieh 
apparentie  van  kinderen  te  crijgen  is)  en  valt  daer  ook 
niet  wel ;  gelij  k  ook  des  Paus  Heylichey  ts  difpenfatie,  om 
daer  door  de  Hoochft-gemelte  Infante  te  geven  aen  fijn 

(Fol.  21)  Broeder,  Neef  en  Coufijn,  ontwijfelijk  niet  feer  aen- genaem  can  zijn. 
Noch  op  de  Preface :  Ik  vreefe  dat  jegens  defe  fingulie- 

regenegentheydtotte  Nederlanden,  opgehaelt  fal  wer- 
den het  doen  fterven,  met  violente  wegen ,  tegens  de  Pri- 

vilegiën en  Rechten  der  Landen ,  van  de  Ridderen  der 
Ordre  van  den  Gulden  Vliefe ,  veel  Edelluyden  en  Inge- 
fetenen  der  Nederlanden  by  duyfenden 

Noch  opte  Preface :  Ik  voorfie  dat  op  defe  gifte  gefeyt 

fal  worden,mette  Rechten  der  Nederlanden,  in'tgene-lfy  daer  in  Stdem  befli  mochten  planten  , 

niet  heeft  begeert ,  als  hem  niet  verweerdicht  hebbende, 
in  den  tijd  van  veertigjaren ,  defelve  in  perfoon  te  befoe- 
ken;  maer  liever  gehad  door  den  Hertog  van  Alva,  en 
andere  fijne  Tyrannen  met  geweld  van  uytheemfe 
Krijgfvolk ,  defelve  Vyandlijk  te  invaderen  ,  het  Ne- 

derland, als  een  nieugeconquefteert  Land  te  houden; 
de  principaelfte  Heeren ,  Edelen  en  voornaemftc  Bur- 

gers, Liefhebbers  van  des  Vaderlands  vry  en  gerechtic- 
heden ,  of  om  hals  te  brengen ,  of  uyt  de  Landen  te  ban- 

nen, en  hare  goederen  te  confïfqueren ,  omdereftete 
gebruyken  als  flaven  van  hare  tyrannije  ;  Cafteelen  in 
de  principaelfte  Steden  te  bouwen ,  defelve  met  Spaenfe 
Soldaten  tebefetten,nieuwe  en  tevoren  ongehoorde  Ra- 

den op  te  ftellen  :  Jegens  wille  en  dank  van  de  Staten  van 
de  Landen ,  fulke  Impofitien  en  Contributien  in  te  voe- 

ren, als  hem  goed  dochte;  onder  pretext  van  Vrede- 
handelinge  altijd  meergewelds,  verraderijen  en  andere 

fchadelijke  handelingen  in  't  werk  te  ftellen,  ofte  pre- 
pareren, alfmen  anderfints  heeft  gedaen  ;  en  in  fom- 

ma  de  Nederlanden  in  fulke  poinften  te  brengen,  dat 

om  met der 
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der  Landen  gelegentheyd  en  goede  commoditeyten  van 
de  Rivieren ,  Havenen  en  Zee-gaten ,  menichte  van  Zee- 
varent  volk  en  Schepen,  midlgaders  overvloet  van  alle 
Provifien  nodich  tot  een  goede  Armee,  te  water  en  te  lan- 
de,de  onverfadelijkeSpaenfe  ambkie,(omalleRijken,Lan- 
den  en  Republijken  teincorporeren,en  wetten  te  geven) 
te  vorderen ;  gelijk  fy  feggen,  dat  de  proceduyren  tegens 
Duytfland,  Vrankrijk,  Engeland,  Yer)and,en  andere  Rij- 

ken en  Landen,  claerlijk  betuygen.    Het  leggen  van  dat 
den  Conink  geheele  veertien  jaren  met  fo  grote  en  im- 

portante andere  faken  foude  beladen  zijn  geweeft  ,  dat  hy 
niet  eens  na  deNederlanden(wefende  lö  heerlijke  impor- 

tante en  fchone  Landen,die  fijn  Heere  Vader,  Oudevader 
en  andere  Voor-ouders  in  fo  groten  refpeft  gehouden 
hebben)  fal  niet  wel  in  vele  verftanden  connen  vallen ,  by- 
fonder  als  gelet  wort,jdat  H.  Ged.  Keyfer  Caerle  fijnHeer 
Vader ,  alleenlijk  om  ordre  te  ftellen  in  de  fake  binnen  de 
Stad  van  Gent ,  (niet  fonder  gevaer  van  fijn  perfoon )  uyt 
Spangien  door  Vrankrijk  in  de  Nederlanden  quam. 

Noch  opte  Preface.  Indien  departagievande  Door- 
luchtigfte  Infante,de  confideratie  van  hare  hoge  geboorte 
en  grote  meriten ,  haer  behoorden  te  doen  hebben  de  Ne- 

derlanden ;  waerom  (falmen  feggen)  rijn  die  niet  aen  de 
Staten  van  de  Landen  wettelijk  beroepen ,  puyr ,  fuyver 
en  fonder  een igeconditien,fideicommifïèn  of  reftrin&ien 
gevordert ;  want  alle  de  conditien  en  reftrinétien  fullen 
geoordeelt  worden  te  wefen  aftrappen,  en  fubjeér.  be- 
droch,  om  na  de  leere  van  de  tyrannen  Doétoren,  met  het 

Voflèn  vel  te  wege  te  brengen ,  't  gene  men  metter  Leeu- wen clauwen  nietcan  doen. 

Noch  opte  Preface.  'T  is  wonder  datmen  het  woordt 
Submiflle  in  defen  heeft  willen  gebruyken,  aengefienon- 
t wij  felijk  gefeyt  fal  worden  niet  vreemt  te  wefen ,  dat  de 
Staten  van  de  Provintien,  fuchtende  onder  de  Spaenfe  ty- 
rannije ,  fiende  haer  Steden  befet ,  en  hare  Landen  over- 

vallen met  Spaenfe  en  andere uytheemfe  Soldaten,  en 
het  geheele  Gouvernement  van  de  Landen  en  Steden  na 
de  Spaenfe  wille  gecompofeert,van  vele  quaden  het  min- 
fte  hebben  moeten  kiefen ,  en  dat  fy  over  fiilx  bedwongen 
zij  n  geweeft,  hun  te  rubmitteren  en  onderworpen  de  wil- 

le des  Spaenfen  Raeds,aen  te  nemen  de  voorgeftelde  con- 
ditien ,  hoe  onredelijk ,  befwaerlijk  en  onweerdelijk  die 

ook  zijn;maer  men  fal  tot  geenen  tijden  geloven,dat  noch 
de  Staten ,  noch  de  Gemeenten  (die  by  de  Staten  worden 

gereprefenteert)  in  liberteyt  zijnde ,  hen  aen  defelve  afge- 
dwongen conditien  fullen  houden. 

Op  de  twee  eerfte  Conditien  van  het  Tranfport,  feyd  hy 
voor  glofe  aldus :  By  dit  eerfte  en  vele  andere  Articulen, 

is  te  feer  claer  d'intentie  des  Coninks  van  Spangien  en  des 
Spaenfen  Raeds  geopenbaert,namelijk,dat  fy  by  alle  mid- 

delen willen,  dat  niet  alleen  de  Nederlanden  aen  Span- 
gien fullen  geinclaveert  wefen ,  of  aen  Spangien  comen ; 

maer  fonder  linge  dat  de  Nederlanden,  uyterachtevan   een  vande  andere  Provintien  foude  willen  eens  denken 

landers,  maer  den  Princenfelfs;  envoorwaerdevro- 
micheyd  en  groothertigheyd  van  de  Staten  der  Neder- 
landfe  Provintien ,  van  over  etlijke  honden  jaren ,  is  fo 
groot  geweeft,  datmen  hen  fulkeinique  en  onweerdi-  (Fol.n.) 
ge  conditien  niet  foude  hebben  dorven  voorhouden. 

Op  't  fefte  Articul.  By  dit  lèfte  Articul  word  den  Co- 
nink en  den  Spaenfen  Raedvolcomen  macht  gegeven, 

om  fo  wanneer  de  Nederlanden  op  een  Dochter  löuden 
comen  te  verfterven  defelve  te  doen  vervallen,  of  door 
houwelijk  van  defelve  Dochter ,  aen  de  Conink  of  Prin- 
ce  van  Spangien,  ofby  belet  van  het  houwelijk,  wil- 

lende allo  de  Spaengiaerts  het  blat  omkeeren  ,  en  in 
plaetfe  dat  nu  Spangien  aen  de  Princen  van  de  Ne- 

derlanden by  houwelijk  is  gecomen,  willen  fy  de  Ne- 
derlanden altijd  aen  de  Coningen  van  Spangien  doen 

vervallen  ,  om  alfo  by  beter  ïitul  en apparentie  meer- 
der heerfchappije  over  de  Nederlanden  te  gebruyken. 

Op  't  fevende  Articul.  De  conditien  geftelt  in  dit 
fevende  Articul,  brengt  't  felve  dcflèyn  van  deSpan- giaerts  noch  veel  claerder  mede ,  willende ,  dat  de  Prin- 

cen van  de  Nederlanden ,  noch  Dochtereh  noch  Sonen 
fullen  mogen  houwelijken  ,  fonder  advijs  en  confent 
des  Coninks  van  Spangien  indertijd:  Hoe  mochtmen 
claerder  den  Princen  en  Nederlanden ,  in  tij  tul  van  de 
Spangiaerts  en  hen  eewige  wetten  (tegens  aller  volke- 

ren rechten)  ftellen  ? 

Op  't  achtfte  Articul.  In  ditachtfte  Articul ,  feyd 
hy  ,  hebbe  ik  geconfidereert  de  arrogantie  der  Span- 

giaerts, willende  de  ingefetene  van  de  Nederlanden, 
verbieden  de  handelinge  ,  Trafijce  en  Navigatie  ,  in 
Ooft  en  Weft-Indien ,  een  fake  ongehoort  en  tegen  alle volkeren  rechten;  hoe  vele  verfcheelt  die  van  der  Ne- 

derlanden welvaren,  profperiteyt  en  oude  fleur  te  vor- 
deren ?  Het  vierendeel  van  de  Ooft  en  Weft-Indien  ken- 

nen de  ConingenVan  Spangien  niet ;  wat  recht  kunnen 
de  Spangiaerts  doch  hebben,  om  den  Nederlanders  al- 
daerhare  handelinge,  Trafijce  en  Navigatie  te  verbie- 

den ?  Wat  apparentie  heeft  doch  dat  een  Prince  der  Ne- 
derlanden (die  fchuldich  is  fijn  Onderfaten  na  fijn  ver- 

mogen in  Neringe  en  welvaren  te  vorderen) fulkein- 
digne  en  inique  conditie,  jegens  hem  en  fijne  Onderfa- 

ten ftreckende,  foude  aengaen,  en  hem  onderworpen 
de  peenen  van  dat  de  Nederlanden  in  fuiken  cas  aen  de  • 
Spangiaerts  fouden  devolveren?  By  wat  tijtul,  fonda- 

ment of coleur ,  hebben  de  Spaengiaerts  fuiken  recht  te- 
gens het  Nederland  gecregen?  Voorwaer  ik  achtedat 

veel  duyfenden  ,  fo  Prelaten  ,  Heeren  ,  Edelen  als 
vrome  Burgers,  inBraband,  Vlaenderen,  als  andere 
Landen  ,  onder  den  Spangiaerden  alfnu  fuchtende 
liever  voorde  Vryheyd  der  Nederlanden  fterven,  als 
voor  de  Nacomelingen  fo  oneerlijk  en  onbehoorlijke conditien  aengaen  fouden;  en  is  geen  apparentie,  dat 

defe  pretenfe  Donatie ,  by  rechte  en  confent  van  deLan- 
den,  de  Spaenfe  heerfchappije  fullen  wefen  onderwor- 

pen ,  in  plaetfe  dat  fy  't  felve  tot  noch  toe  by  injufte  Titule 
hebben  willen  ufurperen. 

Op  't  derde  Articul.  Ik  hebbe  gelet  dat  in  het  derde 
Articul  gefeyt  wort,  dat  den  Ertz-Hertog  ftervende  fon- 

der Kind  of  Kinderen ,  by  de  Hoochft-gedachte  Infante 
geprocreert ,  achter  te  laten ,  in  fuiken  gevalle  defe  gifte 
fal  wefen  nul  en  van  geender  weerden,en  dat  fy  in  plaetfe 
vandeNederlanden  fal  hebben  haer  legitime  partie:Hier 
op  fal  gefeyd  worden ,  datte  teen  recht  middel  is  om  de 
Nederlanden  te  houden  in  combuftie ,  alfo  niemand  de 
legitime  portie,  over  alle  de  Coninkrijken  en  Landen,by 
den  Conink  van  Spangien,  fo  in  Europa  als  inde  Ooft  en 
Weft-Indien  gepoffideert,  en  faL  connen  maken,  dat 
defe  greep  mede  brengt ,  het  voorfz  Spaens  deflein  van 
de  Nederlanden  in  hare  clauwen  te  willen  houden. 

op  fulkeondraeglij  keen  oneerlijke  voor  ftellen. 
Op  't  negenfte  Articul.  Men  fal  feggen  dat  by  dit negenfte  Articul  word  geimpieteer  t  het  recht  van  de  Sta- 
ten der  Landen ,  dewelke  gedurende  de  minderjaricheyt van  hare  Prince  of  Princeffe,  het  Gouvernement  van 

de  fèlven  en  van  de  Landen  (volgende  hare  Rechten) 
competere,  welke  recht  ten  appetijt  van  de  Spaenfe  Raed 
niet  mach  gequitteert  werden. 

Op 't  tiende  Articul.  Op  dit  tiende  Articul,  feydhy ftaet  my  niet  met  allen  te  feggen,  alsfelfswefendevan 
het  Catholijke  geloof;  maer  ik  beduchte,  dat  depre- cife  conditie  van  fuiken  Eed  te  doen ,  als  den  text  mede 
brengt,  en  de  peene  van  te  vervallen  van  de  poflèfïïe  en 
proprieteyt  der  Landen,  weynich  fal  verftaen  worden 
te  ftrecken  tot  vrede  en  geruftheyt  der  Nederlanden ; 
want  die  van  Holland ,  Zeland  en  andere  Vereenichde 
Landen,  fullen  apparentelijk  defelve  conditie  houden 

Op  't  vierde  Articul.   Het  woordeken  wederkeeren  voor  fulks,  datmen  haerlieden  tot  geenigen  tijden  wil aen  den  Conink  van  Spangien,  geftelt  in  dit  vierde  Ar 
tieul,  openbaert  mede  defelve  intentie. 

Op  't  vijfde  Articul.  Wt  dit  vijfde  Articul  blijkt  on- 
wederfprekelijk ,  dat  ten  minften  de  Princen  van  Ne- 

derlanden foude  blijven  onderworpen  de  Coningen 
van  Spangien  en  den  Spaenfen  Raed  voor  altijd  ,  een 
fake  geheel  onweerdich  ,  niet  alleen  voor  de  Neder- 

fien  vereenicht  mette  andere  Nederlanden  ,  't  welk 
nochtans  (na  mijn  oordeel)  den  eenigen  weg  is,  om  de 
Nederlanden  te  famen  uyten  Oorloge ,  tyrannije  der 
Spangiaerden. en  in  haer  oude  fleur  te  brengen. 

TK  fwereby  dat  heylige  Èuangelie  Godes, 
-"*tot  den  uyterften  adem  mijns  levens , dat  ik  altijd,  *'«* 

dat  heyligeiï»,,, 

Ca- 



<zf£ö/  öre  Catholijke  gclove .  't  welkhoudet,  lceretenprediketde 
ï»c  Wn*  heylige  Catholijke  en  Apoftolijke  Roomfe  Kerke  (aller 

ben 
tnaeten 
Doen/ 
boigen» 
De  Ce 
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Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
eerlijke  luyden  van  alle  qualiteyten  onder  u  luyden ,  en 
ook  onderde  wederparty  e  der  Spangiaerdcn ,  dit  middel 
aengenaem  lal  welen,  en  vertrouw  e,  dat  'tfelve  dadelijk, en  mee  ernft  by  uwe  E.  en  anderen  by  der  hand  genomen zijnde,  God  den Heere  Almachtig daer toe fiinen feeën 

(al  verkenen.  
' 
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Kerken  Moeder  en  Meeftrefiè)  ftantvaftelijk  belijden  , 
trouwelijk en vaft geloven ,  en waerachtehjk onderhou- 

den fal:En  dat  ik  fal  beforgen  (fo  veel  my  mogelijk  fal  zijn) 
dat  het  felve  van  mijn  Onderdanen  onderhouden ,  gelee- 
ret  en  gepredikt  worde.  So  helpe  my  God  en  fijn  heyli- 

ge Euangelie. 

Op  't  törmelier  van  delen  Eed  ftaet  my,feyt  den  Glofla- 
.  teur ,  ook  niet  te  leggen,  dan  ik  vreele,  dat  de  Hollanders 

«*£"  defdvc  ruUen  duyln  'dat  ™j al.ekden  fti.ee  tot.e  1 BB3IKKKSSS33K 
Roomfe  Rehgie,daer  by  hem  en  fijne  Nacomehngen  ver- 

een. 

bind ,  fonder  te  letten ,  dat  het  geloof  een  gave  Gods  is , 
maer  ook  dat  hy  fijne  Onderfaten  daer  in  moet  houden, 
daer  toe  fy  de  Spaenfe  Inquiiïtie  fullen  voorbrengen. 

Op  't  elfde  Articul  wert  geenglofie  gemaekt,als  hou- 
dende ,  dat  de  gene ,  dewelke  metter  tijd  totte  heerfchap- 

pije  en  pofleffie  der  Nederlanden  fullen  comen,  fullen 

nebben  te  advoiieren ,  t'approberen,  en  te  ratifleren  de  lü- 
perabundantie  van  't  gene  in  dit  Articul  begrepen  ftaet. 
Op  't  twaelfde  Articul  feydt  hy:  Op  dit  iz.  Articul 

fegge  ik,dat  (mijns  oordeels)  geen  vafte  vrede,liefde  noch 
correfpondentie,tuflchen  den  Coningen  van  Spangien  en 
den  Princen  van  de  Nederlanden  (al  connen  welen ,  ofte 
verhopen  ftaen,fo  lange  de  Spangiaerts  over  de  Nederlan- 

ders in  't  minfte  yet  willen  ulürperen ,  't  welk  nochtans  in 
alles  by  defe  Gifte  de meeninge  (chijnt  te  wefen. 

Op  't  dertiende  Articul  feyt  deGlofiateur:  Ikzy  ten 
hoochftengeergert  geweeft,  verftaende  uyt  dit  dertiende 
Articul,  datmen  de  Nederlanden  foude  houden  als  een 
Leen ,  of  achter-leen  van  Spangien ,  en  beduchte  dat  niet 
een  Nederlander  (niet  geheel  gefpangiolilèert  weten- 

de)'t  fèlve  fal  connen  goet  vinden;  want  dat  de  Princen 
van  de  Nederlanden ,  die  Souveraine  en  abfolute  Princen 
overetlijke  hondertjaren  geweeft  zijn,  voortaen  fouden 
wefen  Vaflalagien  des  Coninks  van  Spangien,fal  over  het 
hert  van  geen  oprecht  vroom  Nederlander  mogen  palie- 

ren; maer  fullen  de  Hollanders  en  hare  Geaflbcieerde , 
met  defe  en  gelijke  onweerdige ,  inique  en  onbehoorlijke 
conditien  in  delen  geftelt,  hare  fake  ontwijfelijk  by  alle 
de  wereld  meerjuftificcren,aIsoyttevoren,infonderheyt 
in  defe  gelegeniheyt  door  des  Coninks  overlijden;  welke 
overlijden  een  yegelijk  van  alle  verbintenilTe  ontfiagen 
heeft ,  en  mogen  van  nieusniet  verbonden  worden ,  vol- 

gende der  Landen  Recht,  Privilegiën  en  Gebruyken, 
fonder  hare  willen,dieiy  tot  geenen  tijden  fullen  gebruy- 

ken tot  fulkc  conditien. 

Wt  defe  mijne  corte  en  fommaire  annotatien ,'  fal  uwe 
E.  verftaen,  wat  (mijns  oordeels)  op  elk  poin6r.  apparente- 
lijk  fal  mogen  gefey t  worden,by  den  Catholijken  felfs:  Ik : 
hebbe ,  feyt  hy ,  daer  in  rondelijk  en  ter  goeder  meyninge 
uwer  É.bevel  willen  nacomen,op  hope  dat  mijn  (chrijven 

niemand  fal  worden  geopenbaert ,  en  op  't  felve  vertrou- wen can  ik  uwer  E.  niet  onthouden,  dat  (mijns  oordeels) 
ócCe  geconditioneerde  en  gereftringeerde  gifte,niet  fal  het 

T$;t  boo&aenbe  Boen  Ueb  ihfclicrc  ctoec  fflöi'flïbcn 
71?/  tetodte  Dejrt5-ömt gen öc ̂ tateti ban B2abanb/enbanbere&tatenbanbe$2oUu;tienonbec 
be  geïjootfaennjepb  ban  De  €m-^crtog  /  gefclucbcn 
fjebuen  aen  be  Staten  «Seneraei  br'r  JDcrecmgbc  #20; tonnen  /  tien  28  en  29  2Uigu0i  beö  boo?teben  gaerjS  / 
betoelne  befeibe  Staten  aif  boe  niet  goet  bonben  te  be^ 
anttooo?bcn ;  ban  alfo  fp  nu  ontrent  bcfen  tijb  eene  ber 
felbei-  beanttooo?t  fjebben/  !jeb  in  befdbe  anttooejbc aigter-  totllen  laten  uoigenbe  /  iuitibenbe  albutf : 
Eerneerdig,  Hoogen  Welgebonn,  Edele,  Eret)fejle,Eerfame,  l^JO 

Hooggeleerde JVijfe^Voorfumgefcer  difcrete  Heer  en. 
T  7  We  Eerwaerdige  Excellenticn  en  E.  Brieven,  ge-fytefof, 
^  fchreven  tot  Bruflel  den  achtennegen-en-twintig-  trant» 
ften  Auguftileftleden ,  hebben  wy  onttangen,  ook  wel  en  J*"50^ 
rijpelijk  geexamineert,en  ons  verfekert  houdendende,dat  %™Zen alle  oprechte  Nederlanders ,  van  al  Ie  ftaten  en  conditien ,  ö:  r©«r3 
van  de  heerfchappije  en  onlijdelijke  handelinge  der  Span-  cl nf8be 
giaerden  en  hare  Adherenten ,  van  herten  begeeren  ont-  ff „Jfe ' Hagen  en  gevrijt  te  wefen, fouden  over  eenigen  tijd  defel- iB.'oti.tt* 
ve  Brieven  hebben  beantwoort,  ten  ware  de  gewichtig- t,cn/  at» 
heyt  van  de  fake,  en  de  vreemde  proceduyren,die  wy  lor-  fcen  JfJ' gen  gebruykt  te  worden  by  den  Admirant  van  Arragon  in  Ce  anöes 
de  na  buyrige  Landen ,  en  jegens  ons  ook  de  ongehoorde  re  &}°> 
handelingen  en  moetwil  van  den  Spangiaerts  op  't  Cafteel bim,jn van  Antwerpen  en  in  andere  plaetfen ,  ons  hadden  doen 
verhopen,  dat  uwe  Eerwaerdige  Excellentien  en  E.  naer- 
der  op  alles  fouden  hebben  gelet ,  en  oordeelen  dat  onfe 
oprechte  meeninge  daer  toe  altijts  geftrekt  heeft  en  ftrec- 
ken  fal ,  om  met  onfe  conftante  devoiren  en  patientie 
van  God  den  Heere  Almachtich  te  erlangen,  't  gene  fo 
feer  by  ons  en  alle  vrome  Nederlanders  begeert  wort ,  en 
tot  de  gemeene  behoudenifie  nodig  is :  Te  weten,de  Ne- 

derlanden in  't  gemeen  eens  te  (ien  oprechtelijk  verloft 
van  de  Spangiaerts  en  haren  Adherenten,uwe  en  onfe  ge- 
fworen  Vyanden ,  en  confequentelijk  uyt  defe  bloedigen 
Oorlog  en  verwoeftinge,in  een  oprechten  en  verfekerden 
welftantgebrocht,haer jegens  de  voorfzgrouwclijke  han- 

delingen met  ons  (buiden  hebben  verclaert ;  maer  aenge- 
fien  wy  fo  langer,  (o  claerder  bemerken,  dat  de  Span- 

giaerts en  hare  Adherenten,  onder  uwe  Eerwaerdige  Ex- 
cellentien en  E.  fo  veel  machts  hebben,  dat  fy  \  felve  con- 

nen beletten ,  fo  weten  wy  opten  vcorfz  Brief  boven  de 
bedankingevan  uweE.goedeguufteen  affectie ,  en  onfe 
vriendelijke  gebiedenifle,  niet  anders  te  antwoorden,dan 
dat  wy  vaftelijk  geloven,  dat  uwe  Eerwaerdige  Excellen- 

tien en  E,  fo  wel  de  middelen  en  wegen  tot  uwe  en  ome 
gemeene  verlofïinge  nodig  kennelijk  zijn  als  ons ;  en  dat 

rechte  middel  wefen ,  om  de  Nederlanden  in  vrede,rufte  [  wy  oordeelen,dat  de  Spangiaerts  en  hareAdherenten  alle 
en  profpenteyt  te  brengen;  maer  foude  veel  bequamer 
achten,  dat  in  defe  gelegentheyd ,  enmidsdesConinx 
overlijden ,  de  Staten  van  alle  de  Nederlanden  Jegens  de 
Spangiaerts  en  hare  Adherenten ,  de  wapenen  fouden  ge- 
bruyken,om  den  felven  Spangiaerts  en  andere  Vreemde- 

lingen uyt  de  Nederlanden ,  en  de  Nagebure  Landen  te 
doen  vertrecken ,  latende  by  provifie  clks  inden  fijnen  in 

fulke  ordre  in  't  ftuck  van  de  Religie ,  als  anderfints ,  fulks 
als  fy  zijn ,  op  dat  de  Spangiaerts  en  Vreemdelingen  uyte 
voorfzLanden  verdreven,en  defelveLanden  in  hareRech- 
ten,  Vryheden  en  verfekeringe  geftelt  zijnde,  alfdande 
Staten  Generaelvan  alle  de  Nederlanden  mogen  verga- 

der en  ,  en  met  alle  goede  middelen  advijferen  en  refolve- 
1  en  op  de  poin&en,  die  rot  eenen  oprechten  welftand,ge- 
durige  en  verfekerde  Vrede,  rufte  en  eenigheyd  der  Ne- 

derlanden foude  mogen  ftrecken ,  't  welk  niet  alleen  een 
bequaem  en  behoorlijk  middel  foude  wefen ,  tot  dienfte 
der  Nederlanden;  maer  ook  voor  de  Hoochftgemelte, 
Doorluchtichfte  Infante ,  en  fijne  Doorluchticheyd  felfs , 
die  anders  door  defe  geconditioneerde  en  gereftringeer- 

de Donatie,  haer  fouden  ftellenen  houden  in  eenperpe- 
tucle llavernije  der  Spangiaerdcn:  IJtwete  dat  fecr  vele 

v.  ̂ eeJ. 

onfe  voorflagen  kunnen  contramineren,  Daerentuiïchen 
bidden  wy  uwe  Eerw.  Excellentien  en  E.  willen  voor  on- 
wederfprekelijk  houden ,  dat  de  Spangiaerts  en  hare  Ad- 

herenten uyte  Nederlariden,niet  met  eenige  handelingen 
of  Traélaten ;  maer  mette  Wapenen  te  crijgen  zijn,en  dat 

(onder  't  felve  met  ernft  by  der  hand  te  nemen ,  uwe  Eer- 
waerdige Excellentien  en  E.  allejaere ,  jaalleMaenden 

van  de  felven  gelijken  handelingen,  als  tot  noch  toe  ge- 
bruykt zijn,ook  veel  tyrannijker  enonweerdiger  hebben 

te  verwachten.  "Wy  bidden  uwe  Eerwaerdige  Excellen- tien en  E.  onfe  moderate  aftien  in  alle  faken  te  houden,tot 

beveftenilTè  van  oniè  oprechte  meeninge,en  wechnemin- 
ge  van  alle  wantrouwen  jegens  ons  r  van  dat  wy  niet  fou- 

den mogen  lijden  dat  uwer  EerwaerdigeExcel.  en  E.  met 
ons  de  Wapenen  jegens  de  gemeene  Vyanden  aennemen 
in  de  fake  van  de  Religie ,  Politie  en  anderen ,  na  de  ge- 

legentheyd aldaer ,  fulke  ordre  fouden  (tellen  en  houden, 
als  by  den  felven  goed  gevonden  word:  Soveelaengaet 
de  wereltfe  middelen,  hoewel  wy  onfe  vertrouwen  op 

God  den  Heere  Almachtich  (tellen,  en  niet  op  onfe,  on- 
fer  Vrienden ,  nochte  Geallieerde  middelen ,  nochtans 

mogen  wy  uwe  Eerwaerdige  Excellentien  en  £.  voor  ons 

$pz  ge- 
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acvoelen  verclaren,  dat  (b  verre  defelve  alleenl
ijk  voor 

een  iaer  fo  veel  devoiren  willen  doen,  als  wy  gerel
olveert 

i\m,  door  Godes Genaden,  eengeluckigeuytc
omfteiu 

alle  apparentie  fal  volgen  j  daer  anderfmts  te  bevre
efen  is, 

dat  de  calamiteyten  ,  miferien  en  periculen  r
ullen  ver- 

meerderen,des  wy  ons  voor  God  den  Heere  Alm
acnticn 

en  voor  alle  goede  vrome  Nederlanders  met 
 oniecun- 

ftantie" ,  devoiren,  patientie  dele ,  mitsgaders  verichey
aen 

onfe  voorgaende  vriendelijke  veribeken,  voor  alle
  tijd 

verhopen  te  ontfchuldigen.  Hiermede. 

Eerweerdig,  Hoog  en  Welgeboren,  Edele  Er
enfefte, 

Eerfame,Hooggeleerdewiife,  voorlienige, 
 feerditcrete 

Heeren,  bidden  wy  God  den  Heere  Almachti
g ;  uwe 

Ecrweerdige  Excellentien  en  E.  te  verkenen
  in  alles  lui- 

ken genade  en  refolutie,  als  de  vertoffinge,  bevrydm
geen 

welvaert  van onfen  gemeenen  Vaderland  verey
feht.  Wt 

denHageden  22.  Meert  15-99.  Onderftond 
 De  Staten 

Generael  der  Vereenigde  Nederlanden.  En
  was  on- 

dertekent   C.tJerfens. 

O  Attent  öe  fcltoe  tijtifcB?ecf|Bt.lantoan(§a^ m  aen  m^^wmcmrmm^/  W 
afêflfoaftura  /  üt  nauolgen&e : 

Mijn  Heere , 

k  fal  u  Ed.  Brief  van  den  achtften  defer  met  ge
en 

lange  diicourfen  beantwoordenjmaer  allee
n  feg- 

een  dat  den  y  ver  om  tegen  Spangien,  Portuga
el 

en anderen,  des  Cönink van  Spangiens  Lan
den 

te  equipperen ,  tot  iodamgen  ey nde ,  als  u  Ed.  voorflaet 
, 

hiergoet  en  groot  blijft,  ookaenwaft
  doordienmen 

Sik  begint  te  fpeuren,  dat  hoog  tij
d  word  datmen 

?Land  omledige  van  een  goet  getal  Bootfvol
k ,  die  by 

Gebrek  van  employ  teeens  den  Vyand,  well
wancheyt 

wy  van  Weften,  dat  in  Ferol  fterk  geequippee
rt  werd , 

en  hoewel  eenige  meenen ,  dat  het  gemunt  loude  wefen 

opYerland,fo  dienen  wy  evenwel  op  ons  hoede 
 te  wefen, 

dewiile  datter  geen  redenen  en apparentien 
ontbreken, 

orn  te  duchten  Sattetfoude  mogen  wefen  tegen 
 defe  Lan- 

den; ik  kan  my  niet  laten  voorftaen,dat  denV  yand  lov
er-; 

meten  foude  welen ,  dat  hy  fonder  ander  fond
ament  oi 

appuy,dan  van  de  forcen  van  fijn  tegenwoordige
n  Leger, 

foude  willen  irriteren  fo  veel  Vorften  van 't  R.jk.Ik  ach  e 

dat  wy  in  modo,  van  de  Exploiden  diemen  foude  mo
gen  te 

water  voornee  men ,  genoeg  lullen  eens  zijn  hoewel  ik 

niet  weet,ofmen  hier  genegen  foude  zijn,met  d
e  Schepen 

van  't  Land  vorder  te  gaen  dan  na  Spangien,  en  olmen 
 al- 

daer  foude  willen  neftelen.  ^rmnA^n 

Wy  y  erthen  mede  met  den  eerften  derwa
ers  te  renden 

opte  veylinge  van  de  Zee.  Op  de  expedi
tie  ontrent  defe 

Provintie  hebbe  iknietbreetgecommumce
ert ,  dewyle 

de  fake  feer  fecretel ijk  dient  beleyd,  en  waer
t  mogelijk 

meer  dan  half  geprepareert,  onder  dexel 
 van  vordere  ex- 

peditien,  eermen  die  met  vele  luyden  comm
uniceert ,  de 

naefce  onderlinge  communicatie ,  diemen  daer  loude 

mogen  houden?  fal  dienen  om  de  for
me  enmiddeLn 

nader  te  concipiëren,  De  ordonnantie  en  Iuf
truöie  op 

hetLaftgelt  veiftaenwy,  dat  fonder  vertr
ek  dient  gevor- 

dert  Item  dat  derepartitie  van  den  flaet t
en mmften voor 

defen  Tare  gearrefteertenaengenomen  wer
de.  Wy  ver- 

ftaenookaüete  famen,  datmen  met  geen  v
erwe  noch 

coleur  't  geit  van  Engeland  can  ophouden ,  en  a
pprenen- 

deren  de  inconvenienten. 

Alfoden  Vyand  de  Sauvegarde  te  watere
n  de  Licen- 

ten  heeft  afgedaen,  fo  foude  men  hier  gaerne 
 "en  da  van 

defer  ziide  't  felve  mede  gedaen  wierde  over 
 de  platte 

Landen  danuEd.  weet  wat  ̂ tetmóiamj
*™* 

toe  zijn  voorgevallen.  Men  fchnjft  van  Gen
t  en  Antwer- 

penaar fy  het  felfs  meenen  te  doen  ,  entedicncyn
devier 

Regimenten  Knechten  aennemen,  tot  cofte  van
  Braband, 

Vlaenderen,  Arthoys  en  Henegouwe. 

Deinclinatie,  mijnHeere,  tot  alk  de  voorfz 
 pomftcn 

enfaken,zijnhier,byfonderbydefeStad,feer go
ed  Dan 

is  mijns  achtens  ganfeh  onmogelijk  daer  op  prompte 
 en 

volcomene  refolutie  teverwachten,  voorenal-
eermet 

alleen  het  different  geaccommodeert ,  dan  ook  een  ltuy
r- 

manaen  't  roer  gefteltzy;uEd.  foude  met  connen  gelo- 
ven wat  een  verbaefdenflaep-fiekte  datter  is ,  by  en  onder 

den  genen  die  ontrent  het  roer  zijn ,  yeder  liet  en  merkt 

die  periculen ,  en  niemand  forgt  noch  yvert  om  de  reme- 
dien ,  even  of  God  fonder  middelen  de  faken  foude  fege- 
nenen  t'onfen  beften  keeren.  En  allo  ik  valt  vertrouwe , 
dat  de  Heere  van  der  Werk  herwaerts  fal  beroepen  wer- 

den, fb  wilde  ik  wel,dat  u  Ed.  den  felven  wilde  eerftdaegs 
voorhouden  het  patroon,  daer  na  u  Ed.  in  de  voorfz  poin- 
elen  die  fake  dirigeert,op  dat  hy  hier  comende,mochte  ar- 
beyden  op  den  iélven  voet.  Wat  my  ondertuflehen  mo- 

gelijk fal  zijn  al-om  te  prepareren ,  en  te  helpen  diipone- 
ren  tot  fpoedige  refolutie,  daer  in  fal  ik  gaerne  mijn  uyter- 
fte  devoir  doen,  en  niet  nalaten  uEd  van  alle  apparentie 
te  verwittigen. 

d: 

Men  feyd  dat  tot  Diepen  een  Barque  uy  t  Bifcayen  in  4. 
dagen,  met  ontrent  twee hondertduyfentDucaten,  is 
aengecomen. 

Ik  bidde  God ,  mijnHeere ,  dat  hy  u  Ed.  wil  fparen  in 

fijne  heylige  hoede.  Wt  Middelburg  den  veertienden 

Meert  1599.  Onderftond,  U  E.  gedienftwillige.  Onder- tekent J.  van  Santhen.  Noch  ftond  ter  zijden  aen :  Hier  in 

en  is  noch  geen  vergaderinge ,  wy  fpeuren  claerlijk  ,  dat 
by  eenige  aengecomen  Steden  feer  werd  gearbey  t,  om  de 
fake  in  't  werre  te  houden.  'T  opfehrift  was ,  Aen  mijn 
Heere  den  Advocaet  van  Holland. 

€11  üierüen  f  e&juatü  öebfcenöe  peeren  Staten 
<0enerael  torment  en  gearrefteect  /  en  na  lange  en 

ernftige  öelibecatie/  en  nerfrfjeptren  communicatien 
gcïjouöen  met  fijn  excellentie/  geamplieertenüei> 

meerfcert  fiet  paccaet  ban  öe  iBonfteringe/tot  noo?- 
connngc  nan  alle  frauöen  /  in  't  compleet  öouöen  nan öe  Compagnien  /  in  noegen  afó  Inec  na  bolgt : 

E  Staten  Generael  derVereenigdenNederlan-pat" 

den,allen  den  genen  die  defe  fullen  fien  of  horen  ""J*? 

lefen,Saluyt;  Doenteweten.  Alfowyfolanks^ngc' fo  meer  bevinden ,  de  grote  frauden  en  abuy  ten ,  bp  De 

die  doorgaens  in  't  monfteren  en  het  compleet  houden  Matta 
der  Compagnien  Ruy teren  en  Knechten ,  in  dienfte  der  tflel/  '^ 
voorfchreven  Landen wefende,  onder  diverfe  pretexten  am* 

Pepleecht  worden ,  jegens  onfe  vorige  Ordonnantien  en  fi""^n 
Placcaten,  ook  niet  tegenftaendewy  binnen  de  naefte  2-#eb°Ua, 
jaren  de  betalinge  merkelijk  hebben  gebetert ,  waer  door  rij  1  ̂99. 

de  Compagnien  fwak  zijnde,  niet  alleenlijk  gemeene  Jf™'' 
Soldaten  te  fwaerder  metordinanfe  Wachten  en  Schild-  $jg°„;* 
wachten  befwaert,  en  de  Colonellen,  Ritmeefteren,  Ca-  p'cilnse» 
piteynen ,  OrTxieren  en  Soldaten,  fo  wel  te  velde  als  inde 
Frontie:  en  wefende ,  in  hare  eere  en  reputatie  gecrenkt , 

in  pericle  van  haer  leven  en  eere  gebracht ;  maer  ook  den 

welftand  en  verfekeringe  der  Landen  in  groot  gevaer  ge- 
ftelt  word,  en  wy  daerom  voor  den  dienft  der  gemeene 

fake,  en  welftand  der  Landen  hoochnoodig  bevonden 

hebben,  jegens  de  voorfchreven  fraude,  by  renovatie  en 

verbeteringe  van  de  voorgaende  Ordonnantien  en  Plac-(Fol.  14- J 

caten  te  voorfien.  So  ift,d'at  wy,na  ernftige  deliberatie  en 
verfcheyden  communicatien  gehouden  met  fijne  Excel- 

lentie op  de  befoldinge  der  Ritmeefteren ,  Capiteynen , 

Officieren  en  Soldaten ,  en  daer  op ,  conform  't  advijs  van 
fijne  Excellentie,  fulkeordregeftelt  hebbende,  dat  alle 

Ritmeefteren,  Capiteynen,  Officiers  en  Soldaten,hen  be- 
horen daer  mede  te  vrede  te  houden,  en  hare  vordere  for- 

tuyne  van  der  Oorloge,  op  entotlaftevandegemeyne 

Vyanden  te  vervolgen.  Hebben  by  deliberatie  van  den 

Rade  van  State  geftatueert  en  geordonneert,  ftatueren  en 
ordonneren  by  defen  het  gene  hier  na  volcht : 

1.  Eerft  dat  voortaen'geen  Ritmeefter  of  Capiteyn 
fich  van  fijne  Compagnie  langer  fal  mogen  abfenteren  , 

als  tien  dagen,  en  om  wettelijke  redenen,  ten  zy  by  fchnf- 

telijk  blijk  en  wettelijk  confent,  of  bevel  van  ons,  den  Ra- 
de van  State  of  den  Stadhouder,  of  Gecommitteerde  Ra- 

den van  de  Staten  van  de  refpeaive  Provintien ,  en  egeen 

Luytenant,Cornet,Vaendrich  ofandere  Officiers,fondcr 

confent  van  haren  Ritmeefteren  of  Capiteynen,  den  wel- 

ken wy  belaften  egeen  langer  confent  te  geven  als  voor 

veertien  dagen;  en  fo  vorder  confent  begeert  wort,fal  ge- 

accordeert  moeten  worden,  als  hier  voren  van  den  Rit- 

meefter en  Capiteyn  is  verhaelt :  Welverftaende  dat 
boven  dien  al  evenwel  egeen  Ritmeefter  ,  Capiteyn , 

Offidier  of  Soldaet  uyt  Frontieren  fullen  mogen  ver- 
'  trecken* 



'59?- 
trecken,  Tonder  confent  vanden  Gouverneur  of  Com- 

mandeur van  de  plaetfe ,  welk  confent  niet  langer  lal 
mogen  gegeven  worden ,  als  van  tien  of  veertien  dagen, 

alles  op  pene  voor  d'eerfte  reyfe  van  op  de  monfteringe 
niet  goed  gedaen  te  worden,  enteverliefeneenmaend 
van  hare  toldije,  en  voor  de  tweede  reyfe  op  arbitrale 
corre&ie. 

2.  Dat  voorts  alle  Overften ,  Capiteynen ,  Bevelheb- 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
yintie ,  mits  dat  fy  in  't  doen  vandefelve  monfterinee fecretclijk  den  Rade  van  State  fullcn  adverteren  om  rnnl 

54$ 

.    .  erteren  om  con- 
tulie  te  fchouwen;  en  dat  de  rolle  van  de  monfteringe 
aen  den  Rade  van  State  fullen  worden  gcibnden  om  te bevelen,  dat  debetalingc daerna werdegedacn. 

7-  Ordonneren  mede,  dat  voortaen  de  Ritmeefteren 
nochte  Capiteynen,  niet  lullen  mogen  onder  hare  Com- 

-  pagnie  tot  Soldaten  aenncmen  eenige  Burgers  of  In- 
beren  en  Soldaten ,  alom  behoorlijk  fullen  hebben  te  re-  woonders  van  de  Frontier-Steden  of  Sterkten    daer  fv 
fpeéteren  de  Commiflarifen  van  de  Monfteringe  en  an-  Garnifbenen  fullen  houden,  nochie  eenige  Huyfluvden 
deren,  tot  de  monfteringe  by  ons,  onfen  Veld-Heer , 
den  Rade  van  State ,  de  Staten  van  de  refpeclivc  Provin- 
tien,  of  hare  Gecommitterde  Raden,  te  laften  in  haren 
laftenampte,  en  bydefelvcvermaent zijnde,  om  mon- 

fteringe of  reveuë'  te  doen ,  terftonts ,  lönder  eenige  wey- 
geringe,  daer  toe  gereed  te  zijn,  alwaer 't  ook  dat  den 
Ritmeefter  ,  Capiteyn  ,  Luy tenant ,  Cornet  of  Vaen- 
drich  abfent  waren,  op  pene  van  caflatie  en  vordere  ar- 

bitrale correclie. 

3-  Ordonneren  mede  dat  de  Ritmeefteren  en  Capitey- 
nen, voortaen  op  de  monfteringe  fullen  hebben  tepre- 

fenteren  alleenlijk  oprechte  en  waerachtige  Soldaten , 
wefende  goede  cloeke  mannen ,  totte  wapenen  die  fy 
voeren  bequaem,  en  harefoldijeweerdich,  behoorlijk 

gewapent ,  volgende  d'ordre  opte  wapeninge  gemaekt , 
of  alfnoch  te  maken ,  en  op  de  peenen  daer  in  begrepen , 
die  op  haren  Eed  en  volcomen  traétement  gehouden  zijn 
de  Compagnie  al-om  te  volgen  tocht  en  wacht  te  doen , 
tonder  eenichfins  onder  hare  Compagnie  te  prefenteren 
eenige  Burgers,  Landluyden,  Soetelaers,  Vrybuyters, 
Soldaten  van  andere  Compagnien ,  Paflèvolanten ,  of 
anderen,  egeen  volcomen  gagie  treckende,  of  in  den 
Eed  en  fubjeóüe  haerder  Compagnie ,  om  defelve  al-om 
te  volgen ,  tocht  en  wacht  te  doen ,  niet  ftaende ,  op  pe- 

ne van  cafiatie ,  en  aen  den  lijve  arbitralijk  en  ook  metter 
dood  geftraft  te  worden ,  fo  wel  de  Capiteynen  en  Offi- 

cieren, die  bevonden  fullen  worden  fulke  toegemaekte 
perfonen ,  of  paflèvolanten  geprefenteert ,  ofter  mon- 

fteringe gevordert  te  hebben ,  als  de  voorfchreven  perfo- 
nen of  paflèvolanten  felver :  autoriferende  en  belaftende, 

de  Gecommitteerde  op  de  monfteringe  en  hareafliften- 
ten ,  de  Fraudateurs  metter  daed  te  doen  ftellen  in  han- 

den van  den  Prevoft,  en  voorts  devoorfzpenentede- 
creteren  en  doen  executeren.  ' 

4-  En  ten  eynde  des  te  beter  voortaen  jegens  allen  frau- 
den  mach  worden  voorfien :  Hebben  wy  geordonneert 
en  ordonneren  bydefen,  dat  binnen 's  jaers  defelve  ful- 

len mogen  worden  aengebracht  by  een  yegelijk ,  ook  by 
perfonen  (egeen  Commiflarifen ,  Ritmeefteren  of  Capi- 

teynen wefende)  die  defelve  fullen  hebben  gedaen  of  daer 
in  deelachtich  ge  weeft ,  en  dat  den  aenbrenger  fulks  be- 
wijfende,  boven  het  pardon  van  fijn  delicl,  fo  verre  hy 
culpabelis,  voorrecompenfe  fal genieten  vijftigponden 

van  veertich  groten 't  pont ,  entohySoldaetis,  boven 
dien  met  verhoginge  van  befoldinge  of  eenige  ampten 
daer  toe  hy  bequaem  is,  vergolden  worden ,  en  andere 
van  gelijken  met  andere  Staten  en  Officien. 

'  'f.  Belaften  en  bevelen  voorts  wel  expreffèlijk  allen  en 
een  yegelijk  van  de  Commiflarifen  van  de  monfteringe, 
en  anderen  totte  monfteringe  te  committeren ,  op  haren 
Eed,  meeneedigheyd ,  privatie  van  hare  Officien,  en 
vorder  arbitrale  correctie ,  ook  metter  dood  geftraft  te 
worden ,  met  een  perfoon  meer  in  de  monfter-rolle  goed 
te  doen  oftepaflèren,  als  die  oprechtelij  ken  onder  elke 
Cornette  Ruyteren ,  en  Vaendel-Knechten  aétuelijk  die- 

nen, ten  dienfte  bequaem  zijn,  tochten  wacht  te  hou- 
den, en  het  Vaendel  al-om  fchuldichzijn  te  volgen,  en 

die  fy  't  eiker  monfteringe  prefent  fullen  vinden ,  fonder 
ook  eenige  morte  -payen  voor  Wachtmeefters  of  ande- 

ren onder  eenig  pretext  te  paflèren ,  of  van  de  Ritmeefte- 
ren of  Capiteynen  eenige  giften,  prefenten  cleyn  of  groot 

t'ontfangen,  ja  niet  hen  te  laten  traderen  of  defroyeren bydenfelven. 
6.  Autoriferende  de  Gecommitteerde  Raden  van  de 

refpeclive  Provintien ,  Commiflarifen  te  mogen  fchicken 
in  de  andere  Provintien ,  om  de  Ruyteren  en  Knechten 
aldaer  te  monfteren,  ook  die  gene  ftaende  tot  lafte  van 

de  Generaliteyt ,  of  op  de  repartitie  van  een  ander  Pro- V.  <©«!. 

of  Landluyden  op  een  mij  Ie  na  defelve  plaetfe  wonende Verclarende  voor  Frontier-Steden  en  Sterkten,  allede 
Steden,  Sterktenen  Forten,  die  van  wegende  Gene- 

raliteyt jegenwoordich  gehouden  worden  in  Braband  en 
Vlaenderen.     Item,  alle  de  Steden,  Sterkten  en Foi- 
treflèn  in  Gelderland ,  Gi  aeflchap  Zutphen  en  Over-Yf- 
fel,  gehouden  over  de  Wael  en  Yflel,  mitfgadersThicl, 
Knodfenburch ,  's  Graven-waert ,  Aernhem  en  Hattum. 
Item,  in  Holland,  Gcertrudenberg,  Fleufden,  Gor- 
chum  ,  Louvefteyn  ,  Worchum  ,  Douveren  ,  Noor- 

dam ,  Clundert  en  Bommenede  ;  in  Zeland  de  Stad  en 
't  Land  van  der  Tholen  ;  Groeningen,    Coevorden, Lingen ,  Bourtange ,  Bellingewolfterzijl ,  Reyde ,  Delf- 

zijl, Steenwijk,  Haflèlt,Cuynder, Blokzijl  en  Swartc- 
fluys.    Verbiedende  mede ,  dat  fy  egeen  Burgers  ot  In- 
woonders  van  de  andere  Steden ,  Sterkten  en  Forten  van 
de  Vereenigde  Nederlanden,  daer  fyGarnifoen fullen 
houden,  noch  eenige  Huyfluyden  of  Landt-luy  den  ful- 

len mogen  onder  hare  Compagnie  aennemen ,  dan  op 
den  ordinaris  Eed  en  dienft,  fonder  beloften  dat  fy  in 
't  vertreeken  van  de  Cornette  of  het  Vaendel  fullen  wor- 

den ontfiagen,  op  pene  van  defelve  in  de  monfteringe 
niet  goet  gedaen,  maerdatelijkgecaflcert  te  worden  en arbitrale  ftrafte. 

8.  Ordonneren  mede ,  datvoortaen  onder  elke  Cor- 
nette of  Vaendel,  maereen  Soetelaer-Soldaet  wefende, 

fal  mogen  wefen ,  die  daer  toe  lchriftelijk  befchcet  van 
den  Ritmeefter  of  Capiteyn  fal  hebben ,  op  pene ,  dat 
de  goederen ,  die  by  den  anderen  Soldaten  of  hare  Vrou- 

wen te  coop  geftelt  of vercocht  lullen  worden ,  verbeurt 
fullen  wefen, 

9.  Item ,  dat  de  Ritmeefteren  en  Capiteynen  niet  ful- 
len vermogen  van  nieus  aen  te  nemen  of  af  te  danken  ee- 
nige Ruyteren  of  Soldaten,  dan  alleenlijk  op  de  monfte- 

ringe, en  dat  by  kenniflè  van  de  Commiflarifen  of  Ge- 
committeerde op  defelve;  en  fo  midlertijd  eenige  Sol- 

daten waren  geftorven ,  ofook  voor  fchelmen  mochten 
zijn wechgelopen,  fullcngehoudenzijn  wel  pertinente- 
lijk  en  by  behoorlijke  certificatie,  infonderheydvande 
Weerden  daer  fulke gelogeert  hebben,  te  doen  blijken 
van  den  precijfen  tijd,  dat  fulke  geftorven  of  verlopen 

zijn;  op  pene,  dat  die  anders  geleyd  fullen  worden  af- 
gedankt, verlof  gegeven,  geftorven,  verlopen  of  acn- 

genomen  te  zijn,  gehouden  lullen  worden  uyte  Lij  fle  te 
zijn,  zedert  de lefte monfteringe,  en  de  nieuwe aenge- 
nomen  fullen  niet  getekent worden,  dan  vandendach 
van  de  aenneminge  by  kenniflè  van  de  Gecommitteerde 
tot  dé  monfteringe ,  en  fullen  tot  dien  eynde  alle  de  Com- 

pagnien ten  minften  twaelfmael  in  't  Jaer  gemonfiert 
worden. 

10.  Bevelen  voorts  alle  Ritmeefteren  en  Capiteynen 

hare  Compagnien  compleet  te  maken,  en  defelve  com- 
pleet te  hebben  tegen  den  vijftienden  Aprilis  naeftco- 

mende,  ten  felven  dage  aen  den  Rade  van  State  te  fenden 

een  pertinente  Rolle ,  inhoudende  pertinente  verclarin- 
ge  ,  eerft  van  alle  Officieren  van  defelve  Cornette  of 

Compagnie,  en  daerna  van  de  Ruyteren  of  Soldaten, 

onder  elk  Rot  of  Corporaelfchap  dienende,  en  dat  de- 
felve rolle  fal  wefen  het 'patroon,  daerna  alle  volgende 

rollen  fullen  moeten  worden  gemaekt,  en  de  monfte- 
ringe gedaen ,  met  pertinente  verclaringe  achter  defelve  (Fol.iyO 

rolle,  wat  nieuwe  Ruyteren  of  Soldaten,  van  maend  te 

maend,  monfteringe  tot  monfteringe,  fullen  wefen  aen- 
genomen ,  mitfgaders  voor  den  naem  van  eiken  Ruyter 

en  Soldaet  de  gagien ,  die  elk  in  der  waerheyd  is  trecken- 
de ,  en  voorts  't  felve  te  doen  den  leften  dag  van  elke 

maend ,  op  pene  van  een  maend  Solts  t'elken  by  den  Rit- meefter of  Capitevn  in  gebreke  zijnde  ,  te  verbeuren, 
'tip  1  ion» 
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fonder  dat  de  Commiflarifen  eenige  andererollen  fullen 

mogen  aennemen ,  op  pene  van  Caflatie  van  den  Com- 
miflaris  of  Schrijver  ,  die  ander  rolle  fal  aengenomen  of 

voorgedragen  hebben. 
ii.  En  tullen  niet  alleen  de  Ritmeefteren,  Capitey- 

nen,  Luy tenanten,  Cornetten  enVendrichs,maerook 
de  Quartiermeefters ,  Sergeanten  en  Corporaels  van  de 
Cornetten  en  Compagnien,  gehouden  wefen  de  rollen 
te  tekenen,  op  haren  Eed  verclaren,  datdeRuyterenen 
Knechten,  fulks  die  op  de  rolle  geftelt  zijn,  oprechtelijk 
geftelt  zijn ,  oprechtelijk  onder  de  Cornette  of  Compa- 

gnie dienen  5  op  pene  van  Caflatie  en  arbitrale  correctie. 

12»  Niemand  fal  hem  vervorderen  in  't  fchrijven  of 
monfteren  hem  te  doen  noemen  met  eenigen  verfierden 
naem  oftoenaem ,  dan  met  fijnen  eygen  Chriften  naem , 
en  gewoonlijken  en  wel  bekende  toenaem  ,  midfgaders 
de  plaetfe  van  fijne  geboorte,  op  pene  van  terftonds  en 
opter  daed  arbitralijk  geftraft  te  worden ;  en  fullen  egeen 
Ritmeefter  s  of  Capiteyns  mogen  toelaten ,  dat  yemand 
anders  als  voorfz  in  de  rollen  geftelt  word ,  op  pene  datfe 

niet  fullen  gepaflèert  worden  en  arbitrale1  correctie. 
13.  En  alfo  grotelijks  tot  verferinge  van  den  Lande 

daer  aen  gelegen  is,  dat  pertinentelijk  van  tijde  de  tijde 
geweten  worde ,  hoe  alle  Frontieren  in  hare  wachten  be^ 
fet  en  beforcht  worden :  So  ordonneren  wy  alle  Sergean- 

ten Majors,  Wachtmeefteren  der  Frontier-Steden,  alle 
nachten  pertinente  optekeninge  te  doen  van  het  jufte  ge- 

tal Soldaten  ,  en  van  wat  Compagnie  daer  mede  elk 
Corps  de  garde  befet  is,  en  alle  maenden  defelve  aente- 
keninge  aen  den  Raden  van  State  over  te  fenden ,  op  pe- 

ne van  privatie  van  hare  Officien. 
14.  Alle  Ritmeefteren  en  Capiteynen  fullen  fonder 

eenigerhande  weygeringe  hebben  te  gedogen  debetalin- 
ge  hooft  voor  hooft ,  en  fo  verre  't  felve  voor  eenigen  tijd 
niet  gedaen  word  t  fullen  hare  Soldaten  van  hare  lopen- 

de foldije  pertinente  en  rechtvaêrdige  afrekeninge  doen , 
ten  minften  alle  twee  maenden,  fonder  langer,  en  dat 
tenby-wefen  van  de  Commiflarifen  van  de  monfteringe 
of  anderen  daer  toe  ïpecialijk  te  deputeren;  en  tot  dien 

eynde  fullen  de  Ritmeefteren  en  Capiteynen  t'elker  reyfe 
aen  den  Commiflaris  van  de  monfteringe  hebben  aen  te 
geven  den  tijd  van  de  lefte  afrekeninge ,  op  de  verbeurte 
van  een  maend  gagie  voor  hare  perfonen,  en  fullen  de 
Commiflarifen  binnen  acht  dagen  daerna  gehouden  zijn , 
de  Provintien,op  wiens  repertitie  die  Compagnien  ftaen , 
daer  van  te  adverteren,  op  de  verbeurte  van  een  maend 
van  haer  tra&ement. 
1  f.  De  Ritmeefteren  enCapiteynen  fullen  voortaen  niet 

vermogen  voor  meer  als  ten  hoogften  tot  fes  Soldaten  toe 
uyt  hare  Compagnie ,  en  ook  niet  langer  als  voor  twaelf, 
of  ten  langften  veertien  dagen,  doch  niet  anders  als  in 
nodige  faken  (die  fy  inden  Verlof-brief,  mitfgadersde 
plaetfe  waer  fy  gaen  fullen ,  expreflèren)  verlof  te  geven, 
en  dat  ook  niet  anders  als  met  kennifle  van  de  Gouver- 

neurs, of  commanderende  en  de  Commiffaris  die  daer 
ter  plaetfe  foude  mogen  zijn,  welke  alfo  verloofde  ook 
niet  fullen  goet  gedaen  worden ,  dan  mits  perfoonlijken 
verfchijnende  op  de  eerfte  navolgende  monfteringe ,  ten 
ware  nochtans  dat  eenige  Soldaten  by  laft  van  de  Gou- 

verneurs van  de  Provintien  op  eenige  Exploi&en  van 
Oorloge  waren  uy  tgefchikt ,  die  niet  lullen  uy  ttrecken , 
dan  gelijk  hier  na  volgt. 

10.  Namentlijk,  dat  geene  andere ,  't  zy  te  paerde 
ofte  voete,  fullen  mogen  op  Exploicten  van  Oorloge 
uy  tgefchikt  worden,  dan  oprechte  Soldaten  in  aöuelen 
dienftengeenë  Vrybuyters  wefende ,  endatniet  in  min- 

der getal  alsvanvijf-en  twintig  teflèns,  ten  ware  op  Con- 
voy ,  volgens  't  gene  na  befchreven  ftaet,  ofbyeenich 
clcyn  getal  op  condfehap,  daer  van  den  Gouverneur  of 
Commandeur  ter  plaetfe  dan  ook  word  gehouden  te  ver- 

antwoorden ,  welk  uyttreckende  Paerd  of  Voetvolk , 
wefende  in  getal  van  vij  f-en-t wintig ,  fullen  beleyd  wor- 

den meteenen  Corporael,  Adelborft  of  Sergeant,  we- 
fende boven  de  vijf-en  en  twintig  tot  vijftig  roe,  of  daer 

onder  met  eenen  Luytenant  of  Vendricn  ,  boven  de 
vijftig  tot  hondert  toe ,  of  daer  beneden  met  eenen  Rit- 

meefter of  Capiteyn  ,  en  wefende  boven  de  hondert, 

jnet  twee  Ritmeeftere  of  Capiteynen ,  al  waren  ook' 
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fchoon  de  voorfz  getallen  gemaekt  van  diverfche  Com- 

pagnien. 

17.  Boven  dien  fullen  fulke  Soldaten  te  paerde  ofte 
voet ,  niet  mogen  uy  ttrecken ,  dan  mits  hebbende  paflè- 
port  van  den  Overliep  of  Commanderende  ter  plaetfe, 
mede  getekent  by  den  monfter  Commifiaris  en  Sergeant 
Major  ter  plaetfe  fo  verre  die  daer  zijn ,  inhoudende  de- 

felve paflèporte ,  de  eygen  namen  en  gewoonlijke  welbe- 
kende toenaemen,  van  allen  defelve  uyttreckende,  en 

fullen  de  Ritmeefters,  Capiteynen,  Officiers  of  Adel- 
borften  hebben  te  verantwoorden  van  de  exceffèn  van 

alle  defelve  uyttreckende  Soldaten ,  die  fy  alfo  fullen  be- 
leyd hebben ;  doch  fullen  de  dagelijkfe  Convoyen ,  be- 
leyd by  goede  Officieren,  mogen  gedaen  worden  door 

bevel  vanden  Gouverneur  of  Commanderende  ter  plaet- 
fe, op  welker  confent  met  pertinente  atteftatievandie 

gene,  die  fy  geconvoyeert  lullen  hebben,  de  Convoyeurs 

goet  gedaen  fullen  worden. 
1 8.  Voorts  ordonneren  wy  wel  expreflèlijk ,  dat  voor- 

taen onder  de  Engelfe,  Francoyfen,  Schotten  en  Zwit- 
fers  Compagnien  Voctvolks ,  geen  andere  als  van  elke 
der  felver  Natie  lullen  mogen  aengenomen  of  daer  onder 
geprefenteert  worden  ,  op  pene  van  in  de  monfteringe 
niet  goet  gedaen  te  worden.  En  fullen  voortaen  geene 
Soldaten,  van  wat  Natie  die  zijn,  den  dienft  vanden 
Hopman  of  het  Vaendel  daer  onder  fy  dienen,  mogen 
verlaten ,  dan  met  wettich  Pafport ,  op  pene  van  metter 
koorde  geftraft  te  werden  fonder  genade. 

19.  Alle  welke  Poin&en  en  Articulen ,  wyverftaen 
en  ordonneren,  dat  precijfelijk ,  punctuelijk,  enftrik- 
telijk  fullen  nagecomen ,  achtervolcht  en  geexecuteert 
worden  ,  op  pene  in  elke  der  felver  vermeld,  fonder 
eenige  gratie,  oogluykinge  of  verdrach,  daer  na  ook 
allen Overften,  Colonellen,  Commiflarifen,  Ritmee- 

fteren, Capiteynen,  Officiers  en  Soldaten ,  en  allen  an- 
deren hen  lullen  reguleren,  op  de  voorfchreven  penen ; 

willende  dat  de  Kennifle  en  executie  van  allen  defe  fal 
wefen  by  ons ,  of  den  voorfchreven  Rade  van  State ,  den 
Generael  van  onfen  Leger,  endenKrijgs-Raden,  den 
Gouveneurs  van  de  refpeótive  Provintien ,  en  Krijgs-Ra- 
den,  neffens  der  felvcn  wefende;  ook  by  de  Gedepu- 

teerde Raden  der  Staten  van  de  refpeótive  Provintien, 
alles  by  preventie.    En  op  dat  niemand  van  defe  onfe  te- 

genwoordige ordonnantie  hebbe  te  pretenderen  eenige 
ignorantie  ;  Ontbieden  wy  daerom  en  bevelen,  onien 
feer  lieven  en  beminden ,  de  Staten ,  of  hare  Gecommit- 

teerde Raden ,  Stadhouders  van  de  Provintien  refpecli- 
ve  van  Gelderland  en  Graeffchap  Zutphen ,  Holland, 
Zeland,Utrecht,Vriefland,Over-Yflèl,derStadGroenin- 
gen  en  Ommelanden ,  en  allen  anderen  Jufticieren,  Offi- 
c  eren  en  Dienaren  ,  des  verfocht  zijnde  ,  dat  fy  defe 
voorfchreven  Ordonnantie,  ai-om  doenvercondigen, 
uy  troepen  en  publiceren  daermen  gewoonlijk  is  uytroe- 
pinge  en  publicatie  te  doen.    En  voorts  onfen  Generael 
van  den  Leger,  Gouverneurs  van  de  Provintien,  Gou- 

verneurs en  Commandeurs  in  de  Steden  en  Forten ,  de- 
felve publicatie  dikwils  te  doen  vernieuwen,  fo  te  Vel- 

de ,  als  in  de  Frontier-Steden  en  Sterkten  ,  voor  déa 
Volke  van  Oorloge,  te  paerde  en  te  voet,  by  Trompet 
en  Trommelflag :  Verftaende  niettemin  dat  alle  de  voor- 

fchreven Poinöen  onverbrekelijk  geachtervolcht ,  en  de 
contraventien  van  dien  geftraft  fullen  werden  mette  pe- 

nen hier  voren  geftelt,  alwaer 't  fchoon  fo,  dat  de  publi- 
catie binnen  's  jaers  niet  ware  vernieut ,  fonder  eeni- 

ge gunfte,  faveur  of  diflimulatie  ter  contrarien  ;  want 

wy  't  felve  tot  vorderinge  van  den  Lande  alfo  bevonden hebben  te  behoren. 

Gegeven  in  's  Graven-Hage  den  vierden  Februari 
vijfthien  hondert  negen-en-tnegentig. 

En  was  geparapeert 

Sj/rxmttyi. Lager  ftond, 

Wt  hevel  van  mijn  Heer  en  de  Staten  Generael  derYer- 
eenigde  Nederlanden. 

Ter  Relatie  van  den  Rade  van  State  der  fejver. 

En  was 'ondertekent 

G.xanXitylen. 
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(Foi  26.)  Rebben  ooft/met  abb^  ban  fnn  €rc.o?ö?e  gcjteit  op 
«£*£*  öefoapeninge  banöeCompagnieïluptecenCuratftertf/ 
y.ntngc  3Cioueöuftci:0 /  en  opte  toapeninge  ban  Ijct  ©oetbolft 
ban  öe    t)an  öe  <©eunieeröe  fi^obintien  /  en  ooft  ban  gelnftcn 
ïteen   °^?e  8<#dt/toaer  na  öe  Commiffarifen  Uan  öe  jjfêon^ 
iM&nt*  fteringe  Oen  fouöen  reguleren  in't©elö-3leger/  en 
öo^h.     bebben  ooft  16  Commtffarifen  ban  öe  lüöonfteringe 

geftclt  /  en  in  berfcftepöen  <®uartierenberöeelt  /  öaer 
fp  bare  refiöentie  fouöen  moeten  öouöen/  alflergeen 
EegerteBelöeitf/  befjalbennocD  negen  anöere/  öie 
öaer  refiöentie  fouöen  fjouöen  in  öen  J^age :  Rebben 
ban  gelpen  gearrefteert  feftere  üjnftructie  boo?  öe 
Commtffarifen  ban  öejjfêonfteringe/  öie  fjun  belaft 
too?öe  fecreet  te  ïjouöen/  en  niemanöen  te  bertonen. 
€erft  feftere  poincten  tot  öirectie  ban  öe  monfïeringe/ 
booj  öeCommiffarifen/  fjun  geöefigneert  (©uartier 

fjouöenöe/  atë  boo?  ö'anöereöieïjunbp't8|ofljou; öen  fouöen.   $ocö  eene  Ünftcuctie  boo?  öe  peeren 
upttt  refpectibe  Coïlegien  /  bp  öe  peeren  Staten  <©e^ 
nerael  gecommitteert/om  in  train  te  b?engen  öet  boo?fs 
#laccaet  ban  öe  iBonfieringe  ■,  en  alfo  nocf)  bier  nieu^ 
toe  CommifTarifen  gecommitteert  3ijn  getoo?öcn/  öie 
nocD  g^n  €eöïjaööengeöaen/  fo  Debben  öe  peeren 
aaöen  ban  Staten  gefcf)?eben  öen  bierenttointiglïen 
2Kp}iltë/  aen  gare  iBeöeb?oeberen/  (föeöeputeeröe 
in  't  Eeger  /  öat  fp  öe  boo?f5  nieutoe  <©ecommitteer* öe  ban  öe  iBonfieringe/  öen  €eö  afnemen  fouöen/ 
bolgenöe  't  formulier  öaer  ban  fp  öefelbe  een  bubbelt 
fonöen  /  conform  öen  €eö  öie  ö'anöere  Commiffari- fcnaeöaenljaööen. 

P efotu*     én  alfo  öe  Coninft  ban  ̂ pangien  /  met  bet  ber? 
b?  ÏX  öoïl  löart  öe  3&abigatie  op  ̂ pangien/öe  ̂ ee  of  Coop; 
tmSc   baert  meeft  biel  in  öe  fjanöen  ban  öe  5francopfen/ 

^cfjotten  /  €mböenaer^  /  «©ofterfe  en  ̂ enemar- 
ftertf/  fó  öebben  öe  peeren  Staten  <©enerael/  om 
baer  ̂ eebarent  ©oift  in  bet  toerft  te  tjouöen  /  gere- 
folbeert  een  ©lote  en  Sürmaöe  ter  <Ztz  op  te  ruften  / ban  ontrent  70  ̂ cbepen  ban  ©o?loge  /  en  öaer  meöe 
^pangien  te  gaen  befoeften  /  öe  v©oft  en  3©eft-Snöife 
©loten/  gaenöe  of  comenöe/  tebefp?ingen/  of  aen 
te  taften/  en  alle  ̂ paenfe  €planöen;  öaer  toe  öat 

v    ,„<  boo?  apperfle  ̂ Dmtrael  gecommitteert  toeröe  gjoiv 
uien  en  fter  peter  ban  öer  ̂ oesyaimbacijt^eer  ban  ̂ oc^ 
Önes    termeer/  ïamuuöen  en©?iefecoop/  <0enecaet  ban 
*anDm>öe  2flrtiller#e;  öen  (©nöer-$ömirael  ter  ̂ ee  3fan 

<0arö2antf5  ban  jgoo?n  /  en  tot  ©ice-3tömirael  Co?- 
nelté  3£epnf5  tot  ©lififingen ;  en  om  te  lanöe  te  ge- 
ftjupften  tien  Compagnien  ©oetbolfts  /  elft  ban  200 
i^ooföen  /  altf  öet  ©aenöeï  ban  öen  «©berften  ban  öer 
^oeö/fnn  <©berftc  Euptenantlonfter  ^to?m/Capt: 
Caletoert/banöer^ufTen/|fêeetfterfte/3loo/ïSepnier/ 
gionfter  ̂ oljan  ban  €gmont  /  ban  iBereftepn  en 
25epnum  ;  toat  öefelbe  op  öefe  repfe  en  «ScDeeptf- 
(Cocftt  uptgerecDt  fiebben/  fo  te  toaterals  te  lanöe/ 
fullen  top  ter  geiegenöer  plaetfe  beröalen. 

©orto?  f\&itmt  oefen  ti)ö  i$  geflo?ben  ̂ octo?  5Cö?iaen 
SBa^iaeu  v^jjan  25ipenb02g/  in  fijn  leben  3©aröepn  banöe 

SS! n    IBunte  m  <62aefïijftrjepö3S  ban  ï|ollanö  /  't  toelft  ge; 
bu?B/'  tomen  3ijnöe  tot  ftennifife  ban  öe  Generael^  ban  öe 3öat*    ij^unte  öer  ©ereenigöe  p?obintien  /  öebben  öen 
^P^fttoaelföen  jBartij  bijftDien  Ijonöert  negen  en  tnegen^ 
Kan   tig  gefcO^eben  aen  öen  fceece  M**  Slofjan  ban  aiöen^ 
*o!i«jd  éamebelö  /  Saeö  en  Siöbocaet  ban  öen=Hanöeban 
:ft0?'  J^ollanö/  öat  ban  noöe  toasSeerftöaegsfeenanöerin 

fnn  plaetfe  te  fiellen  en  committeren  -,  toaerom  fp 
Bern  fjebben  toillen  aöberteren  /  öat  ban  ouötf 
geobferbeert  en  geb?upftt  toag  /  fo  toanneer  eenig 

$mpt  of  (©tficie  bat  öer  Ifêunte  /  't  5P  UBuntmee- 
fter  /  3©aröcpn  /  2fifTapeur  of  f  fer-fmjöer  toasS  ba^ 
ccrcnöe  /  bp  öe  ï|oge  <®berigbepö  /  en  fonöerlinge  bt> 
tijöe  ban  ̂ oogl.  |Be.  öejef  ïttpfew?  Caroli  <auinti  / 
en  ooft  öes  leften  Coninfes  ban  ̂ pangien  ©IjtlipjS  öc 
1 1.  Coninft  ban  ̂ pangten  /  al-eer  pemant  mette 
Commi^e  ban  eenigeiöer  boo?f5  Sümpten  bop?fien 
toeröe  /  alfulfte  perfonen  gefonöen  3ijn  getoo?öen  bp 
öe  Generale  ifêeeftertf  ban  öer  llKunten  /  om  öefelbe 
te  eramincren/  w  öaer  na  öe  peeren  ban  öe  dPinantie 

Idiiöen/ 
om  een 
©lote 
toe  te 
ruften 
tegen 
'ben  Co* vink  ban 

of  ̂oge  ©berigbept  ban  baren  nöünfe  te  tim\u\  i»acc 
na  ooft  öefelbe  bare  ConmutTic  ontt:r.gcn  ijcübenöe  / anöermaeltf  bp  öe  boo?f5  Generaelö  3un  gecenbo^ 
peert  gctoo?öcn/  om  ban  öefelbe  bare  ̂ mtnictunuc 
ontfangen/  en  öaer  op  öen  <£eö  te  p*cfleren  /  aitfna 
beljoien;  al  't  toelfte  fp  niet  Daööen  connen  laten  fnn €.  te  aöbijferen  /  om  öc  peeren  Staten  ban  i^ollanö 
aen  te  öienen  /  op  önt  ftacr  €.  HlDogentbeöni  öaer  op 
fouöen  mogen  letten,  ̂ efe  JiKiffibe  toaö  onöertcftcnt 
bp  ̂ cnriftban^uplen/  Büntgitf/  ö.  ban  jftfyen 
engjacobjpooft. 

T\<Qn  elföcn  ̂ ecemb?tóöeiSboo2leöen  gaertf  1 V98. 
-•^ftaööen  öen  Meeren  Staten  <öenerael  aen  fnn  <ex- 
cellentie  cenen  25?icf  gefonöen  /  om  aen  öen  £eerc 
<6^abe  ban  tgoljeiifo  te  beftellen  /  ten  epnöe  öefelbe 
G^abe  ban  l^oljenlo/  öoo^fnn^oeöer^^èoon/  m 
^uptlïanö  fouöe  öoen  liebten/  tot  öien(te  ban  öe  ftee^ 
ren  Staten  Generael/  öupfentütupteren/  öaer  Op 
ober  fouöe  commanöeren  /  en  öit  boo^  öen  ttjö  ban 
ö?ie  of  bier  maenöen  -,  maer  alfo  öe  «foabe  öaer  op 
aen  öe  peeren  Staten  Generael  fijn  aöbijo  gcfclj2Cben 
Oaööe  /  fulr  men  upt  öe  nabolgenöe  iBiffibe  /  bp  fnn 
€rcellentie  aen  öen  J^eerc  2iöbocaet  25arnebelö  gc^ 
fcf)?eben  /  berftaen  can  /  fo  fjeb  ift  goeöt  gebonöen  öe= 
feibe  DBiffibe  ban  fijn  ̂ rcellentie  bier  bp  te  boegen  / 
tot  beter  berflanö  ban  öefe  faftc  /  en  't  gene  öaer  aen i0  öepenöerenöe.   3&e  boo?f5  $fêifltbe  ban  fijn  €r= 
cellentie  toao  lupöenöe  alömü : 

MauritZ ,  geboren  Prince  van  Ouingien  Gr  ave  van  Naf- 

fau ,  &c .  Mark^Gr ave  van  der  Veer. 

E  Dele,  Hoochgeleerde ,  endifercte,  befonderegoe- 
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bïti, 

de  Vrund  :  Wy  hadden  den  Grave  van  Hohenlo,  de  &#*?.. 

Brieven  van  de  Heeren  Generale  Staten ,  aengaendede  ̂ dr"e|pn 
lichtinge  van  duyfent  Duytfe  Ruyteren ,  onder  't  beleydt  aen  mt)» 
van  S.  1.  B  roeders  Soon ,  overgefönden ,  op  dat  S.  1.  den  ̂ "c 

Welgedachten  Heeren  Staten  fijne  antwoorden  advijs^f"^1/ 
mochten  laten  weten ;  waer  op  fijne  1.  ons  verclaert  heeft,  ncbel'oy 
dat  hy  niet  riet,  dat  mijn  Heeren  d"e  Staten  eenigendienft  '?tobo* 
van  den  voorfz  lijnen  Neef  Tullen  mogen  ver  wachten ,  £*'$&,*" 
aengefien  hy  nu  fekeren  tijd  in 's  Keyfèrs  dienden  beftel-ten,$»ta^ 
lingegeweeftis.enjegenwoordelijk  noch'in  lijnen  dienft  ten  ban 
in  Hongarien  is  continuerende ,  en  datter  geeneappa-  ̂ ollanb 
rentie  is,  dat  hy  fijne  conditie,  die  gewis  is,  vooreen 
ongewiffe,  voor  drie  qifviermaendentijdsfoude^willen 
veranderen;  't  welk  ons  verooriickt  heeft,  onfenNeef 
Graef  Willem  van  Nalfau  daer  if te  adverteren,  en  in 
eenen  wege  te  verfoeken ,  dat  S.  I.  in  allen  gevalle ,  aen 
fijnen  Heer  Vader  Grave  Johan  van  Naflau  den  ouden , 

en  ook  aen  fijnen  Broeder  Graef  Johan  den  Jongen ,  't  tel- 
ve  wilde overfchrij ven,  en haerluyden verfoeken,  daric 
haer  daer  ontrent  willen  doen  informeren,  oftereenige 
Heeren  van  qualiteyt  foudèn  wefen ,  die  met  een  fuik  of 
diergelijk  getal  Ruyteren,  den  Landen  te  dienitfouden 
willen  comen ;  of  by  fo  verre  geene  van  qualiteyt  waren, 

ofmen  dan  niet  met  eenige  bekende  Rituvcftercn  moch- 
te  handelen ,  om  haer  in  diende  te  begeven ,  't  ware  tot 
het  getal  van  duyfent  Paerden  of  min  ;maer  dat  geenen  E- 
delman  meer  dan  dr  iePaerden  fouden  gepaflèert  worden 
en  op  conditie  ,   als  hier  te  vorens  metten  Grave  van 
Solms  geaccordeert  is  geweeft,  fonder  nochtans  yette 
geloven  of  te  arrefteren ,  te  voren  en  eer  mijnen  Heeren 
den  Staten  daer  af  kenniflègedaen  ware,  alfo wy hem 

inlgelijks  voor  fijn  vertrek  van  hier  verfocht  hadden,  aen- 
gefien de  lichtinge ,  fo  van  Ruyteren  als  van  Knechten , 

fo  hoochelijk  van  node  is :  Wy  en  twijfelen  ook  niet .  of 
S.  1.  fal  't  felve  met  alle  neerfticheyd  bevorderen.   So  v 
onièn  Broeder  aengaet,  connen  wy  niet  dan  voor  goei 
aenfien  ,  dat  hy  tegens  den  tijd  ,  dat  wy  wederom  te 
Velde  fullen  mogen  gaen  ,    hem  wederom  in  defe 
Landen  laet  vinden.     Wy  waren  gcrcfblveeft  felfs  in 

den  Hage  te  comen  ;  maer  alfo  hem  het  weder  met 
defenOoftenwind  tot  vriefen  geftelt heeft,  hebben  wy 

niet  raetfaem  gevonden  ,  ons  van  hier  te  abfenteren. 
tot  dat  wyfien  rullen  wat  daer  af  fal  welen  te  verwach 

ten  :  Maer  by  fo  verre  den  vorft  niet  continueert,  ful- 

f  p  4:  len 
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len  wy  niet  nalaten  ons  aldaer  te  laten  vinden.    En  hier mede, 

Edele,  Hooggeleerde  en  difcrete,  befondere goede 

Vrund,7.ijt  God  bevolen.  Wt  Aernhem  den  elfden  De- 
cember 1 5-98.  Ondcrftond  ,  U  goedtwillige  Vrund. 

Ondertekent. 
Maurice  de  Najïau. 

Het  opfehrift  was ,  Den  Edelen ,  Hooggeleerden  en 
Difcreten,  onfen  befonderen  goeden  Vrund  M'.Johan 
van  Oldenbameveld,  Raeden  Advocaet  van  Holland. 

3&otf)  alfo  uft  bennabolgenben2&?iefban<0?abe 
3(an  ban  iaafTau  ben  ouben/  frfjijnt  bat  be  peeren 
Staten  <*5enerad  ben  felben  45?abe  ̂ Jofjan  ban^af^ 
fau  geacawbeert  fjabben  fjet  tractement  Dan  400  &oU 
baten  /  tot  befenerminge  ban  fijne  kanoen  /  en  «foabe 
<£rnft  ban  kaftan  fijnen  ̂ one  /  ijet  2Cmpt  ban  Co- 
fond  ober  een  öegtinent  S^nptg  BoetbonV  en  bat 
öen  3fiömtrant  ban  Sïrragon  tdSaaengftiïjgebolH 
ban  be£  töijRS-bobem  Deöe  bertreeften ,•  fo  meen  in 
bat  be  400  ̂ oibaten  mctaengcnomen3ijn/  alfotfi 
baer  böjber  geen  befcOept  ban  l)eb  connen  btnöen. 
3Den  25?tef  ban  <0?aef  lan  toa$  uipbenbe  a$  bolgt: 

jg^Vtf  Lfo  optedirTerentenengefchillen,  dievoorde  GTtoeet* 

W/nföM  Heeren  Staten  Generael  der  Vereenigde  Ne-  *wten». 
£pJI_S  herlanden  verreièn  waren  geweeft  ,  tuflehen  JfijS^* Jonkeren,  Hovelingen,  Eygen-erfden  en  Ge-  tuffefmt 
deputeerden  van  den  Kerlpelen  van  de  Ommelanden,  Je  3)°"» tuflehen  den  Eems  en  Lauwers ,  Rcquiranten  ten  eenre,  KSSL 
en  BurgcrmcefterencnRaedder  Stad  Groeningen  gere-  Jtneii 
quireerde ,  ter  ander  zijden ,  by  Sententie  van  de  Raden  r°nfoo^ 
uyt  elke  Provintie  by  de  ielve  Heeren  Staten  Generael  tot  [^wi 
uyttinge  van  dien  gecommitteert  ,  in  date  den  zi  Ja-  TBunt? 
nuar.  1 5-97.  onder  andere  was  verclaert  en  geordonneert,  »w«fte» 
de  Ingeiètenen  van  de  Omlanden  vry  te  mogen  handelen  ̂ J' 

ban 

Ranuan 
^affau 
tiert  De 

ban  •£)!» 
ö£nbut3 
mbdt. 

gjj 

hAijnHeerey 
Ebbende  verftaen  uyt  onfen  Sone  den  Grave 
Ernft  Cafimir,  als  ook  van  te  voren  uyt  onfen 

Sone  den  Grave  Jan,  en  uyt  andere  onfe  Offi- 

ciers ,  den  goeden  yver ,  dien  gy  altijd  t'ons- 
waerts  en  totte  bevorderinge  van  onfe  faken  betoont 
hebt ,  en  dat  door  uwen  middel  mijn  Heeren  de  Staten 
Generael  on»  geaccordeert  hebben  het  tractement  van 

400  Soldaten,  totdebefchermingevan  onfe  Landen  te- 
gens  de  Spangiaerts.  So  hebben  wy  niet  connen  laten 
u  E.  wel  grotelijx  daer  voor  te  bedanken,  en  uE.met 
eenentebidden,dattet  uE.  wijders  bclieve  de  goede  hand 

daer  aen  te  houden,  opdat  bytijds,  en  volgende 't  gene 
wy  daer  van  gefchreven  hebben  aen  mijn  Heeren  deSta- 
tcn  voornoemt,  de  middelen,  tothet  voorfz  tractement 
nodig  en  vereyfeht,  uytgereykt,  en  den  brenger  defes 

Jooft  Tolleken  van  Amfterdam  aengetelt  mogen  wer- 
den ,  dewelke  alfdan  niet  laten  fal ,  ons  defelve  door 

Wiflel-Brieven  ter  handen  te  (tellen.  Vorders  niet  twij- 
felende van  datter  door  u  faveur  mijn  Heeren  de  Staten 

(Fol.17.;  voornoemt  belieft  heeft  onfen  vooriz  SoneErneft  te  ge- 
ven het  ampt  van  Colonel  over  een  Regiment  Duyts 

Voetvolk ,  hebben  wy  u  E.  daer  voor  ook  wel  willen  be- 

danken ,  wenfehende  van  goeder  herten ,  dat  in  't  voorfz 
Ampt  onfen  Sone  fich  fo  drage ,  datter  de  Landen  mede 

gcdient  mogen  zijn ,  en  mijn  Heeren  de  Staten  goet  con- 
tentement  van  ontfangen.  En  voorts  biddende  ,  dat 

meer  en  meer  continuerende  uwe  goede  affectie  t'ons- waerts ,  het believe  (leeds  alle  faveur  ,  fo  onfen ,  .^y.  uwe 
voorfz  Sone  als  ons ,  te  bewijfen,  dewelke  om  dat  te 
erkennen,  niet  laten  fullen  ons  meer  dan  feer  gaerne  te 

cmployeren,  om  u  E.  dienft  te  doen ,  en  dewelke  wen- 
fchen  na  d'occafie  daer  toe,  om  dat  metterdaed  te  beto- 

nen.  Wy  fullen  u  E.  ondertuffchen  recommanderen. 
Mijn  Heere,  in  de heylige  hoede  Gods,  den  welken 

het  believen  fal  u  E.  te  doen  genieten  't  gene  daer  gy  meeft 
na  verlangt.  Te  Dillenborg  den  t  wael  fden  Meert  1  f99 . 
Onderftond,  U  E.  feer  geaftectioneerdc  en  goede  Vrund, 
Ondertekent  Johan  Grave  van  Najfan ,  Catqenellebogen. 

'T  opfehrift,  Aen  mijn  Heere ,  mijn  Heere  van  Ol- denbameveld,  Advocaet  &c. 

T)€n  atntflen  jfêartij  Hnno  i  f99*  të  «Pt  benname 
-^en  ban  toegen  be  €♦  JÊog.  peeren  Staten  4Bene* 
rad  ban  öc  ©ereenigbe  jftebcrlahben/  gep?onuntteert 

tn  'g  <©2aben-J|age  be  ttoeebe  Sententie  biffmmbe/ 1  weeft. 

met  eenen  yegelijken  ,   en  met  alderhande  goederen ,  uc'itt 
daer  en  fo 't  hen  gelieven  foude,  uytgeibndert  dat  fy  geen  &iab 
goederen  of  Waren,  in  Omlanden  vallende  ofzijnde,  &t°** 
als  Boter,  Kaes,  Paerden ,  OiTen,  Koren  en  dierge-gjg 
lijke  Coopmanfchappen  ,  ibuden  mogen  verhandelen  beu  $p 
of uytvoeren ,  fonder  die  eerft  binnen  der  Stad  Groenin-  &*n» 
gen  ter  Stapel  te  brengenrDies  fouden  nochtans  de  voorfz 
Ingefetenen  onder  malcanderen  ,  mogen  verhandelen 
alle  Goederenen  Waren,  die  iy  tot  huyfes  nooddruft 
en  tot  beilag  en  befettingehaersgebruyks  fouden  begee- 
ren  te  bekecren,  (onder  dat  fy  gehouden  ibuden  zijn, 
deièlve  ter  Stapel  te  brengen  :  En  indien  partyen  niet 
conden  verdragen,  in  wat  forme  den  Stapel  binnen  der 
voorfz  Stad  Groeningen  behoorde  gebruykt  te  werden 
dat  fyluyden  hare  dilferenten  ,  dies  aengaende  ,  fom- 
mierlijk  fouden  deduceren,  om  by  den  Heeren  Staten 
Generael  daer  op  gedifponeert  te  worden  na  behoren ; 
en  datby  den  Heeren  Staten  Generael  doorverfcheyden 
hare  Gecommitteerden  tot  meermalen  te  vergeefs  ge- 
arbeyd  was  ge  weeft,  om  partyen  in 't  gene  voorfz  is,  in vriendfehap  te  verdragen. 

So  hadden  de  vooriz  Jonkeren  ,  Hovelingen ,  Eygen- 
erfden  en  Gedeputeerde  van  de  Kerfpelen  van  de  Om- 

melanden ,  tuflehen  d'Ecms  en  Lauwers,  Requiranten 
ter  eenre,  en  Burgermeefteren  en  Racd,  oud  en  nieu- 

we, fampt  Taelmans,  mette  gefworen  Gemeente  der 
Stad  Groeningen  ,  gerequireerden  ter  andere  zijden , 
dien  volgende  aen  den  Heeren  Staten  Generael  overge- 
levert  hare  Deductie,  Antwoorde  ,  Replijce,  en  Du- 
plijce  ftucken  en  Veriflcatien ,  en  eyndlijk  by  de  Heeren 
Staten  Generael  al  't  felvegeftelt zijnde,  tot  decifie  van 
hare  voorfz  E.  Gecommitteerde  Raden,  Soift,  datde- 
felvc  Gecommitteerde  Raden,  met  rijpe  deliberatie, 

doorgefien  en  overgewegen  hebbende  alle  't  gene  ter  ma- 
terie dienende  was  en  heeft  mogen  moveren  :  Doende 

recht  en  interpreterende  de  voorfz  Sententie,  uyt  den 
naem  en  van  wegen  den  Heeren  Staten  Generael  van  de 
Vereenichde  Nederlanden. 

I.  Verclaren  dat  alle  Goederen,  Waren  en  Coop- 
manfehappen,  hoedanig  en  van  wat  conditie  die  fouden 

mogen  weien,  'geen  uytgeibndert,  van  buyten  in  den Omlanden  ingebracht  of  ingecomen ,  niet  jegenftaende 
de  felve  alfdan  daer  zijn,  of  bevonden  worden,  fullen 
ftaen  ter  vrije  handelinge,  fonder  de  Stapel  in  eeniger 
manieren  fubject  te  wefen ;  uytgefeyt  alleen  dat  Paerden, 
Voelens,  OrTen  en  Koeyen  van  buyten  ingebracht,  en 
aldaer  den  tijd  van  drie  maenden  of  langer,  gevoeytof, 
geweydet zijnde ,  gehouden  fullen  worden  voorgoede: 
ren  inde  Omlanden  gevallen,  en  over  fulks  den  Stapel 
fubjecl  fullen  zijn.     • 

2.  En  van  de  goederen  en  Coopmanfchappen  inden 
Omlanden  vallende  fullen  geen  andere  den  Stapel  fubject 
zijn,  dan  Boter,  Kaes,  Paerden,  Voelens ,  Ofien, 
Koeyen  en  Koren,  alsTaruwe,  Rogge,  Gerfte,  Ha- 

ver, Boekweyt,  en  geen  andere  goederen  ofgewas. 
3.  Van  welke  Stapel-goederen  in  den  Omlandengee- 

nen  voorcoopgedaen  fal  mogen  borden,  al-eer  deielve 
binnen  Groeningen  ter  Stapel  gebracht  fullen  zijn  ge- 

gepjommetcert  tuflcljcn  ben  ̂ onfteren  /  ̂ obelmgen  / 
€pgen-ecfben  en  ®olmatf)ten  ban  benfcetfpelen  ban 
ben  «Ommelanben  /  ttiflWjen  b'€cm#  en  £autoet#  / tecnureerben  ter  eenre  /  en  25o?gemeefteren  en  Kaeb/ 
oub  en  nteutoe/  tfamt  (Caelmantf/  niette  gejlüooren 
gemeente  bet  ̂ tab  <®?oeningen  ter  anberc  3ijben/in 
naberfgenbetoijfe: 

4.  Behoudens  dat  onder  't  copen  tot  huyfes  nootdruft, 
mede  toegelaten  wort  den  Vleefch-houwers,  Backers, 
Vettewariers  en  anderen ,  die  inden  Ommelanden  win- 

kel of  venfteringe  ïijn  doende  ,  fo  Yele  Roters,  Kafe, 
OfTen ,  Koeyen  en  Korens  inden  Omlanden  te  mogen 
incopen ,  als  fy  tot  hare  neringe  fullen  van  node  hebben , 
om  terfleete  inde  Omlanden  te  gebruyken. 

f.  Son- 
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f.  Sonder  dat  nochtans  den  Ingefeten  van  den  Om- 
landen,  lij  n  goederen  vercopende ,  uyt  fake  van  vercoop , 
achter haelt  of  gebreukt  lal  mogen  worden ,  ten  ware  hy 
bevonden  worden  eenige  van  de  voorfz  goederen  (den 
Stapel  fubjccT: zijnde)  vercocht  te  hebben,  aen  den  genen  % 

die  hy  wilt  eenen  Vreemdelingh ,  dat  is  geen  Burger  of  j  kenen  van  de  uyre  darmen  g^woon^is^del^arktVc 

tyen  hacr  intentie  dies  aengaendc  nader  fullen  deduceren en  verifiëren. 

16.  En  dat  middelertijd  byprovifie,  en  tot  dat  anders 
lal  Zijngeordonneert,  de  Stapel-Goederen  boven  getbe- cihceert,  eenen  geheelen  voor-middag  (den  tijd  tere- 
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Ingelèten  der  Stad  Groeningen ,  of  van  de  Omlanden  te 
welen. 

6.  Dat  de  Hooftmannen  (bydegerequireerdegeco- 
ren  zijnde)  by  de  t'famentlijke  Staten  van  Stad  en  Om- 
landen  gecommitteert  fullen  worden,  en  datfyaende- 
felve  Staten  fullen  Eed  doen  enlfweerenindefer  forme: 
Wy  loven  en  fweeren ,  dat  wy  uyt  den  name  en  van 
wegen  de  Hoge  Overigheyt ,  en  Heerlijkheyt  der  Stad 
Groeningen  en  Omlanden,  neffens  den  Welgeboren 
Heere  Stadhouder,  uyt  de  felve  Stad  Recht  enjuftitie 
fullen  doen ,  rechte  deelen  vinden  en  rechte  bereedinge 
doen  na  onfe  befte  wetenfehap,  na  Land-rechte,  Privi- 

legie, oude  hercomften  en  goede  gewoonten,  defelve 
een  yegelijk  laten  genieten  en  wedervaren ,  en  dit  voorfz 
niet  te  laten,  omparthye,  om  lief  of  om  leyd ,  omgun- 
fte  of  om  gave ,  of  om  geendcrley  faken :    So  helpe  ons 
God. 

y.  En  al-eer  defen  Eed  in  de  voorrz  forme  by  hen  lie- 
den fal  zijn  gedaen ,  fal  niemand  gehouden  zijn ,  defelve 

als  Hooftmannen  te  erkennen ,  en  fal  alle  't  gene  by  hen- 
luyden  als  Hooftmannen  gedaen  fal  worden ,  gehouden 
wefen  voor  nul ,  egeen  en  van  onwaerden. 

8.  Dat  den  Luytenant ,  Hooftmannen  ,  Secretaris  en 
Dienaers ,  fullen  wefen  in  dienfte  van  de  famentlijke  Sta- 

te van  Stad  en  Ommelanden  ,  fonder  dat  de  gerequi- 
reerdens  daer  over  eenige  particuliere  preeminentie ,  au- 
toriteyt ,  ofgefag,  meer  dan  de  Requiranten ,   fullen 
mogen  pretenderen  ,  dan  alleen  de  voorfz  verkielïnge 

van  de  vier  Hooftmannen ,  en  dat  't  maken  en  geven  van 
de  Inftruöie,  en  reformatie  van  de  Gamere,  fal  ftaen 

ter  difpofitie  van  de  t'famentlijke  Staten. 
9.  Dat  den  Luytenant  en  Hooftmannen  hen  niet  fullen 

onderwinden  de  OvericheytofPolitijceRegieringevan 
de  Omlanden  ;  maer  fullen  alleen  üytten  name  en  van 
wegen  de  Hoge  Overigheyt  van  Stad  en  Omlanden 
voorfz,  Recht  en  Juftitie  doen ,  fulksalsriaLandrechten 
en  ouden  gewoonten  van  den  Lande ,  in  faken ,  die  vol- 

gende de  verlchrij vinge  en  ouden  gebruyke ,  zedert  den 

Jare  1  f2 1.  tot  den  Jare  1 5*60.  gewoon  zijn  by  de  Camere 
buyten  de  werven  berecht  te  worden. 

1  o.  Dat  de  Requiranten  hare  particuliere  vergaderin- 
gen en  by-eencomften  fullen  mogen  houden,  in  faken 

den  Omlanden  alleen  concernerende. 

11.  Dat  de  Staten  deferProvintie  wel  en  te  recht  gein- 
t ituleert  worden,  de  Staten  der  Stad  Groeningen  en  Om- 

landen ;  en  de  Requiranten  aldus :  De  Omlanden  tuf- 
fchen  d'Eems  en  Lauwers. 

12.  Dat  de  Requiranten  geen  Tollen  ,  vrije  Jaer- 
Markten,  of  publijce  Wagen  van  nieus  fullen  mogen 

opftellen ,  fonder  confent  van  de  t'famentlijke  Staten  van Stad  en  Ommelanden. 

13.  Verclaren  de  Requiranten  totteverfochtefubre- 
partkie  van  de  quote,  tuflehen  Stad  en  Omlanden ,  als 
noch  te  wefen  nietontfankelijk  :  Ordonneren  niettemin 
dat  wes  boven  het  incomen  van  de  gemeene  middelen 

aen  de  quote  ,  en  andere  ordinarife  en  extraordinarife 
laften  van  de  Provintie  te  cort  is  comende  ,  gevonden 

1.28.)  fal  worden  by  eenparige  Contributien  en  omflag  over 
de  onroerende  Goederen,  fo  wel  Huyfen  als  Landen, 

inde  .voorfz  Stad,  •  met  haer  Jurifdiöie ,  en  inde  Omlan- 

den gelegen,  opdenvoetvandenvijfdenpennink,  ge- 
lijk den  felven  inde  voorfz  Provintie  inden  Jare  1  $77»in" 

gewillieht ,  omgeflagen  en  opgebracht  is  geweeft. 
J4.  Èn  dat  ter  tijd  toe  fyluyden  Itaetfgewijfe  te  famen 

anders  op  eenen  eenparigen  voet  fullen  wefen  verdragen, 
of  dat  anderfints  by  de  Heeren  Staten  Generael  fal  zijn 
geordonneert. 

ï  f.  En  belangende  de  vordere  differenten  van  par- 
thyen ,  bevinden  hét  Proces  niet  in  ftate ,  om  eyndelij- 
kcri  getermineert  te  mogen  worden  :  Ordonneren  de  mannen 

. -en  te 
vangen,  tot  den  middag  toe) binnen Groeninpe markt 
gehouden  hebbende  ,  lullen  volftacn  ,  en  daer  na  vry 
verhandelt,  vercocht  en  vervoert  mogen  worden  ,  tot 
den  Eygenaers gelieven,  en  dat  aen  allen  perfonen,  'tzy 
Vreemdeling,  Borger  of  Omlander,  fonder  eenige  on- 
derfcheyt ,  en  fonder  eenige  verdere  verhindcringe  of 
belaftinge,  behoudens  alleen  dat  de  gene  die  defelve  goe- 

deren buyten  's  Lands  wil  uytvoeren,gehouden  fal  welen te  betalen  het  Stapel-recht. 

ij.  De  Stapel-goederen ,  die  fulx  als  voorfz  is  ter  Sta- 
pel geweeft  fullen  zijn,  fullen  by  eenen perfoonby den 

gerequireerden  daer  toe  te  committeren ,  pertinentelijk 
geregiftreert ,  getekent  en  gemerkt ,  of  eene  Ccdulle 
daer  van  aen  den  Eygenaer  gegeven  worden,  fonder  dat 
denEygenaer,  uyt  oorfake  van  dien,  yetfal  moeten  ge- 

ven, maer  fal  volftaen  mits  alleen  betalende  het  Sta  pel- recht. 

18.  Dat  die  van  de  Omlanden  eenig  Koren  of  Gra- 
nen, in  Schepen  of  Schuyten  ter  markt  brengende,  't 

felve  uyt  de  Schepen  of  Schuyten  fullen  mogen  verco- 
pen ,  fonder  dat  fy  gehouden  fullen  zijn  't  felve  op  de markt  te  moeten  opvoeren. 

19.  Dat  de  gerequireerdens  voor  Stapel-recht  fullen 
ontfangen  van  een  tonne  Botters  vier  ftuyvers  Brabands , 
voor  een  Maerichap  Suyvels  les  ftuyvers ,  van  een  Pacrd 
van  driejaren  en  aaer  boven  vier  ftuyvers ,  en  van  alle 
andere  Stapel-G oederen,(b  veel  al fm en  in  den  Jare  1  f71. 
en  daer  te  voren  daer  van  gewoon  was  te  betalen ,  en  niet 
meer;  en  lullen  ook  de  gerequireerdens  geenen  Tol  op 
de  incomende  Schepen  ,  noch  geenderhande  andere 
nieuwe  Tollen  mogen  opfetten  ofontfangen ,  noch  ook 
geen  hoger  Tollen  of  Waechgelden  mogen  genieten, 
dan  fy  in  den  felven  Jare  1571.  en  daer  te  voren  ontfan- 

gen hebben  gehad. 
2,0.  Dat  a'oplkht  van  de  Wage  fal  wefen  by  den  ge- 

requireerdens ,  die  fchuldich  fullen  zijn,  voor  de  op- 
rechtigheyd  van  dien  te  verantwoorden. 

2 1 .  Indien  niettemin  eenige  Ingelètenen  van  den  Om- 
landen over  de  gewichten  ,  Waeg-meefteren  of  Die- 

naers clachtig  vallen ,  fullen  in  fuiken  gevallen  de  Requi- 
ranten door  hare  Gedeputeerden  totte  Wage  vrije  toe- 

gank  hebben,  om  die  te  mogen  belichtigen ,  en  de  ge- 
breken van  dien  te  ontdecken ,  daer  en  fulcks  behoren 

fal. 
22.  Indien  den  Olderman  yemanden  betrekt ,  fonder 

voorgaende  halve  volle  probatie ,  den  rechten  genoech 
zijnde ,  fal  fijne  partye  tot  Eede  niet  mogen  dringen. 

23.  Dan  lal  de  beclaegde ,  fonder  nem  by  Eede  te 
ontladen,  geabfolveert ,  en  den  Olderman  in  de  coften 
gecondemneert  worden ,  en  fal  daerenboven  ook  ar- 
bitralijk  worden  gecorrigeert,  indien  hy  bevonden  woid 
merkelijk  geexcedeert  te  hebben. 

24.  Dies  fal  voor  half  volle  probatie  gehouden  wor- 
den, eengeloofweerdige  getuygo,  deponerende  affir- 

mative  onder  Eede,  metvolcomen  rcdene  van  weten- 
fehap, mits  nochtans  dat  des  Oldermans  Dienaers,  Aen- 

brengers  en  Denunciateurs,  onder  fijnen  dienft  ftaende, 

niet  lullen  ontfangen  worden  in  defen  voor  geloofwecr- 
dige  perfonen. 

Z  f.  Dat  den  Olderman  en  Gildrechte,  over  den  Om- 
landen en  Ingefetenen  van  dien,  hem  geen  gefagofju- 

dicature  fullen  onderwinden,anders  dan  in  't  gene  t'haer- 
der  kennifie  is  behorende:  En  't  felve  excederende,fal  den 
Olderman  daer  over  te  rechte  ftaen  voor  Stadhouder  en Hooftmannen. 

ié.  Dat  den  Olderman  in  faken,  ftaende  tot  kennifie 

van  den  Gild-rechte,  voor  den  felven  Gild-rechte  nie- 
manden  uyt  den  Omlanden  fal  mogen  betrecken  ,  of 

dagvaerden,  dan  by  Mandate  van  Luytenant  en  Hooft- 

gerequireerdens  tot  allen  finen  peremptoirlijken  te  ant- 
woorden en  contrarie  conclufie  te  nemen ,  en  dat  par 27 .  Dat  de  Ingefetenen  van  den  Omlanden  en  Vreem- 

delingen, henby  lententie  van  den  Gild-rechte  befwaert 

vin- 
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vindende,  daer  van  lullen  mogen  apelleren  aeh  Stadhou- 
der en  Hooftmannen:  En  de  Borgers  en  Ingefetenen 

aenBurgermeeftersenRaedder  Stad  Groeningen,  die 

in  alfulke  faken  fommierlijk  en  fonder  flgure  van  pro- 
ceffe,  fullen  procederen  en  recht  doen,  lülksfy  in  goe- 

de billijkheyt  lullen  bevinden  te  behoren:  Enreferveren 
de  coften  ten  uy  t-eynde  toe  van  de  fake.  Aldus  gedaen 

by  Andries  Heffels ,  eerfte  Raed  vanBrabanduytBra- 
band,  Gerraert  Voet,  Raed  van  Gelderland  uyt  defel- 
veProvintie,  Lenaert  Cafenbroot,  Raed  Ordinaris des 

Hofs  van  Holland  uyt  Vlaenderen,  uyt  Holland  Fran- 
coys  Vrank  ,  uyt  Zeland  Pieter  de  Hinojoffa  ,  beyde 
Raden  in  den  Hogen  Rade  van  Holland,  uyt  Utrecht 
Willem  van  Raedland  ,  Prefident  inden  Provintialen 
Rade  aldaer  ,  Bard  Idzarda  ,  Raed  in  den  Hove  van 
Vriefland  ,  uyt  Vriefland,  Philips  Marotelle,  eertijds 
Raed  inden  Secreten  Rade  uyt  Mechelen,  en  Doftor 

Johan  Dorre  uyt  Over-YfTel,  en  ter  Vergaderinge  van 
de  Heeren  Staten  Generael  van  de  Vereenigde  Neder- 

landen, ten  bevele  vanhareE.endeterprefentievande 
Procureurs  van  partyen  ,  gepronuncieert  den  achtften 
Martij  vijfthien  honden  negen  en  negentig.  Onder 
den  Originael  van  delen  in  Francijngefchreven  ,  en  met 
een  groot  uythangende  Zegel  in  roden  waffe  verzegelt , 
ftond  :  Ter  Ordannantie  van  de  voorfz  Heeren  Staten 
Generael.  En  was  ondergetekent  C.  Aerjfens.  En 
bet  nederwaerts  ftond  noch :  Ter  Ordonnantie  van  de 
voorfz  Heeren  Gecommitteerde  Raden,  En  was  onder- 

getekent. D-  Glarges, 

3£ocD  een  Sententie  biffinitibe/  upt  ben  name  en 
ban  tongen  be  €D.  |Bog.  l|eeren  Staten  «Eenerael/ 
gep^onuncieew  in  'jf  <tf5?abe-^age  op  tien  achtften IParti)/  mionovo,  atnno  bjjftien  gonbert  negen  en 
tnegenttg/  tufleïjenbe  boo?f3  partpen. 

Lfo  opte  differenten  en  gefchiilen ,  die  voor  den 
Heeren  Staten  Generael  van  de  Vereenigde 
Nederlanden  gerefen  waren  geweeft,  tuffchen 
Jonkeren,  Hovelingen,  Eygenerfden  en  Ge- 

deputeerde vandeKarfpelenvanden  Ommelanden,  tuf- 
fchen de  Eems  en  Lauwers,  Requiranten  ter  eenre ,  en 

Burgemeefteren  en  Raed  der  Stad  Groeningen,  Gere- 
quireerden  ter  andere  zijden ,  by  Sententie  van  de  Raden 
by  defelve  Staten  Generael,  totte  uytinge  van  dien  ge- 
committeert  in  dato  den  21  Januarij  1597-  onder  andere 
was  verclaert,  dat  nopende  het  fublidie  by  forme  van 

"pnsrogative  ,  by  den  Requiranten  tot  betalinge  van 
hare  oude  fchulden,  endevervallinge  van  hare  nootlijke 
voorvallende  oncoften  verfocht ,  de  fake  niet  was  bevon- 

den in  ftate,  om  na  rechte  eyndlijken  getermineert  te 
mogen  worden ;  en  daerom  geordonneert ,  dat  fyluy- 
den  van  de  wettige  Ichulden  en  dagelijklche  voorvallen- 

de oncoften ,  voor  de  felve  Heeren  Staten  Generael  fou- 
den  doen  behoorlijke  verclaringe,  om  de  felve  gefien  en 
partyen  daet  op  gehoort,  by  haer  E-  dies  aengaende  ge- 
difponeert  te  worden  na  behoren.  En  dat  dien  volgende 
de  voorfz  Jonkeren,  Hovelingen,  Eygen-erfden  en  Ge- 

deputeerde van  de  Karfpelen  van  de  Ommelanden ,  tuf- 
lehen d'Eems  en  Lauwers,  Requiranten  ter  eenre,  en 

Borgemeefteren  en  Raden ,  oud  en  nieuwe ,  fampt  Tael- 
mans ,  mette  gefworen  Gemeente  der  Stad  Groeningen, 
Gerequireerdens  ter  andere  zijden  ,  hier  op  gelevert 
hadden  hare  verclaringe,  antwoorde,  ReplijceenDu- 
piijce,  en  daer  beneftèns  hare  ftucken  enmunimenten, 

't  welk  eyndlijk  by  defelve  Heeren  Staten  Generael  was 
geftelt  ter  decilie  van  hare  E.  voorfz  Gecommitteerde 
Raden. 

i.  Sooift,  dar  defelve  Gecommitteerde  Raden,  met 
rijpe  deliberatie  doorgefien  en overgewegen hebbende, 

alle  't  gene  ter  materien  dienende  was ,  en  heeft  mogen 
moveren .  Doende  recht  uyt  den  name  en  van  wegen  de 
Heeren  Staten  Generael  van  de  Vereenigde  Nederlan- 

den, autorifcren  de  Requiranten  om  tot  betalinge  van 
hare  voorfchrevcn  fchulden  en  laften,  over  alledegra- 
ftalen  van  den  Omlanden,  op  acht  jaren  by  gelijke  ter- 
mynen  te  mogen  omflaen,  foveel  fy  daer  toe  van  no- 

den  fullen  hebben ,  boven  de  fomma  van  feftien  duyfent 
ponden  tot  veertig  groten ,  by  ordonnantie  van  de 
Heeren  Staten  Generael ,  tot  dien  eynde  op  den  Cloolter 

goederen  geaffigneert. 
2.  Welverftaende  dat  geene  fchulden  daer  uyt  betaelt 

fullen  worden ,  dan  die  gene  die  by  Jonkeren ,  Hove- 
lingen, Eygenerfden  en  Gedeputeerde  van  de  Karfpe- 

len, daer  toe  vergadert  zijnde,  voor  goet  en  deuchde- 
lijk  aengenomen  en  geagnofceert ,  en  daer  op  ordonnan- 

tie van  betalinge  verleent  fal  worden.  Dat  ook  defelve  (Foi  2g  } 
fchulden  en  lalten ,  volgens  der  Requiranten  verclarin- 

ge, in  alles  niet  fullen  excederen  de  fom  me  van  vier  en 

tfeftig  duyfend  gelijke  ponden.  En  dat  van  deomge- 
flagen  penningen  en  employ  van  dien  jaerlijx  aen  de 
voorfz  Vergaderinge,  den  Welgeboren  Heeren  Stad- 

houder en  Gecommitteerde  Raden  van  de  Staten  van 
Stad  en  Ommelanden  daer  over  geroepen,  gerekentfal worden. 

3.  Dat  voorts  de  Requiranten  fullen  mogen  opftellen, 
en  van  halfjarc  tot  halfjare  verpachten  d'accyfen  op  de Bieren  en  Wynen,  die  by  de  Tappers  en  Herbergiers 
in  den  Omlanden  ingedaen  en  gefleten  ruiten  worden, 
en  den  felven  heffen  opten  voetfulksdeGerequireerde 
die  left  geheven  hebben ,  om  die  penningen  daer  van  pro- 

cederende, by  den  Requiranten  geemployeert  te  wor- 
den tot  betalinge  vandegagienen  vacatienvandeordi- 

narife  dienaers  en  Officiers ,  die  den  Omlanden  in  't  par- 
ticulier jegenwoordelijk  zijn  dienende,  en  tot  verval- 

linge  van  andere  voorvallende  noodlijke oncoften,  den 
felven  Omlanden  in  't  particulier  concernerende. 

4.  Behoudens  nochtans  dat  't  gene  wes  de  voorfz  ac- cyfen  meer  fouden  mogen  inbrengen,  dan  de  fomme 
van  vier  duyfent  ponden  des  jaers ,  getelt  fal  worden  aen 
handen  van  den  Ontfanger  van  de  gerneene  middelen 
van  Stad  en  Omlanden ,  om  daer  van  beneffens  d'andere 
penningen  van  fijnen  ontfang  gerekent,en  overantwoord, 
te  worden. 

ƒ .  Condemneren  de  Gerequireerde  alle  't  gene  voor- 
fchrevenis,  te  gehengen  en  gedogen.  Ontfeggenden 
Requiranten  haer  vorder  verfoek,  eyfchenconclufiein 
defen  gedaen  en  genomen,  en  compenferen de  coften 
om  redenen.  Aldus  gedaen  by  Andries  Heffels  eerfte 
Raed  van  BrabanduytBraband,  GeraertVoet,  Raed 
van  Gelderland ,  uyt  defelve  Provintie ,  Leonard  Ca- 
fenbrood  ,  Raed  Ordinaris  's  Hofs  van  Holland  ,  uyt Vlaenderen ,  uyt  Holland  Francoys  Vrank ,  uyt  Zeland 
Pieter  de  Hinojofla ,  beyde  Raden  inden  Hogen  Rade  in 
Holland  ,  uyt  Utrecht  Willem  van  Raedland  ,  Prefi- 

dent inden  Provincialen  Rade  aldaer  ,  Bardt  Itzarda, 
Raed  inden  Hove  van  Vriefland,  uyt  Vriefland ,  Philips 
Marotelle  ,  eertijds  Raed  inden  Secreten  Rade  uyt 
Mechelen ,  en  Do&or  Johan  Dorre  uyt  Over-Yffel ,  en 
ter  Vergaderinge  van  de  Heeren  Staten  Generael  van  de 
Vereenigde  Nederlanden ,  ten  bevele  van  hare  E.  en  ter 
prefentie  van  de  Procureurs  van  partyen.  Gepronun- 

cieert den  achtften  Martij  vijftien  hondert  negen  en  tne- 

gentig. Onder  den  Originael  van  defen  in  Francijn  gefchre- 
ven  ,  en  met  een  groot  uythangende  Zegel  in  roden 
Waffe  verzegelt,  ftond:  Ter  ordonnantie  van  de  voor- 

noemde Heeren  Staten  Generael.  En  was  ondergete- 
kent C  tjer flens*  En  bet  nederwaerts  ftond  noch :  Ter 

Ordonnantie  van  de  voorfz  Heeren  Gecommitteerde 
Raden,    En  was  ondergetekent  De  Glarges. 

<©m  Öefe  «Sententie  ter  ejtetutie  te  (lellen/  fteööen 
be  peeren  «Staten  <0enei*aeï  eenige  Commiphfen  of <0eöeputeecbe  albaer  gefonben/  öetocl&e  met  aflKften^ 
tte  ban  «foabe  Wilkm  =£obetorj&  ban  .$ajTau$c. 
<0oubei:neuc  albaet  /  geautorifeert  toacen  /  befelbe 
te  boen  ejcecuteren/  fonöer  aenften  banpemanben; 
en  alfo  'tfelbe  niet  con&e  geerploicteert  toerben  /  ban mette  alber-grootfte  moeptcn  en  perieul  /  fo  fullen  top 
in  't  nabolgenbe  2&oen  baec  ban  tyebei-  berïjael  boen. 
D<£  p?ince  ifóattrtt?  ban  Haffau  fytft  aen  ben 

©eere  SCöbocaet  ban  Igollanb  /  gefcf)?eben  ben 
nabolgenben  25^ief  /  nopenbe  fefeerc  toaecfcDoutoin- 
ge  /  bfc  öP  ban  berfcfjepben  plaetfen  fcetomtt 

Mau- 
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Mauritz ,  geboren  Princê  van  Orangien ,  Gw?  van  N*/- 

fau,  Cc.Marqm^vander  Vu  e ,  ere. 

E  Dele  ,  Hooggeleerde  ,  Wijfe  en  Difcrete  ,  befon- 
dere  goede  Vrund  :  Wy  worden  van  allen  kanten 

veradverteert ,  dat  den  Vyand  grote  preparatie  is  ma- 
kende ,  om  hem  ter  eerfter  gelegentheyd  te  Velde  te  be- 

geven, waeromme  wy  nodich  gevonden  hebben  alle 
raet  ban  Officiers  van  de  Artillerije  ,  als  andere ,  herwaerts  te 
^cllaiiö.  ontbieden.     En  allo  Jonkheer  Pieter  van  der  Does  voor 

ditjaer  by  de  Artillerije  niet  fal  mogen  gebruykt  worden, 
en  den  dienft  der  Landen  nochtans  grotelijken  is  verey- 
fchende  eenen  perlbon  van  autorite yt  en  refpeót ,  om 
niet  alleen  over  de  Officiers  van  de  Artillerije  ,  maer 

over  het  Bootfvolk ,  daer  toe  geordonneef  t ,  te  comman- 
deren; iö  hebben  wy  den  Heere  van  Warmond  gefchre- 

ven  en  verföcht ,  by  fo  verre  fijne  difpofitie  fulks  foude 
willen  lijden ,  hem  daer  toe  te  willen  laten  gebruyken : 
verfoeken  u  daerom  hem  daer  toe  te  helpen  bewilligen, 

en  ons  t'adverteren ,  watwy  van  hem  dien  aengaende 
Tullen  hebben  te  verwachten.     Wy  hebben  inigelijks 
den  Raden  van  State  gefchreven ,  datfe  niet  na  laten  alle 
den  Ritmeefteren  en  Capiteynen,  die  ditjaer  tevelde 

fullen  gebruykt  worden,  aen  te  Schrijven  en  te  belaften, 
dat  elk  hem  met  eenen  Wagen  en  andere  notelijkheyd 
gereed  houde  ,  jegens  wanneer  wyfe  fullen  ontbieden ; 
waer  aen  wy  u  inigelijks  verfoeken  de  goede  hand  te  wil- 

len houden :  En  daerenboven  by  mijnen  Heeren  de  Ge- 
nerale Staten  helpen  bevorderen,  dat  de  faken  van  den 

Wagen-meefter  Niclaes  de  Wael  mogen  afgedaen  wor- 
den ,  op  dat  hy  (by  fc  verre  hare  E.  fal  gelieven  hem  in 

fijne  Officie  te  continueren)  eer  ftdaegs  herwaerts  gefon- 
den  worde;  want  wy  grotelijks  van  node  vinden,  dat 
eenen  cloeken  en  neerftigen  perlbon  in  de  voorfz  Officie 
gebruykt  worde ,  allo  wy  hem  tot  noch  toe  gevonden 

hebben.    Wy  hebben  boven  de  Compagnie  van  Infan- 
terije,  die  wy  inden  Hage  beraemt  en  befchreven  had- 

den ,  om  te  velde  delen  Somer  gebruykt  te  worden,  noch 

eenige  andere  beraemt,  alfogyuytdefehierby-gaende 
lijftehebttefien,  enconnennietfien,  hoe  dat  eenige  an- 

dere meeruytdc  Garnifoenenfouden  mogen getrocken 
worden ,  al  ift  dat  den  hoop,  die  wy  befchreven  hebben, 
feer  cleyn  is. 

Hier  mede, 

Edele  ,  Hooggeleerde  ,  Wijfe  en  Difcrete >  be- 
fondere  goede  Vrund,  7ijt  Gode  bevolen.  Tot  Arn- 

hem den  negenden  Martij  i  $99. 

'  U  feer  goede  Vrund 
Maurice  de  Nafiau. 

't  Opfchrift  was ,  Den  Edelen ,  Hooggeleerden ,  Wij- 
len ,  Difcreten ,  onfen  befonderen  goeden  Vrund ,  Johan 

van  Oldenbarneveld ,  Raeden  Advocaet  van  Holland. 

©6  ty.u  vDc  ̂ eere  ban  ïDatmonb  ïjeeft  Deboo?f3c0arge 
"Jf"  ban  <8enerael ban <0e fcDut /  m abfemte Dan  gfortöcc 
mom»  $*<**  ban  Der  S^oeg  fnnen  ,&toager  /  bte  nu  liet  3Cti- 
neemr  mtïae!f"cI)ap/om  mette  ©lotc  na^pangten  en<3fnbien/ 
in  «ffoaengenomen  fjajjtic  /  op  fjet  berfoen  banfnn€rcell. 

't  fcitfijben  ban  be  peeren  Staten  <0enerael  en  Den SCDbocaet  ban  ||ol(dhti  /  bp  pjobtfte/  aengebaert/ 
en  Daer  in  goeDc  Dienft  gebaen- 
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netecl 
ftijap 
ban 

frijut 
Wit. 

D<g  ï|eere  <0eO2ge  €nlpün  /  föacb  ban  &tatt  ban 
toegen  be  Cohmgmne  ban  €ngelanb  /  öeeft  ben 

rtmntigftcnSCpjtl  i  f99-tenabolgenDep?opofttteinDe 
BeraaDertngc  ban  be  Staten  <©enerael  monDelinge 
geoaen  /  en  ben  ttoee-en-ttotntigften  bp  geftt)?tftc 
obergelebert  /  lupbenbe  alDttë : 

- 

AAYnHeeren,  Iktwijfeleniet,  ofuE.E.zijnwelin- 
iVJ^  dachtig  't  gene  fy  eenigen  tijd  geleden  verftaen  heb- 

ben, nopende  de  Brieven  van  den  Cardinael  Andreas 

$?opo mie  ban 
ÖEIl 

«ilptfn  aen  hare  Majeft.  gefchreven,  om  te  verftaen  tot  eenige 

aen  M  handelinge  van  Accoort ,  en  d'antwoorde  van  hare  Ma- 
1  jefteyts  wegen  gegeven ,  fo  dattet  niet  nodig  fal  zijn  hier 

eenig  verder  verhael  te  gebruyken;  maer  te  verhalen  dat 
45(  !U' 
wel. 

veur  en  aftedie ,  die  fy  u  E.  E,  en  u  luyder  ftaet  toedraegr, 
yerftaet  en  begeert ,  dat  u  E.  E.  mede  gedeelt  werde  , 
't  gene  zedert  op  die  fake  gevolgtis,  te  weten,  dat  na het  vertrek  van  Comans ,  111  veerug  dagen  niets  van  hem 
verftaen  zijnde,  hy  den  twaelfden  Meerd  weder  quam, 
mede  brengende  andere  Brieven  van  den  voorfz,  Cardi- 
nael  aen  hare  Majeft.  w^er  van  in  effèfte  den  inhoud 
was:  Dat  hy  antwoordeuyt  Spangien gecregen hadde , 
waer  by  de  Conink  en  de  Ertz-Hertog  approbeerden 
't  gene  hy  gedaen  hadde,  fendende  om  te  treden  inde handelinge  van  eenig  Tïa&aet ,  als  daer  toe  wel  gedifpo- 
neert  zijnde ,  en  daerom  leer  begeerig  te  weten ,  hoe 
het  voorllag  van  dien  aengenomen  was  geworden.Waer 
op  de  voorfz  Cardinael  na  Spangien  gelpndcn  hadde  een 
Relaes  van  de  antu  oorde  van  hare  Majefteyt.    Bcfluy- 
tende  fijnen  voorfz  Brief  met  grote  proteftatie  van  fijne 
begeerte  en  hope ,  van  veel  goets  uytte  rechten  in  defe 
fake ,  niet  twijfelende  of  hy  lbude  mette  eerfte  depefche 
uyt  Spangien  eenige  autentijke  ordre  crijgen,  om  daer  in 
voort  te  varen.  En  hadde  daer  op  den  voorfz  Comans 
belaft,  door  middel  van  Propofitie,  te  ondertaften,  hoe 
het  genomen  foude  werden ,  en  hy  begon  voor  te  houden 
eenige  conditien ,  dewelke  dienen  fouden  om  te  prepa- 

reren de  materie ,  tegens  den  tijd  van  eenig  Traclaet : 
Stellende  niettemin  alles  aen  het  believen  van  hare  Ma- 

jefteyt.   De  voorfz  Comans  is  t'anderen  tijde  by  eenige 
van  mijn  Heere  van  den  Rade  van  haer  Majeft.  gehoort, 
en  feer  beleefdelijk  getra&eert  geworden  ,  de  proce- 
dueren  van  den   Cardinael   in  lijn  particulier  ,   niet 
minder  verdient  hebbende.    Den  ftijl  en  maniere  van 

fchrijven,  diehyin  fijne  Brieven  gebruykt,  inalleszijn- 
de  met  feer  groot  refpeér.  tot  haer  Majeft.  fonder  dat  den 
voorfz  Comans  met  defe  tweede  reyfe  de  fake  eenigfins 
meerder  gevordert  heeft,  dan  met  fijne  eerfte  ;   want 
haer  Majeft.  heeft  niet  gewilt,  dat  gefproken  of  eenige 

mentie  gemaekt  wierd  van  particuliere  conditien ,  wil- 
lende hare  eyndelijke  antwoorde uytftellen ,  totdatde  (Fol.30) 

voorfz  Cardinael  andere  antwoorde  uyt  Spangien  heb- 
ben fal.    En  in  gevalle  hy  dan  noch  eenmael  fchrijven  fal, 

fo  fullen  u  E.  E.  ook  daer  van  verwittigt  werden ,  en  ha- 
re Majefteyt  fal  haer  antwoord  verwachten,  na  hare  Co- 

ninklijke belofte,  dewelke u E. E. fien fullen,  datfyfin- 
ceerlijk  houden  fal ,  hebbende  in  haren  Brief,  daer  me- 

de fy  den  Cardinael  antwoord,  ineffèclgebruvktfoda- 
nige  woorden,  dat  fy  in  hem  bemerkende  uyt  fijne  pro- 
ceduyren,  fo  in  Spangien  als  hier,  de  continuatie  van 
fijne  goede  intentie  (voor  foveel  hem  felfs  belangt)  niet 
minder  heeft  willen  doen ,  dan  hem  te  bedanken ;  maer 
in  eeniger  voegen  verder  te  treden  op  dit  puncl,  totdat 
hy  meerder  macht  en  autoriteyt  uyt  Spangien  hadde  (al- 

waer  in  hy  't  gene  aireede  by  hem  gedaen  was ,  foude  mo- 
gen verworpen  werden)  dat  foude  grotelijks  zijn  tot  pre- 

juditie  van  hare  Maj  eft.  alfo  alle  't  gene  't  welk  fy  feggen         f 
lbude ,  uyt  eene  abfoluyte  macht  foude  comen ;  maer 

't  gene  de  voorfz  Cardinael  foude  doen ,  foude  geheel 
onfekerzijn,  als  hangende  aen  een  ander,  endathyhaer 
daer  in  voor  geexcufeert  moft  houden ,  van  dat  fy  noch 
niet  anders  delibereren  wilde. 

Dit  is,  mijn  Heeren,  infubftantie,  als  goed  gevon- 
den is  ge  weeft  tegens  u  E.  E.  Agent ,  den  Heere  Caron, 

verclaert  te  werden.  En  dat  u  E.  E.  ook  bymy  mede 

gedeelt  foude  worden ,  niet  twij  felende  of u  E.  E.  fullen 
alles  duyden  na  hare  gewoonlijke  befcheydenheyd  en 

voorfienigheyt.  Gedaen  den  twintigften  April  1  f99. 
En  was  ondertekent. Ceorg.  Gilpijn. 

Geexhibeert  den  22  April  1  f99. 

Hfer  bolgt  feuere  Itëtflïbe  ban  Den  tëeere  Caron  / 
igent  Der  èeeren  Staten  (0eneraei  öp  be  Conin^ 

gtnne  ban  €ngelanb/  aen  benleeceStbbocaetban 

!|ollanb  /  »,  3loDan  ban  «©ibenüarnebelö  /  lupben- Deal*  bolgt: 

MYn  Heere,  By  dengenen  hier bygevoegt,  gaendegJ^J 

aen  miin  Heeren  de  Generale  Staten,  faluE.vei-fceere 

haer  voorfz  Majeft.  continuerende  de  gewoonlijke  fa-|  ftaenwat  hier gepafl
eert  is ïedert  mijn  lefte  fchrijven. Ik  £aron  / 

was*8fR$ 



Het  fes  endertigfteBoek 
553 ban  bc  was  van  dage  by  den  Groten  Treforier ,  om  hem  het  Pro- 

*?ÏCrfn  fjcjat  (mette  Complementen daer  toe  dienende)  te  ge- 
iene*' vcn:  En  foik  verftaenhadde,  dat  hy  (fo  haeft  Lieven  de 

ruil  aen  Pacrdecoper  gecomen  was)  begeerte  hadde  vierMerryen 
öe:'  ®te-  van  hem  te  copen,  fo  heb  ik  met  eenen  d'occalïe  geno- 
C'iDf  n-    men  ̂ em  te  ̂e§§en  •>  ̂at  ̂   overlange  laft  hadde  van  mijn 
bacnea    Heeren  de  Staten  ,  te  vernemen  wat  fijne  Seigneurie 

J"jjW  ;    beft  aengenaem  fouds  mogen  weien,  enfoik  nualver- 
t act  ban  nomen  hadde,  dat  hy  vier  Merryen  had  begeert  teco- 
öc  &ta'  pen  van  de  genen  die  left  uyt  onlé  Landenwaren  geco- 
teu ban  mcn  ̂   fo  begeerde  ook  van  mijne  Heeren  wegen,  dat 
Ho  anö.  hyder  ook  foude  willen  aenvaerden  voor  een  preiènt  van 

haerluyden  wegen ,  hoewel  't  felve  prefent ,  fo  ik  hem 
feyde,  geringe  was,  nochtans  verhoopte  ik,  dat  hem 

dit  cleyn  preient  aengenaem  foude  weien ;  gemerkt  't  fel- 
ve gedaen  werdt  om  eenige  dankbaerheyd  te  betonen, 

van  fo  veel  goede  gonften  enaffectien ,  die  hy  feerdik- 
mael  tot  's  Lands  dienft  ,  en  haerlieder  goed ,  betoont 
hadde  ,  &c.    Hy  heeft  my  geantwoord  ,  dathy  mijn 
Heeren  de  Staten  hooglijk  bedankte,  en  dat  de  gunfte 
van  haerlieder  prefentatie  hem  fo  aengenaem  was ,  als 

't  effect  foude  connen  wefen,  ja  meer  dan  ofmen hem 
hondert  Paerden  gegeven  hadde;  dan  excuièerde  die  t'ac- 
cepteren:  Dan  fèyde  wel  dat  ikhemvriendfehapdoen 
foude,  indien  ik  hem  daer  aen  conde  helpen  voor  fijn 

geld.  Ik  ter  contrarie  feyde,  dat  ik  immers  niet  verhoop- 
te, dat  fijne  E.  dit  cleyn  prefent,  comende  uyt  fo  goede 

affectie,  foude  willen  refuferen;  feggende  vorder ,  dat 

fo  my  noch  indachtig  was ,  dat  iijne  b.  t'ander  tijd  fin  ge- 
hadhadde,  op  de  gene  die  ik  hadde,  dat  ik  daerorn  defe 

viere ,  nu  left  gecomen ,  t'mijnen  huyfe  hadde  doen  bren- 
gen, en  verlöchte,  dat  hyyemandaldaer  foude  (enden, 

die  verftand  van  Paerden  heeft,  om  fijne  keure  daer  uyt 
te  mogen  hebben.     Hy  heeft  my  wederom  bedankt ,  en 
gefeyt ,  dat  hy  aireede  te  veel  in  mijnen  Heeren  de  Staten 
gehouden  was,  dat  hyder  noch  hadde  van  de  gene  die 
fy  hem  ander  tijd  geprefenteert  en  gefonden  hadden ,  en 
bleef  hem  alfo  excuferen.  En  ik  wederom  in  mijn  eerfte 

prefentatie  perfifterende ,  zy  alfo  in  ander  propooft ge- 
treden, en  namentlijk  in  de  betahnge  van  hare  Maje- 

fteytsverfchenenpayementen  ;  waer  op  ik  hem  veel  con- 
fideratien  by  brachte ,  fo  ik  feyde,  dat  fijn  Lordship  (want 
ik  met  hem  in  English  moet  fpreken)  door  fijne  grote 

wijsheyd ,  wel  conde  begrijpen,  hoe  grotelijk  mijne  Hee- 
ren de  Staten ,  hebbende  fo  groten  hoop  Volks  te  gader, 

en  continuelijk  wefende  in  aCtie  metten  Vyand,  voorts 

der  groter  Armade  die  fy  ter  Zee  uytfonden ,  haerluy- 
der  geld  van  doen  moften  hebben.    Hy  bekende  wel  dat- 
tet  waer  was ,  maer  feyde  nochtans  te  wenfehen ,  ter  eere 

en  reputatie  van  den  Lande ,  dat  hier  ook  toe  middel  had- 
de connen  gevonden  worden ;  feggende  vorder ,  dat  fy 

nu  wederom  van  nieus  in  Yerland  gefonden  hadden  vier 

%'         en  veertig  duyfent  ponden  fterlings ,  en  alfo  alle  twee 
maenden  hadde  belooft  te  continueren ,  boven  de  Ar- 

made die  haer  Majeft.  oock  ter  Zeeginktoebereyden, 

gemerkt  fy  meer  en  meer  verftond  van  de  grote  gereed- 
fchap ,  die  fy  ook  in  Spangien  maekten.     Bad  my  daer- 

orn (eer  emftelijk  >  dat  ik  al  foude  beginnen  te  fourneren, 
wat  ik  conde  ,  en  foude  ,  fo  hy  my  beloofde ,  hier  in 
(over  de  refte)  alle  goede  devoiren  en  officien ,  tot  dienfte 
van  den  Lande,  doen,  na  fijn  vermogen  ;  maer  bleef 

altijds  urgerende ,  datternietdienftelijker,  noch  eerlij- 
ker voor  der  Landen  dienft  conde  wefen ,  dan  defe  eerfte 

payementen  te  betalen.    Ik  vermaende  fijn  E.  wat  van  de 

troublen,  die  fijne  Sone  my  aengedaen  hadde,  in 't  re- 
gard van  de  Schepen ;  hy  geliet  daer  af  nietverftaente 

hebben,  dan  feyde  dat  fijne  Sone  in  grote  latte  dies  aen- 
gaende  was;  maer  was  gerefolveert ,  fo  hy  feyde,  dit 

ftuk  van  't  Gefchut  t'ontraden ,  en  hem  't  felve  aen  ande- 
re te  doen  refigneren  ;  fo  ik  ook  voorwaer  feyde ,  dat 

't  felve  tot  fijne  E.  en  fijns  Soons  meerder  reputatie  foude 
ftrecken.    Ik  hadder  ook  gifteren  expres  te  Hovc  daer- 

orn geweeft ,  en  hadde  daer  in  foo  verde  voorfien ,  no- 
pende de  gecochte  Schepen ,  dat  den  Admirael  den  Hee- 

re  Sarquevile  hadde  doen  ontbieden ;  want  haer  Maje- 
ftey  t  my  hadde  doen  verclaren ,  dat  ik  wel  gedaen  had- 

de, en  dede  myprefenteren,  indien  icker  eenige  meer 
begeerde,  dat  ikfe  vrijelijk  foude  mogen  copen.    Den 

1599. 
Admiiael  hadde  my  ook  gefeyt,  dat  hare  Majeft.  felfs 
wel  gefint  iöude  hebben  geweeft,  twee  of  drie  Schepen 
van  de  hare  (tot  fecours  van  mijn  Heeren)  te  prefenteren, 
maer  achte  dattet  felve  te  luttel  weien  foude ;  en  gemerkt 

fy  geen  meer  conde  derven  ,  iö  docht  haer  dat  't  felve meer  tot  tlifreputatie  van  haer,  dan  tot  dienft  van  mijn 
Heeren  foude  ftrecken.     Summa,  bonn  verba,  die  noch 
hier  dikmael  veel  te  achten  zijn.    DenHeere  Bukhorft 
(nu  Groten  Treforier)  begonde  my  ook  te  verhalen  de 
Propooften ,  die  hy  met  u  £.  laetft  in  fijne  Gaelderije  ge- 

had hadde,  en  dat  hy  akijdsverfekert hadde,  dathaer 

Majefteyt  ons  altijd  foude  continueren  te  affifteren  en  fa- 
voriferen,  al  waer 't  ook  fo,  datfyPays  met  den  Vyand 
gemaekt  hadde ,  die  hy  feyde  terneenen  dat  niet  te  ma- 

ken was ;  en  dat  ik  nu  mochte  fien ,  dat  fyder  veel  verder 
af  waren,  dan  van  te  voren:  Dathetookapparentelijk 
maer  woorden  van  de  Spaenfc  zijde  waren,  fomenhun 

ook  ,  fo  hy  feyde ,  met  woorden  wel  paeyen  foude ;  ver- 
manende van  defen  Comans,  die  hier  geweeft  hadde, 

daer  hy  wifte  dat  hare  Majefteyt  my  die  communicatie 
hadde  doen  doen.    Ikfeydetevreefen,  dat  de  fake  daer 
niet  by  blijven  foude ,  dat  felfs  defe  fendinge  en  commu- 

nicatie ten  hoogften ,  tot  ondienfte  van  onfe  Landen ,pre- 
judiciabel  waren,  en  tot  difcouragement  van  onfe  Ge- 

meenten ,  en  contrarie  tot  animeren  van  de  gene  van 

's  Vyands  zijde.    Ik  feyde  ook  halvelingen  een  geruchte 
vernomen  te  hebben,  dat  hier  een  Edelman  expres  uyt 

Spangien  foude  comen ;  maer  hy  feyde  daer  afnietver- 
ftaen  te  hebben.    Ik  hebbe  van  Comans  lefte  Brief ,  ge- 
fchreven  aen  die  uwe  E.  kent ,  communicatie  gehad,  wat 
op  fijn  Coophandel  gefchreven ;  maer  tuflehen  de  twee  . 
Rekeningen  was  met  water  gefchreven ,  fo  dat  den  Brief 

eer  ft  in  't  vyer  geley  t  mofte  wefen ,  eermen  't  felve  con- 
de lefen ;  maer  is  al  dat  by  den  Cardinael  (van  fijn  erva- 

ren) hier  gedaen  heeft ,  en  hoe  den  Cardinael  feer  bege- 
rig is ,  te  treden  in  communicatie ,  verwachtende  de  de- 

peiche  uyt  Spangien,  fonder  meer.    Ik  lal  voorts  nau- 
we toehoren,  enfomy'tprincipalegebreekt,  wileyn- 

den,  en  my  gebieden  in  uwe  goede  gratie.    Van  Lon- 
den denioMayij^.UwcE.dienftwillige,  Onderte- 
ken Noel  de  Caron. 

't  Opfchrift  was,  Aen  mijn  Heere,  mijn  Heere  van 
Oldenbarneveld ,  Heere  van  den  Tempel ,  &c. 

D€n  fefft'enöen  |Dap  te  boren  /  fcïfêeef  fijn  €xctU (entte  Defen  toolgenöen  25?tef  aen  öen  ̂ eece  2tte 
bocaetban^oUanö. 

Mijn  Heere  Oldwbarne-veld ; 

jfj|  Adien  den  Vyand  continueert  voor  defe  Stad,  tyUf 
1^  en  maekt  fijne  Approches  ;  dat  daerorn  feertoan  ben 
j  hoognodig  is ,  dat  genomen  worde  eene  goede  f!»^, 
en  promte  refolutie ,  door  welke  middelen  men  t/ng  üaB 

fijne  deffeyn  mochte  breken-    Ik  hebbe  gefchreven  aen  i&affau/ 

de  Heeren  Staten  Generael,  en  haer  gebeden ,  datfyde*"*^11 fake  (als  wefende  van  groten  importantie  als  gy  weet)  in  tact  Dart 
deliberatie  willen  nemen ,  en  dien  volgenseenige  uyt  ha-  Rolland 
re  Vergaderinge  te  committeren ,  om  by  my  te  comen , 
en  hare  refolutien  verclaren ;  te  meer ,  om  dat  de  fake 

vereyfcht  haefte.    Ik  bidde  u ,  de  goede  hand  daer  aen  (F°l.n-} 
te  houden,  dat  de  voorfz  Gedeputeerde herwaerds ge- 

fonden mochten  werden  metten  alder-eerften ;  en  dat 
gy  de  moeyten  aennecmt ,  om  met  haer  te  comen,  ten 
eynde  ik  mochte  geholpen  worden  van  uwe  goede  ad- 

vijfen,  fo  wel  in  't  eencrael  als  particulier.  "Welk  doen- de, fult  het  Land  dienft  doen,  en  mijn  een  aengename 
fake.    En  ik  fal  God  bidden  u  te  bewaren , 

Mijn  Heere  van  Barneveld,  in  fijne  heylige  befcher- 
minge.  •  Wt  Bommel  den  16  May  i$99-  Onderftond, 
Uwe  welgeaffectioneerde  Vriend,  om  dienft  te  doen; 
en  was  ondertekent. Maurice  de  Najfau, 

Legér  ftond : Mijn  Heer  Veer  verlangt  feer  dat  de  Engelfen  geftelt 
waren  in  twee  geformeerde  Regimenten  ,  en  dat  hy 

Colonel  van.'t  eene  mochte  wefen ,  en  fijn  Broeder  van 

'tan.^ 





ten    Lvykffn,   invtynit  et /oct 

<d§cnu/n&/     c>xnn'     aetL   +ALi 

-e-cte^' 
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1 5  99*  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
't  andere.  Tot  welken  eynde  ik  aen  de  Heeren  Staten 
Gcnerael  fchrijve  j  en  om  dat  dit  fal  wefen  tot  haren 
dienft,  en  de  Officiers  lichtelijk  te  contenteeren  zijn.bid- 
de  ik  u  hand  daer  aen  te  houden  ,  dat  het  gefchiedc. 

T)  <£rJ$eeren^taten<ïi5encrael  tierfïacn  DcbDcnöc/alö 
■^öat  De  Comngtnnc  ban  €ngclanD  niet  ten  beften 
nam/Dat  De  ̂ eeren^taten<i5enerael  (jaer  eerftepapc; 
menten/na  ïjet  gefloten  31ccoo2t/niet  fourneerden  •,  bat 
meöe  De  ̂ ceren^tatcn  boo?noemt  febenen  genegen  te 
toefen  /  om  mette  <d5eDeputeerDe  ban  oen  Coninlt  ban 
^pangien/ofte  D<£ct5-^ertog  /  tn  fjanbcl  en  3üccoo?t 
te  toillcn  tceDen/  't  toelfe  Doclj  ontoaeracljtig  toaoy  alfo fplupben  ter  contrarie  refolutie  genomen  IjaDDen  /  om 
D'<0O2loge  tegen  Den  Coninu  ban  ̂ pangien  te  conti- 

nueren/fo  toel  te  toater  atë  te  lanDe/  offcnfibc  cnDe  De- 
benfibe/fjebben  baren  eigent/  Den  ïïiDDer  Caron/ecne 
memorie/  DienenDe  tot  fijne  3fnfïructte/  terbanDen 
Doen  ftellen  /  om  De  Connigiune  te  Doen  continueren  in 
nare  gunftetotte  ©ereenigDe  SeDerlanDen.  ^e 
tooo2f$  memorie  toatfinöouDenDe; 

en  diende  van  hareMajeft.  en  voor  de  g  eruflheyt  van  vele Quarncrcn  van  hare  Rijken  en  Ingefetehendefferver foudeftrecken;  ook  dat  het effectueren  van  dien,  in  alk poinctcn  in  haer  hoogmoed  jegens  haer  Majeft. iëerae- 
derkttcn  la).  J 
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Tp\  At  hy  hare  Majeft.  en  de  Heeren  van  haren  Rade H9ar.be 

nizl'*    JL^  i°  't  generael  en  particulier ,  foude  reprefenteren , 
en^Cgent  ̂ at  noyt  ronder  apparentie  in  de  Vereenigde  Pro- 
0Tata«  vintien  was,  tot  handel  ing  e  metten  Vyanden  ,alsdoeje- 

h"  üh^/  ̂en  woorcu£i  *°  tea  oplïen,  dat  niet  alleen  hoe  langer  hoe 
ban  toe» meer  en  claer^er  aen  den  dag  quam ,  dat  de  Spangiaerts 
0cn  öe  meergefachs  inde  Nederlanden  waren  ufurperende  ,als 

i^eeten  oyt  te  vorenjmaer  ook  dat  (niet  jegenftaende  de  ker  ini- 
tó-n""  °lue  >  onrechtmatige,  fervile en onweerdige  conditien, 
rael/  aen  daer  op  de  Nederlanden  aen  de  Infante  waren  quah  ge- 
te  tranfporteert )  geen  onderhoudinge  der  felver  worde  ge- 

bd^ög1*  ̂ aen ' nocnte  °P  beloften  of  Eeden  geacht. 
Cr.nut»  Dat  boven  dien  de  Barbarife  en  Tyrannijce  procedu- 
ginne  ren  de  Ertz-Hertogen  en  den  haren ,  jegens  de  goede 

«Eiue»  Ingefetenen  defer  Landen,  en  namentljk  den  armen  Vif- ïanö/ oppers  en  Schipperen  ,  meerder  afkeer  waren  makende 
gthgent*  (deur  als  gefeyd  is)  fy  deklveViflchers  in  deHaring  Buy- 
KfJf :.,  fenfeer  tyrannelijken  in  de  Z^e  boorden  ,  en  fo  deden 

teren.    '  verdrincken. Dat  daerom  de  Heeren  Staten ,  onder  die  continuatie 
van  de  Coninklijke  gunde  van  hare  Majeft.  gerefolveert 
bleven  het  Oorloge  te  continueren,  met  vertrouwen, 

dat  God  den  Heere  een  goede  uyteomfte  foude  verke- 
nen ;  ende  om  't  felve  te  mogen  doen  door  Godes  gena- 

de, en  het  faveur  van  hare  Majeft.  fal  hy  vertoonen,dat  de 

VereenigdeProvintien,zedert  het  eerfteTraÉUet  met  ha- 
re Maj.  in  den  Jare  i^S^.gemaeckt,  hare  middelen  van 

Contributie  ten  naeften  by  eens  fo  groot  gemaekt  heb- 
ben, by  goede  menagieen  vermeerderinge  der  felver. 

Soudemede  vertonen  ,  dat  hare  Majeft.  doordehan- 

delinge  metteVyanden,geen  ptonjt,maer  wel  grote  fcha- 
de  foude  doen,uyt  veel  en  verfcheyden  refpe&en. 

Maer  fonderlingc  dathaerConinklijkeMajefteytsper- 
foon  daer  door  in  meerder  onfekerheyt  foude  werden  ge- 
ftelt.als  de  Spangiaerts  enNederlandfegefpangiolifeerde 

uyte  handelinge  acces  in  Engeland  fouden  hebben,  en  al- 
daer  vele  Jefuijten  en  andere  Seclarifen  brengen,om  alles 
in  roere,  en  in  onfekerheyt  te  ftellen. 

Dat  de  faken  van  Yerland  daer  door  niet  verbetert, 

maer  eer  verergert  fouden  worden,fo  door  meerder  cor- 
refpondentie,als  afllftentie  onder  de  hand  te  doen. 

Dat  hareMajeft.  mette  kftecommunicatie,hare  felven 
en  alle  Princen  en  Potentaten  van  de  Chriftenheyd,heeft 

genoeg  gedaen ,  alfo  de  Vergaderinge  gefcheyden  was , 
door  de  ambicieufe  en  trotfe  procedueren  der  Vyanden, 

die  felfs  de  handelinge  verfocht  hebbende,haer  Majeft.  in 

't  poina  dereeren  hadden  willen  depoflèneren  van  haer 

©ud  en  onwederfprekelijk  recht ;  en  dat  daerom  voor  ha- 
re Majeft  eerlijkft  is,  de  fake  daer  by  te  laten. 
Soude  voorts  reprefenteren ,  hoe  hooglijk,  niet  alken 

den  dienft  en  welvaer  t,  maer  oock  de  rufte  en  verfekert- 

heyd  van  <k  Vereenigde  Nederlanden ,  en  de  goede  In- 
gefetenen  der  (el  ver ,  en  (onderlinge  van  den  genen  die 

ter  Zee  gelegen  zijn,  en  de  Zee  ter  Coopvaerdije  en  Vif- 

fcherije  prefentefen,  daer  aen  gelegen  is,  dat  het  voorne- 
men opte  Zee-Cuften  van  Vlaenderen  mochte  hervat  en 

volbracht  worden ,  en  hoe  merkelijk  't  felve  voor  de  eere V.  3&eel 

En  lal  daerom  i  by  alle  i*i<M«le  naerftelijk  en forgvul- dehjk  hare  Majefteyt  loeken  te  beu  egen,<  >m  inden  aen- ttaenden  Jare  dele  Landen  tor  lulke  notable  Hxploictcn  te aflilteren  met  vijt  of  les^duyfént notabele  Soldaten  ge- londcn  en  onderhouden  tot  hare  Majefteyts  laft,voor  den 
tijd  van  iesofvijr  maenden.  Vertonende  dar  boven  de 
loffelijke  reputatie,  eere  en  diende  diedaer  uytvoor  hare 
Majeft.  in 't  generael  lal  volgen,  en  dat  lo  grote  en  nota- bele Quartieren  van  hare  Mafclfteyts  Rijke  daer  door 
meerder  verkkert  (ouden  v\  orden  \  en  vele  duyfeuden 
van  hare  Majefteyts  Onderfaten ,  de  Z,  e  frequenteren- de, mruftengeftelt,  dek  Landen  daer  by  meer  en  meer 
hare  Majefteyt  lullen  worden  verbonden ,  en  beter  mid- 

del hebben  hare  Majefteyt  in  alle  occurcnticn  meerder 
dienft  te  doen. 

En  dient  wel  gekt,  dat  ontwijfelijk  de  Quartieren 
van  den  Rijke  van  Engeland,  die  opte  zee-  cuften  jegens 

J  dek  Landen  overleggen,  en  vele  ter  zee  handelen,  ap- parentelijk  wel  fouden  mogen  beweegt  worden  om 
tot  iulke  Eiploiclen  particuliere  afllftentie  te  doen,  in- 

dien hare  Majefteyt  't  leive  goet  vont. En  fal  den  voornoemden  Heere  Ridder  Caron  vor- 
der in  dek  fake  .  en  om  hare  Majefteyt  van  de  goede  re- 

folutie  der  voorfz  Staten  te  verfekcren ,  en  hare  Maje- 
fteyt van  alle  vordere  handelinge  metten  Vyanden  te  di- 

verteren, hare  affectie  tot  dek  Landen  te  conferveren  en 
doen  vermeerderen ;  ook  om  de  fake  vai:  Vlaenderen  te 
aflifteren,alfulke  redenen  mogen  gebruyken,  alshyfa! 

oordeekn  haer  Majefteyt  beft'aengenaem ,  en  dek  Lan- 
den dienftelijkft  te  wefen,  en  van  alk 't  gene  dies  aen- 

gaende  paflèert ,  of  te  pafferen  apparent  wefen  fal ,  van 
tijd  tot  tijd  advertentie  te  dcen. 
Wf9  rjeoöen  boo2  Derljaelt/Dat  Den  3f  Dmtrant  boo?  &<ntv- 

25cmmelgeccmen  io  Den  1 5  jEap/Datr  top  Ijfm  ltïb*tl 
een  toijl  t\M  fjeböen  laten  leggen/en  miDDeierttjDeeni=  £"«" ge  anDere  gefcOieDenifTc  /  boo?  en  na  gefciiict  /  te  paffe  ring§ 
geb2ac!)t:3H)p  fuüen  nu  toeDerom  feeeren  Daer  top  'tge-  *™ laten  Deüben.<Den  aCDmtrant  boo2  25ommeI  geecmen  ,f5/ 
3tjnDe/  maafete  fijn  Eeger-plaetfe  aen  een  3ijDeaUe£n«n  toat 
tot  <0enfel  op  Den  ©enfen  *Dijfe  /  toefenDe  een  fjalbe a,Da" 
upre  ban  De  ̂ taD  /  Daer  ï)p  beft  betoaert  lag  ban  Sl\T 
't  <©efcï)ut  upt  Der^taD/  bp  toao  fterfe  ttoaelf  Dup?  boo;Be^ 
fent  man  te  boet  en  bier  Cojnetten  $acrDcn/  ouD  en  balleP' 
toelgeoeffent  ̂ rngobollt  /  De  refte  toaren  in  252abanD 

gebleben. ^e  p?ince  .jKauritiu^  toaö  albaer  ooit  fterfe/fo  ban 
©oetboift  aijö^aerDebolfe  meDe  met  toeierbarenenge* 
oeffenDe  ̂ oiDatetn  ©en  17  Iföap  Den  ̂ iDmirant  felftf 
tn  't  Ecger  gecomen  3ijnDe/0ceft  Des5  nacöté  eeuen  ge- toeiDigen  aenbal  Doen  Doen  opte  upterfte  befcOanftnge/ 
Die  nocfj  niet  bolmaefet  toaren ;  Dan  fp  toecDen  met 
berliesf  cloefeelijfeen  afgeD?eben/Daer  latenDe  eenen  Ca- 
pitepn  ia  jjfêotte/  Die  in  fijnfcnpenefcbotencninOc 

^taD  gebjac^t  toasf/gebangen/en©oir3llonfo  D'Stba- 
losf  too?De  Daer  feer  gequetfl  •,  men  fcpDe  Dntter  bele 
ban  Deïjare  gebleben  toaren/  Dan ijtbben maer bijf 
DoDen  laten  leggen.  <©2aef  €rnft  ban  JSaffau  iepoe 
met  fijn  ïtegtmentinDe€ieIretocertbp©pinen/met 
bier  ftucfeen  <0efcïHtttf/  Daer  mcDc  !)p  Den  ©panD 
Daer  tegenjs  ober  op  Den  c§cboo2-D|jfe  empcffeerDe  en 
fcDaDe  Deet  /  om  Den  <Dijn  te  pafferen  ■,  en  3eDcrt  beb^ 
ben  fp  f)en  ftii  gebouDen  boo?  De  <§taD/  alleenlijfe  Dage^ 
lijfeo  bcel  fcljietenDc  na  De  Ijupfen  en  öerfeen/Daer  Doo? 
bele  menfefjen  befcOaDigcnbe/  mits  bet  fp2mger  ban 
De  freenen.  <©en  1 9  Mw  Ijecft  De  $)2tnce  jDaui rittusJ 
Detf  ©panDtf  Seger  foefeen  te  befp2jn£en  /  felf^in  per- 
fone  Daerbp3ijnDe;  maer  alfo  De  BpanD  fjem  in  fyne 
begrabinge  Ijieit/  iö  Daer  niet  bele  befonDerö  uptge? 
riebt/  Dan  toerDe  onDertuffcbcn  ten  bepDen5bDen  feer 
met  <0efcïjut  gefeboten  /  en  toerDe  Daer  meDe  op  De 
jètaDef  3©allen  toanDclenbe/  Den  ̂ cbotfenColonei 
jlüurgp/  Den  feritmi  ban  fijn  Dooft  gefeboten/  een  frae? 

en  cloefe  ̂ oIDaet/Diebeel  eer  in  'js  %a\M  Dtenfl  W 
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ben  bagc  /  bt$  ©panbo  £oop-^cl)anfc  bcfp?ingen  en 
innemen/baer  ten  bepben  5ijben  meer  Dan  Donbert  boob 
blebcn  t  öen  fèuanb  toeeft  ban  fijn  iCrencljeen :  25?oft 
fcjeeg  een  dépaénö  25ebclDcbbcr  gebangen/en  banonfe 
3ijöe  bleef  Capitepn  Coplanb  en  ttoee  Euptcnanten 
ma  een  engetë  ©acnbjig.  <Dcn  nacljt  Debben  be  onfe 
tocber  een  uptbal  op  beo1  jiDpartb.$  Crencljeen  gebaen  / en  Debben  ontrent  miböecnacDt  een  C02p.tf  öc  garöe 

ban  3  o  a©alen  öen  Ijatë  afgefneben/baer  boo?  b'anbere 
getoaerfcBout  3ijnbe/  lieten  fïcfj  clftö  op  Dare  plaetfe  en 

(Foi  ,,\noebe  binöen/  fulftsbatbeonfenaeeniiprebecDten0 
v        'retireerben/  albier  5ijn  eenige  3Italiaenfe  Capitepnen 

genaetft  getoo?ben/  enbe  «ZDon  mionfo  toert  met  een 

Itëufguet  boo?  fijn  ienben  gefcDoten/  ban  toelfte  fcDote- 
Up  noeB  genefen  toerbe  /  na  bat  DP  in  feer  groot  perij* 
ftèl  geftaen  Dabbe- 

kanker     <®  en  fel°en  öaÖ  nam  3Jonftcr  gieter  ü*1*  ber3&oe0/ 
Ifecet   <0enerael  ban  be©lote(bie  na^pangien  geo?bonneert 
ban  oec  )&&$  te  repfen/om  be  ̂ paenfctëlote/bte  aibaer  gereeb 
J5J    gemaeftt  toerbe  tegen  bifc  Sanbcn  /  te  ftupten  en  af* ooziof   bseueft  te  bocn/boigenbc  ben  laft  bk  Dem  gegeben  toa£) 
öanfij«  0Ö2lof  ban  fijn  «êrcelU  toat  Dem  op  befe  repfc  bejegent 

të  /  fullen  ter  gelegener  tijb  en  plactfe  berDalen. 
3£en  z4iBantjeeft  benlCDmirant  ontrent  6oo©oet* 

bolft  /  met  12  of  1 }  Co?netten  $aetben/  feccctelijft  na 
252abanb  gefonben/om  baer  eenige  pjobifie  ban  gelb  en 
anbertf  m  'tEcgcr  te  tonboperen  ■,  Det  toelft  bc  @?tncc 
3itèaurtt3  te  Rennen  gegeben  3ijnbe  / ig  ooft  bertoaerttf 

Untie» 

I599. 

fonber  be  reputatie  ban  Dem  en  b'<£rt5-$ertog  te  ber*  8«iuge 
mtnberen  ofte  berco?ten:<9oft  begeerbe  fijn  i^oogfjepbj?0? 
te  toeten/tot  beter  befiieringe  ban  't  gene  te  boen  foube  ̂ j?J ftaen  /  ter  toelfter  plaetfen  beft  foube  3nn/  bat  fijn  per-  cont^i 

joon  Dem  foube  begeben  /  't  }p  batmen  bit  beleg  foube  »u«en/ 
continueren  ofte  opbjeften  /  en  pet  anberö  bp  ber  Danb°Efi nemen*  ̂ it  fjeeft  ben  2tbmirant  aen  3>on  Carlög  be  boo^t* 
Coloma  gefcD?eben  /  bu  Ijem  bes  anberen  baeg$  toe-  men. 
berom  boo?  anttooo?be  fclj?eef/bat  ten  aenff  en  Dp  alleen 
Dem  becommerbe  met  ftjiï  itegiment  /  fo  toift  öp  niet 

te  feggenintoatftaetbeanbei-etoaren/  banket  fijne ontmanen  onber  boben  en  geouetjïen/  jebert  lip  op  ttit 
€planb  toa£  gecomen/  427  ̂ olbaten  -,  aengaenbe  be 
öope  ban  bien^enflag  ten  epnbeteb?engen/fclj?eef  fjp/ 
batter  geene  met  allen  toao/fo  lange  menben5r»ijB  aen 
be  anbere  5ijbe  niet  ingenomen  fjaöbe/  en  bacrenboben 
toa^  Det  nobig  /  batmen  ben  f^ince  ̂ aurttj  be  paf» 
fagte  foube  benemen/Det  toare  met  <0eftl)ut  of  anber* 
fïnt^toant  fo  lange  be252uggeincfle  toojbegeöouben/ 
en  ben  ©2tnce  jjfêaurit3  aibaer  lag  met  fo  beel  bupfent 
mannen  /  alö  men  fepbe/  bat  Bp  tterft  toa#/  conbe  nte- 
manbt  anbere  oo?beelen  /  ban  bat  liet  nobig  foube  toe- 

fen beel  tijbjS  baer  aen  te  berlïijten  /  en  bat  altemael  te 
bergeeffrbaer  toatf  nocö  een  inconbenient/bat/al  toon* 
nen  fp  25ommel  fcDoon/bat  be$?ince|fêaurit5  fo  btti 
tijbj^  geöab  ïjaft  en  fjebben  foube/om  ficD  fterfe  te  ma^ 
«en  aen  b'anber  ?nbe  ban  be  3©ael/bat  fp  niets?  gebaen 
fouben  Debben  /  ten  aenfien  ban  't  gene  bo?ber  nobig 
toa.07  en  batmen  meefi  begeerbe/  't toeln toasS ber^ 

getroctten  ben  26.  om  befelbe  tybelijn  te  bejegenen  en  toaertsof  ober  te  pafferen  j  men  fepb/fcD?eef  Dp/bat  9et 
met  boo?beel  aen  te  grijpen  /  en  Debbcnbe  fijn  ©olft  in 
een  €mbuftabe  gelept  Ijceft  bic  bertoar Dt  ■,  maer  alfo 
fp  alom  cenbfeïjap  Dabben  uptgefcDint/toerben  fp  baer 
ban  en  Doe  flerfe  fijn  ̂rcell.  toa$  /  toel  bertoitticöt/  fo 
bat  fijn€rcellentte  te  bergeefjS  toacöt^nbe/toeber  ber= 
trochen  icf/en  tsf  ober  fulusr  oetfelbe  Conbop  epntelijH 
onberfjinbert  in  fjaer  ileger  getomen» 

<De  Colonel  la  25arlotte  liabbe  meefl  ben  SCenfïag 
aen  be  ̂ paenfe  3ijbe  /  om  boo?  Rommel  te  tomen  / 
gebjeben  /  tegen  b'opinieban  be  ̂ paenfe  Colonellen/ betoelne  ftenbe  /  bat  befelbe  fo  toel  niet  geluute  noeïjte 
fliccebeerbe/  aï#  DP  toel  gemeent  fjabbe/  lepben  nu  ooft 
alle  be  fcljulb  ban  bien  opöem/en  focDten  bem  in  bifrc- 
putatie  te  b2engen/  fo  bp  ben  Carbinael  2Cnb2ca$v  al^ 
Dp  ben  3Hbmirant  /  en  b?acöten  fo  bele  te  toege  /  bat  be 
betoaringe  ban  be  Jloopgraben  en  (CrencDecn  be 
iSpaettfe  bebolen  too?be;  toant  alftoetoel  bat  2öarlotte 
berfocïit  ïjaöbe  aen  ben  3ibmirant/  bat  be  «i§paenfe  en 
3Italiaenfe  met  Dem  bp  beurte  beJBarDten  aibaer  Ijou- 
ben  fouben  /  fo  Ijeeft'ben  aibmirant  Dun  fulftö  boojge- 
Douben  •  maer  fvlupbm  Debben  fulftss  plat  upt  getoep- 
mtt,  maer  fp  befe  occafüe  toaernemenbe/p?etemeerben 
be  „^paenfe  bebetoaringe  ban  bien  Dun  ooft  toe  te  co* 

epnbc  'ttoelftmen  be  fafte  geeft/ljet  felbe  troont  en  per* 
fmk  toebrengt ;  en  albusf/  fepb  Dp  p?efupponerenbe  / 
bat/tnbienmen  befen  2Cenfïag  laet  baren/men  Det  %t* 
ger  geb?upften  foube  tot  eene  anbere  /  batmen  eene  an* 
bere  berftteft/ban  betoclfte  goeb  fuccesSberDooptmacD 
too?ben/  bat  be  reputatie  geen  la|t  foube  lepben :  (€en  © fl«  • 
foube  niet  quaet  3ijn  tot  bien  pjopoofle  ̂ eba  (fepbe  toetöe» 
Dp)  te  belegeren  /  t  toelft  Doetoel  Det  fïerft  iö  /  batmen  JÖ* 
Det  fecours?  affnijben  ftan/  enifeer  licftt  ië  't  felbe  te  be*  °lmt* fpjingen/bp  albten  ben  p?ince  möaurit5  geen  meerber  fl«s«»# 
(0arnifoen  baer  tn  befcliihtc/  ban  baer  boe  in  toa^/ 
't  toelft  boojcomen  conbe  toerben  /  inbienmen  be  ftup* 
terije  bertoaertö  plotfelnft  fcDiftte/om  bat  teberunnen; 
maer  inbtcn/  febjijft  Ijp/  bat/  gelyft  HSo?ienfart/gtfie* 
ren  tegen  mu  fepbe/  baer  iaft  10  befen  Corner  niet  ban 
bit  <£planb  te  tojjften  /  en  bat  rebenen  ban  ̂ §tate  ber* 
epfefjen  25?abanö  baer  mebe  niet  te  beftoaren:  jfêpge* 
benftt  bat  tft  <6?abe  Carel  ban  iBantfbelb  ober  tien 
jaren  Deb  Doren  feggen/bat/inbienmen  een  Jpo?t  maeft* 
te  op  't  naufle  ban  be  Jfceerb  /  tufleften  be  JBael  en  bc 
.flBafe  men  gefteel^ollanö  een  toom  in  be  monb  leggen 
foube  i  en  ift  /  fcD?nft  Dp/  Dcb  ooft  3eöert  gefien/  battet 
Dem  beroube  't  felbe  niet  gebaen  te  Debben  •,  baer3Dn 

men  /  al$  bte  getooon  toaren  be  ©oo?tocljten  in  alle  noeft  beel  anbere  in  bit  Seger/Dctoeïfte  't  felbe  gebacD* 
b^02logfe  faftcn  boo?  alle  anbere  ̂ atientoeteco*ticDgetoo?ben3Dn/metbetoelftefijnlÖoogDeptenutoe 
men  /  en  batmen  baerom  Denlupben  ongelüft  gebaen !  €rcell.  bat  fbllen  connen  confereren  /alp  fjaer  belieft. 
Iiaöbe/  anbere  ben  boo?ganft  gegeben  te  Debben ,-  ober  I  Aengaenbe  be  plaetfe/  baer  Det  geraben  i$  /  bat  fnne 
futftö  Heeft  ben  3Bbmtrant/  bte  be  .Spaenfen  ooft  meeft  ̂ oogDept  3P/  't  3P  bat  Det  beleg  boo?tgaet/  of  batmen 
toegebaen  toaö/Den  fulftö  toegeftaen  •,  en  Doetoel  25ar*  ptt  anbere  bp  ber  Dant  heemt/fegge  ift/bat  Doetoel  fon* 
lotte  fuiftöberbjoot/macr  om  bat  Dp  ban  clepnenfïate/  ber  ttoijfel  fijne  tegentooo?bicDepb  Det  Bleger  grote* 
boo2  fijn  cloeftijepbopgccomentoa^/D^eftfulftiS moe*  ttjfttf  berblijben  foube/  ebentoelIjoe't3P/  bmWtm 
ten  toelaten/  enbe  be  ̂ paenfe  ̂ iftO2p-fcl)2öber0  be*  25ofcD3P/te  meer  Debbenbe  utoe  <erceïl.  alDier  in  fnne 

plaetfe/  betoelfte  ons?  alle  t'famen  fo  feer  eert/  berDeugt 
en  faborïfeert/  ben  toelften  onfen  feeere  betoare.  45t* 
fcD?eben  upt  be  Stoopgraben  ben  2  3Junii  1601,  |fêen 
fp?aft  nu  onber  be^oofben  ban  'tHleger  feer  fterfe/ban Det  boutoen  ban  bit  5fo?t  /  en  albus  facDmen  claerlnfe/ 

roemen  Daer/bat  3ebert  fp  be  betoaringe  tot  Daren  lafie 
genomen  Dabben  /  be  #2incc  iBauritiuö  fonberlinge 
geene  uptballen  meer  Dabbe  bojben  boen/  om  batfe  be 
^pangtaerben  ontfagen  en  bjeejaben ;  ban  fijn€rcell 
betoonbe  boo:  en  na  toel  anbetö/  fulftë  bat  ben  Carbi* 
naei  -3ünti2ea<Qi  merftenbe  /  bat  Dp  aibaer  geen  boo2beel  fcï)2jjft  ̂ on  Carloöbe  Coloma/bat  be  meeninge  niet 
met  allen  bcbe  /  en  bat  alle  bergeeffe  coften  toaren  ttie  toajs  om  't  beleg  te  continueren/  en  ooft  gelijfimen  ber* 
fip  bcbe  1  Debbenbe  ooft  Det  gelb  fo  fcDaertf  /  bat  Dp  D#  flonb/toasf  be  intentie  ban  benCarbtnaelnopt  getoeeft/ 
Éeger  naulrjftö  in  02b2e  toift  te  onberDouben/  Deeft  Dp  't  felbe  ten  epnbe  toe  te  berbolgen;  toant  anbere  is?  Det 
aen  ben  SCbmirant  begeert/bat  DPDem  foube  laten  toe*  fefter/  batmen  ben  anberen  ̂ ijft  ingenomen  foube 
ten/bc  bifpofitie  en  fiaet  ban  DetEeger  en  ban  beiStab  Debben/  ban  betoelfte  fo  eenige  fepben/  bit  fcenraffe 
ban  bommel/  en  Doe  flerft  bat  Det  ïeger  ban  ben  ban  be  Contrepe  Dabbe/men  be25?uggc  conbe befcDie* 
^2ince ^aurtt3toa0/ en  toat  Dope  batter  toa0  om  be  ten/  en  berb?ijben  ooft  Ijct  ©olft/  bat  ficlj  neWenö 

"«^n^tab  ban25ommeltcbecomen/  en  fobie  niet  foube  be^tabgefojttfïceect  Dabbe  /  Det  toelfte  toaren  be 
frtfocfct  finnen  getoonnen  toerben  /  of  batter  geen  Dope  toe  en  I  iprancopfen  en  een  beel  ban  be  €ngelfen.  %Mt-  i$in 
abb«0/  toa$  /  begeerbe  fnn  abbnsi  te  toeten  /  toatmen  ban  bef? J  effect  tr"antooo2be  ban  <©on  Carlosf  be  Coloma  / 
ofqun    beojnemen  foube/  om'titeöeralbaeropteb?elien/  baerwtuffcjöen  toerbe  niet  beel  uptgetecDt  /  bait 

battec 

©en 
CacDl 

*tm*     -f 
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(Foi .  3  3)  neert  Wet  optrecaen  ban  den  leger/en  begonden  't  fdiie 
»•    ontrent  den  middemaebt  / bet  <25efcöut  boo?  benen  te 

f* up!' I'  f^en/en  5ön  alfo  tfil  als  f^  tonden  bertroeften/andecs h:n  oc  geen  ongcbalgefdjiedcnde/  dan  dat  den  ©aend?agcc 
bmo  ©on  iprancifco  de  «üBeöina/  fijn  een  ooge  berloo?  doo? 
rwge     een  j$Ufguet  ftbeutc/  en  ben  Capitepn  llonfo  be  SCpl- 
®0  amei  ̂ n  ban  't  Regiment  ban^apena/toccd  met  ceniDuf; 
op  /  «n  ouet  lood  öooö  gefdjoten  ■,  toant  öe  Strtillerije  ban  be 
tl  K?  ̂ taö  ̂ DOifte  eectt  in  't  opgaen  ban  ben  bag  te  fpec^ pmi.     **"  /  too?  öicn  fc  ben  b?and  fagen  opgaen  ban  be  (£em 

ten  /  die  eenige  jJongccS  aen  b?and  ftaben  daer  beo?  fp 
Ijet  bertreb  getoaer  getoo?den  3ijn  /  't  toelb  fp  anders 
niet  getoeten  fonben  bebben  ->  en  ijoetoel  ober  fulns  die 
ban  ̂ dommel  geen  uptbal  beben  /  bebben  fp  met  Daer 
«Sefcbut  op  dc&pacnfcfobeelgefcboten/  datje  niet 
fondcr  fcljadc  bebben  tonnen  bertredten  /  eenige  boob 
bujbenbe  en  bele  quetfende. 

J$et  gebeelc  leger  der  «gpaenfe  i$  gemardjeert  tot 
aen  Ijet  ©o?p  ban  %rtoijnen  /  en  legerde  bem  bo?der 

op  bet  uptecjte  ban  'tCpland/ontrent  ïSoflïim/en  geeft fjjn25?ugge  totCtebeceut  boen  afnemen  en  Doger  boen 
leggen/tuffcïjen  be  ©o?pen  SClem  en  laaieen  -,  toaec= 
om  ben  $?ince|Iöaurit5fnnbol&uptenboo?25om' 
mei  leggende/  nader  be  ̂ paenfe  beeft  boen  legeren/en 
23aterijen  boen  manen/en  bet  €planbcaen  ban  ©oo?n 
daer  bp  met  ttetne  en  ftoare  (Crcncbeen  boen  fterb  ma* 
feen/om  bat  ï)p  facb  bat  denSHdmirant  groot  getal  ban 
iBlepten/ponten  en  ander  gereetfebap  ljadde/om  ober 
be  ï©ael  inde  ̂ Eïjielfe  Weett  en  boo?t  in  dc25etutoete 
gera  ben/dan  daer  tegen  ïjadde  fijn€rcel.boo?fien/befr 
benbc  daer  Dp  njdS<0?abeCcnftban$afTaumetBolR 
en  <0O2log-«&cbepen  gefonben  /  om  bat  te  beletten. 
©en  Sfidmirant  toonbe  terftont  toatbpin  ben  fin 

Dabde  /  te  toeten  /  bat  Ijp  een  fiopael  jpo?t  toilbe  boen 

manen/  't  toelttmetfyn<0cfcDutcondebefcDietenen 
onb?p  manen  be  ©aect  /  fo  toel  ban  be  3©ale  ais  ban 
be  jBafe  /  en  be  25etutoe  in  gedurige  2Clarme  bouden/ 

■troitu  boïgende  de  refoïutie  met  den  Catdinael?(lnd?eas  ban 
tiB  om   <#oftenrijh  genomen ,  en  bit  tonbe  be  $2ince  |fêaurit3 
SnS?t  ben©panb  niet  beletten  te  maften/om  bat  bet  begrepen 
matyi*  tocröe  °P  een  plaetfe/  die  geen  tocgan&badde/  ban 
te  uou.  eenen  ban  25ommel  /  ïan&0  een  fiun  <DijlW  daet  b002 
tof  n.     in  0JJ  ̂   anc  jjlltt  ̂ cöcc  iogeerben/of  men  mofï  die  al.ö 

een  €nland  öefpringen/  en  om  gemacbelp  te  toernen/ 
beben  be  «^paenfc  beel  blinden  en  (Ctencöeen  manen/ 
om  niet  gefienof  geraent  te  toerdein 
^en  Cacdinael  5Jlnd?easÈban€ïr/4enrüH/boo?Ijem 

genomen  bebbende  pet  mecfteltjcö^  upt  te  ricDten  /  om 
^jne  reputatie  te  behouden  /  en  niet  goet  bindende  om 
B:eda  te  belegeren/  en  de  ̂ paenfe  na25?abanbte 
b2engen  /  b«ft  goeb  gebonden  Ijet  iSopale  jpo^t  ban 
«StntlfinbiKflf  te  boen  boutoen  tec  plaetfen  booznoemt/ 
beeft  bet  felbe  boen  affiefeenfecc  groot  en  met  böf25ol- 
toernen/  ttoee  opte  3©ale/  ttoce  op  be  ftëafe/  en  een  na 
^ertoerben  toe  /  en  datmen  daer  doo?  betoaren  foude 
b^ïje  be  ̂ afiagien  ban  be  3©ale  en  iBafe.  ̂ ier  toe 
toerde  la|t  gegeben  den  ingenieur  §m\$  5fêanber/  be- 
toelne  ban  ̂ (è  3Übe  aen  benBpanb  obergelopen  toajs/ 
toefenbe  een  perfoon  /  ttie  bcm  uptermaten  toel  op  de 
tonfle  toaö  berfïacnde/  berboegenbe  lyt m  den  i8ter 
plaetfe  bem  aengetoefen  toajef  /  en  ïjeeft  ficb  met  5^on 

*«3?o't  3louu^  de  ©eïafco  en  <0?abe  f  reberih  ban  ben25erge 
ïnhffee tcc Pfoetfe  berboegt  met  f oo  man  /  eensdeels  «^olda- 
toert -ten  in  eensdeels  ponierö/  mabende  rondo-omeen 
öoo»  öengroebc  ban  bier  galmen  toijd  /  afteftenende  de  <(3?aft 

en  de^ialderijemetallederette/  alöofbctoppam* 
piet  betoojpen  toare  getoeeflj't  toeln  den  Cardinacl  en 
alle  fijnenïlade  des  abondS  quant  befitbtigen/enbad- 
den  paer  in  een  fonderlinge  goet  genoegen  -}  maer  alfo 
den  printc  ,ïBaurit3  ban^affau/i4*  fo  bede  en  öalbe 
Canons  daer  tegm  ober  ge(telt  badde/die  gefladig  op 
bet^paenfeHeger  fcljoten/fo  eomt  eenttogel/dctoclnc 
in  baer  alder  pjefentie  toecbnam  get  linfter  25een  ban 
den  boo?noemden  3lngenicur^anS^anfter/totte  bnpe 
we/Jjet  toelhe  fjenlupden  een  feer  groten  fc&ieö  maeb- 
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uaei-  uieoer  met  een  bouten  23ecn  in  bet  toerÏÏ^efü  tllT OeeidemiDdelertud  baüüe  fcn€art«nacl  <Don2C ounö  aïg& 
be  Belaico  Ijet  betomb  /  cm  bet  iöcrn  te  doen  mah'e'n  "rfUC gegeben  /  amgneraide  ijcm  alle  nncljto  jooo  man  tot  S>f, 
Ea£l£xiJ<im  o^ïï^ï^e/twa  bp  met  fyn  <6efciuu  KSi. Ijcteefcfjut  ban  den^tntejiDauniG  foude  fien  te  bet- un- d2pben.^et  <©ouberttemcnt  ban  de  ̂ cbans  toerd  ne-- 
geben  aen  J^tclaes  €atrt3/3lupteuant  ban  bc  StrtiUe; 
rne/bp  Ijemupden  gearljt  boe?  een  bandebjacffie^ol; 
datenban^aifej^atte.<0>itgcöaen3ijnde/i8öeiiboo2ft 
Cardtnael  toeder  na  den  2do|tlj  geheert :  <Don  %oiw 
gtng  ueffens  den  *$ij!i  leggen/  cm  bet  3Bcth  te  uegn^ 
nen  /  en  (jet  3£eger  een  bierdcel  myis  daer  ban  baen  / 
om  ijem  op  te  fcljerpen/  bebalben  de  ©tb?es  en  (Cratn 
ban  de  ̂rtilferue  /  detoelbc  in  bet  3P>o?p  ban  ROffum 
gelept  3ön  ?  ̂e  miptnw  is  aen  d  ander  3tjde  ban  de jili)afe  gelepd/  te  toeten/  <£E>on  2tmb?ofto  te  <6?ote  3lid 
en  %mopm  /  en  Conté  ras  mette  refie  in  't  land  ban 
megm/  »n  de  5©o?pcn  ban  ̂ efel/  Open  en  iBamlja' ren.  ̂ aerna  i^  de  25?ugge  geitpd  tufTcljen  de  7®omn 
ban  3Wem  en  ,ï)Batren  /  gelyb  gefepd  v»/  doo?  toeihers 
mtddel  defiupterije  cn^octbotft  bp  een  conden  tomen/ 
en  toierde  bctoaert  bp  den  Capitepn  ̂ apata  met  fijn 
Compagnie  /  en  ttoee  Compagnicn  «Dtiptfen  ban 
't  Regiment  ban  25aröanfon.    g^en  ̂ ?tnte  jiBaurit; berftaenbebbendedercfoluticban't  boo?f5.  iPojt  /  m bemecbendc  boe  beel  deuftact  der  a^ereenigde  ©20* 
bintien  daer  aen  gelegen  toas/iS  met  f  jjn  leger  comen 
leggen  tufttbm  bet  ̂ o?p  ban  Banb  en  den  $>nfc  aen 
dcrecbtcr3i)dcbande^aic/  tegens  ober  de  plaetfe 
tot  Ijet  5po?t  gedeftineert  /  altoacr  Ijp  fjeeft  Beginnen  te 
matten  een  grote  platte  fo?me/  rupm  genoeg  om  24 
ftucben  daer  op  te  fïellen  /  fonder  dat  cbentoel  die  fcë/ 
die  opten  ̂ bb  flonden/iieten  te  fcljicten.  ©on  louns 
toas  niet  minder  betommert  /  om  Ijet  felbe  te  doen  aen 
de  ̂ paenfc  3!>de/cn  na  dat  bp  fes  ftuchen  op  den  ©ijlt 
geplant  baddc  met  meerder  moepte/cbermits  dat  den 
<©jjfe  aen  de  ober3ijdetoatbogertoas/  tjeeftbpeen 
iCrencöee  ̂ an  ïïijS-25ofTcben  en  30den  begonft/  b2ceö 
*4  boeten/  en  fo  lange/datf e  de  <0o?di)ne  en  ttoee  2öol* 
toerïtcn/  üie  aen  de  ütbiere  gemaebt  toerden/  bedebte/ 
met  een  platte  fo?me  aen  't  epnde  /  daer  18  (tucben  op gelïelt  toerden/en  fpeelden  dit  <6efcljut  aen  bepden  3ij^ 
den  alfo  /  dat  in  1 5-  dngen  tijds  die  Ijet  acnliep  /  eer  de 
eene  en  de  andere  ftcb  middelmatiglübgedeht  badden/ 
doodgebleben  5ün  ban  bct<0cfcbut  en0)ufqucttenban 
bepde  de  ïegers/meer  dan  1200  mannen:  Ondectuf» 

feben  ging  Ijet  boutoen  ban  'tjpojt  baflboo?t/daeraen toerbende  1000  Soldaten  en  2000  ̂ ionierS.©ier  da- 
gen  na  datmen  bet  Jpo?t  badde  bcgtnnen  te  boutoen/iS 
den  H9arqui3  ban  25urgau  /  goeder  ban  denCardi- 
nacl  /  ten  25ofcb  gecomen/  begeerende  bcm  gcfelfcbap 

te  bouden/  en  den  Conincft  te  dienen/  gebjb  Ijp  t'ande* 
ren  tijden  gedaen  badde» 

«©en  zy  ̂lunij  ï$  ©on  loups  de  Bclafco  /  met  10 
$aerden  rnoendc  ober  den  ©rjb  na  25ommel  toe  /  om 
te  ften  of  bp  doo?  middel  ban  de  tromte  die  de  nibiere 
maebt/  eenige  flttcben  foude  mogen  planten/  om  de 
«©uartteren  ban  be  Staten  leger  ban  atbtcren  of  tcc 
3ijden  te  beïedigen/op  cenen  boeb  ban  den  ©nu  gebal- 
len  t"necn€mbufcadcban3o^aerden/  detoelbe  upt 
bommel  gecomen  toaren/  om  contfebap  te  balen/  de* 
toelne  acnballendc  op  ©on  loups  /  die  ftcb  dien  dag 
op  een  cïepn  $aerdenen  bant  /  en  ten  febeeide  niet  bele 
of  fp  fouden  öem  gecregen  Ijebben ;  cbentoel  cregen  fp  ©e  ̂ «e- 
Claube  de^atugnp/^eer  baniüoone/^one  banjfDons  gJJJ 
de  ftoone/cn  feboten  dood  Capitepn©anicl  de<*3ab?e/  geba«. 
een  ban  de  befte  Soldaten  die  in  baer  leger  toaren.  g«n. 

©efen  gebeden  Corner  en  een  ftuft  ban  de  tointcr  / 
bebben  bepde  bc  legers  in  defe  «©uartiecen  tocge- 
b2acbt/om  malcandcren  een  boojdeel  af  te  ften/en  daer 
biden  dagdijr  berfebepden  febermutfingen  /  daer  in  ,.28;«f 
bed  ©olbs  dood  bleef  ten  bepden  3pdcti.  „  5^»# 

©en  ©pand  (fcb?eef  de  ̂ cere  jKeefter  «ntboniö  ,.gJJ^ 
©upb/acn  den^cere<£>ldcnbarnebeld/upt  betleger  te„tonfp 

25ommd  den  izSluljj  'fmiddaegsjlept  nocb  feer  ftillc/,,»«ïi« 
£52  daet 
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upt  Bet,,  döcc  ban  top  aMberS  niet  beroemen/  ban  bat  Dp*^ 
Sfffii,,  giftercn  nocï)  tiijf  ftucftcn  <aefcljuts  foube  gecregen 
Ke%lKbben/cn  batfnnCabalcrijc  logeert  weeft  aen  öejltëa* 
2flööo;  ,,fe  ban  Sit  af  tot  boben  ïïabeftcpn  toe»  't 45cne  bp  ons 
raet   , ,  bolt?  gegraben  is  te  ̂ ertoerben  en  't  meefte  beel  ban  be „  befcDanfinge  ban  bc  iBoo^ne/  ijeb  ift  op  gifteren  toefen 

„  befïcljtigen  en  afmeten/  en  fal  't  felbe  in  't  nette  fteilen/ „  fo  Daeft  in  tijb  fal  Ijcbben  /  en  ban  niet  nalaten  aen  be 
„%cren  Staten  aDcnerael  baer  ban  een  Caerte  te  fem 
„  Den :  Dabbe  ift  fo  beel  leöige  tnö  /  in  foube  een  perfecte 
„Caerte  fenben  ban  alle  be  »rftcn  aen  befer  ̂ §tab  / 
„  mette  3ipp?ocljien  ban  ben  ©panb.    <De  JBerften  te 
3,8|eitoerben  3ijn  in  bolcomen  bcfentie  /  en  boo?tS-aen ,,niet  tetoinncnalsmct  lpp?ocl)ien  en  beffen/  aio 

„een^tab/  op'tfmallcftreeftenianbs/  liggenbeinbe 
,,|Bafe  acn^ertoerben/  to02b  alles  getrencljeert  toat 
„  Doog  iiS  /  om  te  bebeeften  be  3ijbe  ban  i^ertoerben  aen 

„be  2S?abanbfeftant:€>p  't  Cptanb  is  niet  gemaeftt  ban 
,,ecnen  clepnen  <£2p-Doeft/om  te  beletten  ban  bcn©panb 

„  baer  op  geen  <©efcl)ut  bjacDt :  (€egen  ober  't  toater „  tufleïjen  ©oo?nc  en  ï^citoerbcn  (tot  betoaringe  ban  be 
•,  23mggeop  ̂ cvtoeiben)  is  geflagen  een  Dalbe  Itëanc/ 
„  en  is  al  in  befentie  /  en  toerb  met  een  ©leugel  bedeelt 
„aen  be  lange  Bleugel  ban  be anbere  Ijalbe  4ifêane  /  en 
„boben  bien  too?b  een  Bleugcl  gemaeftt  ban  bc  laetfte 
„Oalbe  flBane  tot  boo?  %rtoerben  toe  /  in  bier  boegen/ 
„  bat  ons  ©olft  op  ben  üitfen^am  gcretrencDeect  fullen 
„  toefen  /  ban  bage  langs  be  jiüafe  ham/  bp  giffinge  tocl 
„  500  ïtoeben  lengte^u  acïjte  bat  be  3©ercftcn  feer  bele 
„  fullen  coften  ■,  maer  fp  fulien  ben  ©panb  ooft  fo  benau* 
„  toen/  bat  Dp  niet  Hele  fal  tonnen  boen/en  Ijet  fcDijnt  aU 
»  reebe  aen  tóacDtcn  en  toereften/  bat  Ijp  Ijcm  meer  totte 

,'  befenfibe  als  offenfiUe  aenftelt.©an  be  ̂ ©uptfen  Doo2t^ 
,,  m?n/batfe  aen  be<6?enfen  banCleef  3ijn/enbafï  oplja* 
,,iv  toijfe  boo?ts  treeften.  3&  ttoijfele  of  fp  25ecft  fouben 
„  berb:n  acntaften/en  of  fp  baer  met  toel  leclijft  mocDtcn 
„baren  /  inbien  fp  geen  tteunfel  ban  ons  erngem 

Cbentoel  conbe  ben|32incejjfêaurit5  niet  beletten/of 
ben  Buanb  fieeft  epntelnft  be  boo?f3  ̂ cljanfe  oft  5po?t 
ban  &  3lnb2ies  ten  bollen  opgebout.  3£en  Carbtnael 
gaf  (jet  geljede  5po?t  ben  naem  ban<§.  3(lnb2ie$/na  fp 

"  nen  nam z  I atë  boojnamemnjft  /  fo  Ijp  fepbe  /  ter  eeren 
icpt  Den  ban  ben  ffipoftcl  &  3flnb2ies/  fijnen  patroon  en  boo?; 
"crr<11  fp2aeft  ban  Det  §upS  ban  2&ourgoigniem  Hp  bebe  m 
Ee   befelbe^cDanfc  een  fcerfte  boutoen/m  be  name  en  eere 
fóerfce  in  ban  ben  felben  ?Cpo|tel  /  baer  Uan  öp  felf  ben  eerflen 
't  tfoit  fteert  ïC„i5e/  en  namaels  als  fp  bolmaeht  toas/tonbe  en 
IZto*  confacrecrbeïjpbefclue:  ̂ etoi)f26oltoertliengafljp 

be  name  Süuftria/  2öo:gau/  ̂ affem/  aicragon  en  ®e* 
Hetyo?t  (a<-co     ̂ mt  5ijn  25?teucn  getntercipieert  /  baer  m  be 

&!,nnft*  émmk  Den  roemöen  öatj'e  boo?mtbbelbanbitipo?t/ 
Joi°      Ijaeft  Doopten  Het  meerenbeelbanliiollanb/mitfgaöers n.aeftt/  >t  ̂ticljt  ban  ötrecDt  /  en  be  p?inctpaelfte  beeien  ban 
£ttt  bp  oMöerlanb  onber  Contributie  te  fullen  brengen  /  noe* 
ipaenfe  meubc  bitfo?t  bati^.  ?inb?ies  ben2S?il  ban  ©oüante 
genoemt  «©ocl)  bataten  toepnig  batfc  bit  tot  boo?öeel  banbcBer- 

£«£!'  eenigöe©20bintien  toaren  boutoenbe/gelijh'tfelbein  Det 
ian".     nabolgenbe  ̂ aer  gefcljtebe  en  berljaelt  fal  toerbem 
(Fol.  34)    <ötoer  Det  boutoen  uan  bit  5Fo?t  Ijeeft  ben  SCbmirant 
aenflag  fïin  Jtcact  ben  geDeelcn  Corner  /  en  een  ftuïi  ban  ben 

Caröis 
nael?fii 

Deeftmen  in  üe^t  Bare  Stegere  feer  Doren  €romme* 
ten  /  fo  batmen  niet  toifl  of  bat  toat  bpfonbers  mocDt 
bebupben  ban  niet/  bocD  meenben  bat  mogelp  't  facU geren  ban3©02cum  bp  Daer  eenige  beranberinge  mocDt 
Debben  gemaclic.  €en  ban  be  j£panb  obergecomen  / 

fepb/bat  be  inblies5  ̂ cDanfe  norlj  ten  bollen  niet  toasS 
bolmaeöt/cn  bat  mits  't  fcDieten  ban  ben  20  en  ̂   igju? lij/nicmanb  baer  aen  toilbe  toerlien/immers  batfe  ben 
2 1  baer  toaren  getogen  met  bolle  ©acnbelen/  en  eben* 
toel  niet  Dabben  toillentoerfeen. 

^an  alfo  be  fóepfer  ïïobolpDus  berfcDcpben.ïBam 
bamenten  gegeben  Deeft  aen  bc  5(ibmirant  ban  2Crra* 
gon  /  en  be  Staten  <0enerael  ber  ©creenigbe  j^eber^ 
lanben  /  boo?  be  t  lacDten  aen  Dem  feer  menicDfulbelijK 
gebaen/fo  bp  ben€rt3-25ifïcDopbanCeulen/ben©02(t 
ban  <©ulift/  Cicbc/fc-  be  Staten  ban  ben^lanbe  ban 
3©eftpDalen/be  ̂ tab^unfter/öe^ticDten  ban<©fen? 
b?ugge/  3©erben  en  oEffen/en  anbere  ©02(ïen  en  Neu- 

trale finten  bes  ïtijüs  /  ban  be  grote  fcDaben  /  bero- 
bingen/  moo?berjjen/  fcDotficringen ban ©joutoen / 
tjonge  ̂ ocï)teren/bp  ben  ̂ êpaenfe  en  DareHlbDeren= 
ten  in  tit  neutrale  lanben  en  op  ben  Kijns'-bobem  / gebaem    <§o  Deeft  füne  l^cpferl.  .ïBajeft.  ben  boo?f5 
?CDmirant  ban  2Crragon/  als  ook  be  Staten  banbe 
Berenigöej^eberlanben  belaft/bat  fp  Daerfcrijggbolft 
fouben  toecDnemen  uptbeboo?f5  Neutrale  ïanben/ 
en  befelbe  en  ben  jftijus-bobem  baer  ban  omlaften/met 
reftitutie  ban  be  fcljaben  aen  befelbe  enbe  ber  felbec 
3fngefetenen  gebaen  -,  ïjeeft  ooft  niet  alleen  gefcD2eben 
fo  aen  ̂ c\\  Carbinael  3inb2eas  ban  (©oftenrüft/  «ftou* 
berneur  ban  be  Jlebcrlanben  en  ©ourgoignien/gebu* 
renbe  b'abfemie  ban  ben  €rt3-^ertog  '3£lbertus  /  iJtt na  ̂ pangien  gerepft  toas/om  be  infante fnne2ö2upb 
te  troutoen/en  ooft  aen  ben  felben  €rt5-i|ertog  5ilber? 
tus  felbe/  fonber  bat  al  't  felbe  fuift  effect  gefojteert 
Deeft  ais  't  beljoojbeien  alfo  be^iffiben/befenbingen/ 
clacDten/  berclaringen  en  bebucticn  fo  bele  en  menicD- 
fulbig  3ün/  bat  fomen  bit  alle  alDier  foube  berDalen  en 
infereren/  toel  een  tameujft  groot  ̂ oeft  alleen  foube 
maften/  en  ben  Stefetis  berbelen  en  onluftigmaften/bfe 
alle  te  lefen  /  en  bat  alrcebe  Dier  en  baer/  baer  ban  toet 

fo  bele  gefcl)2eben  en  berDaelt  is5  /  batmen  be  gelegem* Depb  ber  felber  fafte  genoeg  berftaen  ftan  /  fo  fullen  top 
niet  anbers  ban  't  gene  tot  beter  berftanb  ban  befe  fa* ften  /  en  bic  baer  aen  3ijn  bepenberenbe/  nobig  i$/  ber* 
Dalem  %ïfo  üeö  5Hbmirants  3leger  nu  meefl  in  25?a* 
banb  lag/  fo  ijabbe  be  f  2imc  ix)aurit3  fijnen  i^ebe/ 
<52abe  a©illem  Hlofcctoijft  ban  l^affau/  «öouberneuc 
baii  B2ieffanb  /  la|t  gegeben  /  bat  Dp  met  f  o  ©aenbe* 
len  ©oetbolften  ;«3£>nnen  ï!upteren/upt  berfetjepbert 
plaetfen  telicljtefj/  met  gcrcctfcljap  en  <£5cfcDut  /  be 
^teöe  ban  vDeutecum  benBpanb  tocberom  foube  fien^atet 

,  af  te  nemen  /  bk  baer  boren  troft  ben  24  Stugufti  /  en  ©«tem 
begon  ben  15  fnn  begrabntge  te  maften )  ben  26  plante  JJjJf 
Dp  eerft  ttoee  (tucften  <©efcnuts  /  en  baer  na  nocD  een/©eutt* 
en  begonbe  te  fcDieten: 3Mc  ban  binnen  opteeerltefum^  tnm/ 

matie  berfocDten  te  parlementeren  /  en  accojbeerben '***"[* baer  upt  te  treeften  /  enbcloofbcninbjiemaenbenopSöttt/ 
befe  3  ij  tic  ban  be  Ifèafc  niet  te  bienen ,  toam  ben  roep  «10  ooit 

faela 
geett 

.  ging  /  bat  be  ̂ uptfen  op  ben  tocDt  toaren  /  om  ber^  J?^*1 
fflSX  3©inter  moeten  geü2upften/en  Dier  bp  een  Douben/met  toaerts  aen  te  comen/toaer  boo?  ben  <0ouberneur  (bk  VtSSm 
op  2?o2- anbers  boo2nemenbe  ban  een  ̂ lenflag  maftenbe  op  be  *™  «™  m****  rt„ha«m  k****/™  ^^n»r  w»^  m^ «%♦*<  *,•. — 

cum  ge/^tab  ban  3©oub2icljom  ofi©02cum(fomen'tin  'tco^t 
noemt)  baer  niet  bani&upflupbenenJBaert-gelberg 
in  toaren/  bit fïappe  3©acDt  D«^n ♦*  Di^op3ijnbe 
©panben  ben  20  fjulij  aengecomen  /  ban  ben  2ïentïag 
mifte  Dun  /  boo?  bten  bat  eenen  25o?ger  aibaer  metter 

Daeft  be  $alb2iigge  optoog  /  en  fp  baer  boo?  in  't  €r- 
ploict  eenberfclj2icftencregen/  en  niet  b02|ien  aentre- 
ben/  fo  be  fafte  berepfcDte.  t€en  felben  bage  Dabbe  fön 
€jccelU  ban  l^affau  op  be  252emertoeerb  b?ie  Dalbe 
Canons  /  om  te  embufcDeren  een  2Saterije  ban  ben 

H2p  fnn  profijt  gebaen  Dabbe/en  berbult  toas  metgro-  *>m$* 
ten  mof/  bie  Dp  niet  toeber  begeerbe  te  beriiefen)  bie-  '«noMtg. 
fenbefoDp  langer  bertoefbe/  batDP  geen  goet  3tp* 
poinctement  foube  connen  geerpgen/enis  alfo  baer  upt 
getroeftem  <©en  «3ouberneur  toas  5^on  3lmigo  be 
<®taolo/bie  ooft  'tQebieb  Dabbe  ban  DetCafteel&tDup* 
lenburg/en  baer  50  IBan  op  Dabbe  leggen  -,  befe  togen 
baer  mebe  upt  /  fonber  eemg  <0efcDut  te  bertoacDten  / 
op  be  Conbitie  en  beloften  ais  bie  ban  ̂ eutecum ;  en 
met  Det  innemen  ban  befe  ttoee  plaetfen  toaren  be©er* 
eenigbe  $eberlanben  toeber  tot  ben  fiijn  toe  beb20t : 

©panb  te  aoffum  /  baerom  men  mette  felbe  flueften  ©aer  toerbe  binnen  ̂ eutecum  gebonben  ttoee  en  bjjf* 
toat  beel  feïjoot  /  fomen  meenbe  fonber  eenicD  Profijt/  ]  tig  rconnen  ̂ Sufcrupt/  en  anbere  3Cmunitie*  ̂ Daerna 

maer  tegen  ben  abonb  cjuam  een  (©berloper  feggen )  " bat  alle  be  obergaenbe  fcDeuten  recDt  in  Daer  lUger 
toaren  gecomen/fo  batmen  beeKCemen  en  jutten  Date 

be  moeten  berfetten.    3^es  anberen  baegs  'fmo2gens 

toerbe  baer<0arnifoenin  gelept/en  Det  oberigeörijgsf- 
bolft  Cjuam  toeberom  in 't  Eeger  bp  fnn  Crceilentie. 
D€  ̂ttptfe  ©o?flen  en  bes  0jjjr€rept5en/  &e&- 

ben  feer  bele  ©ergabenngen  en  t  famencomfien 
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geljonDcn  /om  Defe  faften  /  fo  tot  Ceulen  /  ïDojtmum 
en  Coblentf/  25acftracn/  tot  2&2imftoijcft  cnclbertf 
meer/  en  't  fcljeen  Dat  fp  bc  fatten  met  groten  mijt 

Sofif  toaccn  ̂ ÜuenDc  en  ter  ïjertcn  namen  /  en  toat  groots 
Je/1     toilDcn  üoo2nemen  /  en  Den  gencelen  ftijfto  -boDem 
ruitinge  fnpberen  en  brijen  /  en  ooft  ftraft'en  De  grote  moeöt- m.t  pen  jtxitaiöïjcöcn  /  Die  Dp  Dc&paenfe  alDaer  beogenen  toa; 
Eu  &«***•    benige/  te  toeten/  De  <£nangelife  ©ojftcn/ 

re  ma» '  naDDen  ftacr  ©olft  al  in  Ulpjil  gereed  /  en  pberbenfeer om  De  fafte  te  berb02Dcren.    <©2abc  ̂ pmon  ban  Der 
Htp  /  £>berfte  ban  Den  3©efïpliaüfen  Crcpt5en/  toer- 
De  tot  <0cneracl  DclD-ï|eer  geftoren  /  onder  Dctoclfte 
25?unftoöR  en  beften  /  mitfgaDerö  De  |fêarft-<*52aef 
itan  252anDenftnrg  /  ftaer  ïUiptcrcn  en  ïmeeftten  tlel^ 
b?n.    <Dc  Commiffie  en  gjnfïructie  ban  Den  «foabc 
ban  Der  Hip  /  toaren  ftcm  op  Den  naem  ban  Den  Mc?; 
fer  gegeben  /  en  ban  beffclfg  toegen  geteftent  en  be^e^ 
geit  ■,  en  in  De  ̂ nftructie  toaö  onDer  anDere  begrepen/ 
Dat  np/  bolgenDe  DerefolntietotCoblentiSbcfloten/ 
De#  ftijft£-boDem  tocDerom  fouDe  b?ijen  /  fonDer  fjem 
eenige  ban  De  ftrijgcnDe  partpen  in  .föcDerlanD  bp 
plecntig  te  manen/  tot  acDterDecl  ban  D'anDerc.  €!io- 
matf/  ©2p-%er  ban  fcrieningc/  Die  ober  bijftnien 
giaren  in  Dienfïc  ban  (Cruretf  en  Den  Staten  geDient 
liaDDe/  toerDe  tot  <®berfte  jguntenant  berftoren  /  en 
Wem  5frenö/  W  ooft  eemjDis  ftitmeefter  aenDer 
Staten  3i)tie  getoeeft  toatf  /  tocrD  ©clD-lfêarefcftal  / 
en  Den  ̂ eer  «Dlpbier  ban  Den  (Cempel/i^eer  ban  Co?- 
beeft  /  toerDe  <©bertfe  Irtillerp-meefter  gemaeftt. 
<E>e  <02abe  ban  §oftenlocommanbeerDcobee'tbolft ban  ̂ m  JJeDer-^arifcften  ccent5  -,  De  <02abe  ban 
$oim$  Deö  ïtOnnifcftcn  Crept5  ■,  Defc  Diïe  laetfïe 
toaren  noen  in  Dienfte  ban  De  <ö5eneralc  Staten  /  na- 
men  Daerom  ban  De  Staten  43eneraei  $afpoo2t.  ̂ e 
f>ecre  <£tto  ban  2SplanD/  ̂ eere  banftepD/  Die  De 
<35uUftfc  en  Cleeffc  föaDen  immers?  fofeer  in 't  ooge 
toatf  /  atë  Den  bermocjDen  <©?abe  ban  Den  2&20cft  ge- 
toeetf  naDDc/  toass  €>betfregemacefttbaneen£segi' 
ment  «Eniptfe  2d?un0toij&cr0  /  fijn  <Obcrfïe  %um* 
nam  toajs  #tanit?/  Die  ban  gelijften  ooftberfeïjupt 
Sei*  Staten  Dicnftgnam.    <5?aef  ̂ reDerift  ban  ̂ ó- 
ïtenïo  /  ̂nfterjs  ̂ oon  ban  toijlen  Den  $2ince  ban 
^vangien/  commanDeerDe  ober  D2ie  Dunfent©oet- 
fenccfjten  en  negen  ftonDert$aerDen  ban 't  ̂ anDen- 
burgfe  ©olft  /  en  fijn  2S2oeoer  Cafimir  gebooD  ober 
een  JDane  «upterg.    £!$  Defe  «öberftcitf  alfo  gefleit 
toaren/  5jjnDe©02flenban2Ö2anDenbnrg/  ^11110- 
ilnijft  en  feeffen  toeDer  bertroeften  /  en  in  't  fcDepDen 

Vervolg  der  Nederlandfc  Oorlogen. 557 
affijtentic  fullen  comen  verfoeken  ,   alfo  hacft  fy  van  tirnbar* 
sVyands  aencomftc  lullen  vernemen;  fo  hebben  wv  'i,öcIt/ 
goed  gevonden,  mijn  Hcercn de  Generale  Staten dacrftK.'" ar  te  adverteren,  en  met  eenen  te  verfoeken,  ofhaercaet  bao 
fc.  niet  raedlaem  vinden,  in  geval  deDuytfengerefol-*ollant,! veert  louden  wefen,  den  Vyand  over  Rijn  tegemoet 
tetrecken,  ommethem  tellaen,  en  onstot  dien  cynde 
om  nulpe  aenfochtcn ,  dat  wy  de  Brugge  voor  Bommel 
by  tyds  opvvaers  deden  comen;  want  men  daer  over 
met  achten  m  't gelitcan  marcheren,  en  over  d'andcre met  dan  met  tvveen  tfeffens  in  een  gelit.    En  want  het 
te  laet  foude  vallen,  dat  ielvc  in  't  werk  te  (lellen  en  te 
beginnen ,  na  dat  den  vyand  opgetrocken  foude  wefen : 
So  verfoeken  wy  u ,  hier  mede  ernftelijk  't  felve  haer  E. 
te  vertonen,  en  te  verfoeken  ons  hare  E.  gelieftc  te  la- 

ten weten  ;  want  defelve  verftaen  hebbende ,  fouden 
wy  terftonds  yemanden  na  Emmerik  fenden  ,  om  van 
d'Overigheyd  van  't  voorlz  Duytfe  Leger  te  verftaen, offe  gerefblveert  fouden  wefen  haer  in  dien  gevalle  met 
ons  te  vergaderen,  om  den  vyand  t'famender-hand te 
flaen,  en  daer  afverfekertwefende,  fouden  wyalfdan 
de  voorfz  Brugge ,  en  't  gene  meer  van  doen  foude  we- 

fen ,  bytijdsopwaerts  doen  fenden,  ende  eer  niet.    In 
welken  gevalle  wy  de  plaetfen  hier  ontrent  fulks  fouden  (Fol.35> 
verfien  en  befet laten,  datfe genoegfaem verfekert fou- 

den blijven.  En  verwachtende  hier  op  uwe  antwoorde 
willen  wy  u  hier  mede  , 

Edele ,  Hooggeleerde ,  Wijfe  en  Difcrete ,  befondere 
goede  Vrunt,  den  Almogenden  bevelen.  Opte  Voo- 

ren  den  27  Augum'  1599.  Onderftond,  Ufeer  goede Vrund,  en  was  ondertekent. Maurice  de  Naffau. 

Noch  ftond  ter  ïijden  op  de  voorkant  gefchreven :  In 

't  fluyten  defer  crijgen  wy  tijdinge,datdeDuytfenmet 
haer  macht  algereeds  voor  Rhees  zijn  gecomen.     "Wilt niet  laten  defé  mijnen  Heeren  de  Generale  Staten  te 
communiceren  >  en  daerbenefrensverfekeren,  dat  de 
Vyand  binnen  fes  of  leven  dagen  tijds  de  Stad  Rees  fal 
moeten  fecoureren  ,  of  defelve  voor  gewis  verliefen ,  en 

dat  daeromvannodeis,  op  't  poinct  nier  boven  geroert, by  haer  E.  E.  eerftdaegs  refolutie  genomen  te  worden, 
dewelke  wy  u  verfoeken  ons  ten  fpoedjgfte  te  laten  we- 

ten.   Het  ópfehrift  was :  Den  Edelen ,  Hooggeleerden 
en  Difcreten ,  onfen  befonderen  goeden  Vrund  Johan 
van  Oldenbarneveld  ,  Raed  en  Advocaet  van  Holland. 
Cito,  Cito. 

D€n  2tDmtrant  berffaenDe  De  comfïe  ban  Den 
^nptfen  3leger/  trerft  geaeljt  op  ttointicl)  Dup= 

fepDen  fp  tot  Den  <02abe  ban  Der  3lip  /  Dat  I)p  toel  1  fent  Boetftnerijten  en  bier  Dupfent  öuptcren  /  fonD 
fouDc  beïjertigen  Den  ïaft  Die  ftp  op  fijne  fchouDeren 
ijaDDe  gclaDen  /  te  toeten  /  Den  Kijftö-boDem  te  b2ijen/ 
be  geleDen  fcïjaDc  te  Doen  repareren  /  en  DejS  <ö2aben 
ban  Den  252oeft<$  D00D  te  to?eftcn  j  inDien  lip  Den  fel- 
ben  laft  toei  recijt  en  fonDer  omfienberricïjten/  ge? 
ïtjeft  De  ï!i)fts-©02flen  tym  bctronDen/  fo  moflïjp 
Den  Seufer  /  Coninft  ban  ̂ pangien  /  |Bau0  en  alle 
nare  aiönerenten  niet  fcl)2omen  nocDte  ontfien  ■,  maer 
fo  gp  mette  felbe  toüt  Ijnpcnclen  /  fo  fWt  gp  ban  onfe 

bpanDfcftap  getoitf  en  berfeftert  3ijn.  3©t  alle  't  toel- nc  berljoopt  toert/  Dat  De faften niet qualrjft gaen en 
fouDen.  <02abe  ̂ pmon  ban  Der  3lip  toognaeenc 
generale  mönfleringe  tot  aen  Den  öijntoe/  enber- 
fp?epDe  fijn  ©olfe  ontrent  JBefel  en  25erft. 

H3fer  op  ïjeeft  fijn  €rcellentie  aen  De  peeren  Sta- ten «aencrael  gefcb?eben/  gclüftï)PinDennabol- 
gcnDen  55?tef  aen  Den  ̂ ecre  ban  <©lDenbarnebelD 
f cl)?üft  /  InpDenDcalöbolgt: 

Mauritz,  geboren  Prïnce  vm  Orangien,  Gr  ave  van  Najfau, 
0*c.  Marqui^  van  der  Ver  e  ,   tsfc» 

»!frf      "pDeie  ,  Hooggeleerde,  Wijfe  en  Difcrete,  byfon- 
toan  Den  -Ledere  goede  Vrund :  Van  dage  worden  wy  geadver- 

JjlJjJ    teert,  dat  den  Vyand  van  meeninge foude  wefen bin- 
iitt'jan  nen  eeniee  dagen  alhier  op  te  breken,  en  de  Duytfen  , 

il;Tau/de  belegeringeÖvan  Rees  te  beletten,  dewelke,  iöwy^up  gebtel  Dat  ̂   ©02ften  ban  ̂ ?anDenbUrgö  Do  ft 
»?" ;.en  verftaen,  geheel  gerefoiveertzijn  de  voorfz piaetfe met  qualijftbctaelt  toerDcn/  en  mi  ttoe e  maenDe n jol  ̂  ten 

teöattacqueren.   En aiib  wy  achten  datfe oml acfjteren  toaren /  en  to^cfloif*  W  «9»  ̂ en^en 

Den  l^eerc  5perDinanD  ,ui^aD2utio  /  CDelman  ban  D» 
Camee  ban  Den  CarDinacl  9CnD2eaö  /  aen  Den  <0?a- 
be  ban  Der  3lippe/  b2agenDetóatïjnnmobeerDefo= 
Danige  grote  toernftinge  te  maften/  naDemael  ftp/  bol^ 
genDe  fijne  belofte  /  DoenDe  toaje  /  om  alle  fijn  iinjg^ 
bolft  upt  3©efïpf)alen  en  alle  anDere  ?Jlaetfen  ban  Den 

noomfen  ïïpe  telicljten/  en  fnifto'  Den  üijr-boDcm te  beb2ijDen.    ̂ e  <0?abe  ban  Der  3Uppe  anttooo?De/ 
Datmen  ficn  fonDc  toat  ftp  Doen  fouDc/  enDeDanfou^ 
De  men  Den  CarDinael  2(iiD2ea0  anttooojDc  laten  toe^ 
ten.    ïDocij  Den  3lDmirant  /  bjeefenDc  De  bp-een- 
comfre  ban  Den  Pleger  DeöP2incen4iBanritij/  ljetft&tnm0 
Defelbe  gefoeftt  li|t elijft  te  berftinDeren  /  gelijft  ÖP  epn-  mfrant 
Delijft  geDaen  en  te  toege  gcb2atftt  bttft  ■,  toant  De^engt 
<02abe  ban  Der  lippe/  UebbenDe  geene  autoritept  /  JJJ " ̂  
en  toattf  niet  beftoo2li)ft  gerefpecteert.   ©e  <02abe  ban  (n  be?» 
I0oftenlo  /  Die  ïjet  betoinD  ober  De  Jöjtinf topfe  IjaDDe  ftmbrrt 
en  Den  <02abe  ban  ̂ olmsf  ober  De  J^efTcnfe  /  Defe/gJ  ff 
atë  erbarene  en  berftanDige  ̂ rija^  -  «Obcrfïen  ban  ban  tm 

groter  aenfien  3ijnDe/  toaren  meDe  geljotiDen  te  bol  ;JWb« 
gen  Den  laft  ban  nare  boo?f5  Ï302flen  /  Die  ban  bcr^J"; 

fcnepDen  geboelen  toaren :  3©t  Defe  Diberfitept  banbp^t' 
geboelen  en  gefintï)ent  /  groepDe  een  foDanige  beracl)-  «uptii» 
tinge  De^  <©eneraclö  Oberfrc  /  De  €>?abe  ban  Der  f'*" 

Eippe/  Dat  felf^  Deminiteftem  niet  ontfagen/  elft10™1* bpna  DoenDe  Dat  ftem  beliefDe  en  goeD  Docljte ;  Daer 

5ioi)an 
ban  «BI- 

geweld  te  attacquerer 
V.^eel. 
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foltë/  toaer  ban  bc  ttoeemaenben  tot  Ceulengereeb 
lagen  /  en  alleen  bp  be  Roofden  baer  ban  /  upt  afgun* 
fle  /  genegligeert  om  bte  te  gaen  liebten  en  Dalen. 

<©oft  toaa  öcsf  <0?aben  ban^oljenlo  abbijg  alDencn 
getoeeft/om  mettet&rijgöbolïi  ober  ben  ftljijn  te  paf- 
feren/  en  be  «gcljanfe  ober  öe  &tah  ftm  eerfl  aen 
te  taflen  /  baer  bat  ben  <tf5?abe  ban  ̂ olm.ö  met  anbe* 
re  fo  tegeng  toaren  /  bat  't  felbe  belet  toerbe  /  baer  in bolgenbe  be  generale  inclinatie  ban  be  ̂ uptfen  /  hit 
niet  gaerne  ober  ben  fiijn  toilben.  ï^ier  ober  quanten 
be  €>ber(len  ban  't  £eger  b'ccn  tegen  b'anbere  in  ttoiH 
cnjaloufie/  en  in  een  openbare  ontoillicljepb  /  toaer* 
om  bo0bcrflcn  refolbeerben  en  belïoten<©octo?3©ijer 
aen  ben  p?ince  $öaurit5  ban  i^apu  te  fenben  /  om 
te  berfoefeen  /  bat  <(B?abe  3©illcm  SLobetop  ban  Mt 
fau  baer  mocDt  too?ben  gefonben/  metbiecofbijf' 
bupfent  jannen/  om  be  gocttoillige te  Delpen/  en 
alle  bo?bere  bifo?b?e  te  berDoeben    (Ccrtoyle  men 
bier  mcbebeltcbtoaov  fcb?üft  be  l$eece  JEMllem  ban 
25eberen/  Scnt-meefter  <0cnerael  ban  Iguph-lfyoU 
lanb  /  op  bc  ©ooren  ban  ben  öertigtfen  Sduguflt  1^99. 

tf  r»    „  aen  ben  Söbocaet  ban  i|ollanb :  3De  belegeringe  ban 
troÏÏeu»  ̂ ^  té  op  gifteren  begonnen  /  maer  niet  ban  be 
23'^cf  „^töanfe/  en  toerb  alljtcr  geen  berfoeft  gebacn  om  te bannen,,  feconberen.  <tf5?abe  Jtëtllem  abbijfeert  /  batmen  Den- 
&">>  lupben  tot  bet  beleg  ban  25erft  beljoo?t  te  animeren  en 
ban     1 ,  ÖulP*  bcloben/om  bacr  mebe  ben  ©panb  ban  't  <©uar- 2Sebe.  „  tier  ban  25ommeIretocerb  te  lochen. 
*£n/t  „    IBet  <0?aef  Xobetoijn  5ijn  600  $aerben  op  gijle? 
mceftec, tm  gegaen/  om  boo?  be  iBafe  te  paleren/  en  be 
«Bene*  „  Conbopcn  te  flacn  /  hit  gemecnlijn  op  iBaenbags? 
rati      uan  be  <®?abc  na  't  Eeger  tomen  /  en  boo2t.ö  anber 
zuU«  „  af^aift  te  boen  /  na  be  occafie  faï  p?cfenteren.    €b- 
$oi-   ,,  mont  $  mebe  gegaen. 
Iai,D/  &w  <£rcellentie  üttft  op  ban  bagetocbeeom  aen- 
SS?1»  0eÖo«^«/  ombefieboutentebefteben/  baer  ban  in 
caet  „' u <£♦  op  gifteren  abbijfeerbe  /  feggenbe  betf  te  gerufter in  alle  occafien  te  mogen  optreeften/baer  fjet  ben  bienfl 

'ban  't  £anb  fal  berepfcDenj  en  bat  Dp 't  felbe  geen* 
'finw?  boet/  om  te  minber  op  begfêpanbg^cijanfe te  ïetten  /  öte  DP  in  allen  geballe  meent  aen  te  tallen  / 
fo  balbe  be#Bpan&03legerfaloptret&en/  $c.  <&& 
ber  aen  (lonb  nocD  albus :  .grjn  €rcellentie  igf  nu 
ganfcDelijn  ban  be  &oo?tfe  ontjlagcn  /  en  të  feer  lullig/ 
geeft  ons  moeb  nocD  toat  groots  upt  te  ricljten ;  maer 

,  batmen  b'occafie  moet  toacDten  /  nabemael  een  J&\^ 
'  fcDer  tocl  eenen  Deelen  bag  patienteert  om  een  Bifcb 

ban 

lanb. 

gefonben  too?ben/  om  be  jalouficn  toccD  te  nemen/ 
en  Dun  fafeen  te  Jjelpen  beraben  /  en  op  allcg  goebe  0^ 
bje  teöelpenlleüenj  boebbe  generale  onbjilligöeben 
en  oproeren  groepben  fo  bapper  /  bat  al-eer  «0?abe 
aBillem  albaer  conbe  romen  /  bat  bet  Eeger  boo? 
föeetf  opb^ali/  met  fuinen  fcï)?ilï/  Ijaeft  cnono?be^ 
ninge/  bat  ̂   nautoe  tnb  gaben  om  't  «öefcDut  af  te boeren  /  en  berlieten  bele  ban  Daer  5limunitien  /  3jjn- 
be  be  <0arnifoenen  ban  ber  ̂ tab  op  Ijaer  Dielen  /  en 
fp  trocuen  op  €mmeri«  met  groter  confufie  en  ftDan* 

be. <©?abe  3©iüem  ban  l^affau  /  fjet  berfoeït  ban 
^meltfinn  berllaenbe  /  Ijeeft  ficïj  terjlont  bertoaertst 
geboegt ,  maer  comenbe  ontrent  «rmmerin/  ontmoe? 
te  (jet  blucljtenbe  ïeger  /  en  berflont  albaer  be  jalou* 
fie  onber  be  ̂ oofèsn  ban  't  Eeger  /  en  be  clacfjten 
ober  b'ontoilligDepb  ber  «^olbaten  /  en  iytt  befpect 
enbe  clepnacDttnge  bes?  <©?aben  ban  ber  £ippe  /  <6e= 
nerael  <©berfte :  €n  alfmen  nu  beraetfïagen  foube  om  Müp* 
be  fafee  teremebieren/  en alleö repareren/  berllon- ««»*« 
ben  fp  bat  eenige  2&?tinftoijHfe  itttpteren/  hit  nocö  SsJift 
geen  maenbfoltë ten acfjteren toaren/  gemuptineert 
en  berlopen  toaren/  en  al£  be  peeren  tegen  bierge* 
lijbe  afballen  en  ono?beningen  focljten  te  boo?fien  /  fo 
3ijn  oocR  be  ̂eflfenfe  en  be  meelle  25?unotoüfefe  bo?ber 
gemuptineert/  en  ben  17  «^eptemb?^  baer  ban  ge* 
reben/  bie$f  be  cefie  ban  Jet  Seger  toeeuop<©ub- 
c^ebenaer  >  maer  baerna  liepenfe  mebe  boo?  /  feg* 
genbe  boo?  baer  onfcijult  /  batfe  geenfintf  ban  ben 
ïlp.£f-bobem  toilben/  nocf)  batfe  be  Staten  ber  ©er- eenigbe  ̂ eberlanben  niet  en  toilben  bienen  /  en  baer 
mebe  b?afe  meell  alle  Dunnen  tëFocljt  /  berlatenbe  Det 
<0efcDut  tot  2llernDem.  &tft  ber|tropinge  meell  bp* 
comenbe  bp  be  3fêe(lpDaeIfe  en  be  <0eellelDuDepb  /  hit 
boo?  Det  ö?epgenenontfagbanbe^paenfe5Pactieen 
aenDang  /  hit  Daer  quote  ban  Det  gelb  /  bat  fp  belooft 
Dabben  /  en  't  <©efcDut/  niet  Dabben  opgeb?acDt/ 
baer  b'anbere  Den  op  Dabben  bafleltjH  bertrout  en  op 
berlaten. 

baerna  quam  ben  <0?abe  ban  ̂ olmtf  inben  ̂ age/ 
en  ben  <©?abe  ban  ̂ oDenlo  tot  <©o?cum  /  en  berfocD* 
ten  betaiinge  boo?  't  <ïBarnifoen  ban  €mmerta  en 
<0ennip/  op  bat  hit  .Steben  niet  berlaten  moeDten 
toerben/tot  boo?beel  ban  be  ̂ paenfe/en  nabeel  banbe 
©ereenigbe  lanbeu ;  toelït  gelb  fp  bercregen  /  en  to* 
gen  baer  na  bp  ht  ̂ uptfen  /  't  felbe  uptbeplenbe  /  en ljaer  goeben  moelnnfp?eftenbe  /  ban  Dolp  toepnig. 

"te  bangen/  batmen  ober fuluötoel moet patienteren     €n  gelyn  be  Quptft  ̂ olbaten  Daer  feer  guaujft 
'  om  beel  menfcDen  te  iTaen.  Di^lben  ban  batter  fo  guab*  betaiinge  om  ginfe/  fo  ber iBtbal 

bec 

n 

<Den  elfben  «^eptemb?^  fo  i.ö  ben  Capitepn  <©?ti- 
rio  met  600  usannen  upt  ht  ̂tab  Jüees  geballen  /  in 

S'  b?te  Dopen  berbeplt  /  hit  geflnft  toerben  met  bertig 
Spt       ̂ aerben  /  ban  ben  öitmeeiler  25obbergen ;  befe  bie* 
öcejef.    len  in  't  (©uartier  ban  ben  <0?abe  banber^ippe/ baer  be  ̂eflenfe  lagen  /  baer  fp  in  b?afeen  en  Det  <6e- 

fcDut  bermecllerben  /  bat  felbe  bernagelenbe/  en  een 
clepn  lluu  met  Daer  in  be  <&tab  bocrenben  /  en  fouben 
toei  meer  toecD  geboert  Debben  /  Dabben  fp  Daer  pon* 
ten  bp  berDanögeDab/  fp  bei*f[oegenber  en  nuetfen- ber  ober  be  200  /  beel  <©ebangenen  en  een  Capitepn 
en  Baenb?ager  namen  fpmebe;  enaïfoDunDetge^ 
Deele  Hleger  op  't  lijf  Quant  /  5gn  fp  /  met  bebulp ban  be  bertig  ̂ aerben/  geretireert/  en  beb?jjt  baer 
bangecomen. 

^eis  anberen  baegö  i$  ben  feiben  Capitepn  toeber 
uptgeballen  in  't<©uartierbani|oDenlo/  meenenbe baer  mebe  alfo  te  Danbelcn  /  alsf  lp  onber  be  ̂ effenfe 
gebaen  Dabbe ,  maer  Dp  bonb  albaer  fo  goebe  toacDte/ 
en  ingefïagen  lianen  en  pfere  pinnen  op  be  aencom- 
tien/  bat  fp  fonber  ptt  upt  terecDten/  toeberomte 
rugge  ïteerben. 

mi 

ftontinen  trpt  bcrfcljepben  geinterctpieerbe  25?ieben  &Xtmt 
ban  be  ̂ paenfe/  bic  ontrent  befen  tnb  becomen  toa-  tn 
ren/  bat  fp  geen  mmber  comentement  /  en  batfe  Qt^\mf\ 
neralp  geen  goeb  genoegen  Dabben.    €enen  ̂ eba-  U"  npe lliaen  be  Claffo  fcD?eef  upt  D^t  ̂ paenfeïeger  ben  fcöepbrn 
bertienben  September  1  f  99.  aen  $cb*o  SiuriqueiS  &**** 

binnen  25?ulfcl  fijnen  ©?unb/  onber  ahbere  albusf :  lfim' 
mï)itt  i.0  't  al  ongeluft  /  altoos?  in  't  toater  gelün  €nb?  &mn* 
bogelov  feer  luttel  2d?oob^/  nocD  min  geibg  /  ber^J»®?^ 
toacDtenbe  Det  fecourg  ban  Dare  ̂ oogljeben  /  en  baer  ""• 
met  moeten  top  in  b?ebe  lenen.  " 
Wt  eenen  anberen  25?ief  ban2lllonfobe25areca/ " 

toefenbe  ban  't  <6efcDut/  aen  ben  Sergeant  Jjfêajo* 
CD?iflobal  Ie  Cöaga  te  25?ulfel  /  JtëacDtmeejler  ban 
Det  <©efcDut/  upt  ben  Eeger  ban  benü^eptem* ber  1  f99. 

ai.  begeert  niet  meer  te  toeten/  ban  top  toerben,, 
geboeb  met  HSunitie-b?oob  /  Doetoel  top  baer  ooft  niet ,, 
ban  fien  j  Det  3ijn  jupfl  tDien  toeben/  bat  topniet,, 
eenen  llupber  ontfangen  Debben/nocD  toeten  ban  toaer  „ 
crygen  /  en  tcgentooo?belnb  is?  bacr  min  Dope  ban  opt  „ 
te  boren,  ̂ at  u  l.  fage  ben  (€rain  ban  't  <0efcDut  /  „ Det  foube  D^m  toefen  een  grote  pijne.    SilDier  is?  ge^ 

■>* 

^>oo?  befe  uptballen  toerbe  ben  fcD?ib  onber  be  25e 
5S?e  leÖS^  meerberenmeerber/  en  be  ontoilligD^pt  ht$  toee(l  g^on  Soups  be  Belafco/  hit  om  afgenomen ,, 
bwSt  ©olnjs/  be  jaloufie  onber  be  ̂ oofben  namen  toe/fulftsf  Beeft  be  armoebe  (bat  të  te  feggen  /  Ijtt  toepnig  boo?* 
mooi  batmen  baer  geenen  raeb  meer  toe  toitl  i  toaerom  fp  beel)  bat  baer  nocD  toos  /  en  DP  ftpht  om  niet  /  bljjft  „ 
mtSSiltm  ̂ ttmeefler  ̂ meltfing  in  alre  neerfligDepb  fon*  met  <6ob/  of  blijft  metten  TOpbel/  al^oftoptoa*,, 
ten  Se  ben  aen  ben  $?ince  ban  (©?angien  /  toerfoefeenbe  bat  ren  be  meelle  ̂ cDelmen/  bte  baer  geboren  3ün  in  be,, 
25«iesi.  <0?aef  3©illem  ban  $aflau  albaer  in  Daellen  moeDc  toerelb.  %n  toeet  toel  /  battet  u  l.  fal  toefen  een  grote  ,► 
fos».  .  -2  •    pjjne,. 
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.  „  Der  geroer  /  berloren  fonber  De  barmDertigljepö 
„  <©oöoVDaer  té  niemanD  öie  pet  boo?  onö  öoet.^Jti  toeet 
„  tod  /  fienDe  Dit  /  en  anDere  Dingen/  öte  u  I.  gefien  fjecft/ 

(ioi.36)öat  gu  meet  tuft  of  appetijt  fult  Debben  /  omteber- 
„  treenén  upt  tiefc  EanDen  /  om  niet  te  fien  fo  beet  fcïjrt* 
„  merijen  /  alfmen  Dier  fkt-    9|h  fat  paticntie  Debben  / 
„  tot  bat  in  toeet  bat  u  I.  berfien  té  /  en  al  ban  met  ber* 
„lof  cf  fonber  oo?Iof/  fal  ui.  gaen Dienen/  toaerDat 
„  u  I.  toefen  fal  /  mijn  leben  lanfc/  om  D'  obligatie/  $c. 3©t  eenen  anDeren  25?ief  ban  eenen  3luca0  De  la 
Crucij  pagaboa  /  aen  3Jnan  3lopc0  öe  agarto  /  Con- 
taDo?  De  Cnenta  z  f  te  buffel  /  tipten  Pleger  ban  oen 
DertienDen  September  1599* 

,,    3[fe  fenDe  u  l  met  Defe  een  relatie  ban  öe  ttoee  ©ie- 
,,  tonen  ban  grote  importantie  en  confiDeratie ;  toant 
„  Det  blijnt  /  Dat  5eDert  bet  bertreu  ban  Den  CarDinaei  / 
„öat  geteffeert3nnfobeelenberfcDepöenbebelen/  até 
„ban  Dem  guamen/  Defelbe  bercregen  3tjn  met  öe  be* 
„beien  öie  ban  fijn  €rcellentiegegeben3ijn/  öetoelne 
„  te  meer  3ijn  te  acfjten  /  gefcDieö  3ijnöe  in  fulcften  ron- 
„  juncture/  até  D'aencomfle  ban  öen  $?incen  banfo  gro* 
„  te  importantie  toa$  /  en  om  öat  Ijet  3ijn  beginfelen  ban 
„  anöere  meeröer  ©ictorien.  3Jlt  Debbe  öat  betroutoen 
„  in  <0oö  /  öat  bertoerbenöe  gefonDïjept  aen  fïjn  <£well. 
,,om  öe  goeöe  gualitepten  öie  in  Dem3ijn/  enomöe 
„  lieföe  öte  DP  ö?aegt  aen  öe  ï^eplige  föeröe  /  DPfe  ber- 
„leenen  fal  aen  Dare  iBajeft  en  $|oogl)eöen  •,  toant  in 
,  «enne  in  Ijemgoeöeconfiöeratien/  enterfïonDDere- 
„  folutie  en  neerfïigDept  ban  't  erecuteren.  J^et  iftrögf= „  bolfe  fjeeft  fulfctf  te  lijben  /  öat  fp  ban  Donger  fterben  / 
„en  gaen  alfo  toecD  met  Dopen  /  öatmenfe  niet  Douöen 
„can/  en  fo  öaer  Daeft  geen  gelöcomt/  öaer  fal  niet 
„een  menfcDe  bp  DsBaenDelenblijben.  sDenCacbi- 
,,  nael  belooföe  aen  öe  «^olöaten  /  men  fouöe  Daerlieöen 
„een  maenö  gagie  fentien^  öe  uptcomfte  ban  Defe  be* 
„iofte  té  getoeeft  gelijn  ban  fnn  anöere  pjobigue  belof 
„  ten.  3&en  ̂ upbel  ban  Ijtt  5po?t  (toant  anöere  geen 
„can  Det  geinbenteert  Debben)  Doub  oité  D«*7  öat  top 
„niet  toertrecnen  ,  toant  fyt  niet  bolmaent  t0 /  nocD 
3ijn  006  niet  gecomen  öe  öingen  /  öie  men  öaer  in 

„  moet  laten  /  nocD  Det  gelö  boo?  Det  bouV  öatmenöaer 
„in  laten  fouöe j  en  tenieftenenfartbangeenb?ucDt 
„  toefen  /  maer  eer  feljaDelijH  /  ter  caufe  öatmen  in  Da- 
„5arO  té/  Det  felbe  öan  met  grote  (toarigbeöen  niet  te 
connen  fecoureren  /  $c. 

€en  anöeren  25?ief  ban  Cfonfalo  öe  Caftro  /  aen 
fijn  ̂ upfb?outoe  te  buffel/  uptben=£egerbanben 
i)  September  1  ƒ99. 

„    ̂ ©aer  iss  anöere  niet  /  öan  oefen  ïeger  Ujö  groten 
nooö/en  öaer  té  niet  eenen  Seael  in  al  öen  3leger  s  Det 

_  &olBfterftbanDonger/  $c 
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p\<e  fatten  in  öefe  gelegentDept  flaenöe/  foïjeeftöc  ©eco' 
■*^€oningmne  ban  €ngelanö  aen  De  Staten  «0ene--  Ü'"3!!?"8 
rael  feer  ernftelijli  gefcijjeben  /  Darmen  Daer  terflonö  ïtiaS1" fenDen  fouDe  tien  Compagmen  Cngelfen  /  op  Datfc  bctfocht 
Die  Dp  De  ijauD  Ijtübcn  mocljte  /  om  op  Uarc  ̂ cljepcn  ÖJ"  „ 
te  gcb?upben/  Die  p  al  gcrceD  Dtelt  leggen  tegen  De  S?e£ ^paenfe  ©iote  /  Diemen  fepDe  Dat  booiltanDen  toaö  /  gtife 
Dan  men  toifl  niet  feher  toaer  Die  geDeftineat  toacr  / Aoll)a' 
Doclj  öatfe  in  allen  geballegereeöbegcerDebebouDen$S«, 
te  toefen  /  fo  fp  toilDen  op  €ngelanD  comen  /  gelijn  fp  innö  ge» 

mDen  3(are  m88.  DeDen/  ai6f>»banB?eDci)anDer^'0,ü,rnt< Den.    <©e  Staten  <öenerael  Deeo  fahe  m  Deliberatie  5J'n/ gelept  DebbenDc/  refoIbcerDen  Damien  Dare  jjtëajeft.  ̂ «pftt 
Defelbc  fenDen  fouDen/  om  Daer  niet  meer  te  bergranv  te  to0?' 
men  /  Detonïe  fp  op  De  Staten  niet  toel  te  b?eDcn  toa?/  5«n,es£n omreDene/  Dat  De  hiaten  folangfaem  toaren/  om  Apacnre 
Daer  te  betalen  Den  eerften  termijn  ofpape/  Daer  be- &>«>«/ 
looft  bp  Det  laetftc  2lccoo2t  boren  berljaelt :  tDefc  re-  flij,"i"t 
folutie  fcljreben  fp  Den  piince  iBauritiuö  /  Dem  bebe;  boo^an* 
lenDe  f«D  Daer  na  te  reguleren.  ,&tjn  €rcellentic  Dier  ben  &>««?. 
meDe  feer  becommert  5önDe  /  fclj?eef  Dier  op  aen  Den 
j^eere  HDbocaet  ban  feollanD  Defe  nabolgenDe  Mifc 

ftbe. 
Müuritz,geboren  Princevan  orangien,  Guve  van  Mjfau 

<3"c.  Marqui^  zander  Vèrt. 

E  Dele,  Hoog-geleerde  endifcrete,  befondere  goede  e^^ 
Vrund:  WyontfangenterftontsdeMiffivevan  mijn  ban  ben 

Heeren  de  Generale  Staten ,  belangende  de  relblutie  by  ̂<nce 
haer  E.  genomen,  op 't  lenden  van  de  tien  Compagnien  ̂ öJan 
Engellèn  na  Engeland,  waer  mede  wy  ons  feer  gaerne  iBaffau/ 
willen  conformeren  ;  maer  alfo  mits  de  belegeringe  van  atn  ben 

Deutecom  ,  het  Leger  hier  gelwakt  is ,  fulks  dat  den  Jjf1^ 
Vyand,  die  fijn  Fort  bynavolmaekt  heeft,  fohy  op  Her-  bmbat» 
werden  of  elders  yetquame  te  attenteren,  wel  diende,  nebttb/ 

mette  Forcis  alhier  noch  aen  der  hand  zijnde,  gerefilteert  §JJJ,ea 
te  worden;  fo  verfoeken  wyu  de  goede  hand  daer  aen  taetban 

te  houden ,  dat  de  voorfz  Engelfe  Compagnien ,  noch  fo  ÜollanD. 

lange  mogelijk  mogen  opgehouden  worden ,  of  ten  min- 
ften,  tot  datmen  voor  gewis  lal  verfekert  zijn,  dat  de 

Spaenfe  Vlote  tegens  Engeland  voorhanden  is ,  waer 

aen  den  Lande,  dienft  en  ons  een  welgevallen  fal  gefchie- 
den.    En  hier  mede  fullen  wy  den  Almogenden  bidden, 

Edele,  Hoog-geleerde  en  difcrete ,  befondere  goede 
Vrund,  u  te  houden  in  fijne heylige  bewaringe.    Opte 

Vooren  den  26  Augufti  1  ̂ 99.  U  goede  Vrund ;  Onder- tekent. 
Maurict  de  Nafiau. 

Noch  ftond  onder  aen  aldus :  Wy  zijn  voor  gewis  ver- 

|  adverteert,  dat  in  gevalle  de  voorfz  10  Compagnien  ge- 
€enanDereban(€Dontébana©nngaenöen/  <©ffclfonden  worden,  den  meeftenhoop  vandeEdelluyden 

tier  ban  't  <0efeDut/  aen  ̂ ©on  Eoupsf  De  ©elafco  / 
Oöenerael  te  25?uffel  /  upt  Den  Eeger  ban  öen  ttoaelf- 
Den  September  1  f99. 

j^et  toernen  ban  De  $t£fmt£  gaet  flappelöö  boo?t$f/ 
'  Ijet  meefte  quaeD  té  faute  ban  gelD :  3&e  paliffaöe  aen 
"De3ijDebanDe©oo?ne/  banöe|Iöafetottea©ael/  té 
"boimaent/  en  aen  öe  3ööe  ban25ommel/  Deboo;f3 
'  mm  loopt  in  öe  3©ale  doo?  De  <©?aft  ban  De  Contre- 
,  fcljarpe.  ̂ e  f€reb-^aerDen  en  3©ageniS  Doen  al  öat 

'mogetynté/  in  't  boeren  ban  fieenen/  rep£en30öen: 
"  Doetoel  iU  niet  ttoijfele  /  öat  u  €.  genoeg  feenneltjK  té/ 
lö'armoeDe  Die  Ijkt  omgaet/  fo  can  in  noeïjtang  niet 
.  nalaten  u<e.  De  memorie  te  berberfcDen/  tenepnDe 

„DP  öe  remeDie  berDaefte/  metten  eerften  Det  moge* 
,.IÖB3P/  $c»  '  /'J. 

3&e  (0eDeputeerDeDer©o?flenen€cept3en/  ber- 
gaDerDen  in  't  leftban<©etobertot€rfo?t/  öaeran* 

mx#  fonöerlinge  niet  befïotentoerb  /  Dan  eene  genera- 
le afDanbinge  en  catfatie  ban  al  Daer  &rngöbolR/boo? 

Det  folliciteren  ban  Den  ï*epfer/  Die  pien  25?oeöer 
Den  <£rt3-%rtog  HQarimiliaen  /  aen  Diberfc  ̂ uptfe 
©o?ften  gefonDen  IjaDDe/  Die  op  ̂epferlijbetoefeg* 
ginge  betoeegt  tooien  te  geloben/  öat  öe  ̂ paenfe 
boo?taen  fouöen  nalaten  Dejj^ijb^^tenöen  meer  te 
moleflecen. 

vanbeyde  de  Regimenten,  mede  lullen  willen  vertrec- 

ken,  op  hope  van  aldaer  geadvanceert  te  worden ;  waer- 
om  in  fuiken  gevalle  de  voorfz  twee  Regimenten ,  fulks 

fullen  gefwakt  worden,  als  of  bynabeyde  de  Regimen- 
ten t'eenemael  vertrocken.  Verfoeken  udaeromander- 

mael  de  hand  daer  aen  te  houden ,  datfe  ten  minften  mo- 
gen opgehouden  worden,  tot  datmen  gewifiè  tijdinge 

van  de  voorfz  Vlote  lal  hebben. 

D€n  laetfien  SCugufïi  fcD?«*f  fijn  <£rcell.  ban  .#af 
fau  toeöerom  aen  Den  boc?noemDc  $eer  ban  ®b 

öenbarnebelt:  mt  te  öe  10  engelfe  Compagnien  »■«« 
DaöDe  Doen  't  j§cDepe  gaen/  met  laft  omme  alDaer  «bf  bfln 
ban  Den  <©berfïen  ©eer  naeDer  bebel  te  bertoarDten  / » fö  n 

en  't  felbe  te  acDter-bolgen  ■,  en  alfo  u  genoeg  tenm*  »«*"»• 
Inn  té/  Doe  qualpen  Daerbertreb/  Den3lanDcnin^^af, 
Defe  conjuncture  te  paffe  tornt/  fo  berfoehen  top  u  Dier  »ran  / 
meDe  b?unDelijlt  De  goeDeljanD  Daer  aen  te  toillen  to  „jf; >** 

Den/  bp  fo  berremenberftaenfouDe/  Dat  De lifpa^,fflD,J°' 
nife  ©lote  niet  op  Defe  £anDen  of  op  €ngelanD  qua-  .,ban 
me  /  öat  öe  boo?f3  Compagnien  eerflöaeg^  tocDerom  »  m* 

te  rugge  gefonDen  too?0en.  »  ma' 
Ao  beel  Det  fecourg  ban  't  ̂ uptfe  £eger  aengaet  /  „ 

en  öe  252uggeboo?25ommel/  fullen  top  onsfregule*,, 
renna  öe  goeöe  geliefte  ban  öe  boo?f3  peeren  Stater.  „ 
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Het  fes  endertigfteBoek 5  éo  Het  les  en  dertigite  Boen;  1599. 

„<Üht  bdangenÖC  fcetOJtepfere.StUCKen/  toact  aftop  (die  is  in  defe  fake  te  procederen,  avec  pat  prevent  &  veuic' ,»U  Ut  OllfC  D002gacnöe  gcfcff?etsctt  iKUÖen  /  fOUÖetttop  owvmc;  enhaerparticulliereaengaende,  fy  werd  altijds 

,,  goeö  tonfcen  /"  f0  OOÏI  öetl  l^cere  Uan  3©ai'monö  /  tat  genegen  te  revengeren,in  hem  de  goede  prefentatien  van „  Uier  ban  uefelüe  om  CCll  p?0e&C  gcCOtljt  toO?Öeit  j  Itiacr  1  vrundichap ,  die  hy  aen  haer  beloont.  Haren  Brief\  is 

„  öat  ö'anïïCC  ttoaelf  <*30teitr>gen  üan  fee  ïnnofle/  fCfjOOlt*  van  den  eerften  van  Juillet ,  en  na  mijn  onthoud  het  iöm- 
>,|te  Clt  bcquactltltC  fUÜcn  toCfCH  /  öïe  Daer  fuUetl  tocfCll '  mier  van  hare  antwoorde,  die  ook  anderfints  feer  cort 
„  te  Decomen  /  elft  fCfjICtenöe  ttoaelf  ponö  ten  nnnftett  /  j  is.  Vermaent  nochtans  daer  in  ouder  andere ,  dat  hy  nu 
„  toaet  aen  top  U  anDeirtoeuf  Iwrfocïicn  öe  gOeÖC  Danö  te  wel  mach  lien ,  dat  fy  defe  fake  in  Spangien  langer  laten 
„toiüenljonöen/dc. 

D€  leere  $öel  DeCaron/  Jgeeretoan^cDoone* 
toal  /  eigent  nanöe  peeren  Staten  <0enerael  in 

€ngclanö  un  öe  Contnginne  /  ïjeeft  /  foaen  öenoo?f5 
peeren  Staten  <©cneraei  /  aï.tf  aen  öen  Igeere  Sflttoo- 
taet  nan^oUanö/  Dageujr  ot)ergcfcïj?enetrt  gene  ai; 
üaee  te&oneomgmR/  öe$eöedanöenaengaenöe/ 

en  tre  fjariöclinge  irie  alöaer  geienen  toeröc  /  aen- 

gaenöe  öen  $ap£/  tufltUen  Den  Com'nh  ban  Span- gien/ ö'€rt3-^eitog  aïfcemw?  en  bare  jjfóajeften toie  tic  cniDerïjanöciaerss  toaren  /  en  toat  pjactijfeen 
öaer  al  m  getyiipfit  toerden  ■,  ooft  ban  ïjare  ai^logen/ 
'tuffcljim  iiaer  en  öc  fleren/  tic  tegen  fjare  itëajeff. reüeileeröen/  en  öaer  niDpöe^pmigiacrSengetfijft 
en  gefterfct  toeiöen  /  en  toat  anöerfmt.s  atfcaer  toa.ö 
boo?baHenUe :  €n  alfo  öe  noo2f5  ̂ eere  Caron  ontrent 
oefen  tijti  /  namentltjn/  öen  feuenöen  ü|nuj  onöe  /  Dat 
tö  öen  feuenttenïien  öct*  felUer  maenfc  nteutoe  fïijl /  aen öen  3ttibocaet  toan  ©olianö  fêteren  2ftuef  gefct)?ctocn 
!}eeft/  ftebuc  iU Defcibc tjier bp  totllcn üoegen  /  en  toas 
uipöenöealtfnolgt: 

Mijn  Heer  e , 

Sjief       ̂ ÜllÉ?  K  hebbe  uwe  E.  by  mijne  naeft-lefte  laten  we-
 

ban  tieit    ̂   nS  ten ,  hoe  Comans  Dienaer  hier  gebrocht  had- 
%eet4La>  C|H  B||  de  eenen  Brief  van  den  Cardinael  Andrea ,  on- 
ton /aen  -^-&/v  (jereencouverteaendengenedieuwe.E.kent: 

boo?fj.    Den  Brief  was  gefchrevenin'sHertogen-Bofchin  Junio, Uötjoa    den  fekeren  dag  is  my  vergeten ,  met  groot  re  fpeér,  fo 

ftoHflitó1^  meene>  dat  ïkuE.  hebbe  laten  weten,  en  alleenlijk 

'  inhoudende ,  dat  hare  Majeft.  daer  door  infinueerde  het 
ontfank  van  hare  Brieven,  inMeerteaenhemgefchre- 
ven,  haer  bedankende  van  de  gratieufe  en  benigne  au- 

diëntie ,  die  fy  Comans  gegeven  hadde  ;  excuferende 
daerna ,  dat  hy  noch  geen  antwoorde  van  Spangien  daer 
op  ontfangen  hadde ;  fegt ,  dat  hy  Comans  expreflèlijk 
in  Spangien  gefonden  heeft ,  om  aen  den  Conink  en  aen 
de  Ertz-Hertog,  fijne  ervarentheyd  mondelinge  te  rap- 

porteren ,  en  om  haerlieder  antwoorde  te  faciliteren ,  dat 
hy  die  haeft  wil  verwachten,  gemerkt  nu  alle  de  feftijns 
van  de  Bruyloft  geeyndigt  zijn  ,   en  dat  hy  voorfeker 

houd,  felfs  't  vertrek  van  den  Ertz-Hertog  van  Valence. 
Begeert  daerentuflehen ,  dat  hare  Majeft.  wille  conti- 

nueren in  die  goede  difpofitie,  tot  welvaert  en  rufte  van 
de  Chriftenheyt ,   en  van  fijnent  wege  fal  niet  nalaten 

(Fol.37)"naer  we^  te  feconderen  in  een  fuik  heylig  werk.     Den Briefis  anderfïnts  vol  van  courtofie,  fo  ik  die  nu  beter 
hebbe  bemerkt ,  beginnende  in  defe  hoge  tijtelen,  als 
Tres-haute,  Tres-excellente,  &Tres-magnanime,  we- 
fende  my  nochtans  vergeten ,  of  hy  fegt ,  Royne ,  Dame, 
of  Princeffe;  maer  fegt  onder,  devoftreMajeftéTres- 
humble  Serviteur  ̂ Jndrea  d^ujirice.     Ik  foude  gaerne 
van  defe  Brieven  eens  Copyecrijgen;  maerik  weetwel 

dat 't  felve  hart  foude  vallen ,  engevreeftdeconfequen- 
tien,  late  daerom  na  die  tebegeeren,  dan  worden  my 

d'originelein  handen  gegeven,  zal  ik  die  remarquere  ten 
beften  my  mogelijk ,  en  na  de  fragiliteyt  van  mijn  memo- 

rie; doch  mach  uwe  E.  verfekertwefen,  datikdefub- 
ftantien  genoech  wclvate.    Defen  Dienaer  wierd  gifte- 

ren te  rugge  gefonden ,  en  voor  't  fluy  ten  van  hare  Ma- 
jefteyts  Brief  en  antwoorde,  hebbe  die  ook  in  mijn  han- 

den gehad  en  diegelefen,  den  inhoud  is  in  effeöe ;  dat 
hare  Majeft.  fijne  Brieven  in  Bolduc  gefchreven ,  heeft 
ontfangen,  tot  dewelke  fy  meer  antwoord,  par  acquit 

d'ho.nneur,  dan  om  eenige  nieuwe  materie  diefe  inhoud. 
En  aengaende  de  principale  fake,  fiende  dat  die  meer 
hangt  aen  de  wille  van  andere ,  dan  van  fijn  begeerte ,  fo 
mach  fy  haer  niet  deporteren  van  hare  eerfterefolutic, 

aenlopen ,  dan  fy  wel  geconfidereerc  hadde  (by  fijne  eer- 
fte  depefche)  dat  hy  lelfs  meende.    Door  alle  defe  on- 
derhandelinge  en  preparatien  ,  is  wel  te  merken  ,  dat 
defe  fake  daer  by  niet  lal  blijven  fteken  j  maer  noch  blij- 
ve  ik  by  mijn  eerfte  goetdunken ,  dat  fy  van  defer  zijde 
den  bal  op  het  dek  te  lchoon  iien  comen ,  om  hen  te  feer 
te  verhaeften;  wat  den  tijd  dies  aengaende  ons  vorder  fal 
leeren,  tal  aLijd  neerftich  toeiien  en  toehoren,  't  welk 
al  is  (iö  uE.weet)daticker  inkandoen.    Ikhebbeeens 
by  occafie  met  den  Grave  van  Hanau  (ie  Londen  daer  hy 
logeerde)  blijven  eten.    Delen  Brief-bi  enger  van  An- 
dreas  was  daer  ook  gelogeert,  en  daer  ook  aen  Tafel, 
Den  Grave  hadde  met  hem,  iöhymy4èyde,  diverfche- 
lijk  gecommuniceert  en  gefproken ,  wetende  dat  hy  van 
lijn  Vyands  zijde  quam,  en  hadde  hem  ook  gevonden 
(fo  hy  my  feyde)  genoech  fuffilant.    Hy  hadde  hem  ook 
ontkent  Comans  Dienaer  te  welen  j  maer  wel  dat  hy 
d'eer  fte  reyle  met  Comans  hier  gecomen  was,  en  voorts, 
dat  hy  hem  genoech  fo  degelijk  als  Comans  felve  wilde 
houden.    Den  Grave  moveerde  over  Tafel  eenige  affai- 
ren  van  die  Quartieren,  en  genoech  op  dele  iake  van 
Vrede ,  die  hy  terilond  verder  handelde.    Ook  te  meer 

(fo  ik  wel  fach)  door  dien  hy  wel  wifte  wie  ik  was.  Sum- 
ma ik  meene  dat  Comans  felve  niet  verder ,  nochte  die- 
per hadde  connen  in  die  lake  (preken ;  hoe  moede  die  al- 

daer  waren  (fo  hy  feyde)  van  de  Spangiaerts,  was  te  ver- 
wonderen.   Dat  ook  de  Spangiaerts  felve  fo  moede  van 

den  Krijg  waren ,  dat  fy  niet  wenfehten  dan  dooreen 
Vrede  na  Spangien  te  mogen  trecken.    Datmen  ook  nu 
mochte  fien ,  al  waft  fo ,  dat  den  Conink  van  Spangien 
mettenErtz-Hertog  een  fo  geweldigen  en  in  effe&e  Viéro- 
rieus  Leger  te  Velde  hadden ,  daer  de  partye  maer  alleen- 

lijk (ja  qualijk  genoech)  conden  tegen  defenderen,  dat- 
men  nochtans  fach ,  dat  fy  genoech  met  herte  en  gemoed 
eenen  goeden  en  oprechten  Vrede  begeerden .  Ik  hoorde 
al  vaft  aen,  en  liet  den  Grave  altijds  antwoorden,  tot 
dat  hy  quam  in  de  particuliere  Exaltatien  van  Richardot , 
en  bevond  wel  aen  fijn  fpreken ,  dat  hy  van  den  felven  ge- 

heel dependeerde.  Ik  feyde  aen  den  Grave  defen  Richar- 
dot wel  te  kennen ,  anders  dan  defen  hem  aflchilderde, 

dat  defe  bedriegelijke  Payfen  diemen  voor ftelde,  al  meeft 
uyt  fijne  kokers  quamen ;  maer  dat  fijne  liften  te  feer  ont- 

dekt waren ,  dcor  fij  ne  voorgaende  aöien  (als  in  Vlaen- 
deren en  elders)  omfulkeenTrompeurtefeergeefpag- 

nolifeert  (want  de  propooften  in  Francoys  gefchieden) 
meer  geJove  te  geven ;  dat  hy  met  fijne  tromperie  en  fijne 
menfonges,  de  Armee  van  Genten  andere  lödeerlijk  in 
de  val  gebrocht  hadde,  dat  ik  verhoopte,  datmen  aen 
fuik  een  Bourgoignon  geen  gelove  meer  foude  geven. 
Summa  uwe  E-  foude  nietigeloven ,  hoe  ik  defen  man  te 
paerde  ftelde.    Hy  bedwank  hem  nochtans  feer ;  maer 
hielt  defen  Richardot  altijds  ftaende,  voor  geen  dierge- 
lijcke ;  maer  ik  liet  hem  materie  om  aen  Richardot  ander 
rapport  te  doen,  enbrakfodatpropooftaf.    Hy  hadde 
nochtans  (onder  andere)  geleyt ,  dat  een  vandegerefu- 
geerde  Engelfen  aldaer,  de  Dochter  van  Richardot  ten 
nouwelijk  begeerde,  en  meende  dathet  ook  een  houwc- 
lijk  foude  weien;  maer  was  feer  toornich ,  doen  ik  hem 
feyde,  dat  gemeenlijck  gelijk  focht  fijns  gelijke,  en  dat 
hy  wel  bedegen  foude  wefen  met  eenen  Engelfen  Verra- 

der; gemerkt  ik  achte ,  dat  al  die  daer  waren,  fo  het  by 
Confeflle  ,  die  hier  gevangen  wierden,  bleek  dat  die 
meeft  tegen  het  leven  van  de  Coninginne  confpireerden, 
en  dat  ik  daerom  hoopte,  dat  hare  Majeft.  haer  te  beter 
voor  fuik  een  Schoon- Vader  foude  wachten ,  om  hem 
ook  geen  gelove  te  geven.    Somma  al  begon  ik  wat  late 

met  hem  te  fpreken ,  ik  ftelde  my  in  't  lefte  tegen  hem  in 
een  goede  Exercitie ,  tot  dat  ik  den  Grave  te  water  con- 
voyeerde ,  't  welck  was  Sondag  leftleden  in  den  Achter- 
noene,  dat  hy  na  Gravefande  trak ,  om  van  daer  na  Do- 

wer, 
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wer ,  en  alfo  na  Vrankr ij  k 
by  hare  Majeft.  gebrocht,  die  hem  feer  grote  eereen  ca- 
refie  gedaen  heeft,  en  is  feer  wel  tevreden  van  hier  gc- 
icheyden.  Ik  hebbe  hem  ook  ten  beften  mogelijk  alle 
eere  en  dienft  betoont ,  fo  ik  wel  my  verplicht  houde  in 
refpeét  van  fijne  Excell.  heeft  ook  by  my  twee  of  drie 
nachten  te  Clappam  vernacht ,  en  hebbe  hem  deHuylèn 
ronds-om  van  hare  Majelt  getoont ,  door  dien  ik  ook 
nu  beter  tijd  hebbe  dan  ik  plege. 

Ikhebbeook,  zedertmijnleftefchrijven,  feergroote 
Alarm  wederom  gehad  (meeft  van  hare  Majerteyts  ftuk) 
om  onfe  betalinge  ,  fy  hadde   gereiölveert  den  Heere 
Sidney,  met  grote  comminentien  aen  mijn  Heerende 

Staten  telenden,  ook  gedreycht  onfe  Schepen  t'arrefte- 
ren.     Uwe  E.  Brieven  die  my  left  ter  hand  gecomen  zijn, 
ftelpen  eenfdeels  defe  Alarme  ,  niet  in  regard  daer  fy 
verhalen,  dat  gy  immers  verhoopt  dat  hare  Majeft.  in 
confideratie  van  den  groten  nood  van  de  Landen ,  en  hoe 
dangereufelijk  fy  van  den  Vyand  aenbevochten  worden, 
dit  retardement  lal  willen  excuferen.    Dit  foikuwe  E. 

fegge ,  heeft  haer  niet  gemoveert ;  maer  heeft  een  wey- 
nich haer  alteratie  gemitigcert,  doen  fy  verftond,  dat 

uwe  E.  my  goede  nope  en  belofte  geeft,  dat  mijn  Hee- 
ren  feer  corts  een  eynde  in  defe  betalinge  fullen  maken , 
dat  ik  noch  drie  maenden  een  goede  fomme  foude  ont- 
fangen;  ook  dat  het  Contingent  van  die  van  Vriefland 
en  Omlanden,  met  het  retour  van  de  Gedeputeerde  uyt 
Ooft- Vriefland  foude  comen.    Al  dit  noch  conde  haer 
feer  weynich  payen;  wantfyfoclaecht,  dat  niet  te  feg- 
gen  ware  ,  en  ware  voorwaer  te  beclagen ,  dat  haren 

nood  fö  groot  ware ,  als  fy  wel  laet  verluyden.  'T  is  waer 
dat  die  van  haren  Raed  noch  meeft  alle  defe  weke  te  Lon- 

den, hebben  gefeten  ,  om  te  vercopen  Coninginnens 
Land  (felfs  van  de  Crone ; )  maer  ik  weet  niet  wat  fy  daer 
mede  meenen,  en  hoe  het  zy.    Ick  fie  wel  dat  wy  om 
geen  oorfake  ter  werelt,  in  defe  betalinge  geexcufeert 
fullen  worden.    Het  uytblijven  van  den  Raeds-Heere 
Gilpin,  hebbe  ik  aen  hare  Majeft.  geexcufeert,  enbe- 
vinde  daer  in  geen  fwaricheyd  ;  want  hare  Majeft.  wel 
wenfcht ,  dat  die  fake  tot  een  goede  eynde  gebrocht 
mochte  worden ,  ten  eynde  den  Spangiaert  daer  door 
geen  voordeel  crege.     Ik  wil  uwe  E.  gebeden  hebben , 

fulks  aen  mijn  Heeren  de  Staten  van  mijnen 't  wege  te 
laten  weten  >  en  foude  felve  aen  hare  E.  gefchreven  heb- 

ben ,   indien  hier  yet  offreerde weerdich  advertentie; 
maer  hier  is  niet  met  alle  nieus. 

Hiermede, 

Mijn  Heere ,  wil  my  feer  hertelijk  in  uwe  goede  gratie 
gebieden ,  en  God  Almachtich  bidden ,  dat  hy  delèlve , 
met  Me  Vrouwe  u  lieve  Huryfvrou ,  en  u  lieve  Kinderen, 
in  lange  voorfpoet  en  gefontheyd  wil  bewaren.  Van 
Londen  den  vij.  Julij  i  f99.  Ouden  ftijl. 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
Ik  hebbe  hem  tot  tweemael ,  Het  opfehrift  was ;  Edele  ,  Erentfefte difcrete  Heere,   Mijn  Heere  van  oidenbamcvekT 

Heere  van  den  Tempel ,  Advocaet  van  Holland ,  &c. 
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Wijle  en  feer 

Uwe  E.  dienft  willige. 

Op  de  kant  ftond  noch  dit  navolgende : 

NoeldeCaron. 

r\€ï\  19  glulü  3i)n  in  Cerel  aengecomen  upt  ̂ n-- 

it^S^S;  Sciwnfcmteaclit/  DetoelneniDcn 
boojleöcn  ̂ arei  59*.  uprgeDaren  toaren/  Daerfcan 
gacoü '  ban  $e«  tot<öberfle  9tömiiad  gemaeht  toaoV 
op  toelher*  Deugöc  en  doen  berftant  bafr  te  bertrou' toen  toatf:  <©e  ©ice--»Umtrae!toa$oenacmtmp* tyam  banHDartoijh/  ban  gelijken  een  uptnemenDe/ 
Dapper  en  bcquacm  mm  ■,  Daer  toaren  bngeboent 
feDen  Commijfen/  onDer  Detoelche  een  ban  De  boo"; naemfte  toatf  3Jacob  ban  ̂ eenwherft  /  Die  nu  De 
$0ö2Der  mpfe  na  CWna  tot  ttocemael  toe  be; 
focljt  fjaDDe/  en  oohinDc  jjBoïucnen  getoeefttoas. 
«Defe  acDt  ̂ cljepcn  3Ün  Den  eerften  map  be$  berle^ 
Den  giaccis  upt  Ccreluptgelopcn/  en  Ijebben  alle  pet 
miebcrttanD/  Dat  fpD'eerfterepfete^aba/  boojbe $02tugaelfe/  geljaD  JjaDben/  toeDerom  tereebtge^ D2ac0t/  alfo  Die  ban  fjaba  en  ©anrtwm  De  ontrouw 
toe  nan  De  $o?tugaelfe  bebonDen/  en  DefelPe  Daerom 
felf*  becjaegt  öaDDen  -}  fo  Dat  Defe  nier  genepen  n> nelöR  gelaDen  3ijnDe  /  in  min  Dan  bnftiert  maenDen  / 
Den  1 9  %u\§  in  (Cerel  3pn  aengecomen ;  D'anDere  3tjn boojttf  in  De  Ifêolucfeentf  en  elDerg  gebaren/  en  bete 
ben  De  gene  Die  in  (Cerel  aengecomen  3ijn/  Daer  Pan 
Den  SUDmirael  fommige  P002  gefonDcn  aen  fijn  €rcel* 
lentie  /  niet  alleen  om  DefelPe  De  goeDe  tijDinge  Pan  De 
aencomfte  Defer  ̂ cïjepen  te  brengen  •,  maer  ook  De 
diepen  en  coftelnne  «töefcljcnnen  ban  Den  Coninu 
ban  25antöam/  en  ijebben  tjen  boo2t$  gefjaeft  na  5Hm- 
fterbam/  altoaer  fp  Den  27  S'ïn  aengecomen/  en 
feer  blijDclijft  met  grote  bertoonberingeontfangen5ijn/ 
pebbenDe  pare  laDinge  in  fe#  toenen  ttjbtf  /  Datfe  Daer 
flil  lagen  /  geïjaD :  <©ie  Pan  3f  mfterDam  lupDen  De  met 
Clocuen/  en  De  Jffèagtftraet  öebben  Den  ICDmirael  /  Ja" * ^cïjippecjS  en  Commnfen  totllecomenDe  in  pacr  ̂ ups  %%e, 
gelepDj  toant nopt foDanige beliepen/  metfoDamgcpen/brc 
cijne  laDinge/ binnen  3Cmftet:Dam  gecomen  3nn  •,  toant %n™ 
fp  PiecöonDewïatïen^eperöinOaDDen/  met  Don-  !étfi" Dert  paften  gagelen/  DeDalPen  DeiBacijS/  l^oten  ginöie» 
IBufcaten  enCaheel/  ©o^celepnen/  EijDeen^ijDe  sfba"« 
Sanencn  /  en  anDece  coflelijhljeDen.    2ülle  De  ccpfe  52*f 
3pn  t'famen  getoeeft/  gintjö  en  toeDec  /  acötDupfenttöftEiöi 
mijlen.    3£e  Commijfen  3ijn  uan  De  iBagtiïraet  Der  B«faben 
^taD  met  groten  lof/  en  Deel  courtopfien  en  eeren  be-  SjLJiS' groet/  en  ontfangen  getoecfi/  gelijHfptoelberDient 
paDDen  /  en  De  anDere  meDc  /  na  een  peDerief  PerDien? 
(len  toeerDigöept/  met  befolDingai  milDelijH  Uergol- 
Den. 

(Fol.3 

Hare  Majeft.  niet  tegen ftaende  haer  gramfchap ,  con- 
tinueert noch  in  de  meeninge  te  Clappam  te  willen  co- 

men  ;  maer  den  dagdiedenxiij.vandeferMaend  was> 
word  geprolongeert  op  den  xvij.  te  weten,  Dijnfdach 
dat  comt  in  acht  dagen.  Ik  fal  my  daer  toe  bereyden  ten 
beften  mogelijk ,  gemerkt  dat  het  immers  moet  zijn. 

Ik  hebbe  wederom  van  nieus  tijdinge  gefien ,  uyt  Yer- 
land  gefchreven ,  en  bevinde  wel,  datfe  nu  geheel  van 
die  Oorloge  wanhopen.    Den  Grave  heeft  het  ongeluk 

gehad  van  't  verlies  van  vier  of  vijfhondert,  onder  Sir 
Herry  Harington,  daer  ik  uwe  E.  af  gefchreven  hebbe, 
hoewel  den  voorfz  Harington  noch  in  t  leven  is ,  diemen 
ook  dood  gefeyt  hadde ;  fo  heeft  den  Grave  voorfz,  om 

't  felve  te  wreken ,  der  waer  ts  met  fijn  Leger  gerey  ft  door 
de  Provintie  van  Munfter ;  maer  heeft  daer  weynich  (fo 

8)  de  tijdinge  comen)  connen  uy  trechten.    In  contrarie  fo 
ook  de  wegen  aldaer  in  fommige  plaetfen  difficil  waren , 
door  dien  fy  fomtijds  door  Boflchen  moften  trecken,daer 
den  Vyand  eenige  PallifTaden  van  Bomen  en  anderfints 
heeft  gedefendeert,  en  anderfints  door  Embufcadeveel 

van  't  Volk  van  den  Grave  omgebracht. 

T4Dt  €rf02t/  altoaer  De  <©uptft>  ©ojffen  (fobO;©«*a* 
ren  gefept  i$f)  PergaDert  toaren  /  too?De  meDe  be=  ?0etri25f 

floten  /  Datmen  Defe  <0emuptineerDc  al-om  natracfc  ̂ t  ban 
ten  en  flraffenfouDe  /  alfo  namaeltf  eln  fëo?ft  in  paer  be©npu 

3lanD  öeel  geDaen  Ijebben.    z©e  ̂ uptfe  [jaDDen  noclj  £  jf  °i' 
in  €mmcriK/  <0ennip  en  <D?fop  eenig<©anttfoen/' 
Dat  nu  upt  trocü.    <£5ennip  IjtelDen  fp  tot  Den  DecDen 
l^ouember  /  Doe  toag  Iju  Êegcr  Dan  Den  aiDmirant 
Daer  boren  gecomen  /  en  nam  De  &taD  in  /  plante  fijn 

«öefcljut  tegen  öet  §up$  of  Cafleel  /  'tfelbe  Dan  ober De  Jitèafe  befcïjietenDe ;  maer  alfo  öp  Daer  op  ontrent 
Dertig  fcöoten  geDaen  öebbenDe  /  fo  toert  Dem  Dat  Ca- 

fleel bp  Compofitie  obergegeben  /  Den  PierDen  3^0- 
Pemb2isf. 

5©e  ̂ uptfen  fjaDDen  €mmeri6  nocö  in  /  Daer  in  De 
J^eere  ban  ïlepD  aberfte  in  toasi  /  Ijet  toelne  (alfo  öp 
bp  Die  ban  ïleejtf  en  De  «gpangiaerDen  ontrent  <0enntp 
nocö  3önDe)  geDjepgt  toerDe  met  beleg  ■,  fo  fjeeft  De 
^eere  Pan  föepDDen$2ince|fèaurit5gefcï)2eDenom 
affiflentie  /  alle  D'anDere  5^uptfen  nu  alle  Perlopen 
3tjnDe :  3©aerom  fi^ince  |Kaurit3  DertoaerDö  fonö 
De  Colonellen  €Dmont  en  ̂ upbenboo?De/  mctif 
©aenDelen  BO.tboln  en  bpf ponDert  $aerDen  /  mtu 
ten  Heere  ̂ tDlenténp/  Dte  Den  feftienDen  j^obem? 
b?i$  boo2be«&taDguamen;  maer  aüsfp  Daer  meen^ 
'Den  binnen  te  comen/  fo  toa$  Daer  een  factie/  fo 

ban 
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ban  250?gectf  ais  ban  eenige  ̂ oibatett  /  contrarie 
ban  bes  «öouberneurs  boo^nemen/  opgeftaen/  tic 
baerom  niet  bo?ften  toagen  bat  ©olft  baer  binnen  te 
brengen.    <€en  leften  quant  be  Colonel  €bmonb  acn 
te  föijn-poojte/  bies  be  25o?gerSfeec  in  roere  toa; 
ren  ,•  ban  eenige  gocbtoillige  <©uptfen  binnen  /  en 

rtlnfëoift  €bmonb  ban  bupten/  Debben  be  $oo?te  opgelopen iucnv  met  balïten  en  maften/  en raefttcn  alfo  baer binnen/ 
mtztk/    mct  berïies  ban  toepnigc  /  eit  toog  tecftonb  boo?  na  be 
Xcm,«&teett  $oo?te/  hk  fp  mebe  opfloegen/  latenbe  alfo 
bias.     be  fiuptecen  en  &necl)ten  binnen  -,  en  baer  binneu  o?- 

toe  ftelïenbe  /  en  latenbe  baer  binnen  tljien  ©aenbelen 
ban  Daren  ©olfte/  tot  bes  ,§tabsbetoaringe/  om 
baer  mebe  te  benemen  bes  Bbmirants  boo?nemen  / 
betoelfte  fcljeen  boo?genomen  te  Ijebben  /  om  met  fijn 
Steger  lanftS  ben  mijn  aftecomen/  lanfts  2Serft  en 
fices/  in  ftet  <©?aeffcfjap  ban  ̂ utpficn  te  ballen/ 
3tjn  be  Colonellen  en  «Siblenisftp  baer  toeber  uptgc; 
troeften. 

2tlfo  bleef  €mmerift  noen  onber 't  gebieb  ban  ben 8|ecrc  ban  mpw  ten  lafte  ban  be  peeren  Staten  ban 
be  ©ereenigöe  ̂ obintten ;  ban  31)11  be  3Duptfcn/  bie 
baer  mebé  binnen  lagen  /  Ijoetoel  men  ijaer  alle  goebe 
betalittge  toefepbe  /  om  ii\  bienft  te  ftcuben  /  bol  ja; 
lotifien  en  berfcfjepben  gefïntljeben  /  niet  tebctoqjcn 
getoeeft  /  om  in  bienft  ban  hefe  3lanben  te  bhjben  / 
om  öat  ben  hertog  ban  232unStoü?v  ban  toiens  ©olft 
ïKfc  toaren  /  tic  plat  af  rontremanbeerbe  /  en  't  \)up$ 
ontboob/  fcönnenbe/  als  ofïip  bie  toilbe  geb^upften 
t:gen  be  <§tab  ban  25?unstoij&/  met  betoelfte  jjp  in 
groot  berftlnï  ftonb ;  alfo  togen  fp  baer  upt  ben  acl> 
tljientien  jjjanuariï  1600. 

«pntu       <£n  berbtocen  alfo  als  eenen  rooft  /  be  grote  gereed 
ban  btu  fcOappen  bes  föijfts  en  ï£ijfts-©02ften  /  bat  een  <3!aer 
?XenÖcbup?t  Dabbe  /  beel  reputatie  berloren  öebbenbe/ 
Cocöt.  ntibS  fjet  ontbeeften  en  Wootgeben  fjacer  toeeftïjepb 

booj  oneenigljepb ;  baer  op  be  «&paenfe  fcfjenen  te 
fetten  /  om  namaeis  /  ais  fp  meer  booibeeis  opte 
Jleberlanben  modjten  crijgen/  bat  «Bob  toenbe/  eeni; 
ge  Congueften  opten  fcps-bobem  te  öecbatten.  €n 
alfo  ben  aibmicant  fag/  bat  $?ins  Jiaaurit3  €m; 
merfft  nu  toeber  ïjabbe/  berloo?  f)P  ben  moeb  ban 

eenig  boojbeel  batgjaecnt'tatanbbanClebetemo; gen  boen  /  toaerom  ftp  niet  alleen  nagelaten  fteeft/  ban 
eenige  &teben  meer  albaer  tot  fijn  JBinter-ïeger  te 
berfoeften ;  maer  fyttft  ooft  gerefolbeert  Kees  te  uer; 
laten  /  bat  ftem  nu  maer  en  conbe  bienen  ais  een  on; 
nutte  fronttere/  baer  upt  ftp  geen  ercurficn  of  groet 
rjuaeb  conbe  boen  /  noeïj  ooft  niet  toelbeftouben/  ban 
met  groot  gebaer  ban  baer  upt  geflagen  te  toojben  /  of 
fcube  moeten  /  tot  feer  grote  roften  /  fteru  «öarnifocn 
baer  binnen  Jjouben/  met  grote  opfp?afte ,  toaerom 

j©e    \p  fjeeft  boen  fïeeftten  be  ̂ clianfe  ober  ben  föijn  boo? 
#e  Seria- öc  ̂taö  /  m  f° tc0u  ̂ n  ®olft  *****  irPl  ̂ m  acbtljien; tenmeegben  <©ecemb?is/  baerna  na  Jüij«berR/  niet  fonber 
<n  €m=f)ope  ban  baer  toeber  licbtelijn  te  mogen  butnenco- 

men  /  fo  ben  #2ince  |Baurit5  Cmmeriu  toeber  ber- 
liet/  om  't  felbe  te  berfoeften/  toaren  alreebe  <tf5e? fanten  geo:bonneert :  ̂ efgelijefts  berliet  öp  ooft 
<©cnnip. 

tncnft. 

D€  Staten  ber  ©ereenigbe  l^eberlanben  bonben 
ftaertnbit^faer/  öoetoel  fp  maer  befenfibe  #o?* fathte» 

$%£*!$  loge  Oabben  geboert/  in  grote  becommeringe  ent'acD öe  &ta>  terbepb  ban  gelbe  /  mebe  ooft  toegecomen  boo?  be  toe- 
tcttbet   Cectithge  ban  be  grote  3ürmabeterEee/  onberben 

ronnen  en  mogen  minberen/  flenbe  befauten  en  biu 
o?b?e  onber  be  ̂ paenfe  fjunne  ©panben/  boo?  gcb?eft 
ban  goebe  o?b?e  en  refteninge  te  maften  /  en  be  menig; 
fulbtge  mupterije  onber  befelbe  /  't  toclft  l)en  tot  eenen 
fpicgel  conbe  btenetn 
&P  beraemben  te  <©o?cum  een  generale  tcinittit 

ban  alle  (jaer  ferijgsbolft  te  maften  /  en  niet  meer 
jOolfts  in  bienfte  te  tjouben/  ban  ben  fraetbanben 
3lanbe  foube  conncn  lijben ;  batmen  3©agens/  ̂ clje^ 
pen  en  alle  anbere  (Crain  /  fo  belc  megehjft  foube  toe; 
fen/  foube  berminberen/  ooftljetfojtificcrenengra; 
ben  /  fo  feïjaers  boen/  als  lijbclüft  foube  toefen :  Biet; 
temin  batmen  een  nicutoe  ©aert  boo?  be  25?emer- 
Beert  foube  treeften  en  graben/tegen  ober  be^clian; 
f  e  ban  ̂ »  2lnb2ieS/  om  alfo  be  ïtibiere  ban  bc  3©ale 
onberljinbert  ban  be  ̂ cDanfe  te  mogen  op  en  af  ba; 
ren, 

©erber  batmen  op  be  t'acliterijept  of  berloop  ban be  SCbmiralitept  te  toater  /  be  befte  o?b?e  in  eifte  ©?o; 
bintie  foube  beramen  /  en  batmen  't  <aat  ban  bc ^lups  gefloten  mocöt  ïjouben  met  ̂ rïjepen  ban 
^o?loge/  met  erp?efle  laft/  niet  te  tojjften/  maer 
tegen  bc  oöalepen  te  beesten  /  fo  lange  mogeujft  fou; 
be  toefen/  en  batmen  traefttenbe  foube  ter  i^icutocc 
Jgaben  in  ©laenberen  een  Jo?t  te  leggen ;  maer  bit 
tfoèt  bleef  acljter  /  bp  foute  ban  gelb/  niet  tegen; 
ftaenbc  't  boift  en  «Öefcöut  baer  toe  bp  ber  Danbbra; ren. 

©o?berS  befloten  fp  eenen  i€ocöt  te  boeit  boo? 
©panben  panben  /  of  bie  ergens  acn  te  ballen/  tracfi; 
tenbe  baer  toe  een  beel  ban  be  ̂ oogbuptfen  /  noen  on; 
irent  ̂ ebenaer  leggenbe/  boo?  eenen  ciepnen  tijb  in 
bienft  aen  te  nemen  /  ban  en  confttn  't  felbe  niet  te 
toege  b?engen/  betoylc  't  felbe  Urijgsbolft  ben  ̂ ta- ten  niet  totlben  bienen. 

<£n  ië  ooft  in  befe  ©ergaberinge  tot  <0o?cum  ra; 
minge  en  boo;fïagen  gemaeftt  /  omgelbter<©o?lcge 
te  binben  tegen  ï)et  toecomenbe  3!aer  /  en  toeber  tij; 
beujft  te  ©elb  tccomen/  'tspoffenfibeofbefenfibe/ 
in  alles  gereeb  te  toefen. 

<£n  betoöle  be  ̂ cfianfc  ban  ̂ int2Cnb?iesnuin©t^w, 
fulftcn  ftaet  toas  geb?acDt/  batter  geen  apparentieten  <&* 
toas  /  om  W  be  ̂ paenfe  ban  hit  ̂ aer  af  te  nemen  /  "ml 
fonberiinge  tertoijle  ben  ̂ bmirael  ban  Urragon  baer  ïfSff1 
nocD  fo  nabp  toas  leggenbe  /  fo  toerbe  bp  ber  Ijanb  ge;  »a«i 
nomen  ben  jfêieutoe  ©aert  booj  be  penter  JBecrb  te  *°°i  t* 
gcaben/  't  toelft  fp  bolb^acöten  /  niet  jegenftaenbe  rjz  gS!" beletfelen  en  berljinberingen  ban  Detijuabc  toeber  en  manen. 
anberS:  Rebben  ooft  aen  itt  Vömtijofc  3jjbe/  op  ijz 

boo?f*5  25?emerfe  en  ïïofTumfe3©eert/  intbeginfel ban  ̂ eptemb?is  bfgonfi  te  maften  feben  ttebouten  / 
ban  rien  of  elf  boeten  in  'tbiecltant/  biemen  foo  ber* 
jjoogbc  /  bat  tyt  ïfêintec-toater  baer  niet  moebte 
oberiopen  /  en  om  baer  boo?  te  beletten  /  bat  ben 
©panb  ban  fp  ̂Scljanfe  niet  ober  guamc  in  iit  25etu; 
toe  /  en  ftem  albaer  te  fterften. 

ï©en  cemnttointigften  |^obemb?is  3ijn  bc  <0?abe(Foi.39) 
ban  s&ucguop/  ̂ U  boo^  <Cmmerifttoasgebangcn/®e©ia. 
upt  fijne  gebanfteniffc  berloft  /  mits  betalenbc  boo?  Je  ̂uc 
rantfocn  ttointig  ïiupfmt  <©ulbcns  /  en  $aulo  €mi;  JJJJ 
lio  HBarttnengo  /  Jtaliaens  Kitmccfter  /  bupfent  m« 

<6ulbcns  op  't  ouartter.  rantfoett 
5©e  p?ince  IfêauritiuS  gerefolbeert  toefenbe/  nocf)  JJJl 'j!r een  ?tenfïag  te  maften  op  be  ̂ cliantfe  ban  Crebeccur/  9mt 

of  op  be  eêtab  ban 'S  ̂ ertogcn-2dofcö  /  tot  toelften  ©auio 
epnbe  ftp  ben  26,  $obemb?is  met  een  beel  ©olftS  op  ̂ mu 

®5tfe     SCbmirael  ̂ onftbeer  gieter  ban  ber  ̂ ©oeS  /  en  bat  be  been  toas  en  met  60  jfêagens  met  alle  gereetfcljap ^  nengo* Sanöjn.fp  fo  bele  ̂ rjjgSbolft  in  bienft  geïjouben/  en  boben/ maer  baer  ftont  fulftcn  ontoeec  op  ban  totnt/  fneèucn»«g;m« 
tiuix  fo  bele  gegrabencngebolbentjabben/  en  mebe  |  regen/  bat  niet  mogeujft  iua$  ergens  te  marcheren 2f-j®aB' fo  grote  menigte  ban  ̂ cbepen  /  «Scöupten  /  3©age !  tutu? 

nen/  (€reft-^aerbcn  /  (€rain  ban  3firtillerijen  en  er 
trao?binarife  oncoftcn  /  bebjagenbe  fo  grote  fomttte/ 
bat  baerom  een  ©ergaberinge  ber  Staten  tot  <töo^ 

öfrga*  turn  befclnebcn  toerbe ;  altoacc  fnn  €rcell.  ̂ ince 
«wtinge  ,fjiaauKit5/  met  <©?aef  a©illem  ban  ̂ affau/  <0ouber; 
J"*JB*  neur  ban  doeningen  en  ©?itf[anb/mebe  bp  quamen/ <©o;cum  fo  ooft  ben  Kabe  ban&tate  /  om  te  beramen  en  te  be; 

of  treeften:  3©aerom  öp  fnnen  3leger  gcfiecJb?aft/b?ertt 
latenbe  be  ©oo2tie  en  't  «©uartier  te  ̂efel  /  en  alle  be  fön  «•• 
(Sclianfen  en  ttebouten  /  toel  btfu*  Btt  °p 

5^e  Staten  <©enerael  Ijabben  006  ttoaelf ©anen  J' |£»v 
Kuptcrcn/  en  ttoee  bupfent  ©oetftnecDten  geo?bon;  "a„  lt neert  /  ober  be  poeren  in  2S?abanb  be  Contributie  te  &tmn 

boderen  /  bp  b?anbfcbattinge  s  maer  bdxjjjlc  alSboe  J,enhto* bat  boo?noembe  quacb  toeber  opftont  /  fo  metfjten  fp  JJf S 
raetfïagen/  ijoe  batmen  bc  coften  ban  Ijct  Ecger  foube  I  ober  bc  kenter  /  nocö  beel  min  tot  booj  Hcuben  toe  «omrf* 

tzbntitnta 
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Ifho? te  öam  / *n  üoeÖ^  &*f*  w'ft  anöcrsf  öeöen  /  öan  eeni- «n.  aderen  Den  ittperamtotmtgfkn  2Cp2ili*  tessaiiaer 
te  flaen/  en  eenige  i$upfenteb2anöett/  öoo?öienfp 
baer  toiiöcn  refifteren:  <©e  ïtitmeefter  ttn  25op*  toer; 
öe  albier  geguetft/en  fijn  Co?net  öooögefïagett ;  eten* 
tod  fo  tnaeftte  öefen  €ocbt  fo  bcel  fcfj2tu*  en  ont- 
ftebt*  /  dat  öe  ©oeren  bare  b?anöfcbattinge  of  Com moutten  quanten  betalen. 

•«  tien  f&ince  JiBauri'ö  ban  ̂ affau  nu  fijn  3te; gec  om  te  betimmeren  afgelepöbaööe/  fotjieltöen mmtram  nocl)  fijnen  £eger/  öatnubiermaenben 
om  bet  Jpo^t  ban  ïSoffum  tn  25ommeIretoeert  gele; 
gen  Ijaööe/  al  omtrent  öe|fêae*-ftant/  tot  Hit/  te 
üeffel  /  tot  €> *  en  öaer  ontrent  /  fun  ©olft  tn  öe  ©cel/ 
tot  tn  't  ganö  ban  Hlupft  plonöerenöe  /  oor  baööe  Den SCömirant  öen  J7<£>ctoberinöeboo2f5^cbanfeban 

nm,  fioffum  /  of  nu  genaemt<§.  3Cnö2ie*  /  gefeaebtbnf 
fïïe  ̂ aen5^n  3^aIcn  ban»icourt*ïiegtment  /  bnf 
;,töe  ©aenöelen  ban  öen<02abeban25pe/  met  neeb  bier m&.  ©aenöelen  ban  bet  nieutoe  Regiment  ban  €feraet*/ 
"W*  |Barft-<£2aef  ban  amttoerpen/  en  ftelöt  öaer  tn  tot «©ouberneur  öen  Capitepn  Catrice. 

©an  öaer  troft  öen  aiömirant  op  «5ennip  /  en  fyeft 
fjem  öaer  ontbouöm  tot  ontrent  balf  december/  op 
Öope  iiat  fjet  toat  moebte  batefen  /  en  alfo  obec  bet  g* 
tn  ©ollanö  oft  «Sticbt  ban  ötrecïjt  een  roof  en  2öuw 
te  Dajen  /  öaer  op  <©?abe  !Baurit5  nocljtan*  biel 
bootten  baööe/  fo  öat  fp  't  fo  goeöe  coop  niet  fouöen Öebb.n  becomen/  al*  fp  ben  toel  lieten  boo?ftaen ,  öan 
alfo  tjet  öen  29  ̂ ecemö2i*  begon  te  öopen/  fofjeeft 
ö;n  lömirant  fijn  3£eger  baneengefcbepöen/  met 

>en?db,  S^00*  nwfeonten  temettt  ban  bet  örtjg*boift  /  om  t\at 
ifcauc  OP  baer  toepnig  gelö*  gaf/  en  onöer  bet  felbe  &rug*' 
mw    bom  toa*  eenen  gemepnen  roep  /  öat  öen  Crt3- ïkt; 

tog  »ertu*  öen  niet  anöer*  ban  baer  aebtertoefen 
foiiöc  betalen/  öan  ban  öentijöaffjjttöerftulöinge/ 
en  öat  fp  ö'ouöe  refte  fouöe  moeten  op  öen  Coninft ban  ̂ pangtcn  foeften  /  ftet  toelfte  fp  boo?  te  groot 
acfjteröeel  reftenöen/  en  öen  anöeren  al-om  toaren 
oprocnenenöe/  en  raenten  alfo  ba|l  aen  fjet  muptt- neren. 

5©e  "Quptft  ban  Vlegels  Regiment/  leggenöetn 
aaffi118  fymwtaW  met  eett  Compagnie  n Ibanopfe  ftuptmn/ aap :u  onöer  Sttolo  2&a|ti  /  namen  ijat  ̂ teöenen  $eer  met 
leicnop  getoelö  tn/  öacr  ir\  belc  ban  öun  öooö  öïeben  /  fp 
fel     plonöeröen  fjet  ̂ teöeften  en  beö?eben  öaer  bele  moet- 

nDnp'    totl^:  <©e  <0?abe  3(an  3|acomo  25elgijofa  toteröe iiattfen-tot  ïjcnlupöen  gefonöen/  omöenlupöenmettooojöen 
en  feftone  beloften  te  paepen/  öan  fp  totlöcn  öem  niet 
ïjoren  fp?cnen  /  notftte  niet  inlaten. 

3£e  ̂ olöaten  ban<0?aef^enö?iHbanöen25erg/ 
rooföen  toel  300  <®ffen  uoo^  öe  ̂ oo?ten  ban  Ceulen  / 
ban  öie  öaer  te  Höarnt  miamen/  öefelbecenssöeels? 
rantfoenerenöe.  ^e  DefcOaöigöe  clacgöen  tot  25?uf* 
fel  /  öan  fp  cregen  toepnig  befetjeptg  /  en  öeöen  meer 
ftnaöen  öan  boo?öeel  met  ftaer  folliciteren ;  men  gaf 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 

S^Ü^Ü?  ftoandwö  » «naHcn  tn  öe  MME* 
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poten/  |clmont/  (Cntencn/  ïpere  entfrebSe* 
^upttueeröer»  Uepcn  tn  1 31anö  ban  ii  pi  /  ioben öe/  plonöercnöe  en  al-om  grote inoctSbuicb^SSl 

IBet  öefetoüöeberöeplisigecn  gcmarliclnlte  icne^ rnige/  omgmn  öen  *ötmrnnt  een  groot icclbaite geb?eeföe  en  apparente  mirmtnatie  ■  moer  Hp  bniam pemfeben  öaer  mette  och  Oen  nuööcl/  cnrtDoii 
gaeft  *p  öen  anöeren  teer ijgtit/  at* öe occafie futbo berepfcDte/  en  Ijp  toat  focuie  ttpt te recljtcn /  mlnU üet  öaertta  tn  3januarto  tn  jM>?uarto  toel  blcelt  /  als öe  ftromen  toel  ö?te  toeten  Ijart  gefloten  lagen  ban 
Ijet  f*/  fo  öattnen  ober-al  obermoebt/  nocfitanö en  maente  Ijp  nopt  eentg  preparatie  ban  pet  ©poft; 
Ipfttf  tegen  J^ollanö  boo?  te  nemen/  öaer  toelipin boo?leöen  jaren  altnö  occafie  gefoent  Oaööe:  macr 
nopt  fo  fcöone  al*  nu  Ijaööe  connen  becomen. 

T&  öen  ©oo?-tointec  öefe*  jacr*  /  toa*  öen  ̂ ertoge 
xban  3ïerfcbot  tn  Selanö  gecomen/  tot  Crupntn- gen/  aitoaer  öe  ̂ abinne  ban  «iiKcgen  fijn  Mm* 
b?otitoe/  tipt  '*  <©?aben-l^age  geecmen/  meöe  quant/  »t ».« öaer  tP  eentge  öagen  bp  öen  anöeren  toaren  /  op  ftopc  tfgSJ 
ban  bo?öcr  reconciliatie/  fo  fjet öerel  toa* /  betoiile ««feö«e 
fp  genoecö  alögefcïjepöen/  cmöeöiberfttewbattöe  2ÏÏL2*. fteltgte/  ban  malcanöeren  toaren ;  öocb  öaer  bid  Sb? 
anöer*  met  ban/  en  öe^ertcgbanJCerfcljot/  öoe^  *  *»> 
mael*  genoemt  J3pce  ban  Cijtmap/  fo  lange  fijn  JSe. ©aöer  leeföe/  to  öen  i9^obemöertoeöerbertroc^ciS 
«en  na  25?abanö  /  en  fijn  ̂ up*b^ou  tocöerom  na  *»ps- 
J*  <0?aben-J§age.  hwfe 

D€  üertog  Carel  /  €rf-©om  ban  ̂ toeöen/  ̂ >er^ toge  ban^uöetmannia/  toa*  25?oeöer  ban  ̂  
ïtan/  en  <©om  banöentegentooo?öigenConinnban^ 
.^toeöen  ̂ igifmunö  /  öie  ooft  Coninft  ban  éolen  i* :  JfBTf  °/ öefe  ̂ Sigifmunö  /  toefenöe  feer  ̂ eftiyt*  /  ftaööc  öoo?  «tZSÜ 
guaöen  raeö  gefocljt  in  ̂ tocöenin  te  boeren  öeSfc;  *>«$*» 
fuijtife  Religie/  toaerem  lip  cpnteujft  bpöe Staten !jn0^e; öe*  üp*  /  berclaert  t*  berballen  te  3tjn  ban  öe  Cro*  £»» 

ne  ban  ̂ toeöen  tn  't  <6oubernemtnt «  öie*  öe  ̂ 2tn=  **»e» ce  Carel  in  oefen  jare  1 599_  ttoee  ̂ mDatTaöetir*  ge-  SrtJ* 
fonöen  Ijeeft  aen  öe  peeren  Staten  <0enerael  öer  ©er-  ït«m 
cenicïtöc^eöerlanötn/  al*/  namentlijft/ öefóeerenbf» 
^acob  l^tlöe  en  gjoljan  jUStlfen  /  öie  ooft  in  €ngelanö  JfH 
getoeefï  toaren/en  berfocliten  mette  ©ereenigöe  ïan^  £Sïn> 
öen  in  eenige  onöerlinge  berbe-ntenifle  te  treöen  /  tot  ciaert 

goeöe  Alliantie  en  f€raft'nct ,  öaer  op  ften  goeöe  ant- .bertial' tooo?öe  gegeben  /  maer  niet  bolcomentlijft  Dt floten Sbmi 
too?öe  ■,  aengefien  öat  öe  Staten  öe*  atjft*  «étoeöen/  öe  €ro* 

öenan 
desen 

•  1  >  ■  aen  öen  Comn'ft  ̂ igifmiinöu*  gep2efenteert  Ijaööcn  / «  e" 
fe  toel  Defcljept  öatfe  geclaecï)t  öaööen  /  en  öaer  mort)*  öat  fp  inöien  \yp  fijnen  ̂ one  ©laötfïaum/  öoe  ontrent  :"„!" 
tenfe  meöe  Ijenen  gaen/  en  maften  gen  b?oujft  fo  fp  bijf  jaren  out  3ijttöe/  binnen  fc*  maenöen  in  ̂ toeöen  mm 
beft  conöen.  fonö  /  om  alöaer  na  bare  3©etten  en  ïïeltgie  Ijet  ityft  l*mJtl° 

ontrent  tn  't  ïefte  ban  december  /  ïjebben  öe  te  regeren/  fouöen  aennemen/  of  fijnen  232oeöer/,,J  Cc0* ^paenfetoel  1200  fterft  ban  alle  J&atien/  te  boet  en  hertog  ban  Jpinianö/  bet  toclfte  gent  ban  üepöen  ge^ 
te  paeröe  /  öe  ̂ tcöe  ban  3©eert  in  öe  föempen  inge-  fctjteöe ;  toaer  0002  boboer*  öe  J^ertoge  Carel  /  alle 
nomen  f  en  geballen  tn  't  ̂tcöeften  ban  ̂ amont  /  ge-  öat  tot  bet  Coninferijfte  ban  ̂ toeötn  toa*  beborenöe/ 
neraltjft  mupttnercnöe  /  en  bercoren  eenen  gjtaliaen  beroberöeopöejSConinftrijftöban^toeöencoflen. 
tot  eenen  Clecto  /  gettaemt  <3an  aionfo  iBatolicbi-  j 
no/  en  ban  öaer  #aeröebolft  <23to  ban  iBartine* :  paeöerift^pinola/^taliaen^enebopö/feerfipj™* 
öaer  to02öe  bp  bun  gefonöen  /  om  Ijaer  te  (tillen  /  öen  >  en  macljtig  ban  gelöe  /  Uttft  met  öen  Coninft  ban  ü,a/ pw 
Coloneï  <©afpar  ̂ apena  j  maer  fptoilöettbcm  niet  !<&pangien  een  2Cccoc2t  gemaeftt/  öat  bp  tot  fijnen  3mh«b 
ftoren  /  ijeiti  toecb- jagenöe  /  na  ftem  fcbietenöe.       I  coften  fouöe  toeru|ten  fc*  o3alept n  met  Daer  toebebo-  ®««; aNortèiNt«t^.  f^Hh^  /  ̂ rth^^H^Mrt^ren  en  gereetfcljap  /  en  öat  bp  öefelbe  in  ©laenöeren  fotoeKt 

fouöe  brengen  ■,  öe*  fo  fouöen  Ijem  alle  öe  ̂ cbepen  /  metu 
öie  Ijp  ban  öe*  Coninft*  ©panöen  fouöe  afnemen  /  jfcnfo» 
fjcm  al*  goeöe  23upö  enp2infctoe-getoefentoo?öen.5|Jan, 
<Ober  fuift*  ti^t  bp  öe  boo2f3  fe*  <0alcpen  toegeruft  gim/uc 

en  ober  öe  öieptenlanröeCuflenban©2anftrnftge'ftp«'^' bjacljt/  en  toeröen  ontrent  congnet  in  252ittagraen  }£££ 
gefien/  in  't  lefte  ban  aitiguflu*.   3&eConingtnne8K*ft« 
ban  Cngelanö  beeft  laft  gegeben  bare  <0O2icg*-<écbe- 

»tn?et»*  •^tn  tcömirant  öit  al-om  fienöc  /  en  b2efenöe  nocö wtSfctt  toccl  nieecöec  oproer/  fo  hpfe  bp  öen  anöeren  btelt/ 
•jjn?u>  beeftfe  gegeel  toijt  ban  öen  anöeren  beröeplt  /  en  ftem 
ï«ijeei  öe  öattet  bun  beeiongeraöen  en  ongelegen  toa*/  om 
SS  anan  öffdUe  tn  't  ïanö  ban  Clebe  en  't  Eanöt  ban  «tëulift in  <0arntfoen  te  bouöen  /  fo  beeft  bp  eenige  ïïegimen* 

ten  tn  't  Eanö  ban  ïutfenburg  en  Jamen/  eenige 
tn  't  ïanö  ban  Limburg  en  ©alftenburg  gefonöen  / om  öie  ban  2ïrtf)op*  en  ̂enegoutoen  naöer  te  toefen  / 



5  «4 Het  fes  endertigfteBoek 

ïbuöi:. 

«aiepeniwnssoi&omwctt/  omtjaerboo?  töatbanDe&lHpS 
*"  te  liouörn  /  en  Defetbe  «©alepen  öc  mtomften  alDaer 
f1*'"'  te  beletten.  <Dc  <£ngelfe  een  toijle  op  De  Culten  Dan 
b  e'"e.i  SD^nunjB  te  bergeefo  bertoatïjt  Beffen**  /  en  nu 

obernetomen  toefenDe/  fo  3ün  Defe  fes*  <0aiepen  on- 
nerftensr  met  een  ftljonen  boo2toinb  /  tomen  3epicn 

D002  De  ̂ooföen/  tuficben  £al#  en  toelieten  /  en 
necne  «gcljepcn fienDe /  boeren $002Dtoaert op/  om 
De  3&cDcrianDfe  <Oo2logö-<§tl)epen/  leggenDeopDe 

Cuften  ban  ©laenDeren  /  onDer  't  belepb  ban  Den 
©eere  SlDmirael  ban  SelanD/  ̂ nftimi*  ban^af; 

fan  /  bctoelne  mcenDcDat  D'€ngelfe  Den  pao  tufltljen 
De  éoofDen  toel  fouDen  betoaren  /  en  alDitó  baer  tour£ 
UouDenDe/  alö  ban  $002Den  niet  bertoatljt  /  toerDen 
niet  gcfien  oferfeent/  Dan  feer  late  ban  tien  ̂ tftepen 

ban  «Oorloge/  Die  feer  Daer  tegen  fetjoten  /  maer  ge; 
noegï)  te  bcrgeefS  •,  toant  fp  Booztoinb  met  bollen  ge; 
töDe  Den  1 1  ̂ eptemlmo'  in  De  i|aben  ban  ̂ luptf  ge- 
5cnlt  3ün/  trots  in  De  #aerttoaren  met  boojOeeltnf; 
tenen  De  sanöeh  in/  en  raenten  alle  tn  Del^abenin 

t  gefsc \)t  ban  öliflïngen  I  Doetoel  niet  al  fonDer  frtja; 
De;  toant  eenen  Den  maft  afgeftboten  toert  /  en  een 

anDer  ftranDe  in  't  intomen/  Daer  fp  alle  bet  gereed 
fcOap  en  tëoln  moffen  afnemen  /  en  namaeio  aifo  ge* 
licljt/  toeclj  tregen ;  maer  onüequaem  tot  baren  /  tot 
Datfc  met  feer  grote  toften  toeDerom  toegerufi  toaó. 

D€  ©eer*  $gem  ban  De  Staten  <8enerari  jSoel  De 
Caron/  ftlj2eef  ban  aionöcn  Den  20  ̂ cptemb. 

aett  Den  ̂:ere  ban  «CUDenüarnebelD  /  SCDbotaet  ban 
öoianD/  Defcn  nabolgenDen  23?tcf/  DcroerenDe  De 

fafte  ban  De  45aiepcn  en  anDer 0. 

Mij  »  Heere  ', 

Yzijn  hier  feer  bedroeft  geweeft,  verftaende  dat 
de  Galeyen  in. Sluysgearriveert  waren.    Hare 

taan  örn 
*eeie      m-wr 
agtnt      1T  7 
Cocon  I    11/ 
aen  ben       Ff     Majeft.fo  fy  van  Muniwith  tot  Hamtincourt  was 

mm>    gecomen ,  verftond aldaer, dat  de  voorfz Galeyen  vbor- 
taecöan  by  Calis  waren  gepaffeert,  was  wonderlijk  toornich , 
1M»       dat  haer  Volk  en  hare  Schepen  die  hadde  laten  paffe- 

&?•/*    ren  ,  of  immers  na  defelve  Galeyen  niet  beter  had- 
reiW     den  toegelecht;   dan  fo  fy  verftond,  dateenige  Sche- 
öecotn*   pen  van  Oorloge  van  den  Lande,  defelve  in  den  jacht 

b e  SS    na<iden  1  fo  hadde  fy  feer  goede  hope ,  dat  de  onlè  beter 
ïcpen  «n  devoir  fouden  doen ,  dan  de  hare  gedaen  hadden.    Het 
anöee»     fchijnt  nu  door  het  rapport  ,  dat  indien  mijn  Heeren 

**at*'      eenige  Schepen  (al  hadden  't  maer  drie  of  vier  geweeft) 
(Fol.40)  voor  't  Gat  van  de  Sluys  hadden  liegende  ,  dat  defelve 

Galeyen  by  forcein  de  Wielingen  hadden  moeten  inlo- 
pen.   Somma  watter  van  is ,  wy  hebben  nu  het  nafpre- 

ken,  en  is  wel  fpijtich,  datmen  op  defelve  niet  beter 
heeft  connen  paffen ,  gemerkt  men  fo  lange  te  voren  ge- 

weten heeft  hare  comité ,  en  dat  fy  in  Normandie  op  de 
CuftvanVrankrijk,  lagen,    Hare  Majeft.  is  nu  weder- 

om getrocken  van  Hamtincourt  na  Munfwith  ;  want 
het  fchijnt  datfc  tot  Hamtincourt  niet  wel  heeft  connen 
flapen,  of  immers  fo  wel  niet  te  paffe  geweeft,  alsfy 
haer  wel  elders  vind.    Sy  vind  het  huy  s  te  fomber  ofte 
fantaftijk,  ook  heeft  fy  daer  noytgacrne  geweeft,  men 
meende  nochtans,  dat  fy  daer  een  goede  wijle  foude 
hebben  gebleven.   Sy  fchr  ij  ft  jegtnwoordich  aen  mijne 

Heeren  de  Generale  Staten ,  in  't  regard  van  't  volk  dat 
fy  noch  acht  in  Zeland  te  wefen ,  en  hoewel  ik  wel  weet, 

"Rycodede,  feggen  my,  datdatdeprincipaelAEntre- 
prinfe  die  hy  aengevangen  hadde  te  doen  ,  niet  was ; 

maer  dat  fy  in  d'andere  (die  fy  my  ook  verclaert  hebben) 
veel  meer  voordeels  en  prorijts  fouden  hebben  gehad  , 

dat  fy  achten  dat  defelve  by  niemandts  beters  föude  mo- 
gen geinterpremeert  werden .  danby  mijne  Heeren  de 

Staten  :  Waer  toe  fy  ook  van  haerliedcr  wegen  ,  in- 
dienmen  hen  daer  in  mede  wilde  admitteren,  eenige 

Schepen  van  Oorloge  fouden  voegen ,  ofwel  een  goede 
fomme  van  gelde  tourneren  ,  als  twee ,  drie  of  meer 

duyfent  ponden  fterlings,  behalven  dat  fynaadvenant 
van  den  buyt  fouden  mogen  gauderen  ;  dan  fchenen 
eyndelinge  noch  liever  te  vreden  te  wefen  ,  dat  mijn 
Heeren  alleen  defe  Entreprinfe  in  handen  lbuden  willen 
nemen,  dan  dat  fy  foude  achterblyven  en  ongedaen, 

door  dien  dat  mijn  voornoemde  Heeren ,  miffchicn  nie- 
mand, dan  de  gene  van  haerliedcr  Natie,  daer  in  fou- 

den willen  admitteren  :  gemoveert  zijnde  uyt  goeden 

yver,  om  foveel  ongerief  aen  den  Vyand  tellen,  twelk 

fy  voor  voordeel  en  profijt  fouden  achten ,  lèlfs  in  haei- 
luyder  particulier  ,   evenverre  dele  Entreprinfe  eenen 
goeden  uytgank  conde  nemen  ,  dan  bevond  wel  dat 

'fy  daer  in  liever  fouden  contribueren.    Defe  Entreprinfe 
foude  moeten  ten  langften  begonft  worden  half  No- 

vember ,  of  uyterlijk  in  't  eynde ,  maer  met  meer  voor- 
deels ,  indienmen  in  O&ober  gereet  conde  wefen ;  daer 

(ouden  toe  dienen  ten  minften  acht  Schepen  van  Oorlo- 
ge en  twee  Pinaffen  ,  de  viere  van  $^o  Tonne  groot, 

d'andcr  viere  van  z$o  Tonnen ,  en  de  Pinaffen  nadifcre- 
tie:  Meenen  ook  datmen  met  fes  of  fevenhondert  Man- 

nen ,  tot  goeden  eynde  van  defe  Entreprinfe  foude  con- 
nen geraken;  doch  waer 't  mogelijk  duyfent  mannen  te 

crijgen  ,  als  Comberland  hadde  ,  meenen  datter  geen 
dangierter  wereld  in-dele  Entreprinfe  foude  connen  val- 

len,- maer  datmen  fonder  fwarigheyd  daer  van  meefter 
foude  connen  worden.    De  Schepen  fouden  moeten 

voor  negen  maenden  gevictualieert  worden;  want-fy 
tot  May  toe  uyt  fouden  moeten  blyven.    Bevinden  ook 
dat  defe  Entreprinfe  de  geheele  Navigatie  van  Ooft-In- 
dien  foude  bevryden  ,  en  datmen  van  daer  de  Carac- 
quen,  die  in  Meert  leftleden  (in  number  van  feffe)  uyt 

Spangien  na  de  Indien  zijn  getrocken ,  in  haerlieder  wc- 
dercomftc  foude  connen  attrapperen.    In  den  eerften 
hebbe  ik  weynig  op  defe  opininge  geacht ,  totdat  ik  my 

breeder  gein  for  meer  t  nebbe,  wie  defe  Coopluyden  wa- 
ren ;  maer  het  goed  rapport  dat  ik  van  henluyden  hore , 

heeft  my  ook  geroert  te  wenfehen ,  dat  mijn  Heeren  de 
Staten  daer  toe  middel  èn  macht  hadden  ,  om  die  in 

't  werk  te  Hellen,  miffchien  dat  de  Schepen,  die  hare 
Majefteyt  tot  hare  affiftentie  heeft  begeert,  noch  gereet 
zijn ,  en  fouden  tot  fuik  een  exploiót  wonderlijk  wel  die- 

nen ;  ook  al  ift  fo ,  dat  fy  tot  't  felve  Explioct  maer  defti- neren  tien  Schepen ,  ten  ware  maer  goed  datter  meer  toe 
conden  gebruykt  worden ,  om  die  Entreprinfe  te  meer 
verfekert  te  maken.    Indiender  dan  eenige  apparentie 

ware,  dat  mijn  Heeren  tot  het  aennemen  van  defe  En- 
treprinfe fouden  willen  verftaen,  (oude  daer  toe  een  ex- 

pres overfenden,  om  die  in  alle  hare  circumftantie  aen 
te  comen  dienen ;  fo  fy  my  die  hier  ook  in  gefchrifte  voor- 
gelefen  hebben,  en  lbuden  eerft  defelve  gaernetewege 
gebrocht  hebben ,  by  een  Compagnie  van  Coopluyden; 
maer  fo  niemant  apparentelijk  daer  toe  foude  willen  ver- 

ftaen ,  fonder  alvoren  d'Entrerpinfe  te  weten ,  waer  toe 
fy  te  feer  gedivulgeert  foude  worden,  fo  achten  fy  dit 

dat  uwe  E.  d'originele  Brieven  fult  lefen ,  nochtans  heb-  een  fekeren  weg ,-  hebben  ook ,  foo  't  fchijnt ,  veel  jaren 
be  de  Copye  hier  bygevoecht  ,  willen  fenden  ,  met 

't  gene  Sir  Robbert  Cecijl,  my  daer  opfehrijft.  Ick 
wenfche  wel,  dat  den  Generael  Veer  wederom  by  fijn 
Excell.  ware ,  waer  toe  ik  hem  noch  van  dage  vermaen- 
de ;  hy  fegt  dat  hy  noch  voor  dartien  dagen  fijne  affairen 
heeft  uyt  te  rechten;  maer  ik  vreefe  dat  het  wel  langer 
fal  aenlopen ,  nadien  ik  den  voorfz  Heere  hadde  gefpro- 
ken,  heeft  my  den  Brief  hier  bygevoecht,  gefchreven, 
die  ik  ook  goed  gevonden  hebbe  aen  u  E.  te  fenden. 

Daer  waren  van  dage  by  my  ee-nige  Engelfe  Coopluy- 
den, bekende  van  on  fe  Natie,  en  die  genoech  de  prin- 
cipale mededeelers  metten  Grave  van  Comberland  ge- 
weeft hebben  ,  doe  hy  fijne  lefte  Entreprinfe  in  Porto 

daer  op  toe  gelegt,  en  die  wel  in  alle  hare  ftucken  be- 
dacht ,  en  feer  vorderlijk  gevonden ;  en  hebben  eenen 

bequamen  en  getrouwen  perfoon  ,  die  fy  daer  toe  ge- 
bruykt-hebben,  dan  ik  achte  dat  de  plaetfe  feer  wel  ge- 

frequenteert  en  bekent  van  die  van  onfe  Natie  is,  V.  Q. 
I.e.Q^C.  ofk.R.g.  Wilt  my  metten  eerften  ontbieden 
Ja  of  Neen.    By  de  letters  in  cij  fer  fal  uwe  E.  de  name 
van  de  plaetfe  weten.     Hier  is  van  nergens  geen  nieus. 
Ik  hope  dat  uwe  E.  mijne  voorgaende  wel  fult  hebben 
ontfangen,enverlange  na  uwetijdinge.  God  de  Heere 
wil  uwe  E.  in  lange  gefondhe yd  bewaren .    Onder ftond » 
Uwe  Ed.  dienftwilligc  ;  en  was  ondertekent  Notl  de 
Caron.    Van  Londen  den  2o  September  i  f  9?. 
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59* Vervolg  der  Neder! andfc  OorWen, 

SSSf    "®*  «5af  epen  öfc&pirtola  instop*?  geb?atfjt  baöbe/ 
nia,  maeftten  f  jet  Sanb  beïe  moeten/  bPfonberoieban 
m  en  k;eelanb ,  toant  men  moft  gcftabïg  bob?  bet  <*3atban 
f*ï  be^üips  bouben  eenige  ban  be^tbcpen  ban<©02loge/ 
2,p   om  bc  Ctaiepcn  binnen  te  bouben  /  betoelfte  ais  Det  ftil 

m  ca*  toeber  toaö  tipt  quanten  /  en  eenige  &tfjepcn  befp?ott; 
/"?"    gen/  ais  öte  b'ecn  ben  anberen  boo?  be  ealmtc  niet  ton* 
le*ft    ben  belpen/ of  bp  tomen:  Crt onber anberert quanten öefe  «Balepen  tipt  /  en  begonnen  bet  <&02logtf  ̂ cbip 

ban  Capitepn  £egter/  eenctoeft  Capitepn  te  toater/  fp 
roepben  af  en  aen  /  op  (jent  febietertbc  cri  groot  gctotlb 
op  riem  boenbe/  en  Op  conbe  bent  ban  becalmte  niet 
rocren/gelijft  een  33ogel  fonber  bleugelen ,•  tik$  fp  bent 
aen  boo?t  quanten  /  en  meenben  fjem  fijn  fioer  attttt 
upttt  liebten/cn  met  ̂ arpioencnfocöten  fp  fjjn&rfjip 
bafl  te  maften  /  en  mebe  toetb  te  fïepen  •,  maer  aifo  fn 
t'elöcnö  met  beïe  «tftëufqucttiere  fo  begroetet  toerben  / berginft  ben  ben  luft  /  en  moften  ten  laetfren  aftoijwen , 
enbet^fbipmeermaelöbaniietgi:of<0eftl)utber<i3a^ 
Iepen  tooifeboten  3ijnbc  /  igfecebefcbabigtenlcïtge; 
too?ben.  <©cn  Capitepn  gegier  /  met  tocl  ttointig  an- 
öere  ban  fnn  ©olö/  gequetft  3ijnbe/met  ttoaelf  boben/ 

|t#  nocb  tot  ©liffingen  in  beboubenber  Danb  gecomen  / 
met  groter  cereit. 
^e  Eelanbertf  fonöen  terftonb  baer  toeber  een  an- 

ber  <©o?logtf  <§cljip  boo2  /  bat  in  Cngclanö  gemaeftt 
toag/  en  bat  meer  C5efcljut£  atbter  upt  ïjabbe  leggen; 
baer  op  befe<0alepen  ben  ncgentienben<öctober  toeber 
upt  quanten  /  en  in  be  caïmte  groot  getoelb  op  beben  / 

©e  ©a<  met  op  en  afroepen/  en  baer  op  te  feiten  i  maer  alfo 
ipen     öe  anbere  ̂ cljepen  toat  minb<$  en  ftoelte  cregen  /  en 
■«SS "  §m  naerberben/fo  fteerben  en  roepben  fp  teeftont  toeeïj/ en  al$  bet  \3iatpljt  /  roeben  fp  terfïonb  tegen  ben  toinb 

op/of  begaben  baer  tufferjen  be  sanben  /  baer  be 
^cDepen  baer  niet  ftonben  bolgen ;  en  baer  toerbe 

oöén/ïomeermaelö  gerappo?teert/  bat  öefe  <0alepcn  groot 
iiabw  Uerliejef  ban  ̂ laben  en  ©olft  in  Ucfc  ttoee  gebeen- 

ten geleben/  en  ober  be  bonbert  boben gelatwtbab- 
ben. 

3&t  Sflömtralitepten  ber  ©ereenigbe  ̂ ebcrianben  / 
refolbeerben  ooft  eenige  grote  galenen  te  laten  boir- 
toen/boo?  itimiik  ban^utmfteeften  boo?  befe<0alepen 
groot  tooo2beel  meenben  enberboopten  te  crijgen/boo? 
fret  upt  en  inbaren  ban  bare  ̂ aben:oi>nber  tt  befcfiut-' 
tiitgc  ban  iiz(i  <0afepen  /  berftouten  b^n  ben  cencn^ 
ttointigftcn  «öttob?i«  feö  ̂ upnfterfe  <©o?logtf  &t\)v 
pen  upt  te  baren  •  maer  toerben  ttoee  baer  ban  toeber 
in  gejaegt  /  anbere  ttoee  toerben  genootfaeftt  te  tfran- 
ben  /  't  ©oift  meefl  ontcomenbe  /  tenigz  bccb?on^ 
ften  /  en  tien  of  elf  toerben  baer  gebangen  /  en  tot 
©Uflfïngen  geb20rtjt  en  gebangen.  5^e  ttoee  ïefte 
^cöepen  geraeftten  t'^eetoaertef  in  /  ban  toerben 
ba'boïgt/  en  een  toerter  ban  geeregen  en  genomen/ 
baer  ban  batter  negen  en  ttointig  tot  ïlottcrbam  ge; 
bangen  too?ben  /  alfo  baer  geen  quartier  ter  ̂ ce 
toa& 

tocc  ge. 
iccbttu 
lücr  De 
.aiacrt 

il? 

flatiit, 

Banu* 

Itöan» 
ten  en 
8<tJan* 
gen. 

ölotc 
bande 

n(gae 

W^  bebben  boo?  berbaeït  /  bat  SJonft  -t^cer  gieter 

ge  ̂ tipb  en  $002b-l$ollanbfe,   ̂ Tan  <©erbiantft boerbe  be  3Bitte  ©Jagge/  en  toaren  onbet  fnn  3tö miraejftljap  mebe  gefteit  Eelanbei^eniRaeö-^clie^ 
pen  :  €n  be  mam  mam  boerbe  C02nciiö  <©c- lepnf5  ban  ̂ Uffingen/  baer  onber  mebe  gcflclt  toa ren  fommtge  .f^ae.ö-^cljepen  met  ̂ ooib-feoHan bcrö  /en  boeren  alfo  berbeelt  onber  malcanberetu 
^aterbag  ben  29  map  1  bebüen  f»»  t  Eanö  ban  Ca u$  geften/  aitoaer  öe^ébepen  op  bc  Ipe  gelept  beb 
ben/en  tracfjterfre  ingetoarf \u  ̂ c  &ccrc  «6en,  Uecft 
eenfebote  gebaen/  en  arbter  een  ̂ 2inren  ̂ iagge  tiPt? 
getoo2pen/  't  toekft  t'clftcn  be  fepn  toa^  /  bataloban be  Capitcpnen  aen  t  boo?t  tomen  moften  /  om  metten 
<0eneraei  te  fpje&en  /  en  eenige  faften  metten  anberen te  communiceren.   *©en  1 1  giunij  i$f  be  bowft  ©lotr 
ontrent  be  mibbag  met  malcanöeren  gecomen  "ontrent be  Caronia/altoaec  fp  binnen  feboottf  ban  beoDpanö* 
43efc|)ut  anïterbcnopaclitWen  ©abemen/  biribenbe 
albaer  boo?Dp  be  &taïi/  en  aebter  't  Cafrcel  ban  be Caronia  leggenbe  fc^  OalWocneit  /  een  ©uift/  b2ie  an- 

bere grote&cDepcn/nocb  bi)f  of  fe^eïjepen  ban«OC2 
loge/  brcbe&paenfc  albaer  opbe  Cuften  banelflbö' toarengeb2upftent:e/  en  20.  iFrancopfen  /  gelabenmet 
-Cartitoc/  geltjft  fplupbcn  boicomelyft  boo?  een  perfoon albaer  op  beCuftcn  bccomen/onberrigt  luaren  getooid 
ben/fulfijï  toaeraebtig  te  5ijn ,  en  babbe  be  (©ener  toe! 
berboopt/  alle  be  boojnocmbc  ̂ cbepen/  bettoare 
boo?  eenige  23?anb-^cljepen  of  eenige  anbere  mibbe^ 
len  te  boen  runneren  maer  toa?$  't  felbe  niet  mogeliift/ 
fo  obermitö  be  grote  mcommobitept/  fo  ban  'tae^ 
toelb  ban  't  <0efcbut  /  als  Bolft  in  3©apenen  /  bat  fp baer  ten  oberbloeb  bonben,  fp  bonben  baer  ooft  bet 
grote  nieutoe  <©02logo-^cbip  ban  Imfterbam*  SDie 
ban  ber  <$tab  en  t  Cafteel  fcljoten  öetoeibig  in  be 
©lote  met  I)«b  grof«ü5eftljut/  ontrent  2.  jofcfjoten  • 
maer  beben/  <0ob  lof  ganfeb  geen  febabe/  't  tocift  na 
menfcOen  oo?beel  oumögciijft  fti^mtcïncfcni  toant 
fp  geen  fcöepen  nocb  menfcljen  en  raefitcn  alleen  bet 
^cijip  ban  üKop  Sambert  /  maer  reeb  toepnigtj 
ftljabe  /  niet  jegenflaenbe  bc  ©lote  fo  tiicl}t  bp  ben  an* 
beren  lag.  <©e  «Oenerael  bebc  fijnen  fiacb  enbe  alle  be 
Capitcptcn  aen  boo2t  Comen  /  en  op  ujn^cöfp berga- 
bcren  /  toatmibbelen  men  beft  moebt  aentoenben  /  om 
öe  «^tab  en  ben  Bpanbt  aen  te  grijpen ,  ban  toerbe  niet 
raebfacm  gebonben/obermits  ben  ©panb  fo  fterft  op 
fijn  boebe  toais  /  en  bat  \p  toel  o  ber  bijf  toeften  /  fo  ban 
3flnïftcrbam  alö  ban  be  jpranfeben  /  ban  bare  comftc 
berabbereeert  toaren /  fulfts  iiatfp  nocb  bien  abonb 
ban  baer  febepben  en  bare  repfc  bcrb02berben  /  fonber 
eemg  profijt  albaer  te  tonnen  boen»  ̂ onbags  ben  t$ 
^unij  ï)uft  ben  «©enerael  f cbcrpelijft  belaft  /  bat  bent 
niemanb  foube  berb02bercn  binnen  <Scfteep0*boo2t  te 
fpeien/  ©er&eercn  of  met  teerlingen  /  't  sp  om  gclb  of om  niet/  oft  op  belofte,  ̂ en  25  ̂ nnij  3eplben  na 
Hlanb  /  om  't  fclbe  te  berftennen  /  en  bebben  geficn  öat> 
tet  lancerotte  toao/  nocb  «n  clcpn  ïanbcften/'ttoelft tufTcb^n  bepben  lag/  gbcnacmtSMlegamca  en  nocb 

een  €planb/  genaemt  5Fo?te  ©entura/  'ttoelftcen £anb  isS  met  feer  boog  gebergte.  <€toee  upren  na  ijen 
mibbagb  bebben  bet  €planb  ban  groot  Canarien  ge^ 
fien  en  aitfbóen  nocb  een  toepnigb  boo2tgelopen ;  maer 
aW  ben  <0enerael  geficn  babbe/  battetfefterajrftbct 
ianb  toas  /  D«bben  fp  altcfamen  baer  sepkn  ingeno* 
men  /  en  op  be  Ipe  gefmaftt  /  en  fo  blijben  leggen/ 
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ban  ber  vDoeg/  <©enerael  banbe©lotebanbe 

Bereenigbe  $e berlanben  /  betociftc  na  «^pangicn  ge-- 
ifanöeii  beftineert  toad  ennab'^nbicn/  tot  afb:euft  ban  ben 
?8t"  Cottinft  ban  ̂ partgten/  en  tot  bienft  en  boo2beel  banbe 
nteBöJnöoo2noembe  ©ereenigbe  ̂ anben  /  oo2lof  genomen 
*pan*  beeft  ban  ben  $2ince  |Baurit5  ban  ̂ affau  /  boo? 
mm  bommel/  omfrinerepfetebojberenj  fo^O^ntetteitot  bat  bet  ttoeebeguartteroberftrcftentoatf/  en  al^ 

jLaïbeti  ©lote/liggcnbeten?Cnfterboo2ben252ielc/op^nn^  boen  toeber  3epl  gemaeftt  /  en  na  Ijtt  Xanb  tóege^ 
toeae.    bag  ben  25  IBap  /  mettet  acneomen  ban  ben  bnge  / 1 3eplt» 
tufi/oct.  öen  totnö  ̂ 00?ö  en  ̂ oo2bten  boften  /  liebtenbe  nun 

oratTn  anteqs  /  met  feboon  toeber  in  Eee  gelopen/  fterft  toe  - ?2£c/nafenbe  ontrent  70  Eeplcn  (nntgefonbert  tjet  mcutoe 

tjtcaw^cfjtp^nn  ̂ o^ioge  tot  acmftcrbam  toegcruft)  't  toelft 
?£i A^fpbaernabonbencomenbanbeCarome/  altoaerfp 

4  '  na  batfe  ben  28  map  upte  3® telingen  ge5eplt  toaren  / 
ontmoeten  Bet  «Scbip  ban  a®iilemï©ircftf3CIoper/ 
tóefenbe  tUbmiraeï  <©enerael  /  genaemt  <©?angten/ 
baer  gionft-^cer  peter  ban  ber  <©oe#  op  toas  /  enbe 
boerenbe  boben  een  <©2angie  ©lagge  /  enbebbcnbe  in 

<qn  «5eneraelfc&ap  ettelöfte  ̂ ecianbertf/  met  fommt^ V.  3&eel» 

'^©en  z6  «ïunij  3ün  fp  boo?t  met  bare  Blote  geco©É  ̂  
men  ten  anfter  /  onber  't  <£pïanö  ban  groot  Cana^  netact 

rtcn  /  hittit  bp  Wet  groot  Cafteel/  't  toelft #0020- £'«ec f^oo?btoeft  ban  be^tab  lept/  en  bebben  feer  bappergje5fc 
in  be  ,£cftepen  beginnen  te  fr bieten ;  maer  ben  ©ee-  nmt  e^ 
re  <0enerael  metten  ©ice-3tbmirael  /  bebben  't  beert*p*ane 
bicflt  onber  'tCaiteel  gefet  met  ö'anbtre  ,i§cljepcri/bie°J" bet  ftoaerfte<©efcbut  op  babben/  en  bebben  fo  eencana* 
toijle  met  grof  Ctefcbut  tegen  ben  anberen  gefcljoteniwö. 
3»en  <©enerael  to02be  boo?  fijn  grote  maft  en  boo?  fijn 
©afaen-maft  gcfcftoten/enbïn©ire-3Sbmfcael/te  toe? au  aa  ten/ 
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ten  I  bet  groot  nien  ,&cbtp  l»an  2CmfterDam/  toas  toel  [  Ders  bleben  op  Den  toater-bant  iegge»/  fo  Dat  fp  alle 

9 

fes  of  febenmael  meDe  ötoars  Doo?gefchoten/io  Datter 
fommige  «golDaten  en  25ootfgefellen  om  ïjais  qua^ 
men/  eer  fp  in  De  floepen  traDen  /  omnaSlanDte 
roepen  -,  en  als  De  Schepen  f  iet  Cafteel  nu  DiftmaelS 
meDe  geraeht  baDDen  /  fo  Datfe  Den  moeD  toat  lieten 
ballen  /  fo  Datfe  fo  feer  niet  meer  fchoten  als  fp  geDaen 
baDDen  /  fo  5ün  De  ̂ tatife  elft  met  haer  floepen  tooi 
^olDaten  na  3lanD  toegeroept  /  en  De  Schepen  Die  op 
't  Cafteel  niet  feïjieten  conDcn/hebben  hun  <©efchut  na 
tfrange  toegeftelt;  toant  Den©panD  D2ie|fêetalen  fhi^ 
hens  op  't  flranDe  haDDen  flaen  /  en  Ijcel  Dift  ban  Bolft 

Den  nacht  alt'famen  in  fïag-ojD2e  toaren. 
<©es  mojgens  b?oeg  Den  27  gjumj  /  30nfe  met  alle 

De  feben  (£coupcnbidjtonDerDc^taDCanarienges 
comen/  en  bleben  Daer  fo  een  toepnig  in  fïag-02D2e 
ftaen;  maer  obeimits  Dat  fp  ban  het  Cafteel/  bat 
aen  be  <§taö  lepb/  fo  Dapper  onbec  ono iBolcft  fcl)o- 
ten  /  3ün  fp  met  ttoee  (Ccoupen  onDer  cenen  25erg  ge* 
troeften  /  Daer  fp  een  toeprag  ban  ï)et  Cafteel  beb?ijt 
toaren;  toant  Die  ban  liet  Cafteel  DebengtotefcljaDe 
onDer  ons  mïU  /  eer  fp  haer  boo?  't  Cafteel  begraben 
DaDDen  /  toant  fp  altemets  bijf  of  fes  met  eenen  fcljeut 

• 

ftonben  De  ̂ paenfe/  Daer  De  onfe  aen  3lanD  motten  I  fchoten :  Ifêaer  als  fp  nufagen/  Dat  ons  ©olft  haer 
romen.»  nu  De  <0enerael  met  alle  De  floepen  meelt  |  een  toepnig  tegen  IjetCafteel  begraben  haDDe/  lebben 

bp  Den  anDerentoaren/  fo5tjnfpalt'famenna3lanD 
toegeroept/  en  fo  een toijle  tnDS  fchut-gebecht tegen 
malcanDeren  geïjouDen  ,•  maer  Den  <0enerael  fienDe  / 
Datfe  ban  flranDe  niet  topen  toilben/  ijtf  met  een  cora- 

gieufen  moeD  aen  HanD  geballen  /  en  alt'famen  totten 
miDDei  toe  in'ttoater  gefp?ongen/en  fo  tegen  DenBpanD 

geborbten  /  fterfc  toefenDe  aen  lanD  ontrent  1  atoo  man- nen ;  maer  Den  ©panD  meDe  cloeftmoeDich/  en  toouDe 
noch  ban  fttange  met  tobben/  fo  Datter  al  fommige 

^olöaten  en  25ootfgefellen  ban  b'onfe  om  hals  qua; men ;  toant  bet  Daer  feer  quaeD  toas  /  om  aen  lanD  te 
comen»  Ban  öe  BpanD  bleeffec  ontrent  $6  D00D  -,  Den 
<0ouberneurtoerb  fnn  recljter  bcenafgefcljoten/  fo  Ijp 
te  pacrbe  fat.lonfter  gieter  ban  Dee  3£oes/C>enerael 

5*>  ban  De  ©iote/eerft  aen  lanD  fp?iugenDe/too?öe  met  een 

SU  $»&  tn  fnn  iinher  been  gefteften/  met  noch  bier  toon; 

©3"v    Den  in  't  %\\f  I  en  toas  in  groot  pecnuel  ban  't  leben  te 
grquetit.  berliefen  /  fftnber  een  ̂ olDaet  Die  Den  feïben  «3>pan; 

giaert  bootftaft  /  Die  t  Hem  meenDe  geDaen  te  Ijebüen  j 
Des  «öeneraeis  ©acnD?iclj  too?De  Daer  meDe  D00D  ge* 
fchoten  /  en  Den  Euptenant  odenerael  in  fijn  beel/  Ca- 
pitepn  Cn^ft  «1  't  ïjooft  /  bier  «^olDatcn  D00D  /  en  1 5 
gemietft  inDe  ̂ acïjt  ban  Den<0eneiael/  eer  f?  aen 

't  EanD  conDen  comen ;  maer  até  D'onfe  nu  al  eben 
Dapper  aenbielen/i$  Den  ©panD  ban  ftrangegetoefeen/ 

beilatenbe  Dun  <0cfcl)ut  /  en  5ön  t'famen  na  De^taD 
gelopen  /  m:DeD2agenDe  Ijaren  <0ouberneur  /  Dat  een 
Crupg- ©eer  toaö.  3£e  ̂ paenfe/  Die  op  Itcange  Dooö 
lagen/  toerDen  terflonD  ban  De  onfe  uptgetogen/enonfc 
DoDen  too?Den  begraben.  SClgonsBolHDettuangenu 
in  baDDen  /  bebüen  fp  ben  terlïonD  in  flag  o?D?e  geiteit/ 

en  De  leDige  floepen  toeDerom  na  De  Schepen  toege^ 
ftiert/Die  terftonD  bol  ©oib  tocDeromgebtert3ün:iïl.ö 

fp  al  t'famen  op  bet  lanD  toaren/Die  boo?  eer|l  Daer  toe 
gecommanDeert  toaren/öeböen  fp  tjaer  tn  feben  (€rou- 
pen  gcftelt  /  Heen  toefenDe  24  Compagnien  dëoioaten 
of23ootfgefellen/en  Daer  bolgDen  24  53aenDelen/en  $n 
Doe  een  toepniclj  boo?tgemarc[|cert/  eenenttointig 
Dife  in  fïag-o?D?e.  mbu$  tn  ffag-o?D?e  flaenDe/p?efeu* 
teerDen  fp  bet  Cafleel  op  te  getoen  /  bcljouöen^  lüf  en 
goeD/ leggenDe  ontrent  een  mijle  beneDen  De  «§taD(Dat^ 

S**iL  men  noemt  De  palm)  Daer  op  binDenbe  negen  feer 
mraS   fcDone  «^tucfteu  betalen  <e»efcliut  en  fejSffercltuc; 
ban  öcc  km/  met  alle  gereetfcljap  en  36nuimtte/  met  noclj  Der- 
^%n  tig  itoerö.    gin  bet  Cafteel  toaren  ontrent  60  ̂ pan^ 

SSL'  giaerDen  Daer  op  leggenDe  /  öeljalben25otrcftieter3S  en ment,    boeren  /  Die  meDe  ontrent  20  jlerb  mochten  toefen  / 
fjet  leben  iö  ben  gcfcljonhen/  mits^t  feibe  rantfoene- 
renDe/  De  refte  toacen  ban  't  febieten  DooDgcblcben  of 
geblucDt-    "®z  <5ebangenen  too?Den  altfamen  op  't 
«^cbip  gebjaebt  /  't  toelb  on^  $oln  alDaer  op  De  reeDe 
gecregen  IjaDDe  met  noclj  een^öarbeneen^cljipin 
öe  gronD  gefeboten ;  maer  Den  «Öeneraelljeefter  fc?ie 
ban  De  <©ber|ten  bp  Ijem  geöouDen  /  om  Daer  ban  alle 

gelegentljepD  te  onDerb?agen.  <£n  terflonD  3pnDer  on-- trent  90  ̂ olDaten  opgetogen  en  De0  Coninbö  ©lagge 
afgenomen  /  en  een  #?incen  ©lagge  op  laten  toaepen^ 
maer  alö  fjet  nu  Donber  begonDe  te  toojDen  /  5ijn  fp  al^ 
t'famen  een  groot  fïuft  toeegiS  na  De  ̂ taDgemar* 
cïjeert  /  toaer  af  bier  Compagnien  ̂ olDatenbafl  on- 

Der De  ,§taD  getogen  3im/  enbieröaDDenDen^in^ 
Dertocljt ;  öet  naaejöbolb  met  De  SfimtlerDammersS 

bleben  een  flub  toeegö  banöer^taö/  onDer  't  <&& 
bergte  leggen  /  en  De  Eeeutoenmette  Uoozb-^ollan* 

©et€a 
flcel  De 
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fP  bijf  of  fc0  clepne  «^turfteno/genaemt  Balbonettcn  / 
(frijietenDc  ontrent  een  ponD  pfersf)  boben  op  't  <0e* öergte  geü?ocbt/  en  feboten  fomtijDsf  oobmetfioute 
25ollen/  en  Ijebben  met  ten  eerfïen  DaerbeelBolbjS 
meDe  gefeboten  j  maer  ons  ©olb  /  lopenDe  met  ftaer 
tien  of  ttoaelf  op  bet  <©ebergte  /  ïjeeft  Den  ©panb 
Daer  een  af  gecregen  /  Dien  fp  terflonD  in  bier  flucben 
bieutoen;  ttoelcb  ons  5©olb  fienDe/  fieöben  met  Den 
abonD  eenen  ̂ paengiaert  gecregen/  Die  fpbange* 
Ipen  geDaen  [lebben  /  betalenDe  alfo  tojecDhepDt  met 
toiecDljepD.  «Den  <«3enerael  merfeenDe  Datfe  fobeel 
ban  ons  ©olb  fcöoten/  lieeft  bijf  metalen  «Stucben 
Doen  ïjalen  /  ban  't  Cafleel  Dat  Dp  ingenomen  fjaDDe  / 
en  .>bbenöe  terflonöt  een  2öatei*ije  Doen  maben/  en 
nocD  Dien  abont  noclj  D^ie^tucben  Daer  in  gebjacljt  / 

toaer  af  De  ttoee  terfionö  aengeflelt  toecDen/  om  't Cafteel  en  Den  2Öerg  te  fcfiieten/  Docli  fcDoten  Dien 
abonD  maer  bnfoffesfclioten.  (Certonle  ons  ©0I6 
De  25aterpe  maebtc/  en  Det  <0efcDut  flelDe/  öeeft 
Den  ©panb  fijn  <©efcl)ut  op  De  25aterije  Qtfttlt/  en 
Ijeeft  beel  banonsBoIftgefcDoten/  eeronS25aterije 
bolmaebt/  en  liet  <0efcljut  geflelt  toas  /  altoaerbeti 
CommijS  peter  ban  Den  CpnDe/  ooft  ftjn  l»en  af« 
gefcljoten  toiert  /  Daer  ban  l)P  binnen  D?ie  Dagen  flo?f. 
<£n  alft  nu  Donber  toas/  m»  alle  De  gene  Die  Daer 
booj  De  ̂ taD  lagen/  toeDerom  bijftien  oio  in  flag- 
02D?e  geflelt/  en  bleben  alle  Dien  nacht  alfo  tn  flag- 

c?D?e  flaen» ©es  mo?gens  b?oeg  Den  zt  ̂ unö  /  is  een  pegelijft 
toeDerom  na  fnn  <fêuartier  getogen  /  en  Doen  toojDen* 
Der  nocö  ttoee  flucben  in  De  25ateriiegeb?acDt/Detoelbe 
terflont  meDe  op  De  ilampaerDen  geflelt  toerDen/  at 
begonDeti  met  bier  flucben  op  't  Cafleel  te  fc&ieten/  en 
met  fjet  bjjf  De  na  De  ̂ turbens  Die  fp  op  't  gebergte 
baDDen  flaen  /  en  Den  DpanD  op  't  Cafteel  /  Ijeeft  beel  ̂ ^a) facben  met  Wol  en  bonnen  met  fleenen  boben  op  bet 
Cafteel  gef:t  /  meenenDe  Daer  Doo?  een  toepnig  tooo? 
ons  <öefcbut  DefcDetmt  te  toefen, maer  anjer  een  gfer 
Deo;  De  (Connen  met  fleenen  quam  /  DeDe  beel  quacts 
onDer  Ijaer ;  toant  De  ̂een  getoeïDicl)  fp2onb/Daer  Doo? 
Doen  beel  ban  De  bare  om  [jals  quamen.    3§et  Cafleel 
mecfl  fchaDcloos  gefcljoten  3ijnDe/  3bn  bier  Compa^ 
gnien  met©olb  op't«6ebergte  getogen/om  Den©panD/ 
Die  Daer  met  <8efchut  lag/ban  Daer  te  flaen  -t  maer  on- 
trent  Den  miDDag  /  Den  BpanD  fienDe  /  Datfp  aen  allen 
hamen  befpjtmgen  toerDen  (toant fijnC5efcljutmeeft  af 
fcöaDeloos  toas/en  öe$oo?te  banDcr^§taD/Die  Den<0e^ 
ner.  in  bjanDi  baDDeDoen  fteben/  en  nu  in  D^anDeftonb) 
hebben 't  Cafteel  met  De^taD  en  Den  25erg  berlaten/ 
en  3ijn  met  alle  baer©?outoen/^inDeren/€ielD  enDe 

31utoeelen  /  en  al  Datfe  meDe  conDen  crijgen  /  in  't  4öe- bergte  geblugt,;en  ons  Bolb  DitfienDe/fjebben  haer  fel= 
ben  1  s  bib/  in  fïag-o;D2e  geflelt.  *©en  <0encrael  ïjeeft 
ttoee  gabbers  öan  Den  ©panD  ineen3Öerbebumen©e«ta5 

Der  j§taD  Doen  halen  /  toaer  af  D'eene  te  co?t  toas/heeft "?  &*■ . . nochtans  felbe  in  perfone  De  ̂ taDmeteeneiaDDergiteoi 
beclommen/  bp  eenmanteffens/  ei^ijnalfooberDenw. 
HQupren  banDer  ̂ taD  ontrent  De  miDDag  gecomen/ 

en  fommige  haften  liepen  op  't  Cafteel  /  fonDer  eenig toeDerflanD.  3&e  ©panD  haDDe  een  ilöijne  tnDe  ©oo?s 
te  gelept/  maer  fo  fp  boo?  De  iBup?  quamen  /  ging  De- 
felbe  aen/  fo  Datter niemanD ban befchabigttoerbe; 
haDDen  00b  hi^r « n  Daer  Ccupt  gcflropt  /  't  toelft 
ons  ©olb  felfS  aenfïach:  en  fo  fiaefl  als  ons^olb 

op 
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op  't  Cafïcel  toas  /  Debben  fp  De#  Coninr  ©laggc  af; genomen  /  en  Deo  finten  ban  <02angien  ©lagge  la- 
ten  toaepen:  «Daer  toaren  bnfmctaien<§uicften  op. 
«£n  altf  fp  uu  al  binnen  Der  Itënpren  toaren  /  Ijebben 
fp  Daer  toeDerom  töjftmi  DtftopeenleDigeplaetfein 
liag-o^e  geftelt  /  en  De  <$olbaten  /  Die  langö  't  <6c; bergte  inDet  ̂ taö  getogen  toaren/  ü^octjteneen  |Kan 
ban  ©liflïngen  boo2Den<0enerael/  Die  fp  upt  De  ge; 
DxinncnifTe  gcljaelt  DabDenj  ais  Dp  bp  Den  «Scncracl 
quani  /  té  Den  «Öenerad  terftonD  met  Ijem  na  De  ge- 

©ct.an»  bannenifle  gegaen/  met  nocb  fommige  ban  ben  Capi* 
atnen  tepnen  /  altoaer  fp  fes5  en  Dertig  <G5ebangenen  bonDen  / Die  terftont  tipt  gelaten  tooien/  en  bertelDcn  boo2t£ 

Dat  fp  ttoee  <0ebangenenmetDunin't<!3ebergtege> 
nomen  DaDDen/  Detoelfte  al  bei-toefen  toaren  om  ge 
b?anD  te  toojDen/D'eene  toa#  een  Cngel#man/en  D'an^ 
Der  een  *frupt$  man^Defclbe  Dabben  in'tbeplig  ̂ np$; jen  gcfeten,<£n  Debben  alfo  met<6oDeo  Ijnlpe  Det  groot 
€pianö  Canaria/  mctte^taD^iiegona/  berobert 
en  getoonnen  met  Dunepgen<0efcDut  befcDoten/en  met 
luin  epgen  3labDcr0  betlommen.  (CegenDenabonD 
3ijn  fp  bp  «©uactieren  berDeelt  in  De  &upfen  /  Die  ban 
Den  <0enera el  befcb?eben  toaren  /  en  belaft  Datter  nic; 
inanD  eenige  <©oeDeren  mocDte  uptbalen.  ©oo?t# 
iö  een  pegeinft  aen  bet  plonDeren  gebaüen  m  tfanDere 

^upfen ;  maer  DaDDen  't  befte  al  in  't  <©ebergte  geno- 
men  /  en  tegen  Den  abont  guam  al  't  ©olft  in  Dej§taD 
treeften,-  elft  Capitepn  toerDe  met  fnn  ©olftin'tbp- 
fonöer  gefoureert  /  maer  frclDen  al-ebcntoel  nocD 
toaebt  op  De  <0ebergten/fo  toel  até  in  De  ̂ tab ,  toant 

De  3£>pan0  op  't  gebergte  liet  Dem  DifttotljS  fien  /  fo 
iatfc  Deel  fefterpe  toacïjt  moflen  bouben. 

3£e#  #®aenDaeg$  Den  19  3|unij  /  3önDer  Ymo?gcn0 

bjoeg  fommige  2&ootfgefdlen  in 't  gebergte  geclom- 
mm/  Daer  ban  Datter  toei  ttointig  ban  De&pangiacr- 
Den  DooDgetlagcnenberrafcDtsijnj  toant  De  ̂ pan- 
giaertö  De  3©egen  Daer  beter  beftent  3ijn.   (Ccgen  Den 
abonD  trocftenDer  toel  D?ie  ijonDert  ban  om?  bolft  na 

Bcefhea  Écn  depnCafteelfeen/'t  todfc  een  Dalf  upce  ban  De^taD 
«Set    lag ;  maer  Den  ©panD  Daer  fienDe  aencomen  /  blucljte 

na  't  gebergte  toe  /  en  Debben  t  felbe  berlaten.    Mp 
bonDen  Daer D?ie metalen «^tucften  «McDutgi op/  en 
nebben  Daer  op  gefet  een  Cojporaelfdjap  ̂ olDaten  / 

om  toaebt  te  bouben  /  en  D'anDec  3jjn  terftonD  toeDer- 
om  na  De  ̂ tab  getogen.  ̂ e^paenfe  reegen  Dien 
nacDt  een  ̂ainctencl  perDu  ban  mtt  ©ol»/  Die  fp  ter^ 
flonDDootfioegen. 

pjew.      <Dcn  iaetften  ̂ Bunij  begonDcn  fp  öet  <0oeD  t'fcljeep tatie  g«s  te  jj0cn.    ̂ gn  écrflen  3!ulij  toerDe  inDe  öerbe  ban 
SS?'  <©200t-€anaria  een  ̂ ^eöicatie  geDaen/  bp  Den  fttébi; 
fwnttz,  cant  ban  f  felmonDe/en  <0oD  gcDanbt  ban  De  berlcen; 
t»e  in  bc  &c  ©ictorie/  en  biöDenDe  Dat  l)p  Defeibe  Dagelijfeö  totl- 

De  bermeerberen  /  en  toajS  Den  <0enerael  met  400  per- 

foncn  in  De  ̂eöicatic.  ̂ ©en  ttoceDen  en  DerDen  DeDe< 

men  alle  De  Clocften  en't<0efcbutt'fcöeep/  met  De 
fijnen  en  <® ipe  /  entoerDen  in  De  ̂ tbepen  berDeelt  / 
met  ooft  De  <0cbangenen/  bp  fautc  Datfe  öacr  rantfoen 

niet  op  b?atïjten:  €n  Den  DerDen  togen  fp  met  2000 
ken  in  't  bannen  na  't  gebergte  /  Daer  alle  De  ̂ pangiacrDen 
2R25F  met  ©?outoen  en  $jinDeren/  en  ftaren  ̂ (f)at/gcblutljt 
£        toaren  /  en  Daer  biel  eenen  Dapperen  fïag ;  De  «Span- 

-span.  niaerDen  namen  De  blucbt  bet  op 't  gebergte/  enfo 
staert?,  mr$  m^  Dc  paflagie  niet  beftent  toasf  /  3ijn  toeDerom 

gefteert  /  acbterlatenDe  ontrent  tfebentig  naannen/  en 

Daer  onDer  Capitepn  fjarob  mthft  met  fijn  ̂ oog^ 
bootfman.  t   •    •        •    . 

Atefitn    5©en  bierDen  ̂ Jultj  begonften  fp  De  ,§taD  en  fcerfte 

|"»  K  .  in  toanbe  te  fteften  /  Doo?  Dien  fp  Die  niet  toilDen  rant^ 
SaSfoeneren/  en  Daer  boo?nietbeelboDen/  enalfonu> 
mnim  neerben  fp  De  «&taD  en  feerften  /  en  De  Cioofïere  Die  op 
tti  <cioo<  öc  fïranDe  donDen  /  fo  beie  fp  mot bten  /  en  DeDen  ttoee 
5SÏ«n  Cafteelen  fp?ingen  /  en  boeren  mette  floepen  toeDer- 
«en  baV  om  aen  De  &c&epen:©onDen  nocb  D?ie  metalen  ̂ tuc* 
,i>«f .    ften/Die  fp  op  't  flrange  beDolbcn  IjaDDen.^o  baett  onsf 

©olft  upter  ̂ taD  getogen  toajef/iffer  De  ©panD  torDer^ 
om  ingetomen/blufVcbctiöc  Den  b?anD  fo  biel  fp  conDcn. 

g^en  bijfDen  giulij  beeft  De  «töenerael  eenige  o?D?c 
geftelt  /  ben  ïuptenant  ban  Willem  ̂ irftf3  Cloper  / 

V.^el 
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Capitepn  gemaent/in  Deplaetfe  ban-Iactiurd^irftf?/ 
Die  in  t«©ebergte  DooDgeflagcn  toajef/en  Den  .Sclmibcr 
ban  Den  <©cncrael  toerDe  Slnptenant  ban  Cloper  ge^ 
maeftt;  en  alfo  fp  eenige  Dagen  contrarie  toinö  UaSöen/ en  anDere  inconbementen  enbdetfel/  en  Daer  ontrent 
noelj  toaren/  3ijn  eenige «^pangiaciDen met ©2e De-  ««n8e 
©anen  aen  boo?t  gecomen/en  Ijebben  bet  rantfoen  ban  £pa"' 
fommige  gebangeue  ̂ pangiaci  Den  geb?acljt  /  en  Die  &" 
3nn  alfo  opgelaten  en  te  InnDe  gefet/  D'ougerantfoe  ?»rflnt= 
neerDen  namen  fp  meDe:<en  3eplenDe  boojtó  nut  grote ,oincert ongefïafcujbcptbantoinDe/  om  Ijet  <CplanD  ban  &&  SffiL mera  te  be3eplen/  Debben  fp  eenige  Dagen  toegeb2adit/ 
fo  om  malcanDerentetoacljtcn/alöanDerfintiö/  3yn 
Den  DertienDen  3fulij  bier  Compagnten  aen  lliange  ut 
De  Balepe  aen  't  3lanD  gefet  /  en  alfo  eenige  fcliotcn  op 
Det^teDcften  ban  JtCplanDban«iBomera  geDaen  tocr=  comtn Den  /  ijs  Daer  tipt  geen  tegentoeer  geDaen  /  alfo  fp  met  «B,b« 
baer  goeD  geblutljt  toaren/ijaerberbergcnDe  in  't<0e;  ZXl bergte  m  feftere  ̂ pelonnen/  Daer  eenige  Compagnten  nv», 
yaer  totlDen  berraffeben  /  en  Den  toeg  t'onDergaen/  om De  geblutbte  <eocDeren  te  becomen  ■,  maer  De  ̂ pan* 
gtaerDen/  comenDe  upt  Daer  ̂ pelonften  /  Debbenfe  be* 
fet  /  en  DebbenDe  Daer  tegen  Den  anDeren  rloeftelijft  ge= 
bocöten/  3tjnDer  bele  ̂ pangtaerDen  D00D  gebleben  / 
en  ban  De  ̂tatife  blebenber  tarfttentig  D00D  /  Daer  on* 
Der  ttoee ïuptenanten  toaren/  DiefeerDeerltjbcnge* 
maffacreert  toerDen:  ̂ aema  Ijebben  fp  Det  ̂ teDeften 
ingenomen  enbefet/  en  DaDDen  'fabonDjaf  een  .^pan* gtaert  gebangen  gecregen  /  Die  Daer  beloofbe  Dat  bpfe 
De  plaetfen  fouDetotjfen/  Daer  De  gebludjte  gocDeren 
begraben  en  berbojgen  toaren ,-  maer  in  ben  Donfteren 
ijs  l)p  'tontblucbt/en  bp  De  fnne  getcmen:Cn  fo  De<0e? 
nerael  üftpt  fïelDe  /  om  't  gene  aiöaer  gebonDen  toag  / 
al0  <0efcljut/  Clocften  en  fijnen/  en  alieieïanDerjS 
t'fcbeepe  te  Doen  Doen  /  nebben  Daer  na  Det  ̂ teDeften  / herben  /  Cioofterg  en  i|upfen  in  b2anbe  gefteftcn  j  en 

fo  Daefï  aW  De  <6cnerael  en  al  't  Bolft  t'fcDeep  toao  / 3ön  De  «SpangiaerDetr  upt  Det  <0ebergte  en  Dare  Dolen 
gecomen/  en  Debben  Den  b^anD/  fo  belc  fp  mocDten/  ge^ 
blufcljt/  gclnft  bk  ban  <0^oot-Canaria  ooft  geDaen 

DaDDen. 3&aerna  D^ft  ben  <*3enerael  fijn  Dlotc  in  ttoee  Dee ;  _ 

len  geDeplt/en  ober  bijf  en  berticb  «i^cDepen  Die  toeDec=  J5ÏÏ? ,a 
om  na  Det  ©aberïanb  fouDe  bertreeften/  Deeft  Dp  Den  ban  t>t* 
SllDmicad  2jan  <0erb2antf3/al$f<6eneiad  ober  Defeibe  ®«s 
in  fijn  plaetfe  geftelt/  bebelenDe  allen  De  <!?fficieren/t>ie  SSJ* toeDerom  na  D«P#  ftceren  fouDen/  DatfpDenboo?f3a«nttott 
3jan  <0erb2antf3  obcDieren  en  refpecteren  fouDen  /  aüa  »»ntn/ 

fp  fijnen  perfone  tot  nocD  toe  geDaen  DaDDen  /  en  Daer  '"i'JJ allen  beDanftenue  ban  De  goeDe  getroutoe  Dienflen  /  Die  pin  / S 
fplupDen  Den  EanDe/fjjn  Crcell.  en  Dcm  tot  Dien  rtjDe  ber  3aa 
toe  /  geDaen  DaDDen/  Daer  inDP  begeerDc  /  Dat  fp  cen-  gg;nf 
tinueren  fouDen ;  fo  Deeft  Dp  aen  Daer  allen  feer  b?ien-  to«b« 
Delpft  affrijepD  genomen  op  Den  2 1 5fuuj;en  31anC5er'  om  na 
b2antf3  DebbenDe  boben  een  ̂ ?incen©Iaggeuptfteben/  .-^J0^* Deeft  fijnen  courg  <öofi  Denen  gelopen  /  bp  Den  toint  / 

met  fijne  35-  .S'cDepen  /  cm  toeDerom  na  t  $cDerlanD te  fteeren.    Cn  Den  <®enerael  3Ionfter  gieter  ban  Der 
g&oeg  /  Deeft  terftont  mebe  een  ©2tncen  ©Isgge  laten 
toapen  /  en  fijn  courg  nemenDe  2upD-EnpD-toefï  fte^ 
nen/  met  ftü  en  DerticD  ̂ cDepen/tie  alle  met  een  DuiM 
belDe  Dupt  boo?fien  toaren  /  tot  een  bozere  repfe, 

j&a  Dat  Den  <6enerael  ban  ber  3£>oe0  /  alfo  ban  Den 
©ice-ttDmirael  2Can  ̂ erb?antf3  gcfdjepDen  toatf/  fo 
f$  DP  niette  ̂ cDepen/  Die  Dp  bp  Dem  bcbouDen  DaDDe/ 
opten  bier  Den  ̂ lugnfii  ten  anfter  gecomen  op  DeïieeDe 
ban  't  CplanD  De  |Kapo  /  alDaer  Dp  Dem  eenige  Dagen 
ban  toater  toajS  berberfcDenDe.  3bat  Ijem  alDaer  beje? 

gent  tó  /  en  DP  bo?Der  uptgerecDt  Deeft/  't  felbe  Deeft 
Dp  aen  De  peeren  Staten  <0enerad  /  Den  1  j  ©ctobu» 
1  f  9$>.  in  De©lote  onDer  De  Cabo  Elopeiö  <0onfalbe0  / 
in  't  Conin&rijftbanllöaniconigo/  obergefcb?eben  / 
gelijft  Den  gocDtoilltgcn  Eefer  upt  Den  fclben  2&?tef/DK 

top  Dier  bpgeboegt  Debben  /  fien  ftan. 

3laa  2 
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Mogende,  Edele ,  en feer  Difcrete HEEREN; 
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_Nder  de  Eylanden  van  Canarien  opten  xxj.  Julij 

■j  van  den  Vice-Admirael  Jan  Gerbrantfzgelcftey- 
_JlSêdcnzijndc,zijnwyopten  vierden  Augufti  ten  an- 

ker gecomen  opte  Reede  van  't  Ey  land  de  Mayo ,  en  al- 
daer eenige  dagen  van  water  ververfchende ,  zijn  in  on- 

fen  handen  geval  len  een  Venetianifch  Schip,  geladen  tot 
Calis  in  Andalufien met Spanüè Goederen,  en  gedefti- 
neert  na  Fernambuco  in  BrarïJ.  Item,  een  Portugees  ge- 

laden tot  Porto  Port,  gedeftineertnaLaBayadctodos 

los Sanótos  in  Brafii  voorfz,  en  twee  andere  Spanife  Bar- 
piote  in  jcen }  jn  dewelke  bevonden  zijn  de  Goederen,  in  de  Lijfte 

nfnfctiB  n^er  nenrens  gaende ,  gefpecificeert. 
toanJRa*     Den  xv.  Augufti  wederom  t'zeylgegaen zijnde,  en 
irtconge.  eenige  dagen  ons  cours  Zuyd-Zuyd-Ooft  aengefet  heb- 

bende, fulks  dat  alle  Capiteynenen  Stierluyden  conden 

bemerken ,  dat  d'intentie  was ,  de  Linie  ̂ quinoftiael 
te  pafïèren,heb  ik  metten  Vice-Admirael  CornelisLeynf- 
fen ,  en  eenige  van  de  gequalifkeerfte  Capiteynen,  mitf- 

gaders  den  Stierluyden,  dé  Linie  t'anderen  tijde  gepaf- 
ièert  hebbende,'  wat  vrymoedigervandegelegentheyd 
en  Rijckdom  van  deplaetfen,  gelegen  langs  de  Cuften 

(Fol.43)  Guineaen  Manicongo,  mitlgaders  van  de  Eylanden  on- 
der defelve  Cuften  gelegen ,  en  by  de  Portugefen  gepof- 

fedeert ,  gelijk  ook  van  de  gelegentheyd  der  plaetfen , 
die  de  Portuguefen  in  Brafii  zijn  houdende,  beginnen  te 
difcoureren :  En  fo  alle  de  voorfz,  Stierluyden  van  advijfe 

waren ,  datmen'  op  't  Eyland  van  S.  Thomas  en  op  de Reede  aldaer ,  ontwijfelijk  (oude  becomen  de  coften  van 

.   onfe  Vlote  Tonder  merkelijk  perijkel.-  Heb  ik ,  de  voorfz 
Vice-Admirael,  den  Overften  Luytenant  Storm  en  eeni- 

ge van  de  gequalificeerfte  Capiteynen  goet  gevonden , 

't  fel  ve  Eyland  voor  't  eerfte  aen  te  doen ,  niet  tegenftaen- 
de  d'öngefontheyd  van  de  Locht  aldaer,  en  langs defe 
Cufte  alhier ,  die  doch  niet  foo  fwart  is ,  alfmen  defelve 

wel  fchildert.    't  Gene  ons  alhier  bejegent ,  fal  ik  u  M.  E. 
tejftond  na  d 'expeditie  (die  ik  hope  in  acht  dagen  te  vol- 

brengen) verftendigen. 
Alle  Officiers  en  Capiteynen  defer  Armade  (uytge- 

fondert  Capiteyn  Mota,  die  overleden  is) zijn  Goddank 
al  wel  gedifponeert ,  en  gerefolveert  om  u  M.  E.dienft 
te  doen. 

De  tijd  onfer  voyage  fal  aparentelijk  langer  vallen ,  als 
die  wel  was  geraemt ;  maer  ik  hope  dat  die,  mitfgaders 
de  coften,  wel  lullen  werden  gerecompenlëert ;  daeren- 

tuflehenbid  ik  God  Almachtig.  ' 
Mogende ,  Edele ,  en  feer  Difcrete  Heeren ,  u  M.  E.  in 

voorfpoedige  regeringe  te  willen  continueren ,  Gefchre- 
ven  in  de  Vlote  onderde  Cabo  Lopes  Gonfalves ,  in 

't  Coninkrijke  van  Manicongo  ,  delen  dertienden 
Oclobris  1  fQQ/Onderftond  ,  V  M.  E. 
Dienaer. 

Peter  van  der  Does. 

Het  opfehrift  was,  Mogenden,  Edelen,  en  feer  Difcre- 
ten  Heeren  >  Mijnen  Heeren ,  den  Staten  Generael  der 
Vereenigde  Nederlanden. 
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<©e  boo?f5  bijf  en  berttg  ̂ §cRepen/önber  3fan  <0cr* 
b?antf5  /  3Ü»  alle  in  «September  toel  fïjups  gecomen/ 
met  berfcRepben  3©inben  /  altemets  ban  Den  anberen 
btoalenbe/  en  banntalcanberen  intoacRtenbe/jijn  fon* 
ber  ongeluR  beïjouben  in  gecomen.  2Bn  't  uptseplenupt Zeeland/  is  een  «ScDip ban 3fimflecbam berftefeen / 

iïiaxco}*  onber  öenCapitepn<®erac&5Panf5Catec/  betoel&e 
*«<*  ontmoetenbe  eenige  clepne  <£ngelfe  ©?pbupters/  Ijeeft 
Se«En"  een  Contract  met  Run  aengegaen/om  fiet  €planb  ban 
ïeife  «Sint  Ifêaria  te  oberbailen  /  alfo  fp  ben  ttoeeben  %u\§ 
^poap»  betren/en  rantfoeneerben  'tfelbe<£planb:  ben  25upt 
onnLu  oeöepït  ïjcbbenbe/  guam  €apitepn  Cater  t'tmpg  tot ten  en  SCmfterbam  /  altoaer  öp  ban  be  SUbmiralitept  toertje 
tmtm>  aengefp?oRen  en  befcRuibtgt  /  bat  Op  niet  oprecRteïijR 
JSSJP  foubc  geRanbelt  Rebben. 
Sn  *.  S&en  <©enerael  ban  Der  3*oeS  met  fnn  *<S&cïjepen/ 
jBarta. «{ geseplt  na  bc  Cuften  banSCfrijRen  en<©uinea/langs 
bonnet  öe  €planben  ban  cabo  ©erbe/  enfotot^SintfCöo-J 

gjetit^  mee/  een  <£plano  gelegen  onberüeaime^auinoc" 

tiael/  altoaer  ïjp  met  fnne  ̂ cDepen  en  ©ïote/  oor  met  ®ow 
getoeüï  gdanb  i0;  maer  [jet  Boife  i$  ban  baer  oor  met  ™Ë!,fA 
Baer  befte  gocberen  geblucfit  in  't  <6eöergte/öie  fp  00R  op  bei 
foeftten  beei  rantfoenjs  af  telingen/  namen  00R  eeni-  «piano 
ge  Catfeeien  ii\  met  3fipp?octtien  en  begrabingen  te^n«^« 
maRettjöaerna  sünöie  ban  't  gebergte  toel  7000  (iccR  SE' 
afgecomen  /  om  be  ̂ oIïanberü$  te  fïaen  en  te  oberbaï-  onnet  dc 

len  s  maer  ben  <6enerael  ban  ber  ̂ oeg  fteeftfe  getoel-  *•'«»•* belöR  te  rugge  geb?eben  /  batfe  be  blucöt  namen  /  na-  JjJgJ' . latenbe  bele  boben.    CpntelijR  $  fiet  <eplanb  enbe 
^tab  $aboafan  mette  ̂ terRten  geïjeel  geplonbert  / 
en  be  25upt  in  be  Schepen  geb^acDc/  3ünbe  bp  be  £on* 
bert  iBetalen  (tucRen  <0efcl)tit0/  9000  Ifeifïen  met 
^upter  ban  Mint  ̂ Domee/  toefenbebjiipne^up^ 
Rer  /  ontrent  1400  «©ipptjang-tCanbcn  /  beel  3salimt5 
ïöntoaet/  Catoen  en  anbere^Darcn/  upte^fnbife 
^cDepen  /  W  baer  gebleben  toaren  /  00R  mebe  goebe 
fommebangeibe. 

€n  ais  fp  nu  lange  op  ̂ee  en  in  Xitft  €rploicten  be^  j&»kten 
ffeft  toaren  getoccit  /  en  Dat  be  3locRt  in  befe  Eanben  <n  nexf* 
boo^  onfe  föatic  feer  ongcfonb  iö  /  en  bat  onfe  Jlatie  iE/tb?l 
in  beft  Reete  Eauben  feer  gualijR  conben  gouberneren/  btnim' met  eten  en  banken/  en  Run  te  toacljtenban  be©?uch'  feöoik  / 

ten  besf  3lanD&  foo  i&  baer  een  fieRte  onber  Reniupben  {J  'c  ̂p; 
ontfïaen  /W  aibaer  genoemt  too?t  Calentura/  anbers  l"nt la  |Babo?ca/bic  [jet  BolR  ban€uropa  baer  comenbe/  Cöomg/ 
oberbalt :  €enige  fmoit  Ret  bet  in  Raer  3ltchaem/ató  •"«*»«- 
gcfmolten  25oter  in  ïjaeren  bupR  Iegge"nbe.  ̂ en  <0e?  S  ££ neiaeJ  toas  boo?  befe  ongefonbljept  toei  getoaerfcfjout/  beo. 
ban  ftp  en  acRte  baer  niet  op  /  gelijRmen  upt  ben  è?icf 
ban  ben  13  <0ctob?ï$  j  ̂99.  fien  Ran  •,  toantRp  ïjabbe 
op  be  repfe  meeft  toel  te  paffe  getoeeft  j  maer  tenïeften 
Öeeft  &em  befe  fieRte  00R  getreft  en  upt  bit  leben  geno* 
men  /  ben  24  <©ctober/  toefenbe  maer  elf  bagen  na  bit 

fijn  feïi?ijben.   ï|p  $  aibaer  in  't  <£planb  in  een  ljup£ 
toel  btep  begrabtn/  en  baerna  is  't  felbe  Rups  met eenige  anbere  afgezant/  op  batmenfjet  Htcljaem  niet 
binben  nocD  opgraben  foube.   ̂ p  i&  getoeeft  een  feer  3onk# 
cloeR  en  berfïanbtcl)  man  /  toas  groot  ban  getoas  /  ötR  **«&& 
en  betiepbieö/  flerR  bannatupren;  öptoasbanfnnSt  att jonge  jaren  in  ben  $$rijg  opgeboeb  /  en  tot  fijnen  büf;  ®0E w 
tien  jaren  bienenbe  boo?  fCbelbo?fl  in  be^o?loge  /  toe-  ?"»• 
fenbe  Doog  opgefcf^oten  en  fonber  baert;  toerbe  opLaefft?m eenen  feReren  tnbban  een  oubtacDtig  Jffêan  boo?  eenen  Sönfa* 
fjongen  gefcRolben/  bat  enconbeRptnf«nöooftnieti,ttoon* 
berb?agen/  en  ̂ pMut  Ijp  geenen  jongen  toas  ,•  toant  S0;. 
Rp  berbtenbe  '0  Sanbs  geib  /  en  ilonb  ben  ̂ ^ince  ban  nml 
<©?angien  (3©iUjelmuS)  boo?  een  man/toilbe  t>  'tber-  ̂ c0°p/ foeRen  /  fepbe  Rp  /  tegen  fnn  partepe  /  fjp  toas  baer  toe  %&L 
berept  /  $c.  i|p  m  getrout  getoeefl  mette  Ruiter  ban  ïeSo™ ben  J^eere  ban  a©armonb/  baer  jjp  eene  ̂ ocfiter  bp  tien «» 
acDtergriaten  Reeft/bie  baerna  getrout  Ui  metten  «So*  KS*8* ne  ban  ben ^eere5ïb?iaen ban iiBatljenefTe. opheeft 
berfcRepben  eerlijRe  ̂ Cmpten  /  Staten  en  <$fficien  be- 
bient/  fo  in  be<©o?loge ais  politie/  in  allen  Reeft  Rp 
ticR  toel  gebogen  /  eere  en  reputatie  beRaelt  /  en  ban 
grote  en  clepne  bemint  /  en  toas  feer  liefujR  en  b?tenbe* 
itjR  ban  fp^eRen ;  en  Roetoel  Rp  toepniggeflubeertöab* 
be  /  obermibs  jjp  fymfo  b?oegin  be  eo?logebegeben 
Ijabbe  /  fo  toas  ijp  nocRtanö  feer  toelfp?eRenbe  /  in  be 
gemeene  i^uptfe  f€ale.   ]%p  Rabbe  00R  in  ben  Slare 
1  f88,  al$be«&paenfe©lote  €ngelanb  en  i^eberianbt 
meenbe  te  incorporeren  /  öet  <0alioen  ̂ int  flfêatöeö/ 
baer  ̂ on  5©iego  pemontel  op  toa#  /  genomen/  bast 
ban  be  3©impei  ter  eeutoiger  Höemorie  nocö  in  't 
Cöoo?  ban  &.  gieters  ̂ erRe  tot  Eepben  is  Rangen^ 

1  be.   3£aer  iS  00R  geftojben  fijnen  Jlebe  SlonRer  <©e? 
o?gius  ban  ber  ̂ oes/  een  feer  geleert  en  gefcflifet 
jongman/  ̂ one  ban  benfcergeleerbenentoelber* 
maerben  ̂ eere  /  5BonR-©eer  3foRan  ban  ber  ̂ oes  / 
^eere  ban  ̂ oo?ttoijR  /  Cattenbp/  $c. 00R  beleCö- 
pitepnen/  fo  ban  Jt$irng.0bolRatëfcReep0bol6/  tot böftien  toe/  en  toel  ontrent  ttoaelf  Ronbert  /  fo  Érjjgjfc 
bolR  ais  &cRcepsbolR :  ©aer  togen  00R  met  Rem  bele 
jonge  bebo?ben  ̂ oonRens/baer  ban  be  <®itiKt$  meeff 
bleben  ontlafl  /  boo?  bien  fp  meeft  alle  op  be  repfe  fto?* 
benenacRterbleben. 

foer* 
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TZf0*  -  $ a  öe  ö000  bart  3fenfiec  P«tec  ban  Der  3&oe#  /  té 
aSnhec  'n  fö"c  Vlmft  gefuccebeert^onBer^erarD^tom 
««art»  ban  3©ena/  fnnen  3iuptenant  <©enerael/  enColo 
£tojm  nel  ober  öet  fcrijgöbolfe  op  be  Blote  toefenDe  j  fjcef 
S  /  SS  öocn  "^ftelijft  Doen  oberleggen  /  De  gelegentöepD  bar 
caun  t  Cafteei  albaer  /  om  'tfelbetefojtificeren/  ento; iopt»ut»Deboef  ban  De  peeren  Staten  in  «bouDen/  enlki 
je!0 Se*  5?°*  öe3IrwemeucjS^amrfa0iIeï«lcn^irlilllö?ianif-. neraej   <&rJjeIben/Daer  ban  ttoee  planten  of  affte&felö  maften 
gannet  maer  toerD  DebonDen/  Datmen  De  eene  foube  mogei 
IKc  Wtaöen  wet  600  man  /  tn  Den  tijD  ban  tien  toeften 
©qetf  /  *n  banbere  in  Dobbelen  tijD/  en  bat  ter  oojfafte/  Dat  Dl 
na  b«p   aerbe  5anDït&  té  /  en  berre  om  [jai en  /  en  batmen  öie 
ohSia   2?e*  paten  f°uïï*  mo^^n  ftfpen/  en  batmen  baecte 
ota.     SanDe  niet  Dan  met  öalbe  Dagen  ftanarbepben/ ober- 

mitss  De  bette/  fo  batnietoo?baertébeBonben/  om 
öe  iFojtifïcatie  te  boen  boen:  €n  téoberfuifttfoo?; 
baer  bebonben  te  belaften  /  bat  Capitepn  co?nelté 
3tepnf5/  nu  SCbmirael  Cfenerael/  alle  ben  hupten 
't  öoeb  t'&c&cep  foube  boen  /  en  bat  ooftal'tBolft met  ben  gehangen  <©ouberneur  ̂ on  ifrancifco  M& 
nefté/  te  feïjepe  fouben  gaen  ennabup£5eplen;  en 
fonben  notb  fetfoffebm^cbcpenmeteenfïacbttoel 
gemant/  en  boo?fïen  ban  alle  nooDD?uft/  onbec  be 
Capitepnen/  panman/  25?oer  en  anbere/  om  op 
be  Cuften  ban  25?afilien  te  baren/  naDeinftructie 
fjaer  mebe  gegeben. 

<©e  boojnoembe  HlDmirael  C02ttelté  £epnf5  mebe 
fïeft  5ijnbe  /  té  mette  refte  ban  be  Stoepen  in  3Peb2iia. 
1600  t'bupg  gecomen/  metten  Wunt  en  <ü5ebange; 
nen  /  feer  onfterft  en  ftoaft  ban  ©olft  /  en  meeft  fieft ,• 
toant  comcnDe  op  be  Doogte  ban  4  r  en  40  grabcn  /  in 
couber  lucfjt  /  beeft  be  ïjaeftige  beranberinge  /  op  nieu 
bele  fiefttcn  beroo2faeftt  /  fonberlingeban't.&cbeiir- bupft/  baer  ban  en  ban  anbere  fiefttennocbetteujfte 
bonberben  fto?ben  /  (en  onber  anbere  ooft  ben  Colo- 
nel  2flonfter  <©errit  «gtomt  ban  a©ena  /  Die  ben  aebt- 
flen  3peb?uacrj  iéoooberleet/  en  fpn  2&?oeber  Son- 
her  5Prancop0  ̂ to^m  ban  aBena/  tic  até  BaenDjicb/ 
Euptcnant  en  Capitepn  op  Defe  repfegeDient  baDDe/ 
en  ben  ttoecben  5feb2uarij  te  booren  gefÏ02bcn  toaö)  fo 
batfe  be  maebt  cjualijft  fjaDDen  /  be  ̂cljepen  met 
baer  25oot£bolft  te  regeren/  en  genoobfaeftt toaren  I 
een  «§cbip  te  boen  fïnften/  be<*5oeDeren  ober-geno- 

men beönenbe/  ̂   tiit  booz  gebjeft  ban  ©olft:  €n 
eenige  raeftten  in  (gngelanb/  baer  fp  ban  Bolft  ber- 
(terftttoefenbe/  fonocDt'bup^quamem  €en^cljtp berflaft  in  f  crlanb/  baer  fp  grote  aenbecDtinge  ban 
be  ̂ 3eren  babben/en  genoeg  te  boen  Dabben  bet  ̂ cbip 
te  befenberen ;  bocb  auamen  epntclijft  mebet'öup^ 
<©e  gene  itk  na  25?afilien  gebaren  toaren  /  cregen  al- 
baer  op  be  Cuflen  nocD  eenigen  25 upb  ban  «^upfte- 
ren /«en  beöen  ben  ©panb  grote  febabe  aen:  $er* 
oberben  baer  ooft  een  ̂ paonö  <^cbip  /  baer  op  Hlau* 
renö  ©irfter  /  Coopman  ban  3llmfterbam  /  geban- 
gen  fat/  enna^pangienofpojtugaelgeboerttocr- 
be  -,  toant  W  ban  besf  Coninr  ban  ̂ pangienss  ïïaben 
upt  ginbien  albaer  gefonOen  too?be  /  albaer  men  fiem 
omgeö2acf)t  foube  ftebben  /  fo  Ijp  't  alfo  niet  babbe 
ontcomen,-  fp  3ön  in'tnabolgenbejaermebet'DnpjS ,Toi.44) gecomen»  <©nber  anbere  té  een  ban  t^eft  ̂ ebep^n  / 
btt  geöjeft  ban  gefonb  Bolft  en  eenen  gocben  ̂ ploot  / 
b^  bonftcr  mifriclj  toeber  tot  ̂ Inpö  in  gebaren  /  tyfr 
benbe  gelaben  bier  ofbijfbonOert^i^en^upfterö/ 
eenicf)  gelb  en  eenige  anbere  3©aren/  en  té  albaer 
goeben^2ijögemaeftt. 
©an  tKfe  Blote/  onber  't  belepb  ban  ̂ onftbeer 

Biet  er  ban  ber  3&oe$  uptgefonben  /  toa^  grote  öope  / 
V.  5^eel. 

.  'ïat  pet  notabels? jiptgerccOt  foube  too:öen  /  ban  fn |  nifTen  eerft  be  ̂ yaeufe  Dfotc  ban  Calts  na  g©cfl- jnoicn  barenbe  /  baerna  lureebeerben  beel  bsnacn 
.net  na  Den  boo?fTag/  en  toirDcnbo2bcrbanfulitcn ;n  fterfte  oberballen/  om  Dat  fn  D002  contrarie  tom^ 
öcn  fo  lange  op  bte  Ijeete  Culten  moften  ülnben  leg- aen/  enobcrmiDODeDooD  ban  Den  <öenerael  33er^ 
Does/  fotéljetp2inctpaelDefTepn/  Daer  DeerpeDitie opaengelepttoasf/  niet  geawnteert-    Niettemin  al= 
.joetoel  pet  boojbeel/  ijat  De  XanDen  bnDefen^ee- 
tocljt  geDaen  Jjeeft  /  niet  feer  groot  toa.07  fo  t^  De  feba^ De  /  Die  Den  Comnft  ban^pangten  Daer  meDe  aenne^ 
Daen  té/  groot  gctoeeft;  toant  Ijp  té  op  feer  uptne^ menDe  grote  roften  gciaecljt/  en  beeft  bele  ban  fijne reputatie  berloren/  en  groot  acfttecOenften  gemaeftt  / 
Dat  bP  fulfte  (toten  meer  te  toaebten  baDDe  /  en  Dattet 
met  fonDer  groot  perijftel  toa^/  Dat  lm  eenmaei  fnn <©elD  Blote  fouDe  mogen  romen  te  berliefcn    toant te  boren  toa^  fnnen  naem  fo  ontfaccbelijft/  bat  alle  De toerelb  boo2  bem  begeeft  toa$f/  en  geene  Conmgen 
noeïj  Potentaten  babDen  tjen  tegen  Ijem  Do2ben  ftcl len  i  maer  De  (Cprannije  Die  l)p  tegen  fijne  <önDerfa- 
ten  geb2upftt  beeft/  beeft  bare  lange  en  grote  patien; tte  bertoonnen/ en  <0oD  beeft  DeclepnemtDDeJcnban 
Defe  SanDen/  tegen  De  grote  maebt  en  getoelDban 
,§pangten  fo  gefegent  /  Datmen  Ijem  ooft  feifg  in  fijn 
epgen  en  geoccupeerDe  3!anDen/  beeft  D02bm  aen- 
taften  en  beftooften/  't  toelft  in  beft  en  nabolgenOe ï©eelen  meer  en  meer  fal  DebonDen  too^Den. 
<®m  Defe  i^eDerlanDfe  Blote  af  te  toeeren/  toatfin 

,§pangien  toel  eenige  tegentoeer  gemaeftt  ban  eeinge getoapenbe<0allioenen  en  grotc^o^logö-^cbepen/en 
beftonDen  in  bijftig  grote  ̂ cbepen  /  toaer  onDer  acl^ 
tien  grote  «©alioenen  toaren/  elr  ban  acbtljonbert 
haften/  biergrote^ebantife/  fe^Blie-^&ooto/elr 
ban  bier  tot  bjjf  Ijonbert  ïaft  /  tien  grote  f  ranfe 
^cïjepen/  toaer  ban  ijet  mnifte  toao  ban  D2ie  bon- 
bert  Eaft/  en  fommige  ban  bier  en  bijf  bonDert  31  aft/ 
fe0  pattaffen/  elfte  ban  tfebeutigtottacbtigSaft/ 
fesf  Carbeelen  ban  bijf  en  betrug  tot  bijftig  %üft  /  De- 
balben  D2ic  en  ttoinng  45akpc\v  en  Dat  fp  ftaet  maeft^ 
ten  /  om  Den  25-  SCugufti  te  bertreeften  /  en  in  €nge- lanD  of  i^eDerlanD  te  ballen/  Dat  Den  3iDelanta0o  / 
<0enerael  ban  Defe  Blote  toao  /  en  bergabert  te  ƒ  erol 
en  Coronia,  maer  eer  Defelbe  nocbafboer/  ijaDDe 
be  Coninft  ban  «^pangien  Den  2 1  ̂Cugufti  een  Courier 
aen  Den  2tDelantaDo  gefonDen  /  ijem  tjjDtnge  b2engen- 
be  /  Dat  De  .ffteDeclanDerg  in  De  Canarife  CplanDen 
geballen  toaren/  Daer  fp  5po?ten  gemaeftt  baDDen/ 
en  D?ie  of  bier  Dupfent  mannen  gelaten  /  om  Die  te  be- 
toaren/  met  erp2e^  bebel  /  Dat  Ijp  alle  faftenccfferen^ 
be/  met  fijn  «^cbip  en  De  ronDe  «^cïjepen/  Die  bP 
baDDe  /  baer  fecoureren  fouDe  ■,  en  terflonD  té  Den 
boo2noemDcrt  %  DelantaDo  Den  22  ban  DeCaronia  ber- 
troeften  /  en  té  Den  ttoee  en  ttointigften  3tugufti  boo2t^ 
geropt  /  tot  op  ttoee  mijlen  na  bp  De  l^abcn  ban  Jpcrol 
boojnoemt;  baer  toefenDe/  té  ycm  anDerc  tuDinge 
ban  Den  Coninft  ban^pangiengeecmen/  bemaD- 
berterenDe  /  bat  be  i&eDcrlauDero  bertroeften  toaren/ 
en  De  boo?noemDe  €planDen  berlaten  baDDen  /  en 
Derljalben  /  bat  ï)p  be  toeg  na  ïercera  nemen  foube  / 
om  DeBlotein'tgemoettecomcn/  Dctoelfte  ettelijfte IfêilJioenen  <0out.ö  meDe  D?acljt/  Die  De  ̂ JnDianen 
bem  gaben  ban  tocgen  fnne  bnlöinge  tot  DeCrone. 
^eo  mo2geno  öingDeboo2f5©lctet'3epl/  nemenDe baren  cours?  na  r€ercera/  altoaer  na  Dat  fpbijr  Da* 
gen  met  goet  toeDcr  ge3eplt  IjobDen  /  en  ttoee  met 
calmte  /  3ün  fn  getreft  ban  een  groot  tempeeft  en  or* 

91  aa  ?  toeDer/ 
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toeöee/f>ct  toclftc  ïjace  aen  allen  Kanten  becfU*opt  beeft/  f  fecn  aen  öen  Coninfi  alöaec  /  om  öen  feiben  te  bccfoe- fo  öatmen  luel  fnn  ceueninge  ntocïjt  maliën  /  öat  öcfe  fcen/  öat  Ijp  fee  publicatie  ban  öen  feïben  paccatc  fou* 
©lotc  Dit  jaec  genoeg  te  niet  gebjaclit  toatf  /  en  öe  op-  öe  gelieben  goet  te  bmöcn  /  en  ficlj  gcnaöelyft  te  laten 
fetten  en  aenflagen  öaec  ban  beebiouetn  ̂ e  <0alepcn !  geballcn  /  en  fijne  Jfêajeft.  te  becfeton  /  bat  in  oefen 
toaren  tejpccolgebieben/  gecommanöeect  ban  <ZDon  j  fo  cibilijften  met  fijne  .fKajejI^.  enöeefaten  (inöten 
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cjpconttn  $02tecamiecc  /  en  mepnen  te  tointcc  niet  te 
bectcecïten\<Dcfe  Slemaöc  bcjtcnö  u?'t  8ooo.fïcijöbacc 
mannen  becöeclt  in  bier  ̂ cljeepsi  a£fcobaOe$/in  't  ge? 
nccael  gecommanöeeet  ban  öenboo2nocmöen3Cöclan' 
taoo/  3^on  ̂ >icgo  Oe  2520d)eco  toao  ©iee-'Hlömiraei/ 
tDon  f)eö20  Oe  ̂uriago  /  <0en.  ban  een  ban  öe  <Gfco* 
baöcé/25ac  tl)e2Cnöono/<0enecaei  ban  Oe  ttoecöc/©ille 
©icofo  ban  öe  öceöe  /  enOe  öe  bieröe  toaö  gecomman? 
öeert  ban  Oen  <0enccaei  Sflulifïo/  of  Oen  |Bargui3  ban 
Kemblaep:  €n  te  lanöc  3&on  ̂ oan  öe  3laguilla/lï)a? 
refcljal  <i35enecael  ban  't&eiö/cn  öe  boo?noemöe^ep?- ceaeïtten  toacen  geöeplt  in  ttoee  Regimenten  /  toaee 
ban  Det  eene  ftonö  onöec  *®tn\  jpccöinanöo  <®2cneeon/ 
en  öet  anöeee  onöec  <©on  fioöjigue^  ö'<©2efnue£. 

<Defe  ©lotc  ïjaööe  öe  Coninginneingcootacijtet* 
ce;tfcen  geljouöcn/en  alle  nacc  Ooalogö-^cöepen  öoen 
toeeuftcn  /  en  geljeel  €ngelanö  te  lanöe  bp-na  in  3Ba- 
penen  en  op  getoeec  geftcit/  en  öoen  monftecen  -,  toant 
a!ï)Oetoel  öeConinnban^pangien/  öeConinginne 
ïjaööe  öoen  acnöienen  en  beefcfeecen  /  bat  ï)p  op  €nge- 
ïanö  of  öe  Coninginneng  %  anöen  noeïj  ftijften  /  niet 
toilöe  in  'tmintfeboojnemen/fo  bectronöe  fp  öaec  niet 
op  /  geöacljticö  3ijnöc  öe  l;anöelinge  ban  IDaeöe  in  öen 
jace  1  f88.  boojgenomen/  öoeïjp  €ngelanö  en  ̂ eöcc- 
ianö  /  t'famen  meenbc  te  obecballen  met  fijne  onbec- 
toinlijne  2ücmaöe/fo  ijp  öieöoe  öeöe  noemen;  toaecom 
pi  nu  niet  onbo02fien  noclj  ongep2epaceect  toilöe  be* 
bonöen  tooaöen  /  bccfocïit  öaecom  ooft  affïfrentic  ban 
genepen  ban  öe  Staten  /  eli  beftljjcef  ooft  öen  l^eece 
iliööec  ©eec  met  tuien  €ngelfe  Baenöeïen/gelijH  yiec 
bocen  aengecoect  i#  /  öat  fijn  <£jcccli.  alci  eöe  nu  eenig 
©olö-in  ̂ elanö  gefonöen  fjaööe/  yoequalpyctte 
paffe  uuarn. 

ficij  pemanöen  nuamen  te  beclopen/  aifmen  Doopte 
neen)  geljanöelt  fouöe  toojöen  /  en  b02öcc£  aio  b?ee= 
öer  in  ftace  ̂ nftcuctie  /  öie  öaec  op  gemaent  engeac- 
cejteect  fouöt  bjojöen/  inöouDenenmetb2engenfou? 
öen.  (€ot  toeifee  legatie  bp  öe  %ecen  Staten  <0e^ 
nccael  gecommitteect  3ijn  geb3eeft  öe  ̂ oog-gcleecöe 
i^eecen  <6ecacö  ©oet/  ï^octc?  in  öen  ftecljtcn/  ïiaeö 
öe.sï  Bo?(tcnöom.ö  <0elöec  en  «ajacffcïjaptf  èutplKn  / 
en  ̂ icafiuss  öe  &ille/  Kaeö  en  penficnacijs  öec  ̂ taö 
5tmfiecöam  j  en  toatf  öe  ̂ n(tc«ctte  boo?  öefelbe  ©ec- 
een  «6efanten  ban  oefen  naboigenöe  in^ouöen : 

fj'i 

ben  aen 
Den 

©e  fyn>  r\  Htccnt  öenfelben  tijö/alö  öe  peeren  Staten  45^ 
ten  Ata»  v^necael  cefolutie  namen  /  öatfc  onöec  l)ct  comman- 

i?raSrV  *tmm  ban^onftec^ictec  ban  öec^oeö/mmbacljtö- 
rSmta  ̂ cece  ban  Künfatectoouöe/Semupöen  en  ©?iefecoop/ 
<©cfan»  bjilöcn  een  ©lote  «öojlogö-^cfjepen  fenöen  op  öe  €& 
tentefen,^en  m  ̂ ahmm  ban  ̂ pangien  en  ̂o?tugacl  /  en  te 

onöecfoelien  toat  toecuflingeban^öjtogö-^cfiepèn 
conit*  öefelbe  Coninft  alöaec  tegen  öefe^anöen  en€ngelanö 
ban  ©e*  nt0C(jt  öoen  beccpöen  /  öefelbe  te  cujjnecen  en  befclja- 
SVn  bigen  /  fo  bele  (jet  mogelp  toa$f/  en  öen  feïben  bojöecg 
bsat  öe^  op  auöece  plaetfen  en  oo?öen/ï)et  tnace  in<©oft  enïBejl- 
rcibe  au  Snoten  /  öe  Cutlen  ban  ̂ fcica  /  onöec  't  gebieö  ban 
t?r"Sr  te*  Coninli  ban  ̂ pangien  flaenöe/  alle  fcljaöc  en  a£ 
ten  ta  b?a\h  te  öoen/  öie  fp  fouöen  connen  en  mogen  ■,  't  bjeln fanaat  fp  oenoöiclit  toacen  te  öoen/  om  öe  2Ceceften öie  öen 
Un'  felben  Coninft  geöaen  Ijaööe  inj§pangien/op  öe^clje- 

pen  en  goeöecen  ban  öe  ̂ eöeclanöecö  /  en  öe  «^cljip- 
pecen  en  25ootfgefellen  feec  toaceöelijn  Ijanöelenöe  /  en 
op  öe  <6alcpen  en  in  öe  gebanucniflc  fmijtcnöe  ■,  öaec 
tegen  öe  boo?f5  l^cecen  Staten  «©enecael  toeöcccm  I 

Evoorfz  Heeren  Gefanten,  gedaen  hebbende 5!nflroc» 

d'ootmoedige  gebiedeniffe  van  de  voorfzHeeren  *£  banö' 
Staten  Generael,  aén fijn  voorfzMajefteyt,met  uu^*'' 
prefen  tatie  van  haren  feer  bereyd willigen  dienü;  «eetea 

Tullen  fijn  Majefteyt  indachtig  houden,  wat  maten  wel-  ̂ rart 
gemelte  Heeren  Staten  Generael  in  vorige  tijden,fo  wel  ̂ "|ot 
den  Doorluchtigften ,  Hooggeboren ,  Grootmachtigfien  (n  bm 
VorfrenHeere  ,  Heerc  Frederik ,  den  anderen  Conink  $"0* 

^'an  Denemarken ,  Noorwegen,  der  Wenden,  Gotthen,'!"/'" 
&c.  fijn  Majefteyts  Heere  Vader  (Hoogloflijker  Chrift-ffUp  tt 
milder  gedachteniife)  als  ook  fijn  Majefteyt,  en  anders  AHle/ 

Keur  en  Vcrfkn,  de  ware  Religie  toegedaen,  tot  meer-  B%Q  '* malen  vertoont  en  aen  gemoet  hebben,met  wat  hooveer-  naris  1 
diger  geweld ,  tyrannije ,  heyrerachten,  en  bedriegelijke  be»<fttat 

handelingen,  dè  Conink  van  Spangien  en  fijn  Adheren-*m^,r# ten ,  defe  Nederlanden ,  tegen  alle  recht ,  Privilegiën ,  en  Jen  £ol 
gedane  Eeden ,  nu  over  de  lesentwing  jaren  bedroeft  en  mak  ban 

aengevochten  hebben.  ©ene» 
Dat  hy  den  voorfz  moetwille  niet  alleen  indevoorfzm     <n' 

Nederlanden,  maer  ook  ,  door  fijn  onverfadelijk  ambi- 
tie ,  tegens  alle  Potentaten  en  Republijken  (der  Roomfe 

Religie  niet  toegedaen  zijnde)  voorgenomen  en  ver- meert heeft. 

Ja  dat  het  pretext  van  al-om  te  ftabilieren  en  in  te  voe- 
ren dePaufelijke  fuperftitie,een  dekmantel  is  geweeft.om 

alle  Coninkrijken  en  Landen  van  Chriftenheyd  t'incor- 
poreren ,  en  de  rechte  (van  God  verordente)  Eygenaers 
en  Befitters,  ook  den  rechten  natuyrlijken  Erven  daer 
vantepriveren. 

Dat  hy  daerom  fo  velemoeyten  en  coften  aengewent 
heeft,  om  de  Vereenigde  Nederlanden  eerft  onder  fijn 
jok  te  brengen ,  en  ScAem  beüi  daer  in  te  fetten ,  om  daer 
uyt  te  gevoeglijker  alle  nabuyre  Coninkrijken  en  Lan- 

den, te  water  en  te  lande,  (na  fijne  befte  gelegentheyt) 
tebekrijgen. 

Daerom  hy  ook  met  praétijken  en  geweld  gepoocht 
heeft ,  de  Coninkrijken  van  Vrankrijk ,  Engeland  en  an  - 
derein  fijngeweld  te  brengen,  hetwelk  hem  nietgefuc-  (Fol.45) 
cedeert  is,  uyt  voornemer  ooriake,  dat  hy  meeft  alle  fijne 
middelen  heeft  moeten  aenwenden  totten  krijg  tegen 
de  voorfz  Nederlanden,  hoewel  hy  middelertijd  niet 
heeft  gedefifteert  na  der  Coninklijkeren  Vorftlijkerper- 

een  JDinccaet  uptgegebett  Ijebben  /  in  öate  öen  ttoeeöen  fonen,  lijf  en  leven ,  heymelijker  wijfe ,  met  vergiften 
3Cp2iliö2Cnno  1 599.  öaec  bp  öe^pangiaecöen  en  goe* 
öecen  boo?  goeöen^infcbecclaecttoojöen/  enbo?^ 
Öec#  becboö  geöaen  tóo?öe  /  öefelbe  en  Bace  ̂ ööecen- 
ten/  ©panöen  ban  öefe  =Hanöen/  eénige  toeboecte 
boen  /  mitfgaöeciö  fjet  uptgeben  ban  eenige  ̂ aube^ 
gacöen  of  te  geb2upcfeen  j  becbieöenöe  oor  alle  en  ee- 
neit  pegeUjHcn/  bah  toat  conöitien  /  ftijnen  ofte  3tan- 
öen  öie  jtjn  /  in  öe  Kijften  ban  Spangien  /  ̂o?tugael/ 

of  anöcce  kanoen  ban  <encopa  /  toefenöe  onöec  't  ge* bich  ban  öen  jegentooo2öigcn  Coninft  ban  Spangien 
^Dilipö  öe^Decöe/  en iöe  €ct5-i^ectoge  Wbctt  ban 
^Oottencijh/  of  ö'^ïnfantc  ban  spangien/  tctoatcc 
ofte  te  lanöe/  öicectelp  of  inöiccctelijtt/  onöec  toat  co* 
leuc  of  P2etcct  ïjet  3p/  eenige  toeboec  te  öoen/  opte  bec* 
bcuctc  ban  alle  öefelbe  /  en  b02Öece  en  ftoaeeöcc  peene 
m  öen  bc-02f5  paccate  uptgeö2ucnt.  ̂ 0  Hebben  öe 
boo?f5  ̂ cecen^taten  «©enecael  ooh  goet  en  caeöfaem 
gebonöen/eenigete  öeputecen  en  te  fenöe  in^cnemac* 

moorden »  te  trachten. 

Welke  onverfadelijke  geafFeöeerde  Spaenfe  Monar- 
chie, noch  door  den  dood  des  verleden  Coninks,  noch 

door  de  gepretendeerde  Donatie  en  overdracht  van  de 
Nederlanden  aen  de  Infante  fijn  Dochter,  noch  door 
der  felver  houwelijk  aen  den  Doorluchtigften  Heere, 
Ertz-Hertog  Albert  van  Ooftenrijk,  nietisgeftorven, 
maer  veel  meer  ontfteken  en  vermeerdert ,  inden  jegen- 
woordigen  jongen  Conink  Philippo  den  derden  des naems. 

Want  hy  defelveOorloge  onder  fijnen  naem  en  coften 
(even  fo  vuyrig  als  oyt  te  voren  gefchiet  is)  continueert. 
Ja  daerenboven  der  nabuyre  Keur  en  Vorften,  enan- 
derer  Neutrale  Stenden  des  H.  Rijks  Landen  en  Steden 
(als  des  Ertz-Stifts  van  Ceulen ,  des  Vorftendoms  Cleve 

en  Berg,  des Stifts Munfter (volgende d'oude projecten van  fijn  voorfz  Heer  Vader) ver woeft,hem  niet  ontfiendc 
der  felver  Steden  met  Gefchut  te  forceren ,  te  brand- 

fchat- 



599< Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
ichatten ,  in  te  nemen,  met  fijne  Spaenfe  en  andere  Sol- 

daten te  befetten ;  de  plattte  Landen  te  devafteren,  Vrou- 
wen en  Dochteren  te  fchoffieren  ,  pionderen ,  roven, 

moorden  en  branden ,  fonder  ook  te  verfchonen  Vor- 
ftelijke,  GraerlijkeofAdellijkeHuyfenenperfonen. 

Veranderende  opentlijk  de  Religie  en  Politie  over 
des  H.  Rijks  Steden  en  Landen,  met  geweld,  dreyge- 
menten.cn  andere  onbehoorlijke  handelingen, afftellen- 
de  de  ware  en  by  den  Rijke  aengenomene  Chriftclijke 
Religie „  en  fijne  vallche  Pauselijke  en  Jefuijtfe  fuperftitie 

en  inquiiitie  daer  'tegen  invoerende. 
Behaiven  dat  den  jegenwoordigen  Conink  end'In- 

fante  lijn  Sufter,  ib  in  Spangien  als  in  de  Nederlanden, 
niet  alleen  bedrieglijk,  maer  ook  met  geweld,  turbe- 
ren  en  beletten  alle  navigatie,  Trafijken  en  Commer- 
cien,  ib  met  den  Ingefetenen  der  Nederlanden,  als  van 
andere  Coninkrijken,  Landen  en  Steden,  tyrannelijk 
traoteren.de  de  perfonen  ,  aenflaende  haer  Schepen  en 
(goederen ,  ook  tegen  beloften  .  hen  by  den  overleden 
Conink  folemnelijk  en  openbaerlijk  gcdaen. 
Waerom  ,  gemerkt  de  Vereenigde  Nederlanden , 

door  Godes  machtige  hand,  afïiftentie  van  de  Conink- 
lijke  Majefteyt  van  Engeland  ,  en  andere  Coningen , 
Princen  en  Republijken  ,  eenfamentlijk  hare  patientie 
en  goede  devoiren,  dit  tyrannich  voornemen  (tot  nadeel 
van  de  geheele  Chriftenheyd  ftreckende)  vele  jaren  heb- 

ben weder ftaen ,  en  vorder  (met  Godes  hulpe ,  affiften- 
tie ,  faveur ,  en  devoiren ,  als  voren)  te  wederftaen ,  ce- 

relblveert  zijn  ;  hebben  welgemelte  Heeren  Staten  fich 

eyndlijk  voorgenomen  ,  den  Spangiaerts ,  in  de  Co- 
ninkrijken en  Landen  by  hen  geoccupeert ,  met  een 

aeafienlijke  Armade  te  water  te  befoeken ,  om  't  voorfz 
fchadelijk  en  tyrannig  voornemen,  niet  alleen  te  belet- 

ten, maer  ook  de  gedane  fchaden  te  doen  repareren  of 
vergelden. 

Hebbende  een  vaft  vertrouwen,  dat  God  der  felver 

oprecht ,  en  nochtans  noodlijk  voornemen  fegenen ,  de 

Nederlanden  eenmael  van  de  tyrannije  der  Spangiaer- 

den ,  en  der  felver  Adherenten ,  geheelijk  bevrijen ,  ver- 
loffèn ,  en  verder  verwecken  fal  fijn  Majeft.  en  andere 

Coningen,  Keur  en  Vorften ,  Grave,  Heeren,  Repta- 

'bl  ijken,  en  Stenden ,  dat  defelve  (recht  op  hare  faken  let- tende) ook  de  wapenen  nemen ,  en  gebruyken  fullen , 

om  haren  gedreychden  en  pericliterenden  ftaet  te  verfe  - 
keren ,  en  de  Spaengiaerden  met  hare  Adherenten  van 

des  Rijks-bodem  ,  en  voorts  uyt  de  Nederlanden  ,  te 
verdrijven. 

Tot  welken  éynde  hebben  welgemelte  Heeren  Sta- 

ten, geheel  nodig  gevonden,  en  vermogens  aller  Vol- 
keren en  Keyferlijke  Rechten ,  en  fijn  Coninklijkt  Ma- 

jefteyts Heeren  Vader  HoogloflijkftergedachtcnifTe,  en 

anderer  Coningen  en  Potentaten  exempelen,  genoeg- 

faem  gevoegt  zijn  te  verbieden  en  beletten  den  toevoer 

van  Schepen,  goederen  en  Coopmanfchappen,  na  de 

Landen  den  voorfz  Spangiaerden  in  Europa  onderwor- 

pen zijnde ,  om  hare  voorfz  Vyanden  mette  felve  niet  te 

laten  verfkrken ,  tot  haer  en  der  gemeene  Chnftenheyt 
uvterfte  verderf. 

En  of  wel  den  Krijg  niet  fchijnt  gevoert  te  worden 

met  alle  Coopmanfchappen,  nochtans  alfo  defelve  n
iet 

connen  over  Zee  gebracht  worden,  als  met  Schepen, 

die  gemeenlijk  verfien  zijn  met  Viaualie,  grofGefchut 

en  munitien  van  Oorloge  (alvvaer  't  maer  onder  t  pre
- 

text van  den  nood  en  defenfie  tegensde,Zee-rovers)  en 

dat  het  dagelijx  gefchied,  en  bevonden  is,  datdeSp
an- 

eiaerts  defelve  Sehepen  arrefteren ,  daer  uyt  nemen  wat 

hendieniijkis;  de  bequaemfte  toe-ruften  en  mi
sbruy- 

ken,  tegen  het  Coninkrijk  van  Engeland ende 
voorfz 

Nederlanden ,  als  onder  anderen  in  't  Jaer  i  f  8  8.  opent- 
lijk  genoeg  gebleken  is. 

En  dat 't  felve  in  denjegenwoordigen  tyd,als  de  Span- 

giaerts  met  de  voorfz  Vlote  aengevochten  wor
den, 

meer  te  beforgen  is  als  oyt  te  voren :  So  hebben  de
  Neu- 

trale Coningen  en  Potentaten,  en  der  felver  Schip  en 

Coopvarende  Onderfaten,  fich  des  te  meer  dae
r  voor 

te  beforgen.  ,    .     u 

Verfoeken  en  bidden  daerom  wel  gedachte  Heer
en 

Generale  Staten  der  Vereenigde  Nederlanden 
 onder- 
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dienftlyk,  dat  fijn  Majeft.  als  der  ware  Religie  toege* 
daen  Conink,  en  een  voorneemfte  gelid  des  H.  Rijks, 
en  den  welken  aen  defen  krijg  vele  gelegen  is ,  dit  gebod 
hch  genadigft  wil  laten  gevallen. 
s  Dat  fijne  Majeft.  verfekert  mach  zijn,  dat  ook  in  de- 

len io  civilijk  met  fijne  Majefteyts  Onderfaten  (indien 
lich  eenige  quamenteverloopen,  als  men  hoopt)  neen 
gchandelt  fal  worden ,  als  eenigfints  mogelijk  fal  zijn. 

En  lullen  de  Gedeputeerde  onderdienftlijk  prefente- 
ren  en  bidden,  fo  verre  fijn  Majefteyt  (alfmen  niet  ver- 

hoopt) hier  in  ecnig  bedenken  mocht  hebben ,  in  grond- 
lijker  en  getroulijker  communicatie  met  fijn  Coninklij- 
ke  Majefteyts  verordende  te  treden  ;  verhopende  de- 

felve met  fuiken  berichten  redenen  te  bejegenen,  daer 
mede  fijn  Majefteyts  een  genadigft  goed  genoegen  heb1 ben  fal. 

Als  welgemelte  Heeren  Staten  Generael  niet  twijfe- 
len ,  of  de  Doorluchtigfte  Coningen  van  Vrankrijk, 

Engeland  en  Schotland  (der  welker  Majefteyten  aenmel- 

dinge  medegedaen  wordt)  fullen  't  felve  mede  goed  vin- 
den ,  en  hare  Onderfaten  doen  volgen . 

Indien  fijn  Majefteyt  gelieft  eenige  te  verordenen , 
om  tecomenin  de  geprelentecrde conferentie,  fullen 

de  Gedeputeerde  't  voorfz  Placcaet  en  goede  intentie 
van  welgemelte  Heeren  Staten  Generael  juftificeren, 
met  alle  mogelijke  middelen,  fo  van  rechten,  als  ge- 

bruyken van  Coningen  ,  Potentaten  en  Republij- 
ken ,  en  namentlijk  van  fijn  Majefteyts  Heeren  Vader 

fclfs. 
De  voorfz  Heeren  Gefanten  hare  legatie  by  fijn  voorfz 

Majefteyt  verricht  hebbende ,  fullen  in  hetwederkee- 
ren  de  Rijks-Steden ,  van  wegen  de  voorfchreven  Hee- 

ren Staten  Generael ,  ook  begroeten  en  aenfpreken, 
en  alle  mogelijk  devoir  by  defelve  doen  en  aenwenden, 
metallegoedemiddelen  van  inductie,  teneyndefy,  ten 
refpeóte  van  de  redenen,  indelèlnftruótieaengetogen, 
en  andere  confideratien ,  die  de  voorfz  Heeren  Gefan- 

ten nagelegentheyd  daer  toe  fullen  weten  te  voegen ,  de 
goede  meyninge  en  intentie  van  de  Heeren  Staten  in  de- 

fen ten  beften  willen  verftaen  en  afnemen. 
Adverterende  defelve  Heeren  Gefanten  van  tijd  tot 

tijd  de  Heeren  Staten  Generael  van  haer  wedervaren , 
en  fucces  van  haer  befoigne. 

Aldus  gedaen  en  gearrefteert  ter  Vergaderinge  van 
de  voornoemde  Heeren  Staten  Generael  binnen  sGra- 
ven-Hage,  den  fesentwintigften  May  1599*  En  was 
geparapheert  J.  van  OldenbarnevddVt,  Lager  ftond,Ter 
ordonnantie  van  de  voorfz  Heeren  Staten  Generael ;  on- 

dertekent C.  ̂ Atr^ms, 

3tëeI6en  bolgenöe  /  tic  boo?f3  peeren  <föefamen  aen 
öe  Coninftirjfte  .fïKajeftept  ban  ̂ cncmachcn  en  fijnen 
fcaöe  aeöaen  Ijebbcn  Denabolncnöe  fjopofuic  /  Die  fp 
öacr  naftf)?iftelp  ijeööen  orjeraeleüert/lupöenöc  m uoltjt: 

Doorluchtiger  ,   Groottnacbticbjler  Vorfi,  Gcnadichjler Hetr  Coninf{. 

E  Doorluchtige ,  Hoog  en  Welgeboorne,  Ede-  9fm(U 

Ie     Geftrenge,  Erentfefte,  Eerlameen  Wij-  ttebau 

fe  Heeren,  de  Staten  Generael  dei -Vereenig-  H*u de  Nederlanden ,  onfe  gebiedende  Oyer-Hee-  gJJ^ 

hebben  ons  aenu  Coninkl-  Majeft.  met  Credents- tf H^, 

Brie'ven  afgeveerdicht ,  die  wy  hier  met  onderdanichft
  rnrnl 

Stèren,  met  bede  die  genadichft  te  willenaenne-  jgg 
men,  enonsdaeropaudientie  verleenen.  t>an«©e* 

En  hebben  ons  welgedachte Heeren  voor  allen  opg
e-ntmax, 

levd,  u  Con.  Majefteytsharenbereydendienf
tenallenSca. 

goeden willeaente bieden:  Ookden  (elven 
   lamthjne 

lieve  Egemalinne  ,  en  fijn  Coninkrijken, 
 Landfchap- 

pen  en  Onderdanen,  van  hogen  en leegen
 ftaet,  famt 

eTbyfonder,  Godes  fegen,  heyl,  en  alles  
goeds  toe  te  (Fol.46) 

Tolfen"  dat  welgedachte  Heeren  Staten  on
nodich  ach- 

u  Con.Majeft  te  erinnereB  wat  fy  te  vo
ren,  den  ook 

Doorluchtichften ,  Grootmachtichften 
 Vorft  en  Hee 2üaa  4 

re, 

Heerc 
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Hcere  Fredenk  den  anderden,  Conink  van  Denemar- 
ken ,  Noorwegen  ,  der  Gotthen  en  Wenden  ,  &c. 

Chriftmilder  hooehfter  gedachten,  u  Con.  Majefteyts 
Heere  Vader,  u  Coninkl.  Majeft.  ièlve,  cndenKeur 
en  Vorften  desH-Roomfen  Rijks ,  der  ware  Chriftelijke 

Religie  toegedaen  ,  door  verlcheyden  befendingen  en 
anderfints,  hebben  laten  voordragen  en  remonftreren. 

Als  namentlijk ,  dat  den  Conink  van  Spangien ,  famt 

fynen  aenhank ,  met  den  Krijg,  dien  hy  tegen  de  Ver- 
eenigde  Nederlanden ,  tegen  God,  fijn  Woord,  alle 
rechten,  reden,  fynen  eygen  Eed,  met  aller  geweld, 
coftenengefwindicheyd,  te  water  en  te  lande,  nu  over 
de  26  jaren,  onophoudelijk  en fondereenigenftilftand 

gevoert  heeft ,  gelijk  hy  ook  noch  niet  die  meeninge 
heeft  ,  als  oft  om  defelve  Nederlanden  alleen  te  doen 
waer,  en  derhalven  na  veroveringe  van  dien  (dat  hem 
de  lieve  trouwe  God  nimmermeer  vergunnen  wil)  hy 

fich  daer  mede  ver  fadigen ,  en  derhalven  des  Krijgs  een- 
mael  een  eynde  maken  wilde. 
Maer  heeft,  na  fijne  voorgenomen  en  geaffecteerde 

tyrannije ,  noch  veel  hoger  en  wijder  getrachtet  ,  als 

namentlijk,  dat  hy,  na  veroveringe  der  lelve  Neder- 
landen, daer  in  Sedem  Mi  maken  moge,  omdaeruyt 

met  beter  gelegentheyd  te  water  en  te  lande ,  cerft  d'aen- 

grenfende  Coninkrijken  en  Landen,  en  daerna  d'ande- 
re,  fo  lang  te  vervolgen,  totdathydeganfeChriften- 
heyd  onder  des  Paus  voeten ,  en  onder  fijne  Spaenfe  Mo- 

narchie gebrocht  foude  hebben  ;  de  riatuyrlijke ,  van 

God  verordende Coningen  en  Heeren  van  haer  Conink- 
rijken en  Regimenten  afgefloten  ,  en  fijn  Spangiaerts 

daer  tegen  op-gefet,  de  ware  Chriftelijke  Religie  daer 
uyt  verdreven,  en  de  Paufelijke  en  Spaenfe  Inquifitie  daer 
ingedrongen;  alle  goede  Politie ,  Rechten,  gebruy- 
ken,en  Privilegiën  der  Landen  wechgenomen,  en  fijne 
Spaenfe  tyrannije  en  moetwillicheyd  daer  in  geplant ; 
eyntelijk  alle  Chriftelijke,  natuyrlijke  en  Politife  Vry- 
heyd ,  famt  alle  hare  have  en  goed ,  den  Landen  en  men- 
fchen  benomen ,  en  die  wederom  in  een  eeuwige  flaver- 
nije ,  eygendom  en  armoede  verftoten. 

Gelijk  fulks  alles  uyt  fijne  hoveerdige  namen ,  ver- 
fcheyden  Brieven ,  en  andere  Schriften  en  handelingen, 
felfs  oogenfchijnlijk  te  fien  is. 

Waer  in  hy  fich  noemt  R^gemCatbolie um,  dat  is,  een 
algemeynen  Conink ,  daer  met  hy  duyd  even  fo  wel  op 

fijne  voorgenomen  Monarchia,  als  de  Roomfe  Paufiè- 
lijke  Kerk,  om  onderden  fchijn  van  de  Roomfe  Kerk , 
te  befchutten  en  uyt  te  breyden ,  te  gelijk  oorfaek  t  e  ne- 

men, om  alle  Coninkrijken  ende  Landen  der  ganfche 
Chriftenheyd  aen  te  grijpen ,  en  fijnen  Catholifen  Rijke 
te  onderwerpen. 

Gelijk  hy  fulks  voor  vele  jaren  in  Vrankrijk,  Enge- 

land, Yerland,  en  elders  heeft  aengevangen  in  't  werk 
te  ftellen ,  daer  in  hy  eerftelijk  d'Onderdanen  tegen  haer 
natuyrlijke  Coningen ,  en  daerna  d'Onderdanen  felfs 
(die  o»k  te  famen  eener  Roomfer  Paufelijker  Religie  wa- 

ren) met  fpahingen ,  Sec"ten ,  nieuwe  Liguen ,  derma- ten tegen  den  anderen  opgeroeyt  en  verhitft,  dat  ook 
de  voorgaende  Conink  van  Vrankrijk  ,  hoe  Catholijk 
hy  ook  was ,  vermoort  is  geworden. 

Welken  handel  hy  eerftelijk  met  geld  en  praöijken 
heymelijker  wyfe  aengevangen;  maer  daerna  opentlij- 
ken  Kryge  gevoed  heeft ,  daer  toe  hy  tot  ettelijke  malen 
fijn  heyrcraeht  uyt  de  Nederlanden  (die  hy  noch  onder 
fich  heeft)  daer  heen  heeft  gefonden ;  doch  is  daer  met 
tot  fijn  voornemen  niet  gecomen,  uyt  oorfaeke  dathy 
fijn  meefte  macht  tegen  de  Nederlanden  heeft  moeten 
gebruyken ,  die  hierentufichen  hem  ook  veel  Steden  af- 
genomen  hebben 

Ondertufichen  heeft  hy  niet  gevyert  de  Coningen  en 
Vorften,  door  fijn  aengefteldeMoordenaers,  met  ver- 

gift, moord  en  anders ,  na  haer  lijfen  leven  te  trach- 
ten, gelijk  fulks,  derMoordcnaersbekentenifien,  en 

der  Coningen  van  Vrankrijk  en  Engeland  verfcheyden 
Placcaten  en  uytfchryvensmetbrengen. 

En  heeft  defe  onverfettelijkc  voorgenomen  Spaenfe 
Monarchie,  noch  met  des  leften  Coninks  affterven,noch 
met  eene  vermeynde  Donatie  en  ceflie  der  Nederlanden 
aen  de  Infante,  of  Dochter  van  Spangien  ,  noch  met 

«5  99> 

haer  houwehjk  aen  den  Ertz-HerrogenCardinaelAl- 
bertus,  niet  opgehouden ;  maer  is  veel  meer  in  des  je- 
genwoordigen  jongen  Coninks  gemoed  ontfteken  en 
vermeert. 

Door  dien  hy  den  felven  Krijg,  onder  fynen  naem , 
met  fyne  beftellinge  ,  geld  ,  krygfluyden  ,  coften  en 
anders,  veel hettiger voert ,  alsoyttevorengefchiedis. 

Door  dien  dat  hy  met  opentlijken  krijg  des H'. Rijks 
Kcur-Vorftendommen  en  Stiften  Ceulen,  Munfter, 
Cleve ,  Berge  en  Mark ,  aengrijpt ,  vele  Steden  en  Veftin- 
gen  der  fèlve  met  geweld  en  fchrickinge,  fondereenig 
onderfcheyd,  inneemt,  met  fijn  Krijgfluyden  befet, 
de  Jonkvrouwen  en  Vrouwen  (chendet,  de  Landen  en 
luyden  berooft,  moord,  ja  ook Graefiijke perfonen en 
Huyfen  niet  verfchoont  ;  fumma  dermaten  daer  huys 
houd,  dat  de  arme  luyden  anders  nietwenfehen  noch 
trachten,  dan  hoe  fy  met  haer  naektelijf  baer  geweld 
moeten  ontrunnen:  Daer  het  fijn  Keyferl.Majeft.ook 
genotigt  is  geweeft,  hen  in  des  heyligen  Rijx  Achtte 
verclaren,  en  dien  volgende  de  Keur,  Vorften  en  Sten- 

den fich  tegen  hen  toeruften. 
Daer  toe  noch  gecomen  is,  dat  als  de  lefte  Conink 

van  Spangien,  op  het  nootdruftich  en fchreyende bid- 
den en  aenhouden,  etlijker  fyner  voorneme  Steden  in 

Spangien,  eene  opentlijke  en  gemeyne  vryheyd  enfe- 
kerheyd  des  Coophandels  toegefegt  hadde ,  daer  op  ook 
vele  Coopluyden  ,  met  haer  Schepen  en  Waren ,  in 
de  Spaenfe  en  Portugaelfe  Havenen  gecomen  zijnde;  dat 
doch  contrarie  van  dien  ,  defen  tegen  woordigen  Co- 

nink hare  Schepen ,  perfonen  en  goederen ,  fonder  eenig 
onderfcheyd ,  of  fy  uyt  de  Vereenigde  Nederlanden ,  of 
elders  van  daen  waren ,  heeft  aengehouden ,  de  Sche- 

pen en  Goederen  tot  fich  genomen ,  de  Schipluyden , 
famt  hare  gefellen,  met  vangen,  fpannen,  invuylege- 
vankeniffèn  en  Galeyen  te  verftoten,  en  anders,  jam- 

merlijk getra&eert  en  gemartert. 
Dewijl  dan  welgemtlte  Heeren  Staten,  door  Gods 

Almachtige  hand  ,   met  byftand  der  Doorluchtichfte 
Coninginne  van  Engeland ,  haer  eygene  middelen  en 
wegen  ,  ook  eeniger  Coningen  en  Potentaten  gunftcn 
faveur,  defe  Spaenfe  Coningen,  derganfe  Chriften- 

heyd ten  goede,  tot  noch  toe  hebben  opgehouden,  en 
't  felve  voortaen  te  continueren  gerefolveert  zijn ,  en  tot defen  allen  het  voorfz  fchricklijke  en  onlydelijke  aenflaen 
en  arreft  gecomen  is:  So  hebben  voorfz  Heeren  Staten 
fich  tot  een  tegen  weer  en  talionis  /fgem(datis,  vergel- 
dinge)  moeten  bedenken ,  en  dien  volgende  een  gewel- 

dige SchipvaertofArmade,  met  Krijg  en  Schipluyden, 
Proviant,  Amunitie,  en  alle  andere  noodtdruft,  voor 
een  geruyme  tijd  tamelijk  verforcht ,  na  Spangien  en  fijn 
andere  Coninkrijken  en  Landen  afgeveerdicht,niettwy- 
felende ,  of  den  lieven  rrouwen  God  fal  ook  tot  dit  noot  - 
wendige  Chriftlijke  werk  fijn  fegen  geven,  en  door  dat 
een  of  ander  middel  de  Vereenigde  Nederlanden  een - 
mael  van  defe  Spangiaerden,haren  bloedt-dorftigen  krijg 
enoverlaft,  verloficn. 

Tot  welker  expeditie  voltreckingveelgedachte  Hee- 
ren Staten,  vooreenen  hogen  nooddruft  erachtet,  allen 

Coop  en  Schipluyden  alle  toevoer  van  Schepen ,  Amu-  " nitie  ,  Proviant  en  Coopmanfchappen  ,  na  Spangien , 
en  daer  toe  gehorende  Landen,  met  Placcaten  en infi- nuatie  te  verbieden. 

Daer  toe  ook  veelgedachte  Heeren  Staten  bevoegt 
zijn,  niet  alleen  dat  fy  defen  Krijg  (alsvoorverhaeltis) 
der  ganfche  Chriftenheyd  te  goede  voeren;  maer  ook 
nanatuyrlijken,  aller  gemeynen  Volken ,  cnbefchre- 
vene  Rechten  ,  ook  na  harer  Nederlanden  welherge- 
ibrochten  gebruyk;  en  eyndlijk  ook  u  Coninkl.  Maje- 
fteyts  Heeren  Vaders  hoogfter  gedachten ,  der  Conin- 

gen van  Vranrijk ,  Engeland,  Polen,  Sweden,enan- 
derer  Potentaten  exempelen ,  gelijk  dan  ook  Hr  ogftge- 
dachte  Coninginne  van  Engeland  Raden,  deiequettie 
in  terminis ,  tegen  den  Poollén  Gefante ,  den  dertien- 

den Augufti  Anno  1597.  verdedigt  hebben. 
En  hindert  niet  dat  niet  alle  Schepen  en  Coopman- 

fchappen tot  den  Krijg  tuchtig  ofdienlijk  mogen  zijn ;  fo 
doch  de  Coopmanfchappen  niet  fonder  Schepen  connen 
vervoert  worden ;  als  ook  dat  die  Schepen ,  die  anders 

tot 
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tot  den  krijg  onnut  fcheynen  te  zijn,  doch  tot  des  krijgs- 

.  tuychs ,  .als  des  Gefchuts ,  Amunitie  ,  Proviants  ,  en 
anderer  nooddruften  navoeringen  gebruykt  worden ,  en 
daer  benevens  haer  Maften  ,  zeylen  ,  kabelen,  ankers 
en  anders,  tot  andere  Oorlog  Schepen  aengewent,  te 
verfwygen ,  dat  Schepen  vaft  met  noodwendigen  voor- 
raed  van  fpy/e  ,  drank,  Gefchut,.-(ten  minften  tegen 
de  Zee-rovers)  ook  Schipluyden  4  famt  hare  gefellen, 
verfien  zijnde,  die  den  Vyand  altijd  tot  fijn  voordeel  ge- 
bruykencan,  gelijk  wy  hier  van  een  levendich  exempel 
Anno  1  f  88.  tegen  Engeland  en  Nederland  gefien  heb- -""— ~-  ben. 

(Fol.47)  Tot  welker  toegrijp  en  Arreftde  Vyand  rechtevoort, 
nu  hy  met  fuiken  Armade  in  fijn  eygen  Coninkrijken  en 
Landen  verlbcht  en  aengegrepen  word ,  meer  veroor- 
faekt  en  genoticht  fal  worden;  dermaten  dat defe  Ar- 

made by  fich  felfs ,  fonder  eenig  Placcaet ,  een  yegelijk 
een  gemeene  en  opentlijke  waerfchouwingezijn  foude, 
om  fich  des  Spaenfen  toe  en  af-varen  te  onthouden 
Waer  door  wy  ook  niet  twyfelen ,  of  de  Coningen 

van  Vrankrijk  ,  Engeland  en  Schotland  ,  fullen  fich 

't  felve  Placcaet  aireede  hebben  laten  gevallen ,  fo  het 
hare  Majefteyten  door  der  welgedachte  Heeren  Staten 
Agenten,  bydefelverefiderende,  voorgedragenis. 

Dewijl  dan  hier  uyt  der  Spaenfergeaffecl eerder  Mo- 
narchie dorfticheyd,  tot  onderdruckinge  aller  Chrilthj- 

ker  Coningen  en  Heeren ,  en  infonderheyd  van  die ,  die 
de  Paufelijke  fuperftitie  niet  toegedaen  zijn ,  genoegfaem 
te  fien  is ;  daer  toe  noch  dat  Bar  baris  en  woedende  Arreft 
is  gecomen ,  daer  tegen  de  voorfz  Armade  en  Placcaet 
afgeveerdigt  is. 

Delen  allen  volgende  ,  genadigfter  Heer  Conink , 
willen  veelgedachte  Heeren  Staten  fich  getrooften  ,  en 
ophet  vlytigftu  Goninkl.  Majeft.  bidden,,  djttfy  willen, 
na  haer  hoog  van  Godbegaefdeverftand,  rechten  y  ver 
tot  de  ware  Chriftelijke  Religie,  enConinklijkevoor- 
forge ,  die  fy  tot  haer  Coninkrijken ,  Landen  en  Luyden 
dragen  ,  defen  Spaenfen  Krijg  nu  niet  achten ,  als  een 
privaten ,  tufichen  de  Spaenfe  en  de  Vereenigde  Neder- 

landen ;  maer  als  eenen  algemeynen  ,  tegen  de  ganfche 
ware  Chriftlijke  Kerke,en  voornemelijk  der  felver  voor- 
fïaenders :  En  derhalven  bedenken ,  hoe  veel  u  Coninkl. 
Majeft.  en  der  ganfche  Chriftenheyd  daer  aen  gelegen  is , 
en  vorders  hoe  defen  belbrgdengemeenenonheyl,  met 
goeden  raed  en  gemeene  hulpe  te  bejegenen  en  te  ftoren 

zijn;  daer  na  't  v  oor  fz  Placcaet,  gelijk  ook  Hoochftge- 
dachte  Coningen  van  Vrankrijk,  Engeland  en  Schot- 

land , .  aireede  verhopentlijk  gedaen  fullen  hebben ,  fich 
ook  laten  gevallen. 

Doch  fo  verre  dit  alles  onaengefien,  u  Coninkl.  Ma- 

jeft. noch  eenich  bedenken  mochte  hebben ,  en  derhal- 
ven door  fijn  Gedeputeerde  eenich  wyder  bericht  van 

ons  begeeren  foude  i  fo  willen  wy  ons  daer  toe  hier  met 
erbieden ,  der  hope  dat  wy  defelve  met  fulke  redenen  en 
befcheyt  bejegenen  fullen,  dat  u  Coninkl. Majeft. daer 
aen  een  goed  genoegen  en  gevallen  fullen  hebben. 
.  Vorder  ,   Genadichfter  Heer  Conink  ,  is  ons  hier, 
m  't  verwachten  van  u  Coninkl.  Majefteyts  wedercomft, 

voorgecomen ,  dat  een  Scheeps-Capiteyn ,  der  veelge- 
dachte Heeren  Staten,  op  u  Coninkl.  Majefteyts  wate- 

ren een  Coopvaerder  .genomen  ,  ook  eenige  andere 

Schepen  in  haer  voor-hebbende  reyfe  verhindert  heeft , 
dat  ons  vreemt,  en  der  gedachte  Heeren  Staten ,  ook 
des  voorfz  Placcaet  wil  enmeyningcontrary,  gedacht 

heeft ;  derhalven  wy  't  felve  veelgedachte  Heeren  Staten 

toegefchreven  hebben,  -die  ons  daer -op  hebben  geant- 
woordt,  dat  fy  defe  daed  met  leedwefen  van  ons  ver- 
ftaen  hebben ;  dat  ook  haer  wil  en  meyning  nietfozy, 
hebben  ook  hier  van  aen  den  voorfz  Capiteyn ,  of  geenen 

anderen,  geen  bevel  gegeven ,  te  gefwygen  op  u  Co- 
ninkl. Majefteyts  Wateren.    Twyfelen  wy  ook  niet ,  of 

dat  Schip ,  fo  haeft  het  daer  aengecomen  is ,  fal  met  al  fijn 

goed  vry  en  los  gegeven  zijn ,  en  tegen  den  Capiteyn 

alfogeprocedeert,  als  dat  na  rechten  behoort.    Derma- 
ten dat  wy  hopen,  dat  u  Coninkl.  Majefteyt daer  aen 

een  goed  genoegen  hebben  fal,  als  veel-gedachte  Hee- 
ten  Staten  der  felve  ganfchlijk  toevertrouwen,  en  wy 
haer  daer  vlijtig  om  bidden . 
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ranftl.  ifêajefi.  be  bter  teljto-flaben  /  en  öennn 
fiamelaerieï  miptfm  Cancelaero/op  ben  $obe  Ym.02; OW  ontrent  negen  upren/  0002  oen  èeere<6erarb 
©oet/  öefe  fözopofme  gebacn  toatf,  ijeeft  beboo2-' noembe  &eere€ancelneï  bner  opgcamtooo2ö/batfnne 
Cömnnl.  naaj.  boo?  Oe  eerbiebinge  en  toctonfeïunae 
ban  fnnm  perfoon  en  ftegeringe/be  fteeren^tatcn  ge; 
nabeinh  Ocöe  bebannen  -3  fobeelbe  feec  ouöe  C02refpon= bentte  en  bjientfcljap/  te  boren  bp  fnne  ConinM.  m& 
jefï*.  ©002-euOercn  /  en  nu  metten  felben  onberbou^ Oen/  aenlangt/  toaer  Oaer  toe  toel  genepebt en ïniU 
leng  te  onberijoubeu/  fo  berre  fijn  jjtëajéft  nocl)  pet 
Oaer  toexonbe  ïjelpen/  bat  ben  langöurcnbcn  fcuig 
eenmael  upt  Oen  gronö  nebergeiepb  mocljt  to02ben/ 
öacr  toe  toilbe  fijnComnnL  naajefl.  bat  fijne  boen. 
Boo?t  mat  beanberepoineten  belangt/  baeropfou* 
bc  Oen  Cefanten  baerna  anttooo?bc  gegeben  too^ 
Oen. 
<&m  29  betfnamibbaegov  ontrent  b2ie  upren/  tö®eCo* 

be  ̂ uptfe  Cancelaer  O002  fijn  Coninui.  jföajjef?*.  ninfimt 
bebel  bp  öe  boo?f5  <0efantengecomen/  e n b2aegbc / 2n'°f  „ 
betoijïe  fp  Daer  na  be  gebane  #2opofme  /  Dabben  er;  *.„,", boben  tot  toijber  communicatie  /  of  top  toat  ber;  iaei  in 

berg  noo?  te  geben  Dabben  i  infonberbepb  toat  bat't%oql toare  /  bat  fp  berfocDten  ban  fnne  iBajetfeptsJ  ge-  EÏÏwfi 
naDicOfte  berclaringe  ban  berber  Alliantie  en  ©er- ©«fan. 
bonb  i  3&aer  op  na  gefioubenbe  conferentie  to02b«* 
geanttooojb  :  ̂ at  fp  ernftelijB  ïjabben  bertoont  / 
bat   be  noobtoenbige  oo?fanen  /   toaerom   Daren 
€>ber-^ceren   ben   aengegeben  ̂ ebe-fjanbeltnge 
ban  ben  €rt5-^crtog  €rne|ïo  Dfüben  afgcfiagen/ bte  boomemelijR  ttoee  toaren  ;  be  eerfle/  bat  on^ 
ber  alle  boo?gaenbe  ©2ebe-Danbcïinge  niet  anberst 
gefocöt  toaö  /  ban  om  Ijare  Jèmz  te  berb2eften/  't  toelö 
aüeö  fü  n  Coninlijne  jjBajefï.  betouft  toaief }  be  anbere 
toajS  be  beflellinge  bejS  ̂ oog-gebacljten  €rt5-§erto^ 
gen/  Uk  W  met  5ptiertteo7  <3utUaume  be  ̂ainct 
Clement  en  übarra/  allejS  boen  en  laten  fouben/  't 
toein  boet)  begenige  toaren/biebenConinRban©2anft^ 
rijen/  Coninginnc  ban  €ngelanb/  en  fnne  <erceiï. 
na  't  leben trachten/  metten toelfeen Det oebenfeelnae 
toare  te  Danbelen/  en  bie  006  geen  geloof  /  fotebc* 
fo?gen  ftonb  /  fouben  [jouben.   aaan  befen  allen  ljtb* 
ben  top  /  fepben  be  <0efanten  /  on^  erooben  toijbec 
berclaringe  te  genen/  boo?  be#  Connirban^pan? 
gien  /  aen  be  gebacïjtcn  ̂ ainct  Clement  /  fijnen  %m* 
baffabeur  bp  ben  öepfer  /  afgetoo?pen  252ieben  /  ooö 

upt  be  bepofitien  ban  ̂ tepljano  b'9Cnb2ago  /  en 
j^icïjaelsf  fienicDon  epgen  benenteniffe  -s  fo  berre  fnne 
Coninnl.  KBaiefl.  bat  gefinnet  toare  /  toptoilbenbe* 
felbe  föne  Coninnl.  IBajefac  onberbamgfl  mebe- 

beplen. ;©e  <0efanten/  bolgenbebenlaitinfjare^nfïruc^ 
tie  /  Hebben  aen  Ijace  principalen  gejcn2eben/  toat  Daer 
albaer  toasf  bejegenenbe :  <©ob  ban  fenere  cfacljtcn  bp 
ber  «Staten  <©o?logö  «^cïjepen  /  aen  bes?  Coninfeg 
gjngefetenen  en  Subjecten  gebaen  /  bat  quahjft  geno- 
men  toerbe/  en  bat  be  Coninfe  enConinginneboo? 

een  tijb  Uan  't  l|of  fouben  baren*  <©p  toelne232ieben 
be  Staten  <6enerael  ftebben  geanttooo?t  /  en  Denlup* 
ben  noo?t0  obergefonben  fenere  2&ieben  ban  toegen 

be  peeren  Staten  denerael  aen  be :3tn5ee-d§teben  / 
te  toeten/  ̂ ant3ift/  %x\bth/  hamburg/  ̂ taben/ 
kernen  /  ̂tatijn  /  J&traelfont  /  JBifmacr/  ïto^ 
flocn  /  Ctöpotoolb  /  Coninnsbergcn  /  iKelbing  /  be- 
felbe  boo?t  te  fenben. 

3£en  25?ief  ban  be  peeren  Staten  <0enerael  aen 
Ijare  boo?f5  «6efanten  /  Ibasf  lupbenbe  albusf : 

Erentfefte ,  Hooggelterde ,  Vrome  enfeer  Dïfcreten ,  lief  e 

btfondcre* 

Y  hebben  ontfangenu  1.  Brief  van  den  twee-  *<&*, 
en-twintigften  Junij ,  en  daer  uyt  verftaende,  ten  <6e/ 

datfijn  Majefteyt alnoch  niet  wedergecomen  neta«I/ 
was ,  en  dat  gyluyden  ook  niet  beter  van  de-  JJ* ̂  
felve wedercomftezijt onderrecht-,  aisby u  1.  $ua> 

2iaa  s  vorige 
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flua*fl' vorige  fchrijvens  (niet  tegenftaende  alle  gedane  devoi- le/Saer  ren,  om  d?er  na  te  vernemen)  vinden  alnoch  goet,  in 
«©efait'  conformité  van  onfc  voorgaende  ,  dat  gyluyden  uwe 

?enÖCo.  Propofitie  fult  openen  aen  de  Heeren  Hofmeefter ,  Cant- 
nlukbanfelier  en  Rijks-Raden,  en  van  hare  E.  u  lieder  afleheyd 

^«ne*  vervolgen  en  wederkeeren.  Dan  zijn  bedroeft  over 
ma*hen.  de  clacfttcn )  dat  onfe  Schepen  van  Oorloge  eemge  Sche- 

pen opte  ftromen  van  lijn  Majeft.  genomen,  en  andere 

in  haer  reyfe  verhindert  fouden  hebben ,  overmids  de- 
felve  Oorlog  Schepen  daer  toe  geenenlaft  hebben,  en 
noch  veel  min  om  dat  te  doen  opte  voorfz  ftromen  (fo 

gyluyden  u  ook  fult  weten  te  erinneren ,  dat  ten  refpede 
van  de  uytheemfe  en  Neutrale  gerefolveertis,  datmen 

defelveindeSpaenfe  Zee  gevonden  wefende,  vooreerft 

alleenlijk  in  de  reyfe  foude  beletten ; )  Waer  over  wy  be- 

geeren,  dat  gyluyden  de  Rijks-Raden  hier  van  fult  on- 
derrichten :  En  om  alle  fwarigheden  te  vermyden,  glim- 

pelijk  met  alle  goede  middelen  arbeyden  ,  en  devoir 

doen,  om  defelve  Rijks-Raden  te  geven  contentement. 
Nemende  tot  dien  eyndeoverul.de genomen  Schepen 

te  doen  ontllaen ,  by  fo  verre  die  aireede  niet  zij  n  ontfla- 
gen ,  te  weten ,  niet  alleen  de  gene  die  opten  ftroom  van 

fijn  Majeft.  maer  ook  alle  d'andere  die  genomen  zijn  voor 
date  dat  fy  het  advertifïèment  van  't  Placcact  hebben  ge- 
had  j  daer  aen  fult  gyluyden  ons  doen  een  feer  aengena- 

me  fake.  "Wy  hebben  geordonneert  te  fchry  ven  aen  de 
Anzee-Steden ,  volgende  u  1.  advijs,  en  de  copye  van 
de  Brieven  hier  bygevoecht,  op  dat  fy  intijds  haer  On- 
derfaten  mogen  waerfchouwen,  hen  van  fchade  te  ver- 

myden. En  hier  mede  u  1.  voorfz  Brief  beantwoord 
hebbende  ,  hebben  wy  u  1.  voor  nieuwe  tijdinge  wel 
willen  adverteren,  dat  fijn  Excellentie  tot  Herwerden, 

over  d'ander  zijde  vandeRiviere ,  heeft  doen  opwerpen 
een  halve  Matie ,  't  weLke  den  Vyand  merkende ,  heeft 
hem  met  fijn  geheel  Leger,  entweeofdrieftuckeuGe- 
fchuts  opgemaekt ,  en  eenen  geweldigen  aenval  opte 
felve  halve  Mane  gedaen  ;  maer  was  die  in  fulkedefen- 

fie  gebrocht ,  dat  die  met  het  goet  devoir  van  onfe  Sol- 
daten, door  Godes  genade,  leer  wel  gedefendcert  is 

geweeft,  en  dat  den  Vyand  met  grote  fchade  wederom 

is  geweken  »  met  verlies  (fo  d'overcomers  feggen)  fo 

dood  als  gequefte ,  van  6oo  Mannen ;  dan  het  fch'ijnt  dat hy  gereetfehap  maekt ,  om  defen  aenval  te  hervatten ,  de 
Heer  geve  ons  een  goede  uyteomfte  en  Victorie ,  en  ver» 
leene  u  1. 

Erentfefte,  Hooggeleerde,  Vrome  en  feer  Difcrete, 

~  i    sv  lieve  befondere,  in  gefondheyt  een  lankfalig  leven.    In 
(ïol,4»)  »s  Graven-Hage  den  feften  Julij  I  j  99.  Wasgeparapheert 

Meermalen  Vi*  Lager  ftont ,   Ter  Ordonnantie  van  de 
voornoemde  Heeren  Staten  Generael»     Ondertekent 

C.  tJerjfens.    Het  opfehrift  was  aldus : 
Erentfefte ,  Hooggeleerde ,  Vrome  en  feer  Difcrete, 

onfe  lieve  befonder e,  GerardVoet,  Raed inden Hove 
Provintiael  van  Gelderland,  en  NicafiodeSille,  Raed 
en  Penfionaris  der  Stad  Amftelredam  ,  Gefanten  der 
Heeren  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlanden, 
aen  de  Coninklijke  Majefteyt  van  Denemarken. 

•®t  2$?tebcn  aen  &c  boo?nocmöe  Htyee  -^frteöen 
toaren  lupöcnöe  als  bolgt 

Eretifeflc  ,  ïerftme  ,  Vrome  ,  JHoggeleerde ,  mjfe, 
Difcrete  en  feer  voorfichtige  Heertn ,  befondere goede  Vrun- 
den  en  Ntbuyren. 

Et  is  alle  de  Wereld  kenlijk  en  openbaer,  dat 
den  jegenwoordigen  Conink  van  Spangien, 
d'InfanteendenSpaenfenRaed,  foin  Spangien 
als  in  de  Nederlanden,  niet  alleene  bedriege- 

lijk,  maer  ook  met  geweld  turberen  alle  Navigatien  > 

£toe> n'  nan^e^en  1  tranJ  ken  en  Commercien ,  fo  met  de  Ingefe- 
[tn/  '  nen  der  Nederlanden  ,  als  van  andere  Coninkrijken, ©ant»  Landen  en  Steden  tyrannelijk  tra&erende  deperfonen, 

fc  V/*11*  aenflaende  haer  Schepen  en  Goederen,  ook  violerende 
$am,  narc  gegeven  beloften ,  te  water  en  te  lande ,  alle  't  felve 6utg  /  pretexerende ,  door  dien  wy  tot  noch  toe  haer  geweld , 
jstaöen/cenfarnentlijk  haer  valfche  en  bedricgelijke  handelingen 
25?tB8D' hebben  wederftaen ,  en  ons  niet  laten  bewegen,  om  de 

btt  &ta« 
ten  ibu 
tterael 
tettDt 
3Ln;e 

Vereenigde  Nederlanden  ,  en  de  goede  Ingefetenen  £t8tjn/ 
der  felve ,  hare  Barbarife  tyrannije  en  moetwillige  heer-  j&trasU 
fchappije  te  onderwerpen,  en  ons  tot  een  brugge  te  la-f1»"»./ 
ten  gebruyken,  om  der  nagebure  Coningen ,  1'rincen  ®  j|j» en  Republijken  Landen  te  beter  haer  tyrannije  mede  te  fóoftorjj/ 
onderwei  pen,    En.alfo  wymitldien  ,  om  niet  alleen  <©;»v»« 
't  voorfz  befwaerlijk ,  fchadelijk  en  tyrannis  voornemen  ̂ ^L- 
te  beletten;  maer  ook  de  gedane  ichaden  te  doen  repa- bCtjjen/* 
reren  of  vergelden,  16  door  onle  Schepen  en  volkvan  MtU 

Oorloge,  als  door  degeintereffeerde ,  op  onfe  beftellin-  Wn8' 
ge ,  gerefolveert  zijn  den  Spangiaer  es  in  de  Coninkrijken 
en  Landen,  byhemgeoccopeert,  te  belbeken ,  en  daer 
in  te  verfien,  dat  den  felven  geenen  vorderen  toevoer 
van  Schepen,  goederen  of  Coopmanlchappen,  te  wa- 

ter, te  lande,  of  anderlints  worde  gedaen  :  gelijk  dat 
niet  alleen  is  geoorloft  na  der  genieene  Volkeren ,  maer 
ook  de  Keylèrlijke  recluen ,  en  het  gebruyk  van  alle  Co- 

ningen, Princen  en  Republijken  in  Oorloge  zijnde,  en 

"by  vele  vorige  Ordonnantien  en  Placcaten,  uytgegeven 
en  kenlijk  gemaekt  is,  fo  van  wegen  de  Coninkl.  Ma- 

jefteyt van  Engeland,  met  dewelke  wy  in  vafte  verbin  - 
teniflc  ftaen ,  als  mede  van  defe  Landen ;  fo  hebben  wy, 
om  een  yegelijk  van  dele  onfe  rechtmatige  refoluticn  te 
adverteren,  doen  emaneren  het  bylcggendc  Placcaet, 

en  goet  gevonden  u  1.  eenige  exemplaren  van  't  felve  toe 
te  fenden ,  daer  uy  t  u  1.  naer  onfe  redenen ,  goede  mey- 
ninge  en  intentie  in  delen  lullen  verftaen.    Verfoeken- 
de  en  begeerde  vruntlijken  nabuyrlijk ,  datu  I.  gelieve 
dien  volgende  iülke  provifie  en  ordre  te  ftellcn ,  en  waer- 
fchouwinge  te  doen  aen  hare  Inwoondersen  Onderza- 

ten, fov/el  Schippers  als  andere,  die  op  eenige  Have- 
nen, Steden  of  plaetfen  van  Spangien  ,  Portugael,  of 

andere  Landen  van  Europa,  wefende  onder  het  gebied 
van  den  jegenwoordigen  Conink  van  Spangien  ,  den 
Ertz-Hertoge  Albert  van  Ooftenrijk  ,   of  Infante  van 
Spangien ,  te  water  of  lande ,  plachten  te  handelen ,  dat 
fy  gedurende  dit  jegenwoordig  verbod ,  hun  van  defe 
vaert  opte  voorfz  Havenen  ,  Steden  ,  of  plaetfen  ont- 

houden, op  dat  defelve  u  l.Inwoondercn  en  Ondere- 
ten ,  hun  van  fchade  by  tijds  mogen  verhoeden :  Ver- 

trouwende datfe  hun  na  defe  u  1.  ordre gehoorfaemlijk 
fullen  dragen  en  reguleren.    Hier  aen  fullen  ui. doen 

wat  redelijk  en  billijk  is ,  dat  wy  t'allen  tijden  leer  willig 
fullen  zijn  te  verfchulden.    Hiermede,  Erentfefte,  &c. 
U  1.  in  fchut  en  fcherm  des  Almachtigen  Gods  beve- 
lende. 

Wt  's  Graven-Hagc  den  twintigftcnMay  1  f99.  On- 
dernond ,  U 1.  goede  Vrunden  en  Nagcburcn ,  de  Sta- 

ten Generael  der  Vereenigde  Nederlanden.  Lager  ftond, 
Ter  Ordonnantie  van  de  felve  Heeren  Staten  Generael. 
Ondertekent  C.  *Acrjfens. 

<©efe  <6efanten  bet  peeren  Staten  <8enerael  /  ttt* 

gen  öaec  affrfjepö  öan  Den  com'nb  ban  ̂ enemaröen öp  Wftljzifte  /  lup&enöe  al?  toolot : 

E  Coninklijke  Majefteyt  van  Denemarken,  WtlMt 

Noorwegen,  &c.  onfen  genadigftenHeeren?*Jt^l# 
Conink,  heeft  fo  wel  hy  giftrigesdaechsver-tiei$tfl, 
leende  perfoonlijke  audiëntie ,  als  te  gelijk  ook  ttn  <&t* 

in  fchriften  met  overgegeven  ,  vrundlijk  ,  gunftig  en  ■{*?!*' 
genadigft  aengehoort ,  en  in  't  lange  goedermatcn  wel  «paratb 
vernomen ,  wat  in  name  en  van  wegen  de  Hoog  en  Wel-  ©oet  en 

geboorne,  ook  Edele ,  Geftrenge,  Erentfefte ,  £erfame ,  ^B'c* * en  wijfe  Heeren,  de  Staten  Generael  der  Vereenigde  jjj}f[e/ 
Nederlanden ,  hare  af-geveerdigde  Gefanten,  de  Hoog-  uftbebel 
geleerde  Gerard  Voet  en  Nicafius  de  Sille,  beydederl,e*,<£0,, Rechten  Doétors,  cierlijk  en  met  goeder  befcheydenheyt  San  ée» 
voor  en  aengebracht  hebben.  nemat-  - 

Aenvanklijk  doen  fich  Hoogftgedachte  Coninklijke ^'B** 

Majefteyt ,  tegen  defelve  Staten ,  van  wegen  haer  ganfeh  G""** 
vruntlijk  en  onderdanigfte  begroetinge  ,  geluk-wen- 
fóhinge ,  en  vorders  welgeneygenden  bygevoegden  toe- 
ontbieden,  ganfeh  vrundlijk,  gunftig  en  genadigft  be- 

danken. Verfoeken  ook  aen  de  Heeren  Gefanten ,  met 

genadigft  begeeren ,  dat  fy  HoogenWelgemelte  Sta- 
ten Generael,  haer  Overheeren ,  niet  alleen  defe  voorfz 

fijn  Coninklijke  Majefteyts  vrundlijkegunfte,  genadig- 
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ikdankfegging;  maer  ook  fijn  vrundfchap,  velceere, 
liefs  en  goeds,  ook  Coninklijken ,  gunftigen  engena- 
digften  wille ,  nevens  wenfchinge  veler  gelukfaligheyt , 

genadiges  opnernens ,  en  aller  welvaert ,  te  beter  geluc' Kiger  wedercomft  acn  te  melden  ,  onbefwaert  zijn  wil- 
den :  Sulks  fijn  Hoogftgedachte  Coninklijke  Majeft.  te- 
gen den  Hecren  Afgef  anten,  met  Coninklijke  genade 

weder  te  erkennen,  genadigftwelgeneygt. 
Wat  dan  vorder  de  hooft-poin&en  der  gedane  Propo- 

fitie  belangt,  hebben  hare  Coninklijke  Majeft.  fo  wel 
voor  deler  tijd ,  uyt  den  gemeyncn  roep  en  verf cheyden 
ingebrachte  relationibus,  als  ook by der  Heeren  Afge- 
fanten  wijtluftig  en  volcomen  bericht,  by  der  audiën- 

tie gedaen ,  met  be  weegden  gemoed  metlydentlijk  wel 
verltaen  den  jammerlijken  ftant,  daer  in  niet  alleen  de 
Nederlanden ,  maer  ook  alle  andere  nabuyre  aengren- 
fende  Coninkrijken  en  Landen  ,  die  iich  tot  de  ware 
Chriftlijke  Gereformeerde  Religie  bekennen ,' lijn: 
Want  ofwel  de  Nederlanden  alleen  principalijk  rcchte- 
voort  aengevochten  worden ,  fo  gelde  doch  het  uytvoe- 
ren  van  dien  den  felven  ook  mede ,  door  dien  dat  nu , 
gedurende  het  krijgs-wefen,  daer  door  fo  veel  Chrifte- 
lijk  bloedt ,  nu  vele  jaren  her ,  ontfchuldig  vergoten , 
ook  alle  hanteringen  en  Commercien  ,  tufTchen  den 
Landen  (fonder  welken  gcenen  ftant  in  fijn  weien can 
behouden  worden)  geturbeert ,  verhindert ,  en  nage- 

laten zijn.    En  is  fulks  fo  veelmeer  te  behertigen,  dat 
of  wel  tot  verfcheyden  malen  van  vele  hoge  Potentaten , 
(daer  onder  Hoogftgedachte  Coninklijke  Majefteyts 
Heer  Vader,  onfen  ook  gewefen  genadigften  Conink 
en  Chriftmilder  hoogfter  gedachten,  als  een  vreed-lie- 
vent  Chriftlijk  Conink,  niet  de  geringfte  geweeftis) 
groten  vlijt,  moeyten,  enoncoftenaengewentzijn,  op 
dat  fuiken  erbarmelijken  bloedigen  krijgs-wefen  afge- 
fchaft ,  en  daer  tegen  ruft ,  vrede  en  eenigheyd  weder- 
gebracht,  gefticht  en  behouden  werden  moch te ,  niet 
alleen  tot  noch  toe  niet  vruchtbaerlijks  by  den  partyen 
gefchaft  en  uytgericht  is  ;  maer  de  verbittering  tegen 

'     den  anderen  van  dage  tot  dage  hoe  langer  hoe  meer  ge- 
waflen  en  toegenomen :  Dat  Hoog  en  welgemelte  Hee- 

ren Staten  der  Vereenigde  Nederlanden,  noodlijkver- 
oorfaekt  zijn  geworden  ,  den  krijg  tegen  Spangien  te 
continueren  ,  en  met  een  Hatelijke  Armade  te  water 

haren  Vyandt'huystefbeken,  om  niet  alleen  fijn  voor- nemen tegen  de  Nederlanden  te  verhinderen ;  maeroök 
het  aen  hare  Landen ,  Schepen  en  haven ,  geoeffende 
geweld  en  fchaden  te  verhalen  en  repareren.     Tot  wel- 

ke voorgenomen  expeditie ,  Hoog  en  welgemelte  Hee- 
ren Staten  ,  voor  een  hoogen  nooddruft  crachteden , 

allen  toevoer  harer  Schepen  ,  Munitien,  Proviant  en 

Coopmanfchappen  ,  na  Spangien  en  den  daer  toe  ge- 
horigen  Landen,  met  Placcate  en  infinuatien  te  verbie- 

den, en  fulx  na  allen  natuurlijken,  der gemeene  Vol- 
keren en  befchrevene  rechten,  ook  ouden  hergebrach- 

ten  gebruyk  der  Nederlanden ;  gelijk  dan  ook  niet  wey- 
niger  na  den  exempel  veler  aengetogener  Potentaten  en 
Heeren,  welk  Placcaet  hare  Majefteyten  van  Vrank- 
rijk,  Engeland  en  Schotland ,  na  der  Heeren  Gefanten 

gifllnge,  nu  fich  aireede  fonder  twyfelfullen  hebben  la- 
ten gevallen',  dewijl  veelgedachten Heeren  Staten  fulx 

hare  Majeft.  door  hare  by  den  felven  refiderenden 
Agenten  ,   hadden  laten  voordragen.     Derhalven  fy 
ook  by  Hoogft-gedachte fijne  Coninkl. Majeft. onfen  ge- 

nadigften Conink  en  Heere ,  door  haer  gefanten  vrund- 
lijk  en  vlytig  hadden  laten  verfoeken ,  dat  fijn  Coninkl. 

Majeft.  na  't  exempel  der  Hoogftgemelte  Potentaten , 
lülkPlaccaet,  't  welk  fy,  in  originali  gedrukt  .terftond 

'ol.49)geprefenteert  en  overgelevert  hebben  ,  fich  gevallen 
laten ,  en  in  haren  Coninkrijken  en  Landen ,  voor  aen- 
genaem  hebben  en  houden  wilden. 

Of  nu  wel  Hoogftgedachte  Coninkl.  Majeft.  niet  He- 
vers  gefien  of  gewenfcht  hadden  dan  dat  fy  Hoog  en 
welgemelte  Staten  Generael,  in  defen  hadden  vrund- 
ijik,  gunftich  en  genadichft  welvaren  mogen ;  fo  moe- 

ten fich- doch  haer  Coninkl.  Majefteyt  der  tufichenbey- 
den  Coninrijken  Denemark  en  Spangien  overoude 

vrundfchappen ,  die  tot  noch  toe  beyder-zijds ,  tot  op-  j 
ten  tegenwoordigen  ftondc ,  bondich,  vaft,  enonvèf-l 

Vervolg  der  Ncderlandfe  Oorlogen. 
breklijk  gehouden  zijn,  erinnercn  :  So  nu  fijn  Coninkl 
Majefteyt  dat  Placcaet  of  Mandatum  inhibhorium    alfo 
fimphciter  bewilligen,  en  't  lelvc  in  lijn  Rijken  en  Tol- Stedcn  publiceren  laten  löude ,  löude  dat  voorwaer  een 
feltfaemaenfien  by  de  Coninkl.  Maj.  van  Spangien  ge- 

winnen ,  als  offijo  Coninkl. Majeft.  de  felve,  fonder  al- 
le gegevene  oortake,  onver  fchulder  faken,  alle  vrund- 

fchap ipMaüo  renunceren  wilde ;  hebben  derhalven  fijn Coninkl.  Majeft.  fich  tot  nu  toe  tegen  beyde  partyen 
Neutrael  gehouden ,  en  niet  meer  des  eenen  als  des  an- 

deren deels  faken  aengenomen ;  maer  den  eenen  fo  wel 
als  den  anderen  altijd,  fo  veel  by  haer  geweeftis    alle 
vrundlchap ,  Coninklijke  gonfte ,  en  genadichften 'wille betoont :  Daerbeneven  weten  fich  de  Heeren  Genera- 

le Staten  goedermaten  wel  te  berichten ,  dat  des  Co- 
ninksvan  Spangiens  Landen  fich  wijt  ftrecken  ,  welkers 
gelegentheyd  ook  alfo  befchapen  is,  dat  fijn  Coninkl. 
Majefteyts  getrouwe  Onderdanen ,  na  haren  nootdruft, 
ongaerne  daer  van  verfteken  fbuden  zijn.     Derhalven 
dit  een  gemeene  fake  is,  die  niet  alleen  fijn  Coninklijke 
Majeft.  van  wegen  haer  eygen  perlöon ;  maer  ook  der 
beyde  Coninkrijken  en  Landen ,  enderfelverlnwoon- 
ders,  famtelijk  alle  hare  getrouwe  Onderdanen ,  betreft 
en  aengaet ,  welken  fy  door  fuik  verbod ,  haren  handel 
en  wandel  ,  en  alfo  haer  ganfche  neringe ,  hun  tot  fcha- 
de  en  nadeel,  aller  dings  onverwacht,  tegen  haer  Co- 
ninklijk  ampten  Hoogheyd ,  vercorten  enafthyden  fou- 
den.     Wilden  derwegen  fijn  Coninkl.  Majeft.  de  Hee- 

ren Generale  Staten,  dat  fy  hen  voor  ditmael ,  hoegaer- 
ne  fy  't  anders  ook  wilden ,  niet  hebben  te  gevallen  zijn connen,  vrundlijk  en  onderdanichft  ontfchuldigt  hou- 

den.   Doch  op  dat  Hoog  en  welgedachte  Heeren  Sta- 
ten, fpeuren  en  fien  mogen,  dat  fijn  Coninkl.  Majefteyt 

aen  fijnen  vrundlijken,  gunftigen,  welgeneychten  en 
genadichften  wille,  niets  wil  veranderen  laten,  en  de- 

wijl dit,  als   eener  gemeen  er  fake  is,  fo  zijn 
fijn  Coninkl. Majefteyt  gerefol veert,  eenen  algemeynen 
Rijkfdag  op  't  vorderlijkftuyt  tefchryvenentehouden laten ,  daer  by  ook  defe  fake  geproponeert ,  en  daer  over 
der  algemeyne  Rijx-Raden  advijs  gehoort  en  genomen worden  fal :  Wat alfdan daer,  delëspoin&s halven,  fina- 
lijk  befloten  en  gerefolveert  werd,  fulks  zijn  fijn  Co- 

ninkl. Majefteyt  den  Heeren  Generale  Staten  in  toeco- 
menden  Oétober  defes  jaers  te  openen ,  en  haer  verföchte 
intentie ,  fo  veel  doenlijk  en  mogelijk  is ,  vriendlijk,  gun- 

ftich en  genadichft   erbiedich.     En  onder- 
tuflehendoen  fich  Hoogftgedachte  Coninkl.  Majeft.  ge- 

lijk aireede  ten  deel  aengetogen  is,  tegen  de  Hoog  en 
welgemelte  Heeren  Generale  Staten ,  tot  alle  nabuyrlij- 
ken  Vrede,  vrundfchap,  eenicheyt en  anders,  geheelijk 
tot  alle  Coninklijke  genade  en  goeden  wille  aenbieden  • 
met  genadichft  verlbek  en  begeeren  ,  dat  de  Heeren 
Gefanten  fulx  alles  willen  met  gelijker  befcheydenheyt 
als  fy  haer  bevolen  aenbiedinge  by  fijn  Coninkl.  Majeft. 
afgeleyd  hebben,  te  rugge  brengen  :  Sulxzijn  fijn  Co- 

ninkl. Majeft.  om  de  Heeren  Gefanten ,  fampt  en  befon- 
der,  in  Coninklijke  genade,  daer  met  fy  hen  evenwel 
toegedaen  en  genegen  zijn ,  te  vergelden  en  erkennen , 
genadichft,  aenbiedich  engeneycht.    Signatum  onder 
fijn  Coninkl.  Majefteyts  handteken  en  Secreet.     Croo- 
nenburg  ,  den  negentienden  Julij  1 5  99.  Ondertekent 
Chriftiaen.    Met  een  groot  opgedrukt  Zegel. 

§itc  &p  teas  nocD  ötnnaboigenöeti  i&pef* 

CHRISTIAEN^f  Fier  Je,  &c. 
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Nfe  vrundfchap,  en  wat  wy  liefs  en  goeds  ver-  25?ief 
mogen,  ook  gunftigen,  geneychden  en  gena- Jg^J™ 
dichtten  wille  bevorens ,  Hoog  en  Welgeboor-  ban  &t0 
ne,  Edele,  Erentfefte,  Eerbare,  Eer'ame  en nemar. 

Wyfe,  befondcre,  vrundlijke,  lieve  Neven,  ookbe-J™«" fonderc  lieve,  en  lieve  befondere :  Het  hebben  ons u  1.  te&ta* 

en  uwe  aen  ons  afgeveerdichde  Gefanten ,  de  Erentfefte  ttn  <&t» 

en  Hoochgeleerde  Heeren ,  onfe  lieve  befondere  Gerard  mva> 
Voet  en  Nicafius  de  Sille,  beyde  der  Rechten  Do&ors , 

u  1.  en  uwe'  aen  ons  gedane  fchryvens  welbehandicht, 
daer  op  wy  hen  tér  periöonlijker  audiëntie  ontfangen ; 

ook 



Pyg  HctfesendertigfteBoek  : 
ook  wat  fy ,  vermogens  haer  Inftruótie  en  bevel ,  aen  ons  met  brachte:  Daer  op  u  Coninkl.  Majeft.  ons  doenmaels 
hebben  geproponeert,  aengehoort  en  verftaen  hebben 

Alfo  wy  ons  nu,  nagelegentneytder  laken,  met  vrundlij- 
ker  en  genadichfter  refolutie  wederom  vernemen  laten  ; 
fo  twyfèlen  wy  niet,  offyfullen ui. en u lieden defelve 
met  gelijken  vlijt  en  befonderebefcheydenheyd,  als  fy 

haer  Propofitie  aen  ons  afgeleyt  hebben ,  wel  weten  we- 
der te  brengen :  Ook  u  1.  en  gylieden  met  fulke  onfe 

vründlijke  en  genadichfte  verclaring  fullen  te  vreden 
zijn.  En  wy  zijn  ui.  verder  in  vrundfehap,  en  ulieden 

famten  befonder,  met  Coninklijkengunften en  gena- 
den, toegedaen  en  weigenegen»  Datum  op  ons  Slot 

ende  Vefting  Cronenburg ,  den  negentienden  dach  Julij 

I  $$?.    Oridcrfchreveti 
C  H  B^IST  I  A  E  N. 

q&t  Coningmne  ban  3&enemarKen  tjeeft  ooft  /  feefen 
genoeg  conform ,/  aen  öe  ̂ eeien  Staten  «©enecael 

gefcD?cben. 
ANNA   CATHARINAwG^ 

genade  Coninginm  "van  Denemarken ,  Cc.  Geboorne  Marl^ 
Gravhme  van  Brandenburg ,  Hertoginne  "van  Schlefwij<^ 

ONfer ,  &c.  (de  gcheele  groetenis  en  repetitie  comen 

met  denvoorgaenden  Brief  des  Coninxover-een.) 
Alfo  wy  ons  nu,  nader  faken  gelegentheyt,  wederom 

ban  WJ  met  mondelijke  refolutie  na  behoren  verclaren  en  verne- 
men laten ,  fo  twyfèlen  wy  niet ,  of  fy  fullen  u  1.  en  u  lie- 

den defelve  &c.  (de  reft  gelijk  in  des  Coninx  Brief,  uyt- 
genomen,  Sullente  vreden  zijn.)  Item,  Metfonder- 
baregunfte,  geneychden  wille  en  genade  toegedaen,  en 

ganfeh  wel  genegen.  Datum  Croneuburch  dentwin- 
tichften  Julij  1  f99. 

Was  onderfchreven 

A  NN^i    C^TH^J^IWJ. 

<£n  alfo  öaei*  na  noclj  eenige  55?tetoen  /  befe  faftc 
aengaenöe  /  toan  toegen  öefelbe  ConinHlijRc  iKaie- 
fitpt  I  aen  de  peeren  Staten  <0enecael  gefcïfêeben 
WH  fo  3ön  öefribe  bp  öe  peeren  Staten  «©enerael 
aen  ben  Coninfe  beanttooojt  in  nabolgcnöct:  manie- 
ren/  fo  tö  bpöe!janöban&enJ$eereCanccuei-#oet bebonöen  ljcbbc. 

Doorlucbtigfter  ,  Grootmacbtigjler  Comnk^y  »  Coninkt. 
Majeft.  %y  onftn  goettvilligen  en  bereyden  dienji  jUejs  (e "voren. 

Concept  I&JÊÈ^  EnadichfterHeer,  V  Coninkl.  Majefteyts  bey- 
eenet  m  ë&SÊjL  de  Brieven  des  vijfden  en  2 1  jongften  Februa- 
^Wöe  |^l§^  r'J »  ̂aer  *n  fy  on$  acr>langen «  dat  wy  wilden 
JiKaj.  ̂ "-lf'  Georgen  Oeloffz  ,  en  JeniTen  Skonf,  u  Co- 
ban  ©e*  ninkl.  Majefteyts  Onderdanen ,  aengehouden  Schepen , 
j?inar«  fonder  oittgeltenis  relaxeren  en  reftitueren ,  met  haren 

wijder  inhoud,hebben  wy  den  29 ende  3 1  des  voorleden 

Maend  Martij  wel  ontfangen,daef  op  wy  defelve  dienft- 
lijk,  totonfer  noodwendige  ontfchuldiginge ,  engron- 
digen  en  beftendigen  jegenbericht ,  niet  fullen  verhaken, 
dat  wy  niet  twijfelen,  of  wy  hebben  in onfejongft aen 

u  Coninkl.  Majeft.  gedane  befending  ,  onfer  vercon- 

23^f 
bande 
«gonin* 

neinai* 
ft  en  aen 
ae&tas 
un  <&u 
tmael. 

hen/upt öïö 

tfant;» Itia 
I0oet.cs 

tanb* 

in  effeel  ten  aficheyde  gegeven  heeft,  dat  fy  de  fake  in 
rijper  confultatie  enberaetflaging  metden  Rijks-Raed. 
tot  in  Oétobr:  wilde  uytftcüen,  na  luyd  van  de  verder 
inhoud  des  voorfz  fchriftiijken  aflch  .*>  ts,  En  ofwel  dien 
volgende  u  Coni  ukJ.  Majeftcyt  in  fijn-fchri  v  nis  van  den 
29  des  voori'Z  Oclobris ,  grote  en  gemeene  inconvc- 
nieuten  voorhouden,  waerom  fy  't  ictee  Placcaet  niet 
connen  bewilligen ,  noch  publiceren  laten ,  als  nament- 
lijk  ,  dat  Jy  daer  met  fetid^opfich  Jaden  die  Nabuyre 
Coninkrijken ,  Natiën ,  de  Qofterfe  vryc  Steden ,  ja  dat 
ganfche  Roomle  Rijk,volgens  dat  alle  Neringe  en  Coop- 
manfehappen ,  in  der  Coninkrijken  en  Landen ,  neder- 
leggen  foude,  waer  door  een  onverwinlijkefchadeen  (FoLsö) 
verderven,  en  volgens  een  oproer  te  belbrgcn  ware :  En 
eyntlijk,  dat  dit  u  Coninkl.  Majeyfteyts,  totnutoege- 
pleechde  onpartydige  Neutraliteyt  tegen  foude  zijn ;  na 
verder  inhoud  defielven  fchrijven,  daer  op  ook  beyde 
voorlz  Brieven  van  den  vijfden  en  een-en-twintichften 
Februari)  gevolchtv.ijn. 

So  fullen  wy  doch  nietvoorbygaenu  Coninkl.  Ma- 
jeft. te  gemoet  te  voeren,  datonlè  Afgefanten den  19 

Julij  des  verleden  jaers,  in  hare  communicatie  met  u 
Coninkl.  Majefteyts  daer  tóe  verordende  Rijk-Hofmee- 
fter ,  Cantzlier  en  Raed  Doctor  Schoemakcr ,  daer  fy  de- 

le inconvenienten  ten  deel  hebben  verfiaen  ,  gebeden 
hebben,  dat  fo  verre  de  publicatie  en  waerfchouwinge 

in  fy  n  Tol-Steden ,  volge  nde  het  Placcaet ,  niet  gefchie- 
den  conde,  dat  doch  uConinkl.Majeft.dat  dulden  en 
toclien  ,  en  daer  niet  tegen  zijn  wilde ,  alfo  daer  met  nie* 
mand  u  Coninkl.  Majeft.  conde  verdenken ,  datfyyets 
tegen  de  opgerichte  Neutraliteyt  gedacn  hadde. 

Gelijk  dan  ook  de  Doorl.  Grootmacht.  Coningen  van 
Vrankrijk,  Engeland,  en  Schotland,  deffelven  Plac- 
caetseffcét.  niet  tegen  ge  weeft,  noch  verhindert  hebbén , 
hoewel  denHoochft-gedachten  Conink  van  Schotland, 
in  den  aenvang  eenich  bedenken  daer  in  gemaekt  hebbe , 
dermaten  dat  geen  der  Hoochft-gedachten  Coningen, 
tot  nu  toe  het  voorfz  Placcaet  verhinder  tofyet  daer  tegen 
voorgenomen  hebbe. 

Sonder  twij  fel  uytdefer  oorfaken,  dat  hare  Coninkl. 
Majefteytcn  verftaen ,  jametter  daed  aen  hare  Coninkl. 
perfonen  en  geheele  Coninkrijken  bevonden  hebben, 
dat  den  Conink  van  Spangien ,  famt  fijnen  aenhank,  met 
defen  Krijch  niet  alleen  de  Vereenichde  Nederlanden 
meynt ;  maer  onfe  algemecne  ware  Chriftelijke  Religie, 
famt  der  fel  ven  geeftclijke,  Politife  en  natuyrlijke  Vry- 
heyd ,  en  dien  volgende  alle  der  felven  toegedane  Co- 
ningen,  Potentaten,  Landen  en  Steden,  Voorftanders 
en  Aenhangers.  Dat  wy  hier  met  andermael  bidden 

u  Coninkl.  Majeft. uytfoogcnfchijnlijken  en  nand-grij- 
pelijken  aenflagen ,  praöijken ,  Liguen en  daden ,  wil- 

de gewiffelijk  geloven  en  behertigen. 
En  Ichijnt  niet,  dat  har?  Con.  Majefteyten  verftaen, 

(hoewel  fy  aen  Spangien  aengrenfen ,  en  daer  door  gro- 
ter en  meerder  inconvenienten  te  beforgen  hebben) dat 

met  defen  Placcate  hare  Neringe  en  Coopmanfchap  op- 
houden ;  maer  hebben  noch  allenthalven  Coninkrijken, 

Steden,  Landen,  en  Havens  genoech,  daer  fy  hare  ne- 
ringe en  commercien,  Ooft  en  Weft  connen  drijven, 

dermaten  dat  fy  niet  weyniger  nu  floreren,  als  oyt  te 
voren. 

En  doch  of  fchoon  eenige  inconvenienten  hier  uyt 
dichde  Placcaten ,  van  den  Conink  van  Spangien ,  of  in   mochten  volgen,  dat  hare  Coninkl.  Majefteyten  die  veel 

fijn  Landen  geen  toevoer  te  doen,  dermaten  gejuftifi-  geringer  achten,  dan  het  gemeenc  onheyl.dat  uyt  de  op- 
ceert,  dat  het  felve  niet  alleen  aller  Volkeren,  denge- 
meenen  befchreven  Keyferlijken  Rechten ,  aller  Chrift- 
lijker  Coningen ,  Potentaten  enHeercn  ,ooku  Conink- 
lijke  Majefteyts Heeren  Vaders Chriftiacn HoochftLge 

houdingeen  verhinderinge  des  voorfz  PI  accaete  te  bc* 
vreefen  ftaet ,  infonderheyd  alfo  dit  Placcaet  alleen  eeni- 

ge weynige  In  woonderen,  namentlijk,  denCoopluy- 
den  en  Schippers,  en  niet  allen  In  woonders  der  Landen 

dachtenifTe  exempelen ,  endcfer  Landen  oude  gebruyk;  I  eygentlijk  aengaet,bovendicndat'tfelveniemandeeni- 
maer  ook  allen  natuyrlijkcn  reden  en  gemeenen  verftand 
conform  is,  na  den  weiken  niemandgaernetoefiet,  dat 

den  Vyand  tot  fijn  afbreuk  en  nadeel  geholpen  en  ge- 
fterkt  werde.    En  dcrhalven  hadden  wy  ons  getrooft, 

dat  u  Coninkl.Majeft^fich 't  felve  foude  laten  gevallen, 
fo  niet  met  opentlijke  promulgatie ,  doch  ten  aldermin- 
ftenmet  waerfchouwinge  der  fijnen,  in  de  Tol-Steden 
en  anders»  voor  fulke  fchaden,  als  het  voorfz  Placcaet 

I  ge  fehade  aen  fij  n  Have  en  Goederen  toebrengt ;  maer  al- 
leen profijt  en  gewin,  dat  hy  uyt  de  verhandelingever* 

hoopt,  Atfue  ita.  nondamnum,  fed lucrnm cejfans ,  (Dat 
is ;  en  derhalven  geen  fehade ;  maer  ophoudinge  van  ge- 

win) alleen  uyt  den  Spaenfcn  Landen  verhindert» 
Wt  defen  boefcm  is  ook  hercomen,  dat  den  Admi- 

rant  van  Arragon,  Spaenfer  Veld-Overfte,  in  denver- 
leden  jare  1 S99' »"  het  Roomfe  Rijk ,  jnde  Stiften  Ceu- 

len 



59 9 Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
len en Munfter,cn  Vorilendommen  Cleve,Berge,&c  in*   ïjepb banfobantge  P'incClt  berepfcllf.    9CIS  ft)  hnm> gevallen  is,  hare  Steden  ingenomen  heeft,  &c.  welken  in-  [  OCH  tjjb  JJ1  tefc  toelllj|tèll  ijaööen  ObcraeüMCflt  /  <o t  rr  ft 

577 

grijp  doch  ook  de  Roomie  Keyferl.  Majeft.  door  lijne  en 
es  Heyligen  Rijks  Acht  verboden  hadde. 
Dermaren  dat  wy  hopen,  en  ons  tot  u  Coninkl.  Ma» 

jeft.  gewiflijk  vertrooften  ,  dat  als  fy  na  haren  hogen ,  van 
Godbegaefden  verftande,  de  Nabuyre  Coninkrijkcn, 
Landfchappen  en  vrye  Steden,  ook  hare  Coninkrijken 

en  Onderlaten ,  met  defe  reden  en  bericlitgenadichit  be- 
jegenen fullen,  dat  alidan  niet  alleen  alle  voorlz.  incon- 

venienten vermijden;  maerook  daer  aen  een  goct  ge- 
noegen en  groten  dank  lullen  hebben  :  En  evenwel  dat 

de  Conink  van  Spangien  niets  (al  vinden  ,  dat  hy  delepa- 
tientie,  als  der  onpartydiger  Neutraliteyt  contrary ,  met 
voegen  falbefchuldigenconnen. 

Welken  alle  volgende,  wy  u  Coninkl.  Majeft.  ten 

dienftelijkften  bidden,  dat  (y  doch  willen  ons  tegen  al- 
fulkenatuyrlijke  redenen  ,  algemeener  Volkeren  en  be- 
fchrevene  Keyferl.  Rechten  .  aller  Chriftlijker  Conin- 
gen ,  ook  u  Coninkl.  Majefteyts  Voor- Vaderen ,  Chrift- 

lijker en  Hoochfter- gedachten  *  en  anderer  Potentaten 
en  vrye  Steden  exempelen ,  deler  Vereenigde  Nederlan- 

den welhergebrachten  gebruyk  ,  ja  tegen  het  genige , 
dat  u  Coninkl.  Majeft.  felfs  in  gelijken  geval  (daer  haer 
doch  de  lieve  God  voor  Krijch  hoeden  wil)  vermoedeat- 
lijk  doen  foude :  Ook  na  den  exempel  der  Hoochft-ge- 
dachten  Coningen  van  Engeland,  Vrankrjjk  en  Schot- 
landt,  in  des  voorfz  Placcaets  executie  niet  tegen  zijn. 

Doch  wat  aengaet  de  Schepen  en  Goederen  van  u  Co- 
ninkl. Majefteyts  Onderdanen,  die  tegen  de  voorfz  Plac- 

caten  in  de  Zee  gevonden  en  aengehouden  zijn ,  onaen- 
gehen  de  voorfz  redenen,  ook  alle  grote  coften,  die  wy 
dagelijks  tot voltrcckeniulkerPlaccaten  doen  moeten, 
ook  dat  hier  met  defelve  Placcaten  een  inbreuk  gefchied : 
So  hebben  wy  doch  defelve,  u  Coninkl.  Majeft.  tenfon- 
derlijken  gevallen  en  eere,gerelaxeert,met  dien  befchey- 
de ,  dat  de  Goederen  en  Waren  der  fel  ven  in  Vrahkrijk, 
Engeland,  Schotland,  dcfer  of  anderen  Neutralen,  en 
niet  in  den  verboden  Landen ,  vervoert  en  verhandelt 
mogen  worden ,  dat  wy  bidden  u  Coninkl. Majeft.  fich 
alfo  te  willen  laten  gevallen ,  nevens  hope  dat  u  Coninkl. 
Majefteyts  Onderdanen ,  fich  voortaen  fulker  Schipvaert 
alfoonthouden lullen,  dat  tufTchen  den  felven  en  defe 

Landen,  deover-oude vrunden  Nabuyrfchap,  onder, 
houden  en  gevordert moge  worden,  gelijk  wy  defelve 
hier  met  daer  toe  bidden:  En  dat  wy  bidden  u  Coninkl. 

Majeft.  fich  fo  willen  laten  gevallen ,  en  voortaen  d'On- 
derdanen  waerfchouwen,die  wy  dit  cortlijk  tegemoet  te 
voeren,  uyt  onvermijdelijken  nooddruft  niet  hebben  ful- 

len onderlaten.En bevelen  defelve  hier  met/amtfijn  lieve 

Gemalinne,  indegenadenrijkefchutsdes  Alderhooch- 
ften ,  tot  langdurige  gefontheyd ,  gelukfalige  Regerin- 

ge,  en  allen  Coninklijken  welftand.    Datum 'sGraven- 
Hage  dentwee-en-twintichften  Aprilis  1600. 

ben  Conrófe  met  fijne  Comngtnne  na  mam/m  öe©t 
gjnfante  met  Haren  jitëan  na  25arcetonia7  en  tóelcaer  *«*- 

5£!*Ë5L?!»i!  e&mMmj  mim™t*t*etn' 

Wf  fullen  ons?  nu  m\#  toeberom  nccren  tot  oen 

€rt5-  ̂ ertog  »ertus/met  b'^nfante  fijne<0e* 
mael/na  bat  top  baft  berHael  gemaebt  fiebben  ban  't  ge- 

ne in  $eberlanö  en  aenpalenbe  <0ebup?-;Hanben/  Cle* 
be/<öulin/  3©eftpHaIen/  naunfïer/ en  anbere  %  antien  / 

onber  Het  föoomfe  ftnbe  en  J5eutralep2inccn/beHoren* 

be/gefcHieb  is/onber't  öeicpb  Dan^finö^casef/Caiöinaei ban  *0o(tenrijïi  /  en  oen  aiömirantban  3Crragon/  fijne 
<6cmacHtlcljbe/  geburenbe  be  abfentieban  oen  Carbi 

^eiuia  aengecomen  /  mette  Heitogmne  $>ouagi  cc &1 ban^eperen/  bejiEoeberbanoeComnginnc/  me  na*  -««c- 
Ijups  te  *a?ats  i\\  «Stiermarft  rewöoe:  «D>Wnrefcin,,pi 
^iciöelcpöefemetz4<i3a!epen/  aitoaer  IjunfaeSe'&'a fet  tocröe alleöe courtopfïeen cicrljjft ontljaei /  bie De, * #™ ielbcftepuululicgetooonlob  i.ö  öe  Comnniiifce  oerfo*  DtrUn~ 
nenaen te öocn/  fP3nnaïöaerttoaelföagen  gebleben/ Den- enopbe^etgneurte  met  alie  maniuficcmie  geöefro* 
pcert  tot  &arabal  toe/  en  3ijn  Oen  bijföcn  <3uln  te 
ji&planen  gecomen:  <©e  <£«5-^ertog  mette  infante 
3nnlanr  Jtèpianen  ober  Öe  2Mpes  gebergte  getrob'- 
ben  /  lanbS  2dafel  tot  36efanf"on  tn  25ourgoignien  /  ai- toaecfp  tjaec  eenige  Oagen  geruit  ijcüben/  (jaer  lier- 
uetfcüenöe  nanöe  grote  netten/  en  alfo  tot  Sutfenüurg 
gecomen  3iinöe  /  ben  26  ̂ ugufti  tot  karnen  getoee|t; 
miöbelertnö  toerben  alle  preparaten  enen  fterft  ge- 
maeht  totte  3Jncom|te  nan  ben  €rt5-^crtog  mettc 
3jnrante.^en  Carbinael  Hnt^eatf  toatf  nocï)  tot23?uf? 
fel/  öanfoubealbertrocften3ijngetoeeftol>er  ttoce  of 
b?te  bagen/ban  toilbe  cerftfnne  fcüulben  betalen/toaer- 
omJjpbaftfinarttie  toajj  foebxnbe;  \)jt  üabbeal  belc 
ban  benfnmnberteert  en  luttel  recompenfe:  ̂ aerna 

i^tjpbertroenen. <©e  hertog  ban  iBantua/  ©incentto  <©onfago  ge^ 
naemt/öaböe  be  ConmnlijKe^upb  en  ben  «rrt5 -^et* 
tog  IClbertu^  feer  öeerlijli  boo?  fijne  JKanöcn  repfenbe/ 
gcfettopeert  en  gebefropeert/gelüïi  top  berïjaclt  ljebben; 
oefen  toa^  nu  upt©?,anHrnn  gecomen(  bacr  typ  fijne^c^ 
ben  be  hertogen  ban  ̂ iberjef  en  ban  Songebtlie  Ijaö^ 
be  toefen  befoehen)  tot  25?uffel/  be  €rt5^ertog  baec 
nocö  niet  3ijnbe/  om  befelbe  mebe  te  befoeuen/  en  baec 
be3S€rt3-^ertogcncomfte  te  bertoacljten,-  maec  Ijp 
toajs  albaer  nietontLaelt  /fo  fyn  toeerbtcöepb  betaem- 
be/enna  be  grote  b?unbfcbap/bie  öp  b*  gjnfantc  en  ben 
<e«3-^ertog  /  al-om  tot  fijne  grote  en  onuptfp?eHeUjl.e 
rotten  /  feer  Uberalijnen  gebaen  fyabtie  /  gelijn  top  bcr *  ̂ oi .  5  o 
fjaelt  fjebben  /  berijalben  Ijp  upt  buffel  bertrocucn 
i# ;  maer  men  Heeft  Dem  toeöecom  gejjaelt  en  mette 
befte  maniere  men  gtcoft  Heeft  /  alles  geercufeert  /  fo 
öatDem  contentement  gebaen/  en  ïjp  nocö  gebleben 
t0:  3&z  boc?f5  hertog  fouöe  toel  Inft  geftab  ftebben 
S^ollanb  en  ben  ̂ ?ince  JH3auritiuo  eensf  mebe  tebefoc- 
ben  /  boo?  bten  ben  Colonel  <©on  SCifonfo  b'SCbaïoiS  / 
Dembeelban  be?s-felben  ̂ incen  grote  £)?unbfcöap 
enbeleeftfjepb/  als  ïjp  gcQuetft  en  gebangen  gelegm 
bebbenbe/  onber  ben  felben  pince/  bevljaelt  ïjeeft/ 
Hoeïjpbanfjemgetrarteert  is  gctoecfl;  ntaeralfo  f? 
makanberenperfoonlnbte  befoebat  Hebben  moeten  na* 

laten/boo?bat  b'<Oo?logefbe  jalouficn/be  plaetfe  entijö 
fulbU  niet  toe  lieten/  Hebbenfe  malcanberen  met25obcn 
befogt/en  befcHonben  mct^aerben/3©apeneen  btergc* 
luhe/  tot  bat  anbere  occaften  fouben  mogen  boo?ballen. 

<®m  lellen  3Cugufti  toaren  be  <©ebeputeeröe  ban 
be  Staten  ban  25?abanb  /  als  /  namentijjlt  /  tan 
02rt3-25ifT£Dop  ban  USecHclen  /  tBiffcftop  ban  %nf 
toerpen  /  en  ben  hertog  ban  SCerfcnot  /  en  t  toee  of  tyie 
anbere  baronnen/  gacn  refcontreren  bare  ̂ oogbc* 
ben/  ontrent  Jlibelle/  en  Hebben  albaer  befelbe  alle  be* 
Hoojujfee  eerbiebinge  gebaen/  en  Haren  «0?iffier  jroae.«r/ 

©e 

nael?Clbertus  ban^oflennjli/ooft  be  boutoingc  ban  Het  bebe  be  J^arangue  op  fnne  fcnpe:  ̂ an  cregen  f  nitoooz-  gwwtcf- 

mopale  5po?t  ban  ̂ int  2tnb?ies/cn  toat  W&  aencleeft.  oe  op  ftjn  ̂ paens  /  n^ct  luttel  tooo?bcn/fonbrt  bat  fijn  ™w- 
5HIS  nu  ben  €rt3-^ertog5Clbcrtus  met  fijne  25?upö^-^oogHepb  eens  aen  fijnen  Hoet  of  bonctte  reerbe  g;f,  p 
omfecrfceftclpontïïaeltengetracteertisgetoeett/en  maer  lufïitl;  Hem  a  ia  grandefla  Spanoia  Hiel/  baer^rt;- 

batn^oolitotjlisabziltoasgetoeetï/beoubeöepferinne  afbegoebe  lupben  Het  belle  bcHagen  mer  rassen,  ff «-»s/ 
<©en  ttoeebtn  ̂ c»tcmb2is  isf-Jip  alimp?rbt ;  /tcr-j"ei"[ 
toijle  men  aïljicr  alle  meparatien  tot  erctDibc  co-  tebrpu- 
ften  maebte/  om  Hem  tegen  ̂ onbag  in  te  Halen  »«t?« 
in  getomen  met  be  infante  al  fiepmelnfe  met  een^^ 
öoetfe  /  en  3ijn  fcnöer  pcmanbs  boo2toeten  /  en  $wtn 

aebter  boo2  te  3©aranbe  in  't  J^of  afgefïaen  /  entoansia. 

albaer  gebleben  totten  abonb  /  bat  fp  toeberomDailD- tot  i^alle  3[jn  gecomen  /  altoaer  fp  gebleben  3ijn 
totten  bierben/  toefenbe  ̂ aterbag  /  en  gecomen  ten 

?&bb  felben 

fijne  Ifêoeber  befoeben/en  boon  ben  1 8  3fip2il  tot©alen 

ten  getrout  met  fijne  b002f5  252iipb  b'^nfante  ̂ Jfabel* 
la  Clara  €ugenia/bes  Coninjr  Ruiter;  gelijft  baer  00b 
be  Coninh  ©Hilipo'  be  ̂ >crbe  ban  bien  name/met  fijne 
252upb/  ©?outoe  jfKargrieta  ban  aoflenrijb  /  ten  fel» 
ben bage  mebe  getrout  3ijn:  ï©e  Ceremoniën/  5Fee* 
fttn  en  pompen/  öie  baer  geHouben3ijn/  fullen  top 
met«Ttb?ecbeberHalen/  feggen  alleen/  bat  befelbe 
met  fo  grote  coff  elij&ncpö  $n  geöouben/.als  be  groot* VL  3&eel. 
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felbenbage  feu  JE&uflTei  tn  een  ciooflcr  fep  «&onnien- 
25ofcD/  genaèmt  ter  Cameren  /en  dcg&ondaeggden 
tojjföen&eptemb.t$öpmct  fcec  grote  föriumpDe  en 
toften/belc  3flrcen*<€rüimpDaeI  of  €eren-poo?ten/ge; 
mac&t  en  gcfielt  toefendc/  daer  onder  fp  doo?  reden/toe* 
jende  feer  coftelp  gemaelit  en  berciect/  tot  buffel  ite 
geDaeït-  <©e<£rt3tf|ertog  toag  oud  59  jaren/al#  geöo- 
ren  den  derden  $obemb2ij$  1  y6o.  en  d'3!nfante  toag 
geboren  den  zó  Stugufti/  toefende  ,§int  Clara  Dag/ 
2Hnno  1  ?66.en  ober  fulRSoud  ?  $  jaren.  €ot2&2ufïel  ge* 
tomen  toefende/  Debbenfe  De  Staten  ban  Dare  fanden 
ontboden/  diebp  lafte  ban  Date  <0eneralitept/  en  Ijem 

quanten  begroeten/  cnractflaegdent'famenopDare 
Duidingen  /  en  Dun  blijde  incomften  te  boen/  in  be  p?in* 
tipaelfïe  Steden  /  met  Det  oube  gebjupR ;  daer  toe  f02- 
meerben  en  ordonneerden  Dun  ̂ upfgeftnnen/  op  Do- 

gen boed  en  ftaet/bolgende  den  ouden  ftaetban  't  ̂up£ ban  25ourgoignien  en  ̂ pangien  /  daer  mede  beel  met 

<©1ficien  en  Sdmpten  bereerende  /  3tjnde  tot  Dunder  tn- 
(cautie  en  eere  Det  gulden  ©ïtess(öacr  ban  de  ConinR 
banJspangiende^ouberainiteptaen  Dem  beDouden 
Dadde)gegebenaen  den  $?ince  ban  <©?angien/  den 

jsieutoe  hertog  ban  SlerfcDot/  denjpacqut5ban^ab?e/  den 
ifettten  <©2abe  ban  SCrenberg  /  die  mede gemaeRt  toaö  SUdmi* 
ban  oen  caei/  de  45?abe  kloris  ban  25ariapmont/  de<*3?abe 
K^arelban  ègmond/  de  <0?abe  pjtlipö  oe  Ccop/ 
Söec' %32abeban^olve/  00R  den  Stdmicant  ban  airragon ïauö.     fiinen  ®eld-<®berften. 

Èaec  èof  en  &tal  too?de  ooR  pompeufdijR  opgeftelt/ 

öïcf  eenen  <§tal  ban  70  of  80  grote  $aerden/  80  fcoetf- 
paerden/ 1  y  o  jjBuölen :  3£en  <£5?abe  ban  «§o!re  toatf 

opperfie  ̂ tal-mce|ter  ■,  Dadde  feftien  of  acDtien  Aa- 
gten /  <*3?aben  en  peeren  hinderen  /  boo?t£  J£tllebar* 

dieroy  mtfierö  en  andere  <©f  icteren/cn  toerde  den  om 

coft  ban  de  teeringe  ban  de  <£rt3-lertog/d'Snfante  en Daerëofgefin/  geraemtopttoee  dupfent  gulden  alle 

dage  /  feeljalbcn  de  gagien  ban  de  Officieren.  ̂ c  ̂ a, 
piteun  ban  de  üEfarde  ban  de  ̂ aerden  /  toas  <&on  fio- 
toigb  de  Htaffo^p  fonden  ai-om  Dare  SJmbafïadeurg/ 
omgoedegebup2?cDapteberfoeRen  en  aen  te  bieden/ 
atëden  è?ince  ban<£>?angien  in  ©janRrijR/  $c.  en 
andere  elders?»  .    .      ̂ .  , 

2Sen  de  «gecommitteerde  der  $2öbmtten/  dte  Daer 
quamen  begroeten  en  toillecomen  /  Dabben  fp  berfocDt 
Daer  ïjuldinge  te  bolderen  en  blijde  incomften  te  doen  / 

daer  ftoaridieden  op  biclen  ■,  toant  de  fanden  berfocD* 
tm  mctberfcDepdcn  jüequcfïen  /  dat  Ijare  ̂ oogïjeDen 
foudenbolb?engenfeftcre2firticulen/  enden  ©?ede  fep 
den€rt5-^crtoge  Daer  toegefepd  /  boo?  fnnbcrtreR  na 
^pangien  -,  en  jonden  meeft  daer  op  /  dat  de  b?eemde 
<®arnifoencnmocDten  upte  ̂ ternten  genomen  too?; 
den/  en  dat  alle  importerende  plaetfen  mocljten  too^ 

den  befet  met  inlands  ïmjgebolu:  en  generalij»  toil- 
dementotgceneDuldinge  berfiaen/  ten  toarede  d?ie 
nabolgcnde  poincten  bolö^acDt  toaren  /  te  toeten :  t®at 
na  öunne  ̂ ibilegien  alle  b?eemdc  Soldaten  upte 
Handen  getoeert  toerden :  fllie  SUmpten  en  Staten  bp 
Hlandfatcn bedient;  enden©?ede  mette  ©ereenigde 
Nederlanden  /  fep  imerbentie  ban  de  Staten  der  p?o< 
bintien/  gemaeïtt.  ;  . 

Vuhta*     <epntelijR  iö  de  ̂ uldinge  /  onder  fecrete  toefeggmge 
ge  banöe  en  belofte  /  geaccojdeert  /  datfe  foude  boo?tgaen/  op  de 
So«  getooonlpe maniere/  tot toelfcenepndc  alle  p?epara^ 
%itec?  «cnjön  gefcDiet  tot^cuben/  altoaer  gecompareert  en 
£«* e"    berfeïjecnen  3rin  de  gedeputeerde  ban  Det  eerfte  3ttd  / 

uïSm  offlaet/  te  toeten/ ban  den  eecftelijöenfraet/  narnent-- keuben.  lijö :  ̂ e  gelaten  en  «bten  ban  ̂ tnt  <0ecrtrupde  / 

<£berbode  /  ïDiligem  /  (Congerlo  /  J|eplicDftepn  /  ©il- 
lersr  en  ban  ©liebeque/mette  55ifTcDoppen  ban'^^er- 
togcn-2Sofcö/  SCnttoerpen/  en  den€rt3-25iffcDopban 
IBecOeien.  ©an  toegen  ftet  ttoeedeïid/  de  ©aender- 
l^eerenban25afTignp/  <©2imberg  en  a©eefmalo/  de 
<02abe  ban  ̂ renberg/  de  !fêargui5  ban  25ergen  op 
^oam  /  den$?inceban<£>2angien/  en  den  ̂ ertog  ban 

bemb?t&  dcn€ri5-^ertogmctteSnfante  enaHeDaren 
ftaet/  39nfeerDeerlijljen!€riumpnameii)R  alöaerin* 
gcDaelt/en  toaren  bergefelfcDapt  metten  Hmbafli>»deur 
ban  ̂ pangten  /  den  hertog  ban  SSumale  (Uk  upt 
©?anferD»  gebannen  toau)  den  jiBarqui3  ban  l$ab?ecö/ 
den  <0?abe  ban  .fKanobeld/  den  Sfidmt'cant  ban  airra* 
gon/  den  f&efident  ïlttljardot  /  de  föaedg-l^eere  d'3Cf^  . fonbille  /  den  peeren  Cancelier  ban  25:aband/  %erc 
l^icJaesf  d'SCmmand/enden  SCudiencter:  <©aer  toaren 
bele  €eren-poo2ten  geflelt  in  de  (Iraten  /  daer  fplupden 
doo?  pafferen  moften.  <©e  flraten  toaren  bol  ©olfecf  en 
de  benlteren  lagen  bol  3[offroutoen/jonge^ocDteren  en 
anderfintis  /  gciijfi  in  fulfee  gelegentDcden  getooontlijö 
iS te  gefcDieden/  daer  ban  top  geen  berber  berDael  ful* 
len maften/  detonleinonfe  boo?gaende  25oeben  ber? 
fcfjepden  (€riumpDanteljj«e  incomften  /  en  defer  geipe 
5FeeftenberDaeitentepatfe  geb2acD*3Jjn/  cndielnft 
Deeft  daer  ban  b?eeder  befcDepd  te  toeten  /  fal  daer  ban 
mogen  lefende  25efcD2i)bingcn  daer  ban  gedaen  bp  3&. 
gjoannes  ©ocDiu^/^ecretarigs  der  ̂ tad  ̂ nttoerpen/ 
ged2unt  in  de  ̂ ueftertje  ban  pantijn  ?Cnno  1 602.3©? 
fcDepden  daecomdaer  co?taf.^en  Cancelier  ban25?a^ 
b?and  dede  daer  eene  ©?atie  /  congratulerende  den 
<£rt3-ï|ertog  en  de  gjnfante/  enberDalende  in  't  co?te 
generalüh  d'inOoud  ban  de  l&tbilegien  ban 't  ̂ ertog- dom  ban  25?aband/  en  toerden  bp  den  SüuOienciec  de 
blijde  Sncomflen  en$2ibilegien/fó  die  fep  de€rt5-^et> 
togen  d'^nfantegetefeemenfee3egelt  toaren/boo?gele* 
fen/in  't  Satijn  en  g^uptS/detoelRe  eerft  fep  de  infante op  Daer  Rnpen  leggende  /  feeftooren  3jjn  /  en  daerna  fep 
den  €rt3-i|ertog/opJt^  €uangelie:  CnDeöbenDier op  00R  de  b2ie  Staten  ban  25?aband  en  <aber-Hêafe/ 
ban  toegen  Dare$2ittctpa!en/alle  feeDoo?lijRe  onderda^ 
ntgDepd  feeftooren }  de^gelijRS  3ön  006  de  #?ibilegien 
der^tad  en  öniberfitept  ban  3ieuben  mede  geftoo- 
ren :  daerna  Deeftmenboojtsf  den  tijd  deur  gebjacDt  ffol.52) met  goede  ciere  te  ma&en/ett  ölle  teRenen  ban  felntfcDap 
getoont/  de  refte  ban  den  dag/  en  eenige  dagen  daer  aen 
bolgende/  en  geïijR  alle  toereltfe  b?eugde  een  epnde 
neemt*/  fo  5önfe  den  zt  $ob.  toederom  na  buffel  ge^  mttrpn 6eert/daer  noeft  de€eren-poo2ten/ban  dat  fp  daer  «erft  KK? 
mgeDaelt  toaren  /ober  epnde  flonden/en  toerden  aldaer  l°t 
006  met  bepoojujfee  Ceremoniën  geDuïd/en  de  Ifêagi;  &X1 
graetban  de^ta^Deböen  Dare^oogDeden  beteert  en  ÏS-S? 
IbefcDon&en  met  een  (€?efoo2  ban  ̂ ilbertoerR  /  geeffr  ö«i» 
meert  op^oooo  gl  5  <©e  <Êrt3-ï|ertogen  Dadden  doen  Wctilf"- fïaen  eenige  <0ouden  en  <§ilberen  penningen  met  Ra- 
re  25eeltemflen  /  die  aldaer  ter  benfteren  w  te  grafe^ beien  getoo?pen  toerden.    3&aerentuflcben  toerde  oor 
tot  JCnttoerpen  alle  gereedfeftap  gemaeöt  /  om  aldaer 
mede  Dare  ̂ jncomfïe  en  Duldinge  te  doen/daer  toe  gee^ ne  cofïen  gefpaert  toerden/  en  de  üïncomfte  aefeftiede  ̂   ,., 
den  «Men  ̂ ecemb2të/altoaèr  de  pompeusDepd  60,  SUtot ben  al  groot  toas?/3nnde  aldaer  ober  dederrig  35rRen-  mmn* 
i€rtumpDaei/met  feer  g20te  coflen  opgep2onfet/en  file*  ?«"• ben daertotden 2© toe/enaïles toel befiende/ 00R Det 

SSW,?^  ̂ l^^efcpn  /  ̂on  2CugufïijniBe. na/  defelbefeer  triffelöfe  ontDaeide/en  de^uldingege. 
Seöeif V  °  •«wlfefc.   M  dat  den  25ifrcDop  een |oog-|Bifletn  öe^erfee  gedaen  Dadde/f03önde€rr5- ©crtoöcn  belept  met  grote  pompe  en  Ceremoniën  /na 
Oi  t  ̂tad-öupjE?  gegaen/altoaer  de  öuldinge  gefcDiede 

JP^ntoe^f  tierde  flelïagie/  en  pefcfiiede.den  €ed  in 
\TT7Y  Albems  en  IfahlU  Clara  Eugenia,  Infante  van  ««&&P' 
W  Spangien ,  by  der  gratie  Godes,  Ertz-Hertogen  van  %  f,'*** Ooftenrijk ,  Hertogen  van  Bourgoignien ,  Lotteringen,  JEn/gï 

Braband,  Limburch,  Lutfenburch  en  Gelre » Graven  van  öatnaen 
Habsburch,  Vlaenderen,  Arthoys,  Tyrol,  Bourgoignien,  £/'*?" Palatijn  van  Henegouwen,  Holland,  Zeland,  Namur,pen. 
Zutphen  ,  Mark- Graven  des  Heylige  Rijx ,  Heeren  van 
Vriefland ,  Salins  en  Mechelen ,  van  der  Stad,  Steden  en 
Landen  van  Utrecht, Over-  Yfièl  en  Goeningen:  Vercla- 
ren,te  weten,  ik  Ertz-Hertoch,alsMan  en  wettig  Voocht 
of  Momboir,van  de  voorfz  Infante,alsPr  ince  en  Princene, 9CerfcDot :  €n  ban  toegen  de  §ooft-,$teden  ban  25?a^ 

band  /  toefende  Det  derde  2lid  /  de  gedeputeerde  bfln  |  en  Eygenaers  van  de  voorgenoemde  Landen,  om  te  vol- 

3lcuben  /  ̂Uffel  /  «toerpenen  0'^ertogen-25OfcD.  doen  'rgene,dat  den  n  Aug.in  't  jaeri  f98  by  ons  en  van 
<©en  dag  ban  de  ̂ Uldinge  toaSI  aengeflelt  den  24  $Q;  |  onfen  wegen  belooft  en  befworen  is  geweefr ,  alle  en  elk 
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bonu  Oeeft  een  Caft  cel  /  en  ie?  oelcrjcn  ttoee  mülcn  ban 
j©clöcc/  ttoelbtjc  ©ereenigbc  jöcberlanöen  m  ben 
3jarc  m88.  up<0raefcarei  ban  iRartöfelb  afgeno* 
men  toaö  ben  2o3&ecemb?i$ :  J$p  (te  toeten/  h~ 

byfondei :  De  Staten  van  defe  Nederlanden  (doen  tor 

Bruflèl  vergadert  Op  de  grote  Sale  van  haer  Palays)  fwe- 
ren>  dat  wy  het  recht  van  de  H.  Kerke,  en  het  recht 

van  het  Mark-G ractïchapdes  Heyligen  Roomfen  Rijks, 
univcrfalitcr  alle  hare  Statuten  ,  Privilegiën,  Chartren, 
Vryheden  en  alle  huu  Gerechticheden  ,  hercomen  en 
gewoonten  ,  oude  en  nieuwe  ,  als  ook  de  Privilegiën 
van  onfe  blijde  Incomften ,  die  wy  van  ons  en  onfe  Voor- 
faten  de  Staten  vauBraband  gegeven  en  verleent  zijn, 

niets  uytgenomen ,  volcomentlijken  tefullen  onderhou- 
den en  doen  onderhouden  ,  en  dat  wy  tegen  deielve 

niet  doen,  noch  gedogen  lullen  dat  daer  tegen  gedaen 
worde  ,  in  deel  of  geheel ,  in  geenderley  manieren  \ 
endatwy  alle  het  gene  doen  (uilen,  dat  goede  recht- 
vaerdigeHeercn  en  Mark-Graven  des  H.  Rijks,  fijn  goe- 

de Onderdanen  van  't  felve  Marck-Graeffchap  gehou- den en  fchuldich  zijn  te  doen:  En  fo  wat  ter  contrarie 
ware  ingebroken  of  vernieut ,  fullen  wy  beteren  en  in 
fijn  geheel  ftellen :  So  moet  ons  God  helpen  en  alle  fijne 
Heyligen. 

©aer  op  Oeeft  beitëagiflraet/  inname  en  plaetfe 
Uanöe^taö/  (ben  Sflubiencier  ïjet  tooo?b  tn^uptgs 
boerenbe)  öen  €eb  met  opgerekte  tongeren  albug 
gebacn : 
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WY  Burgemecfteren ,  Schepenen  ,  Racd  en  gemeyn 
Inwoonderen  der  Stad  van  Antwerpen,  yegelijk 

öEötoan 

gtjïtaet 

to«m        enelkbefonder,  fweren  u  lieden  ,  Doorluchtige  Vor- 
•mtow'ften,  Albert  en  Ifabella  Clara  Eugenia  ,  Infante  van 

*tn'  Spangien,  byder  gratiën  Gods,  Ertz-Hertogen  van 
Ooftcnrijk  ,  Hertogen  van  Bourgoignien  ,  Braband, 
Limburch  ,  &c.  Graven  van  Habsburch »  Vlaenderen, 

Arthoys,&c  onfeOverfteHeeren,  en  wettelijke  Prin- 
cen  ,  die  hier  tegen  woordich  zijn,  dat  wy  lieden,  ulie- 

den fullen  wefen  goed  en  getrouwe ,  en  alle  te  doen ,  dat 
wat  goede  en  getrouwe  Valïallenen  Onderfaten  hunnet 
wettelijken  Heercn  fchuldich  zijn  te  doen:  So  moet  ons 
God  helpenen  alle  fijne  Heyligen. 

©o?ber  toerbe  ban  oefen  onberling  gebanen€eb/een 
publp^frrumentgemaefet/  wachter  befe  <£eben 
getfclt  albutf : 

«ctn?» 
|  gen  ban fceu  ou 

<CtD 

\  Ldus  gedaen  in  onfe  Stad  van  Antwerpen ,  ter  pre- 
•^•■fentie  van  den  Doorluchtichften  en  Ecrwaerdiehftcn 

öftlingw  Vader  in  God,  den  Biflchop  Tricarifenfis,  Nuntius  Apo- 
öföanen  ftolique  ,  Heere  Balthafar  de  Cuninga  ,  Ambafladeur 

van  den  Conink  van  Spangien,  denHertochvan  Auma- 
le ,  den  Vorften  Grave  van  Manfveld,  &c.  den  Hertoch 
van  Aerfchot ,  &c.  den  Prince  van  Orangien ,  den  Mar- 

quiz van  Havrech,  den  Grave  van  Arenberch,  den  Gra- 
ve van  den  Berge ,  Marquiz  van  Bergen  op  Zoom,  Heer 

Joan  Richardot  Ridder ,  Heere  van  Berly  Prefident,  Heer 
ChriftoffervanAfTonville,  Heer  van  Alteville  Ridder  i 

Heer  Niclaesd'Am mant ,  Ridder  en  Canceliervan  Bra- 
band, met  meer  andere  Perfonagien  en  Officieren  met 

omftanders.    Was  ondergetekent 

ce|Kaurit5)ljeeftöen22  3'anuarn  Doen  bergabcicn m  tClootferMibecbp  ciecf/  acïjt  ©ancn  fiuwc* een/  en  ontrent  800  mannen  ie  boet/  onber  <0\ibe 
&obetonR  ban  $aflau  /  en  ben  Colonel  «cbmont  /  bic 
ban  ben  boo?noene  begonben  te  marcheren  met  cemge ©agemföectoacrtov  en  quanten  inber  nacljt  te  &pti 
Kcrfecn bn  3©acJ)tcnbonR /  bacr fp een toepnig  ruften/ 
en  boe  boo?t£  na  't  boo?f5  ̂ tebe&en  togen  /  ccnööeelö 
ober 't  $07  eneen^beelöboo?be<62actjten/  en  qua* men  ober  bengal  in  be  «Stab/  bacr  niet  boben  80 
polbaren/  fo  in  bc  «gtab  aio  op  't  Cafteel/  toaren ; toant  Det  $acrbebolR  bat  baer  in  «aarnifoen  binnen 
lag  /  toa$  om  J&um  na  Ceulen  gaen  moefcoppen  /  en  (Fol.  5?) 
plonberbenbat^lotBanberflupten/  altoaerfp  ban 
een  beel  &olbaten  /  ban  fjet  <0arnifoen  ban  25opina  en 
ban  25upler  /  gefTagcn  toerben.  211$  <02aef  jjÉaurtt; 
©olR  nu  alfo  binneitftëacOtenbonft  geracfit  toaren  toatf 
terflont  ben  Sdlarm  groot  •>  macr  bacr  toa$  geen  ©olfi 
om  beïjOöjiijK  refiflentie  te  boen  /  in  boegen  bat  fp  ut  \y 
tclijR  meefter  ban  be  <§tab  toerben.  ̂ aerna  namen  \p 
een  beel  Jimifgucttieroy  Ijk  fp  op  een  3©al  ban  Ik  eStab 
jtelben  /  en  gcfïabclijR  bebcn  fcljieten  na  t>t  CaHeel/  en 
alle  tk  fp  in  tegentoeer  fagen :  <©e  J^eere  ban  <H5cIepn/ 

<©ouberneur  en  #anbljeer  albaer/toert  in  fnn  Reële  'qz* guctft/en  nocD  eenen  Conltapel/en  anbere  boob  gefcöo- 
ten.^e^eereban»©elepn  ïjabbc  maer  ontrent  ?o<èol* 
baten  bp  fjem  /  en  Dabbeaen  ben  «0?abeban  ben  25er* 
gena  üuermonbe  om  fjulpe  gefonben/  betoclue  ter^ 
jlonb  alle  bpleggenbe  «öacnifoenen  bertoaertö  iKtie 
tretuen  -,  maer  fp  guamen  te  fpabc  /  toant  <©?abc  %& 
betoüBban^aifautoao'baeralmet  fnn  ̂ aerben  en®E^tc' BoUibpgecomenj  baerentuffcDen  bat  etljjue  0upte-  mat^ cenbanbe^aerbenafgefeten  toaren/  ober  ben  JBaltenDOB* 
banbenCafteelegeraeutcn/  en  't  bolcu  baer  binnen  """b" 3ünbe/  beloofben'tlebentefalberen.  ^ocregenfpbeSÜVett. ^Stab  in  ben  2  5  januari)  1 600. 

<Defen  SJenftag  alfo  gelucuelija  bolbjacDt  öebbenbe/ 
iöbaerboo?<i5oubcrneuringejlelt/  be  ̂ eere  iloupö 
ban  bercatnulle/  ^eerebanfipfjoben;  enmitefbat 
befe  ̂ tab  ban  Btonten  /  ̂cljoppen  /  ̂paben  en  b  an 
meer  anber  gereetfegap  onberfien  toajsf  /  fo  toogben 
Colonel  €bmont  /  ben  bijfben  3feb?uarij  /  toeber  ber= 
toaert^meteengoebConbop/  bacr  binnen  boerenbe 
alle  $?obifie  en  noobbzuft  /  en  't  felbe  tocl  berfienbe. 

^en  1 4  5peb?uarij  baerna  latiz  ̂ ?ince  naaurit3  ban 
laaffau/  onber  't  belepb  ban  ben  bobmoembcn  <©?abe Eobctoiju/  toeber  bergaberen  1 7  ©anen  föuptrren  en 
toelttoeebupfentteboet/  om  een  bejber  Conbop  na 
3©acDtenbonu  /  of  onber  bat  bcreleenige  anber  3Cen* 
flag  te  boen  -t  boclj  fo  fjp  aen  't  marerjeren  toaö/  fo  ber- nampmen/  bat  be  Coloncl  Claubio  be  la  258urlotte 
met  fijn  Regiment/  en  ijet  Regiment  ban  2Cfcf)icourt/ 
m?bemarcljeerbenin252abanb/  om  fcuer  Conbop  of 

2Gnb£«0 
^ulöiii* 
gen  m 

Lager  ftont :  Ondergefchreven,By  lafte  van  hare  Hoog- 1 
heden.    Ondertekent 

Verreyckfn, 

©o?bec  toerben  al-om  be  ̂ ulbinge  gebaen  met  gro- 
ter €riumpljen  /  até  ben  28  5lanuarü  1 600  tot  <0ent/ 

5£tfti)ep.aitoaet  ben  ïeften  ̂ anuarij  tic  ban23?uggeen't©2iie/ 
ÏSetfen  met  attöere/  beur  <©ebeputeerbe  /  öare  J^uibingen 

'  en  €eben  gebaen  tjebben.    ̂ enberben5pebniarijge' fcljiebe  be  J^ulbingen  en  onberlingc€eben  totCo?trijn/ 
benfettentot^oojninu/  ben  negenben  tot  ̂ ouap/ 
en  fo  boo?t$  al-om  in  b'anbere  ̂ teben. 

ftcnfïag  ̂ «JErtoijlen  bat  be€rt3-J|ertogen  al-om  geDult  tooi- 
K?na  öen  f  f°0eeft  be  ̂ 2ince  liBauritiusf  een  2Cenjlag 
m**"  gepjactifeert  op  JBacljtenbonn /  een  (leru  Rebenen  / 
rits  op  gelegen  in  't  #berquartier  ban  «©elberlanb/  op  be  ï!i? 
5"  J "„'biere  Ifêerg  /  toelne  öibiere  begint  ontrent  fjet  3£ojp 
la  ca,  ban^int  %ntlmi$/  en  loopt  ̂ oo?btoaertiS  tena©e- n«ibati(tenboo?3©acï)tenbonK/  baerna  booj  be  «§tab  ban 
ÏÏSS&  ̂ clö?e  / cn  D0°?  ̂ ocö  /  w  balt  epnbelijKcen  toepnig 
nnooun*  bmn  4$tmiv  in  öe  ̂ fc.  ̂ et  ̂tebeuen  3©artjtem VL  ̂ Deeï. 

a       un  AJiabeU  €rploict  te  boen.  ̂ en ^eere ^iblentoup /  leggenbe tot25ommel/  omDetoogeenopficOtopalleiö  te  Heb- 
ben en  Douben/  contremanbeerbe  <0?abc3lobctoijB/ 

om  met  alle  fijn  ©olu  te  romen  na  be  rcielretoeert  en 
Daer  ontrent/om  baermebe  ben  3Ccnflacf>ban  (a23our^ 
lotte  te  bjeuen/  ofte  berfiinberen  /  alfo  fjet  gebcurbe. 
<©efgelijRö  toaö  ftier  boo?  oor  ben  Sïcnfïag  ban  <0;abe 
^obctonR  gebiofien  en  bèrDinbert. 

%a  25ourlotte  mepnbe  tot  fijnen  9HenfTag  mebe  te 
gebjupfecn  be  gemuptineerbe  ban  i^amont  ■,  maer  be^ 
felbe  /  crijgenbe  adjterbenRen  /  toilbcn  niet  optrecRcn/ 
Doetoel  fp  te  boren  baer  nope  toe  gegeben  Ijabben.  ̂ p 
mcenbe  oor  mebe  te  nemen  een  beel  ban  't  «©arnifocn 
banbe^cöanfeban  gm  2Cnb?ie?s/  mogelijR  om  't 
felbeteberanberen/  enbebebieben  felben  bag  mon-,  ̂  
Iteren  -,  maer  alfo  fp  bcrflonben/  bat  bp  be  monflerin-  nlfom 
gegeengelb  toatf/  en  toilben  niet  optreeften/  en  bc- ban  ,s. 
gonben  ten  felben  bage  te  muptineren  /  fcftietenbe  met  J£8rt 
»aefcrjutoberbeiêcftanfe/  namen  alle  éun  ̂ffiCK-ottw, 
ren  en  <öebieberiö  gebangen/  enplonberben  bejf  <0ou- 
berneursf  3£ogement.^en  feftienben  fonben  fp  alle  fja- 

23bb  x  te 
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re  gebangen  ®$ititt$  /  met  bed  $?cutoen  en  Sinte- 

ren na  '£  hertogen  25ofdj >  't  toclft  jöie  tan  Crcbcccur 
»w  ooft  ïjorenöe  /  en  bemernenöe  bat  boo?  ijaer  ooft  geen  anöei* 
^"be ,  bctalinge toas/ bolgben fp ben febentïjicnöe 't felbe na/ 
5nS  w  begonöen  meöe  te  muDtineren.^ter  öOQ2  Ia  2&ourlot; 
iiccocur.  te  f ïenöe/öat  fijnen  aficiiftag  geljeel  gewonen  ma^/neer- be  toebcr  na  öe  D&afe. 

^ierentufifcDen  toao  ïjet  rumoer  ban  la  25ourlotten£ 
(€ocïjt  fo  groot  in  ̂ ollanö  getoo?öcn/öat$?ince|fêau; 
vitiu$  felbe  na  <0o?cum  toocï)  /  en  bertoaetttf  beel 
Ürtjgöbolctt  oeöc  ma«ljercn/b?eefenbe  eenigen  inbai/ 

ombatljet  f  ö  alom  feerïjart  lag/  jafofeerbatt/öat; 
men  upt  <©o?ö?ecljt  bier  ©elb-fUiuouenö  <©efcl)ut/ op 

Daer  SCffupten/  ober  net  föen  «Meren  tooeïj  op  pa= 
penöjecljt  ■,  macr  ijotenbe  (jet  toecï)  treeften  ban  la 
25ourlotte/  en  toog -<3&tn$j|tëaurtt5  ook  niet  bo?oeiv 
(jeübenöe  ober-al  goebe o?ö?e  gcftelt. 
^e  <ei*to-lgertogen  bebbenin  befe  tijbaenbeene 

3ijöe  aenöeConingmne  ban  <£ngelanö  Dare  «©ebepu- 
teeröe  en  <0efantcn  geljaö/om  öefelbe  boo?  te  ïjouben  en 
te  berfoeclten  in  een  ©2ebe-ïjanöelirtge  te  treöen^öan  al* 
fo  öe  «3efanten  'tfelbenocbalmctbelebepnfingenen 
öubbcltrjcben  öeöen/beeft  barcitëajeft.  öenfelben  toeg 

al  meöe  gebölcljtmocDtanomai-enbepöe  partijpen  öaer 
toe  fecr  gencgen/öan  ellt  Ijielt  Jjem  al  op/fo  öatmen  met 
mift  /  matter  af  ballen  fouöe.  ïBp  fullen  nu  baer  een 
mepniclj  afruflen/  om  te  ber  jtaen  toat  ban  een  anber 
5ijöe  aen  be  ©ereenigöe  Staten  meöe  geöaen  toert. 

Hetfesendertighfte  Boek. 

599- 

4Btootc 
tooi  11  öc 
ftroraett 
tot$t> 
toeten. 

D 

2B?(ef 
ban  ti  e 
Utepfcrl 

feu  actt 
De  fóce* 
ren^ta 
ten  45  e* 
uetael. 

€'  fccpferlpe  |Ba  jefï.ïjeeft  tot  berfcDepben  tijöen/ berfcljcpöen  232ieben  en  05efanten  gefonben  aen 
bejJbepartpen/om  öefelbe  te  betoegen/om  in  Ijanöeliip 
ge  ban  ©^ebe  te  treben  /  ban  ïjet  issal  te  becgeefg  ge- 
toeefcmaer  alfo  bc€rt3-$|ertog  mette^nfantenu  toe- 
öerom  Ijier  te  &anöe  gecomen  maren  /  en  Daer  al-om 
beben  bulöen  ■,  fo  ïjebben  be  Staten  ben  €rt5-^ectogc 
fijne  beloften  boojgebouöen/  enberforfjt/  batfeöaer 
toat  afmatten  fouöen/op  batfe  eens  upt  befe  langöup; 
rige  <©o?loge  fouben  mogen  gerafcen.  ̂ e  €rt3-^er- 
togé  fienöe/öat  fnn  ftrngsbolK  al-om  toaren  mupttne- 
renöe/fjeeft  aen  fijn  25?oeöer  ben  &epfer  aenge&ouöen/ 
om  ite  beloof  be  Eegatie  aen  öe  «Staten  te  fenöen.  3Clfo 
ttf  ontrent  oefen  tjjöe  bp  be  <0ebeputeerbe  ban  be  loep* 
ferlijfce  lEajeft.  een  ffêimb*  aen  be  peeren  peeren 
Staten  <©enerael  getomen  /  lupbenbe  alsi  bolgt : 

ïloge  én  welgeborene ,  ook^deie^rentfefe^Üoog-geleerde^ 
mlVcfijfey  en  Voorficbtige  ,  Genadige,  ook  gunfiige 
Heeren  en  Vrunden. 

Adien  ons  ondergenoemde ,  der  Roomfe  Key- 
ferlijke  Majefteyt  famt  en  byfondere ,  Gede- 

puteerde CommirTaris  van  der  felver  alder-ge- 

'nadichft,  geinjungeert  en  bevolen  is,  onsinla- 
daeraenHooch-gedachte  Majefteyt  en  den  gan- 

fchenRoomfeu  Rijke,  hooch  en  veel  gelegen,  op 't  fpoe- 
dichfte  enongefuymttotul.  Gen.  ook  Vorfteüjke  Gen. 
in  perfoae  te  vervoegen  ,  en  alvorens  vermoge  onfer 

deshalt's  hebbender  Inftruclion,  om  gebuerlijke  Pas,  toe- 
gankengeleyde,  tot  vermijdinge  van  alrehande  defer 
tijdsonfekerhedenen  inconvenienren,  aen  te  houden  : 

So  hebben  wy  den  tegenwoordigen  Trompetter  tot  u-1 
Gen.  ook  Vorftelijke  Gen.  mitlclefen  atgeveêrdicht, 

dienften  vriendlijk  biddende,  ons  by  den  felven,  be- 
neffens vryen  ,  fekeren  geleyd  en  Pas-Brier,  gewiffe 

tijd  enplaetfeaen  te  noemen,  daernawy  ons  gebuyrlijk 

reguleren .  en  onfe  acnbevolene  Commiffion  ten  fpoe- 
dichften  expediëren ,  en  afleggen  mochten  ;  dat  werd 
Hooch-gedachte Roomfe  Keyferl-  Majefteyt  fo  wel,  als 
ook  den  ganfehen  Roomfen  Rijke  feer  aengenaem  zijn , 
en  daerbeneftens u-1.  Gen. ook  Vorftel. Gen.  felfstot nut 

en  eeregereyken ,  en  wyfulkesby  Hoochft-gedachte  ha- 
re Majeft.  te  roemen,  ook  van  u-1.  Gen.  ook  Vorftel. 

Gen.  na  behoren  dienftelijk  en  vrundlijk  te  verfchulden, 
voor  onfe  perfonen  ,  goctwillich  en  oirboedich.  Datum 
Grcnflauwedenleften  Oftobris  Anno  if99.  Onder- 

ftond,u-l.  Gen.engunften,  dienft en  vruntwillige :  En 
was  ondertekent  Salentijn,  Graef  und  Heer  zu  Yfen- 

burch,  Herman  Graef  lu  Manderlcheyt ,  Carel  Nut' 
zeil  van  Sondérfpuhel. 

Defuperfcriptiewas.    Den  Hoog  und  Welgeboren, 

ook  Edelen,  Erentfeften ,  Hooggeleerden  Heeren,  "Wel- wyfen  en  voorfichtigen  Heeren  Staten  Generael  der 
U  nier  ten  Nederlandifchen  Provintien ,  onleren  Refpe- 
étive  geliefden  Vedderen  ,  genedigen  ,  ook  gunftigen 
Hecrèn  und  Vrunden.     Opte  kant  ftondt ,  Recepta  29 Novembris  1  f99. 

3©aer  op  öe  peeren  Staten  (©enerael  befe  nabok 
gcnbe?Cntto002tgefcl^eben/  en  metten  boo?noemben 
fCcompetter  aen  öe  boojf5.  ̂ eöeputeeröeCommifla? 
rifen  gcfonöen  öebbett. 

Hoog  en  Welgeboren  Graven ,  ookjEdelen ,  Gefit engtn  Hee- 
ren, in  f  onder  s  goede Vrunden. 

Ns  is  ui.  en  gunften  Brief,  gedateert  denleften  %nt* 

Oclobristot  Grenffauvve,  by  den  Trompetter ,  tooo^öe 

Brengher  defes ,  wel  gelevert ,  daer  uyt  wy  ver-  ̂aE"rf  „ ftaen ,  dat  deielve  ,  lampt  en  befonders  deputeerden  Staten 

Commiflarifen  by  den  KeylerlMajefteyt  aldergenadichft  oBene* 
geinjugeert  en  bevolen  is,  byons,  om  faken  daer  aen  jjgj!*p„ 
Hoogftgedachte  Keyferlijke  Majefteyt,  en  confequen-  ̂ t\, 
ter  den  ganfehen  Roomfen  Rijke ,  hoog  en  vele  gelegen  «ftora* 

is,  fich  in  perfone  te  vervoegen ,  en  alvoren  om  gebuyr-  jniffa*1* 

lijk  pas ,  toegank  en  geleyde ,  tot  vermydinge  van  aller-  '*n' hande  onfekerheden  en  inconvenienten ,  aen  te  houden ; 
Datdaerom  uL  en  gunftig  begeeren,  beneffens  vrijen 

fekeren  geleyt  en  pas-brief ,  gewhTe  tijd  en  plactfe ;  om 

devoorlz.  Commiffion  op5 1  (poedigfte  te  mogen  expe- 
diëren en  af-leggen»  &c. 

■Waeropwyul.cn gunften,  om  hetrefpeét,  'twelk 
wy  onderdanigft  fijne  Keyferl.  Majeft.  en  den  ganfehen 
Roomfen  Rijke  dragen  >  onvermcldet  nietconnen  laten, 

dat  wy  ons  aen  Hoogft ,  Hoog  enWelgedachte  Keyfer- 
lijke Majeft.  Keur  en  Vorften,  en  andere  Stenden  des 

Rijks ,  ten  hoogften  verbonden  houdende ,  door  defelve 

verbintenifle ,  eenfamentlijk  vele  andere  goede  confïde- 
ratien,  bewogen  zijn»  ui.  en  gunften  te  openen ;  dat 
ons  van  goeder  hand  geadvijfeert  is  ,   ui.  en  gunften 
Commiflion  aen  ons,  tebeftaen  in  twee  poin&en  j  als 
eerft  •  om  te  vorderen  een  handelinge  of  Tradation , 

tuflehen  den  Doorluchtichften  Ertz-Hertoge  Albert,  met 
dTnfante  van  Spangien,  en  ons.    Ten  tweeden,  opte 
reftitutie  vande  plaetfen  gehorich  onderden  Heyligen 
Rijke ,  en  afdoeninge  van  fchaden  op  den  Rijx-bodem. 

Wat  nu  het  eerfte  poincl  aengaet ,  weten  u  1.  en  gun- 
ften fich  te  erinneren  ,  't  gene  byons  in  den  Jare  1  f91. 

aen  de  Hoogftgedachte  Keyferl.  Majeft.  in 't  lange  daer 
op  by  onfe  demoedige  Brieven  is  vertoont;  ook  't  gene 
by  ons  in  den  volgenden  Jare  1  f92.  aen  den  Vry-Heere 
van  Reyd ,  ten  gebuyrlijken  antwoord  opte  gedane  Pro- 
pofitie  is  gegeven  :  Wat  vervolgens  in  den  Jare  1  f94. 

opte  Brieven  van  den  Hoogl.  Ged.  den  Ertz-Hertoge 
Ernft,  by  ons  is  geantwoord,  en  terativeltjck  in  den 
jare  van  vijf  en  fefentnegentich  ,  geremonftreert  aen 
Hoochft-gedachte  Keyferl.  Majeft.  den  Keur- Vorften 
vart  Mentzcn  Ertz-Biflchop  van  Saltzburch,  &c.  Admi- 
niftratoren  van  Saxen ,  Pfaltz-Graye  Philips  Luwich  van 
der  Nieuburch,  fampt  den  Steden  van  Ceulcn,  vnd 
Neurenburch ,  ook  aen  de  Gefanten  van  de  ConinkU 
Majcfteyten  van  Polen  en  Denemarken ;  en  leftelijkaen 
uwe  gunften  Carel  Nutzell  van  Sonderfphul,  op  defe 

poin&en  is  vercJaer  t ,  van  alle  't  welk  copye  neffens  defen 
gaet  j  daer  uyt  Hoochft ,  Hooch  en  welgedachte  Key- 

ferl. Majeft.  Keur  en  Vorften ,  en  andere  Standen  des 
ganfehen  Rijks,  lichtelijk  hebben  connen  oordeelen, 
met  wat  apparentie  het  voorfz  poinél:  alhier  foude  connen 
bevordert  worden  :  Ook  niet  tegenftaendc  voorge- 

bracht foude  mogen  worden ,  dat  de  faken  der  Neder- 
landen, zederc  verandert  fouden  zijn,  deur  de  gepre- 

tendeerde Donatien  van  defelve  Landen,  aen  de  Infante 

gedaen,  midfgaders  het  overlijden  van  den  ouden  Co- 
nink  van  Spangien  ,  en  hetgevolchdehouwelijk  tuflehen 

den  Ertz-Hertoge  Albert  en  d'Infante.  Alfo  daer  jegens 
dient,  dat  de  Vereenichde  Nederlanden  nu  veel  meerder, 
hoogwichtiger  en  onuytiprekelijker  redenen  hebben,  om 
befwaert  te  zijn  tot  eenige  handelinge  metten Spangiaerts, den 
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den  Ertz-Hertog  ofd'Infante,  (als  van  de  Spaengiaerts 
dependerende)  te  verftaen , als  oy  t  te  voren ,  gelijk  ecnl- 
dcels  uyten  Placcate  byonsdaeropin  Aprililelt-leden 
nytgegeven,medc  neffens  defegaendc,is  te  verftaen;  lbo 
daer  in  cortelijk  aengetogcn  zijn  eenige principale  poin- 
ctcn  >  waer  door  den  jegcnwoordigen  Conink  vanHif- 
pangicn  en  den  Ertz-Hertog,hemjcgens  defeLanden  en 
den  goeden  Ingefetenen  der  ièlverjegens  des  Rijks-Lid- 
maten  en  Standen ,  ongelijk  tyranniger  en  wreeder ,  no- 

pende hare  Rechten  en  Vryheden,zijn  dragende,als  den 
overleden  Conink  heeft  gedaen.    Dat  onder  het  gebied 
van  den  Ertz-Hertog,ter  oorfake  van  de  ChnftelijKe  Re- 
ligie,feer  tyrannelijk  is  gehandelt ;  dat  ook  den  ltaet  niet 
alleen  van  de  VereenichdeLanden;  maer  ook  van  deNa- 
gebure,en  namentlijk,  van  vele  Standen  desHcyl.  Rijks, 
ib  onbehoorlijk  en  on  weerdelijk  isgetracleert ;  dat  met 
verwonderinge  verftaen  word  van  des  Rijks-Lidmaten 
en  Standen ,  noch  eenige  te  weien ,  die  niet  tot  reparatie 
van  het  ongehoorde  geweld  en  ongelijk,  alleuyterfte 
middelen  bcgeeren  te  gebruyken;  temeer,  nadien  een 
Veld-Overften  van  den  Conink  en  Ertz-Hertoge,  ver- 
maent  zij  nde  tot  onderhoud  van  de  gedane  beloften ,  fo 
openbaerlijk  felfs  aen  des  Rijks -Lidmaten  heeft  ver- 
claert ,  dat  hy  de  gedane  beloften  van  den  Ertz-Hertog 
niet  conde  genoech  doen ,  overmits  Godes ,  en  des  Rijks 
dienft  anders  vereyfehften.  Te  kennen  gevende,  dat  hy 
des  Rijks  Standen  en  Onderfaten  onder  fuiken  pretext, 
ook  boven  gegeven  beluften,alle  foorten  van  geweld  en 

tyrannije  wilde  aen  doen,  in  't  moorden,  roven,  branden 
en  andereexecrablea<5ten,ookin  't  veranderen  van  Wet- 
ten,Politien,  ja  Religie ;  en  in  plaetfen  dat  den  Ertz-Her- 

tog behoorde  refentiment  te  tonen  vanalfulkeproce- 
duyren,hy  niet  alleen  fulks  nietdoet;maer  des  Rijks  Ste- 

den inhoud ,  en  boven  dien  hem  noch  vanteert  van  een 

grote  Viöorie  over  des  Rijks  volk  van  Oorloge  vercre- 
gen  te  hebben  ,  gelijk  't  felve  met  goede  autentijkebe- 
fcheydencanbewefen worden:  Eenfamentlijk ,  dathy 
niet  meent  de  geoccupeerde  Steden  te  verlaten;  maer  de- 

felve tot  fijn  welgevallen  te  behouden. Behalven  dat  noyt 
claerder  is  gebleken,  als  jegenwoordich,  der  Spangiaerts 
en  hare  Adhercnten  meeninge  te  wcfcnjn  perf>etuum,dcn 
welftand ,  Rechten  en  Privilegiën  der  Nederlanden ,  te 
willen  inquieteren ,  en  daer  over  onrechtveerde'ijk ,  tot 
ruijne  der  fclver,en  onuytfprekelijk  intereft  van  allena- 
gebure  Coningen,Princen  en  Republijken ;  maer  vooral 
van  de  Standen  desRijks,te  heerfchen,ook  den  Ertz-Her- 

tog met  de  Infante ,  en  hare  Nacomelingen ,  houden  in 
eeuwige  fubjedie ,   om  de  Nederlanden  en  den  goeden 

Ingefetenen  der  felver,in't  ftukyan  de  Chriftelijke  Reli- 
gie, en  andere  hooft-poinéten,  den  welftand  van  dien  be- 

treffende^ iet  te  mogen  yet  accorderen.  Hier  toe  is  niet 
nodich  ui.  en  gunftcn  openinge  te  doen,  noch  van  de 
Brieven  van  renverfe,daer  by  geaccordeert  is,  dat  altijts 
vier  of  meer  van  de  principaelfte  Steden  en  Sterkten  der 
Ncderlanden,met  Spangiaerts  fullen  belet  blyven;noch- 
te  fecrete  vermaninge  des  overleden  Conincx  van  Span- 
gien  ,acn  den jegenwoordigen  gedaen ,  aenwyfende  by 
wat  middelen  hy  altijds  occafic  falkonnen  nemen ,  om 
over  den  Nederlanden  te  heerfchen ;  maer  is  genoech 
den  text  van  de  voorfz  gepretendeerde  gifte ,  daer  by  den 

Ertz  Hertog,  d'Infante  en  hare  Nacomelingen,  voor  al. 
tijd,hen  hebben  verplicht ,  en  by  Eede  verbonden  i  fo 

welde  Vryheden.Rechten  en  Gerechticheden  der  Lan- 
den ,  als  het  (tuk  van  de  Religie  in  defelve ,  na  des  Span- 

giaerts wille  en  appetite,  te  doen  beleyden ;  de  perpetue- 
le  fubftitutie  in  de  fucceffieder  Nederlanden  ;  de  voog- 
dije  van  de  Spangiaerts  over  den  Kinderen;  de  macht 
van  dat  de  ConingenvanSpangienhenaen  defelve»  of 
hare  Kinderen  fullen  mogen  hou  weiijken ,  of  defelve  na 
haren  wille  in  hou  weiijk  geven :  De  Nederlanden  voor 
een  SpaensLeen,  of  achter-leen  te  houden:  Den  Ne- 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
gaende)  medebrengt,  fulx dat  noyt  minder apparentie conde  welen ,  noch  voor  de  Keyferl  Majeft.  noch  voor denkyke,  noch  voordele  Landen,  met  handhoudinge van  hare  relpeftivc  vryeea  Gerechticheden  en  Reliek, tot  handehnge  te  connen  verftaen ,  als  jegenVooid.ch to«te  voorn  Ertz-Hertoge.    Te  min  dat  boven  dien 
alleproced  .yrendesjeg^nwoordigen  Coninx  vanSpan- eien,  en  desErtz-faenogc,  niet  alleen  niet  verbeteren de  vcorgaende  van  dcu  overleden  Conink : 
eer  verergeren  de  \ 
proceduyren  inden 
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derlanders  tebeletten  hare  vrye  Navigatie  en  Negotia- 

erbeteren 

.  maer  veel vourverruclde  wreedeen  tyrannije 
Nederlanden  ,   en  den  Hey  Wn 

Rijke  geven  ten  principale  daer  van  genoechfame  getuy- genifle.  Ei)  is  kennelijk ,  dat  geduyrende  de  prepara- 
tie, nu  binnen  's  jaeis  vandehandelingc,  tuffchendc Comnkl.  Majeft.  van  Engeland,  by  den  Spangiaert  en 

Ertz-Hertog,  op  den  ouden  voet  is  gehandelt ;  nament- lijk ,  datdeielveibudclïrecken  tot  een  attrappe,  om  on- 
der 't  deklel  van  Vredehandelingc ,  meerder  gewelds  te 

gebruyken.  'T  felve  heeft  gelcert  de  geweldige  Arma- 
de  m  Spangien,  binnen  'sjaers  tocgeruft ,  die  uyt alle Quartieren  van  Spangien  en  Italien ,  gebrocht  was  in 
Ferol,  om  op  Engeland  een  inval  te  doen  ;  gelijk  ook 
datelijk  in  Auguftoleftledenfoudez.jngcfchied,  indien 
God  den  Heeie  Almachtich  door  lync  genade,  niet 
hadde  belieft  de  voorfz  Armee  te  diverteren,  in 't  ver- 

volgen van  de  Schepen  van  Oorloge  defer  Landen ,  op 
de  Rijken  van  Spangien  gelbndcn.  Behalven  dat  de 
hoochmoed  van  den  Ertz-Hertog  en  Infante  fo  groot  is , 
dat ,  niet  tegenftaende  fy  wel  weten  geen  recht  tot  de 
VereenichdeLanden  te  connen  pretenderen  uy  te  voorfz 
nulle  Donatie,  of  eenige  andere  titul ,  fy  defelve  bv  Plac- 

cate enpublicque  fameufe  Libellen,  houden  voor  Rebel- 
len, onbedachte,  onweerdige  en  onrechtveerdige  a<5tien , 

dietotegcene  tyden  fullen  connen  verdedicht  worden. 
.Wat  nu  het  voorfz  tweedepoincl  raekt,  verhopen  wy 

Hoogn,Hoog  en  welgemelte  Keyferl.Majeft.  den  Keur 
en  Vorften ,  en  andere  Standen  des  Rijks ,  niet  alleen  by 
prefentatie ;  maer  ook  datelijk  onfe  oprechte  goede  mee- 

ninge bewefen  te  hebben  :  Sulks  dat  ons  leer  vreemd 
voorcomen  foude,dat  in  plaetfc  van  dengemeeneVyan- 
den  in  hare  hoochmoed  neder  te  fetten  ,  en  tot  reden  te 

brengen ,  wy  daerom  vorder  fouden  werden  gemole- fteert. 

Wt  dele  en  meer  andere  redenen,can  lichtelijk  gcoor- 
declt  worden ,  tot  confervatie  vau  dehoochlofrèlijke  re- 

putatie van  de  Hoochgedachte  Keyferlijke  Majeft.  en 
den  ganfehen  Rijke ,  niet  dienftelijkte  wefen,  dat  u  l.cn 
gunnen,om  de  voorlz  poinöen  a.hier  comen:  Gelijk  wy 

(geenfints  't  felve  goet  vindende)  ook  daer  toe  geen  de- 
pefchen  fenden;  maer  vertrouwen  vaftelijk,datHoochft, 
Hooch  en  welgemelte  Keyferl.  Majeft.  de  Keur  en  Vot- 
ften,  en  andere  Rijks  Standen,dclen  gefien  hebbende,on- 
fe jegenwoordige  devoiren  genadichft ,  genadich,  vnd 
gunftlich  fuilen  verftaen ;  namentlijk,dat  wy  u  1.  en  gun- 

ften van  de  moeyte  en  befwaernifle  der  voorgenomen 

reyfe,by  delen  begeerente  ontledigen;gelijk  wy  de  Key- 
ferl. Majeft.alder-onderdanichft  zijn  verfoekende,cn  u  l. 

en  gunften  biddende ,  om  daer  aen  ook  de  goede  hand  te 
houden,  daer  aen  de  Keyferl.  Majeft.  en  den  ganfehen 
Rijke  dienft,  en  ons  vrundlchapgefchieden  fal,  die  wy  je- 

gens u  l.en  gefamentlijk,  fampt  en  befonders ,  altijds 

'te  erkennen  fullen  bereyd.wefen. 
Hier  m«de,Hoochen  Welgeboren  Gravcn,ook  Ede- 

Ie,geftrenge  Heeren,infonders  goede  Vrunden,ulenGe- 
ftrenge,  in  fchuts  en  fcherm  des  Almachtigen ,  tot  alle 

Graeffelijkheden  vnd  gewunfehfte  bevelende.Wt'sGra- ven-Hage  den  tweeden  Decembris  1  f99. 
Onder  ftond  aldus: 

U 1.  en  gunften  ,  goed  willige  en  goedgunftige  Vrun-  (pol.  5  i) 
den ,  de  Staten  Generael  der  Vereenigde  Nederlanden. 

Ter  ordonnantie  van  defelvcgetekentC.c^frjJfM/.'tOp- 
fchrift  was,  Den  Hooch  en  Welgeboornen,ook  Edelen , 

tie ,  en  alle  en  elk  poinc"r.  van  dien ,  op  de  verbeurte  van  Geftrengen  Heeren,  Heeren  Salentm,  Graven  vnd  Hee- 
de  Nederlanden,  brengen  dit  claerlijk  mede ;  alsook  ren  tot  Yfenburg,&cHerman,GraventotMandetf.heyd, 

dat  fyhen  hare  Nacomelingen,  aen  hetonderhoudenlende  CarelNntzelvanSonderfphulRidder,derRoomier 

en  doen  onderhouden  van  de  Roomfe Religie,  op  ge-  Keyferl.  Majefteyts  Gedeputeerden  Commiffanren,on- 

lijke  penen  verbonden  hebben;  gelijk  al  Ie 't  felve  den   fen  infonders  lieven  gunftigen  Heerenen  goede  Vrun- 
claren-text  van  de  voosfz  Donatie  (ook  neffens  dcfen  1  den ,  fampt  en  befonders. 
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Het  fes  en  dertighfte  Boek. 

*$99- 5©e  peeren  Staten  <8ener  ari  Dafcuen  toel  geïjoopt/ 
fcat  fj>  met  trefe  tjare  anttooo?rje/rj02öer  ongemoept  fou* 
öen  gebleUen  fjebben/  fonöerltngc  öetotjie  fpöaerm 
bjeet  gcnoec|jf)arcmeemngcurJtgeö?uöt/  enDetöufc 
belt  ban  öeftur&en/öaer  toef?  ïjaertoaren  refererende/ 
öaer  öp  geboecljt  gatten ;  maer  öe  Uoo?f3  iftepferi.  en 
Sn&sfCommffraufen/ljeüDen  öen  28^ecemb2$tucr 
op  toeöer  gefc&efcen  aen  öe  peeren  Staten  «tëenerael/ tmnarjolgenöe: 

Hoge  en  Welgeborene,  Gepenge,  Edele ,  ookjrentfe(le  lieve Vrunden* 

öen23?Jef 
ban  öe 

nocmbe 
ftepfeta 
Itjke 

•Jïfêaj'e* fiept.3 

miffari» 
feti  acn 
öe  H?ec 

Enadige  en  ook  gunftige  Heeren ;  Wat  ui, 

en  gyluydenook  Vorftelijke  Gen.  engunft
e- 

lijken  ook  aen  ons,  famentlijk  de  dato  's  Gra
- 

ven-Hage  den  tweeden  Decembris  leltle- 
den ,  by  onfen  afgeveerdichden  Trompetter, 

aen  ons  rot  antwoord  gelangen  laten,dat  is  ons,benettens 

debygevoechdeftucken,  behoorlijk  overgelevert ,  en 

hebben  't  felve  lefende ,  den  inhoud  genoechfaemver- 

ftaen ;  of wy  nu  wel  daer  uy t  fo  vele  bemerkende,  dat  u  1. 

en  gyluyden,  ook  u  Gen.  en  Gunften,  alsof  fy  aireede  tx 

ten^ras  K£^'om  aliorum  van  onfe  Legation  en  toecomftigenpro- 

mtaeu  hibition,  ten  vollen  geinformeert  waren,  fich  felts  perfua- 
deren;  wy  ook  wel  bekennen  moeten ,  dat  fo  veel  den 

eenen  poinft,namentlijk,de  intuyminge  en  reftitutie  van 

de  plaetfcn  desHeyligen  Rijks,  en  toegevoechden  fcha- 

den  belangt ,  wy  fulkes  vermogens  der  Keyferlijke  poe- 
nael  Mandaten ,  by  den  eenen  en  den  anderen  deel,  met 

allen  gebuerlijken  ernfttefolliciteren,  fonderlinge  be- 

Iaftetzijn,fo  is  het  doch  metten  anderen  poinót  der  mee- 

ningeganfch  niet,  datwy  van  wegen  Tra&ion  des  Vre- 
des,ons  voor  onfe  perfonen,of  uyt  bevel  Hooch-gedach- 
ten  Keyferl.  Majefteyt ,  u  1.  en  u  lieden ,  ook  u  Gen.  en 

Gunften,tot  eenige  handelingc  inlaten  fullen;  maer  wt- 
ten  nietanders,dan  dat  fuik  werek  den  tot  Regensburch 

Anno  i  f94.  daer  toe  deputeerden  Keur-Vorften ,  Vor- 
ften en  Standen  des  Rijks,totgebeurlijker  tijd  te  verrich- ten ,  bevolen  blyve» 

Wat  anderfints  de  overgefonden  ftucken  aengaet,we- 
ten  wy  ons  gelegen  theyt  des  ver  loops  en  miftrouwens, 
tuflehen  der  Coninklijker  Majefteyt  van  Spangienen  de 

Nederlanden,tot  der  geheelder  Ghriftenheyt  grote  fdha- den  en  nadeel,  leyder  te  erinneren. 

En  of  wy  wel,  dies  aengaende.van  der  Roomfer  Key- 
ferl. Majefteyt,onfen  alder-genadigftenHeeren,ons  met- 

ten eenen  of  anderen  crygenden  deel,tot  eenige  difputa- 
tie  in  te  laten,egeen  laft  hebben,fo  fullen  doch  u  1.  en  gy- 

luyden ook  UT  Gen.  en  Gunften ,  vergewiffet  en  verfe- 
kert  zijn,datder  Keyf.  Majeft.  famt  allen  Keur-Vorften, 
Vorften ,  en  Standen  des  Rijks,  aen  beyder  zijds ;  maer 
voornamelijk  op  der  Spaenfer  zyde  begangcne,en  by  u  1. 
Vorftel.  Gen.  en  Gunften  geallegeerden  onbehoorlijk- 
heden,datalderhoochfte  ongevallen  altijd  gedragen,ook 

fulkes  door  gebuerlijke  middelenen  wegen  te  remedie- 
ren ,  en  dat  Rijk,  mitfgaders  den  felven,  by  den  eenen  of 

anderen  crygenden  deel,geopprefleerden  Gelederen  en 

Onderdanen.voor  ongebuerlijken  geweld  en  inval  te  be- 
vryden;de(e  ons  opgeleyde  Commiflïon  van  Hoochftge- 
dachten  harer  Majefteyt  op  't  alder-onderdanichftever- 
foeken,raed  en  goed-vinden  des  Rijks  Keur-Vorften  en 
Stenden,voornemelijk  aengefien  werden,gelijk  u  1.  Vor- 

ftel. Gen.  en  Gunftcn,tot  onfer  aencomften  wijtloopich, 
en  met  meerder  omftandichcden  werden  vernemen-Dc- 
wyle  ons  dan  vermogens  des  aengaende  hebbende  In - 
ftruöion,in  alle  wege  gebeuren  wil,dat  eenige,fo  ons  van 
Hoochft-gedachtcn  Keyferl.  Majefteyt  aldergenadichft 
opgedragen,en  het  welke,fo  wy  uyt  u  1.  Vorftel.Gen.  en 
Gunften  fchryvens  vermerken  ,  den  felven  noch  ter 
tijd  niet  bewuftzijncan,  onderdanichft  te  verrichten , 
en  by  den  Heeren  Staten  Generael  na  behoren  voor  te 
dragen. 

Soo  ftellen  wy  in  geencn  twyfel,  u  1.  en  gyluyden,ook 

Vorftel.  Gen.  en  Gunften,  werden  alle  't  felve  na  beho- 
ren behertigen,  ons  als  Keyferlijk  Gefanten,  die  begeerde 

Volkeren  Rechten,niet  alleen  vermits  niet  ver wey geren, 
en  ons  ongehoort  onfer  wervinge ,  fo  van  der  Keyf.  Ma- 

jeft. en  den  Rijke,den  GeunicerdenProvintien  ten  beften 
gemeyntwerden,fofchimpelijkafwijfen;maer  veel  meer 
vrundlijk,  genadig  en  gunftelijk  verdacht  zij  n,daer  mede 
de  faken  vervordert  werden,en  tot  gebcurlijke  audiëntie 
en  aflegginge  onfer  aenbevolener  commiflïon  ,  die  wy 
vermogens  onfer  Inftruction  en  hebbenden  bevel ,  wy- 
dersnoch  langer  nietdilayeren ,  metten  eerften  geraken 

moge.  Alle  't  welke  wydan  hier  mede  vrundlijk  en  dien- 
ftelijk  niet  verhalden,  fullen  ui.  Vorftel.  Genaden  en 
gunften,beneffens  dien  in  fchuts  des  Almachtigen,en  ons 
tot  der  vrundfehap  bevelen.Datum28Decembris  Anno 
1  f$9.  Onderftond,  U 1  Vorftelijke  Genade  en  gunften, 
Vrienden  en  dienftwillige ;  Ondertekent  Salcntijn^Grzef 
vnd  Heer  zu  Yflenburch  ,  Herman  Graef  zu  Mander- 
fcheyt ,  CaraelNutf  TJ.  S.  M.propriat 

<®p  oefen  25?fef  Hebben  tie  boo^noemöe  ̂ ccrenSta? 
ten  «©encrael  000  foeöerom  geanttoooiö  /  öen  laetften 
ganuarij  i<$oo.atëtoolgt: 

Hoge  en  welgeborene  Graven,  ookjdele,  Gepenge  Heeren  *    , 
infondere  goede  Vmnden. 

Y  hebben  u  I.  en  Gunften  Brief,  gedateert  GCtoeebc 

den  28  Decembris,  refponfive  op  den  onfen,  *ntïh 
vanden  tweeden  derfelver  maend »  van  den  öec°|>ej# 

^__^^^  brenger  defer ,  wel  ontfangen ,  en  na  dat  onfe  ttn&ta* 
~~~~  ''"'     verfamelinge  (die  jegens  de  vergangen  Kers- ten  <$'* 
dagen  van  eenige  Gedeputeerden  was  gefwakt)  weder-  ̂ nüt ' 
om  in  behoorlijken  getale,by  den  anderen  gebracht  is  ge-  «ommf» 
weeft,  hebben  wyden  felven  ui.  en  gunften  Brief?mette  ffariftn 
redenen  daer  in  vervatet,  wel  en  rijpelijk  geexamineert,  ?ƒ,.*.* 
en  na  volcomen  deliberatie  daer  opgehouden,eendrach-  jnaajefi, 
telijk  goed  gevonden  en  gerefolveert,  u  1.  en  gunften,als  enSöftjs- 
noch  te  verfekeren,datten  aenfienvanhetrefpecVtwelk  ©B2fleB* 
by  ons ,  fijne  Keyferl.  Majeft.  den  Keur  en  Vorften ,  en 
andere  des  Rijks  Standen  van  ganfeher  herten  toegedra- 

gen wort ;  wy  u  1.  en  gunften,  continuative  begeerte  niet 
connen  goed  vinden,  wetende  hoe  vele  degemeene 
Chriftenheyd ,  fijne  Keyferl.  Majeft,  eenfamentlijk  den 
Keur  en  Vorften ,  en  andere  Standen  des  Rijks  daer  aen 
gelegen  is,  dat  Hoochft-gedachtc  Keyferl.  Majeft.  en  des 
Rijx  Standen  Hoochloflijke  reputation ,  na  onfen  uyter- 
ften  vermogen,by  ons  mede  mach  gehandhavet  worden. 
U 1.  en  gunften,  hebben  uyt  onfe  voorgaende  genoech 
connen  verftaen,  wat  reden  wy  nu  meer  hebben,  als  oyt 
te  voren ,  om  ons  metten  Conink  van  Spangien ,  of  den 

Ertz-Hcrtog  Albert  en  d'Infante,  in  eenige  onderhandc- 
linge,direöelijk  of  indiredelijk,in  te  laten,en  dat  't  felve 
niet  alleen  voor  den  welftanddcrVcreenigdeNederlan- 
den,en  den  goedenIngefetenen,voor  deNabuyrigeEuan- 
gelife  Coningen,Pnncenen  Republijken,nochtedeI.an- 
den ,  Steden  en  goede  Ingefetenen  der  Nederlanden,  al- 

thans onder  der  Spaenfer  tyrannije  fuchtende ;  maer  felfs 
niet  voorde  Keyferl  .Majeft.  den  Keur  enVorften,noch- 
te  andere  Standen  des  Rijks,  geraden  is.  Nu  mogen  wy 
ui.  en  gunften  verfekeren,dat  boven  defelve  wichtige  en 
onder-wederfprekelijkfte  redenen,  vele  andere  dagelijks 
aen  den  dachcomen,dieonsin  't  felve  gevoelen  bevefti- 
gen.  Wat  nuaengaet  't  poinót  van  de  reftitutic,  die  van 
ons  begeert  foude  mogen  werden  ,  van  eenige  Ste- 

den of  plaetfen ,  die  wy  tot  onfen  en  des  Heyligen  Rijks 
dienfte,totafweringe  van  de  Spaenfe  geweiden  en  tyran- 
nije.niet  alleen  van  defe  Landen;  maer  ook  van  des  Rijks 
Onderfaten  en  Standen,tot  onfer  notelijker  defenfie  met 
Garnifoenen  befeten  hebben,  en  tot  onfen  coften  onder- 

houden. U 1.  en  Gunften  zijn  by  onfe  voorgaende  Brie- 
ven,en  de  redenen  daer  in  vervatet,genoegfaem  geinfor- 

meert van  onfe  oprechte  goede  meyninge,tot  des  Heyli- 
gen Rijks  en  defer  Landen  dienften.  Ook  connen  wy  u 

E.  en  gunften  niet  onthouden ,  dat  ter  oorfake  van  dien , 

en  't  gene  daer  aen  cleeft ,  jegenwoordich  alhier  zijn  Ge- 
fanten afgefonden  op  den  naem  vanden  Vorft  van  Cle 

ve,Gulik,  Berk,&c.  en  van  de  Naburige  Standen,die  ha- 
geleyd  en  Paffe- Brief, tot  verclyneringe  der  KeyferLMa-  re  begeerte  ons  hebben  geopent,den  welken  wy  fo  goet- 

jeftey ts  autoriteyt  en  reputation,tegens  behoren  en  aller '  lijk,vricndlijk  en  redelijk  verhopen  te  bejegenen^at  wy 

vafte- 
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den  genomen  goed  contentement,  wefendeonfe  uyter 
fte  mcyninge ,  dat  vvy  een  voet  Lands  buyten  de  Veree- 
nichde  Nederlanden  niet  begceren  te  houden ,  nochte  te 
gedogen  een  ftuyver  fchade,  den  Nageburen  Landen,  of 
Ingeletenen  aengedaen  te  werden,  enookdaer  voren 
goede  verfekeringe  te  doen:ook  de  Stad  Emmerik  en 

[Fol.söO  het  Tolhuysteontruymen,  fohaeft  als  de  Vyanden  van 
hare  zijde  van  gelijken  doen:Infgelijkszijn  wy  te  vreden, 
belofte  en  verfekeringe  te  doen,mede  op  des  Rijks- bo- 

dem geen  Steden  ofplaetfenin  te  nemen,  Schanfente 
maken  ofTochten  over  des  Rijks-bodem  te  doen,bchou- 
delijk  dat  de  Vyanden  van  gelijke  fodanige  beloften  en 

verfekeringe  doen ,  'twelk  wy  verftaen  volbracht  te  con 

tpg  willen  fondere'n,  lullen  aldaer  niet  anders  bevinden dan  dat  fy  feer  fchimpelijk,ja  geckelijk  en  fpottelijk,niet 
alleen  van  de  Euangclife  Cheuren  Vorften,  en  andere 
Standen  des Roomlèn Rijks ;  maerfelfs  van  deKeyferl. 
Majeft.  en  van  deRoomie  Religie  fpreken,  handelenen 
oordeclen ,  en  dat  hare  gemoed  fo  feer  als  oyt  te  voren , 
ftrekt  tot  bloedvergieten  van  des  Rcligions-verwanten  , 
en  heerfchingc  over  alle  Staten  en  Volckerennlilks  dat  i;i 
plaetfe  van  fich  te  laten  bewegen ,  tot  vergeten  van  foda- 
nigen  fchimp  en  fchade,  den  Heyligcn  Rijke  by  den  Vy- 
andenaengedaen,alle  Cheuren  Vor(tcn,en  andere  Stan- 

den des  Rijks,  fouden  behoren  gelijkelijk  te  refolveren , 
om  den  Vyanden  tot  redenen,  en  tot iülke  pompten' 

breng 

ei:  tot  ïulKe  poincten '  e 
.Dcn,  dat  gelijken  onheyl  van  hem  niet  vorder  foude 

nen  worden,  met  goede  Brieven  van  verbande.by  ons  en  !  ftacn  te  bevreefen.  Wy  verfoeken  u  1.  en  gunften  vrien- 
onien  Vyanden  te  verleenen,enverclanngcvandenaeft- 1  delijk  enernftelijk ,  daeraende  goede  hand  te  houden, 
gefetcnen, Cheur  en  Vorlten,dat  den  genen  van  de  par-  en  onfe  proceduyren  te  houden  als  den  Heyligcn  Rijke tycn  die  daer  tegens  doen  ,  voor  Vyanden  des  Rij  ks  ge- 

houden ,  en  alle  infraclie  by  den  Cheur  de  Vorften  afge- 
weert  fullen  werden.  Wy  hebben  over  etlijke  jaren  ge- 

lijke aenbiedingegedaen,  ookaen  fijne  Cheur- Vorftel. 
Genade  van  Ceulen,en  fodefelveaengenomen  ware  ge- 
weeft,  foude  den  Heyligen  Rijke  al  luiken  fchimp,  fmaet 
en  onheyl  van  de  Vyanden  niet  overgecomen  zijn,alfmen 
(leyder  God)  fulx  indenaeftevijfthienmaendengeficn 
en  gevoelt  heeft ,  dat  de  geheele  wereld  verwondert  is , 
hoe  fijne  Keyferl.  Majeft  de  Cheur  en  Vorften,  en  ande- 

re Standen  des  Rijks  die  fullen  connen  vergeven  of  ver- 
geten. Wy  hebben  wel  en  rijpelijk  overdacht,dat  de  Vy- 
anden fich  fullen  beroemen,dat  fy  de  Keyferl.  Majeft.  en 

den  Cheuren  Vorften  te  gevalle,de  StadReesnu  hebben 
verlaten;maer  wy  twijfelen  niet,of  u  1.  en  gunften  fullen 
fo  wel  als  wy  verftaen ,  tot  wat  meyninge  en  intentie  dat 

isgedaen,namentlijk,nietom  in'talderminftedeKeyfer- 
lijhe  Majeft.  of  den  Cheuren  Vorften  te  gelieven;maer 
eenfdeels  om  hare  tyrannelijke  proceduyren  te  verfoe- 

ien, de  Cheur- Vorften,Princen  en  Huyfen,die  fulke  ty- 
rannije  te  doen  repareren  gerefolveertzijn,daer  mede  en 
door  hare  vordere  bedriechlijke  handelingen  enpraótij- 

ken,van  refolurie  te  doen  verandercn,or"  de  executie  van dien  te  doen  ophouden ,  en  anders  om  defc  Landen ,  die 
den  Heyligen  Rijke,fijne  Keyferl.  Majeft.  den  Cheur  en 
Vorften,  en  andere  Standen  des  Rijks  altijdsdienftte 
doen,bereyd  zijn  geweeft,by  den  genen  die  van  alles  niet 
wel  bericht  zij  n  geweeft,in  ongunfte  te  brengen;houden- 
de  daerentufiohen  in  den  Cheur-Vorftendom  Ceulen  , 
niet  alleen  de  Stad  Rijnberk  ,  plagende  en  knagende  den 
ïngefetenen  van  Ceulen  en  andere  aengrenfende  Rijks 
Onderfaten,tot  in  den  beene  toe;  maer  ook  in  't  Stift  Lu- 
dik  ,  dagelijks  geheele  Steden  en  Dorpen  innemende, 
plonderende,en  aldaeralle  uyterfte  hoftiliteyt  plegende, 
wefende  boven  dien  fo  vermetelijk ,  dat  fy  hen  derven 
van  teren  tot  aller  uyren  en  ftonden,  in  den  Heyligen 

Rijke  fulke  Steden  te  willen  innemen,  als  hun  welgeval- 
let.Wy  bidden  u  I.  en  gunften  aldaer  in  derVyandenHo- 
ven,  haer  defleyn  en  voornemen  hier  op  te  willen  onder- 
foeken ,  en  wy  fullen  zij  n  verfekert<  dat  u  1.  en  gunften  't 
felve  alfo  fullen  bevinden,  als  ook  in  plaetfen  den  Admi- 
rant  van  Arragon  tot  loutere  ofTenfie ,  meer  als  Vyande- 
lijker  wyfe,fo  veleSteden,Dorpen  enHuyfen  optenHey- 

ligen  Rijke  met  geweld  ingenomen,berooft,geplondert,' vele  ïngefetenen  vermoort  en  gefchoflfiert  hebbende}den 
Grave  van  den  Broek  fo  fchandelijk  doen  om  brengen, 
vele  Vorften  en  Graven  Landen ,  ook  eenige  Rijks-Ste- 
den  gebrandfehat ,  en  tot  veranderinge  van  Wetten  en 
Politien,enReligien  geweldelijk  gedwongen,tot  behoor- 

lijke (traffe  loude  behoren  gelevert  te  werden ,  defelve  in 
recompenfe  van  alfulken  fchandelijke  handelinge ,  Rid- 

der van  denGuldenVliefegemaekt,en  met  andere  hono- 
rable  en  profitable  ftaten  verfien  is :  en  alfo  in  fijn  quaet 

ö» 

dienftelijk :  Ook  dat  wy  van  herten  bcgeeren,  fijne  Key- 
ferl. Majeft.  den  Cheur  en  Vorften  ,  en  andere  Standen 

desRijks,in  alles  te  tonen  van  wat  weerde,refpe<5t  en  aen- 
fien  wy  defelve  houden ,  gelijk  wy  ook  u  I.  en  gunften  , 
altijds  in  alles ,  na  onfe  vermogen ,  te  believen  fullen  be- 
reyt  wefen.  Hier  mede,Hooch  en  Welgeboren  Graven, 
ook  Edele,GeftrengöHeeren,infonders  goede  Vrunden, 
u  1.  en  gunften,in  fchuts  en  fcherm  des  Almachtigcn ,  tot 
allen  goeden  en  gewenfehten  welftand  bevelende.  Da- 

tum's  Graven-Hage  den  $i  Januarij  1600.  Onderftond, 
U  l.en  gunften,goetwillige  en  gunftigeVrundcn,de  Sta- 

ten Generaelvan  de  Vereenichde  NederlandemTer  or- 
donnantie van  defelve;  getekent C. ̂ Aerffem. 

<®nbertufTcbcnbatbefc<0efanten  ban  be  ücpfcrl.  ®*  ««» 
IBajcft.  na  befe  anttooojbetoarenbertoacbrenbe/  foj™"",, 5ijn  fp  na  25nifTel  getroeften  /  altoaec  fp  aubientte  be?  ̂ eprer 
comeniöebbenbc /  Carcl  föutfcl  bet  to002b  boerenbe  /  trcr&m 
berclaerbe/  bat  fp  lupben  önn  obe  r  bare  gelucftigc  acn-  ?JJ  *J?uf 
comfteinbcjilcberlanben/toaren  begroctenbe  en  )m\-  &$, 
comenbe  -}  bectoonenbe  be  grote  begeerte  bic  ben  ï$ep;  $c«o 
fer  baboe/  om  be$cbcrlanben  te  bebjebigen  /  en  bc  s«i» 
fiijftg-bcrtoantcn  ban  alle  gctoelb  en  oberlaft  te  bc* 
febermen  /  en  bat  (jn  begcerbe/  bat  bare  ̂ oogbeben  bc 
^tabbanöiinöecHfouben  ccftitucccn  acn  ben  25if= 
febop  ban  Ceulen/  en  be  febabe  geleben  bp  W  ban 

3©e(tpbalen/be3lanben  ban  Clcbc  enlfêarft  in  't  beo?* lebcn  jaec  /  foube  oprecljten  en  bolboen.  ©aec  op  ben 
€ «5-  petton  in'tgenerael  anttooojbe/  bat  \)p  üm 
tofer  fijnen  25?oeber  feer  bebanftte  ban  fnne  Dabec^ 
Ujfte  fo?ge  /  en  grote  goettoiüigbcpt  /  tot  boo^fïant  ban 
be  gcrccbttgbcpb  ban  ben  J$.  ittijUc  l  baer  banfjp  geen 
onnut  Hlibmaet  toagf/  en  boe  genegen  OP  toajS  /  om  be- 
fc  Sanben/  tik  nu  fnne  getoo?ben  toaren/tot  ceneneec- 
lijnen  en  berfenerben  'Bictic  te  b?engen/  op  eenige  eer* 
Ipe  Conbitten  /  op  bat  lp  gcene  002fabe  jp  /  bat  fijne 
<0ebuerenban  fijn  ïkrijgoljclK  eenige  febabe/  nabeel  of 
obetlaft  te  obercomen/cn  bat  be  contrarie  effecten  baec 
ban  toarentoe  te  fcb?ijben  /  be  guabe  nature  en  bjucö- 
ten  ban  be  <©o?loge/  en  niet  be  ojbae  of  gocttotlligè  toc> 
lattnge.ban  be  gene/  W  't  gebieb  ober  bet  lürijgsbolu 
Ijabben  -,  en  bat  Ijp  booptc  alie.tf  te  reebte  te  ö?cngcn/  fo 
batntemanboorfane  foube  ïjebbcn/  baeroberte  da- 

gen/  geüjKO.pte^?cbentoa0  fijne  antbjoojbc  benlup- 
ben  fc&iftdijCH  mebete  gebeh:  ̂ ©aerna  ftebben  lic 
<£rt$M(|crtoge  befelbe  <0efanten  eerlijnenen  3?ccftelij* 
ben  ontbaelt  en  getracteert/  en  00b  befebonnen/  en  toe^ 
berom  na  ben&epfcr  gefonben/  ban  baerfptocber- 
om  /  fo  tn  ̂ ollanb  alö  in  25?abanbt  /  gefteert  3ijn  /  ge^ 
lp  top  Bier  na  bcrDalen  fullen/  in  onjs  nabolgenbe 

^ocb. 
<®c  <£rt5-IS|ertog  Ijam  ooft  opfijncemftein^e^ 

bcrlanb/  met  fijn  epgen  banb  acn  beComngmncban 
voornemen  geanimeert,  dat  hy  niet  alleen  des  Rijks  Le-    €ngeïanb  gefclj?cben/bc  grote  begeerte  bic  |)p  Ijabbe  / 
ger ,  eerft  (om  tijd  te  winnen)  met  bedriechlijke  hande 

lingen  heeft  geilludeert ,  fchimpelijk  befpot ,  en  namaels ' 
geweldelijk  aengetaft ;  maer  ook  hem  in  alles  geprepa- 
reert  en  gerefolveert,om  't  felve  ganfchelijk  te  ruijneren; 
gelijk  wy  daer  van  onder  ons  goed  en  onwederfpreke- 
lijk  befcheyd  hebben ;  en  fo  u  1.  en  gunften  het  interieur 

om  ©?ebe  met  fijn  Jüabupren  te  bebben/  en  bpfonber 

met  Dare  HSaje|tept/en  te  bernieutoenbe  oubebiicnb^ 
febappen  en  €ractaten  /  hk  ïjn  i^upss  ban  ̂ ourgoi- 
gnien  Ijabbe  met  bsn*  |Ba  jefl.  en  ïjaer  öijfeen  /  en  bat 

tplieben  baer  toe  ooft  babben  bolcomen  iatf  en  |D?ocii' 
ratie  ban  ben  felben  Coninft  ban  ̂ pangien. 
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t\  <gn  1 2<Septemb?ig3Cnno  i  f99.  fterf binne n^oojn  *>et  a 
-^  Den  feer  geleerDen  ̂ octo?$eterï|ogerbcetsy<©oc:  bccigscn 
to?  injflöeDecijnen/in  't f7jaer  fnns  ouDerDomsyatë  De  *>««« 
$efte  alDaer  feer  regneerDe/  öp  liet  niet  De  SSnrgerg  /  f  "CJ?* 
fa  tod  arme  al0  njne  /  met  alle  bujt  en  neerfticDepD  te  ?0 "£< Dienen  /  fonDec  eentcö  aenfien  ban  pctijM  /  tot  Dat  \jp  bm?  tot 

epntelijn  feifg  Daer  ban  fien  toerD  /  en  na  tocpnicï)  leg- " genö  fto?f ;  ̂ cn  ïïaeD  liet  tjem  tot  ̂ taögtoflen  een 
€pitapï)ium  oproljten/  om  DegetroutoigUepDban 
fijnen  Dienfi. 

^Daero^  De  Comngntneban€ngelanD  anttooojöe/ 
fcnt  fp  alnjD$ap£  e»$?eDc  gefocDt  fjaDDe/Dte  De€ï)?i- 
ftenlienD  mocïit  goet  Doen/  en  Dat  fp  nu  Daer oob  gaer* 
ne  naijotett  toüDe/  naöemaeifplieDen  berclaerDen  /  De 
autoritept  ban  Den  (JToninnban  ̂ pangicn  ontfangen 
te  ftcObehjittarr  Dat  fp  ban  eece  toegen  geljonDen  toa£/ 
aen  mijn  peeren  De  Staten  <0enerael  fulng  aente  ge- 
ben  /  en  ban  ï)nn  refolutie  te  toeten  /  of  fp  meDe  Daer  in 
toilDen  begrepen  ïotfm/  Daecom  fp  Dcrtoaertg  metten 
eertien  toUDefenDen/  om  te  berftaen  of  fpiieDen  alleen/ 

of  met  l)un  t  'famen  toilDen  IjanDelen. 
jaerdiebt  op  fijn  overlijden* 

DoCtor  Peter  Hogerbeets  geLecrt ,  In  de  MedeClnen  V  VeL  er  Varen , 

V  Verdt  Van  de  feLLe  en  fneLLe  dood  Verrafcht ,  die  geen  en  WIL  fparen» 

(Fol.57) 

<Carbn 
comtupc 
«Gages 
iariD  m 

Uut. 

d: 

2&?uf 
ban  De 
<3>carcil 

raelaen 
Be  Ca 
mngtnne 
ban  £\\- 
getaru. 

€  Heere  Caron  toag  upt  €nge!anD  in  j&eDerlanD 
gecomen/  om  De  peeren  Staten  te  berclaren/Deur 

laft  ban  Ijare  ffèajefl.  De  aenfoentnge  Die  Dare  iBajeft. 
ban  toegen  Den  €rt5  hertog  ?Cluerm$0aDDe/  om  ban 
§3ap£  en©?eDe  te  DanDeien/en  Dat  fp  rjualp  fouDe  con* 
nen  nalaten  Daer  op  in  communicatie  te  comen/  en  Der 
felbcr  P2opofitie  te  Doren  /  en  befanen  Deliberatie  ge- 
lept  IjebbenDe/  51111  baftelijR  g?refoïbeert  bp  Dare  boo?- 
gaenDe  refolutie  te  perfifteren/naDemaelfpgeencCon? 
ïjitim  conDen  beDennen  /  Die  fp  boo?  fuffifantmocljten 
acljten  /  Daer  op  fp  ïjen  onDer  De  gef)oo?faemï)ept  ban 
Den  Coninfc  ban  ̂ pangicn  of  <£rt5-^ertogen  (Dat  fp 
aüeenö  acijtenDe  toareu)  fouDen  begeben/  of  fouDen  be- 
Drogen uptcomcn.^aerom  fp  Den  i^eere  Carcn  /  f)en; 
UiuDer  38gem/toeDerom  aen  De  boo?f5€oningtnne  fon- 
ben  /  met  b?ceDe  ̂ jnfïrnctie  /  om  Ijarelfëajett.allcgte 
ftennen  te  geben/  gaben  ïjem  ook  meDe  een  2&?ief  aen 
Jjarei&ajeft.  iiujouDe  al$  bolgt : 

Me  Vrouw  t , 

rtÉ  Oewel  wy  voor  eenige  maenden  bericht  fijn 

K  uyt  de  advertentien ,  die  ons  gedaen  zijn  ge- 

j|  worden,door  laft  van  uwe  Majelt.  en  ander- 
1  fints,  dat  gy  by  de  gemeene  Vyanden  tot  een 

*  Pays-handel  aengefochtwort.Nochtans  heb- 
benen con  formitey t  van  onfe  voorgaende,aen  uwe  Ma- 

jeft» gefchreven,  een  vaft  vertrouwen  gehad,  op  uwe  feer 
grote  wijsheyd  en  voorfienicheyd ,  en  fonderlinge  in  een 
fake  van  fuiken  ge wichte.die  de  welftand  van  de  geheele 

Chriftcnheyt  in 't  generael  betreft ,  en  met  namen  dien 
van  uwe  Majefteyts  perfone,Staet,ConinkrijkenenOn- 

derfaten :  Ons  fonderende  op  de  feer  wyfe  fpreuk'e  van 
uwe  Majeft.  dat  het  van  node  was  meer  op  fijn  hoede  te 

zijn,tegens  de  invafien  en  de  extremiteyten  van  der  Oor- 

loge,doemen  deur  het  bedrijf  en  de  pradijken  vanRichar- 
dot.u  öpeninge  dede  van  eene  Pays,dan  in  eenige  andere 
tijd:  En  hebben  voor  ganfehfeker  gehouden,  dat  uwe 
Majeft.  dat  Jaer  blijkelijkde  waerheyd  van  hare  voorfz 
fpreuke  ontdekt  hadde,  voornamentlijk,dat  de  gemeene 
Vyanden ,  gedurende  den  tijd  ran  hare  aenfoekinge  tot 
den  Pays,fich  niet  alleenlijk  gereed  gemaekt  hebben,om 
de  Coninkrijken  en  Onderfaten  van  uwe  Majeft.  te 

overvallen  en  vernielen;  maer  zijn  defelve  in  fulker  voe- 
gen genadert  met  hare  toreen ,  dat  fy  onget  wij  feit  daer 

gelandet  fouden  hebben  (gelijk  fy  dat  wel  binnen  vijfof 

fes  dagen  doen  conden,uytde  Haven  van  Ferol)ten  wa- 
re geweeft  dattet  God  Almachtich  belieft  hadde,  door 

fijne  feer  grote  barmhertigheyd  (nochtans  niet  fonder 
ons  goet  devoir)  om  te  handhaven  en  conferveren  fijne 

en  uwe  Majefteyts  fake,haer  derfeyn  te  breken,en  de  tor- 
een van  dien  te  diverteren  na  de  Indien,  op  het  vervolch 

van  onfe  Oorlochs  Schepen;  het  welke  notoir  en  kenlijk 
2ijnde,niet  alleen  aen  uwe  Majeft.  en  hare  Coninkrijken; 

maer  door  geheelEuropa;konde  gy  lichtelijk  oordeelen , 
Me  Vrouwe ,  met  wat  verbaeftheyd  wy  tegenwoorde- 
lijk  uyt  uwe  Majefteyts  Brieven  en  advijfen  verftaen , 
hare  refolutie  van  den  voorfz  handel  te  willen  beginnen. 
Vertrouwen  niettemin ,  dat  Goei  Almachtich ,  die  uwe 

Majeft.  fo  lange  tijd  miraculeufelijkgeconferveert  heeft, 

in  verfcheyden  fwaricheden  en  occurrentien ,  befcher- 

mende  de  Waerheyd  van  fijn  Heylich  "Woord  ,  met  de 
gerechticheyd  van  hare  en  der  Landen  fake,  u  ook  gelij- 

ken voor  alle  gevaren,  periculen  en  fwaricheden  be- 
waren fal :  En  bedanken  uwe  Majeftey t  feer  ootmoe- 

dichüjk  voor  alle  de  faveuren  en  weldaden,  die  fy  ons 
gedaen  heeft.  En  namentlijk ,  om  defe  hare  confer 

vatie ,  vertrouwen  wy  niet  alleenlijk,  datter  niets  gehan- 
deltfal  werden  tot  onfen  nadeel;  maer  dat  ter  contrarien 

wy  ons  wel  mogen  verfekeren  van  de  continuatie  van 
onfe  voorfz  gunfte  en  weldaden  ;uwe  Majeft.  biddende, 

dattet  haer  believc  ten  beften  te  nemen,  dat  wy  in  een  fa- 
ke, waer  aen  alle  de  VereenichdeProvintien  fo  hooch- 

lijk  gelegen  is,  ons  niet  connen  verclaren,fonder  alvoren 
daer  van  öpeninge  te  hebben ,  mette  befte  ordre  en  dif- 
cretie  die  ons  mogelijk  fal  zijn ,  daer  en  alfo  het  behoren 
fal,  gelijk  als  uwe  Majeftey t  breeder  fal  connen  verftaen, 
uyt  den  Heere  van  Schonewal,onfen  Agent,den  welken 

wy  ten  defen  eynde  tegenwoordeiljk  wederom  fchic- 
ken  aen  uwe  Majeft.  den  welken  het  u  believen  fal  hier 
op  te  verkenen  goedertieren  audientie,en  gelove  als  ons 
felven.  Hiermede,  Me  Vrouwe,  &c.  indenHagoden 
tienden  Novembris  j  f99.  Onderftond,  Van  uwe  Ma- 

jeft. wei-ootmoedige  Dienaers,  de  Staten  Generael,  &c. 

T\€  Staten  <®cnerael  ban  De©ereenigDe.$eDer^ 
«■^lanDen/goet  gebonDen  ïjebbenDe/  om  eeno?Dinar# 
<6eDeputeerDein^annrijKbp  Den  Coninn  tefjouDen/ 
nebben  Daer  toe  bercoren  en  gecommitteert  3&octo? 
5Prancop0  ban2CerfTcn0/  ̂ onebanDen^eerelKee* 
fter  Co?neii#a!erfTen£/  <0?iffierbanDeboo?noemDe 
geeren  Staten  generael/  leberenDe Den felben eene 
Sïnftnictie  /  toaer  na  öp  fKm  fouDe  öebbtn  te  rcgHle* 
ren/  Defelbe  toass  lupDenDe  a\#  bolgt : 

TLTY  fal  aen  fijne  Majeft.  doen  de  behoorlijke  gebiede- 
*■  -*nifTe  en  recommandatie  van  mijne  Heeren  de  Staten 

Generael. 
Sal  aen  defelve  vertonen  de  jegenwoordige  geftelte- 

nirTe  van  de  faken  der  Landen ,  fo  in  't  ftuk  van  Oorloge 
als  State. 

Namentlijk :Dat  in  't  lefte  van  den  voorleden  en  in  den 
lopenden  jare ,  de  Heeren  Staten-Genarael,om  te  over- 

winnen de  fwaricheden,  die  hen  in  den  voorleden  jare 
.pvergecomen.eerftuytdehandelingevanfijneMajefteyt 

mette  gemeene  Vyanden,  en  het  notelijk  gevolchdebe- 
fwaerlijk  Tradtaet  mette  Coninkl.  Majeft.  vanEngeland, 
en  om  dien  niet  tegenftaende,  het  geweld  des  Vyands  te 
mogen  wederftaen ;  maer  ook  fo  binnen  als  buyten  defe 

Landen ,  goede  m  y  n  en  te  tone  n ,  de  Vereenichde  Lan- 
den notelijk  hebben  moeten befwaert worden,  mette 

feer  grote  ordinarife  coften  en  laöen. 

Te  meer ,  overmits  den  gemeenen  Vyand  een  fo  gro- 
ten en  geweldigen  Leger  jegens  hen  te  velde  brachte, 

als  hy  gedurende  de  Oorloge  op  eenen  tijd  oyt  hadde 

ged  aen ,  en  boven  dien  fo  in  Spangien  als  in  de  Neder- 
landen, vele  befwarlijkenieuwicheden,  als  verboden 

van  handelingeen  Trafijke  ,  aenflaginge  van  Schepenen 
Coopmanfchappen  ,  en  ongehoorde  tyrannije  tegens 
de  perfonen  van  de  Ingefetenen  v*n  defe  Landen  aen- richten. 
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ï  5  99-  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
Dat  hy  boven  het  voorfz  geweldige  Leger ,  alhier  te 

Lande  ppgerecht ,  een  grote  toeruftinge ter  Zee  jegens 
defe  Landen,  en  hare  Geallieerde  inSpangien  was  doen- 
de. 

Dat  de  Heeren  Staten  ,  verhopende  de  voorfz  fwaric- 
heden  met  conftantie,goede  refolutie,datclijke  procedu- 
ren ,  en  goede  mijne  te  overwinnen,  hen  niet  fofeer  heb- 

ben mifrekent  in  de  coften ,  totte  voorfz  beleydingege- 
requireert ,  of  fy  fouden  delelve  ten  naeften  by  met  ha- 

re middelen  en  cpnfenten  hebben  connen  dragen;  in- 
dien fijne  Majefteyts  beliefte  ware  geween1,  (gelijk  fy 

vaftelijk  hen  daer  op  betrouden)  dat  fijne  Majeft.  hen 
nochhadde  doen  hebben  de  tweehondertduyfent  Cro- 
nen ,  by  fijne  Majeft.  over  de  Jaren  acht  en  negen  en  tne- 
gentich ,  boven  'tgenegefourneert  is ,  belooft. 

Want  hoewel  boven  dien ,  fo  door  de  verminderin- 
ge  van  de  Navigatie ,  en  van  het  incomen  ,  daer  van  or- 
dinarie procederende,  de  grote  toeruftinge  ter  Zee , de 
vermeerderinge  van  dien ,  mits  de  aencomfte  der  Spaen- 
fe  Galeyen.  Item,  dat  het  Leger  genoech  het  geheele 
Jaer  deur  heeft  moeten  te  velde  gehouden  werden  ,  en 
ook  eenige  afliftentie  aen  het  Duytfe  Leger  isgedaen, 
ontrent  drie  hondert  duyfent  Cronen  coften ,  meer  in 

defen  Jaregedaen  zijn ,  als  fijne  Majefteyts  beloofde  fe- 
cours en  de  confenten  fullen  mogen  ftrecken ;  dat  het 

voorfz.  cort  van  fijne  Majefteyts  beloofde  fecours  totte 
voorfz  twee  hondert  duyfent  Cronen  gefuppleert,  en 
ordregeftelt  zijnde  op  de  betalinge  van  fijne  Majefteyt 
voor  den aenftaende  Jare ,  tot  drie  hondert  duyfent  Cro- 

nen, offo  vele  meer,  als  fijne  Majeft.  fal  believen  te  ac- 
corderen', fy  hun  fulks  fullen  efvertueren,  dat  fy  hare 

faken  in  ordre  fullen  houden ,  en  den  vyand  't  hooft bieden. 
Saldaerom  fijne  Majeft.  ernftelijk  reprefenteren  het 

devoir  by  defe  Landen ,  fo  veel  Jaren  ten  chenfte  van  fijne 

Majeft.  gedaen  >  dat  fy  tot  afliftentie  van  fijne  Majeft.  dik- 
wils  in  een  Jaer  met  afliftentie  van  gelde  >  Munitie,  Vi- 
vres ,  onderhoud  van  Soldaten  en  Schepen  van  Oorloge, 
in  Vrankrijk  gehouden,  meer  coften  hebben  gefuppor- 
teert  als  twee  hondert  duyfent  Cronen  in  't  Jaer. 

Itenn,  dat  tijdlijk  voor  den  aenftaende  Jare  mogen  wer- 
den betaelt  de  drie  hondert  duyfent  Cronen  by  fyne  Ma- 
jeft. belooft,  enurgeren,  dat  fyne  Majeft.  defelve  wil 

met  hondert  duyfent  Cronen  vermeerderen,  om  elk 

quartier 's  Jaers  hondert  duyfent  Cronen  te  doen  fourne- 
ren^ 

Sal  fyne  Majeft.  verfekeren ,  dat  de  Heeren  Staten 
daer  mede  verhopen ,  deur  Godes  genade  en  goede  de- 
voiren,  haren  ftaet  in  fulke  poinften  te  houden,  en  vor- 

der te  brengen ,  dat  defelve  tegens  des  Vyands  geweld 
fal  blij  ven  geconferveert,  en  bequame  gemaekt ,  omby 
alle  occurentien  dienftte  doen. 

Alfo  in  fuiken  gevalle  voor  den  aenftaenden  Jare,  de 
Heeren  Staten  hopen  te  Velde  te  komen  met  ontrent 

drie  duyfent  Ruy teren ,  twaelf  of vijffhien  duyfent  Sol- 
daten te  voet,  en  eenen  goeden  Train  van  Gefchut  en 

behoeften ,  ter  Oorloge  te  Lande  nodich.  En  boven  dien 
in  dienft  houden  hondert  Schepen  van  Oorloge,  fo  groot 

als  kleyne  ]  behalven  de  befettinge  van  Frontier-Stedèn 

(Fol.58)  en  Sterckten,  daer  in  veelmeer  Volcks  te  voet  moet  ge- houden worden ,  als  te  Velde. 
Sal  vertonen  de  gunfteen  afliftentie  van  fyne  Majeft. 

defe  Landen  nu  nodiger  te  wefen  als  te  voren ,  doordien 

de  Coninkl.  Majefteyt  van  Engeland  gerefolveert  is  met- 
te  Vyanden  te  tra&eren. 

't  Welk  geen  cleyn  bedenken,  fo  by  de  Ingefetenen 

als  de  Nagebuyren.fal  maken ;  maer  't  felve  fal  met  een 
goed  Leger ,  eene  goede  force  te  Velde,  goede  betalinge 
en  ordre ,  mogen  overwonnen  en  bedekt  worden,  fialks 

dat  te  meer  fyne  Majefteyts  fecours  den  Heeren  Staten 

nodich  is ;  daer  by  met  alle  gelegentheyd  remonftreren- 
de,  dat  de  Coningen  van  Vrankrijk  altijds  geoordeelt 

hebben,  dat  fy  hare  aengevochten  en  fwacke  Nagebuy- 
ren  hehoorden  te  afllfteren ,  en  dat  meer  redene  voor  on- 
ien  ftaet  voor  fyne  Majefteyt  daer  toe  dient ,  als  oyt  voor 
eenige  andere  ftaet  zijn  geweeft. 

Sal  op  de  handelinge  van  de  Majefteyt  van  Engeland 

fyne  Majefteyt  bidden,  felfs  na  fyne  Coninklijke  hoge  geven  fal  werden. 

wijsheyd  te  overleggen,  wat  prejuditie  daer  in  voorde 
gemeene  fake.  en  defe  Landen  gelegen  is ,  en  dacrom verioeken  ,  dat  fyne  Majefteyt  ook  believe  daer  in  ie 
doen,  tgunt  der  gemeene  fake  welftand.  en  narnent- 
lijk  van  dele  Landen,  vereyicht,  opdat  ten  minftcn  de 
taken  yiiulkc  termynen  mogen  bcleyt  worden,  dat  dele 
Landen egeen  ongelijk  gciqhiedc,  en  dat  fy  mogen  be- houden de  gunde ,  faveur  en  afliftentie  van  hare  Coninkl. 
Majefteyt,  gelijk  1  y  vaftelijk  vertrouwen. 

Sal  mede  fyne  Coninkl.  Majefteyt  vertonen  ,  dat  het 
quaed  iucces  van  de  fake  van  de  Protegerende  Vorften, 
den  vyand  (eer  in  macht  en  reputatie  fal  verltcrken,  in- 

dien 't  felve  niet  werdegeremedieert. 
Dat  de  remedie  moet  comen  van  fyne  Majefteyt  door 

wiens  authoriteyt,  interventie  en  afliftentie,  de  Protc- 
fterendc  Vorften  apparcntclijk  in  Oorloge  lullen  bly  ven, 
ot  ten  minften  connen  beweccht  worden,  om  defe  Lan- 

den met  afliftentie  van  een  hondert  duyfent  Cronen ,  ofte 
ten  minften  van  hondert  duyfent  Rijxdaelders  ter  maend, 
in  fulke poincien  te  houden,  dat  fy  met  fyne  Majefteyts 
fecours,  en  haer  eygen  middelen  ,  den  vyand  lb  corr 
fullen  konnen  houden,  dat-hy  desRijx-bodem  fal  moe- 

ten ruymen ,  gelijk  fy  in  fuiken  gevalle  fouden  verhopen te  doen. 

Dat'daerover  fyne  Majefteyt  deur  Brieven  en  Gefan- 
ten,  by  de  voorfz.  Vorften  in'tgenerael  en  particulier, 
gelieve  tegebruyken  fijn  credijt  en  authoriteyt. 

Sal  ook  aen  fyne  Majefteyt  vertonen,  hoe  nodich  is, 
dat  de  Princen  van  Italien  mogen  gebracht  werden  in 
poincien  om  te  bedenken,  dat  de  aenwaflende  macht 
des  ConinksvanSpangien,  uyt  grote  Treforen  van  In- 

dien ,  henluyden  behoort  fufpeét  te  wefen.  En  dat 
daerom  fyne  Majefteyt  believe  mijn  Heeren  de  Staten 
met  raed ,  daed  eh  intercéflie  te  afllfteren ,  aen  den  Het- 
tog  van  Florence  en  andere  Princen  van  Italien ,  niet  we- 
fende  aen  den  Conink  van  Spangien  verplicht,  ook  aen 
de  Republijken  van  Venetien ,  Luca  en  andere ,  ten  eyn- 
de  defelve  ten  minften  bedektelijk  defe  Landen  willen 

afllfteren ,  in  't  mainteneren  van  hare  rechtveerdige 
fake. 

Sal  by  de  redenen  hem  te  voren  aengefchreven ,  en 

inden  Placcate  begrepen  ,  't  felve  als  rechtmatich ,  en 
hetgebruykvan  alle  Coningen  en  Princen  conform,  ju- 
ftificeren  met  alle  difcretie ,  en  by  alle  gelegenthey t ;  ver- 

tonende ,  dat,  indien  het  felve  voor  een  corten  tijd  mach 
worden  achtervolcht ,  den  Spangiaert  wel  tot  redene 
comen ,  en  eene  gemeene  vrye  handelingen  toelaten 
fal,  fonder  vorder  met  bedriechlijke  Arreften,  op  Sche- 

pen, Goederen  en  perfonen ,  ofmetpiraterije,  profijt  te 
loeken. 

Sal  vertonen,  dat  de  Stad  van  Calis ,  fonder  de  Oor- 
loge en  miferie  van  defe  Landen,  gene  handelinge  of 

Trafljkcan  hebben;  dat  den  overleden  Conink 't  felve 
confiderende ,'  defe  Landen  geconfenteert  heeft,  delelve 
aldaerte  verhinderen,  of  ten  minften  het  Lycent  van 
de  goederen,  van  daer  op  vyanden  Landen  gaende,  te 

gedogen. Dat  fyne  Majefteyt  tot  Nantes,  beliefde  aen  de  Ge- 
deputeerde van  de  Heeren  Staten  te  verclaren,  de  ver- 

hinderingevan de  handelinge  op  Calis ,  totnotelijke  de- 
fenfie  van  defe  Landen  te  fullen  commineren  ,•  dat  daer- 

om de  Heeren  Staten  dienftelijk  begeeren ,  dat  fyne  Ma- 
jefteyt daer  in  henluyden  ook  fyne  Coninklijke  gunfte  en 

faveur  believe  te  bewyfen. 

Sal  ook  by  gelegentheyd  verclaren  ,  dat  de  Heeren 
Staten  jegens  eenige  Capiteynen  van  Middelburch  en 
der  Veer ,  exceflen  in  Zee  op  fyne  Majefteyts  en  defer 

Landen  Onderfaten  gedaen  hebbende ,  midsgaders  hare 

borgen  ,  doen  procederen,  tot  reparatie  van  'tgenefy 
tegens  haren  laft  hebben  gedaen. 

Sal  voorts  ook  daer  toe  arbeyden ,  dat  de  Vereenich- 

de  Landen  in  't  generael  en  particulier  ,Provintien ,  Ste- 
den en  Ingefetenen  van  dien ,  mogen  genieten  de  goede 

gratie  van  fyne  Majefteyt  en  de  principale  Heeren  van 

fynen  Rijke,  en  voorts  hem  reguleren  na  de  generale 

poinden  van  fyneeerftelnftruaic ,  en  fuiken  vorderen 

laft,  als  hem  gegeven  is ,  of  vorder  byde  Generaliteytge- 
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Aldus  gedacn  engearrefteertter  Vergaderinge  van  de 
voornoemde  Heeren  Staten  Generael  ia 's  Graven-Ha- 
ge,  den  tienden  Novembris  Anno  1 599.&C. 

fSc-  ir>C<0?abe  aprcDcrih  ü£cnrih  ban  3Sa(Tau/  toao/ 
xtö %n> -Labeur aenïjouDcn ban De$2ittcefTc ban  £>2angien / 
ÏÏ  V\  b)ni>  IKöcöcr/  tnDcn  boo2leDen;üarc  gerepft  na  ©?anft* 
co.ui !lït")6j  macralfo  Den  tijD  Ijem  Daer  toe  bergunt/  ge- ©Mnft»  norgfaem  omgecomen  toaov  en  bat  be  J$cercn&ta? 
rjjhttc.  ten  generael/  en  baer  onDcr  boo2nameujh  De  Staten 

Snï1  öan  ̂ oHanb/fccc  aenbielDen/  om  bem  toeDerom  alljier 
te  aianbe  te  hebben  /  fo  i$  bcfelbe  in  befen  ̂ are  tocDer* 
om  alhier  te  Hlanbc  gecomen.  ̂ e  Coninh  ban  ©?anh* 
rijch  beeft  aen  Den  ï|eere  2IObocact  ban  CHbenbarne? 
belbgefcbjebcn/  tot  5Pontninebleau  ban  ben  ecrlten 

®/£0ï"Mp?ilif99*tneffecte:  t^abienben  $?ince  ifêaunce 
5a„  "  ban  $affau  fijnen  ̂ cbe  /  aen  bem  begeert  babbe  /  bat 
m&nh(ilp  fijn  iüebe  <02aef  ̂ enttfi  ban  3£afTau  /  be£  $2inccn 
'8*  "jliaudtij^oeber/foubetotHennabeBeteemgbeaan^ 
i2f?«n  benfenöen/  fofiaDbe  üp  Ijem  toegelaten  Datfelbe  te 
toten  u  boen  /  fo  om  De  goebe  affectie  Die  ïjp  ijem  toa#  toeb?a- 
•3tbuo>  '♦gcnbe/alö  om  bet  goet  naturel  in  hem  3ijnDc:  <©aerom 

"  toaft  bat  bu  aeïi  bem  toatf  fcb?ijbenbe  /  tat  bp  bem  ben 
"felben <02abe^enrih recommanbeerbe/  bem te  toillcn 
''gunftigsijn/  tnbefaftenbteeenicljfinö  fouben  mogen 

Sn?'  "  üo02Comen  ,•  en  00b  batr  aen  be  banb ïjouDen  /  bat hp 
comfref'be3©intertoecomenbeliem  toeDerom  gefonDen  toer* 
ban  "  oe  /  om  te  continueren  be  oeffeningc  baer  toe  bp  bem 
f  lïal "  öabbc  begeben  /  ai  feer  toel  toaö  aennemenbe  /  op  bat 
tii  s,'iju  baer  beur  mocljt  toerben  ueguacm  /  cm  t'ceniger 
ï?entift''tijö  fijne  ©2icnDen  te  Dienen.  €ntoa3  Denboo2f5. 

Lt  2$nef  onöertchent  H  EN  R  Y,  en  lager  Neufvilie. 
<02abe  jpreDerift  Igenrih  aïfo  toeberom  bier  te  Hlan- 

De  gecomen  3ijnbe  /  fo  iö  ter  geiegenber  tijö  inbe  ©er? 
gaöeringi'  Der  peeren  Staten  *i5cneraei  geproponeert/ 
bat/  Detoijle  befelbe  begonbe  be  «^cljole  te  berlaten/ 
of  bet  niet  bicnitluft  toare  /  batmen  ben  felben  /  Detoij; 
lebptoatfeen.&öneban^oogl.  geb.  ben  $2ince  ban 
<0?angicn/  en^oeber  ban  fijn  Crcellentie/  in  befe 
3lanDen  geboren  /  ban  Den  toelhe  men  berhoopte  /  bat 
ben^tact  befer  Eanben  /  in  toecomenDen  tijben/  goe? 
ben  Dienjl  foube  trechen  /  en  batmen  00b  bertroube/ 
bat  befeibe  Dem  baer  infal  begeeren  te  gebjuphen  /  en 
nabolgen  be  boetftappen  ban  fijn  J^eer  ©aber  en  23?oe? 
ber  /  boo?  ben  ftaet  ban  ben  Éanbe :  batmen  ben  fel- 

ben niet  teeber  na  ©?an«rijït  foube  laten  bertrecben/ 
maer  batmen  fijnber  €.  fouDe  berfocben  /  ben  fiaeb 
ban  <§tate  te  frequenteren/  enoob  in  be  ©ergaberin- 
ge  ban  De  peeren  Staten  <©eneraei  te  compareren/ 
boo?  ben  tijb  bat  fijner  %.  met  fijn  <£rccHentie  te  belbe 
niet  foube  5ijnj  om  alfo  aUcnohcng  boo?  alfulne  fre- 
cjucntatie  te  ïeeren  hennen  en  berfraen  /  ben  gronb  ban 
ben  ̂ taet  en  faben  befer  Hanben  /  en  bem  aifo  begua- 
mee  te  manen/  tot  alle  't  gene/  baer  in  men  fijnen  perfö* 
ne  foube  bebben  te  gcbnipnen.  i^ier  op  iö  cpnbelnb/ na 
rijpe  bcliberatte  /  beriïaen  /  bat  boo:  ben  bienft  ban  't 
3lanD  /  en  b'in|tructie  ban  ben  bcozgemelten  ̂ eere 
«25?abe  /  nobtg  toajS  ingeboert  in  tt  henniffe  ban  be  fa- 
ben  ban  ben  Eanbe  /  en  batmen  bem  ober  fulbö  foube 
brengen  in  ben  0aeD  ban  <§tate  /  om  Daer  in  te  nebben 
b2p  acceö  en  ftcmme  /  gclijb  be  anbere  peeren  ban  ben 
öaeb/  mitë  bat  Ijp  berfccöt  foube  to02bcn /  ten  minften 
Mt  of  biermalen  ter  toebe  /  en  boo>t.0  t'nllcn  tijben/  alsf 
bp  ban  toegen  ben  ïlabe  ban^tatc  foube  too?ben  ber- 
foebt  /  en  eenigc  toicbtige  en  importante  faben  albaer 
fouben  3ijn  te  bêrbanbelen  ,•  baer  toe  batmen  boo?  fijn- 

ber 31.  foube  maften  particuliere  Commiffie/  en  een 
fojme  ban  €eb/  fonber  batmen  nocljtanö  bier  ober  bet 
3lanb  met  mcerber  traktement  foube  bcfnjaren.  €n 
foube  tot  bicnepnbe  ben  tejrt  ban  be  gnftructte/  ber- 
melbenbctoatperfoneninbeniüaeb  ban  ̂ tatefullen 
mogen  comen  /  gebifpenfeert  to02ben  ;  mit^  bat  al* 
borenö befe  rcfolutie  te  befTupten/  befelbe  fijn  €rcel* 
lentie  foube  toerben  gecommuniceect  /  om  baer  op  te 
berttaenbeffelföaöbijov  goebe  meeninae  en  intentie/ 
boojnemeiijbooli  op  be  f02ine  ban  comparatie;  baer 
toe  gecommittcert  toerben  De  peeren  ban  ̂ ieffen  en 
ban  'tflbenbarncbclb.    g^aer  na  rapport  gftaen  3ön- . 

De/  bat  fijn  €rcellentieopaimge.ge&aen  3ijnbebanbe 
boo2f3<  refolutie/  om  Den  hooggeboren  ̂ eerc<02abe 
5FreDenb  ̂ ennb  ban  jaafjau  /  te  brengen  in  ben  ïlaeb 
ban^iate;  engerappo2teert/  Dat  fijn  CrcellentieDe 
peeren  Staten  generael  bebanebte  boo?  baer  31-  gro* 
te  f02gbuiöigfjepb.    BerciarenDe/  bat  Ijp  befelbe  re? 
foluttefeer  goeöbonb/  fïetlenDe  befosmeban  fnnber  <®?abe 
%.  comparitie  /  in  te  Difpofitie  en  Difcretie  ban  be  **'$*' 
boo?f3  peeren  Staten  -,  \\\m  toclbe  brrclaringe  toiet  ?  ̂  ba" be  beboo2f5refolutie  epntelyhgearrefieert:  <en  beeft  4Saffau 
C02tis  baer  na  /  uamentlijh  Den  febenticnDen  l^artij  »"'  in 1600. fnn  poffetTie  inben felben  0aeD genomen.  5!  cï 

be  ban 
Wf  rjebbenbter  bojenberbaelt/  Dat  De  Carbinael  ̂ Jfl«- ^nD2ea0en  Den  2CmbaÓaDeur  ban  ̂ pangien/ 
aen  beu  Coninb  ban  ©janbrijfe  geelaecïjt  IjabDen/  Dat?  /c  .    . 
terbeleipranfe^olbatcn/  tot  Dienfl  ban  be  Staten  ̂ .olhS9> 
bjne  «ebellen  /  in  grote  troupen  ober  quamen  /  en  *„öc^ toatanttooo2bcbe  coninb  op  Defelbe  clacljten  en  ï)et  coniHK? 
berfoeb/  baer  op  gebolcljt  /  gegeben  baboe  }  maer  ban 
atë  nu  De  Coninb  ban  ̂ pangien  /  ̂DtlipjS  De  <©erDe  JJJ"' enD'€rt3-^ertogen/  aen  Den  boojnoemDen  Coninb  lts 
ban  ©ranfernb  op  nieug  claecDDen  /  Datinen  met  tooo?*  ̂ «$3 Deneninbenfcbnntoel  ©2eDe  gemaebt  ïjabbe;  maer  |K?f/ 
DatDaeruptinDerbaebeen  groutoelijber  ̂ njg  foube  acnb«a 
bolgen;  toantbenlupbenJiebellen  toerben  met toege? Coniuii 
fcl)ibtgelben©olb  geafftfleert  /  en  ben  Coninb  toaglg" Defelbe  ooh  opentlnb  toegebaen.    C>p  Defe  clacï)ten  §J  tn 
beeft  De  Coninb  ban  ©2anbri)bboo2  anttooo2be  gege?  ttffetf» 
ben/  Datfobele  bet  gelb  aenging>  fo  lange  ate  ̂ t*«' 
Coninbrijbbanldranrijfe/  en  Den  Coninb  felftf  banroo°*  * ber  ̂ pangiaerts  /  en  ber  ̂ eberianbersf  ütryclj^' 
maebt/  en  anbec  uptlanOicb.  larijgobolb  /  toare  be? 
crijgt  en  beoojlocïjt  getoojben/  fo  Dabben  De  ©eree? 
nigöe Staten/  nocDgeiD/  nocf)  förijgöbolb  berfebo? 
net  /  Daer  mebe  fp  bem  en  ben  iframopfen  /  Ijulpe 
en  affittemie  ïeben ;  Derbaiben  toare  bet  ooh  bilbh/ 
bat  De  Ccninh  fulhe  eenè  goeb-Daeb  gebaebtig  toare/ 
en  befelbe  fijne  ©?un0en  op  tjaer  begeeren  toeberem 
getroutoelijh  ter  Danben  (ïelDeDet  boo?f5  gelb 't  toelft 
bp  ban  ijunineene  fo  fiocgnoDigen  tijb  ontfangen  BaD* 
De.    <©it  toC2bein  geene  banDelinge  ban  ©?ebe  ber? 
boDen  i  berber  fo  toenfebtebe  Coninh/  Dat  be  €rt5- 
ï^ertege  3l1bertu0  op  billijhe  conbitien  /  metheniie? 
Den  berb?oege/  en  ©aps  of  ©?eDe  machte  /  en  l)p 
toilDemiDDelertijD  niet  toelaten/  Dat  bp  fijne  treutoe 
of  Dienfl/  alöceneBrunDof^onDgcnoót/  eenigge? 
bjeftfouDefpcuren;  en  bier  op  liet  bp  eenCDict  upt? 
gacn  /  Daer  bp  ijp  toatf  berbiebenDe  /  Dat  geen  &rijgtf 
of  *ao2logobolh  foube  mogen  na  JleDctianD  bertrec? 
hen  /  om  tegen  Den  Crt3-^ertoge  3tlbertuö  te  Die- 

nen /  en  tik  Daer  tegen  Doen  fouDen  /  Defelbe  fouDen  al* 
mepnecbige  geftraft  toerDen  aen  Den  lij  be. 

«ontrent  Defe  t^  toerbe  ooft  beraetfTaecfjt  /  ïjoe  tut'  yme, 
men  bet  boutoeiijft  beö  Coninns*  /  met  iBargareta  uaqtotg 
De©alop£/  fouDemogen  te  niet  Doen/  en  Dat  DeCo?5OMinï,JB ninh  een  anDer  fouDe  mogen  troutoen;  berbalben  ©Lr* 
toerbe  De  i|eere  JStciae.ö  252ulart  na  tornen  gefonDen  m  wet 
aen  Den  pauo  Clements*  De  SCcfjtfïe  /  om  ban  Defer  ̂ |n 
fahetebanDelen  en  te  bcraebflagen  ,•  toantbenï!aeDS;"fl/ tot  parijn  en  alle  be  Staten  Des  Coninhrijb^/  Oieï?fcW- 
ben  bp  ben  Coninh  met  ernftaen/  Dat  ÖP  ̂ »  ©?ou?  D'»8« 
toe  foube  nemen/  om  Ccljte  hinberen  te  teelen  enpjo*  jSlfJ'. creëren/  en  ben  Coninftrijhe  bafte  pplaren  (tellen/ t«ff?tV 
om  na  fijn  afflerben  bet  Coninftrijft  ban  alle  oproer  Nm 
te  beb2ijDen  -,  toant  alijoetoel  Daer  geen  geb2eh  toao  £2?£ 
aen©o2(telijheperfonen  /  biein  't  leben  toaren  /  ehSsSL tottcCronegerecbtigt/  fo  babDemcn  lieber  bat  benio^. 
Coninh  felbe  epgen  erfgenamen  acDter  liet  /  baer 
meDe  alle  gueftten  en  gefcbillen/  na  fobele  langDuri? 
ge  oproeren  en  factien  /  fouben  cefleren/  en  in  De* 
Coninhrijh  eene  geDuprige  ©2eDe  biijben  moeïjte ; alleen  toasf  hierwDctorge  bet  fjcutoelijh  Dat  DeCo? 
ninKober  27  jaren  toasf  aengegaen  met  Dcboojnoem? 
De  Ifêargareta  be  ©allopef  /  beö  borigen  Coninhei 
^ufter;  maer  men  babbe  inlanbfe  erempelen/  Dat 
Dtergelnhe  houtoehjften  b002tüD#  ban  toegen  on? 

touebt' 
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toucljeteljept  /  na-bci-uiantfcïjap  oft  bloeDfcöap/ en  anDcrc  002fafee  /  Die  tot  Den  gemeenen  ©2eeDe  be- 
!)oo?Dcn/  totDetf  Coniufeiïjfes  groten  nut/  gefcljep- 
tien  toaren.  «De  tempelen  bt'e  ccallegeect  toerben/ toaren  feer  Dele  ,•  maer  ijet  boojnaemfïe  toag  /  Dat  De 
Coninfe  en  De  Cöuinginne  IKargareta  malcanDeren 
in  Den  DerDcn  grabc  Dcniacgfcbapt  toaren/ eu  ten  aen- 
bange  befetf  ijoutocüjr  geene  Difpenfatie  ban  Den  $au& 
toajs  gegeben  /  alfo  De  Coninfe  Doe  toa$  ban  De  contra* 
ric  Religie  Dei'  hugenoten  /  Die  De  Difpenfatie  Deg $ai;#met  JiaDDe  Begeert/  maer  Deitf  pauss  Difpenfa- 

tie Doemaetë  berfmaDe  en  beracDte ,-  en  boetoel/  na 
De^rnfTemoojDen  oproerigljcpD/  De  paus  452e* 
gortig  De  DertienDe/  atë  of  De  Coninfe  Der  ©ugenoten 
2Ceere  baDDe  toeDer-roepen/  tjem  ban  De  feetterije 
öaDDe  geabfolbeert  /  fo  golD  Defe  Difpenfatie  in  De  fafte 
ban Ijet  ftoutoelyfe niet/  Detoijle  fa  geene  banbepDen 
Defe  Difpenfatie  boenrciaelg  IjaDDen  berfoeftt/  en  Dat 
infjetaenbangen  ban  bet  ijoutoelijfe/  De  Coninginne 
.IBargareta  fullrêuptfeinDedijfee  gcöoo2faemljepD  ban 
fjarejiBoeber/enom  feaer  232oeDer£  DeöConinfttf  toille 
toegelaten  ljaDDe:3®elfee  CorarigCaroUws  De  IX.  fuifeg 
in  piaetfc  als  garen  ©aDcr/  geconfenteert  IjaDDe/ 
aïle.SfonDerDeg  #au#  genaDe  ofDifpcnfatieDaertoe 
te  berfoeften:<£oft  toa£  De  Combo  (Doenmaetë  Coninfe 
ban  $abarra  alleen)  Daer  na  ban  't  ̂of  getoefeen  /  en 
ftaDDe  opentlijfe  De  ileere  Calbini  aengeïjangen  -,  ter 
contrarie  toaoTPbpljaerifêoeDerinDe  noomfe  fteli* 
gie  gcbleben  /  en  toaren  beertfeien  3Jaren  ban  Den  an* 
Deren  gefcljcpDen  gcbleben  /  en  toacc  geene  niaitoe  ber- 
totlltgmgcbanbepDen3ijDen  berfoc&t/  nocljte  eenige 
Difpenfatie/  noclj aen Den $au$ /  nccOte jljnen ^un- 
ttugs  /  nocD  eenigen  23ifTcljop  /  noeft  pafioor  gege* 
ben  x  €n  bobenDien  toare  Daer  nocl)  een  anDerc  <6ee- 
fleljjlieberDinDemiffetutTcöenbepDenj  toant  De  Co- 
ninft  ̂ enricutf  De  I  I~|fêargareta  ©aDer  /  fiaDDe  Den 
jegentooosDigen  regierenDe  Coninfe  ̂ enric  Den  IV.  in 
Den  jace  1 5- f4-  opten  «Doop  gebeben.  «Doclj  eer  Defe 
faften  aen  't^oomfe  ï^of  aengegeben  toerDen  /  fo  ftaD- DelEargareta/  Dicfo  lange  ban  Den  maan  getoeeft 
boare  /  Den  45feb2uarij  in  2dbergne  een  opentlijft  3[n* 
ftwmcnt  laten  inftelïen  /  en  tot  ©olmacDten  geftelt 
fjtëamnum  SCnglum  /een  föegueftmeefter/enCDuar* 
Dum  Itëoleum  /  eenöoocIjaenfienlijfeSlifTiftentin  Den 
ïtacD  /  om  Den  Coninfe  te  biDDen/  Detoiilc  ban  toegen 
De  $abloeD-b2unbfcljap  /  Der  Keligionö  oneemcfeepD/ 
nocb  oofe  Daer  toe  geb?upfete  notclpfec  betoiüiginge 
enDeanDere  berïjinDeringe/  tuffeïjen  Den  coninfe  en 
ïjaec  ban  begin  geen  3©ettelijfe  ïjontoelijfe  toag  ge- 
toeeft  /  noeft  OaDDe  tonnen  gemaefet  toerDen  /  en  fp 
oofe  metten  Coninfe/  Daer  fp  fo  lange  ban'getoeeft  tjab- 
De/  alö  met  Daer  €cljte  man/  fonDcr  guetfinge  ban 
Ijaer  Confcientie  niet  conDe  berfamelen  -,  beDalben 
bat  fp  tot  Dien  ouDerDom  toasf  gecomen/  Dat  fp  tmiy 
felDeoffp  eenige  üinDer  of  Crben  fouDe  criigen;  het 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 

Sfneef^00^5  ®mm  öca^ob^"^  öecratD^ 
hJ?A?ffi*fttttmiel,an  frÖ^Wnw  ÖceftDe  coninn 
bjeten/  DepnncctTe  iKana  De  Mtinm  /  dochter 
ban  tonlen  ifpnico  /  <6W-^  t«ö  ban  ̂ ofcancS/ banbaerBaDer03i)De/  en  ban  Oaer  jKocScr Smi 
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een  ̂ocjjter  ban  Den  fcepferirerDinanö  ban  aDoftcn=  »lnh  b«n ruft:  <De  «oot-lgcctoge  iferDmanD  Ijarcn  Ocm/Stt 
gaf  metjjaertenljoutoclubfe^  ïjonDert  Dupfenl :iZ  Aio!?' nen/  miDsef  Dat  Daer  aen  betalinge  ftteécn  fouDc/ac'"« 
'tgeneljp  fijne  ConinUlnue maiWw  te  boo?en  bcr,  fJTS fcljo  en  öaDDe,  fptoa.»  een  feer  fcljoone/  cloche  entÜfc 
feer  berfïauDtge  ̂ tneeffe  /  Die  De  Coninli  feer  toel  be--  mm* 
ïjaegDe/  alfo  l)cm  Ijaer  figwc/  b?  fcIjilDenje  ban gs'htit eenebanDeconiïiglïe^cljUDer^ban  ^talien  gcfcljil^  Sn  Si 
Dert  /  tocgefonDcn  toa^;  biantDefe  Coninli  toajS  fter  ̂ «»«- genegen  tot fcljone  houteen/  meer  aW ecnicfj  Comnb ÖnV ban  fnnen  tuD/  en  Daer  toe  fefteen  fp  appatcntelyuSf 
bjiicljtbacc  te  toefen ,-  Doclj  De  miefïie  en  Ijetgefcljil  tuf=  tfiorcii. 
fcljen  DemenDen  hertog  ban  <§öboprn/  om  bet  Mm-  {AnL 
«aetfcbapban&alucen/  berljinDcrDe  De  DateUjnc  *fS£ boo:tganh  ban  Dit  boutoelufe  noclj  eenige  maenDen  -,  m&\> 
ebentoelgefcljieDe  De  Ceremonie  ban  De  trouteirge  in ccp* De  grote  ï^erne  ban  dpiorencen/  D002  Den  CarDtnael 
^lDob?anDtjn  /  tuflclKn  De  ©?tncetfe  in  perfonc/  en 
Den  <©?oot-$|ertog  /  ató  Daer  toe  gemactjtient  ban Den  Coninfe  ban  ©aannrijfe  /  met  tooo?Den  Die  De 
ïiecbtsfgeleerDen  noemen  /  verbis  de  prsefente,  Die 
berflaen  toerDen  fulfee  cracl)t  te  Rebben/  Dat  Die  oofe 
Dn  toille  ban  bepDe  perfonen  niet  mogen  gebaofeen  noclj 
te  niet  geDaen  toojDen.   &a  De  ge^ouDen  Ceremoniën 
inDeï^erfee/  ificreen  coninfep  ffianftct  geDouDen/ 
en  3tjn  Dejef  abonösf  betmafeelijlje  (Sonnecl-fpelen  en 
©ertoningen  geDaen  /  ter  eere  ban  Den  Coninfe  en  Co* 
ntnginne/  toeiftennaemmenfiaerterfionD  na'tflup- ten  De#  Ijoutoelijfeiö  gaf.    <Daèma  Ijceftmen  p?epara- 
tietotöaerbertrefegcmacfet/  eniomet  een  feer  co  fit- 
Ipe  <0alepe/  ban  binnen  feer  fcljoon  berciert/en  met 
goeD  en  feer  ftatelijfe  gefelfcöap^  becgefelfcbapt  tot 
jIBarfniengeb2acljt/cnfeertrctfcUjfe  alom  ontfangen 
en  ontfiaclt;  eniiJ  ban  Daer  boo2tö  tot  3lponö  geco- 

men /  altoaer  fp  beele  Dagen  De#  Coninfeö  comfïe  toaiS 
bectoacljtenDe.    «Daer  toojt  gcfcpD  /  Dat  Daer  ban  een 
ban  De  Üof-CDelen  gefept  toerDe  /  Dat  Den  Coninfe  feer 
genegen  toa.3  tot  fcljone  ©2QU)S-perfonagien/  en  Datfe 
ten  belten  mofl  nemen  /  inDien  l)p  fomttjDsJ  eenige  fin- 
lijfeOeptopeenfcDoonperfonagtemocljt  toerpen/  en 
bem  Daer  W  bergeten  mochte.    <©aer  op  fp  anttooo2* 
De  fouDe  gegeben  fjebben :  <©at  fp  in  Bsanfecijfe  niet 
toa0  gecomen  /  om  Den  Coninfe  fnne  bjeugDe  en  fin- 
nelijfefeept  te  berco?ten  j  maer  om  Defelbe  meer  teber- 
toecfeen/  latenDe  öaer  felfS  in  effecte  Dunfecn/  Dat  fp 
folelijfentettoasv  offpfouDe  Dem  felfjS  bermaefege* 
noeg  aen  Doen.  €n  alfo  bleef  Dien  clappert  befcljaemt/ 
enöaDDetoelgetoiltDat  ïjp  fijn  tonge  beter  befnoept 

4Tom»    ixjcïfie  niet  alleen  ban  Den  Coninfe  /  maer  ooft "ban  alle 
SR!'  De  Staten  Dcö  Contnferijfeö/  getoenfefjt  toerD:  Dat  fiaDDe  geljaD.    <©e^  abonDsf  al0  fnne  maajetfept  te 
Setbt^  bet  Den  Coninfe  boo2  goeD  toilDe  opnemen/  Datfp  bp  \  £pon$  becbsacDt  toerDe/  fo  toecDDelKaeltijDbanDe 
fentiec*  benpautf/  of  anDerc  <0ee(telijfee  ïïeebten  aenftielt/ 
SïcSu»  öat  Dit  Ijoutoehjfe  boo?  nul  en  ban  geenDer  toeerDe  ber* 
toeiök  claert  toerDe  /  en  Dat  Det  Den  Coninfe  fouDe  b2p  tlaeny 
banöen  tul)tn\mqctt(\  bjptoiliiger  toijfe  een  anDer  Ccïjte- 
«ontuis  ̂ 20Utoc  te  ncmen  /  en  mette  felbe  tot  DejS  Contnftje?  en 
Sc,  ftyx  boocftjïe  nut  /  feinDeren  bp  te  teelen.  <$e  ©ausf 
Bactta  feeeft  eenige  ̂ ecöteren  geftelt  /  Die  feenniffe  ban  Defe 

Et!Sal'  fa{t^  m  berclaringe  nemen  /  en  fjaer  oo?Deel  Daer 
IS* nui/  ober  gebenfouDeii;  ennaDien  Defe  KecDteren  bolco* 
«nuat  men  inf02matie  en  feenniffe  ban  alle  Defe  faften  geno- 
5!«S°!rfii  men  /  en  Daer  op  berfcfjepDen  t'famencomaen  geljou^ 

5  DenöaDDen  in  Dess  25tffcfjop0  ban  #arn$  beljupfin- 

Con\pginne  toat  tntlijfe  berept/  Detoclfee  gcDnrenDe/©f  c„ 
De  Coninfe  onbefeent  binnen  gecomen  is*/  en  Ijeeft  ftcbymMe* 
berbo?gengebouDen  aebter  eenige  CDeUupDen/  Daer'i!! jf^n« 
\yp  fonDer  gefien  te  3ijn/  öaer  en  Ijaer  gelaet  met  ge^  fonoec 
mafemocljt  aenfcöoutoen.    <Doen  Ijp  öaec  een  toijlt  üatttnt* 
aengefien  baDDe  /  quam  Ijaer  een  Cbelman  aenfeggen/  Jr^f» 
Dat  De  Coninfe  maer  een  clepn  upre  ban  Spong  toajs/  ̂  
en  ftaa  binnen  een  up2C  meenDe  te  comen  ff  en.    «Defe  öa«mi 
tijDinge  ontroerDe  öaer  fo  /  Dat  feaer  eteniS  luft  en fp2e  J"  b** feenö  luft  berginfe  /  fo  Datfe  opftont  en  in  baer  Camer  «Jf/n. 
ginfe/  Daer  fp  niet  lange  in  getoeeft  feaDDe/  of  De  Co- 

ninfe guam  Daer  ooft  in.   &»  bejegenDe  feem  met  een 

mm   QtFKMm^mWSStmm^é  en  ïSecÖte*  Ifeer  lage  reberentie/  om  fijn  UanDen  te  cufTen  -,  bp 

\°f%-  ren  berclaert  /  (jet  ïjoutocUjfe  ban  Den  Coninfe  met ' 
iewecnMIKargaretaDe©alopi£S/  nul  en  ban  ontoaerDen/  en 
*cihe    Dat  t)et  ban  acnbanfe  /  fo  om  De  ber boDen  graDen  /  w 
J/JJJ?'  om  anDere  berbïnDeringe  /  nopt  JDettelijö  fjou? 
©au"   toelijfe  getoeeft  toaö  /  en  gaben  een  peDer  De  b?p; 
ceapv?o»bepD/  om  een  anDer  te  mogen  troutoen;  toelfee  fen- 

Jfg    «mie  asnben  ©auss  te  nomen  toerDe  gefc&eben  /  De- 

bieffeopencuftenfeboo2barenmonDe:  Daerna  ïjielt 
bp  berfcftepDen  p2opooften  met  feaer  /  en  berfeaclDe 
De  moepelijfeftepD  ban  fijne  repfe  en  berricfetinge  in 
^abopen/  ennamboo2töaf-fcb^b/  omfnnabonD'(F0i.«t) 
mael  te  IjouDen ;  en  tertoijlen  berepDen  fp  öaer  /  om 

[jem  in  't  25?uplofjJ  25e0De  te  berbepDen  /  Daer  ijp 
Ijaer  DaeftquambïnDen. 

<£n 
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<&UHiöctoelöe  Ceremoniën  ban  't  Doutoelp  tooi- 
tsmen  /en  nu  mette  Uctjamclnfiejbatatmliüae  bv 

1599. 

ï©e  Co> 

rfjfcen 

Hopen 

laas  /  fo  Deeft  fnnc  jfcajeftept  nocbtaitf  ge* 
Ifeftf  öat Den naeften Sotöage öefe  <m  m  öe  fc» 

ft^  ban  £t>onö  opnieuw  fouöe  beaefttgt  tooien/  öoo? 

Sen  Carötnael  »ltob?anWn  /  al*  Scgaet  ban  Den 

©aujs  /  Die  öoen  binnen  %po\\$  toa.s/  öie  yen  Den 

fenm  gaf  /  en  toecöen  boo?t  eenige  <J5ouöe  en  &mm 

penningen  onöer  Ijet  ©olft  getoo?pen:  ̂ aerna  gtttg* 
mentett25ancgueten  öanfle/  en  b?acDtmen  üeti  Dag 
boojtö  ober  met  alle  b?euctjbe.  .««-«.  ,mS-  , 

ënDertuffcljen  bsecf  öen  Carötnael  3iaoD?anJMn/ 

«»n  *£  ai?  |»ia*laec  ban  toegen  Den  ©au*/ JW .ten  ©?e, cunt  ote  öe  /  tufftnen  ben  Cottmft  en  Den  hertog  aan  3>a- 
t»a«  <©e>  bopi>n .  'macr  aertfacnDc  öat  De  Coninfi  Die  aan  <ee- 

SXneScn/  De  ̂ terlite  aan  &«*  Catljerina  t
oegelaten 

fi«*.  BaDtetefïc&n/  to^fcee ontftelt en  bertoomt  en 

€a«rn  tcn  rcnee  öe  niet  bele/  ofbcCarDtnaelfouDeonber; 

itomen  ritlmi  fauen  bectogen  Debben  ,•  Doclj  öe  fafte  
toerö 

ö  Kat /en  epnöeljjH  öaer  toe  geö?acljt  /  öat  be Jer* 
ton  aan  «^abopen  te  b?eben  toasv  boo?  ïjet  m^; 

SSScu  aiuWban^alucen/  tegebenDetXanb  Jan  23g£ 
SfSS  fe  /  23icnncp  /  Berromep  en  eenige  anDere.    2$P 

uanfticomcn  boozbeel  genieten  fouöe:  Ifêaee  Dege* 

IJaentljept  aait  Det  jfêargutSaet  tot  irgitaliaenfe 

Cttbten/  obertcof/  iirtoojöeelbanbeum/öetoaer-' 
ö  j5  aan  öefe  aentoa.s  aan  incomen. 

<*.i,«ia0TY£n  *7.  !PÖ r  f  ??•  is  binnen  2&eöa  öeg  nacDtf 

2rfla8iJeengi:oteWocrtc  geto:eft/  en  tjebben  De©o?ge; 
bpanaa  ̂ n  all' ben  nacut  ut  fjaec  gebleet  getoeefl/  Deur  Dten 

?p??eöVnaöbertem!enaööen/  Datter  eenig  berraeö  en^en- 

wïï.  flartbanaen©nanöopljarc<$taö uoojgenomentoafc 

èpnlelijh  ïjccftm  :n  öen  felben  nadït  uccomcu  en  geaan* 
n»n  geerenen  eenen  f>aep  /  genaemt  fticbart  3&tfoul/ 
oebo^n  in  Det  £anö  aan  Limburg  /  $afloo?  aan 

feeltn/  tn't  =£anöban  £uph/  öie  IjemfelUen  onöer 
een  bcööe  bcrboïgen  ijaööe/  öaec  f)P  ̂ an  öe3©act)t 

upt  geöaeït  10;  fp  fjcüöen  b?  Dem  geaonöen  gereeöfcljap 

aanaalfcfte^untete0aen/  gelijnöeouöeöjte  ulan- 
feentf  penningen/  öetoelftelBunte  ïjebben  alööeouöe 

<5ouöe  ttealen  :  ©onöen  üp  Ijem  ooft  een  #afpoo?t 
banöenCacötnael/  miösfgaöerss eenen 25?ief/  W\\v 

fialf  opgegeten  Oaööe/  enöeftenöe  nocO  eenen  25?tef 

tn  't  toatet  gefmeten  te ïjeOben/  öetoelfte  in  't  Latijn 
ntfcfo'twtoatf/  öetoeUtegcfocftt  en  geaifiteect  toecö  s 

f m  beftcnöe  een  Klentïag  aoo:  gefjaö  te  Debben  /  om  öen 
4uanö  in  öe  &taö  geljolpcn  te  fjebben/  aen  feaec 

ss^itocch  bu  öe  ̂ oo?te  /  ötemen  tornt  aan  a3eecmip- 
öenVmacn;  altoacc  ttoce  grote  jammen  öeucöe 

©*ftcn  aeff agen  toaren  /  en  toa'öe  aen  Ijet  boo?f5  ©01* 
toet-H  (leeft  getoerftt.  ̂ ijn  Contubijn  /  of  bpftt/  bec^ 
claeröe  lm  te  toefen  een  «Soutfmit.tf  ̂ ocïjter  /  öte  aec/ 

gulöen  tonöe  /  en  Daööc  een  goet  öeel  aan  öte  ö?te 
blan^mmcnnmgenöergult/  öaccöanf)P  een  öeel  bp 

[icm  liaööe/  öaer  mcöe  \p  mcenöe  eenige  ̂ oïöaten 

aen  fiin  ?üöc  te  copen.  3Nt  toaren  fijn  beltjöenttTe  en 

Wlaringcn  aooz  öe  pagijlraet.  '©en  z8  fonöen  öe 

fèaatftraet  Uan25?eöa  na  <©o?ö?ecl)t  om  een  &m\/ 

om n>m ter perpee  eraminatic te  brengen/  om  fijn 

Complicen  te  toeten ;  öanmenconöc  anöerö  met  upt 

Rem  enigen/  öeuröiennp  fepöcte  b?oecf)  ontöefet  te 

~nn  eer Ap  pet  liaööe  noen  conncn  te  toerft  flcïlen.  J^p 

fenöe /  Dat  /  atëïjP öe fafte öaer  toefouöe  gepjepareert 

Rebben/  öat  !jp  atóöan  öen  öag  fouöe  geaöberteert 

Rebben/  en  toaren  öaer  toe  geo?öonneert  aijf  öupfent 

iolöaten  /  om  ober  öe  jammen  in  öe  &taö  te  b?en* 
oen  •  en  fouöe  ten  felben  tijöe  een  öeel  anöer  ©olft  oon 

een  aenbal  op  Ijet  catleel  geöaen  Bebben.  ̂ p  1*  ge^ 
executeert  en  gebiercnöeelt. 

Omtrent  oefen  tijö  Rebben  öe  ̂ pangtaeröen  öe 
jBeperiie  ban  öen  25ofcl)in  maenölijlte  €ontr^ 

buttenneftelt/  en  öie  ban  öen  WcD  toerftten  nocf) 
fterftelijft/  enbetrouöen  öe  ̂ pangiaeröen  met  feer/ 

lerije  na  Blaenöeren  fouöe  gaen/  en  öat  öe  &pan- 
giaeröen  <©ieft  gepoogt  Ijaööen  tn  te  nemen  /  om 
't  platte  Hanö  al-om  mèöe  op  maenölijlte  Centre buttetefïellen/  gelnft  fp  öe  j^eperne  ban  Den  2öofcD 
geöaen  Ijaööen» 

W$  Debben  in  't  boo^gaenöe  25oeft  bciTjaelt  /  Dat  ©c^re» 
PDiliPiStomjiRarracjc/  ^eere  ban^int  3UDe^' « "aa 

gonöe/  öen  bnftienöen  ̂ eptemb^  1^98.  binnen  ̂ 0,ise Hlepöengefïo^beni.ö/  enaifööelHeereban  ^int  %Ut)tïrt  ttn 
Degonöeboomoemt/  eenige  jaren  beo?  fnn  öooD/  tft  23o«ft '« 
meene  bijftljten  ijonöert  bier  of  bijf  en  tnegentig  /  een  Jj{ *  J 
25oecR  uptgegebcn  IjaDöe/  onöa-  öen  tijtel  ban  <®\v  tnS  ml 
Derfoeninge  en  gronDelijfte  toeDerleggtnge  ban  öe^nttj» 
<0ee(lö?ijbife  leere  /  't  toelft  Dp  öe  peeren  Staten  4£ê*t^fiJ?lto neraeltoegefcD?ebencngeöeöiceert  JjaDDej  enDaerinMngern- 
claegt  Dat  öe  ̂eeftD^btfe  ©oeften  bjpehjft  en  open*  sronöe- 
baer  lijft  in  alleBoehbercoperen  3©inbelen  te  coop3tjn/  j^f m- 

fum  Dat  bp  alöten  De  peeren  Staten  <6enerael  öaer  JJJ58" tn  niet  bootten  /  om  öie  ten  gronöe  upt  te  roepen  /  öat  ban  öe 
fp  met  eenen  fTag/  niet  alleen  öet  ganfdje  Clmtfelijft  JJSSSs 
gelobe/  maeröe  gehele  «BoDfaligljepD  en  Den  öientl^K 
<0oöei0i  öen  [ja  të  iatllen  af  Douöen  /  om  De  menfcljen  tn 
toilöebeeften  /  ia  tn  ̂elfctje  ̂ upbclen  teberanöeren ; 
ennoemtDe25oeftcnbanöefer  goölofer  leere  begrepen 
tejijn/  tn  Ijet  25oerften  ban  De  ̂ uptfe  f€Deologte/ 
fjet©oeft2BoanneiS(Cfjerulert/  öe  25oeften  ban  &t* 
bafliaen  ipranft  /  ban  <©abiö  5Jo?isf  /  l^enric  &U 
claeief/ i|enric^anf5/  €f)oma#  USunfïer  /  ̂ tco- 
lae0<Sto?ft/  31an©oefteltf5ban3lepöen/  25ernaert 
fenipperöolltnft  /  en  anöere  ©oojftanöera  en  p?o- 
pfjetenDer  jnaunfierfe  3©eDerDoperen/  alle  Detoelfte 
en  meer  anöere/  fjpmet  name  <0eefiD?ijberiS  en  %U 
bertiinen  noemt  /  feggenöe  /  Datfe  alle  Dtnge  op  een 
Dupfterbentanö  treeften  /  en  met  Dupfïere  en  allego- 
rtfe  finnen  en.uptleggtngen  öaer  toe  3ijn  ftrecftenöe/ 
öatfp  onöer  't  öereï  ban  öefe  <ü5eefteüjftrjept/  öie  fp 
met  berfcljepöen  namen  ban  gelatentïjepö  /  ban  eenen 
geefteiijften  CD/ift"^  /  ban  bergoöinge  en  anDere  öoge 
€tjtelen/  öe>ganfeDe  Seere  ban  ̂ {11$  COiiftujaf  tn 
een  enftele  allegorie  en  geeftelijft  berftanö  berftèert  öeb- 
benöe/  öeganfcöe<5oDfalieïjept/  ofDeb?eefe<6oD^/ 
upt  öer  menfcljen  fjerten  foeften  te  roepen/  en  tn  öen 
gironöe  upt  teroDen;  ja  foeften  öe  menfcDen  to&$  te 
maften/  öatter  geenen <0oD  nocf)  Cö2t1ïu$r  31» /  Dan 
't  gene  öe  menfcljenfieö  felben  tn  öaer  famafnen  laten 
boo:|laen/  en  Datmen  Daerom  geen  anDer  leben  na 
Dit  leben  /  noen  geen  berrijfenifTe  betjoeft  te  bertoaeö- 
ten ;  en  befcftuIDicljt  alle  öefelbe  met  bele  Dooötoeeröt- 
geflueften/  öaer  mcöe  De  jfeunfïerfe/  3©eDerDoperfe 
^ecten  meöe  befcDulötcïjt  3ün getoeefl/  en  toil  alle 
Defeiae  metter  öooö  fonöer  onöerfeöept  te  maften  /  ge* 
fïraft en uptgeroept Debben/  metDeg  aberDepDjSfia* 
len  ̂toeert  /  öaer  toe  Dp  öe  peeren  Staten  <©enerael 
feer  Debiel)  aenpo?t  en  bermaent»   l^ier  tegen  3ijn  ber* 
fcfjepöen  25oeften  uptgegeben  /  en  onöer  anöere  een 
©oerften/  genoemt:  (€egen-gift/  of5lnttöote/ban 
eenen  ̂ uptfen  €öelman  /  Daer  tn  öejef  peeren  ban  &. 
SClDegonöejS  25oeft  feer  obergeDaelt  toerö  /  en  DefcDul* 
öicljt/  niet  alleen  ban  te  grote  DebicDepö;  maer  006 

ban  logentale  en  balfcljept  in  'tateren  ban  De  gefcDztf* 
ten  Der  3ïutDeuren/  fonöer  onöerfeöept ;  Dit  feDijnten 
conöeöes?  peeren  ban,^.  28löegonöesfmage  /  aljSDem 
te  Daröe  fpQfe  5önDe  /  niet  berDoutoen  of berteren  /  en 
Deeft  Daerom  co?t0  Daerna  een  anDer  25oeft  uptgege^  ( 
ben  /  genmtuleert :  aipologetijaue  2lnttooo?De ;  tn ! 
't  toelfte  \p  ben  SCutbeur  ban  Dit  25oerften  affcDtlöcrt/ 
getoee(?te3ya^nuer  «Êmmerp  öe  =Hter/  <6cuber? 
neurban^iüem^^taö/  toicnsS^aDer  om  Debloe^ 
Digepaccaten  tegen  Die  ban  De  fteligie  upt25?abanö 
geblueDt  3ünöe/  ftem  tot  fnn  öooö  toe  tot  ̂ trae^ 
burg  ontDouDen  fjeeft  geDaD  /  en  publteerenDe/  fo 
monöeling/  nljStnöit25oer6enbpgefeD?tfte/  't  gene 
flreefttnDe  t«  tot  oneer  ban  Dem  en  fijne  ©oo?fatem 
^terentuffcDentef  De^eereban  ̂ .SfilDegonDe  tomen 
te  oberlijDen.  <©e  boo?f5.  Ooubermur  ban  3©tUemtf- 

ben»>erenöe  geen  ̂ panniaeröen  öaer  binnen  te  Debben.  LStaö/  Deeft  ebentoel  gogt  gebonöen  /  tot  berant^ 

UBen  betoont  ooft  Dat  öe  Delft  ban  öe$s  bpanöa:  Caba-  tooo?Dinge  ban  fijn  eere  en  ban  fijne  ©oojfaten/  na  öetf 

boo^fs» 
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Uöo:f5  $eete  ban  SBlDesonöcng  obcrlijfccn  /  imt  te 

geben  tri  3&?ticfi  ( gctyultt  öp  %tlbert  ̂ cnö2t'cf5  / 
m  tn  oefe  jare  15-99)  bit  nabolgcnoe  otfcourö/  aen 
öe  peeren  Staten  üdcneiael  /  't  toeln  ooft  npt  oen 
jrcancopfe  <€ale  ober  oefet  /  ijkt  late  bolgen  /  ge* 
tntitulecit :  <Defenfie  of  BeiöeDigtnge  ban  €nt- 
merp  ban  Eper  /  «öouberneue  ban  3©tllemo\&taüt  / 
tegens  't  gene  tollen  ttujn  ̂ eere  ban  ̂ .  3Mbxv 
gonöe  belieft  Uccft  tipt  Oc  (tropen/  fo  bt»  monde  aio 
Dp  feïtee  ©oerfcen  /  geintituleect  /  SCpologetijgne 
2tnttooo?öe  /  tot  nadeel  Dan  fijn  eere  en  ban  fijn 
©oo^faten. 

Acn  mijn  Heeren  de  Staten  Gene- 
rael  der  VereenigdeNederlandfe 
Provintien. 

Mijn  HEEREN; 

Y  gedenkt  dat  ik  t'anderen  tijden  den  ge- 
leerden hebbe  horen  citeren  ,  eenen  Am- 

miaen  Mercellijn  ,  feggende  ,  dat  den 
Keyfer  Iuliaen  den  Apoftaet,  hoewel  een 
godloos  menfeh  ,  gelijk  fijn  toenaem  met 

brengt,  niettemin  rare  deugden  hadde ,  voornamelijk 
belangende  de  Iuftitie;  waer  van  fy  onder  anderen 

«öoiibeta  by  brachten  dit  exempel  ,  dat  een  feker  leer  hart  O- 
ïmir  ban  rateur  ,  hebbende  gebrek  van  getuygeh  tegens  fijn 

(tab \*Tt'  Partye  i  en  derhalven  uytroepende  in  defe  woorden : 
gen  't  ge»  Wie  [al  oyt  fchuldig  we/en  ,  O  Kjivfer  ,  indien  het  ent' 

netten  jennen  genoeg  /'*  ?  Defelve  Keyfer  hem  fecr  fracywilt 
batT*  rc  repliceren  :  En  Wie  fal  oyt  ontfchuldig  ■wefen  ,  indien 
;èint?Cl»  het  befchuldigen  genoeg  is  ?  Voorwaer  een  leer  treffe- 
begonbe  i»ke  fpreuke  ,  en  hoewel  fy  miflehien  met  gulde  let- 

teren  niet  gefchreven  is  in  de  Camer  van  de  eerweer- 
ftcopt/fo  dige  Vergaderinge  van  u  E.  E.  waerachtige  woon- 
monöe*  piaetfe  der  gerechtigheyd ,  nochtans  hebt  gylieden 
ïcSSfS?  genoecn  do  en  bliJ^en  »  ̂at  gylieden  die  fo  wel 
lp/ tot  in  uwe  herten  ingedrukt  hebt ,  dat  felfs  uwe  ey- 
naöeet     gen  vyanden  „gedwongen  zijn  u  daer  van  lof  te  ge- 

saefen» 
fie  ban 
flionftec 
Cmmea 
nibasi 
%\ttl 

ban  fijne 
cete  en ven.       Hierom    ift  ,    mijn    Heeren  ,    dat   ik   met 
toanfrtne  meerder  vertrouwen  mijn  toevlucht  durf  nemen  tot  u 

©ootfa--  E.E.omhaer  voor  te  dragen  de  defenfie  ,  die  ik  rechts 
tsa'        en  eers  -  halven  gedwongen  ben  te  doen  tegens  de 

propooften  ,  die  het  wijlen  mijn  Heere  van  Sint  Al- 
degonde goet  gedacht  heeft  te  publiceren  ,   niet  al- 

leen by  gefchrift ,   maer  ook  by  monde  ,  tot  oneere , 
fo  van  mijne  Voorfaten  als  van  my  ,  onder  tijtel  van 

feker  lijn  boexken  onlanx  uytgegeven  ,  't  welk  hy  ge- 
intituleert  heeft  ,    Jpologetijque  Antwoord  &c.   Maer 
iiet  hier   aireede  fal  ik  bejegent  worden  met  twec- 
derhande  oordeelen ,  by  de  gene  die  dit  lefen  fullen  ; 
den  eenen  fal    fich  verwonderen  ,    ja  tot  belachens 
toe ,  van  dat  ik ,  een  Man  van  andere  profefiie  ,   my 

bcmoeye  met  de  penne  te  handelen ,  voornamelijk  te- 

gens fuiken 'Pcrfonagie  :  Den  anderen  fal  willen  ach- 
(Fol.jGf)  ten ,  dat  het  niet  wel  voegt ,   dat  ik  my  kante  tegens 

eenen  die  overleden  is  ,  en  die  fich  niet  meer  can 
verantwoorden.     Voorwaer   ik   bekenne,   dat  noch 

den  eenen  noch  den  anderen  ,  (om  alfo  metten  eer- 

den aenfien  te  oordeelen)  t'eenemael   ongelijk  heeft: 
"Want  my  is   genoech    bekent  mijne    onbequamic- 
heyd  ,  dewelke  noyt  onderwefen  ben ,   en  niet  wee- 
te  wat  nominatijf ,    of  adjeclijf ,    of  fyllogifmen  , 
of  rethorica  zy  :    Ook  is   my  niet  onbewuft  ,    dat 
het  de  Chriftelijke  zedichcyt  toeftaet  ,    in  vreden  te 

laten,  de  gene  die  in  de  aerde  ruften.     Maer  fo  wie 
fal  willen  letten  op  de  rechtveerdige  oorfake  ,    die 
my  dringt ,    fal  my  niet  alleen  excuferen  j    maer  fal 
my  lof  geven  ,  van  dat  ik ,    na  mijn  cleyn  vermo 

het  leven  felfs ;  te  meer  alfo  het  feker  is,  dat  de  Wet- 
ten verclaren  infaem  en  onweerdich  van  fiicceffie    fo 

wie  de  eere  van  fyne  Ouders  niet  verdcdicht  (at  heb- 
ben.   Bedroeft  'zijnde  ,  dat  het  Gode  belieft  heeft hem  uyt  defe  wereld  te  roepen  ,  eer  dat  ik  dit  had- 

de  connen  ten  eynde  brengen  ,  by  gebreke  van  mr- 
ne  lankfame  penne.    Maer  alfo  fyne  calomnien  niet 
begraven  lullen  welen  met  het  lichacm  van  den  over- 

ledene, fo  foude  ik  gedacht  hebben,  my  en  den  my- 
nen  ongelijk  te  doen  ,  indien   ik  daerom   afgeftaen 
hadde.     Behalven  dit  ,   fo  hebbe  ik  niet  voor  yet   te 
leggen  uyt  bitterheyd  ,  nochte  tot  nadeel  van  den  na- 

me en  renommée  van  den  voorfz  Heere  van  Sint  Al- 

degonde.    En  hoc  föud'  ik  het  willen  ,   daer  ik  gclo- 
vedat  hy  mijn  vrund  geweefl  is?  En  hoe  föud'  ik  het 
konnen ,    daer  vele  10  honorabelijk  van  hem  fpre- 
ken  ?  Hierom  ift  ,   dat  ik  niet  twifte  ,  fondcr  meer, 
dan  om  te  verantwoorden  ,  handhaven ,  en  conferve- 
ren  de  eere  van  my  en  myne  Ouders ,   dewelke  dat 
het  den  voorfz  Heere  van  Sint  Aldegonde  belieft  heeft 
te  becladden  ,  ik  wil  het  liever  wyten  de  quade  on- 
derrichtinge  ,   dan  den  quaden  wille  ,  en  derhalven 

vergeve  ik  't  hem  gaerne.    Ik  achte  dan  niet  nodich 
van  poincl  tot  poinct  te  repeteren  ,  nochte  wederleg- 

gen de  propoolten  door  fijn  geheele  Boecken  voorfz 
geinTereert  tot  ons  nadeel  ,  hoewel  met  verfwegen 
namen  ,   nochtans  meer  dan  te  claer  ;    ook  die  ge- 

nen ,   die  ik  verftae  dat  hy  al  te  vele  mondeling  ge- 
houden heeft  met  velen  ,  alleenlijk  uyt  enkele  giilin- 

gen  ,   als  of  ik  Auteur  waer  van  leker  fchrift  ,'gein- dtuleert :  Het  tegen-gift ,   &c.  waer  van  ik  hem  goet 
contentement  foude  hebben  connen  geven,  indien  hy 
voor  de  publicatie  van  lijn  voorfz  Boexken  ,   my  die 
weldaed    gedaen    hadde  ,     't  ware   by  Brieven   of 
door    conferentie    (  gelijck   hy    volgende    de    oude 
vrundichap  hadde  behoren  te  doen)  de  imprefïien  ,  die 
hy  uytvermoeden  finifterlijk  gevaet  hadde  tegens  my  : 
\Vaer  op  het  niet  van  node  is  te  antwoorden  ,    nade- 
macl  mijne  ongenoechfaemheyt  my  daer  van  genoech- 
faem  behoort  te  ontfchuldigen  ,  en  dat  alle  giffingen, 
hoe»  gewichtich  die  ook  zijn ,  gepurgeert  konnen  wor- 

den met  cene  fïmpele  negatie  ,  latende  den   affirma- 
teur  den  laft  van  het  bewijs  van  fijn  feggen.     Ik  fal 
dan  voortvaren  ,  en  den  Auteur  van  het  voorlz  ge- 

fchrift ,  de  materie  van  dien  laten  debateren.     Want 
wat  apparentie  iffer  dat  ik  Boeken  maken  foude?  By 
aldien  datmen  het  mifTchicn  geladen  heeft  op  eenen 

mynen  Brief,   die  ik  geheuchenilfe  hebbe  t'anderen 
tijde  ,  cenige  jaren  geleden  ,   gefchreven  te  hebben 
aen  eenen  mynen  Vriend  ,  om  onder  ons  familiaer- 
lijk  (gelijk  men  dat  v/el  doet)  by  Brieven  te  difpute- 
ren  die  queftie  ;   of  men  de  Ketters  metter  dood  be- 

hoorde te  rtrarten  :  Ik  bekenne  rond  uyt ,  dat  ik  by 
defelve  gefloten  Miffive  het  tegendeel  gefuflincert  heb- 

be ,   gelijk  ik  dikmaels  verftaen  hadde  ,  dat  felfs  de 
voornaemfte  Leeraers  der  Kerke  in  difpute  flaen  ,    en 
de  fake  onderling  niet  eens  zijn  op  dit  poincl  -,  ja  ik 
can  feggen  ,   dat  ik  de  eere  gehad  hebbe  van  tegen- 
woordich  te  wefen  ,  daer  over  een  volle  tafel  ,  wij- 

len mijn  Heere  den  Prince  Hoger  Ged.  defelve  con- 
trarie opinie  gedifputeert  heeft  tegens  mijn  Heere  van 

Sint  Aldegonde  ,   den  welken  niet  onbewuft  conde 
wefen,  dat  defe  wij fe  van  fortfich  rigeur,  die  hy  voor- 

geeft,  niet  ontfangen  foude.  worden  by  u  E.  dewel- 
ke tot  noch  toe  genoech  hebt  doen  blijken»  door  uwe 

wyfe  moderatie  ,  hoe  feer  dat  uwc  herten  vervreemt 
zyn  van  alle  rigeur  in  defen  deele.    Nu  latende  dit 
poincl  varen  ,  wilde  ik  wel  weten  ,  wat  hy  wil  feg- 

gen met  defe  woorden  :    Dat  mijne  Voorfaten  gevlucht 
tjjn  geweefl  in  eenigen  hoel{_  van  D  uyt  (land  ,  of  \an  %wit- 
ferland,  om  aldacr  haer  Libertijnfchap  te  drijven.     Voor* 
waer  gelijk  hy  altijds  geacht  is  geweefl   voor   een 
Edelman  ,    niet  minder  wijs  dan   geleert  »   allo  (ou- 

de ik  alhier  met  goede  reden  meerder  befcheyden- 

gen  ,  my  verdoekt  hebjbe  te  doen,  't  gene  een  Man  1  heyd  in  hem  mogen  vereyfehen,  danhy  betoont  heeft, 

fprekende  van  myne  Voor-Ouders.    Want  hem  fel- 
ve heeft  niet  connen  onbewuft  zijn>  't  gene  al  de  we- 

met  eeren  niet  can  nochte  mach  nalaten  ,  den 
ken  de  eere  ontwyfelijk  meerder  moet  weien 

v  I  *Deel. 

wei- 

dan 
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reldwect ,  dat  mijne  Voorfaten  geweeft  2ijn  Edelluy- 
deti,  nietAmdeminftevan  Braband,  en  dewelke  ze- 
dert  eenige  hondert  jaren  herwaerts ,  de  eere  gehad  heb- 

ben van  voor  fodanige  geacht  te  worden,  waer  van  het 

my  de  pijnc  weerd  niet  en  geeft ,  hier  veel  grote  woor- 
den te  maken ;  alfo  ik  noyt  werk  gemaekt  hebbe  van 

den  Adel ,  alffèr  geen  dcucht  by  was ,  en  derhalven  fal 

ik  niets  fcggen  van  heur  qualitey  ten  en  honorable  Allian- 
tien,  fo  in  Braband  ,  als  in  Vlaenderen  ,  Holland  en 

't  Land  van  Luyk ,  nochte  van  de  grote  Ampten  ,  waer 
in  fy  (onder  de  voorneem fte)geemployeert  zijn  geweeft 

by  dePnncenvan  't  Land:  So  dat  ik  wel  ftijf  enfterk 
durf  leggen  en  ftaende  houden  met  de  waerheyt ,  tegens 
een  yegelijk ,  dat  haer  Adel  is  vergefelfchapt  geween  (fo 
feer  als  eenige  andere)  met  de  deucht  en  Godvruchtig- 

heyt ,  waer' van  de  publijke  Monumenten ,  haer  magni- hjkeSepulturen,  en  liberale  pieufeGeftichten,  na  den 

tijd  die  het  doe  was  >  voornemelijk  van  't  Jacobijner 
Cloofter  te  Antwerpen,  genoech  getuygeniffe  geven ; 
jadatfygeenfinsgefprotenzijnvan  degene,  die  met  Be- 
delaers  en  Rabauwen  gemeriteert  hebben  gerekent  te 
worden,  onder  het  getal  der  gener,  die  men  ièyt  dat 
gebannen  cnverjaecht  2ijn  geweeft.  Want  wie  weet 
niet»  datde  Stad  van  Antwerpen,  ten  tijde  dat  fy  in  haer 
voomaemfte  fleur  was,  onderfteunt  is  geweeft  als  met 
driepylaren,  by  drie  van  mijne  Voorfaten,  te  weten, 
mijn  Groot- Vader  en  fijne  tw  ee  Broeders ,  waer  van  den 
eenen  Mark-Graef  was,  den  anderen  Amptman,  en 
den  derden  eerfte  Burgcmeefter  ,  altemael  op  eenen  fel- 
ventijd?  Het  welke  voorwaer  geen  Ampten  en  Staten 
zijn  ,  die  aen  oolijke  boeven  gegeven  worden.  Even  fo 
weynich  can  hy  daer  mede  betichten  eenen  mijnen  Oom, 
eenigen  Broeder  van  mijn  Vader,  den  welken  hy  felvc 
wel  mach  gekent  hebben,  diefich  (o gedragen  heeft ,  in 
den  dienft  van  Keyfèr  Carel ,  dat  hy  de  eere  gehad  heeft 
van  geweeft  te  zijn  een  van  fijne  ordinaris  Raden  van  den 
Oorloch,  Capiteynvaneenc  Compagnie  van  Mannen 

van  wapenen,  en  Luy  tenant  van  't  Gouvernement  van 
Luxemburch,  hebbende  gehijlikt  aen  de  Gravinne  van 
Manderfchey  t ,  Wedu-vrouwe  van  een  Grave  van  Ifen- 
burg.  Indien  dan  mijnHeerevan  St.  Aldegonde  ,  fchry- 
vende  miflehien  geleerdelijker  dan  ik  begrijpen  can ,  met 
het  woord  van  Voorfaten  heeft  willen  te  kennen  geven 
myne  Voor-Ouders ,  en  dat  fy  degenezijn ,  op  dewelc- 
ke  hy  't  geladen  heeft ;  voorwaer  ik  gevoelemy  daer  van 
geraekt  met  een  mifnoegen,  niet  fonder  verwonderin- 
gc,  hoe  dat  hy  't  fich  heeft  mogen  laten  geluften  ,  daer 
van  fovileynelijk  verhaeltedoen  ,  en  genoechte  te  ne- 

men van  fijn  fpot  te  houden  met  de  onverdiende  fortuyne, 
van  wijlen  mynen  goeden  Vader  ,  in  plaetfe  dat  hy  lie- 

ver (volgende  de  Chriftelijke  liefde)  behoorde  met  alle 
goede  Chriftcnen  hem  te  beclagen.  Het  is  waer,  mijn 
Heeren,  enikbekennehet  overluyd,  lb  verre  ift  van 
daer  dat  ik  het  Jochenen  foude,  dat  het  Gode  belieft  heeft 

mijnen  voorfz  Vader  de  genade  te  doen ,  van  hem  te  ver- 
kiefen  al  onder  de  eerfte  Anno  46.  die  uyt  dit  Land  be- 

treden hebben  den  weg  van  de  vervolgingen  en  lyden , 
om  fijnen  heyligen  Naem,  en  dathy,  om  te  ontgaen 
de  rigeur  van  de  Placcaten  van  Keyfer  Carel ,  feer  gaerne 
verlaten  heeft  fijn  Vaderland ,  Vrunden,  ftaten,  have 
en  goederen,  diemen  weet  dat  voor  onfe  qualiteyt  feer 
fuffifant  waren ,  en  dat  hem  God  uyt  dit  Land  geleyd 
heeft  tot  Straatsburg.  Nudatyemandmy  nu  fegge,  wie 
doch  defen  Libertijn  is ,  die  om  fijn  Libertijnfchap  te  dry- 

ven (dat  is  te  feggen ,  gelijk  ik  gelove ,  die  in  fijne  Con- 
fcientie  niet  vraegt  na  God  nochte  na  de  menfehen)  die 
fich  in  die  extremiteyt  foude  willen  begeven.  Maer  den 

Heere  van  Sint  Aldegonde ,  indien  hy  noch  leefde,  fou- 
de bedwongen  wefen  felve  te  belijden,  't  gene  hy  feer 

wel  heeft  connen  en  mogen  verftaen  in  de  felve  Stad  van 
Straesburg,  te  weten,  dat  eene  fo  deftige  en  feer  wijfe 
Magiftraet,  hebbende  bemerkt  in  wijlen  mynen  Vader 
cenefoodanigevroomicheyt,  waer  van  fijn  eygen  Va- 

derland fich  onweerdich..getoonthadde,  hem  van  fijne 
eerfte  comfte  af,  goedertierlijk  en  vriendelijk  ontfangen 

heeft  in 't  recht  van  't  borgerfchap ;  en  of  hyder  niet  ge- 
geven heeft  fulke  blijke  proeven  van  fyne  deuchden , 

dat  in  weynich  tijds  hem  fulke  eere  opgedragen  is  ge- 
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weeft,  alsnoytgefchiedis  aen  eenich  ander  vreemde- 
linge ,  nochte  voor  nochte  na  hem ;  te  weten ,  dat  hy  be- 

roepen is  geworden  tot  den  ftaet  van  Meefter  vanden 
Raed ,  dat  is  te  feggen  in  haer  fpraek ,  May  fier  des  Raatbr. 
En  hoe  dathy  in  digniteyt  gelee.'r  heeft  ontrent  twintich jaren  lang ,  en  fijn  huys  gehouden  heeft  als  een  open  Hof vooralle  vrome  en  eerlijke  Luyden,  die  uyt  dit  Land 
derwaerts  quamen  :  Leydende  voorts  een  ganfeh  deuch- 
delijk leven,  ishyaldaerdefer  wereld  overleden,  vol- 

hardende tot  den  eynde  toe  in  het  waerachtich  Chrifte- 
lyk  gelove,  en  feer  honorabelijk  begraven.     By  aldienToUóaï 
datmendaer  aen  twyfelt,  't  welk  ikniet  can  geloven datmenhetnoehvrage  de  honorabelfte  en  oudfte,  die 
huyden  leven  indefelve  Republijke,dewelkefullen  kon- 
nen.waer  maken  ,  of  hy  fljn  leven  daer  niet  doorge- brocht  heeft,  als  een  waerachtich  Chriften,  Man  met 
eeren ,  en  daer  niet  op  te  feggen  viel ;  fo  dat  ik  op  pand van  de  eere  van  ons  geheele  Huys  wel  foude  durven  ver- 
tekeren ,  datmen  waerachtich  bevinden  fal ,  dat  mijn  Va- 

nonder die  vreemde  Natie  immers  alfo  veel  reputatie vercregen  en  nagelaten  heeft  (fprekende fonder  hateli.ke 
comparatie)alsmijn  Heere  van  Sint  Aldegonde  in  fijn eygen  Vaderland.  Indien  God  dan  mijnen  voorfz  Vader 
uyt  fijn  Vaderland  heeft  doen  gaen ,  om  hem  een  beter 
te  doen  vinden  ,  gelijk  dat  van  Straesburg  ,  en  indien  hy 
daer  fo  velejaren  gekent  en  gerefpecleert  is  geweeft  in  ho- 

norable eftime ,  wat  apparentie  ifTer  dan  te  feggen.    Dat 
hy  gelucht  is  geweeft  h  eenen  hoecl^  van  Duytjland ,  om  daer btt  Libtrttjnfehap  te  drijven  ?  Voorwaer  een  feer  breede  en 
honorable  acte  van  Atteftatie  van  de  Magiftraat  van 
Straesburg    die  wy  hebben ,  can  daer  in  leugenachtich 
maken  en  de  mond  fluy  ten  allen  den  genen ,  die  het  con- 

trarie fouden  durven  feggen.  Het  is  dan  geen  reden ,  dat een  fo  rechrveerdige  fake  (om  dewelke  ten  deele  uwe  E. 
E.fo  cloeckmoedichlijk  gevoert  hebben  defe  lange  en 
quelhjke  Oorlogen,  te  weten,  de  affdiaffinge  der  rigo- reufe  Placcaten)  een  Edelman  fo  vele  jaren  na  fijn  dood 
tot  verwijt  foude  ftrecken.  Van  fuiken  Vader  (Gode  lof) bekenneikdeSoontewefen,  dewelke  fijn  beft  gedaen 
hebbende  (na  fijnen  Vaderlijken  plicht)om  my  op  te  bren- 

gen in  de  vreefe  Godes,  en  in  my  geplant  heeft ,  fo  veel 
hem  mogehik  geweeftis ,  de  bevlijtiginge  tot  de  deucht ; 
ik  daer  in  fo  qualijk  n iet  geprofy  teert  hebbe)  fonder  roem 
te  fpreken)  dat  ik  can  feggen ,  myneconditien  den  Luy- den met  eeren  fo  weynich  aengenaem  geweeft  te  zijn, 
offy  zijn  felfs  ontfangen  geweeft  meteen  goedertieren onthaelt  by  Pnncen ,  en  fonderling  by  wylen  mijn  Heere 
den  Pnnce  Hoger  Ged.  den  welken  het  belieft  heeft  uyt 
iyne  gratie,  my  ontfangen  hebbende  in 't  getal  van  fyne Domeftijke  Edelluyden ,  my  eenige  jaren  daer  na  te  be- 

vorderen tot  den  ftaet  van  Efcuver ,  en  hoewel  dat  ik  van 
dejongfte  was,  nochtans  fo  can  ik  feggen,  dat  hy  my dikmaelsweerdich  geacht  heeft,  ommyte  employeren 
in  Commiffien  en  reyfen  ,    feer  honorabel  voor  my, 
voor  alle  de  andere ,  die  ouder  waren  en  langer  gedient 
hadden  dan  ik,  tot  dat  het  hem  beliefde,  tot  noch  meer- 

der bewijs  van  fyne  gunfte,  my  te  vereeren  met  het  Gou- 
vernement van  deEylanden  en  FortrefTen  van  de  Cluyn^ 

der  en  Willemftad.Nu  een  yeder  weet  wel  hoe  voorfichi 
tich  en  fcherpfiende  dat  wijlen  fijn  Excellentie.en  hoe  ver- wonderlijk  dat  fijn  oordeel  was.    By  aldien  ik  dan  ware 
afcomftich  geweeft ,  van  de  gene  die  geweeft  waren  van 
fulke  wet,  als  de  Heere  van  Aldegonde  mijne  Ouders 
afraadt,  of  dat  ik  felfs  daer  mede  behebt  waer  geweeft 
men  moet  geloven ,  dat  een  fo  wijs  en  feer  voorfichtich 
Pnnce,  niet geweerdicht  foude  hebben,  my  fo  hono- 
rabehjk  te  bevorderen.  Hier  te  feggen ,  hoe  dat  ik  zeder  t 
vijftien  jaren  achter  een  mygequeten  hebbe  in  het  Ampt 
van  het  voorfz  mijn  Gouvernement  j  ik  hebbe  liever  my 
daer  van  aen  uE.E.  felfs  te  gedragen,  dan  daer  in  mijn 
eygen  lof  te  vereóndigen,  dewelke,  fonder  twijfel  iny 
ditgetuygeniflegeven  lullen,  dat  hun  noyt  ter  oren  ge- 
comen  zijn  eenige  conculfien,  exaclien  ,  ofeenigerhah'^ 
de  andere  overlaft ,  't  zy  van  my,  of  van  de  gene  die onder  myftaen;  maer  datik  getracht  hebbe  in  alle  de* 
voir ,  wackerheyt  en  getrouwicheyt  te  bewaren ,  't  gene 
my  fo  duyr  bevolen  was.    Ik  ben  ook  niet  van  meenige 
hier  veel  te  feggen  van  myne  ftandvafticheydt  in  ver- 

fchev^ 
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t'andcren  tijden  is  gequeltgeweeft;  want  ik  hebbe  niet 
meer  gcdaen  dan  ik  fchuldich  was :  Maer  ik  iègge  alleen- 

lijk, datikmy  al  mijn  leven bevlijticht  hebbe,  tevercrij- 
gen  en  behouden  de  tijtel  van  een  vroom  Man.  Derhal- 
Ven  can  ik  niet  bedeuken ,  wat  fondement  of  occalie  mijn 
Heere  van  Sint  Aldegonde gehad  mach  hebben  >  ommy 
te  taxeren  met  ik  weet  niet  wat  dingen ,  daer  hy  feyt :  De 
mantel  om  l^et  ren  aljfer  quejlie  is  van  uyt  tefiaen  bet  minfie  pe- 

rijkel ,  't  welkj  foude  mogen  voorvallen,     Maer  wat  is  dit  te 
feggen,  de  mantel  omkeeren?  ontrouen  een  verrader 
te  wefen?  Voor  waer  op  dit  woord  ftaen  my  de  hayren  te 
bergen.Iffer  wel  yemand  oy t  inde  wereld  fo  onbefchaemt 
gevonden  ,die  foude  hebben  durven  feggen,  dat  yemand 
van  de  mijne  de  minfie  occafie  gegeven  hadde  van  dat  ook 
eens  te  vermoeden  ?  Watmy  aengaet,  ik  bidde  u  I.  mijn 
Hecren ,  foude  het  wel  mogelijk  weien ,  dat  gylieden 
daer  van  de  minfie  gedachte  gehadt  hebt  f  Ik  verfekere 
my  feer  wel  van  Neen :  En  derhalven  als  in  een  ding  al- 

leenlijk uytgefpogen ,  door  eene  onmatige  colere ,  achte 
ik  de  pijne  weerd  niet ,  breeder  daer  op  te  repliceren. 
God  dankende ,  die  altoos  mijne  gedachten  en  actiën 

befliert  heeft.    Maer  indien 't  hem  hadde  belieft,  dat  ik 
daer  fo  veel  materie  toe  gegeven  hadde,  als  het  fchijnt 
dat  mijn  Heere  van  Sint  Aldegonde  gedaen  heeft,  by 
fijne  difcourfen op  het  beleyt  van  Antwerpen,  en  fijne 
Brieven  aen  fijne  Vrundengefchre ven  (niet  dat  ik  hem 
wil  befchuldigen  ofontfchuldigen ;  want  ik  wete  wel  hoe 
dat  de  oordeelen  daer  van  ver  fcheyden  zijp)  ikgelove  dat 
hy  niet  gelaten  foude  hebben  my  te  verftaen  te  geven  , 
wat  dat  defe  woorden ,  mantclomkeeren,  te  feggen  zijn. 
Ia  de  gene  die  fijne  propooflen  en  fchriften,  die  hy  hier 
bevorens  ,  gedurende  fijn  ballinklchap  ,   gepublicecrt 
heeft,  fal  willen  vergelijken  met  fijne  fortfige  opinien, 
nopende  de  vervolginge,  zedert  onlanx  verclaert ,  fou- 
den  metgoeden  rechte  mogen  vragen,  of  dat  niet  ge- 
noemt  wordt,  te  veranderen  eene  witte  mantel,  fonder 
vlecke  en  fmette ,  in  eene  rode ,  henriet  met  menfehen 
bloed ,  indien  niet  in  effect ,  ten  minften  in  begeerte ,  en 
by  imaginatie.    Maeralfó  het  myne  profeffie  niet  is  te 
difputeren ,  en  dat  defè  queflie  alfo  fwaer  als  fchadelijk  is 
op  de  baen  gebracht  te  worden  in  defen  tijd,  dewelke 
eer  vereyfcht  wel  te  doen ,  dan  veel  te  difputeren  ,fo  wil 
ik  my  niet  verder  in  laten  in  dit  breede  veld ,  om  alleen- 

lijk af  te  keer  en  de  fteken,  die  de  Heere  van  Sint  Alde- 
gonde my  en  den  myncn  toegebracht  heeft,  dewelke 
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wel  wetende,  dattcr  geen  weg  van  falighevdis,  dan  door 
iyncbarmhertigheyt,  endceenige verdienflen  van  oo- 

ien Saligmaker  Jefus  Chriftus.die  den  dood  geleden  heeft aendeltammedes  Cruyces,  tot  onfèr  vcrloflinge;  be- 
lijdende voorts  van  poinét  tot  pointf ,  u  vt  oprechter  hei  - 

ten    fonder  eenigerhande  veynfinge,  of  dubbellinnig- 
lieyd,  of bewimpehnge  (om  fijne  woorden  te  gebruy- 
ken)  alle  't  gene  vervaet  is  inde  t vvaelf  Articulen  des  Ge- loots    volgende  de  Catholijkebelijdeniflc,  die  de  Ker- 

ke Gods  van  alle  oudheyt  her  daer  van  gedaen  heeft ,  en 
noch  hedenfdaegs'doet.    Dat  het  dan  u  E.  E.  en  alle  de wereld  beiieve  te  oordeelen  van  mijn  fluk  ,  en  van  mijne 
Voorfaten  en  Ouders,  na  dat  ik  in  waerheyd  en  alle  op- 
rechticheyd  daer  van  hier  boven  cortclijk  hebbe  connen 
difcoureren ,  en  of  ik  geen  goede  oorfakc  gehad  hebbe , 
om  dat  te  doen.    Voorwaer  ik  foude  wel  wenfehen ,  dat 
mij  n  Heere  van  Sint  Aldegonde  goed  gevonden  hadde , 
in  vrede  te  laten  ruften  de  goede  gedachteniflè  der  gener , 
die  in  haer  leven  fich  wel  gewroken  fouden  hebben,  in- 

dien yemant  fich  vervordert  hadde,  haer  weerdige  re- 
nomme'e  te  vercorten.  En  om  niet  te  vervallen  in  gelijke 
faute  t'fïjn  waerts ,  en  u  E.  E.  niet  verder  op  te  houden  met het  lange  lefen  van  dit  mijn  cleync  ongeleerde  difcours , 
bid  ik  u  1.  dat ,  indien  u  E.  E.  door  een  voor-oordeel ,  gc- 
fondeert  op  de  fchriften  en  mondelinge  propooflen  van 
wijlen  den  Heere  van  S*.  Aldegonde,van  my  gevaet  had- 

den andere  opinien ,  dan  wel  voegende  voor  een  Edel-  (Fol.63) 
man  met  eeren ,  u  1.  beiieve  die  uyt  te  wifïchen  uyt  uwe 
gedachteniflè ;  en  liever  van  my  te  oordeelen  uyt  den 
veerdigen  wille ,  die  ik  hebbe  van  te  volherden  u  luydert 
ootmoedigen  en  getrouwen  dienfl  te  doen.    Biddende 
God  u  E.  E.  meer  en  meer  te  fegenen ,  en  fijne  graden 
te  vermeerderen ,  om  fijn  werkte  bevorderen,  en  my 
in  het  weynigc  dat  ik  ben ,  van  u  luydenalle  mijn  leven daer  in  te  dienen. 

Proverb.  17-  20. 
T^CConin&ban^pangienpjiliptf  bel  II.  toatf  tot©eCo, 
-^«Saragoflra  in  SCrragongetöeeft/  Daer  fijn  DujDe  ntuk  bau 
<3IncomfregeDaenen  Oaet  $)?tbilegien  gece(titueert/en  £pan9 Doentoertjnemenen  Degraben  RebbenDe  alle  De  Doof«  ffi5S«« 
Den/Die  Daer  Doo?  3&on  2fllonfo/atë  [ju  ©nantlp  in  %v  w  Sm 

cagon  toatfgeballen  /  DaDDe  Doen  oritnobfDen/  ten  tijDe  *"osot» 
atë  Die  ban  SCrragon  5Cntonio  #ere$/  alDaer  urn  De  ge;  K Jïf 
banftenifle  ban  De  ginguifitie  bcrloftc  /  gelijR  mn  in  ong  öiifaicn, 
negen  en  ttoimicljfte  2&oe&  berftaelt  Debben/en  Dact  toe 
upte  gebanReniflreontfïagen  De<0ebangcnen/DiealfDoen 

my  als  een  groot  exces  en  crime,  voorwei'pt  fekere  hey-  gebangengenomentoaren/  Daer  onDec  mcDe  mag  Den 
meiijke  Alliantie  in  ons  huysgefchiet:  voorwaer  is  dat  <0?abebanD'3(lranna/eenp?incipael^eecin?lIrcagon/ 
niet  wel  een  groot  fcheimftuk?  en  wanneer?  nu  meer  met  ceftitutie  ban  f)aregeconfifgueerDe<0oeDeren/met 
dan  dertig  jaren  geleden :  Wat  can  ik  het  gebeteren?  COnfent/OmDeafgeb?OReni$upfenbanbegejHftificCCC* 
want  wefende  alfdoen  dertien  of  veertienjaren  oud,  men  De  toeDerOttl  te  mogen  OpbOlirjÓen  en  bemonen ;  fo  Dat 
can  wei  denken ,  of  men  my  daer  raed  op  gevraegt  heeft.  \  De  fllrragonnefectf  nu  feer  goeD  contentement  ban  Den 
Zijnwydeeerfle,den  welke  ongelijke  Alliantie  weder- 

varen is?  en  mijn  Heer  van  Sint  Aldegonde,  of  wie 

't  ook  zy ,  can  hy  fich  verfekert  houden ,  dat  fuik  mifnoe- 
gen  t'avond  oft  morgen  in  fijn  huys  niet  gebeuren  fal  ?  Ia, 
maer  de  Geallieerde  was  van  andere  Religie «  dan  mijn 
Heere  van  Sint  Aldegonde  approbeert.   Én  oft  fo  ware , 
moet  ik  daer  voor  verantwoorden  of  verwijt  van  horen  ? 
Als  of  door  de  Alliantien  tuffchen  luyden  van  verfchey- 

den  Religiën  ,  men  verbonden  ware  te  wefen  van  de  opi- 
nie van  öjne  Geallieerde.  Indien  men  fo  mach  argueren, 

waerom  foude  men  niet  mogen  befluyten,  dat  mijnHee- 
re  van  Sint  Aldegonde  van  de  Roomfe  Kerke  geweeft 

waer ,  gemerkt  datmen  wel  weet ,  dat  fijn  fchoon  Moe- 
der, Broederen  Suflers  feer  vuyrige  yvcraers  zijn  van 

die  Religie  ?  Wie  uTer  hendenfdaegs ,  die  in  defe  eewe , 
alfoverwert  met  opinien ,  en  alfo  vruchtbaer  van  Secten, 
als  onvruchtbaer  van  Godfaligheyd  en  liefde ,  niet  heeft 
Vader,  Moeder ,  of  andere  Geallieerde  van  contrarie 
opinie  dan  de  fijne  ?  fonder  datmen  derhalven  den  eenen 
en  den  anderen  moet  uytfluyten  uyt  de  natuyrlijke  wet 
en  Chriftelijke  liefde.  Weet  men  niet  dat  het  gelove  een 

gaveGodesis?  En  dat  het  nieten  flaet  aen  yemandts  wil- 
len of  lopen ,  maer  aen  Gode  die  barmhertigheyd  doet  ? 

Wat  my  aengaet ,  ik  vraeg  daer  niet  na ,  en  danke  God 
met  ootmoediger  herten  voor  de  genade ,  die  hy  my  ge- 

daen heeft ,  van  fijnen  weg  en  waerheyd  te  kennen ,  feer 

Coninöban  &pangien  ïjaDDen. 
Wfï  Debben  in  ïjet  boo?gaenDc  25oeRcenicuberïtael 

gemaeut  /  Dat  De  ConinU  ban  ©jannriju  /  alsS  fjp 
©jeDe  metten  Coninu  ban  <£pangien  fouDc  maften/Op 
oor  boo?  al  fijn  epgen  SïijR  ban  binnen  toilbe  in  ©2ebe 
(lellen/  en  fnne  <®nDerfaten  in  rufte  /  ftilte  enecnic* 
IjepD  b?engen;  mant  Defelbe  ConinU/  fjeböenDe  fnne 
jonliDepD  m  De  <©o?loge  berffeten  /  en  nu  genegen  toe- 
fenDeOmeenjSincufteteleben/  enfnn  ötjli  in  bolco^- 
men  ©?eDe  te  (tellen  /  fjaDDe  Dem  met  alle  fnne  ©pan^ 
Den/  Die  fnn  pactpen  toacengetoeeft/  en  Die  te  a©a= 
penen  tegen  Dem  geboect  paDDen  /  genoecDfaem  bcc^ 
(bent  ■,  foöeeftDpoolt  De  hugenoten/  te  meten/  Die 
ban  De  <6erefo?meecDe  ï!eligic  /  toillcn  geruft  (tellen  / 
Daec  toe  öPfnn  befte  DeDe/  en  hebbenDe  alDaec  bcrljaelt 
De  monDeiing  antmoo^De/  Die  lip  Den  ̂ erbonniften 
ban  ̂ arijsf  gegeben  fjecft/Dctoelne  fulltö  focfitcn  te  be^ 
letten  en  bcc5inDeren:3©p  fullen  nu  Den  felben  Coninu 
een$f)Oorcrifp?eRen/  tegen  De  peeren  <0eDeputeerDe 
ban  fón^adement  ban  parijov  nopenDc  befclbefafte/ 
Die  fjp  üp  öem  ontboöen  IjaDDe/Den  febenDen  januari) 
Defeö  ̂ aersf  1  f99.  «©e  tooo?Den  De.ö  Coninltö  maren 

Defe: 3fil-eeciRfp?eRebanbecfaRe/  Dacrom  in  11  topDcn 

tybbc  ontboDen  /  fo  miliUu  lupDenbcrhalcn  een  ̂ i* '  'mnft 
(torie/  Die  in  Dot  iBarefcbal  ban  CD«ft«  ̂ f^0"^1^,"^ 

,®»Co» 



ta  2  Het  fes  en  dertighfte  Boek 

tpö  „berteït  Rebbe-  CöjténaDemoojdbanparijtf  ('ttoelR p^poo' ,  MfüyizXis  op  «§.  2&artDolomcuo  Dag)  fo  top  onfer  bie* 

«nbe  '•  ten  op  een  tafel  toacen  fpeiende  niet  Dobbelfteenen/ 
<&eot>  ',  toierben  top  getoaer  eenige  koppelen  bloed.*/  en  fien* ï",teer%ïïcDatDefelbctot  ttoecmaclö  uptgetoijï  3tjnDe/  Daer 
?iMba" ! .  boo?  De  Derde  repfe  toederom  openbaerDe :  2fiR  fepDe/ 
S«i*,,öat  iR  niet  langer  fpelen  toilde  /  en  Dat  't  felbe  pet "*"*  „  nuaetë  toaö  DedupDcnDe  /  boo?  De  gene  Die  bloed  Daö 
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^rts/^enüei-goteni  de"*aertogban«0upfctoa0  een  ban  De Rïi?.,,  Compagnie,  mt  alDn*  berfjaeit  Dabbende/  üer- 
-Mmi,  „uolgt  De  ConinR  fnn  p?opooft  alduo:  eplieden  ftet 
atp  „  munu  \jitt  tn  mijn  Camee  /  daer  iR  u  UipDen  rome 

toefp?enen  /  niet  in  ConinRlijRe  cleederen  /  of  met 

"rappier en cap/  genjftmön$oo?faten/  nocD  aï$  een 
"  P?ince  /  Die  Daer  comt  om  te  derDoren  eenige  bjeemde 
"  SJmDafiadeurS ,•  maer  gecleet  altf  een  l^upgdader/ 
»  om  gemepnfaem  te  fp?efeen  niet  fijn  Rinderen. 
»>  ©et  gene  in  u  lieDen  te  feggen  Ije We  /  i$  /  Dat  ife  be* 
„gecre/  Dat  gplupden  fult  betoilltgen  in  ftet  CDict  of 

piaccaet  /  't  toeife  in  Die  ban  De  Religie  toegelaten 
"  Debbe.  éet  Öcne  *ft  öflcr  ban  Ö^öaen  nebbe  /  is  ge* 
"  ftDiet  om  De£  gemeenen  3D?cöe$  toille.    3JR  ïjebfe  ge* 

IcereDeCancclicr/  mijntere  ban  25elteb?e/  ban, 
^onfe/  ban^iüerp  en  ©Hierop.    ̂ R  Ijebt  gebaen 
metljaer  aDbijtf/  en  oor  ban  Den  p?incen  ban  Den" 
25loeDe/  enDetf  ïSjjft0-<0enoten.    ̂ aer  té  niet  een" 
banDenlieDer/  ofDp  Derf  Jjem  roemen  te  toefen  een" 
©oojftanDerbanDeCatDoüjfte  Religie/  ennocötang» 
mogen  fp  niet  entftennen/  of  fp  Defcben  mu  fiet  felbe,, 
abbns  gegeben.    2flR  ben  alleen  De  25etoaerDer  ban  De 
ïïeltgte.   fjR  fal  Dat  gerucDt  /  't  toeïft  men  i$  (tropen* " De  /  toel  Daeft  Doen  cefferen.   Sfêen  bcclaecljt  fielt  Daer  * ober  binnen  parij*/  als  Dat  in  Etoitferg  en  anDer» 
©OIR  ban  <®  o?Ioge  fouDe  [lebben  laten  opnemen.   ;So  »t 
in  fuiRg  DeDe  /  men  moftet  ten  beften  DupDen  /  en  fou*  „ DeooRtocfenomeengoeDe  co?faRe/  regard  nemenDe 
op  mnn  bocjgaenden  Dandel  /  en  lettenDe  op  't  gene  ir  " geDaen  Debbe  /  om  Imieng  tocder  te  crijgen  /  altoaer  M 
de  penningen  om 't  Cdict  te  bertoerben/  3nngeem*» plopeert:  Së>aer  in  gplieDen  nietfouD  Debbenbetotl*»» 
ücljt  /  fc  ift  Daerom  niet  fel#  in  't  parlement  toaer  ge* » comen.    Qc  nood  öeeft  mp  bebjilltcfit  Dit  CDirt  tt .. maöen/  enuptgtli)RenooDf)ebiRtoeleereen(SolDaet 
moeten  toefen ;  men  öeefter  mp  ban  berifpt  /  ma^t  ir  * 

*  maeRt  bupten/  tb  toilfe  oohmaRen  binnen  mynen  «ij*  Öeöt  ongc  met Rt  laten  Ijenc  gaen.  Cn  al^  nu  ben  ife  een  " ConinR/  en  fp^eRe  atëeen  ConinR/  en  totlDaerbooj»» 
geobeDieert  toefen.  '(€  t$f  toel  toaer  /  Dat  De  müiè  » ren  ban  De  Sluftitte/  5önonfe  recöter  arm,  maerfb 

"Re.    <0plieDen  beljoo?t  mp  te  geüoojfamen/  altoaer 
s»  't  maer  ten  refpert  ban  mp  Qualite  /  en  Den  plicïjt 

Daer  meDe  alle  mijn  (önDerDanen  /  en  boo?namentlnR 

"  gplieDen  ban  Den  faariemente  mp  berbonDen  3nt :  ̂en 
"eenenïjebiRtocDerinfniiiiJJj^gebjacljt/  Daerljp  tipt 
"  gebannen  toaö  /  Den  anöeren  in  fijn  geiobe  /  't  toelR  Rp "berlorenïjaDDe.  ©oo?toacr  fomen  mijne  ©oo^faten 
9,gel)oo?faemïjepDfcO»lDiggctoceji:i0/  mentó  mp  De* 
„  felbe  fcljulDig  /  en  De£  te  meer  /  Dat  ift  Ijet  ConinferijR 
toeöerom  in  fijnen fiantgejlelt  Ijebbe/  Ijebbenbe  <©oD 

"ttójnenperfonebercoren/  om  te  itellen  tn  ïjtt  öpe/ 
9"t  todfi  mijn  epgen  Crf  ijs/  en  ooR  mette  3©apenen- 
3>  bercregen  \}zbbz :  e&ortDer  mp  /  Die  ban  mijnen  ©ar* 
3»  ïemente  fouDen  in  Ijmnie  fïaet  niet  fitten.  ü&  toil  mp 
„  met  roemen  /  nocljtanö  Do?be  toel  feggen  /  Dat  i& geen 
anDererempel  ijmt  om  na  te  bolgen/  alö  ban  mp 
felben.  §Rtoeettoel  Datter  eenige  Comploicten  ge* 

"maeRt  3ün  in  't  parlement/  en  Datmen  oproertge 
'•  ©leDicanten  Ijttft  bertoeRt ;  maer  iR  fal  tegensf  foDa* 
«  nig  ©olR  toel  o?D:e  tiellen  /  en  fal  mp  op  u  lieDen  niet 
»,  berlaten.  <©it  i#  Defelbe  boet  Diemen  nam  tegen  Den 
„oberleöcn ConinR/  DoemenftcljtegengDen  felben  fte* 

fcïjanfte  binnen  parijn  /  en  fo  boo?t£  quant  tottet  ber* 
moo^Den  ban  fijn  perfoon.  3!R  fal  mp  boo?  fnlRjS  toel 

"  toacüten.  g|ö  fal  De  too?tel  tiptroepen  ban  alle  % U 
»  guen  /  en  ban  alle  oproerige  pjeDicatien  /  en  alle  Die 
» Ijen  öacr  met  bemoepen  /  fal  tR  toel  berekenen.  3IR 
„  ben  geclommen  op  Dc^s  ̂ taöo  mup?e  /  iR  fal  ooR  toel 
„  ober  De  ̂ ^D^nfen  fp?ingen  /  Die  fo  fjoge  niet  3ün.  Cn 

fp^eeRt  mp  niet  ban  De  CatOoinRc  ïleügie  /  iR  beminfe 
"  meer  alö  gnlieDen  Doet.  3JR  ben  CatljolijRer  altf  gp* 
"  lieDen  3ijt.  Sh  ben  De  oufofte  ̂ oon  ban  De  ̂ eplige 
"^erïie/  niemanDbanu  ïicörti  ift/  of  macïjt  toefen: 
j><©P3Ütberabufcert/  Dat  gpmepnt  toel  te  ftaen  met* 
„  ten  pausf  /  tR  ftader  beel  beter  meDe  alüJ gplieDen.  ̂ o 
iRtoüDe/  fouDeulie&enalIeboo?öetter0  mogen  Doen 

"bereïaren/  om  Dat  gplieDen  mp  niet  3ijt  geljoo^faem. 
"^jftDebbemeerDer  contfefjap  en  berftanD  binnen  ïlo* 
«men/  atëgpDoet.  l^oegp'tmaeRt/  iR  toeetal  toat »guDoet/  cnooRtoatgp  fegt;  toant  iR  fjeb  een  tlepn 
„  ̂©upbelRen  Die  't  mp  openbaert.   ©oojtoaer  Die  geen/ 

Die  Öunfcug  tegen  mijn  CDict  ftellen/  foeRenDe  C>o?* 
loge.  2©el  acn  /  iU  ben  te  toeDen  /  iR  fal  morgen  De 

"<©o?logebertiarcn  tegenö  iiü  ban  De  ïleligie;  maer 
"iRfalfemetacnbangen/  ofgplicDenfWtalle  met  utoe 
« lange  (CabbaertjSooR  Daer  Renen  tomen/  en  (lilt  ber* 
j,  gelijRen  Die  ban  De  Capucijng  /  Die  De  tüuftingen  op 

„5unneCappentoarcnD?agenDe/  't  toeife  feer  aerDig om  fien  toasf .  ̂ InDien  gnlupDen  in  ff  et  CDict  niet  be* 

"  toillicljt  /  fult  mp  oo?faRe  geben  te  romen  in  't  ©arle* 
"  ment.  ©oo?toaer  gn  fult  grotelijfejS  onDanRbaer^epD 
» laten  blijRcn  /  fo  gp  mp  fulRsf  Doet  Doen.  3JR  neme  tot 
»getupgcn/  Die  ban  mijnen  föabe/  Die 't  felbe  CDtct 
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DeRanRerDenrecRter  arm  geinfecteert Reeft/  De  ïtn* 
Rer  arm  moetfe  toel  affnijDen ;  en  fo  toanneer  mijn  Se* " gtmenten mpniet meer oienen/  ife DanRfeaf.  3Batfult M 
gpDocRgetoonnen  Rebben/  Dat  gp  niet  confenteert  tn »» 
't  CDict*  toant  ebentoel  fal  iR  tDoen  onDerfiouDen.  >» ^e  ̂ eDtcanten  mogen  roepen  fo  fp  toillen:  geüjfe  Daer  „ UeeftgeöaenDe25?oeDerbanDen  j|eere  ban  Miilttp/ 
Den  toelRen  iR  in  Defe  Compagitie  toil  toefp2efeen.^aer  " optotDemroepenDe/  Den^eereban  .Sillerp/  fepbe:" Sk  DaDDe  u  laten  toeten/  Datmenu  ïjaD  comen  ilaaen  » oberutoett25?oeDer/  en  öaDu  Daerom  bebolen/  Dat»» 
gpïfemfouDbermancn/  opDatDPDem  toijfeujR  fitel*  „ 
De:  g}6  conDe  metten  eerften  ntetgeloben  Datter  pet  s. 
aentoas?/  ban'tgenefipgep^eDiötfouDeöebben  tegen tM€*itt/  omDattet  niet  betoefen  too?De/  nocfitanö" fotoaffet  toaer:  €pntelijR  fo  tó  öP  ontlopen  en  gaen" 
pjeRen  tot^S.  SCnD^iejef  /  altoaer  mijn  é?ocureur  45e*  >» neraelftem  felfö ï\ttft  Doren  feDitieufelijR  p^eRen  tegeng 
DetCDict/  en  Dat  Ifeeftmen  niet  openbaer  gemaeRt/ 
fo  toel  beljoo?De.  .ffêen  m  öem  ontfcïjulDigen  /  até  Dat 
ÖP  Jt  fouDe  geDaen  Ijebben  tipt  een  pber  /  en  fonDer  op* 
fet  ban  eenige  oproer ,-  maer  Doe  Dattet  3p  /  't  i$  gua*  '* lp  geDaen/  cnalfulRen  onberDarDtcn  pber  berDtem" 
ftraffe.  „ 

^efeclacDtebolepnt3ijnDe/  ReerDe fijne iBajeftept 
Dem  toeDer  tot  Dte  ban  Den  $arlemente/en  fepDe:  &att 
isf  memant  ban  u  lieDen  /  Die  mp  niet  boo?  goet  acfit/  » 
al£  rjp  mm  ban  Doen  Deeft  /  en  boo?toaer  gp  tobt  w 
tenminften  eenier  ̂ jaer#  ban  Doen/  en  nocDtantf  u» 
gen^mp/  Die  fo  goet  ben/  betoont  gplieDen  u  guaet 
en  rebel.  gnDien  De  anDer  parlementen  /  om  Run  te* w 
genö  mijnen  Mik  gefteït  te  Debben/  oo?fafee  3ijn  ge*  » 
toeeft  /  Dat  Die  ban  De  fteligte  nieutoe  fafeen  berfoeftt » 
Ijebben/  ife  toil  niet  gebogen/  Dat  gplieDen  Deur  ulte*,, 
Der  toepgennge  ootfafee  fult  toefen  ban  andere  nteu* " 
totcïjeDen.  

" 
^nDenjare94-  en  9^  fotfe  u  IteDer  toefonde  een" 

berclartuge  op  Det  CDitt  ban  Den  im  1  f97.  belangen* » 
De  't  beDienen  ban  De  <0ffitien/  DaD  iR  belooft/  die  ban  » De  Religie  niet  te  booten  met  eenige  ,&taetof  ̂ ffitie  „ 
in  't  ̂of  ban  't  parlement.  3&aerna  Deeft  Deg  tijDs ,: beranDeringe  anDer  gelegentDepD  meDe  geb^arDt/  en 
nocDtan^DebiR  aoed  bertroutoen/  Dat  De  gene/  die" 
iR  in  eenige  Offittenftelle/  defeibebeDoojlijRfullenbe* n 
Dienen.  €n  fp^cefet  mp  niet  ban  De  CatDolijRe  «elt*  »> 
gie/  Dat  ift  maer  fferDtö  Defe  grote  CatDoujfeen  en», 
<aeeftelpe /  Die  Dutf  ItipDe  roepen/  begifte/  Den eenen ,. met  2000  Cronenaen25enefitten/  en  den  anderen  met 
4000  Cronen  jaerlijfefe  Senten  /  fp  fulien  niet  een" tooo?d  meer  RicRen:  geiijRe  oordeel  en  giffinge  mafee" 

„goed  gebonden  Ijebben  /  en  noodfaRelijR  totten  toel  *|  ift  ban  alle  andere/  die  Dun  fouden  toillen  ftellen  te*'» 
„ ftand  mijns?  ft\M  f  mijn  tyjtmtx  Conef^abf? /  mijn  gm$ Det  <ödict.   5^aer  3im  fc mmige  bofe  /  die  ftDö- '* 

nem, 

3» 
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,,ncn't  Quncïi  te  ïjaten ;  maer  tjet  is1  tipt  b?ecfe  banfïraf* , ,  fe  /  in  plaetfe  bat  öc  goebc  net  intact  ïjaten  /  om  be  lief- 
,,  bc  bes?  beugttf  toülc.  3Jn  ijcbbc  tod  m  ttoee  3£atijnfe 
>,beete%ntfgclccrt: 

593 

te  berfainclbe  maebt  Dan  «gpangien/  «Jtaltcn  { en  ban 
mnncn  niet  begeeft  Ijebben  conncn  manen  >  Kis  topfij; ne  fêtetoneu  geben^n/  fo  motten  top  üp  onö  bcflupteu/ 
bit  befelbentet  öoo?  mcnftljenijanbcn  berto02bcn3ijn; maer  alleen  boo?  ben  eeniöcn  en  ecutoigcn  raeb  en  bc; 
flupt  <0obe$  /  bte  ober  alle  fijne  gcfcljapene  Creatie 
reneene  blijtige  toacljt  fjottbet  /  iiie  ïjet  alfo  gecegeert 
Ijceft/  en  bat  bc  gene  bic  Ijciu  met  ben  name  en  fctjyn 
ban  neltgte  tegtn  Ijem  gefet  Hebben./  in  fijne  geeeebttge 
fane  /  tot  fcljanbe  3nn  gecomen/  fo  largc  fp  tm noem 
geftaenljcbbcn:  toant  top  genoeg  bebonben  Ijebben/ 
batbicbenComnn  ijebben  tegengeflaen/  bietjebbcn 
4Bo&c$  totilc  fdfjflf  tcgengeftacn  /  bte  alle  fijne  vaeb  f!a* 
gen  geregeert  ijceft.    £aet  0110  bcrljaiben  ben  ©2cbc 
beminnen  /  bte  <0ob  011.0  boo?  ben  Conititt  gegeben 
Ijecft/  en  alle  bpanbltjne  gemocberen  afleggen  /  en  boo? 
bitboo?-geiepbe  €bict/  't  toelh  bat  eenige  en  noot  toen* bige  mibbei  itf/om  befelbe  tcbeljcuben/ben  fclben  aen* 
nemen/  en  bte menfcljen/alo  burgeren eeneö  Coninte 
rijfe?  /  ja  bpna  eenbetr  &tab  /  cenigerlep  p?ibilcgtcn  en 
tè?pf)eben  goettoillig  neffen0  on#  genieten  laten :  3Clfo 
fal  't  gefcljteben  /  bat  bte  fo  Doge  en  ge  toenfeïjte  3ö?ebe  I met  cenen  onbctb2cnelijBettbanb  bet  eenigfjepb  falbcr* 
hnoopttoo?ben.Hlaet  onzoon  onfenb?omenConmH/bie 
0110  naef  t  <0oü  een  fo  grote  gocb-baeb  bp<8ob  benzee* 
re  te  toege  geb?ocïjt  ijceft  /  in  befen  leben  fo  bele  gcèöjs 
toenfetjen ;  engelijnmen  ban  ben  föcpfer  Stugujlo/  ben 

' jiUipnc.   HQcn tjeeft fjan brillen op?ocnen /  ompet te I ©?ebc-aenbanger ober be ganfcljc atèerelb/ fclj?nft/bat 
»  bcrricljten  tegen0  mijnen  toille  -y  maer  \p  beeft  geant-  bele  SLupben  /  alfmen  boben  te  bcgraeffeniffe  b?oeg/  fp 

(Fol.64"1'      Odcrunt  peccare  maliformidincpcenee, 
1,      Oderunt peccarebon:  -virtutis  amore. 
>,  <©ati0: 
5>  De  quade  haten  de  fonde  uyt  vreefe  van  ftraf, 

?,  De  goede  uyt  liefd'terdeucht,  ftaen  van  de  fonde  af. 

>,  l|et  iö  meer  ban  ttointig  jaren  gclcben/bat  infc  gele- 
>,  fen  Ijebbe/  en  nopt  berljaclt  al$  nu/  <0ob  gebe  bat  ih  b^ 
»,  Hennen  macD/toie  ban  u  licben  ïjet  guabe  ijact/upt  lief 
,•  be  be0  beticDtSJ/  op  bat  tn  moctjtc  jtraffen  iic  gene  bic 
»i  Dct  Daten/  tipt  bjeefe  ban  bc  ttratTe/  en  ban  ftillen  mp 
r  noc§  moeten  bcbannc  ban  bc  flraffe/  geltjlteen  &inb 
»t  boet  fijnen  ©aber.  ̂ Jft  Ijabbe  boo?  mp  niet  genomen  / 
»?  u  licben  Ijier  te  ontbiebcn  /  alief  gifter  ïjeel  fpabc.  <©e- 
"bcnRtljet€bictbacr  ban  ift  Ijtcr  fp?ene/  tó  ïjtt  gene 
♦'ban  ben  obcrlcben  Coninft  enooftljet  mijne ;  toant 
v  [jet  met  mp  gemaent  toerb  /  en  nu  ift  (jet  bebeftige  -,  en 
"  binbe  niet  gocb  batmen  cenfintf  meene  en  anberfins?  upt- 
''gebe;  en  Ijoetoel  fommige  anberc  fultts  mogen  gebacn 
»'  yebben  /  toil  ïjet  baerom  niet  naboen»  l£ct  Icfte  tooo2b 
"  bat  gp  ban  mp  fult  tjcbben/ijS/bat  gplteben  u  toilt  boo2^ 
"ftellch/  en  bolgen  ïjet  ejcempel  ban  ben  hertog  ban 

>•  10002b  /  bat  ijp  te  feer  tot  mptoaertö  berbonben  toaö/ 
''cnaenmijn  <©nbcrfaten/  onber  alle  todne  ïjp  altijbe 
^bebpfonberfletoil  toefen/  W  berepb  $  fijn  leben  te 
>'  toagen  /  om  mijnen  bicnfl/  om  bat  ih  ïjet  Stijn  tocber- 
"  om  tn  fijnen  flanb  gcb?ocötDfbbc/  in  fpijt  ban  bc  ge? 
»'  nc  Uz  't  felbe  gefocljt  Ijebbcn  te  beftrueren ;  Ijoetoel  ïjn 
"  b002tnaclö  felfiS  fijn  befte  gebacn  beeft  /  om  ïjet  felbe  in 

trottble te  ttellcn.  ï£eeft np  (öie 't  J^ooft  getoeefl  i$  ban  fullen  laten. 

toilbennictongaerncfTerben.  5Clfolaet  oniS  ooh/  W 
top  ben  boob  fo  na3ijn  /  boenen beftennen  /  bat  on0  in 
befen  leben  ban  <©obbceI  toelbaben  betoefen  3ijn/  en 
top  toillen  oon  ganfeb  toiliig  tipt  Ut  leben  fcljepben: 
<©etoijlctopbeConüUt^cnricumbcn  Bierben/  ben 
groot jïen  fiegent  ütft$  ConinftrijR^/  i)iz  bp  enfen  tij- 
ben  tjet^aberlanö  fo  bintoilisbeljouben  ïjeeft/  nacniaf 

'be1ligue)alfogefp20lten/  Ijoe  beel  temeer  gplieben/ 
"  W  ib  toecr  in  Ijaer  <0oebercn  en  Staten  ge|lelt  fjebbc/ 
'*  mp  beïjorenbe  te  geïjoo2famen.   ̂ oet  om  mijn  bib; 
"  Denö  toille  /  't  geen  gp  foub  toillen  boen  om  mijn  b2ep; 
''  gementen ;  gp  Ijebtcr  geen  ban  mp  te  bertoacfjten/  boet 
"  fïeclitsf  't  gene  bat  in  u  bebclc  /  of  bcel  cet  bibbe  ■,  toant 
"gpfuitct  boen/  niet  alleen  om  mijnent  toille/  maer 
y  ombe  gemccneruflc  en  toclbaert. 

3Re  *'    (entoerbcbacrnabeurbcbclbejSConinnsf/  f^tt€^ «Mts-  Wt  tn  ïjet  parlement  gebjacOt  /  ten  epnbc  fjet  albacr 
$cere    rjjpelp  geeramineert  foubctoerben.  <enDoctoelben 
S?ïo'  €oninlt  fijne  mecningc  toel  bupbeltjft  berclacrt  ïjabbe/ 

iuiuus '  en  bat  biebanben$arlemente  üc$  Coninrernft  fagen/ jjetftctttr0ijjai;en  üaernocö  bele/  W  feer  fiertnecfoclijK  baer 
ÜSiïH  tegen  toaren  -,  ban  nc  öacb^-3|eere  3la3arutf  Cogue^ 
S?5«»üuö/  betoclftealttjtjjacnbcjijbe  banbeaigeurjsge* 
itment/  ujCCft  jjja^  /  Reeft  tegen  öenlupben  in  een  fcljone  #ra? 
lmfl  tic  bertoont  /  bat  besf  Coninttf  toille  feer  gocb  /  eerlön 
ïfnüa    cnbetamelijlitoaö/  om©?ebe  btnnentf  Eanbssteon^ 
i*w    bcrlioubcn  /  en  bctoeeö  /  bat  ben  25urgerlijRcn  &rtjg 
ten/  act^  ©janbrijfe  bpna  ten  onberen  gcb?acljt  öabbe/  en  batter 
K»   öecnfcljabelijfter  bergift  tas/  om  be  Coninferijnen  in 
kt  t;e.s  Sen  aronb  te  berberben/  ban  ben  intoenbigen  burger- bengronb 
O.1*1."    Uiten  ïarijg  /  rabct  baerom  /  batfe  ben  m&t  ««*»/ 
4Comnr'  enib-öComnHsStoijfc  boo2ficDtigï)epb  /  berejte  bcbe, 

len  /  en  fijnen  boo2gefclj2Cben  raeb  bolgen  /  fijnen 
reebtmatigen  raeb  en  gebob  gcljoojfamcn  /  fijn  ge^ 
recljtigftcpb  /   befcljepbcnrjept   en  grote  geftljtnt* 
bepb  /  in  faben  te  oojbeelcn  /  in  geen  ttoijfel  tfcllen  /  na* 
btcn  fp  bem  (jaer  leben  /  (©ocberen  /  3©?p0epb  en  alle 

bat  fp  Ijebbcn  en  befitten/  fcfjuïbig  toaren  ■,  en  bat  be 
4Prantopfen  Ijarc  Coningen/  W  tjem  boo?  retljtbecr* 
bigc  fuctcffie  gegeben  3ijn  getoeefl/  altijd  tn  ccren  Ijeb* 
ben  geljouben  /  al0  be  gene  bctoelne  ijen  ban  ben  ̂ emel 
nefenben  toaren:  ̂ ouben  top  ban  (fepbeljp) befen  Co* 
iiinn  /  betoelhc  boo?  <0obö  boo2fientginge  /  tot  op  bcfe 

rTcljoo2famcncnnaefi 

top  fijn  decreten  en  groot  bcrfïanb  tnbtt  ̂ Decreet  ge- 
fielt  /  met  een  tegen  decreet  omftoten  /  bic  alle  be  gro* VI.  3l>eei. 

Ocnöoetoelbefe^^an^  grote  acljtbaerfjept  fo  beel 
te  toege  tyacöt  /  batfe  rcfolbeerbcn  be  betotlligingc  ban 
ljct€bict/  mibö  bat  in  eenige  poinctcn  eenige  beran* 
oeringefoubcgefcljieben/enbebenbenContnn/  beo?  ièuppiu 

ben^eerc^efibent^eguier/  fctere^uippltcatie  en  J"'fn 
öemonflrantten  obergeben/  baer  in  fp  be  rebenen  ber*  "on» 
tjaelben  /  toaerom  p  goet  bonben  be  beranberinge  alfo  fttantfr n 
te  boen..    ̂ eCcninn  te  rebenen  gctjoo2t/en  be  öe-  ̂ n  pet tnonfltantiengebifiteertbcbbenbe/  tjeeft  bie  ban  bcnS?Jt 
©arlemente  benfeitienbcn  5Pefc?uary  1  f99.  toeberom  ban  pa» 
bp  Ijem  ontboöen  /  cnbe  <0cbej;utecrbe  bcr  felber  bco2*  ̂ 3'atn 

geljouben  be  nabolgenbe  leben.  ^0t 

K  hebbe  ontfangen  de  Supplicatien  en  Remon-  S1^"811 ftrantien,  van  mijnen  Hove  van  Parlemente ,  ̂onmft 
lbo  wel  mondelinge ,  als  by  gefchrifte ,  die  my  ban 

aengedient  zijn  door  mijnHeere  denPrefident  ̂ ?a"ft' 
Se^uier.    Ik  fal  altijd  goetwillichlijk  en  in  danke  ont-  Sc&cptt» 

fangen  de  Remanftrantian  ,   diegyaen  my  doen  mlt,teetbe 

als  van  de  gene  die  tot  mijnen  dienlte  geneycht  ïijn,  ot'Jangn aeneycht  behoren  te  wefen.    Uwe  lefte  vertoninge  »mte 
hebbe  ik  mijnen  Rade  laten  (ien ,  en  hebbe  doen  herftel-  jjeefc 

len  mijn  Ediö,  of  veel  liever  het  Edi&  van  de  overleden  J00{J'* 
Conink  in  veel  Articulen,  fo  wel  op 't  gene  gy  my  ver-  g™  l6 
thoont  hebt,  als  op 't  advijs  van  mijnen  Rade.    Ik  wil  ?  tb:w 

geloven ,  dat  /ommige  onder  u  lieden  inlicht  hebben  ge-  rp  1^99. 
nomen  op  de  Religie;  maer  de  Catholijke  Religie  kan 
niet  onderhouden  worden  dan  door  Vrede,  en  de  Vrede 

van  den  ftate  defes  Coninkrijx ,  is  de  vrede  van  de  Ker- 
ke. Hebt  gy  dan  Vrede  liet,  fo  hebt  gymy  ook  lief.  Dat 

moet  gy  bewijfen ,  het  gene  gy  niet  gedaen  hebt ,  twijfe- 
lende van  my .    Want  gy  doet ,  dat  ook  vreemde  mijne 

Vyanden  niet  hebben  willen  doen :    en  ift  niet  wat 
fchoons?  Alle  Princenvande  Chriftenheyt  houden  my 

voordenoudftenSonevande  Kerke ;  voorden  Alder- 

Chriftelijkften  Conink:  Den  Paus  hout  my  voor  Ca- 

tholijke, en  gydie  mijn  Parlement  zijt,  wilt  my  doen 
geraken  in  miftrouwen  by  mijne  Ondcrfaten,  en  wi.t 

datfe  twijfelen  van  mijn  gelove.  Ik  ben  Cathohjk,Catho- 
liiken  Conink^oomfchCatholijk^iet  Catholijk  Iefujtis. 
TUVrnnpdeCatholiikrelefuiten.  Ik  ben  ruet  van  tge- Ccc  5 

voe- 
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voelen  en  fin  van  fodanigen  volk  ,  of  haers  gelijken ,  die 
moordenaersvanComngen  maken,  enbetroutgy  niet 

de  woorden,  diegyvanmy  hebt  gehad:  Den  Pausen 

den  Conink  van  Spangien  hebben  mijnen  woorden  ge- 

love  gegeven,en  gy  wiltdaer  opgeen  betrouwen  hebben? 
Mijne  meyninge  en  voornemen  is  te  behouden  den  ftate 

deles  Coninkryx ,  die  ik  \  creregen  hebbe ,  dit  kan  ik  an- 
ders  niet  doen  ,  dan  door  Vrede.  Ikwetewel,  datmijn 

Coninkrijkniet  kan  in  behoudenifie  blijven,  dan  door  de 

onderhoudinge  van  de  Catholijke  Religie  ;  maer  noch 

Religie ,  noch  (taet  kan  behouden  wefen ,  dan  door  mij- 
ne perfone.  En  daerentuflehen  nochtans  zijnder  geeften 

dwaellijkverleyddooriüperftitien  van  arme  geeftelijke 

peribnen  in  ontalhjke  faken ,  diemen  fecht  te  wefen  ,  en 

nochtans  niet  en  zijn  :  fo  verre  ook ,  datter  een  by  my  ge- 

comen  is ,  vragende  oftmen  twee  Kerken  te  Parijs  ma- 

ken foude,  d'eene  van  Catholijken,  d'andere  van  Huge- 
noten.   Haer  advijs  neme  ik  niet  qualijk ,  en  indien  men 

myeenige  geve  dat  goed  is,  fogelove  ik 't:  Maer  men 

moet  maken  op  te  houden  deva'lfche  geruchten  en  fpra- 
ke,  men  moet  geen  onderfcheyd  meer  maken  van  Ca- 

tholijken en  Hugenoten  ;  maer  i'y  moeten  alle  goede 
Francoylcn  welen  ,  en  moeten  ook  de  Catholijken  be- 
keeren  de  Hugenoten,  door  exempel  van  goet  leven. 

Maer  nun  moet  geen  oorfake  geven  tot  de  quade  geruch- 
ten, die  door  't  geheel  Coninkrijk  verftroyt  worden } 

waer  van  gy  de  fchuld  hebt.    Wanr  by  gebreke  dat  gy 

niet  tertlont  hebt  bewillicht  in  het  Ediót,  lechtmen  in  ver- 
fcheyden  plaetfen,  dat  hetzy  het  Ediót  van  Januarij ,  en 
dat  het  zy  een  coleur  van  Godtlal.icheyd  der  Jefuijten,  die 

uytgemaekt  hebben  den  moordeiiaer ,  die  door  raed  van 
de  Jefuijters  van  Lottheringe  onlanks  gecomen  is,  om  my 
om  te  brengen.  Gy  lult  de  oorfake  zijn  van  mijne  dood, 

indien  gy  my  niet  gehoorfaem  en  zijt.    Want  dele  Ca- 
tholijke Jefuijters  tullen  doen  geloven ,  dat  in  mijn  Ediót 

itacn  fulke  dinge ,  die  daer  niet  zijn.    Ik  wete  wel ,  dat 
de  Catholij  ke  het  meefte  getal  maken  in  defeftate;  maer 

fy  zijn  niet ,  enconnen  niet  zijn ,  dan  alleen  door  my.  Ik 

hebbe  een  voornemen  van  langen  tijde,en  begeere't  ïèlve 
te  volgen ,  't  welk  is  de  Kerke  te  reformeren.  Dat  kan  ik 
niet  doen ,  fonder  Vrede.  Het  is  niet  mogelijk  de  Huge- 

noten te  bekeeren  metgeweld.Ik  beneenConink  als  een 
Herder,  die  niet  wil  ftorten  het  bloed  van  mijne  Schapen; 

maer  defelve  vergaederen  door  foetheyt  en  goedertie- 
(Fol.65)  renheyt  eens  Coninks ,  en  niet  door  cracht  eens  Tyran- 

nes.Ik  wille  maken  dat  de  geeftelijke  van  goet  leven  zijn: 

Tot  welken  eynde  ik  ook  lommige  Benefltien  hebbe  ver- 
leent aen'ettelijke mijne Dienaers,  opdatfehaer  kinde- 

ren opbrengen  mogen  ,  en  bequaem  maken  tot  bedienin- 
gen van  de  Kerke.   G  y  verhindert  mijn  voornemen  door 

de  beroerten  ,  diegy  onderhoudet  in  't  Coninkrijk  met 
uweitijf-lïnnicheyd. 

Ik  hadde  alleen  den  fpronk,  om  beroerte  te  maken  on- 
der die  van  de  Religie,  doen  ik  my  weder  begaf  te  Tours 

met  den  overledenConink,niemand  wiftemeer  wat  weg 
te  nemen  om  hem  te  beroeren.     Door  uwe  weygeringe 

Heere de  Bellievregoet  getuyge  is.  Als  ik  Paysbegeerde, 
enmetmy  mijn  Heerede  la  Noveen  andere,  Blacon  en 

fijns  gelijke  die  Oorloge  fochten ,  noemden  ons  de  ftom- 
me  honden.  Ik  moet  u  wat  vertellen  van  twee  peribnen 
van  Religie,  dieby  myteRoüanquamen  ;  huren  naera 
wil  ikfwijgen  in  dele  vergaderinge.  Een  van  dele  twee 

maekte  voor  my  een  groot  verhael  op 't  ftuk  van  de  Re- 
lige ,  en  ook  op  't  gene  hy  feyde  alles  verlaten  te  hebben , 
om  fijne  Conlcientie  vry  te  houden,  en  dat  hy  liever  wil- 

de de  wereld  verlaten,  dan  fijne  ziele  quetlèn.  Nadathy 
al  gefeyd  hadde  dat  hy  wilde ,  begon  ik  te  feggen :  Mijne 
Heeren,  gelooft  daer  niet  van.  Waer  over  hy  hem  tot  my 
weder  keerende,  leyde  :  Heer  Conink,  Waerom  ?  Ik  ant- 
woordehem,  dathy  degene  was  daer  van  ik  dachte  te 
fpreken ,  en  datmen  niet  mofte  geloven  't  gene  hy  feyde , 
om  dat  fo  dikmaels ,  als  eenige  Edicten  uy tgegaen  waren 
tegen  die  van  de  Religie ,  hy  ter  Miflën  gegaen  hadde ,  en 
wanneer  't  niet  met  een  genoech  was ,  iö  pleech  hy  twee 
te  horen.  Belangendedenandere,  die  my  diergelijke 

verhael  wilde  maken  van  de  Religie  en  van  de  Confcien- 
tie.  Ikfeydehem:  Gyweet  wel  dat  gy  zij  t  een  rover, 
een  dief,  ja  een  verrader,  al  zijt  gy  van  mijnen  Rade ,  ik 
faluwech  jagen. 

Sijne  Majeftey  t  defe  woorden  fprekende,leyde  de  hant 
op  den  arm  van  de  Cancelier.Gy  kent  niet  het  quacd  van 
mijn  Coninkrijk,  niet  meer  dan  het  goed,  fowel  altijd 
nietalsik.  Ik  kenne  alle  fiekten,  die  daer  zijn,  enmach 
ionder  beroemen  feggen ,  dat  ikfe  beter  kenne  dan  alle 

Coningen  die  voor  my  geweeft  zijn.  Ik  wete  ook  de  re- 
medien  daer  toe  dienende;  want  de  plaetfen  daer  ik  ge- 
weeft  ben,hebbenfe  my  geleert.  Het  welke  ik  niet  fo  wel 
hadde  connen  weten,  ibnderde  ervarentheyt,  die  ik  daer 
van  gehad  hebbe  Ik  hebbe  begeert  twee  houwelijken  te 

maken ,  d'eene  van  mijne  Surfer ,  dat  hebbe  ik  gemaekt ; 
d'andervan  Vrankrijkmet  dePays.  Dit lefte  heeft  niet 
connen  wefen ,  dan  alleen  door  Pays ,  en  geen  vatte  Pays 
falder  zijn ,  alvoren  dat  in  mijn  Edict  bewillicht  zy.  De 
weygeringe  die  gedaen  is  by  myne  andere  Parlementen , 

om  te  bewilligen  de  Declaratie  van 't  Jaer  IÏ94-.  is  oorfa- 
ke geweeft ,  dat  de  Hugenoten  meer  geeyfcht  hebben  te 

Chaftellerant ,  danfe  oyt  te  voren  gedaen  hadden.  De 

voornaemftevan  henlieden  die  daer  waren ,  en  die 't  wel- 
varen lochten,begeerden  op  my  datter  Raedsheeren  fou- 

denzijn  in  't  Parlement  Maer  de  meefte  ftemmenvande 
oproerige  en  muytmakers  droegent  wech,gelijk  gefchiet 

in  uwe  Vergaderinge,  als  door 't  meefte  getal  de  befte 
opinie  overftemt  wort.  Myne  Officieren  van  de  Juftitie 
zijn  mijn  rechten  arm :  Nochtans  fal  ik  ook  wel  behou- 

den den  ftate  des  Rijks, wefende  maer  flinks.  Het  is  waer 
ik  fal  moeyte  hebben ,  maer  niettemin ,  ik  fal  hem  beter 
bewaren,  dan  gy  uwen  ftaet.  En  indien  ik  een  Sone  heb- 

be, ikbenverlekertdathy  Conink  zijn  fal;  maeronder 
u  lieden,  die  daer  zijn  Prefidenten  ,  Raedsheren  en  ande- 

re Officieren  in  mijn  Parlement,  zijn  niet  verfékert  dat 
haer  kinderen  na  haer  't  felve  zijn  fullen.  Als  ik  de  vercla- 
ringedede  in  't  regard  van  de  Officieren.in  't  jaer  1594. 

hebt  gy  de  Hugenoten  oorfake  gegeven,  om  oorlof  te,  hadde  ik  ulieden  belooft,  dat  ik  geen  Raedsheeren  noch 
begeeren  van  haer  te  mogen  vergaderen.  Indien  gy  de 

Hugenoten  geld  gaeft ,  foudet  gy  niet  fo  veel  voor  hen 

doen  als  gy  gedaen  hebt?  Alfmen  Edicten  was  makende 
tegen  die  van  de  Religie ,  doen  ik  by  hen  was ,  fprong  ik 
op,  en  maekte  capreolen,  feggende:  God  zy  geprefen , 

want  corteling  lullen  wyvicr  duyfentfterkzijn,encorte- 
ling  fesduyfent  ,het  welke  ten  eynde  ook  alfo  gefchiede. 
Want  de  gene  daer  van  geen  hope  was  geweeft ,  werden 

gedwongen  om  haer  te  vereenigen  met  ons.  Het  is  on- 
trent vijfentwintich  jaren  geleden,  dat  ik  Overfte  ben  ge- 
weeft van  die  van  de  Religie.  Ik  wete  wie  dat  Oorloge 

en  wie  dat  Vrede  fochte :  Ik  kenne  de  gene,die  oorlooch- 

den  voor  de  Catholijke  Religie :  weteook  wie  't  felfde 
deden ,  om  haer  eygeneergiericheyd,  wiedatuytparty- 
fchap,  wie  dat  alleen  maer  begeerden  te  pionderen  en  ro- 
ven,onder  die  van  de  Religie.  Daer  zijn  geweeft  van  alle 
foor  ten.  Evenfo  wel  ook  onder  de  Catholijken.  Ik  heb- 

be grote  moeyte  gehad,  om  te  maken  de  Hugenoten  ge- hoorfaem te  zijn ,  daer  over  den  overleden  Conink  veel/ 

andere  Officieren  foude  ftellen  in  mijn  Parlement ,  dan 
alleen  Catholijken.  De  weygeringe  van  te  bewilligen  in 
defe  verclaringe  te  Bourdeaux  en  elders,  heeft  veroor- 
faektte  begeeren  datter  Raedsheeren  van  de  Relige  fou- 
den  zijn  in  Parlementen.  Het  welke  ik  hen  toegelaten 
hebbe,  om  de  nootwendigheyt  van  myne  fake.  Ik  dachte 
door  middel  van  verdruckinge,  dat  ik  het  quaed  foude 
mogen  remedieren,  'twelkinmijn  Coninkrijk  quam , 
door  ongebonden  en  ongebreydelt  getalvan  Officieren. 
Den  nood  die  de  wet  van  de  tijd  is ,  heeft  gemaekt  dat  ik 
nu  dit ,  en  dan  wat  anders  fegge. 

Ik  wil  niet  meer  perfonen  fetten  in  't  Parlement,  dan  in 
luiken  getal  als  begrepen  is  in  mijn  Ediót ,  overmits  myne 
faken  tot  fulx  my  aenwyfen.  Ik  wil  ook  geen  generale 
Luytenanten,noch  yemant  van  mijn  generale  Procureurs 
ftellen  over  de  Steden,  in  welke  wcynige  Catholijken 

zijn.  'T  gene  ik  u  fegge ,  gefchiet  daerom,  dat  het  welva- 
ren van  myne  faken  fulx  vereyfeht.  Ik  wil  Catholijke 

Officiers  ftellen  in  de  Steden  die  de  Hugenoten  hebben  , 

te  lijden  heeft  gehad  in  fijnen  ftate.  Ik  hebbe  altijd  Vrede    En  voor  een  exempel :  Ik  hebbe  begonnen  te  Nifmes, 
begeert.  Ik  ben  alt  ij  t  goet  Patriot  geweeft,  waer  van  mijn  j  alwaer  ik  geftelt  hebbe  een  Viguicr,  wefende  Catholijk, 

niet 
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niet  fegeftftamde  dat  die  van  de  gepretendeerde  Gere- 
formeerde Religie,  vijfthienhondert  Cronenmcer  aen- 

nocDte  in  (jaren  boo2fpoet  berooobaerbigenbe    maer 
om  Datfe  Dm  lieten  beDunhen  /  Dat  tuicc  DooD  De 
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boden  dan  de  Catholijkc ;  waer  van  M.  H.  den  Conefta-  Coninft  gclcgentljept  fOÜÖC  gebttV  0111  te  IJOutoclrilm  / ble  goede  getuygc  is.     Segt  den  genen  die  zijn  van  mijn  en  om  feinDer  en  «Erfgenamen  iot  ttt  flttceflïe  DcS  Cc 
t  gencrael 

Parlement,  en  niet  tot  mijn  Parlement  in 

maer  elk  een  in  fijn  oorc ,  '"t  gene  ik  u  nu  Icgge  van  mijn 
voornemen, nopende  't  getal  vandc  Raetshecren.  Ik  heb- 
be  lietmijn  Parlement  van  Par  js  boven  alle  andere.Want 

het  is  niet  met  geld  verdorven ,  maer  in  't  meeftedeel  van de  andere  word  de  Juftitie  vercocht ,  en  die  twee  hondert 
Cronengeeft,  wint  het  van  dengenen  die  min  geeft.  Ik 

wete  het  wel  'Tandere  tvden  hebbeik  geholpen  om  de 
beurten  te  ftofFeren ;  want'c  felve.diende  tot  myne  parti- 

culiere aenflagen.  Nu  dewyle  ik  lbgoet  gevoelen  van  u 
hebbc,  bewillicht  in  mijn  Edict.  Ik  hebbeu  te  verwitti- 

gen, datuweuytftellinge  hebben  oorfake  gegeven  tot 
vreemde  beroerten;  want  men  heeft  derven  Proceflèn 

maken  tegen  't  Edict  te  Tours,  te  Mans  en  anderfints,om 
de  Rechters  in  te  blaien  het  Edict  te  ïugge  te  houden.  Dat 

isnietgefchiet  dan  alleen  door  quade  t'lamenfpanninge. 
Belet  dat  fulke  dingen  niet  meer  gebeuren.  Ik  hebt  myne 
dienaers  gefey  t ,  ten  eynde  fy  daer  in  hen  gedragen  na  be- 

horen en  haren  laft;  het  ftaet  niet  telydendatmenmy  in 
haet  foekt  te  brengen ,  om  dat  ik  geaccordeert  hebbe  die 
vande  Religie;  want  het  is  wel  mijn  Edict,  maer  inder 
daed  felve  ift  anders  niet  dan  het  Edict  van  den  overleden 
Conink  ,  dat  gy  gefien  hebt ,  en  daer  in  gy  viermael  hebt 
verwillicht ,  maekter  nu  een  eynde  af  na  mynen  wille. 

Als  defe  propooften  alfo  van  den  Conink  gehouden 
waren ,  wiert  lyne  Majeft.  gebeden  van  mijn  Heere  den 
Cancelieren  mijn  Heere  de  Belfievre.te  willen  doen  ver- 
ftaen  defe  Gedeputeerden  van  't  Parlement  't  gene  fyne 
Majeft.  bevolen  hadde,aengaende  't  ftük  dat  te  Clermont 
in  Auvergne  was  gebeurt;aldaer  hy  haddegelbnden  mijn 
Heere  den  Raets-hcere  Myron,om  dejuftitie  te  bedienen, 
in  plactfe  van  deafgefette  Ófficieren:Waer  op  mijnHeefe 
den  Procureur  Generael  beginnende  tefpreken,om  hen- 

lieden te  ontfchuldigen.  Sijn  Majeft. antwoorde:Het zijn 
uwc  Lantflieden ,  het  is  u  niet  behoorlijk  daer  van  te  fpre- 
ken.    Op  't  welke  den  voorfz  Heer  Procureur  antwoor- 

dende ,  dat  die  van  Clermont  fyne  getrouwe  Dienaers 
waren  geweeft :  Seydede  Conink;  dat  het  niet  genoech 
was,  fijn  leven  lank  wel  gedient te  hebben,  indien  men 
daer  na  fynen  Conink  ombrocht  of  dede  ombrengen; 
want  die  fulx  dede,waer  niet  min  fchuldich ;  dan  de  gene 
die  fijn  leven  lank  vyandt  waer  geweeft. 

$et  €*  Cnnbeuja  toert  fjet  CDict/ na  lange  Difpupt/berbriU 
niet  tocctftfjt/  gcregtflrccrt  en  Den  25-  5peb2tiarij  gepubliceerd  en 
scpubiif  &e  Coninft  02DineeröeCommiffarifen  tn  alle  P20bnv teert. 

tien  /  om  o?D?e  te  (tellen  /  Dat  alles  mette  geboeglpfte 
nuDDelcn  in  effecte  fouDe  too?Dcn  geftelt.  2fllDuS  is  Dit 
CDict  D002  DeS  ConinftS  epgen  pber  D002  gedongen  en 
ten  effecte  geb2ac(jt7  en  alfjoetoel  bcpDe  pactpen  /  noclj 
Catljolijften/nocï)  C5erefö2mecrDe/  niet  Dit  €Dict  niet 
bolcomentlijft  te  b2eDen  toaren/  fo  begon(ten  fp  norf> 
tans  allensftens/  ria  De  publicatie  ban  Dien/Den  bepDen 
Daer  na  te  fcDicften  /  en  reDelijften  te  beDan&en. 

ntnhrijr  te  mogen  betomen/  't  toelu  De  Conïnft/  fo  tcuïnc fp  leeföe/  om  oie  immemenbc  liefoe  Die  Ijuljacc  roe* ö2oeg/niet  fouDe  gcöacn  Uebüen  /  fo  toel  ftoriö  fp  tn  fijne 
gratie  /  en  toijt  Ijeni  aitots  met  nicutoc  bamiDfchaucn 
fe(t  eringe  fulfts  te  Beiteben  /  Dat  ijn  toei  boo2  hem  ante  * 
men  IjaDDe/  Daer  tot  fijn  Coningmnc  te  treiitocn  Dan 
D002  De  rebenen  Des  CarDinaels  De  JiDeDices/en  tuecfe 
ban  onrufïe  bes  tfyfts  /  bcrftaenDc  Dat  Den  óaus  fulr 
niét  toegelaten  foube  ïjebben  /  liet  Ijp  fuift  bTfocft  na/ 
Doetoel  bele  Het  /  nocO  Daer  boo?  fjielDen/  Datbp  fulfts 
nocljepnbelnft  fouöegebaenljebben/  fo  fji  in'tleüen  ge* 
bleben  Ijabbe/'ttoelft  nu  met  Ijaec  DooD  céffeerbe.  iiaaer De  Coninft  /  om  Defe  öjoefïjcpb  te  bergeten/  beeft  ftclj 
Daer  na  toeDer  tot  een  anber  begeben/namcntlnft  '|Ra* 
Dame  b'4cutrages/bie  Ijem  ooft  ('pels  genoeg  beroeftent fteeft/oon  na  Dat  f  jp  al  getrout  toao  aen  H9aria  De  |tëe* 
DiceS  /  3&icljteban  Den  *a?oot-^ertog  ban  Coftaha  of 3FI02cncen/Daec  top  liietboo?  mentie  ban  gemaent  Ijcü- 
ben/oonna  Dp  al  üinDccen  bp  Defelbegetecit  IjaDDe. 

T&  Defe  maentr  ban  Sobember  /  en  ook  in  «Dctober/  -.„„.^ 
J-liep  De  fp?ac«  oberal  fecc  (leeft/  Dat  De  «©imtfc  ©02^-  ©miiUi 

(ten  nocD  ban  meeninge  toaren/Den  itijbs-boDcm  "tebergabc^ 
Doen  rupmen  /  fo  toel  ban  De  ̂ paenfe  als  ban  't  ̂ta-  Li,18l etl tifeftrijgsbclfe/  en  Dat  fp  tot  Dien  epnDe  bcrfcbepDcn  &,  o T 
©ergaDeringe  IjielDen  /  en  beel  ̂ iijgsbolb  toilDen  t>e" 

aennemen.    <Dc  peeren  Staten  <U5enerael  fcli2ebcnp,)hsf-r- tot  Dien  epnDe  berfc IjepDen  b?ieben  aen  De  bowf5  <Dupt^  f.Sï  en 
fe  ©o?(ten/  en  ooft  aen  Den  ̂ ertoge  ban  Clebe  enDe  »anaiie 

Cleeffe  üaDen  /  berdarenDe  Dat  fp  niet  ban  meeninge  »»-«,ul»B 
toaren  /  op  eenige  Mmvate  Bojften  3£anDen/  of  Den  3f' 
j£.I5Üfts,-öoöempetS  te  p^etenDeren;  maet  met  Ijtt tjaee  toel  te  b?eDen  toare  /  flilftsfp  felfS  met  ftft  bloeD 
banDefjaretoel  öaDDen  betoont/  fo  Dat  fp  mecnDen 
Denï|.  ïiijfte  en  De  nabup?  Neutrale  ©ojfïcn  /  goeD^n 
Dien(lgeDaen  te  Debben/  fo  met  menigbulötge  toacr^ 
fcrjoutoingen/  aiap^efentatten/  ban  Dat  fplnnDenbe^ 
ireeDtoaccnfjacr  met  DenlupDen  tegen  eene  b?eemDe 
gefocfite  giootfigDepD  en  tpjannije  te  (tellen/  en  Den 
algemeenenBpanD/  bvinfonabpliggcnDeen  fcljaDc- 
lijftejFeonticcen/  aftetoerenentebecD2{jtirn:  feaer 
Det  toas  aï  te  bergeefS/  fp  lieten  Oaec  terftonb  in flaep 
toiegen  /  ais  De  ̂ paenfe  maer  eens  lieten  lupDen  /  Dat- 
fe  fouDen  bertreeften  /  fo  toas  alle  Ijet  ongelijft  l>aer 
aengeDacn  /  ban  ïjet  bermoo^ben  ban  <02aefujfte  pec^ 

fonen  /  (CDelen  en  2502geren/  't  bei'craeïjten  ban  332011- 
toen/  <0eettelijftegjutfi*outoenenc^aegDen/  't  ber- b?anDen  ban  Ifuufen  /  ̂cfnmren/  Jeroen  /  en  Ijet 
berobenban  alle  ftarc  «onberbanen  <6oeDeren/  tee^ 
(tonö  bergeten  /  bpfonDec  als  fp  Daer  toe  pet  contribue- 

ren fcuben  moeten  ■>  fp  riepen  toel  lupDe/  Dan  bolgDe 
fonDerlingcnietanDerS. 

m  o,    t-v  €n  tienDen  3Cp2il  i  f9  9-  i$  ge|to?ben  en  feer  (jaelte^ 
bjttööcn  L^ip  binnen  parijs  oberleDen/  DefcDonc  <0a(melt 
ftftine   D'€ftree/  J^ertoginne  ban  25cauf02t ;  De  Coninft  toas 
<fcaü?«eie  bmnen  parijs  niet/en  0>(t02f  fo  Ijaefteujft/Datmenuem 
veümi  ̂   fjacft  niet  conDe  ontbieDen.  <©e  25oDe  Die  uptgefonDen 
SS?'   toer  De  na  öen  Coninft  /  om  hem  De  tijDinge  te  béngen/ fean      ts  Den  Coninft  tufleften  toegen  ontmoet  j  toelfte  tijDinge 
5  cfU9   Hem  fo  ter  Ijerten  ging/Dat  öp  in  ftjne&oetfe  in  onmacfit 
w       biel/in  De  armen  ban  fijnen  groten  ̂ talmeefter ;  Docb 
/rol66^toeDeromtoatbecomen5ünDe/  recD  ïjp  toeDerom  na 

{    '   '  5pontainebleau  /  fonDer  Ijet  DoDe  Itcöaem  te  toillen  aen* 
feftoutocn/om  De  D2oef  Dept  geen  boeDfel  te  geben.  ̂ p 
(to?f  beb2ucljt  5ijnDe  mette  bjucbt  /  Die  bpna  bolD?agen 
toas.    mile  De  b002nacm(tc  peeren  DcS^ofS  Droegen 
rouftleeDerenom  Des  Coninfts  toille  /  Ijoemel  De  mee- 
ftenDeelhepmelijftberbnjD toaren/  niet  Dat  fp  gefjaet 
toas  i  toarit  Daer  toe  gaf  fu  geen  oo2fafte/Detoijie  fp  feer 
geboeglijften  toas  engoctacrDig/  niemanD  ecnig  quaeD 
gclaet  tonenDe/nocftte  Daer  in  Dare  grote  fcDoonljeDen/ 

D€n  eerftcn  ̂ >eremb2is  ï)ccft  JTEXe  ©20utoe  De 
^2ince(Teban  ̂ abarre/  eenige  ̂ ufrer  Des  Co^ 

ninr  ban  ©2anïtrijft  /  i^ertoginne  ban  ©ar/  (Je  feftere 
©erclaringe  in  D2UÏ1  uwgegeben  /  aengaenDe  Den  wpu 
ganft  ban  feftere  ̂ ifpütatte/  geljouDen  tot  $antp  in 
^o?epnen  /  tufïcïjcn  lBonfieur  Conet  /  23eDienacr 
Des  <éoDIijften  3©oo2DS  /  enDe  f)ater  Commelet  %v 
fui) te  /  UipDenDe  als  bolcDt  J 

CATHARINA,  eenige  Suftcr  des  fdmljLt 

)ninks ,  PrinceflTe  van  Navarre ,  Hertogin-  tIn8Cj 

Y 
Coni 

ne  van  Bar  en  Calabre,  Gravinne  van  Ar-banmntt 
rnagnack  en  te  Thodrat  ,  Mark-Gravinne  ^r»u,^ 
vanLimoges,  &c.  Certificeren  ecnen  yege-  If $t  [,ail 

lijken  die  dit  aengaen  mach,  en  merkelijk  den  gelovi-^abfit» 

gen,  dat  wy  eén  fondcrlinge  welgevallen  hebben  ge- J^'8» had,  van  dat  de  Heere  Colier,  Bedienaer  des  Godlij-  Dcs  £0, 
ken  Woords ,  onfe  lefte  fchrijvens  ontfangen  hebben  ninks 

de ,  fich  terftont  by  ons  heeft  vervoecht  in  defe  Stad  van  •«» Nancy ,  op  defelve  tijd  als  wy  in  verfcheyden  manieren  tqf,/atn, 
«refolliciteert  wierden  om  onfe  waerachtige  Religie  te  gaenöe 
ö  Cc  f  4  ver" 



q6
 öe«  upt<! 

g.ir;fc 
toan  f'cüt  s 

jsuratte  / 
tnffcijcn 

flfUC 

CoiICt/ 

23etfe* 
naer  örö 

fien 
a?oo?t.s/ 
en  $  itet 
«Totnme.' 
iet  üc- 
fujjt. 

Het  fes  en  dertigfte  Bock *59?- 
veranderen ,  en  de  genoemde  Catholijke  Roomfe  aen 

te  hangen,  zijnde  ter  ielver  oorfake  leer  belwaert  in  ons 

gemoet,  niettegenftaendewy  wel  waren  gerefolveert , 

itantvaftelijk  te  blijven  inonsgeloveals  zijnde 't  felve  ge- 

gront  op  het  eenige  en  waeraentige  Woord  G  ods.  Der- 
halven  wy  wel  hebben  willen  bekennen  en  betuygen  aen 

eenen  yegelijken  by  defen,  dat  wy ,  ïö  wel  door  de  Pre- dicatien  van  den  voornoemden  Heere  Coüet,  als  door 

fijne  familiare  propooften ,  gelijk  ook  door  fijne  goede 

en  pertinente  antwoorden,  getogen  eerftelijk  uythet 

Woord  Gods ,  en  voort  vcrgefelfchapt  met  vele  fchoo- 

ne  fpreuken  der  Oud-vaders ,  der  eeriter  Kerke ,  dewel- 

'  ke  hy  gaf  aen  den  Heere  Commelet  Jefuijt ,  in  de  tegen- 
woordicheydvan  fijne  Koogheyd  van  Loreyne,  onfen 
feer  weerden  Schoon- Vader ,  van  mijn  Heere  onfen  feer 

waerden  Man  en  Bruydegom ,  van  mijn  Heerden  Hee- 
re Cardinael  van  Loreynen,  onfen  lieven  en  weerden 

Schoon-Broeder .  en  van  een  goed  getal  van  andereper- 

fonenvanallequaliteyten,  fövan  d'eeneals  de  andere 
Religie  ,  ons  felven  bevinden  grotelijks  vertrooft  ,  en 

verfterkt  in  't  oprecht  gevoelen  van  onlè  filicheyd,  'twelk 
wy  gehad  hebben  van  onfe  kindsheyd ,  en  verhopen , 

dat  onsGoddegcnadefal  doen,  vandaerin  ftandvafte- 
lijktevolherdentotop  den  laetften  adem  onfes  levens. 

Wy  certificeren  ook,  datter  aen  den  voorfz  Heere  Coüet 

niet  heeft  gehouden  ,  dat  de  difputatie  metten  voorfz 

Commelet  begonft ,  niet  is  vervolcht  en  volvoert  ge- 

weeft  ,  zijnde  de  voofz  Coüet  bereyd  te  houden  {kende, 

voor  eenen  yegelijken,  dat  ons  Gelove  is  het  waerach- 
tige  Chriflcn  Gelove  ,  vaft  gegrondet  in  de  Heylige 
Schrifturen ,  lbdat  hy  ook  ter  lélver  oorfaken^van  dele 
plaetfcn  niet  heeft  willen  ichcyden,  voor  en  aleer  fijne 
voorfz  Hoogheyt  ons  haddc  verclacrt,  dat  hy  m  och  te 
vertrecken,  als  het  hem  fbude  gelieven,  overmits  de 

aengevange  t'famenfprekinge  geenen  voortgank  foude 
hebben.  En  dewijle  dit  ftuk  raekt  deeere'Gods  en  de 
ftichtinge  der  Kerke,  enallergelovigerin  't  byfonder, 
begeeren  wy,datde  Gereformeerde  Kerken  van  Vrank- 
rijkenvan  andere  plaetfen  ,  van  alle  't  gene  voorfz  is, 
mogen  verwitticht  zijn,  en  dat  fy  terwijlen  dat  God 

ons  de  genade  gedaen  heeft  van  te  wederftaen ,  ftant- 
vaftelijk  tot  noch  toe  alle  de  aenvechtinge ,  die  ons  zijn 
aen  boort  gecomen ,  den  felven  geftadclijk  bidden ,  ten 
eyndewy  daer  in  opgelijker  voegen  mogen  volharden 
totten  eynde  onfes  levens  toe.  Wy  willen  henluyden  by 
defen  wel  hertelijk daerom  gebeden  hebben,  ook  allen 

den  genen  tot  welker  kenniflè  defe  fake  fal  mogen  co- 
men.  Ten  oorconde  van  alle  welke  wy  dit  jegenwoor- 
dig  Certificat  hebben  willen  tekenen  met  onfe  hand ,  en 

't  felve  doen  ondertekent  by  een  van  onfe  Raden ,  Se- 
cretarifen  binnen  Nancy  voornoemt,  den  eerften  De- 
cembris  duyfent  vijf  hondert  negen  en  tnegentig;  en 
was  ondertekent  C  A  T  H  A  R\  N  A. 

Lager  DcMareiBy. 

Befluytdefes  Boeks. 
W§  fötiben  fttcc  bo?ber  mee r  tonnen  berfialen  ban  j 

bet  ©uptfet  $02fïenbergaberingen  uerabinge/j 
ban  öetoijle  bacc  niet  benfttoect'&icrtë  ië  nagebolcbt/ 
betoijle  öe  Uepfctboo?  fnneCommiflarifen  en  <©efan= 
ten/  focI)tbe©ercemgbe  Staten  ban  $ebeclanb  ben 
$ap£en  30?ebe  in  te  planten  -,  en  Dat  befelbe  Staten/ 
tot  fa  toele  en  beefcfjepben  tijben  onberbonben  Dabben  / 
batmen  9aec  boo?  Dien  foeten  fang  foeftt  in  fïaep  te  brie* 
gen/  enbatbe^paenfenietminber  ban  een  oprecfc 
ten  ©jebe  foc&ten/  en  baecom  baftelp  gerefolbeert 

bleben  in  te  <©o?togen  tegen  ̂ êpangien  en  b'<£rt5 hertogen  te  continueten  /  en  ban  <£ob  Stimacötirt)  een 
goebeuptcomftetebertoatïjten;  fotoillen  top  befelbe 
peeren  Staten  öaec  iaten  beraben  op  be  mibbelen/ 
öie  fplupben  /  niet  alleen  tot  Bate  befcöetminge ;  maec 
ooRtotcrenaingebanöate^panben/  tegen  ben  toe* 
comenbe  3!are  1600.  fuilen  toillen  geb?up&en  en  tet 
Danben  nemen/  toillett  obec  fuljc  btt  fes  en  betttgfte- 
25oe6  beflupten  mette  tooocben  be$  lf|!ftoaK#?öbei# 

goltbij. 

Het  geweld  en  vcrwoédhey  t  van  een  wreeden  Vyand , 
,    Werd  voornamelijk  door  een  ftandvaftige  tegenftand , 

En  vromicheyd ,  cloekmoedig  gedut  en  bedwongen  j 
So  dat  't  lof  der  Viótorie  by  den  Tegenftandcr  wort  gefbngen. 

En  noch  dtfelvtl 

Een  cleyn  Veld-Leger  dat  onder  een  voorfichtig  Vcld-Hcer  ftaet , 
Is  fterket  >  dan  een  groot  Leger ,  dat  onordentlijk  gaet. 

Eyndc  des  fes  en  dertigfte  Bocks.' 
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(Fol 0  Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen ;  Beroerten u  en Borgerlijke  oneenicheden  ,  gefchiet  by  tijden  van  den  Ecrts-Hertog Albert  van  Ooftennjk ,  getrout  zijnde  mette  Infante  Ifabella  Clara 
Eugenia,  outfte  Dochter  van  wijlen  Philips  de  tweede  Conink 
vanSpangien,  ter  eenre,  En  de  Heeren  Staten  Generael  der 
Vereenichde  Nederlanden ,  onder  het  beleyt  van  den  Prince 
Mauritius  van  Naffau ,  geboren  Prince  van  Orangien  &c. 

Gouverneur  en  Capiteyn  Generael  van  Gelderland,* Holland,  Zeland,  Weft-  Vriefland,Wtrecht,en  O  ver- 
Yffel ,  Admirael  vander  Zee :  Mitsgaders  Willem 
Lodewich  Grave  van  NaiTau ,  Catfenellenboge , 
Gouverneur  en  Capiteyn  Generael  van  Vries- 

land ,  S  tad  en  Ommelanden  van  Groenin- 
gen, Drente,   Twente  &c.  ter 
andere  zyden. 

Vijfde  Deel  of  fefte  ftuk. 

Waerachtige  en  Hiflorife  "Befcbrijvinge 
Door 

PlETER      BOR      ChRISTIAENSZ. 

Het  feven-en-dertigfte  Boek. 

Cort  inhouden  Van  het  feyen-en-dertigfte  (Boek* 

E  Heere  van  Brcaute  comt  in  dienft  vande  Heeren  Staten  Generael ,  en  word  door 
recommandatie  vande  Conink  van  Vrankrijk  tot  een  Rit-meefterfchap  gevordert. 
De  Heere  van  Brcaute  comt  met  fijn  2  o.  tegen  Gerrit  Abrahamfz.  Leckerbeetgen , 
met  gelijk  getal  ten  ftrijde.     De  Heere  van  Breaute gevangen  zynde ,  vvert  met  coe- 
len  moede  vermoort.     Graf-fchriftden  Verrader  en  Berg-vercoper  Leckerbeet- 

i  gen  aen  'sVy  ands  zyde gemaekt.  De  Heere  van  Hankquincourt  fent  een  Cartel  aen 
1  de  Heere  van  Grobbendonk,  en  beroept  hem  ?  willende  de  dood  van  Breaute  wree- ken.     Tot  Colen  een  Vergadennge  vande  Gereformeerde  Religie  geftoort.     Mutenatie  der  Solda- 

ten inde  Forten  van  Creveceur  en  Sint  Andries.  Sijn  Excellentie  befet  het  Fort  van  Creveceur  met  ter 
haeft.     Die  van  Creveceur  accorderen  met  fijn  Excellentie,  en  geven  het  Fort  aen  hem  over.     De 
Ruytcrije  van  Bergen  op  Zoom  flaen  eenich  Volk  vanden  Vyand.  Placcaet  vande  Heeren  Staten  van 
Holland  en  Weft-  Vriefland ,  inhoudende  ordre  waer  na  de  Schepen  vande  Ingefetene  defer  Landen , 
inde  Jaren  1598.cn  1599.  inde  Landen  en  Rijken  vanden  Conink  van  Spangien  aengeflagen,  inde 
voorfz  Landen  komende ,  by  de  rechte  eygenaers  weder  gecregen  fullen  mogen  worden.     De  Hee- 

ren Staten  Generael  fenden  Gedeputeerde  binnen  Groeningen ,  om  de  fententien  ter  executie  te  ftel- 
len.     De  Heere  van  Corbeek  wertmet  Ruyterije  en  Knechten  nacr  Groeningen  gefonden.     De 
Borgeren  van  Groeningen  werden  ontwapent.     Executie  van  vier  hondert  duyfent  guldens,  over 
de  achteriïallige  contnbutien.     De  Impoften ,  gemeene  middelen ,  en  verpondingen ,  worden  te 

Grocningen  en  in  d'Omlnnden  in  treyn  gebracht ,  op  den  voet  als  in  Holland.     Die  van  Grocningen 
fluy  ten  de  Raed-camer  v  ande  Prövintie  toe ,  en  furchcren  de  gcheclc  Regeringe  acht  weeken  lange. 
Mandement Penacluyt oen naem  vande  Heeren  Staten  Generael,  inhoudende  de  ftraffe  en  peencn 
vande  Infra&eurs  en  Contraventeurs  der  voorfz.  fententie.     Nopende  het  bouwen  van  een  Catleel  in 
Groeningen.     Vertoninge  van  wegen  de  Stad  Groeningen ,  aende  Heeren  Staten  Generael ,  tegen 
het  bouwen  vaneen  Cafteel  aldaer.     Wat  de  Heeren  Staten  daer  op  antwoorden.     De  bouwinge 
van  het  Cafteel  van  doeningen  gaet  voort.     Men  wil  die  van  Groeningen  geen  audiëntie  geven , 
voor  en  al  eer  fy  eerft  400000.  gulden  fouden  hebben  opgebracht.     Sijn  Excell.  komt  voort  Fort  vac 
Sint  Andries ,  en  doet  1  z .  ftucken  Gefchuts  planten ,  om  na  het  Fort  van  Sint  Andries  te  fchieten .  Die 
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van  den  Bofch  fchnjven  aen  den  Ecrtf-Hertog.  Lijfte  van  't  gene  die  vanden  Bofch  bcgccrcn  haer  ge  - 
fonden  te  worden.    Alle 't  platte  Land  onder  water.     Sijn  Excellentie  doet  het  huys  Batenburg  inne- 

men. Oproer  in  fijn  Excellentie  Leger.  Sijn  Excellentie  grote  naerltigheyd  en  forchvuldigbeyd.   De 
Grave  van  Hohenlo  comt  fijn  Excellentie  befoeken.  De  Diefe  word  geflopt.  Twee  Walen  uyt  Sint 
Andries  Schanfe  komende ,  worden  by  fijn  Excellentie  gebracht.     De  Heere  Bcveren  word  by  fijn 
Excellentie  in  den  Hage  gefonden.  Sijn  Excellentie  fchrijft  aen  die  van  Sint  Andries.     Refolutic  van 
die  vande  Schanfe  van  Sint  Andries ,  om  die  voor  den  Comnk  te  willen  houden.  De  Corporael  die  by 
fijn  Excellentie  gevange  was  geweeft ,  wert  geharquebufeert.  Sijn  Excellentie  fent  weder  aen  die  van 
Sint  Andries  Schanfe ,  prefenterende  te  handelen.  De  Heere  van  Chaftillon  komt  by  fijn  Excellentie 

int  Leger.   Den  Advocaet  Oldenbarneveld  komt  in  't  Leger.   Die  van  't  Fort  van  Sint  Andries  begin- 
nen te  Parlementeren.    Wat  fijn  Excellentie  op  haer  eyfehen  prefentcert.    Articulen  en  conditien  ge- 

accordeert  by  fijn  Excellentie ,  aen  de  Officieren  en  Garnifoen  van  't  Fort  van  Sint  Andries.   Eed  ge- 
daen  by  het  Garnifoen  van  Sint  Andries ,  om  het  Fort  te  bewaren ,  tot  dat  het  geld  hen  fal  gelevcrt 

werden.  Jonker  Johan  van  Huch  ten-broek  word  tot  Gouverneur  van  't  Fort  van  Sint  Andries  geftelt. 
(Fol.2.)NamcnvandcWalfeenDuytfcCapiteynen,  geftelt  over  de  Vaendelen  diein  dienfle  vande  Heeren 

Staten  Generael  treden.  Graef  Frederic  Hennc  van  Nallau ,  Colonel  over  de  Walfche  Compagnien 
van  Sint  Andries ,  en  de  Heere  van  Marquette  fijn  Overften  Lieutenant.     Gefchut  en  Amunitie  in 

't  Fort  bevonden.     Sijn  Excellentie  ordre  in  beyde  de  Forte  van  Creveceur  en  Sint  Andries  geftelt 
hebbende ,  is  wederom  na  den  Hage  veitrocken.     Placcaet  de  Heeren  Staten  van  Holland  en  Weu> 
Vriefland,  beroerende  de  contributie  der.gener  die  hen  in  Neutrale  Landen  waren  onthoudende. 
Brief  van  den  Colonel  Edmond ,  aende  Heere  Advocaet  van  Oldenbarneveld.  Schrijven  uyt  Bruflèl 
aen  den  Heere  George  Gilpijn  Raed  van  State  inden  Hage.     Verklaringe en bekentenifle  gedaen  by 
Jan  Jacobfz  wonende  tot  Hariingen ,  beroerende  1 1.  Articulen  die  hy  fijne  gemeente  leerde  en  voor- 
droech.    Sententie  by  den  Hove  van  Vriefland  uy tgefproken  tegen JanJacobfz  van  Hariingen ,  Lee- 
raer  vande  oude  Vlaemle  gemeente  der  Weder-dopers.     Brief  vande  Heeren  Staten  Generael  aende 
Coninginne  van  Engeland.     Brief  van  den  Eertf-  Hertog  Albertus  aende  Coninginnc  van  Engeland. 
Miflive  vanden  Agent  Caron  aende  Heeren  Staten  Generael.  Eender  komt  tot  Venetien  en  geeft  hem 
uyt  voor  den  waren  Conink  Don  Sebaftiaen  van  Portugael ,  die  Anno  1 57  8.  in  Barbarijen  verflagen 

foude  zyn  geweeft.  Hy  word  op  't  verfoek  van  den  Ambafladeur  van  den  Conink  van  Spangicn  gevan- 
gen. Den  Portugijfei's  folliciteren  fijn  ontllaginge :  Den  Raed  van  Venetien  willen  hem  niet  laten  fien 

ten  zy  dat  de  Poitugijfen  brengen  atteflatic  van  de  ware  tekenen  van  Don  Sebaftiaen.  De  kentekenen 
werden  gebracht.    Don  Chriitoffel  jonkfte  Sone  van  Don  Antonio  komt  tot  Venetien.    Den  genen 
die  hem  voor  Don  Sebaftiaen  uyt  gaf,  krijcht  fijn  Sententie.     Sijn  redenen  die  hy  totte  Portcgijfers 
binnen  Veneticn  feyde.     Hy  laet  de  Portegijfers  de  tekenen  fien ,  die  fy  van  Liflèbon  gehaelt  hadden* 
Hy  word  van  den  groot  Hertog  van  Florencen  gearrefteert ,  ennaedrieMaenden  gefonden  aen  den 
Viceroy  van  Napels.  Hy  krijcht  in  drie  dagen  te  eeten  nochte  dronken.    Hy  fpreekt  metten  Viceroy 
van  Napels.     Sententie  tegen  den  gevangen  gepretendeerden  Conink  Don  Sebaftiaen  van  Portugael. 
Defen  gevangen  en  gepretendeerden  Conink  komt  by  den  Hertog  cnHertoginne  van  Sidonia  in  fijn 
ilaeffe  kleederen ,  en  wat  hy  aldaer  toe  bewijs  van  fijn  feggen  vertoont.     Een  verhacl  vande  verrade- 
rijen  vanden  Grave  van  E  tfex,  uyt  het  geene  tot  Londen  by  den  Dtucker  vande  Coninginne  is  ge- 

drukt. Extract  uyt  des  Graven  van  Effex  bekenteniife,  in  't  voorfz.  Boexken  int  Engels  gedrukt.  Des 
Graven  van  Effex  bekentenifle  aen  drie  Predicanten ,  wiens  namen  daer  onder  ftaen  gefchreven  op  den 
2  j.  February  1 600.   Redenen  die  den  Secretaris  Cicel  gefproken  heeft ,  tot  befchuldigingc  van  den 
Grave  van  Eflèx.     De  executie  aen  Robert  de  Vreulx  Grave  van  Effex ,  inden  Tour  of  Caftecl  van 
Londen ,  met  fijne  gedane  Proteftatien ,  gebeden  cn  belijdeniffcn.   Namen  vande  Rechters  over  den 
Grave  van  Effex.     Eenige  fuftineren  dat  de  Grave  van  Eflèx  uyt  haet  en  nijt  foude  zyn  veroordeelt, 
Propofitic  vande  Ambaffadeurs  van  den  Keyfer  aende  Heeren  Staten  Generael  der  Verecnichde  Ne- 

derlanden: Antwoorde  van  mijn  Heeren  de  Staten  vande  Verecnichde  Nederlandfe  Provintien,  op 
de  voor  verhaelde  Propofitie.    Emmerik  by  de  Staten  den  Vorft  van  Clcvc  gereftitueert.    Refolutic 
der  Heeren  Staten  Generael,  omeenen  tocht  in  Vlaenderen  te  doen,  totbevrijdingedcrZee-cuften 
en  anders.  Die  van  't  Fort  Philippijnen  geven  haer  over.    Sy  veroveren  een  Cafteelken  met  40.  man befet.     Het  Garnifoen  uyt  de  Forten  van  Oudenburch,  Plaflcndale  en  Bredene  Verlopen,  en  die 
van  Bredene  laten  4.  ftucken  Gefchuts  ftaen.  Groot  gebrek  van  drank  in  't  Leger  van  fijn  Excellentie. 
De  Galey  en  van  Sluys  krijgen  eenige  Schepen  met  Victualie  cn  Bagagic.     Wonderlijk  avonture  van 
een  Engelf-man  die  een  Schip  geladen  met  Bier,  vlecfch,  Spek,  Boter  en  Kees  vande  Galeyen  ge- 

nomen, eninbrandgefteeken,  den  brand  met  Bier  gebluft  hebbende,  inde  Haven  van  Ooftende  ge- 
bracht heeft.     Den  Admirael  de  Heere  van  Warmont  comt  met  Victualie  Schepen  inde  Haven  van 

Ooftende.     De  Schanfe  van  Albertus  met  appointement  ingenomen  by  fijn  Excellentie.    d'Eert£ 
Hertog  en  d'Infante  trecken  by  de  gemutineerde  tot  Dieft ,  dewelke  d'Infante  beweccht  om  haer  de(c 
tocht  te  doen.  Sijn  Excellentie  komt  voor  Nieupoort,en  fielt  ordre  om  de  Stad  te  befluyten.  d'Ecrtt 
Hertog  comt  voor  Oudenborg  dat  hy  met  appoinctement  in  krijcht.  Het  Garnifoen  inde  Forten  van 
Bredene  en  Paflendael  verloopen.     Het  Fort  van  Snaeskerkc  werd  over  gelevert ,  cn  't  Garnifoen  te- 

gen beloften  fchentlick  vermoort.     Sijn  Excell.  fent  fijn  Nevc  Grave  Ernft  Cafimir  van  Naflau ,  met 
een  Regiment  Schotfen,  en  een  Regiment  Zeeufè,  en  een  deel  Ruyterije  den  Vyand  tegen.     De 
Schotfe  en  andere  worden  inde  vlucht  geflagen,  endeSchotfelijdcndemeeftefchade  aen  Capiteynen 
en  Bevel-hebbers  en  gemeene  Soldaten.     Namen  vande  Schotfe  en  Zceufe  Capiteynen  die-  gebleven .  zijn. 



léoo.  Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen.  '  ̂  Q. zijn.  Des  Eei ts-Hertogen  acneomfte  om  fijn  Excell.  te  overvallen. ,    Sijn  Exc.  Mauritius  van  Nafi:m 
refolutie  om  den  Vyand  't  hooft  te  bieden  en  ilach  te  leveren.     Hy  animeert  lijn  volc  tot  den  flad 
De  flach  begint :  d^eerfte  charge  die  fijn  Excell.  dede  doen  op  den  Vyand.     Tv/ijfelachtighcyt  en  on" 
fekerheyt  vande  Victorie.     De  Vidorie  went  hem  na  fijn  Excell.  "  Den  Admirant  wert  gevangen" 
Bloedige  Victorie.     Wat  Vendels ,  Standert  en  Gefchut  fijn  Excell.  in  dcfen  (lach  verovert  heeft" 
Sijn  Excell.  comt  weder  voor  Nieupoort.     Daer  wert  verfterkinge  in  Nieupoort  gebracht     De  Ge ' 
deputeerde  vande  Heeren  Staten  Generael  vertrecken  uy  t  V  laendercn ,  komen  tot  Bergen  op  Zoom" om  mette  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generael  tot  BrufTel  vergadert  te  communiceren  van  Vrede  of 
Treves.   D e  Gefanten  van  de  Staten  Generael  tot  BrufTel  vertrecken  wederom.    De  veroverde  Ven- 

delen ,  Standert  en  Trompetten  werden  op  de  grote  Zale  van  't  Hof  tot  eeuwige  gedachtenifle  opge- hangen. Brief  van  Johannes  Wtenbogaert  Predicant ,  roerendeden  Velt-flagby  Nieupoort  den  2  Ju- 
lij.     Brief  vanden  Heere  Jacob  vanden  Eynde  Cafteleyn  vanden  Cafteele  van  Woerden,  aende  Hee- 

ren Gecommitteerde  Raden  vande  Staten  van  Holland.     De  Colonel  Glaude  de  La  Bourlotte  word 
dood  gefchoten     Sijn  Excell.  vertrekt  na  Zeeland  en  verlaet  Vlaenderen.     De  Conink  van  Spangicn 
foekt  de  Vereenichde  Nederlanden  alle  trarijke,  neeringe  en  Coop-handel  te  benemen ,  gebruykende 
daer  toe  in  Spangien  en  Nederland  verfcheyden  praótijken.  Wreetheyd  der  Duynkerkfe  Oorlog-Sche- 

pen tegen  de  Harink-Buyfcn  en  VifTchers.    DeHeerevan  WackeneftcrftinBifcayen.    Brief  van  den  « 
Heere  Agent  Noel.de  Caron  a  beroerende  de  gefchenken  die  de  AmbafTadeurs  van  Barbarijen  aende    ° Coningin  van  Engeland  doen.   Brief  vande  Heeren  Staten  Generael  aende  Coninginne  van  Engeland. 
Verclaringe  en  Ordonnantie  des  Coninks  van  Vrankrijk,  tegen  den  Hertog  van  Savoycn.     Brief 
van  den  Heere  AerfTens  uyt  Lyon  vanden  9.  Januarij  ióoi.  Vcrhaelvan  het  voornemen  vande  twee 
gebroeders  Jan  en  Alexander ,  Graven  van  Gaurij,  tegen  Jacob  den  feften  Coninc  van  Schotland. 
De  Conink  is  in  groot  perijkel.     Hy  krijcht  hulpe  en  ontfet ,  en  comt  eyntelik  uyt  den  perijkel.     De 
twee  verraderfe  Broeders  daer  dood  bly  v  ende.    De  Koninginne  van  Schotland  bevalt  in  't  kinder-bed- 
de  van  hare  tweeden  Soon.  De  Heeren  Staten  Generael  doen  tot  Dordrecht  een  Galeye  ten  Oorloge 
toeruften.     De  fwarte  Galeye  neemt  het  Admirael  Schip  voor  Antwerpen  leggende ,  mette  Merkt- 
Schepen  van  BrufTel  en  Mechelen.     Brief  vande  Koninginne  van  Engeland  aende  Heeren  Staten  Ge- 

nerael der  Vereenichde  Nederlanden.  Propofitie  vande  Agent  Caron  gedaen  inde  Vergaderingc  van- 
de Heeren  Staten  Generael  den  2.  Septembris  1600.  Propolitie  vanden  Heere  Gilpijn  gedaen  den  28. 

Sept.1600."  Antwoorde  van  de  Heeren  Staten  Generael ,  op  de  Propofitie  vande  Heere  Gilpijn.   Biief vande  Heere  Staten  Generael ,  aende  Doorluchtigfte  Koninginne  van  Engeland  van  den  7.  Oclober 

lóoo.t'SameniprekingetuflchenFrancifcusdeMendofe,  groot  Admirant  van  Arragon,  en  Abra- ham vander  Mijl  Predicant  van  Vullingen,  metSir  Willem  Broun  Licutenant  vande  Gouverneur 
van  Vliflingen.    De Gravinne van  Valkefteyn en  Broek,  klaecht  over  den  Admirant,  en  verfoekt 
recht  tegen  hem ,  beroerende  de  moord  van  haren  man  ,  en  het  innemen ,  plondercn  en  beroven  van 
het  Cafteel  en  goederen ,  en  fijn  antwoorde.     Gefanten  van  Cleve  komen  by  den  Admirant,  haer 
voordragen  en  fijn  antwoorde.     AccoortgemaecttufTchen  de  Heeren  Staten  Generael  der  Verec- 

nichde Nederlanden ,  en  Don  Francifco  de  M endofa  Admirael  van  Arragon  &c.  op  het  loflaten  van 
fijnperfoon,  en  vande  gevangens  van  alle  zijden.     Den  Admirant  fchrijft  uyt  fijn  gevankeniflè  acn 
de  Eertf-Hertogen.     De  Eertf-Hertogen  fchrijven  aen  den  Admirant.    De  Grieffier  Aerfens  fpreekt 
metten  Admirant ,  die  hem  een  Briefken  vanden  Eertf-Hertoge ,  mirigaders  Procuratie  om  de  faken 
te  dirigeren  tot  handelinge  van  Vrede  toont.     Den  Admirant  verfoekt  aen  de  Griffier  x^erfTens,  dat 
de  Heere  Advocaet  Oldenbarneveld  eens  mocht  by  hem  komen.     Werd  by  de  Heeren  Staten  Gene- 

rael goet  gevonden  dat  de  voorfz  Oldenbarneveld  ,  en  Griffier  Aerflen  t'famen  by  den  Admirant 
Toudengaen,  en  wat  Propooften  fy  t'famen  hebben  gehouden.     Voorflag  van  Vrede  Ardculen  by 
den  Admirant  voorgeftelt.  Hoe  lange  de  Heeren  Staten  Generael  de  wapenen  fuUea  con^*  .ueren ,  en 
wat  Vrede  fywenichen.  Den  voorllach  vande  Articulen  van  Vreden  worden  verltacn  te  wefen  niet 
Chriftelijk  ,  niet  eerlijk,  noch  niet  verfekerlijk.  De  Heeren  Staten  Generael  hebben  daer  na  Gecom- 
mitteert  Thymen  Beerntfz ,  om  na  Spangien ,  en  vorders  in  allen  Rijken  en  Landen  des  Coninks  te 
vernemen  na  de  gevangenen ,   daer  toe  hem  inftruótie  vande  Heeren  Staten  Generael  mede  gegeven 
is ,  mitfgaders  00c  brieven  van  den  Ertf-Hertog ,  en  Inftruótie  om  hem  na  te  reguleren.     Brief  van 

fondatie en gifte vande Hof-ftede  genaemt  van  Pee,  aen  behorende  by  titule  van  confifcatic,  om 
daer  voor  te  doen  alle  dagen  eeuweijk  durende  drie  lefende  MifTen ,  en  een  folemneel  Jacr  getijde ,  tot 

laefnifie  vande  ziele  fijns  Broeders  de  Eertf-Hertoge  Erneflus  van  Oofteririjk  tot  BrufTel  geftorve^n. 

De  Staten  aende  zyde  vande  Eertf-Hertogen  tot  BrufTel  vergadert  om  fchattinge  te  vinden.     Voor- 

flag van  fchattinge  om  te  vinden  de  penningen  die  de  Staten  aende  zyde  des  Eertf-Hertogen  geconfen- 
teert  hebben.     Die  van  Antwerpen  excufèren  haer  om  de  fchattingen  te  vinden  op  de  conf  ümptien. 

Propofitie  vande  Rade  van  State  der  Vereenichde  Nederlanden,  aende  Staten  Generael,  den  22. 

Septembris  1 600.  Andere  Propofitie  gedaen  by  fijn  Excellentie ,  en  den  Raed  van  State  aende  Heeren 

'"Staten  Generael.  Brief  aenden  Heere  van  Oldenbarneveld  uyt  Ooftendc,  belangende  de  fchade  die  al- 
daer  door  het  water  gefchiet  is.  De  Raden  van  State  doen  bêfendingen  aende  perticuliere  Provintien. 
Brief  van  Credentie  aende  Heeren  Staten  vande  perticuliere  Provintien,  gefchreven  by  de  Heeren 

Rade  van  State.     De  Heeren  Henric  van  Brienen  d'alfte ,  en  Iohan  van  Mathenefle  Heere  van  Ri-. 

viere  reyfen  na  Zeland.    Sy  krijgen  audiëntie  byde  Heeren  Staten  van  Zeland ,  en  wat  fy  t'famen  han- 
delen.   De  Heeren  Staten  van  Zeland  vertrecken,  om  met  haer  principalen  se  communiceren.  Mid- 

de- 
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delertijt  fprekcn  mee  de  Gecommitteerde  Raden  vande  Staten  van  Zeland.  Schriftelijck  affebeyt 
by  de  Heeren  Staten  van  Zeland,  gegeven  aende  Hecren  Gedeputeerde  vanden  Raden  van  State. 
De  Cardinael  Andreas  van  Ooltennjk  ilcrft  binnen  Romen.  De  Heitoge  Carel  van  Sweden  Oor- 
logte  tegen  den  Conink  Sigifmundus ,  Conink  van  Sweden  en  Polen.  De  Staten  van  Sweden  verfoe- 
ken  dat  de  Conink  Sigifmundus  van  Sweden ,  in  lijn  Rijk  wil  komen  om  henluyden  te  regeren  na  hare 

Wetten  Stc.  't  welk  niet  willende  doen ,  hebben  fy  hem  verklaert  vervallen  te  zyn  van  dé  Crone ,  en 
hebben  Hertog  Carel  fijnen  Oom  tot  haren  Conink  gecoren  en  gekroont.  Guflavus  Adolphus  is  in 

fijn  Vader  Carcls  plaetfe  in  't  Rijke  van  Sweden  gefuccedeert.  Sententie  byde  Crijgf-raed  tot  Geer- 
truydenberg,  overJonkerFrancoysdeProvens,  hebbende  willen  overleveren  door  Verraderije  de 
Stad  van  Geertruydenberge.  Daer  over  hy  gcexecuteert  word.  Brief  van  Francoys  de  Provence 
aen  fijn  Broeder  Adolf.  Het  overlijden  van  Gouvert  Willemfz  Braflèr  Burgemeefter  van  Delft.  Het 

,  verdrenken  van  Cornelis  Taemfz.  Duyts  Poet  van  Hoorn.  De  Conink  van1  Perflén  fend  Ambafla- 
deurs  aen  den  Paus  en  Key  fer.  De  Ambafladeurs  van  den  Conink  van  Pcrflen  vertrecken  wederom 
van  Pragen,  begifticht  van  den  Keyfer.     De  Paus  Clemens  de  achtfte  fijn  Jubile Jaer ,  int  Jaer  i  6oq  . 

■  Het  Jubile  werd  geeyndicht  en  beflotcn.    Als  ook  dit  Boek. 

Het 
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€t  begin  öeg  3[aerg  1600.  aen  öe 
3ijöe  ban  öe  ©ereenicDöe  l^obin* 
tien/tó  gebleben  bp  öe  refolutie  ge* 
nomen  w  öen  boozgaenöen  ̂ are/ 
te  toeten :  3&at  öe  peeren  Staten 
<0enerael  Der  fclbcr$?obimien/ 
niet  tegenfïgenöe  öen  Baeöe  ge* 
maeftt  tuffcften  De  Coningcn  ban 

^pangtcn  en  ©?anftrijft/en  öattct  ooft  apparent  fcfteen 
öat  öe  €■  ban&pangicn  pjiliptf  öe  Deröe  /  na  öe  öooö 

-    ban  $tjilip$  te  ttoeeöe/fjjnen  $aöer  öe  faften  fuir  öeöe 
öelepöen/  öoo?  öeCertf^ertogelfilbectutf/getroutot 
jijnöe  met  fijne  oufïe^uflec  öe  Infante^lfabeilaCïava 
Cugenia/  en  öe  Coninginne  ban  Cngelanö/  öatter  ooft 
eenen©?eöe  fouöe  mogen  toeröe  getroffen/fulft$  öat  öe 
Staten  Der  ©ereenicïjöe  fP?obintien  alleen  tegenin 
Coninft  ban  ̂ pangten  toilöen  bïpben  in  $02loge  ton- 
tinueren/berftopenöc  öat<©oö  ftenlupöen  een  goeöe  upt* 
ftomfte  becleenen  fouDe/toant  fp  tot  berfcfjepöen  ttjöen 
bebonDen  fiaööen /öat  fp  genen  oprechten  ©?eDe  met? 
ren  Coninft  ban  ̂ pangien/  nocfttmet  öen  Certf :^er* 
toge  maften  ftonöen  /Detoijle  fp  lupöen  upt  fcftere  gein- 
tercipieeröe  25?ieben/  en  upt  öer  öaeö  felftf  berflonDen/ 
öat  öen  ©?eöe  aen  öie  jijöe  niet  op?ecftt  gemeent  toer* 
öe/maer  meenöeniöen  Staten  in  fïaep  te  toiegen/b?en* 
genöe  te  toegeöatöenfcepfer<0efantenfonöomr}aer 
öen  ©?eöe  aen  te  p?eeften  /  öan  bleben  eenöjacfttig  bp 
ïjaer  genomen  refolutie/  en  öeöen  ooft  fjaer  befle  om  öe 
Coninginne  ban  Cngelanöopteljouöenenteberöin* 
öeren  öatfe  öocft  in  gcene  Danöelinge  metten  Coninftfe 

fouöe  treöétt/gelp  eenföeelg  int  boo?gaenöe  en  in  't  ie* 
gentooo?öige2&oeft  berïjaelt  té/en  hier  boojtg  berftaelt 
fai  tocröen.   3&e  Staten  boojnoemt  toaren  bafl  feer 
öccommert  om  öe  <®02logf-Iaften  en  feoften  te  binöen/ 
öctonlc  fp  nu  alle  öe  macljt  ban  öenConinft  ban  ̂ pan- 
gienen  Certfüertog  alleen  optenftatëbaööen  en  mof 
ten  ö?agen.  3tIenöe3üöebanDe€ertrtertogetoa0  wen 
öoenöe  int  begin  ban  öit  boo?f3.  3faer  om  öefelbe  öan 
tn  ö'  eene  en  öan  in  ö'  anöere  «&teöen  te  fjuIDen/  en  be* 
ö?eef  men  öaerbaft  alle  (Criumptje/ teftenen  ban  ölp* 
fcftappen  /  tournopen/  eenige  tot  fiiööerg  te  maften/  en 
öiergeïtjfte  faften  meer.  ̂ aec  toag  eenfeftereneo?a* 
gieug  Cöelman  in©?anftnjft  ban  groten  Dupfe  en  gfje- 
flacljten/geboo?tig  upt|lo?manDijen/Dic  genoemttoerö 
bendeere  ban25#aute.  <©efe  toa£  op  een  fefteren  Dacb/ 
na  öat  öen  $ep$  tuffcöen  öen  coninftban  ©?anftröft  / 
en  öen  Coninft  ban  «Spangien  befloten  toag/  bpöen 

C-  ban  ©janftrnft  gecomenin  rou  of  trupj-ftleeöeren/ 
öenConinft  b^aecfiöe  fjem  toaerom  ÜP  couto  ö2oecb  en 
tcup$  ftleeöeren  aen  ftaööe/  na  öienniemanö  ban  fijn 
gefïacfite  toag  gefloten.  M?  anttooo?öe  öen  Coninft 
öat  öP  routoe  ö?oeg  om  öat  W  öoo?  öengemaefttcn 

©?eöe/  ö'occafieberloo?/  omfijnebjomicDepötebe* 
tonen/  en  een  nameintöanöelenbantoapenenteber- 
ferngen/  öe  <#oninft  fepöe  fjem  alsf  Dp  anöer  0  geene  m> 
faftefjaööe/öat  ï)P  fijnen  routoe  toel  mocbteaen  een  3ij; 
öefetwn  en  laten  baren.  3©antinöienDpfofeerbege^ 
rig  toatf/om  öoo?  öe  toapenen  bermaert  te  toeröen/Dp 
toilöe  (jemrecommanöerenaenöe  $|.  Staten  <©ene* 
rael  en  fnne  <ercellentie/omöemaïöaereeneeerlijfte 

©e  m>  charge  te  geben/Dp  öaer  ober  berblijö  5tjnöe/nam  fulr 
S£T»t«  öanftelijft  aen/en  baö  öenConinft  öat  Dp  öem  foöanigen 

font  ïrecommanöatietoilöe  geben/  -ttoelft  öen  Coninft  öe* 
d  iend    jje  f  m  quam  öaer  meöe  aenöen  Staten  <0enerael  en 

mSSL  füne  Crcellentie/en  toerö  öaer  öop?  tot  een  fiitmeefter* 

Staten  fcïjaponöeröefranfegeabanceert.  't^öaernage* <©cuc»    beurt  öat  öe  3Ueutenant  ban  oefen  25?eaute  met  20. 
franfe  upt  öefelbe  Compagnie  nptgetogentoas/  öie 

?e«  te*  fp  onöcr  Jjun  li^atie  noemen  Ifêeeftertf/  om  öatfe  een 
torn»  fpannigerg  felf^  l^eefter^  banöe  fpeeröen  3ijn :  töefe 

Kï!'  öaerfelben  onboo?ftcötelijft  banöenanöereninttoeen 
Sr  gefcöepöen  jjebbenöe  /  toeröen  banöe  «upteren  ban 

tot  ttn  ̂ obbenöonft  upt  <Bitü  oberballen  en  tot  '&  J^erto* 
SurXe;  gen  ̂oftögebanfteli)ftgeb?acnt.  ^enïieutenantaen 

ïShï?"  öen  boo?noemöeieereban25?eautenjneniaitmee(ter ï»«".  nefcft?eben  Hebüenöe  om  gelö  tot  rantfoen/öetoelne  fjem 
VI.  5©eeï* 

t  gelö  fonö/öan  fefjjeef öaer  bp.  Je  fu.ibicn  efbahy  <iuc vous  avecque  vingt  Mairtrcs,  vous  ettes  laiflè  batreae quarante  Coquins ;  v^atisf:  ̂ ftbcnfeefbertoonöert 
öat  gp  mctttoimiftiiKeefterss  u  hebt  laten  flaen  baiuo. Coca.um^  of  fielen.  ̂ efen23>iefftomenöeintianöen 

SS  2S1*  *flmöof3lee&erbeetgen/3Luutenant ban  öen ̂ eere  3ïntl)onp  ̂ cftettf  ̂ cere  ban  «0:cbüen* 
öonft/fcl^eef  öefelbe  toeöerom  aen  öen  %ece  ban  252c* 
aute/  tK\t  hp  öaer  af  met  behoeföe  bertoonbert  te  toe* 
fen/öetojjie  öefelbe  Cogiunsf  fo  goeöe  ̂ olöaten  toa* 
ren/öatfe  niet  alleen  in  meeröer  getal  jegenö  fulftcnaet? 
ftertf  fouöen  öerben  gaen  /  maer  ooft  toel  m  gciuh  ge* 
tal/en  fo  Bp^eaute  öesf  toilöe  bepjocben  met  zo.  ii^ce* 
ftetf/tegensfftrm  ^eefterbeetgen  met  20.  fiupteren 
ban  fijn  compagnie  /  fofóuöe  ftp  öe  piaetfeen  tijönoe* 
men/fp  fouöen  ftem  öaerin  goeö  ftomen.^dieaute  ftonöe 
öat  niet  berö^agen/  en  namöeronöitieaen/cnöaer 
gingen  trompettert  ober  en  toeöer  ober  /  en  toeröe  öe 
plaetjef  genomen  op  öe  ©ucbtfe  l|epöe  (öoo^  öienSLec* fterbeetgen  öem  al.ö  een  gep?ofmbeeröe  nergen.0  öo?|te 
bet?outoen)  op  belofte  aen  bepöen  5ijöen/öatmcn  fonöcr 
beö?ocft  becfjten  fouöe/  en  öebecbtenöe  geene moepte 
alöban  öegeöeftineeröeparttje  fouöe  gefcljieöen.  ̂ i)tt 
Crcell.  öaööe  öit  geerne  ontraöen/  feggenöe :  ̂ at  öe 
partije  te  ongelptoaö.  JBantftpbjefenöeeenCöel* 
man  ban  goeöen  fiupfe  /  ftonöe  geen  eere  noeft  reputate 
begaen  /  tegen  eenen  gep?ofcribeeröen  berraöec  en 
fcDelm  /  en  ban  geen  eöel  bloeö  3ijnöe.  ̂ an  't  toad  te 
bergeef£/f)et  eöele  5pranfe  jonge  bloeö  toag  te  Ijeet,  l)P 
toilöe  öaer  meöe  öoo?.  ̂ ier  op  bertnoeft  öP  upt<6eer* 
trupöenberg  met  fijn  partije /  en  fïiep  öen  bieiöen  ̂ e* 
b?uarij  m  narfttu  te  SHoon  op't^ant/altDaerljp/ mom$  Catftoiuft  $ijnöe/  öetf  mo^geno  b2oecft  Dem 
25iecDt  en  iBiffe  öeöe  öeen/  en  reeö  öoe  booatsf  na 
©ucftt/altoaer<!5jobbenöonft  [)aer  fonö  ̂ paenfe3©tjn/ 
25?ooö/  en  öafe/  öaer  af  beauté  niet  nutte/  maer  toeï 
fnn  ©olft/  en  na  öatSecfterbeetgenboo^togeftcmen 
toa0  tot  op  öe  ©ucfttfe  Jgepöe  boo^noemt/  bebben  öc 
fCrompettersf  ten  bepöen  5ijöen  elfto  anöero  baer  par* 
tije  gaen  tellen  /  't  toelfe  gefcDteöe  te  een  upien  na  noen/ 
en  öaer  na  banbepöe3ijöenfiaerbpmalftanöerenge* 
boecDt  om  öe  cbarge  te  flaen :  en  na  öat  Ijem  öc  pi  rfee  n 
ban  Slecfterbeetgen  toel  geöecifereert  toaief  /  floegen  u 
€rompetten/  toaer  op  öe  boo?f5.  partyen  malftanöc* 
ren  met  groter  furie  cftargeeröen  :  3n  toelfte  eerfïe 
cljarge  öe  boo^noemöe3lecfterb.öoo?^eaute  felf^  öoot 
gefeboten  toeröt/  öoo?  fün  Cop  öat öp öooö  banöe 
$eeröe  biel :  €n  ooft  onöer  anöeren  ̂ ecfterbee^jenö 
toeöer  genoemt  3Cntftoni$  ̂ b?aljam.ö/en^>toager. 
Cn  ban2Ö?eauteetf  3tjöe  bleben  öoot  fijn<©uarner-mec* 
fier  €>liflbn/en  noch  eenenjseauttubei  t  genaemt :  ̂ier 
öoo?  fjaööe  23jeaute  groot  boo?öcel  /  inöienljp  öat  toel 
toaer  genomen  ftaööe/mittf  öe  Commaiöeure  ban  fijn 
©panöen  geblcben  toaren :  |Baer  bp  toa0  fo  tjaejlicb 

en  furieu^/öat  DP  fnn  bolft  nopt  toeöerom  t'famen  bont/ 
't  toelft  tjem  int  beröjiet  b^aebt  /  toant  ef  toel  öe  Com* 
manöeuriS  ban  fijn  ©panö  gcbleben  toaren/  fo  öeöen 
ö'  anöere  al£  ouöe  en  erbaren  ̂ olöaten  /  en  floten  ben 
felben  toeöerom  in  een  fo  beele  mogelijft  toatf/  beauté 
Ö'  eerfle  repfc  öoo?  öen^panö  gepaffeert  toefenöe/  toen* 
öe  Bemterflonö  toeöerom  na  fijn  Bpanöen/fonöer  na 

fijn  bolft  om  te  fien/  en  cbargeeiöe  toeöerom/  in  't  toel* fte  fnnpeerötocfcfioten  toeröe/en  öoe  toeröe  banöe  fö* 
negefetjoten  ö|ie  «upteren  met  namen'  Cachou.Mort- cou  en  ie  Coing :  ̂p  öeöe  öaer  na  ban  fnn  pcerö  affit* 
ten/  een anöer fiupter ^igure genaemt/  enijuamfo 
toeöer  te  ©eeröe  /  en  ging  öaer  ten  öeröemael  aen  öe 
cljarge/ in  roelfte  fijn  $cert  toeöer  gefeïjoten  toeröe/ert 
ban  öen  fijnen  npcb  eenen  öooö  bleef  genaemt  la  RMie- 

tn  öefe  COarge  toaren  meöe  te  boet  gemaefttnotfj 

re, 

öjie  ban  fnne  ttUPterenLa  Roferde  Nover,en  Bremond, 
en  boeftteh  aJle  ti  boet/  en mitis  öe güaöe  ojö2e  Die  ïjp 

Fiaööe  gefjouöen  /  toas?  öe  ©panö  i^em  nu  teflijfge* 
too?öen  /  öaer  öoo?  öe  couragie  ban  eenige  ban  De  (yr.fl 
begonfl  te  falgeren  in  boegen  Dat  eenen  la  ̂ ierc  en  een 
anöer^u  ipon  met  bolle  carrière  toecb  reben,  en  ftem 

•&  ö  D  abban* 



>02 Het  feven  en  dertigfte  Boek. i6o©a 

aDüanbonneerbe.  €enen  opnoemt  upten  <£ng/  öie  ge- 
rjuctjt  toas  reet  tttstte  tocdj  /  mitfgabcro'  ooft  «&tnt  35- mortt/  Die  uepöe  armen  aen  ftucftcngefcDotentoaren/ 
een  anber  genaemt  la  €artc  reeb  baer  na  ooft  baer  ban/ 
Dem  ercuferenbe  op  fijn  $eerb  bat  berfcbnftt  toa£/  en 
Dem  tegen  fnnentoilletoecDgeb?agen  Dabbe.  ©ange- 
iijften  toerben  befcbulbicljt  ban  t)em  berlaten  te  bebben 
Compagne  en  23arou/bie  Docf)  Daer  baer  na  ban  fullrê 
DcbDert  toilien  ercuferen  •,  $ietemin  ijp  albuö  berlaten 
toefenbe  /  en  metteanberete  boete  een  toijle  cojagicufe- 
lijft  gebocDten  Debbenbe/  gafDemtenlaettfengeban* 
gen/  op  toefegginge  bangoeb  guartier/  gelijft  meöe  be* 
ben  %a  Hofe  /  De  $oper  en  25?emonö/  en  ten  leften  ooft 
25?eautee0iüebe€i&ou/bie  lange  gebocDten  Debbenbe/ 
nocD  te  paerbe  fat/  252eaute  toerbe  baer  na  belall  te  fit- 
ten  opt  $eert  ban  fijn€rompetter/en  na  ben2&ofclj  ge* 
&?acbt/  baerfe  boen  bebonben  bat  «©?obbenbonft  een 
€mbufcabe  ban  ©oet-bolft  Dabbe  boen  Douben :  J^ib- 
belertijb  abbertentieaen  ^obbenbonft  gebaensijnbe 
ban  252eautee$  gebanftenifle  /  en  bat  fijnen  %it utenant 

©e$«*  boot  toaö  /  laftebefelbe(  fe  men  baer  na  fepbe)  bannen 
«ban  beauté  metten  fijnen  mebe  boob  flaen  foube/ 't  toelb 
Seban'  fcnanbelijften  tegen  fóngefcD^ben  beloften  toa&jlöaer sen/30»*  bat  en  moeftte  beauté  niet  Delpen/toant  gecomen  boe 
ae  i  toert  fenbe  inöen  toeclj  of  flrate  banbe  43alge/  toerbe  gebacn 
S5  wï' af  fittm  7  to3?0  aliiaa*  frDanbelijft  mette  gene  bie  met ös  \iit>  Dem  gebangen  toaren/  bermoo?t  met  coelen  bloebe/  te* 
maozt:  gen  't  geloof  ban  't  <©uartier  Dem  toegefept  /  en  tegen 4520&benbonft.tf  epgen  beloften  te  bo?en  gebaen.  ïï^en 

Coanet  ban<0?oöbenbonfe  en<©?obbenbonft£  bienaerg/ 
en  meer  anbere  Dielpen  ben  ongelucftigen25?eauteen 
fijne  meöe  gehangenen  bermoojben.  3Mbu0  liep  bit 
öDebecDt  ban25?eaute  guanjftenaf  baer  niemanb  Dem 
te  bo?en  Dabbe  tonnen  af  fteeren/Dp  toatf  een  €belman 
ban  goeben  fjupfe/  baerom  Dp  ooft  op  beg  Coninfts  ban 
©2anftrijft.ö  recommanbatie  terftontgeabanceert  toa# 
getoeefï. 

^ijn  itcfiaem  toerbe  tot  3&02b?etDt  gefonben/en  al* 
.     baer  uptgefrDilbert  met  ?o.  toonben/baer  ban  ift  beco  - 

ppe  t'  anberen  tijben  gefien  Debbe  tnbe  Dupfinge  banbe §B2incefTe3©ebutoeban$?angien/en  t$  bO2ber0  Det  lic- 
game  gebalfemt  3tjnbe  na©?anftrijft  gefcfiiftt/  baer  fiet 
feer  eerlijft  begraben  t.ef  getoojbeu 

(F0I.5.) Hem  is  dit  Epitaphie  ter  teren  geftelt. 
Mijn  onvertfaechde  hert,  en  al  te  fleren  moed» 
(Gedreven  door  mijnjeucht,bertyden  heete  bIoed> 
T)ie  my  niet  luyft'ren  liet  na  'theylfame  vermaen 
Ende  bevelen  my,  by  mijn  Veld-Heer  gedaen, 
Heeft  my  doen  treden  ineen  onbedachte  ftrijt, 
Metluyden,  die  heur  eer ,  en  goede  namequijt, 
Alsvalfchefchelmen,  end' verraders  van  het  Land, 
Veroordeelt  waren  tot  deGalge,  vol  van  fchand, 
Alwaerickvromelijckalseen  Soldaet  myqueet, 
End' in  heteeritgetreft,dooden  ter  aerden  fmeet 
d'A  envoerder  van  de  gheen,  die  tegens  my  te  Veldt , G  hekomen  waren :  en  ben  voorts  met  groot  ghe  weidt 
Ghevallen  op  de  reft :  maer  mijn  Volck  my  verliet, 
Met  bloden  moede,  dies  raeckte  ick  in  't  verdriet, 
Ghevanghen  zijnde ,  heeft  men  my  met  wreed'bedrijf 
Met  coelen  bloed'ontzielf,en  mijn  ontbloote  lijf Onmenfchelijck  ghetraéteert,foodat  niet  eenich  deel 
Van  boven  tot  beneen,  en  bleef  in  fijn  gheheel, 
Tot  dat  ick  was  ghefchent,met  wonden  driemael  thien 
Noyt  was  foo  feilen  doodt  in  eenigen  Crijgh  ghefien. 

3Jacr-bicljt  op  fijn  oberlijbinge 
De  Heer  Van  BrlaUte  een  CLoeCK  Wils  Edel  Heer 
SChoot  LeCkerbeetgen  doodt ,   dies  hl  VerMoordt WertWeer. 

.,  JP&k  Waen  ban  iBeerbeelv  Cronjjft-ftft2iiber 
i?ïf  r  W^  Wt  ocbecöt  infnncronijft  pag.944. 00c  befclj2ebe/fnn  getooonlijfte  partijbtcDcpt  toat  te  bed toegebettbe :  ontfctjulbtcDt  ooft  ben^eere<02Obbenbon& 

roept  ficb  op  bc  gettipgentë  ban  een  fjoop  lanb-ïteben 
tkt  gefien  fotiöen  ijebben:  ban  ran  niet  een  nerfoon  noe* 
men/  en  10  toaracötigl)  bat.be  ̂ eere  ban  23?eaute  /  na 
ijat  ttoee  ̂ aerben  onber  Dem  gefcljoten  toaren/nocb  te 
boete  co^agteufelijften  bocDt  /  baer  EerfterbeetgeniS 
252oeber  al  öooö  toa«  tnbe  ecrfle  cljargc.  iBecrüeeft 
(ïeltooft  een  <ï5?af-fclj2iftbpgfoDanne0  25orDtntf^e' cretartë/  ter  eeren  baneenengep20fcribeerben<öeer* 
trupbenberg  bercooper  tn  't  Xattjn  gemaeftt/  't  toelft  be 
boo?f5  .fUSeerbeeft  albaer  ter  plaetfe  in  't  $eerlanb$ bertaelt/albiisfflelt: 
vemMtüw  toegeepgent:  <©erarbuss  3Cb?aDam  «fh^ 

ban  ben  25ofTclje  ïtetit enant  ban  fEntOomus$  /  25aron .,  lf£lfk ban<6?obbenbonft/beroepen  ban  fijnen  bpanb  bendeere  n  berw. 
ban^?eaute/CapitepnbaneenBenbe5prancopfeïitip?  »p"  c» tm/  ttk  toatf  ebel  ban  geflatDte/  en  bjoominfyne  ̂ t 
jeucljt/  mtt  tbJintif  D  fijne  mebe  ̂ olbaten/tegen  fo  beel »  m 
f  rancopfen/nabolgenbe  Det  oube  erempel  ban  be^eere  „?«* 
^02atp/ 1 7»  banbe©panbenimet  eene  toonberltjfte  b?o-  „  fe 
micDepb  en gelueft gefïagen Debbenbe /iötn't geficDte  „ gm 
ban  fijn  ©aberlanb/  en  boo2  be  glo?t'e  ban  't  felbe/ftloe-  „  a«i fteftjft  beerjtenbe/met  fijnen^2oeber2CntDoniu!êien  ttoee »,  !?&„ anbere ^olbaten gefïagen.  3©elfteDierbanbenCapi*  „SB? 
tepn  ban  Dunne  2&enbe  Dcerlpen  begraben  3ijnbe/ber*  „  b«* 
toacDt mette boob/  bieDp  ntetglojieuferfoubeDebben  „,M«fct- connenbercrygen/eene  gïo?ieufe  berrijfenitTe/2Cö.i6oo.  „ 
mt  i$  in  bit  <02af-fcD?ift  fo  beel  Secfterbeetgen  aem gaet/alleentoaracljtig/te  toeten:  g^at  Dp  geeneglo?teu* 

frr  boob  foube  Debben  nonnen  berftrijgen  /  toant  bp  aU 
bien  Dp  t'eentgen  tube  banbe  sijbe  banbe  peeren  ̂ ta- ten  <0enerael  toare  gerregen  getoo?ben/foube  men Dem 
alsreenen  fcDelmfen  3lanbt-berraber  aen  een  <0alge Debben  boen  Dangen. 

<©en  18.  fllartij  bergaf  fijn  €rcelUbe©aneïtu^ teren  ban  ben  t£eereban2&?eaute/aen  Eambert  bam bera©elban^©elf. 
€02t#  ©ter  nae  Quamin^o«anbeen5Pransf<ï5be^ 

man  genaemt  ̂ aucginrourt  /  ̂eef  ban  ben  bermoo?* 
ben  ̂ eere  25?eauteom  <02Obbenboncft  upt  te  bagenen 
te  bebetDten/en  fo  te  to?eefeen  be  boob  ban  25?eaute:fêp 
ftphz  bat  notDbeele<gbellüpbcntn©?an6röfttearen/ 
bteganfcD  gefint  toaren  be  boot  banben  $|eere  beauté 
te  to2eften/metenbe  't  felbe  toat  bjeet  af/  DP  leberbeaen fön  €rcell.  een  25?ief  banben  ouben  Heere  ban  252eau* 
te  /  baer  bp  Dp  fijn  €mil.  feer  üebanbte  banbe  eerc  fij- nen ^one  Dier  Detoefen:  3&aer  beneffenjï  beftlaecDbe  0p 
t'onrecDt  ban  <E»20bbenbonft  aengcbaen  /  en  ftt^eef  bat Dp  fijn  anber  ,§oon  tipt  gitalien  ontboben  Dabbe/om  be  ffip  ft,# 
boob  ban  fijnen  sloeber  te  romen  to?eften.   «©efen  «b?n 
^aucaumcourtberfocDt  ban  fijn  <ercell.a|rïfïentieban  ^inc- 
een  trompetter/  omeenCartelaen<0?obbenbonfete  J"*"! mogen  fenben/baer  bp  Dp  Dem  fcljolt  boo?  een  oneerlijft  Su  Jen 
man  /  inbien  Dp  tegen  Dem  niet  qtiam  becljten/  en  p?e*  «a«ri 
fenteerbe  té  becDten/ een  tegen  een /tien  te  gen  tien /of  25"^ 
ttotntig  tegen  ttointig/  of  meteenpartijebanDonbert  ?a,5re of  meer  tegen  gelijft  getal/firn  €rcell,liet  met  bitCar*  «?o&, 
tel  fijn  epgen  trompetter  nae  'sf  ̂ertogen-bofrfi  gaen/  6e"b°n«/ en  fcD?eef  aen  e20bbenbonft  bat  befen  €belman  /  Rem  2*« tot  atriftentie  ban  een  f€rompet  Dabbe  gebeben/  bat  Dp  ö'«n/ 
btegf  met  Dabbe  ftonnen  toepgeren  /  en  bat  Dp  baer  on  *w«««b» 
anttooo2bcn  mocljte/  't  gene  Dem  belief  be.  %**%** mm  <©20bbenbon&  berclaerbe  baer  na  /  Dem  ongele*  aïe  * gen  te  toefen  met  alle  be  5prancopfen  te  becDten/  en  bat  to?«*«t  / 
pp  tn  fijn  perticuftere  ̂ uerelen  niet  mocDte  nptgaen  l^^ beeïjten/fonber  erp2etf  confent  banbe  €ertsf-^ertogen/  SSSt 
bte  Dp  baer  af  foube  berabberteren/en  na  lange  bepben^ . nuam  baer  anbere  niet  ban/banbati|aucquinconrt 
fonber  pet  te  boen/  ten  iaetften  toeber  bertoot D. 

^tjn  €xtell  baer  na  getogen  3ijnbe/  om  te  belegen 
ren  be  ̂ cDanfeban  &.  Slnb^ie.o'/toao'be  boo?f5  éauc* quincourtfijn  <&;cell.  albaer  mbenïegergebolcDt/en 
eentge  öagen  baer  na  anttooo?be  op  fijn  Cartel  ontfan* 
gen  Dcbbetibe/  tönpt  be  kanoen  ber togen/  toillenbefo 
Dp  fepbe  na  2&2Uffel  gaen  om  baer  fnn  beroep  tegen <«5?obbcnbonft  te  berbofgen.  USaer  niet  lange  na  frin bertreft  ouam  Dier  nocD  een  anber  5Pranief  Cbeïman 
banben  Bupfeban|Kont0omerp/betoelfteaen€>?ob^ 

ften 
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jbeitöonfi  fcD2Cef/  öat  Ocm  leet  tonsöat  ï£auequmcourt 
ficm  in 't  beroep  gep2cbenieeitDafcbe/üetonlef)p  ooft 
oin'öe  fcïbc  querele  ïjter  gctomen  toatf/öacrom  bcrfogt 
öat  <02obbcnDonft  in 't  felbegebccnt  ccn  aöjcntt  toüöc 
nemen/  en  ftp  fouöcücmltp  ̂ aucaumcourt  boegen: 
<Daer  op4320bDenöcmft  anttooo2be/Dat  Ijp  beOacOt  toao 
geöeejt  tegen  ̂ aucqmncoiirt  inpartyètebecl)ten/en 
mctDstgebccljt  tebol|taen/fonDer  pcmanDS  Cartcllen 
meer  te  ar ceptercmjfêaaer  öetoijle  DcnCcrt  f-^.fjcm  Deo 
crpjeffelijft  berboöcn  Daöfce/t  onft  lipt  niet  Doen/  mufc 
tenue  jjem  öaerom  /  en  bcrftlaerbe  boo2taen  geen  Car- 
tellen  meer  te  fnllen  ontfangen/  cnfonD  Daer  bp  ober 
öeCoppe  banöen  25?rcf  ban  öen  <£ettf  J^crtog/  Daer 
meöe  iBontgomecp  mcDe  bcrtooclj. 

Z&m  lö.^januarij  j  600.  is  binnen  Coleu'sabonto" 
te  7»  nren  een  ©ergaöeringe  ban  öte  banbe  <0erefO2; 
meeröe  föeïigie/  ö002Öen2$urgemce(terJ|arDcnraet 
ber|too2t/öen$2eöic.flB.3|an23urgcoi#  DiealDacr  toel 
18.  blaren  gefrequenteert  IjaDDe/  toert  gebangen  ge; 

ëscefo?»  nomen/  en  op  5pranften  tooin  gefet/  en  alle  perfonen  Die 
inöe  ©ergaöeringc  toaren  toerden  opgeteftent  /en  Des 

anöeren  öaecïjö'  boo?  tjet  ififcaeie  reent  bcfcljepöen/ 
en  i#  uen  elr  een  boete  ban  f  o.  gout-gulöcntf  opgelept: 
«5n  Dïe  fulex  toepgeröen  te  betalen/ beeft  men 't  felbe 
öatelijft  Du  erecutie  afgeftaelt/  't  toelft  in  20.  gjaren  op 
fo  fjeröen  of  ftraffe  maniere  niettoaggftefenict.  <De 
Staten  «©rncrael  en  öen  $2ince  ban  €>2angien/ljebben 
tn  fabeur  ban  öen  $?eöicant  aen  öen  ftaeö  ban  Ceulcn 

gejefmbcn/bieo'  niet  j  cgenftaenöe  $  Ijp  eerft  öen  ttoee* 
öen  SCuguiti  ontffagen  getoojöen. 

^e3©inter  ban  't  <3!acr  1600.  toatffeerftreng/fo bat  alle  öeftromcnenftibierennarttoegeb202entoa; 
ren/  öatmen  met  toagenen  en  peeröen  ober  al  ober 

mo'cut :  3>ocïj  fijn  €rcell.  ijaöDc  öaer  in  fuir  bootten/ bat  öen  bpartö  niet  öorjt  alterneren/  en  in  5?c&2.  fo  be; 
gonöen  öe  ̂ olöatcriinöejfoaenbart^.  SfihöjicsSen 

Crebeceur  te  mupten/öit  benam  öicban  't  &  icfjt  ban 3©cretut  öe  bjecfe  hic  fp  ftaööen/  ban  Dat  Die  banöe 
^  cnanfe  ban  £.  SCnöjieg  in  nare  f&obintie  een  inbal 
boen  /  en  öaer  upt  ecircn  roof  fjalen  fóuöen/  maer  Door 
öè  mnptinatie  conöenfp  nietbeeleuptrccDten/ecnigc 
toaren  in  20.  $fêaenben/anöereinnocf)meec|fêaen' 
öen  niet  betaelt :  fp  namen  öaer  <tapitepn£  en  2$ebel- 

BSw  fo*ber$  gebangen/öaer  na  fonöen  fp  alle  bare^fficier^ 
^oiöa-  en  bcel  B?outoen  en$linberennaöen25ofcb.  3fn^, 
fel™  3Hnö2ieé^cfjansfeprcljtenfp3o.  itëaenöen  betalinge/ 
banS.  «n  fèpöen  ljet<0efcï)ut  en  ̂ munitie  banöe^cïianfefo 
bectuc  beelctoaeröicfj  te  toefen  j  <§p  plonöeröen  öesJ  ̂ èouber^ 

nettrö  (öieabfent  toa£)ïjup£/  en  bonöen  öaer  omtrent 
1700.  $!riitp$  <©aclöerjj/  en  joo.  CronenaengelDe/ 
en  tlelöeti  Ijaer  aen  om  plat  nut  te  Degen  te  mtipten.  <©ie 
ban  Crebeccur  Dit  berftaenöe/  begonöen  öeri  17.  f^ 
fouarp  meöe  te  mtipten.  <DeCoUonel3la25onrlotte 
fjaööe  in  25:aöanö  Degonft  een  Deel  bolr  te  bcrgaDeren/ 

3 
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öen  19.  mctfüne<0aröcna^o>D2Cil)tgc[Égfn/aItoacr 
pp  gecomen  3ijnöc/l)pmetTtaücö  qercet  en  op  anitcc bont/  pet  ton.ö  boe  feer  ccut  to:öêr  en  b20c^  fterfe: IBaer  na  öntfe  om  cenige  na  oehgemlicpt  fjacröcr eaentfoenen  23on«nelrftoeert  boo?üp  toamïaciroc* U:n/  fo  öatliten  öcfe  gemiittfieerirhi  niet  Damt  op  Dacr 
gemunt  toas'.  ïDiistoirtCrcbeceurfjaefielnUtetoa- 

Sf,2l5  f  cin?r-ücr5  :  ̂mzi'  partij  fnecuöct en  ̂ ö„ ftojmbet  feer/  fon  CjrccHctltte tooclj bowtmctail-* fcc «?«!■ 

^cljepcn  na  ©oW)obcn/enöacrccmcnöefcnt<G2acfbe,"a  o« jnift  met  10.  ̂ enDelenna  ijeel.  ̂ e  <0?abebanSre, 
&o!tn*  met  ie  Bcnöelcn  Ober  D'anDere  Sïe  baibïrw 
<Die|e  /  om  Daer  te  bujUen  en  De  ̂ cljanfe  te  üefftintcn  /  m«"« 
Ijct  Regiment  dpraneljopfcn  ging  lengen  tot  engelen yac(l* en  retrcncljecrDen  Ijaer  Daer:  ̂ eéngclfeülebcntot 
25ocBljobcnüp  fijaexcell  «De  ̂ cljanfe  ban  £rcbc 
cait  toao  gebleben  op  fnn  ouDe  fojme  /anöerss  Dan  Den 
BpanD  aenöc  23ochcmjobenfc  3ijöc/  ljaöDeöaerom(FoU-) 
Doen  treeften  ö2tc25oitocrïiCH  Die  alleefmipf  begonnen 
toaren  te  maften/in  toeine  bergrotinge(ljoc  toel  Die  nccïi 
niet  bolmacftc  toac )  't  bollf  mee|t  logceröe/  te  toeten :  2 . BenDelen  banöe^cfjanfe/  en  200.  man  ten  felbe  Dage 
ban  ̂ .  SCnbjies  fcner  genomen. 

<©en  z.  jbiamj  ber togen  De  nupterenban252eDa 
na  't  £cgcr/  Door  la|t  ban  fnn  €rr eii.  en  öc  f.  Banen 
ban  c,25crg:n  op  Eoom/  tegen  meöe  upt  Door  gelijfte la|t/  om  eenjo?  Ö002  tjet  Hanö  rontom  te  ri)Den/en  te  bcr^ nemen  toat  De©pünD  öeöe/en  of  Ijp  c:nici)  gljereetfcïjap 
ban  bp  een  te  nomert  maefete :  't  ©olh  ban  fijn  €rcell. bcgonöe  na  öe^eïjanfe  ban  Crcbeccur  te  app2oeljercn/ 
meeft  noeïj  banDe  5i)öe  ban^naelen/  DaerDegronö 
toat  fanbtcö  en  Doorü  to;sf :  -^ênöe  3ijDe  ban  25oïj^ fjoben  toeröe  ooch  een25aterye  gemaeïït/nict  toijt  ban- 
DeB}afe/enbpf!)n€rrell.  quamcnnofljó.  Baenöc- 
len  ©2iefen/  Die  in^djepenweben  leggen. 

<^o  't  <6efcf)ut  Den  2.4  •  IBartü  gereet  toaö  om  Cre-' beceur  te  befeljicten/  fo  fiuamen  te  4.  uren  Dit*  <eeöc- 
puteeröeaenfnn  €rcelf.  upte^cl;anfc/enp2efenteer^ 
öen  upt  De  ̂cijanfe  te  treeften  met  JDenDekn/toapencn 
en  25agagie/en  geconbopeert  te  toerDen  na  öen23ofcu/ 
uptgenomtnDe  gene  Die  gecomen  toareupt  Dc^tlian^ 
fe  ban  ̂ >.  3finö?te0/  berfocDten  öaertoeöercmintc 
mogen  treeften/ 't  toelft  fijn  <ëxccll.  fjen  confemeerDe/ en  boecDDe  Daer  bp/foeenige©aenöclengefmt  toaren 
aen  Der  Staten  5i)öe  te  Dienen/  Dat  Die  in  öicntfc  banDe 
Staten  genomen/  enljenlupöenttoceiKacnöenfolttf 
op  DeljantfouDe  gegeben  too2öctv  cffofn  alleen  ïoUDch 
blpben/  Dat  Dpfe  f  ouDe  frellen  onöec  ©enöeicn/  en  cben^ 
toel  ttoee  iBaenöcn  folto  op  De  ïjanö  genieten  fonöen :  . 
^nöien  eenige  öaer  ïjecn  toilöen  gacn/öat  fp  Dies  moclj* 
ten  Doen/  en  Die  naijupis  toilöen  fcuöemenftefpoost 

berleenen  /  en  een  flufi  gelöj?  tot  repd-gcSD  tfct 'fnn  <£%* 
cell.  Difcretie:  ̂ InöienDenariectoen^ergiant'fDajoj ,inDer  Staten  Dien|t  toilDcnccmcn/  men  fouDc  Daer 

te  toeten  fnn  fïegimentbanöen  <0?abe  ban^ucguop  cerlijft  tractcment  geben/  met  öit  üefeïjept  fcntupljacr 
en  anöeren/en  mcenöe  00c  Door  fcDone  beloften/een  Deel  ten  acljt  uren  tocDer  na  öe  ̂ cljanö  toe  /  met  kift  om  ©ie  **n 

banöe  oBemutineeröe  tot  ̂ amontup  Ijaer  te  &rügen: j  binnen  een  ure  bcfcljept  tefcggcn/offpopDicconöitic^f/c', ïKaer  slft  quant  op  ïjét  uptnrecften/maeftten  fp  öaer  in  ( binnen  een  anöer  ure  öaer  na  toilöen  upt  treeften  of  niet.  «nömf 
ftoaricljepö/  en  toepgeröen  ïjet  plat  upt:  ̂ etfcDeen  (Ce  10.  uren  quamen  fp  toeDerom  en  namen  (jet  ap-  «vet  fnn 
öattet  Deffepn  ban  Sa  2BourlottetoaömetDitbolcte  poinctement  aen/  enöe  togen  op  Den  na-noen  Daer  upt/  JfJJV/,1, 
treeften  boo2bpbe(gcDanfe  ban  ̂ .3CnD2ie£/en  ban  Daer  Die  upte  «Scftanfe  ban^.  scnöactf  gecomen  toaren  /jeutnjjtt 
een  goeö  Deel  bolftsaf  meöe  te  nemen/en  fo  in  €ielretoeert  gingen  Dacr  toeöer  na  toe  l  iterft  cmtrent  \  jo.  man :  ifo« 

^©aer  na  lietenfe  ban  fyn  €rcell.  bolft  Dacr  in  tomen  £™ öem inDe  clepne  ̂ cftanfe  200.  mannen /enöe  ttoee  re^ 
te  tomen  /  in  Dier  meeninge  quam  OP  na  Den  25ofcfj  toe: 
jBaeröe  «^paenfe  toepgcrDe  \yzt  upt  treeften  fonDer 

gelö  /  en  begonnen  te  muptcn  gelijft  gefept  të.  "®cfc fclj?icftelpe  mupterije  en  toepgeringe  ban  upt  treeften/ 
Deeft  25ourlotte  ban  fijn  meeninge  Doen  af  jïaen.  t©e 
peeren  «Staten  enfijn€rcellentie!)ebbengoetgebon* 
Den  /  befe  occaftc  toaer  te  nemen/  om  öefe  ̂ cljanfen  fo 
öiep  int  3lanö  leggenöe  in  te  crijgen/en  öe  ©ereenicftöe 
©20bintien  ban  fo  quaDe  nabup2fcuap  te  beb2ijDen  / 
toaerom  fnn  «f  rcell.  öe  J^eere  bah  ̂ iöenifftp  boo?  ïje- 
nen  ha  bommel  font/  om  alöaer  te  commanöeren  /  en 
op  alle  boo2ballcnbc  faften  toel  te  lettert  /  gelijft  atë  bp 7 
toefenöe  een  erbaren  en  bcrttanöicb  €njgö-<©berfte  / 
fnn  €rcel.  ban  alleö  gefïaöicl)  aöbertcerDe.  ̂ tjn  €r- 
ceHentiel)ecfttegenöeni9.  enöe  20.  U&arty8o.3dcn' 
öelen  «^olöaten  boo2^02ö2ecDt  berfcD?eben/en  i^felfsf 

VI.  ̂ cei: 

fïerenöe  ©aenöclen  banöen  ©panDcn  blcbcn  inDe 

buptcn  ̂ cbanfe/Daer  D'eene  af  toa£  ban  bet  Regiment 
ban«62aefCöafloffel  ban  <£möDen/öcfe  berfoeftten  cm 
fjaer^berfiepö  te  mogen  fcnöcn  omparöon/enfo  fp  Dat 
conöen  berftrijgen  fouöen  öertoerto  treeften  /  en  fo  niet/ 
toilDen  alleg  öebanöeren  :  3|et  anöer  toefenbe  een  out 
©acnDel  ban't  Regiment  ban  3ücl)icourt  /  gmg  in 
Dienft  banöe  Staten/  op panc en  boet  ban'tilanö: mits*  genietenöe  op  DeOanDttoeeiBaenDenfolt«/cn 
toa^'t  felbcBenöel  tferft  omtrent  ïtonöcrt  man/fgn^r- 
cel.  nam  Defe  fo  Ubcralijft  aen/  om  te  firn  of  bp  Daer  me- 
De  Die  ban^.  ?CnD2ieiJ  fouöeftonnen  loeften/en  te  beter 

aen  De  IjanD  ftrügen. 
&iz  banöen  25ofoö  Oaööen  na  Jlclmont  en  €pnöo- ^öö  2  ben 
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Uen  gCfcïJ2CbCn/  O!!!  tC  fielt  Of  fp  eeltige  «§OlDa.tcnbtC\felven  Conink  doende  van  henluydenontfangent'fijnenJPznba"' 

met  ocmiltinccrt  toaren/  binnen  Ceebecctir  ftonDeil  profijte  de  Tollen  en  andere  grote  ongelden  na  ge-  }ït'S* 
ïtt'ijgeil  tot  Oïltfet  DanDe  ̂ CljanfC  /  Datl 't  fClJCCtl  DatfC  woonte.  En  dat  dacrom  tegens  recht ,  redenen ,  en  aller  üciec 
Die  geCMC  Diniicn  Den  250fCt)  tjaÖÖCll  toillen  IjeÖOcn.  ?&C  Coningcn ,  Prinsen  en  Republijken  gebruyk  is  ftrijden-  üanöen 

";     ""  de ,  dat  londcr  voorgaende  interdiclie  of wacrfchouwin-  ™nBx  ̂  

Mau  iocr 
gen  op 
,4.00111 

3D)>anU  DeDe  omtrent  f 00.  uptgelefen  <§olDatcn  fo 
^pangiaerDcn/  iDalen  en  gjtaltanen  mare  beren  onDer 

©e  Euy/tbclept  Dan  eenige  Capitepng/  öefe  quanten  öen  z4« 
t«öi.    bjoegb  boo?  öen  23ofcl)/  mafcenDc  famblant  algoffe 

Deur  Den  23ofc?)  naCrcbeceurtoilDentrecnemiBaee 
De2502ger$  foscliDen  Datfe  Daer  binnen  5ijnöe/Daer  Wv 

nawee*  run  föuDett  toüicti  blijbctt/  en  litcittcn  Dit  fufpect/en 
Sinöcï  to*löcn  öc  $oo?te  niet  openen/  ettfepDcnDattetniite 
hmu .lm  toasf  om  binnen  Crebeceuetecomen  /om  Dat  fijn 

^ejccciU  De  ̂ clianfe  al  te  nau  befeten  DaDDen :  tgier  op 
neerDett  fp  ten  (eften  toeDerom  na  $|elmont  /  en  rencon- 
treerDentuffcljctt  toegljcn  Die  bijfJ©anenïtttptercn  ban 
2öergcnop  Sgoonv  De  toelhe  uptgereDen  toaren  om  Den 
©panb  te  oniDecfeen.^Defc  bielen  ljet©oetbollt  terttont 
op  't  lijf  /  en  fïoegen  toel  2  f  o,  Daer  üan  D00D  /  Inregen 
tod  170.  gebangen/  Daer  onDcrttoce  Capitepnenen 
een  ̂ ergtant  ban  een  ̂ paensöegiment  toaren /De/ 

ge,  de  Coopluydcn ,  Schippers  en  Reeders  deler  Landen,  en  1599. 
met  aenilaginge  van  hare  perionen ,  Coopmanfchappen,  wee 
goederen  en  Schepen  aldaer  fouden  worden  bedroeft  en  ̂^j?" 
befwaert.  En  nochtans  dejegenwoordige  Conink  (wil-  funböti 
lende  vermeerderen  den  Spaenfen  haet  tegens  den  wel- ben  Co* 
(tand  en  goede  Ingefetenen  defer  Landen)  uttaenvangen  ™nfl  {Ja™ 
van  fijn  Spaenfe  regeringe,  fonder  eenige  wae'rfchauwin-  mam»" gé  ,  of  interdicne,  int  eynde  vanden  fel  ven  Iare ,  den  geflajen 

perfonen,Coopmanfchappen,goederen  enSchep'en  dcfer  *ni,e Landen  inde  Rijken  van  Spangien ,  Portugacl,  en  andere  kanoen 
fijne  heerfchappye  onderworpen  ,  heeft  doenaenflaen,  comcnDc 
levende  daer  mede  onbehoorlijk ,  wreedelijk  en  tyran-  BPj|e 

nichlijk,  waerom  wy  gedrongen  zyn geweeft,by  wet- ™c®e 
telijke  ordre  en  wegen  van  Oorloge  tegensden  voorfz,  u'act.s 
Conink  en  fijnOnderfatente procederen. En aengefien KCÖtE9 
daer-en-tuflehen  by  eenige  onderftaen  word ,  de  Schc-^^f 

boo?f5  Capttepnen/  enöcn  JlBajo?  en  7-  «Offictersi  ötc 
boj/t  rantfoenfp^aïten/enrcDennocD  Diennacljt  na25?e- 
Da  toe  /  om  Daer  omtrent  te  blijben  /  Dacrfe  noclj  eenige 
ïtupteren  Dan  <tö?oböenöonïi  rencontreerDen  /  Dtefe 
meeft  alle  DooDfïoegen  in  toüaenc  banDettJ£eere  ben 
beauté/  en  logeerben  boo^tf  Dien  uacljt  ter  i§epbe 
ont  b2p  te  toefen. 

<&en  2  f.  jioactij  bleef  fijn  €rcell.mettet  2leger  ftü 
leggen/  om  0202e  opte^cüanfe  ban  Crcbeceur  te  ftei- 

n  len.i^ïJ  Deïie  inöc  ̂ rïjahfe  centen  De  Compagnien  ban* 
iföe      beCapitermcit  /^u?ottg/&eertoeer/eni|elmDupnen : 

Afin Gxtctt 
fteitot 

gebangen  ̂ OlDatett  lieten  fpjjaen  op't  toOO?DbanDej  oen  defer  Landen  in .Spangien  a,engeflagen,  aldaer  vande  cregen Spangiaerts  in  hare  handen  tecrijgen,  en  mettcfelve  in  mogen 

defe  Landen  gecomen  7.ijnde,  te  pretenderen  daec  van  toOÏ*eu- eygenaers  te  wefen,  willende  den  rechten  eygenaers  of 
hare  erfgenamen  defelve  onthouden. ,  of  ten  minften 
eyfichen  reftitutie  van  *t  gene  fy  fuitincren  daee  voren 

gegeven ,  en  daer  aengcemployeert' te  hebben  ,  tot  groot 
.  erdriet,  nadeel  en  prejuditie  vande  goede  en  onbehoor- 

'ijk  befchadichde  en  geaffligeerde  Ingefetenen  deferLan- den ,  twelk  een  extracr  Jinajrife  fake  is  jegens  alle  rechten 
en  redenen  ftrijdende ,  daer  in  wy  nodich  achten  byau- 
choriteyt  tot  vertrooftinge  van  de  goed^ Ingefetenen,  en 
dienfte  der  Landen  te  vootlien.  Tot  welken  eynde  wyal 
in  de  Maend  van  Qdober  killeden  geordonneert  heb- 

ben, dat  den  rechten  eygenaers  of  haren  erven  alfulke 
Schepen  fouden  werden  gereOitueert.en  nu  totonfe  ken- 
nirTe  comt,  dat  die.  gene  die  inde  occupatie  vande  felve 
Schepen  gecomen  2yn>den  voorft  goeden  Ingefetenen  en 
rechte  eygenaers  der  felver  Schepen  by  langen  treyn  van 
procerTen  Toeken  te  illuderen ,  om  waer  tegens  nader  te 
voorfien.  SO  IST  dat  wy,  hier  op  rijpelijk  gelet  heb- 

bende ,  na  voorgaende  advijs  vanden  Prefident  en  Raden 
van  den  Hogen  en  Provincialen  Raden  der  voorfchrevea 
Landen ,  geordonneert  en  geftatueerr  hebben,  ordonne- 

ren en  ftatueren  bydefen,  conform  onfe  voorgaende  re- 
lorutie ,  dat  de  rechte  eygenaers  vande  voorfz  Schepen  of 
hare  erven ,  op  en  in  alle  Rivieren,  Zeegaten  ,  Havenen, 
Steden  en  plaetfeadefer  Landen,  alfulke  hare  onbehoor-    ' 
lijke  aengeflagcn  ,  en  in  defe  Landen  gebrachte  Schepen, 
als  haer  goed,rechteHjk  lullen  mogen  aenflaen,fonder  dat 
de  occupateurs ,  of  inbrengers  der  felver  ter  oorlake  van 
het  verkrijgen,  verbeteren  ofover  brengen  van  dien,  yet 
anders  fullen  mogen  eyflehen  of  pretenderen  in  ceniger 
manieren,  als  alleenlijk  dat  tot  haren  profijte  faibly  ven  de 
vrachte  by  hen  bedongen  vande  waren  en  Coopm.  met 
alfulke  Schepen  overgebracht.   "Waer  na  wy  verftaen, 
dat  fo  wel  de  quefhen  aireede  gemoveert.  als  namaelste 
moveren,  fullen  worden  gedecideert.  Enten  eynde  de 
queftien  nopende  den  eygendom  vande  voorfz.  Schepen 
tömmierJijk,  en  fonder  ordinaris  treyn  van  juftitie,mogen 
worden  afgedaen,  Hebben  wy  geordonneert  en  ordon- 

neren by  defen,  datde  felve  queftien  fullen  geintenteert 
werden  voor  de  ordinaris  Gerechte  vande  Steden  da»er  in 
of  naeft  gelegen  alfulke  Schepen  alreede.gebrocht  zyn.en 
namaelsgebrocht  fullen  worden, welke  Gerechte  wyge- 
authorifeert  hebben, en  autoriferen  by  defen  fommierlijc 
daer  in  te  doen  procederen,enby  hare  vonniffè  fulke  que- 

ftien te  beftichten.ordonneren  dat  d'felve  vonniffèn  effect 

^ctjanfe  ̂ p  %c%c  %e  rjuartieren  banDe  retrancljattentcn  al  om 

lucur' af  berpen  /  en  reet  een  fïuch  toeec'ns  na  Den  25ofcf)  toe/ 
'  om  De  rplentïjept  te  beftcljtigctt :  l^p  toa^  00c  baft  Deli; 

bererenDe/of  lp  De  bergrotinge  DanDe  ̂ cDanfe  b^  Den 
©panögeDaenfo  toilDe  laten/  of  DicanDcrsf  toilDe  Doen 
mahen  /  mitö  Die  fo?me  ftem  niet  aen  en  fïont.  Ban  ljet 
boilt  Die  in  CreDcccur  gelegen  IjaDDen/  toaren  omtrent 

D?ic  of  bier-en-beertid)  Die  niet  Dienen  toouDenaenDe 
Staten  3üDe/  Defe  toerDen  met  een  «&cl)ip  na  <©o?- 

DjecDt  gefonDen  /  om  boo?t)S  na  Calte5  geb^acltt  te  too?- 
Den:  D'lnDer  3©alen fcöeurDcn  yare  ©aenDeicn/  en 
gingen  tot  omtrent  100.  toe  in  Diende  ban  fnnCrtel- 
lentie  /  Daer  ober  tot  Capitepn  gepelt  toerDe  %au 
<ailfen  /  Die  ̂ ergiant  ̂ iBajoj  int  5Fo?t  getoceft  /  en 

t'anDeren  ttjDen  eett  ©enDel  geD^agen  ftaDDe.  <©e  Com- 
•  pagnie  batt  €>?abe  CÖ?ifloffel  ban  €mbDen  /  toaren 
beel  berlopen  /  en  togen  met  omtrent  4°-  mannen  na 

23öcfcl)obe  /  om  op't  befeïtept  te  toaenten  /Doel)  gingen 
Daer  na  meDe  in  Dientt  battDe  Staten :  en  toerDen  onDer 
anDeie^ntDelenberDeelt»  ^ijn  €rceilentteoofefienDe 
Dat  lp  mctte^aeröen  geen  p20fi  jt  itttHleger  conDe  Doen/ 
om  Dat  De  tocgen  int  3f.eger  cben  quaet  toarett/DeDe 
lp  Die  boo2  een  grooeDeel  cafferen  en  af Danften/  geltjft 
bolt  De  treïï-peerDen.  v^e  ilupters  ban  25ergen  op 

*  '  Eoom  reDen  Defen  Dacït  toeDer  naer  ©ergen  op^oom/ 
en  rccontreerDen  noclj  eenige  ̂ olDatenban3©ou  /  Die 

fp  mcDe  DooDffoegen. 
^en  4.  ifêartij  1 600.  fjebben  De  peeren  Staten  ban 

©ollanD  en  »f!-B?tefiarrD  feïter  piaccaet  gearre^ 
ftcert/  inï)öubenDe  otfrze  toaer  na  De^cncpenbanDe 

^ingefetenen  Defer  HlanDen/hiDe  ̂ arett  i5-98-en  1  r99. 
tnDe  ètjlten  cu  Sanöen  De  Coninlt  ban  spangien  on? 
Dertoo?pen  /  jegenö  recljt  en  reDen  aengeflagen  /  in  Defe 

Doo2f5  EanDe  coraenDe  /  bp  be  reeftte  epgenaeriS  reclj- telijn  toeDer  gecregett  mccltten  too?Den.  ̂ et  Doo?f5 
©laccaet  toaö  lupDenDe  atë  Dolcfit: 

©laccact  p\ERidderfchap,  Edelen,  en  Steden  van  Holland  en 
Daufce  U  Weft-Vriefland ,  reprefenterende  de  Staten  vanden 

^Tnn  felven  Lande.  Doen  te  weten:  Alio  kennelijk  is,  Dat 

toau^noch  inden  ]aer  15-98.  d'Ingefetenen  van  den  Lande 
ïdnb  en  van  Holland  cnWeft- Vriefland  hare  navigatie  en  hande- 

^CA;  hnge  inde  Rijken ,  Havenen ,  Steden ,  en  plaetfen  van 
ïann/fn» Spangien ,  en  andere  onderdes  Coninx  vanSpangiens 

Jjouöen'  gebict  ftaendc,  (nietjegenftaende den  Oorloge)  ten  aen- 
öeotöte  fien  en  wel weten V3ii een yegelijk hebben gcdaen, den 

forteren,volbracht,  en  nagecom en  fullen  werden,  fonder 

Weft- Vriefland ,  reprefenterende  de  Staten  vanden  |  dat  daer  tegens  eenige  appellatie,  reformatie,  revifie  of 
ander  beklach  toegelaten  fal  werden.  Ontbieden  daer  om 
en  bevelen  onfen  lieven  en  getrouwen  Stadhouder,  Prefi- 

dent en  Raden  vanden  Hogen  Rade,  Prefidercndeen 
anderen  vanden  Provincialen  Rade  der  voorfz  Lan- 

den ,  den  Advocaet  Fifcael  en  Procureur  Generael, 
Balliuwen  ,  Schouten , Schepenen •  Mannen,  Gefwo- 
rens    en    allen  anderen  Iufticieren  ,   Officieren  en 

Die 



*6oo* 
i  )icmren  vandor  Iullkie  binnen  Holland  en  Weft-Vric- 
flaud  voornoemt,  (o  inden  Steden  als  ten  platten  Lande, 
hen  na  't  inhouden  van  defen  te  reguleren.  En  ten  eynde hier  van  nicmant  ignorantie  pretendcre,  fo  ordonneren 
en  gebieden  wy.dsrt  defen  opeen  recht-dachinde  audien- 
tien  vanden  voorfz.  Hogen  en  Provincialen  Raden ,  en 

(Tol,  7.)  voorts  binnen  al  de  voorfz.  Steden  en  elders  daer  't  van 
node  wefen Tal ,  openbaerlijk  voor  den  Volke  gepubli- 
ceerten  gecondicht  (al  worden.  Alfo  de  gelegemheyt 

dcferl'ake,  en  der  Landen  dienit 't  felvevereyfcht.  Des 
t'oorconde  hebben  wy  önfen  zegel  hier  aen  doen  hangen. 
Gedaen  in  denHage  den  vierden  Martij  Anno  1600  On- 

derbond gefchreven ,  ter  Ordonnantie  vande  Staten  on- 
dertekent. 

C.  de  J{cchleTtt 

ffin  ïjebben  int  büö2gaenöe25ocn  becöaelt  ttoee  ̂ jen* 
tentien  öcfinitibe  tinten  name  banbe  <£Mc  $&og:$. 
Staten  <0cne  r.  Der  ©ereenicDöe  JleDerlanöfe  É)2Dbin* 
tien/  uptgefpjonen  öen  8.  jj&arnj  15-99.  tufTcïjcn  öe 
Sonberen  £}obelinge/epgen  erföen/enBolmadjtcn  ban 
öenfcarfpdcn  ban  Den  <®mlnnDen  tuffcljen  De  <£nn0 
en  &autoer£  ter  eenre  /  en  SSojgemeeftcren  en  ttaeö  / 
oïöe  en  npe/fampt  Caelmansymette  geftooren  gemeen* 
te  ter  anöere  3ijDen/  en  Dat  De  bootfdmben  peeren 
Staten  43en.  eenige<©eDeputeecDe  Commiflarifen  tot 
«Bjoeningen  gcfonDen  bebben  /  met  laft  en  Debel  om 
met  aflïftentie  ban  <02abe  3©illem3loDctonb  banj^af* 
fau  <0ouberneur  ban  3£>2iefïanb  en<©2oemngen/Defel* 
be  fememie  ter  erecutie  te  öoen  (tellen  /  op  Dat  De  lanh* 
öutigc  ongeboö2faeml)epö  ban  öie  bankleningen  Den 
©panö  geene  nieutoe2$2ugge  fouöe  maften.  <Dcf  e  boo?* 
fcl)2cben  <G5eöcputeeröe  en  (tin  <0enatre€>?abe3©iUcm 
ban  $a(Tau/bebben  feer  groteen  crtraojöinaritf  moep* 
tenmetDefefanegeïjaD/  D002  Dien  Die  ban  <02oemn* 
pen  öe  boo2fd)2eben  fententien  niet  öebben  toillen  f oe* 
(taen/  ban  boo2  fo  beele  öie  (fepöenfe  niet  (treben  tegen 
fiaer  recöten  en  $2ibilcgien  /  berftaenöe  onöcr  Ijet 

tooo?ö  ban  Dare  reebten  enöe  #2ibilegien  /  00c  't  gene 
Ijun  b?  «Dctrop  be$  Coninlisr  ban  ̂ pang  ten  tot  bergel* 
öinge  ban  Ijaren  afbal  banDebereenigingemetteanbe* 

©e  |ec«  re  oÉteunieerDc  $20bintien)aenbe  ̂ paenfe3ijDeinDen 
Sn  SS'  ̂ace  1^8i;  OeDaen  berleem  toas/  en  Dienboigenöe netaei    toilben  fp  niet  contribueren  totte  gemeen  3£anö£  miD* 
fentseti    öelcn  en  toften/  Die  öp  be  anbere  ©erecnic  lylt 

JS"5  P?obintien   toaren  gebzagen  /    om  fjaer   tocber binnen    otiöer  öe  ©ercenidjöe  ̂ obintien  te  brengen.  <®it 
oioentnsjjjcrbebpbe^ecren^tateniöen.  nietanbetö  genomen/ 

Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 

naöe  in  plaetfe  bauDe  booinoemöe  bier  Ccmpagnten 
Sïtipteren/  rupm  adjt  Ijonbcit  man  te  Don  jbotocn  öe 
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,e  Acii* öan  i3at^c  mcttc  'Snftitie  (jaren  fpot  Ö2eben  /  en  tocrDen tentfea 
tccere* 
tutiete 
fielten. 

ben. 

gen  om 

'öe  gemoeöeren  öer partijen  Dagdijkömeer  en  meer berbittect  tegett  öen  anöeren.  «^ulfetf  öatmen  om  öe 
boo?fcf)2eben  Sententie  ter  ixumk  te  (teilen  in  een 
iprontter  &taü  öaer  öe  2502gerije  ober  öe  4000.  ge* 
toapenöe  jannen  (ïern  tjï  /  öe  boo2noemöe  peeren 

©e  meezaten  ̂ Öenerael  raeöfaem  gebonöen  Rebben/  boben 
re  ban    öe  elf  Bcnöelen  öie  öaer  in  «©arnifoen  binnen  lagen/öe 
m^rt  ̂ cere.ban  €02beecb  öaer  nocb  te  fenöen  met  fesfêaen* 
mtfcnp*  öelen  ïïuptereti/  tebjetenöeBaneïlupterenbanöen 
ters  f n   ̂ eere  «6?abe  <6e02ge  «cberarö  ban  ̂ olmö/  öe  ̂ eere 
ftneiöten3fteöeric  <®?abe  ban  ̂ olm^/  «^iriprancopéBeer/ 

Sene'  be  riitmee(ïer^  ̂ iclaess  ̂ atne  /  «Bobert  ban  25alen/ B«föa»    en  Sloljan  l^amelton/  en  öé  Capitepnen  ©oetbneebten 
ban  ̂ enr»  ̂ entourt/5Fo2mentiersf/^OiliPpe  be  $ou* 
taubert/  ̂ prancop^  IBaöiffon/(0eo2ge?Clö2icb/üo* 
feplj  ̂ urberp/  a©ilfte  ban  25oöenbnpfen  /  en  «Ebert 
i^anetroot  /  öetodfee  genomen  bieröen  /  tipt  öe  <0arni* 
foenen  banöe  <§teöen  öaer  men  öie  be(t  miffen  moebte. 
*©ocb  ftin  <©enaöe  <J3?abe3©ilIemban.ÉafTouD^ft 
aen  öen  %ere  ban  C02been  berfocljt  öat  Ijp  bier  banbe 
bö02fcb2cben  feis  banen  fiupterentoeberom  fenöen  fou* 
öe  in  baer  <0arnifoen  /  en  alleen  mette  ttoce  Compa* 
gnicn  ïtuptersf  ban  öe  <©2aben  ban  ̂ olmef/en  öe  aebt 
Benöelen  ̂ olöaten  mareberen  toilbe/  fotiöe  aenöc 

peeren  Staten  <aencracl  /  en  aaöen  ban  «^tate  ftl)2ij' 
ben  öe  rcöenc  bjaerom  lm  'tfdbe  (ais?  toefenöe  in  3loco) 
alfo  noet  gebonöen  baboe /gdpgefdjietiö/öod)  op 
Dat  alieiS  in  berfcfeertïjept  blpben  /  en  niet  met  allen  in 
f02ge  en  gebaer  ge(tdt  fonbe  toeröen/  fo  beeft  fijn  43e* 

VI.  ?©eel. 

bcio2nocmöeadjtCompagmcn  en  DeelfCompagnini 
Die  Daer  al  gereed  u\  $n)  üaer  in  gefonöen/  fo  öatmen 
ten  obcrbloeö  flerft  gcnocclj  toajJ/om  De  intentie  banöe 
peeren  Staten  <ï3cncrad  en  aaöen  ban^tate  bolco* 
mcijjft  en  fonöer  eemcö  bdctfcl  te  bolbjengcn  1  en 
Ucrfodjte  006  ent  öe  co:rcfponrjentte  m  fo  toidm* 
g-:n  falie  te  fpocöigen/  öatmen  njöenöe  22>oöcnfotot ^tool  alö  tot  liDtred;tfouöe  berojöonncrcn  /  gaf  och 
boo2  fjjn  aöbij$'  öat  Up  goet  bomvDebJijlc  Dp  Vuïft  Dat* 
tet  onmogdijdi  toatf  Daifefoöanigenfomiuealöbacr 
<g.  jai^og.  tóaren  epffdjcnbe  op  te  b2crgcn/cnDattet meeröer  reputatie  fonöc  toefen  /  öe  fommelieber  met* 
ten  eerftrn  al.ï  lm/  na  öatmen  fo  bede  brijtcnö  enöe 
necmenö  ban  Den  armen  iupöcnfaIgeljoo2tljeblienic 
moDereren.  «Dït  boln  nu  Daer  binnen  gecomen  toefen* 
De/  fo  Ijecft  men  raeöfaem  gebonöen  De  23c-2gcrije  te 
onttoapenen/  fijn  <0cnaDe  ̂ 2abc  HDülem  ban  ,f5af* 
fau  meenDe  Dr.t  bet  genoecb  fotiöe  toefen  /  bannen  ben 
De  €rommel.ö  en  ©enöde  af  nemen  en  De  ̂ oplupDen 
en  Bebelljebbcrsf  caffcren  /  en  De  toadjt  op  feggen  fou* 
öe/  Dodj  De  CommijTarifen  of(6eDep«teerDcD02(lert 
bare  in(iructien  fo  berreniet  te  buptcn  gaen  /  opabon* 
tup2efo  Daer  eeuigc  inconbenientai  modjten  gebeuren/ 
öatmen  öenlupöen  'tfelbeniet  fouöe  Ijebbcn  te  toijtcn. 
f€ot  ö'  ontbjapeninge  toerDebci(ïaenDatDeo2ötnarc©f33j, toadjt  genoedj  toare  getoee(t  /  op  öat  fo  toanncer  men  wn* 
al 't  <©o?logf-boIlunöe  toapenenb2cnc4en  fouDe/De23ui*JJ" gerije  ben  fouöen  mogen  laten  DunltenDatmenfe  out*  mngeii 
fad)/  en  Diejs  nocfj  te  trotftr  IjenfouDen  mogen  bou*mcröeii 
Den:  S)aer  om  alle onlufl te fjelpai ticrmiiiicii / tocrö  JJIf*' 
De  lEagiftraet  berfocljt  Datmen  De  25o?gci-  ̂ oplupDcn      ' en  (©fftciersJ  bebden  fouöe  /  m?De  ban  Ijupitf  te  Ijups  te 
gaen/  of  ficbeenigc  onberfïanöige  Daer  tegen  toilöcn 
fettcn  :  lÉaer  al$  (p  Deö itocpgeröen/^ün  aebt  Capi^ 
tepnen  banöe  *§oiöatenmeöe  omgegaen  in  goeöeffilte/ 
eri  fonöer  oploop  toefenöe/  Oen  bp  <©?aef  ïöiliem  en  De 
<0eDeputeerDen  belaft/  be  ongcDnlöige  tooo2öcn  ban* 
De  25urgerije  niet  te  beanttooo2Den  /  en  (ïecljteli)!:  naer 
toerb  te  Doen  /  maer  tod  De  Deuren  op  te  (Taen  /  inDien 
öe  openinge  getoepgert  toerDe.  <E)en  Jï>agiftraet  en 
^ooft-iupDen  toeiö  Daer  getoeer  uptbeleeftbepb  gelas- 

ten. 5©e  ©enöel^  en  frommelen  toeröcn  alle  't  famr n 
gelebert/  maer  fjet  mee(tegetoccrtoerDcber|tecben/ 
en  men  bonD  niet  geraben  alle  belöeriö  en  noelten  te 
D002  foeben/  om  geene  occafie  totplunDecing/oftcn 
miri(ientot  bele  Dieberije  te  beroo2faben/  Daer  De25ur* 
gerije  boo?  beb2ee(t  toaren/  mak  alles  berging  met 
meecDer  ftilligljepö  a!S  men  loelgemeent  Ijaööe. 

li^od)  «f  ober  be  £>20bin«e  ban  «^tab  cnlanDen 
uptgljefd)2eben  /  en  met  Welbaten  geerecuteert  en 
gcinnet  getoo^Den/  De  fomme  ban  biet  IjonDertDupfent  ,$„£«. 

gulDensf  boo2  IjaeracDteL'(tallige(ïrontnbi!tien/naDc*tKtia» 
male  men  met  egeene  anDere  toegen  ban  bermaninge/  J^011' befclj?ijbinge  of  befenDinge  tot  inb02Deringe  ban  Dien öupffnt 
conDe  geraden  /  en  men  Ijeeft  Dit  moeten  Deen  met  upt*  uuioen/ 

fenDinge  ban  (SroupeiSban^olDaten/banDeneenen^ï" <©c?pe  tot  Den  anDeren/  en  iö  men  bier  fecr  lange  meDe  ftimzt 

befidj  getoee(ï/  en  bebuen  De  ̂ 02pen  bele  öoieantten  tontri> 

obergegeben  /  en  fjaer  benlaecbt  ober  Defc  OeiDe  5^20*  outuo. 
ceDurcn/  en  Datmen  't  felbe  aenbe  ftoanfte  begon/  en  öe 
,§taö  fo  bart  niet  aen  ta(lc  /  fp  berfcebten  Dannen  re* 
garD  fouöê  toillen  nemen  op  öe  bco2leöene  quaDe  gjaren 
ban  mifgetoaö/obertoateringe,/en  .fKupfen/  Die  t  ie»lc 
getoag  mee(t  opgegeten  baööen  /  enD?uftten  Den  fyutf- 

manfeer.  l^e  2d02geren  ItlaecbDen  immers' fo  fecr  / 
fp  (aten  fonöer  neertnge  /  en  j  ttpfl  't  arm(le  ban  öen  tjjö 
ban  öen  geöeelen  <g[are  :^e^cbup2cn  leöiclj/  öeiaoe* 
pen  fonDcr  55otec  te  geben  /  toefcnDc  De  ecnige  miöDel 
öaer  ban  in  öefe  ̂jobintie  gelD  comen  mc(t/cn  De  toep^ 

nfcb  25oter  öie  nocb  in  't  Eanö  mcxljt  toefen  /  mccljte 
toepnidj  gelDen/  bermits  De  (Irifetc  af(tcllïnge  banbe 

uitenten bp be  €ertf-^ertog  gcDacn.  <en  al-boe-toel 
Defcftlacbten  niet  al  pDcl  toaren  /  fo  toatf  noebtanö  bet 
meöe  UjDen  /  om  De  lange  ongcboo2faemljepD  blepn  /  en 

'tgeb2ebban't  gelö  op  De  peeren  Staten  <©encrael 

feer  groot  /en  De  bitteröepö  banöe  partijen  en  nu'nöer* <©öö  3  öm 



£0£  Het  fevea  en  ckrtighfte  Boek  léoo. 

Demüet  met  allen  öoo:Dcfc  gemeencnooD  en  ftenaut-  n€vommdenCioKöctTacD/4netatfiCtïeliaR.36iij£tten 
üepb  D\©mlanDen»aDDenue!)agenDaei;  in/  tiat  De 

booomoe&igcenti-otögc^gerjï  gcDcmoeDirDt  toec= ÏW  Doo2DtenDe,&oiöateninljaec  Jjupfcii  gefo?ieert 

brcDcn/  "en  De  <©02pen  beefcuoont.  igiec tegen  toauen öte  banDe  ̂ taö  üiuöe  /  Dat  De  fcfjamngen  (Daeï  toe  fp 

uuuft  gaben)  op't  eet(t  opte  <©o?pen  geejrecutcert  toet; 
Den/en  Datfp  met  D'ejccome  tot  op'tlejtgcfpaett  tötct- *öen/  maec  GlfmenDegontt feftecc  fcljamngen  op  Date 

aen  ijet  SSaeD-tjupjï/  &cr!i-Deuren/  cn£>taD-$oo>ten/ 
met  een  manDamcnt  $>cnael/Dat  tot  Dien  cpnDeneffen£ 
De  &cntttnteu  g£&?ubt  i£  /  lupöenDc  ai.3  bolcDt ; 

P)E  Gecommitteerde  Raden  van  wegen  mijn  Heeren  ,f$an- 
*-^de  Staten  Gener.derVereenichde  Nederlanden  hier  bament 

onder  genomineert :  Doen  cond  en  laten  weten  allen  en  $° '£** eenen  yegelijken  by  defen,  datnademad  by  het  Tra&aet nacm- 

iJUPtïngente  (tellen  /  at-fJOClOel  Ijet  ïtïcpn  toa0  /  ffJ  De*  op  den  22.  Julij  94-met  de  Stad  van  Grocningen  inde  Be-  banüe 

-  legeringe  gemaekt  ,  onder  anderen  mede  geconditio- ^9"'t™ neert  en  befproken  is  ,   dat  het  different  tuflehen  de  <#eM- 

voo'rfz.  Stad  en  Ommelanden  gerefen ,  en  't  welk  noch  raei/in- 
foude  mogeQ  rijfen,  foude  ftaen  tot  determinatie  en  dilpö-  50li^c,t_ fitie  der  Heeren  Staten  Generaelof  hare  Gecommitteer-fjïa^ee„ 
de.  Dat  dien  volgende  by  de  felve  Heeren  Staten  Gene-  penen! 

rael  fekeregequalificeerdeperfonagien  uyt  verfcheyden^n?clt 

öönDenfpfiaecfeecQualijüente  IjonDen/  toantfptot 
ïioclj  toebaeu  ban  niet  met  allen  gegeben  öaDDen/maec 
IjaDDcnt  alles?  op  De  kanoen  gelept/  en  De  .«gtfttaten 
UaDDen  De  meeftc  ftoactgijepo  en  fo?ge/Dat  öiec  upt  een 
gcote  opcoctteonttlaen  fouöe.  ©e  <Spaenfe  Kegennge 
jiaDfe  met  alleen  mt  af/  macc  ooit  ban  all?  gimpoft  en 
v9a2ion^  latfen  /  ja  oen  De  itó^naëitifte  gintoconeei\9 

banDe  j&taD  fo  g  e  iftpet  /  Datfe  ban  ijarer  eef-stötifcen 
tsn  platten  éaugeriétgaben/m?t^eiftf,fbrtïgljepöfp 
Deflemeente/  cnfonDorangecc  &ft$atm&  aea  Daer 
DanD  hMDen  /  «aoöcn  ooi*  aiie  Die  onmaage  p?etennen 
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&  ■».«""  Sbon0ingen"SDi;^anD:ii  C^W^fflïttaaitn ;e'  neitóacttfeeirt  getoecfr)  öateiijit  in  trepn  tfeiMitf; 
biacfli  / o';  te 

boctd'6 
ïlUen  öifputcetöe  Dacïécmge  .toeelten  ïang/  pm  ei 
ecfeeipe  jX-mmc/  öm.mwtï;t.c<:n.ge  baböpittoa een eujne  >mmc/  om.m  wn.Dctn.ge  i?anöc«fr.anttn 

ten  ffcoeüigfteri  cp  te  b#£B?H  /  '&  83  Men  feaöe  gefonU  n te toer  Den/  en  te  bartonen  Darruócïieüanöc^Dbintie/ 
en  afflacD  en  D?agelynctet:munett  te  iktfaeHcn  /  bjapt 
mctleeDige  fjanDcnenölotehiacljtenaterte  nomen/ 

bei|ionDcn  fp  toet  te  bergcefo"  te  juUentóefen.D'<£milan^ 
Dei-§3(ïoegenboo?DnpfentbanDc  rpjte  upt  te  toefen/ 
DieelnljonDertgulDeniSopfettitutte  of  toeDec-gebin- 
ge  leenen  fouDen  /  of  een  DoofOcnjfee  flcDattingc  /of  een 

öaeiDer  op  elite  ïjaert-fïeDe'/  pf  een  Deel  obec  oe  ljup?en of  Sanöen/en  öwpfen/en  toonDen  ftcl)  betept  toillig  tot 
nlleö/  toantfp  b?ee(Den  Datmenfe/  ïJuptetjï  en  ̂ olDa^ 
ten  in  tjate  öcuuemS  opfenDen  fouDe.  JlKaecDic  banDe 
e^taD  berb)o?pen  alle boo?fïagcn  /  entoonDen  tjen  feer 
Mcrtncchuj  /  totlocn  alics?  b?p  ülijben  en  met  gebcn  /  en 

:t  hrn  floten  och  oe  nacD-camcr  banDe  ̂ obtntie/  en  fur* 
oiotnS-  cljecrDcn  in  fuH?  eene  berbaednne  ftoace  tyD/De  geljeele 
om  rmp-  aegaingc  ad)f  toetten  lange/  en  Dat  om  eenjS  tooo?D0 

'l"5rc„  toïUe/  tomgcrenDetegeDogen  Dat  De  .oöeDcputeeVDe 
ucban-  ficlj  fouDen  noemenenoe  fcMbffjnq  lu|»t  Dei-  Senten- c  ̂ ;°-  mm  <ö5:DeputeccDe banDe^taD ^joenirgen en  ©jtt^ 

ten  bc 
lüaet-ci 
m 
&c 

tbinr/e  „Jantrn.  jRaerbulDenDenouDen  tJtel^ebrJidjtïjeDbew 
tïthl ?.  te  toeten:  <0eDeputeecDe  banoc  &«D  en  <©mianDen 
^  n  oe    ij^m  (j3>oeinngen:3©eife8  töoo^Den  feïjeerten  De  SanDcn 

Bf ö«»«  onH'-i  De  «ëtaö  te ftellen /  en  Daetxm  toa^  ïjet'  te  nun* 
iS    öet-tcbertoonöcren/  Dat  fp  pin  foUIepncnfafer/  en  fo 

aept  we-  toqniicf)  berfcljil^  fo  bcel  fpeio  mactutn  In  ftoaeröci' 
ft;:n  lan'  faïten/  Dcboo?naemHe  gcfTacjfji-.cn  p?cfen  Dit  niet/ macc 
*t .  CNDcfóoöfDe!i.Detïtegeuiige(a!0.oetoelfpp?ofeffie  ban-- ^Fo  '  ̂  öetÓei-ef02mcei*Dè  «:ligte  DeDcn/  en  bptybt  banfcc 

^paente  iicgeringe  upt  Dct  ,§taD  cti  3tanD  gebannen/ 
en  Ijare  goeDercn  geconfifnueert  .toaten)  IjtclDejr  en 
toonDen  Jjaci:  fo  IjennefHtg/  en  OiclDen  ftaenDe/feggen- 
öefofppet/  jae  \ytt  aïDeinunfle  gocotoillig  a«02Dc^ 
ren  /  fó  gabcn  fp  jjaec  gebarigen  tn  alle  De  reftc,/  fcpDen 

DarfeopljettoecomenOe  fagen/  en  ïiebet*  Dtoang  en  De 
feftecpfie  crecutie  berD?ag?n  en  bertoacïjten  toilDen  / 
Dan  gocttoilüg  pet  ober  gebert/  toant  mette  goettoiütge 
obergtftetratmcnbanfüncccOtaf/  en  lip  bcDtoaun/ 
bleef  ïjeu  De  Deuce  ópen/  om  met  boojbaÜenDe  occafïen 
en  beianDeringe  ban  tijDeit  en  ïiegefinge/obev  Ijet  ge; 
ïcDen  gitoelD  te  ftlagcn  /  en  aflejfin  fijn  geDeel  teflellen. 

5^e  <8efanteu  of  De  45eDeputeecDe  (jtommipnjcn  ban-- De  öeecen  Staten  <©enerael  {telDeu  ntette,min  De  Sen- 
tentie Datelp  /  en  bp  toegen  ban  fepte  tec  eretutie  /  bp 

Nederlandle  Provintien  zyn  Geeommitteert  ge  weeft  >  ̂H'rjj  ,"„ 
met  exprelfe  conditien ,  dat  de  Sententicn  by  de  lèlve  Ge- (ffontea- 
committeerde  Raden  te  wijlen  ,  van  alfulke  kracht  enj>tntet»r.d 
effect  fouden  weien  en  achtervolcht  werden ,  als  of  die  to'0j,%f 
by  den  Staten  Generaelfelfs  geweien  waren ,  fonder  dat  Aenu«« 

eenige  appellatie,  reformatie,  of  revilie  daer  tegens  plaet-  tft . 
ie  foude  hebben :  Dat  ook  dienvolgende ,  fo  wel  dlè'Van 
Gröënihgen  als  vanden  Ommelanden  voordefelve  Ge- 

committeerde Raden  hare  faken  ter  definitivc  op  alle« 

v(;lkomelijk  rjebben  geinftrueërt',  en  na  dien  fyluydèn 
leer  inltantelijken  ten  weder  zijden  hebben  verfocht  heh-  , 
luyden  recht  en  JuÜitie  geadminiftreert  te  worden :.  So  is 
by  de  voorschreven  Gecommitteerde  Raden  tér  Verga- 
deringeyande  Heeren  Staten  Geheraelop  den  een-en- 
twintigflen  Januarij  1  f97.  ge'wefenfekcre  Sententie  de- 
'finitive:  En  noch  twee  andere  op  den  achtften  Martij 
1599.  invoegen  alsdieophuyden  na.  Trommel  en  Clok 
flach  vanhetRecht-huys  iolemnelijkenzynafgélefen ,  en 

eeiftdacgs  publiquelijk  verkoft  fullen  werden';  En  al  fo  de voorlchreyen  drie  Sententien  tot  noch  tóö  hare  volkome- 
ne kracht  en  efFeft  niet  hebben  konnën  forteren  ,  door  de 

onwilligheyd  en  verhinderinge  van.de  genen,  die  met  fo 
groten  gevaer,  koften  en  bloed- verflortinge  in  hare  Vry- 
heyd ,  goede  verfekérnifle  en.gelüSkigen  ltaet,uyt  het  ge- 

weld der Vyandenzyn gebracht,  eiidaer  naby  mijn  H. 
de  Staten  Gen.  fo  eerlijk  en  beleefdelijk  zyngetracleert, 
en  over  fulks  alderweynigft  reden  daer  töe  hadden.  Dat- 

men  ook  met  grote  patientie  en  alle  uyterft'e  devoir ,  fo 
door  Brieven  als  belendingen  van  verfcheyden  Heeren 
Gecommitteerden,  nochte  door  ernftige  aenmaeninge 
van  fijne  Genade  niet  heeft  gevordért:  Maer  dat  alles 
tot  groten  ondienfte  vande  gemene  fake,  vérachtihge  Van 
mijn  Heeren  Staten  Generael,  endèpubliqueautoriteyt 
van  den  Landen  is  afgelopen  ,  en  men  geene  verbeterin* 
ge  heeft  konnen  fpeuren  of  verhopen.  Sooift,  dat  de 
Heeren  Staten  Generael  niet  langer  kpnnende  lyden  de 
voorfchreven  onbehoorlickheden ,  maér  begerende  voor 
alle  de  wereld  te.betonen  haer  yver  en  afte<5lie  tot  voor- 
ftandvanrIuftitieen.de  publijce  autoritcyt  vanden  Lan- 

den (ionder  de  welke  doch  geene  Republiqüén  konnen 

beftaen).genootfaekt  zijn  geweeft,  op"  de  voorfchreven Sententien  te depeïcherenhare Brieven  executoriael,  met 
bevel  om  de  felfdeSententien  by  Klok  flach  en  afficlie  van 

Biljetten  te  publiceren ,  en  voorts  te'ftellen  tot  behoor- 
lijke en  reële  executie,  fonder  eenige  oppofitien  toe  te 

laten ,  of  yemanden  in  oppofitie  t'ontfangen ,  voor  en  al- 
eer d'executie  datelijk  fafzyn  volbracht.'  So  ift ,  dat Wy 

procederende  tot  executie  van  de  voorfchreven  Senten- 
tien, in  conformite  van  onfc  voorfchreven  Commiffie, 

beyde  de  partyen  in  defen  ten  Wederzijden  ,  uyt  den  na- 
me en  van  wegen  mijn  Heeren  Staten  General  der  Ver- 

eenichdeNederiandie  Provintien ,  belaften  en  wel  fcher- 

pelijken bevelen,  dat fy hen t'allen tijden  in  alles  fullen 
reguleren  na  inhoud  vande  voorfchreven  Sententien,hen 
contenterende  mette  gerechtigheden,  eiksvan  henluy- 
den  by  defclve  Sententie  toegewefen,  en  defelve  ter  goe- 

der trouwen  in  goede  rufte,  vrede  en  eenigheyd  te  ge- 
bruyken  en  onderhouden.  Mitfgaders  hen  te  onthouden 

van  alle  wegen  van  feyten  ec  partij  digheden ,  hen 't  felve 
ernftelijken  denuncierende }  op  peyne  dat  die  gene  die 
hem  vervorderen  fal  ter  contrarien  te  doen  of  te  attente- 

ren, 



êóó-. Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
ren,  fal  verbeuren  alle  Rechten,  Privilegiën,  Prarogati- 
ven  en  Proseminentien ,  Jicnluyden  by  de  voorfchrèven 
Sententien  toegewefen.  Bevelen  voorts  allen  en  eenen 
yegelijken,  fo  Magiftratcn ,  Officieren, als  Burgeren  en 

Inwoonderen  van  Stad  Groeningen  en  Omland'en ,  hen nadc  voorfchrèven  Sententien  in  alle  hare  poi neten  en 
Articulen ,  iö  die  leggen ,  te  dragen  en  te  reguleren  :  Op 
peynevantegensdencontraventeurs  van  dien,  rigoreufe- 
1  ijken  geproccdeertte  werden,  als  tegens  overtreders  van 
ïumtie  en  perturbateursvande  gemeene  rufte,  vrede  en 
eenicheyt,  na  rechten  geprocedeert  behoort  te  werden. 
Want  fulks  mijn  Hecren  Staten  Generael*  fo  tot  defer 
Provintie  van  Stad  Groeningen  en  Ommelanden  conlèr- 
vatie,  rufte ,  en  vrede,  als  tot  wel/tand  vande  Vereenich- 
de  Nederlanden ,  mitfgaders  tot  voorftand  van  Jumtie en 
publice  autoriteyt  nodig  hebben  geacht ,  en  bevonden  te 
behoren.  Aldus  gepubliceert  van  het  Recht  huys  binnen 
Groeningen,nadatdeRaed  Klok  al  vorens  haddegeluyt. 
Den  tienden  Aprilis  1600.  Stilo  veten» 
En  wasondertekent. 

p,  Caftyichomi, 

R^  Syrxma* 
•~  en  Air.  lunitts. 

<&c  boö?fclj?eben  <d5efanten  of  Commiffartfen  ber 
peeren  Staten  <0cnerael  binnen  doeningen  toefen* 
be  1  fcD?eben  ban  tyb  tot  tijbe  ober  acute  peeren  Sta- 

ten »0enecael  Den  toeberbaren/beneflfoitfooHoberfem 
binge  ban  aile  $?opofttten/aenmaningen/  filmmatten  / 
bebuctten/anttooo?ben  en  anbere  ftucben  tn  bolbocrmge 

i»apen.  ̂ an  bare  Commtfften.  <&t  peeren  Staten  *0enerael 
^jJ£mfcD?ebentoeberom/  feer(trtR£e2&?ieben:  «Dat  fp  niet 
ban  «n  alleen  met  be  bolboer  inge  ban  Dare  commüjie  en  b'ere* 
caiteei  cutie  banbe  ̂ ententicn  fouben  ftrichtcujbboo2taaen/ 

nt  maer  batfe  oon  öefe  Dertnecbigc  Doofbcn  banbe  ülegc- 
ringe  faiferen/en  De  aftcheninge  ban  Det  Cafteel  fouben 
boen  op  maten/  maer  tn  plaetfe  ban  Det  faifcren  banbe 
Doofbcn  ber  iïeacirtngc/fjcbücn  fp  goeb  en  raeöfacm  ge? 
bonben  bte  te  ftfteren  tnben^age  aenbe  peeren  Staten 
<0encrael  •,  Debberi  bet  Collecte  banbe  <0cbeputctrt!c 
Staten  albacr  /  toelberö  bebtentnge  (fo  top  berbaelt 
Debben)  (ïü  tfonb  /  toeberom  tn  trepn  gebjaebt  /  tn  be 
'jbminiftratie  banbe  gemeene  mibbelcn  bte  bp  be 
^tab  <0?oentngcn  metter  baeb  toaö  aengenomen/  toe* 
berom  onber  beföegeeringeban  't  boorf5  Collegie  ge- 
bjacïjt. 

^jp  bebben  oófttnbe^tab  ban  «Eüoeningm  een 
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majeu- 

nmgen  felfo  toare  tot  itoccmacl  ttfteüct?  l   t  40      • BM  Jt" €öfart  ban  <©o»i-©jtefïanö  boo?  öonbert  aarm  et fl /  &J&. enöc ben ^pacnfeine;ciaicmeiir73tib  baer  na/  fictoSï  ©J 
naboen  beb2ogengebrjnocn/  meenenbebe  .Stab  mctBerarL' 
Caftcclcn  te  Döuben/bte  met  be  eerfre  gel  tuntyci*  to« *  £0' berafgetoojpentotctbcn.    <©e ^cemi ^tatcnute  be*  ban«« 
Doo2benopbebertenengunftbanbe  3nflefetenen  /  m'£»ft"' 
gcenfm.oopfulhen  btonug  ftcl)  te  berlaten/  bpfonbec alDa£r' nabemael  fp  be^taö  ïuöc  ?[Lt»cnicn  bnnbe  opgcbingc 
belooft  Dabben/geen  Caflecibaertn  te  boutoen.  €egen be  ̂ententten  baböen  Ct'geenetoapencn  ban  mtbbeiett 
ban  trecbtengeb^ipbt/toai-en  nu  boo?taen  toïUicij  boico- membe  te  gcïjoo?faimn.  eetijfi  be  f  famenriüte  ̂ ur= 
gecö  oobintobciiebefenbanöacetoapcnen/  fjclj  met 
getocpgeit  fjnbbcn  /  en  meitet  ftoate  <0arnïfoen  fitl/ 
b?eebfaem  en  eenb?acljttg  ieefben.   23abcn  epntcliiit  / 
batmen  öaer  en  f;ace  nacïtomelingen  iitfc  fcDanbc  niet 
aenboen/  nortj  ftiiftcn  5Job  ban  fïabcrmje  op  (eggen 
tottbe/  toaec  boo?  bc  Staten  bp  allen  3&f!anbf*n  eer.cn 
quaben  toep  mngen  /  en  eenige  ̂ teben  onber  fjet 
^.paenfe  getoclt  fucbtenbe  /  alle  gebadjtcn  benemen  #Foi  0  -> 
ouöe/om  aen  befz  3tjbe  te  nemen.  «Jdjiabe!  fcifef  een 
Ceec-mceflecban  alle  €P?annen  Oabbe  tegen  (jet  bon toen  ban  Caüeelen  getaben 

5^e  $.  Staten  babben  meentgèn  d§tabt  en  neeb  on^ 
ianr^mbben  met  groten  coem  baet  afbeb?ijb.  g»v  be- 
aoojbenbe^tabtö^oeningen  befclbe  gunere  betoijfeu/ 
en  fouben  bafieUjftgeoben/batfpalfbanbeeïbp.pfen' 
ben  in  bei*  25urgec  betten  boutocn  en  getoume n  fouben. 

*&c  Staten  boo?noemt  flclben  ftem  toebcrom  boo?  matbe 
ogen/toelneirgeflaltboo?  20.  ̂ jairen  eenige  ̂ paenf-ge*  &"ttt 
fmbe  ttoi(lencet*giengegee(len/  onbet  ben  febijn  ban  ff""" ^tbtJegienobcrbe^mlanben/be^tab^oeinngfn  int, 
ban  't  gemeen  berbonb  afgcftljeint  / en  boben beelbou-  tooo;Biit. 
btge  flerne  beloften  en  berfegelingc  in  'js  ©ponto  Ijan^ 
ben  geb?acb,t/  baec  epgene  mebe-25ut*gcro  banbe  nelt* 
Qic  1  bit  fp  tot  baec  toe  tnt  roepen  boo?  be  ̂ 2tbtlcgien 
mtfb?upbt  Dabben/  gebangen  en  gebannen/ een  onbc* 

boo?lijbe  fjeerfcbtnge  oberb'<0mlanbritaeng:fïclt/cn 
ober  alle  b'omleggenbe  3lanben  aen  b'<0oft  3t)bebeö tennis  grote bertooefiinge  jammeren  ellcnt  /  fjet  beberf 
ban  etltjbe  bonbert  bupfentfamilien/enbenbootbnn 

nieuto  ïïcirencljementgemaebt/totgoebe  en  batte  ba*  meer  ban  ttotnticï)  bupfent  menfcljen  beroojfaent  Ijab 
fcftertnge  banbe  boo?fcfj^ben  <$ta&/  en  gemeene  ̂ ege- 
geringe  banbe  Sanben  /  en  boo:cominge  ban  allen  en- 
yepl  /  bic  anberg  tot  nabeeï  ban  bicn  in  tiiben  en  totjlen 
foube  mogen  opcomen/  foten  regarb  banbengemeenen 

3i)panb/  alö  anbers5/  mogenbe  toel  betclaren  /  bat  Ijaer 
moeptcntnallc  't  gene  boo?fcb?eben  ijs/  ïjaer  niet  fo 
ftoact  ofte  berbjtettg  gcballen  iö  /  alö  te  ften  bat  (niet 

tegentlaenbe  alle  ïjarc  fo?cl)bulbige  mcnageitnge/  'tfel* be  toerh  ongeujfe  meer  beeft  moeten  beb?aegen  /  alö  bp 
be  peeren  generale  Staten  (fo  gemecnlp  platbte  te 
ocbeuren)  tö  bcraemt  getoeeft.  €n  ais  fp  be  boo?fcl)?e 
Den  b?te  Ijewi^  üanbe  Segeeringe  /  hamentitjb  ben 

25urgemee|ler  -  -  -  uiting  /  ben  ̂ tnbtcuö   
2$oufïin/  en  SJoofl  banClebe  /  aenfepben  batfp  na  ben 

#agc  foube  moeten  repfen/ombemeemnge  banbe  J^ee* 
reti  Staten  «Seneraèl  te  berftaen  /  fo  toaren  fp  baer  in 
nel)00?faem  en  te  b?ebeït  /  toantfpbonben  toelberftaen/ 
batmênfe  baer  met  ̂ oibatén  fertben  bonbe/fp  berfocï> 

tettbat  men  met  Ijet  2$outoen  ban  bet  Cafteel  't  toelb 
ben  berben  JiKep  1 600.  met  600.  •  man  begontt  toa«  / 
foube  toillen  fupcrecberen  en  00  Ijcnben/tot  batfc  in  bert 

^agc  fouben  toefen  gerepj?/  alfo  fp  bcrtjoopteti  be boo?* 
fcb?eben  peeren  ̂ taten  op  een  anber  mepnmge  te 
bjengen:|Baer  be45efanten  anttoooiben  batfp  fo  feber* 
pen  bcbel  tot  ttoe  of  bjtemael  ontfangen  Dabben  /  batfe 
^et  felbe  geenfinöbo^enberfupmen/  tonnen  Met 
aftobben/  foube  ftet  25outoen  ban  mpm\)  bagen  baeft 
toeber  geltcljtet  bonnen  toerben :  ̂n  ben  ̂ age  bomen- 
be/bertoonbenfp  ban  toegen  be^tab/  ̂ am  jSeber* 
lanbfe  aegeringe  en  berbonteni^gegronb  toatf  opb^ 

ben.  (€ot  beloninge  ban  fuift  quaet/ïwbbcn  fp  tn  gpan* 
gien  berfocljt  en  bercregen  een  fcbanbeltjft  ©ctrop  en 
^?ibilegte  ober  b'<©mlanben/  toaer  op  fp  ficb  niet 
febacmben  /  oor  nu  na  ttc  toebcr  bereeningc  metten 
Staten  te  fteunen  en  bnft  te  flaen/  be  3iuft  ide  te  toeber- 
flaen/  en  trotfelijb  ronb  tipt  te  fêggen/  bat  fp  be  j§cn--- 
tentten  niet  toilben bennen/  baer  fp  met  Ijaer  public- 
gien  niet  ober  cenquamen.  ©erjlaenbc  baer  mebc  befe 
jèpaenfe  gratij/  enblaerlp  aen  ben  bael)  gebenbe/  bat 
be  ,§paenfe  eer  en  ttoiftgierigetjeeft  na  aio  boo?tnbcn 
ïïaeb  regeert  /ben  purgeren  tngcbenbe/  bat  men  bei- 
anberinge  ban  tijb  motte  toaer  nemen/ en be^ujtici 
met  boojtoenbtng  ban  beroerte  en  ophoer  fcb?icbenbe. 
35e  Contributie  Dabben  fp  belet-  5Dc  fcbattïngc  op  bc 
Dupfen  plat  afgefïagen.  '©e  generale  nubbelcnber^ 
ntcticDt.  3£e  berpacbtingcberfclbcr  berbtnbert.  <Dc 
^atbters  gebangen  na  Daten  appetijt  /  fiicD  mceftct ö 
gemaehtbanben  gemeenen  23upbcl/cn  alfo  bat  gemee? 
ne  ©erbónb  bepbe  tnbe  3|ufttric  en  in  toan-betalinge 
ban  ftarefcDulb  berfeo2t.  <0eene  befenbinge  nocb  ber- 
mantnge  Dabben  bier  tegen  gebolpen  /  en  be  <&olbaten 
bregen  toitDttgc  rebenen  te  fojgen/bat  begene/  bic  fon 
ber  ont^cD  fo  bclc  onberanttooojbclijfte  bingen  boo?- 
naimn/  enfonberatbterbenïten  Darefcbulben  boben 
alle  Dope  ban  bctalingc  moettoilliglübcn  beten  oplopen/ 
met  eenen  nieutoen  af  bal  ftoanger  gingen  /  en  een  bun* 
ttooftten/  bat  fp  niet  anberö  ban  met  een  gebeel  3£anb$ 
berberf  fouben  bonnen  bluffen.^arc  boo?nemen  banbe 
Uirticuleti  beö€ractaeto /batfp  fo  menieDbnlbicbbab 
ben  obertreben/  toare  niet  te  Doreff  /  nul)  be  Staten  te 
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éo3 Het  feven  en  derrigfte  Boek 
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be  rfcenRen/Dat  fp  berfcnerficpb  fodjten.  let  foube  toe* 
fen  btoann  en  bjcfe.boojDenqunoen/maec  bcijoutreïii^/ 
en  befeftentunge  bO02  ben  goeden.    &lle  De  «^teDen  en 
ïtegeringen  binnen  en  bupteno  3lanbtf  ben  reaten  erom 
berftaenbe  /  fouDen  Der  Staten  Doen/  Daerom  p?nfen/ 
toeltoetenDe  bat  Defelbc  noclj  totl  noct)  maebt  Ijebben 
&onn>n  Dit  Cafleei  tot  onberb^iidunge  Dan  pemant 
te  tpbn»pften  /  cnDattet  noDiclj  1$  tot  bctoaringe  Defer 
^tnö  en  af  toeeringe  gclijRcr  tp^annije  als  te  boren 
Daer  uyt  gepleccnt  ÉS  fcio?öen. 

©f3au.    «©usgmg  tut  toerb  boojt/en  toerD  geljaeft  om  Rlepn 

tomje    «sarnifoen  Daer  in  te  mogen  leggen  /  en  't  Crijgö-bolR 
SUS?  dberö  te  gelmipnen/aUc  Dagen  f  ad)  men  200.  man/met 
SS      anDcr  fialf  !jonöert/na  400  barren  in  arbept.  3&te  ban 
<èw>    Bifefianö  fonDcn  1 200.  Co?Detoagens  /  met  fdjuppen 
ntngen   m  anÖ!,r  cm>ctfcl)ap/  teten  ouer  al  biljetten  aen flaen 
ÜJl     om  mbepDertf  na  doeningen  te  flupjen  /  en  toaren 

feer  pberidj  om  Dittoerfctcbojberen.  i&odjfoconben 
Do  mrefle  2502gerö  in  <0?onigen  niet  begrijpen  Dattet 
eenft  toas?/  adjtenDe  bp  «a  onmogeiijch  Dat  De  Staten 
tot  fulaen  toeemDen  refolutie  nomen  fouDen  :  «Doe 
omtrent  een  DerDenDeel  gemaeut  toag  /  lieten  fp  ficlj 

nocl)  aJ  bebunRen  /  f)et  toareeen  fdjijn-OanDeiinge  om 
ïjaer  te  nerueren  en  DemoeDicl) te-manen/ en Datmen 
foube  opljonDen  /  fo  uacjl  fp  Ijaer  reent  DcmoeDigen  en 

geljoojfamdijR  tonen  fouten.  fonDcn  Daerom  anDer* 
mad  na  Den  %age  /  acnbiebenDc  alles*  te  Doen  toatmen 
begcerbe/  en  tot  berfenecinge  «©pfelaerg  teftellen/De 

*«       felbe  alle  D2ic  BlaenDen  te  bertoiffelen :  «§o  Dat  altooo 

tot o!e    in  nanben  "banDe  Staten  fonDen toefen / een goeD getal 
ban       banöe  boo2naemflc  geffacljten.  ©ojDero'  baDen  De  <6e- 
® 'oe'    fanten  ban  <02oeningen  en  banDe  <£>mlanDen  t'  famen/ 
!fien    Dat  fp  ober  D'  acutcrflalligc  fdjattingen  in  berD?adj 
auDicnticontfangen  modjten  tocrDe  :|Eaerl)en  toerDe  alle  8u* 
qt\xni    trtentie  afgefTanm  /  boo?  tn  al  eer  biermael  ftonbert 

ïfïtt  "fo  Dupfent  guIDeiüs  fouDen  3ijn  betaeït  /  Diemen  DeDe  in* «ent      neti  en  ereenteren  met  ̂ olDaten/  nodjtan?:  met  alle 

4ooooa ,  aoefee  0^?e  Gelept  /  en  ten  mtnften  guetfe  ban  D'  Inge; 
5EEe"fetenen  mogelijkn  5ünDe.  <E>e  adjterflallen  fo  Die  bp 
m*>     De  Staten  beroemt  toaren  beb?oegen  fegfmael  ïionDert 
6;ac&t.    jjupfent  en  büf-en-ttointig  Dupfent  gulDentf.  €n  Doe 

toelDeïjerDicÜeptban  befeerecutiebpbefommigege* 
laeïtt  toerDe  /  nocDtams  ten  inften  banDe  grote  en 

ftoare  laflen  Daer  meDe  De  peeren  Staten  €>cnerael 
belaft  toaren  /  [jebbenDe  alle  Den  lalt  Der  <©o?Ioge  tegen 
Den  Coninc  ban  ̂ pangien  nu  alleen  op  Den  ïjalfe  /  Die 

Die  ban  ©janbrijfc en  €ngclam  meDe  placnten  te  D?a^ 
gen/en  Daer-en-bobcn  noclj  moetenDegjaerlöBSi  opb?en^ 
ncn  fo  groten  fomme/  tot  beljoef  banDe  Coningtnne 
ban  <£ngelanD/fo  Debben  De^taten  <6enerael  Dit  Dar? 
D^  miDDcl  moeten  geb2upïten/toant  DeanDere  ̂ 20bin- 
tien  Die  getoillicn  toaren  /  en  Ijare  Contributie  met  feer 

grote  beftoarenifle  op  bjacïjten/  fittenDe  fonDernec- 
ringeen  toelbacrt  /  meenDen  men  bcljoo?De  Ijenlup= 

Der  goeDttoillicDepD  niet  te  miftyupfeen/  en  D'  ongc- 
toillige  teberfcljonen  /enDetoijle  De6aeD$-i§ecre3!ti' 

niu^  Deb002f5.  ejcecutietetoerftmoft  (lellen/  't  toelh ontiaetfte  batt  in  »p  liep  /  en  Dat  ï)p  Dan  altemetsf 
st  tuo^jD mo(l  Doen/  fo  quant  Doo?  De  onberftanDige 

Dit  fp2eea-tooo?D  onDer  De  felbe. 
■  Doe  Junius  quarain  Mcy. 
Was't  Groeningen  ̂ root gefchrey. 

€.n  men  TiaDD?  mette  ©?iefe  oon  feer  grote  moepte  / 
D^to'iieaJDacrDeDe  ttoiften  üevfcTj«pDcn  beDenbeltjüe 
luViinicljeDen toaren boo2tb2engenDe/  en  eentge  banDe 

booniaemftc  lieten  toe!  lupben/enfepDe  Dieban^oll.ful? 
ïen  om  onfebcrfunmenifTeDegcmeene  falie  niet  berla^ 
ten  mboojtoaer  foDie  ban  l^oll.  en  eenige  anDere  goet* 
toiUtge  ©iobimicu  /  in Defe  gjaren  öaer nietten  alDer 

upierftennaDDenbeftoaert/  0«toare  onmogelDRge- 
tóeeft  /  om  De  faucftaenDe  teuouDcn  /  toant  niet  iegen^ 

5  ftaenDe  De  nceringe  en  ̂ ee-baert  berminDert  toajs/De 
b2ecmDelingen  met  menicïïte  bertroeïten  toaren  /  en 
alleen  De  armfte  Die  ficlj  nergens  elDerjf  meDe  ftoftcn 

bclieipen  /  geblcbcn  toaren  /  aen  De  toelhe  men  jammer 
en  ellcnDefacli  /  en  niet  met  allen  bp  (jun  bjp  ban  laflen 
toa^/  alle  ut  en  D?infe-toaren  bf}  ïninten  alDerï)ooct)flen 
b"f toaert  /  op  Dcf  ?oceffcn  /  erfeniffen/  bercopinge  ban 

/ 

^cöepen/  kanoen/  Dupfen/ ja  op  De  perfonen  en  fjoof* 
oen  toaren  ̂ mpoftcnoéfVt/  De  a^eejteinne  goeDen  en 
Domepnen  toaren  mee|t  b?rcoft/  en  in  D'<002loge  ge« 
fmolten/en  {Teefje  alleen nooD^nftige  renten  Daer  op/ 
tot  onDerljouD  Der  ̂ eDicanten/aJimentatie  banDe  ou* 
De  ïieligieufe  en  anDcro5/  en  Daer-en-bobenetlijfte  Mi'- 
Uoenen  ban  ftDuIöengemaent/Daer  fp  renten  af  betad- 
Den/fp  Ijebben  00c  Daer  nog  lange  Ds  fmerte  ban  geboelt 
eageD2agen/  fulr  Datfe  in  Den  ̂ are  1604.  De  fafte  ii\ 
Deliberatie  gelept  DebbenDemetfe  peeren  ban  Den  $|0' 
genen^obmtialeKaDen/  en  Die  banDe  iScfteninge/ 
bebonDen  toerDen  De  laflen  fo  groot  geballcn  toaren/ 
Dat  bp  continuatie  ban  ijet  ophopen  ban  fo  grote  laflen 
men  bebonD  De  fanen  ban  Den  lanDen  bp  na  tot  een  De* 
fparate  refolutie  gef^acfjt  te  toefen/  geujn  ter  gelegener 
tüD  berljaelt  fal  toerDen.^odj  Debben  altijD  bertroutot 
Dat  <6oD  öare  rerDtbacrDige  faft?  fegenen  en  IjanD  fiou* 
Den/  enepntlijReengoeDeuptcomfle  berleentn  fouDe. 
<0elijbDp<0oDe  yp  eeutoig  lof/  tot  noclj  toe  gtDaen 
Ijeeft.  ji^aer  latenDe  Defe  fane  ban  ©2tefïanD  en  De  ge* 
DepltöepD  Der  partijfcijapjpen  toat  beruflen  / moeten  nu 
berfjalen  banDe  bo2Der  lianDclinge  Deö^incen  JlKau* 
ritij/mettet  <0arnifoen  inDe  ̂ cljanfeban^.^nDjiejef. 

$a  Dat  fijn  ̂ imtl  €rcell.  ifêauritëban  i^afjau  / 
allenoDige  0202e  tot  bctoaringe  banDe  ̂ cöanfe  ban 
Crebcceurgeftelt  JjaDDe/  fonDfip  De  Colonel  31o[)an 
ban  ̂ ucDtenb2oeb  /  met  De  ©2iefen  bjoecf)  na  2llem  / 
met  een  Dauje  Canon  en  ttoeeBelt  fturbens?/  om  öet 
fjuponen  te  2tlem  in  te  nemen  /  Daer  eenige  banben 
©panD  op  lagen:3Defe  Daer  boo?  geromen  5tjnDe/DeDen 
Den  ©panD  fommeren  en  't  o3efrljut  tonen,    ̂ ie  ter* 
fïonD  De  plmfs  aio  niet  ïjoubaer  toefcnDe  /  obergaben< 
entrocKen  Daer  af  met  20,  mannen/  en  gingen  na  De 
^cöanfe  toe.    ||ier  na  DeDe  fitn  <ercellentte  alle  fnn 
Hleger  gacn  na  &.  5ünD?tesf  en  bp  3flem  logeren  in 
^cijepen/  ijp  font  eenige  Compannicn  na  öoffum  om  Jf» Daer  toacljt  te  IjouDtn  aenDe  mjh/  Detoijle  mittï  De  ££? 
Hootljte  ban  't  toater  Daer  toepnicöb2efe  to'ojs  /  en  Dat  000? 
Die  banDe  ̂ clianfe  Daer  niet  Dan  mri  fc&upten  conDen  JJ  $%* bomen :  i$p  Uc^e  oor  nocfj  ten  felben  Dage  optc  ̂ aert  ««!,&. 
tufftütn  iKaren  en  Defelbe  ̂ röanfe  /  alDaer  De  ap?o* 
cDen  beginnen/  een  25aterijemsEen  om  op  te^rDanfe 
te  mogen  fcljieten.    5^aer  ober  Den  Eieutenaw  ban 
(©uirijn  De  2&{a#  gequetfl  toerDe. 

^©cn  27.  ifêartij  toie»  ftet  toater  fo  Ijoorij  inDc  «c- 
bieren  en  inDelfêafe/DatfiJnCrcell.  Debegonnen3Hp?o* 
tijen  op  De  a©acrt  boo?  fBaren  mofl  Doen  berlaten/ 
toaerom  öp  terflonD  opten  ̂ p  ban  jlSaren  D?,ie23at^ 
terijen  DeDe  mafecn  /  De  ttoee  rerDt  boben  De  fcerfee  /  en 
De  Der  De  bene  Den  De  üerfte/  om  Daer  in  «Sefcïjut  te 
mogen  planten/om  mba  ̂ rljanfe  na  ̂   Qttpfen  enïiof- 
molcnte  mogen  fcDteten/  tot  bctoaringe  ban  toelöe 
«lucRcnbp  eenige  Compagnien  «^oïDaten  op  Den  fel* 
ben^üliDeöcopDetoacljtgaen/  ftpfonD  een  (Crom* 
petter  aenDe  felbe  ̂ cöanfe  om  fjaer  appoinctcment 
aen  te  bieDen/maer  DiebanDe^cIjanfcfcüotenna  tjem/ 

1  cntoilDen  Ijem  niet  Doren  fp.2?eRen/toaerom  öp  toeter* 
om  affteerDe.  €n  om  Datmen  eenige  aDbertentie  ftreeg 
Dat  Den  ©panD  eenicij  boicR  bergaDerDe  omtrent  De 

IBafc/  fonD  fnn  Crcelïentie  Den  Colonel  <0ifteu"e0  met fünïlegimentnaSlittopen/  ont  Daer  boojttf  Doo?  te 
fleeben  Den  ̂ ïjft  /  en  't  toater  alfo  int  HanD  ban  2&?a*  *ön«r, 
banD  te  iaten  lopen/  om  't  gat  te  fcDanfen  en  te  logeren  /  «iu>°et 
ombcn®panDDaerteffutten/  en  te  beletten  Dat  nte^^X' 
manD5t  gat  toeDör  om  flopte:  sfnacbtü*  DeDe  fnn  <£x*ftt)ute~ 
cellenticopDcn  <©jjfc  bp  Ifêaren  planten  12.  fhicfeen  piantfii 
<aefcljurö/  tetoeteuopeJbe2$aterijebiec/  om  na  De  ?**"%* ^cbanfetefebieten.  Ln% 

"®tt  ban'ö  ̂ ertogen-25ofcf)  binDenDeljaecin  grote  %wt* 
beftoaringe  /  fcö2eben  Defen  Dacft  aenDen  €ertf-^erto*  J!^e- 
ge/Dat  [lacr  leet  toas  Dat  Ijare  faben  fo  jammerlp  fton*  ""* 
Den/  Datfetotnocbtoe  aen  [lem  niet  öaDDen  ftonnen  ̂ Jf  b*rt fcb2ijbenDanbanftoarigDeDenenelenDen/  Daer  in  fpaofcfi 
en  Die  banDe  ifêeperije  toaren:  Dat  fp  nocD  meer  fub*  rco^um 
jecttf  [jaDDen  te  dagen  aen  öem  alö  fjaren  |§fecre/  om??if" Datfpnafobeeie  gdeDene  fdjaDen  banDe  mtutnarien  e«t!ge. 
Der  ̂ olDaten  /  nocfj  baDDen  burloren  Den  24.  Defer  De 
^cöanfeen't5f02tbanCrebercur/  enDatben  bpanö 

boo?t.« 
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bj>  Die 
ban  Den 
SSofctj 
geiona 
Dm/ aen 

uooïto*  to<#  ccballe  boo?  bc  grote  ̂ cDanfe  ban  ̂ int 28nb?ic0  /  met  fo  Deel  ̂ cljepen  en  <Óo?fogtf-gcrcct* 
fetjap  öatfc  niettoiften  toat  ban  bic  plactfe  föubc  bal- 

len /  te  mecc  fo  Den  ©panb  om  bet  fecourjo  te  beletten  / 
baft  beur  ftatft  De  «©ijncn  tot  Hlutopcn  /  't  toclu  Uan 
fulKctimpo2tantic  ijs/  bat  Dn/  inbien  bc  ̂ crtoH^er; 
tog  baet  in  niet  P20mptelun  berftet  /  Ijet  Dier  nact  feer 
bijficyl  fal  ballen  om  bet  fecours;  te  boen  /  onaengcfien 
baet  gefept  toerbe  /  bat  Uk  ban  binnen  ijacr  als?  brome 
^oibatcn  toei  toaren  quijtenbe.  ©ooptcn  ooc  bat  fijne 

(Foi.-io)  [joogbepb  bolgenöefnnc  25:ieben  banben 24.  Kftarrn/ öaer  tegen  fo  foubenboo?fien/  bat  bes  föpanbsboo?; 
nemen  foube  belet  toojben.  3©aer  toe  en  om  Daer  in 

•  ttjfcö  te  booten  tot  reftftentie/  fpïjem  bebanhten  ban 
bat  DP  gefc!)2ebcn  Dabbc  /  batfe  tjem  fonben  abbnferen 
ban  't  gene  fp  baer  toe  ban  nobc  motijten  Debben  /  en 
ïjebbenbe  baer  op  geabbifeert  met  <620bbenbonh/  Dab- 

ben gefteit  bc  bpgaenbe  Itjfte/  berfoefcenöe  batfrljaeft 
baer  af  goebe  b?ncftt  motijten  bernemen  /  om  Daer  fel- 
ben  te  mogen  beter  befcDermen  /  't  toeln  fp  tot  ben  w^ terfiengcrefolbeert  toaren  te  boen. 
r\E  lijlte  hielt  datfe  volgende  de  ordre  van  den  Eerts- 
■L'Hertoge  mochten  wederom  krijgen,de  1  f675.  pon- 

den Cruyts,  1 5  f  o.  Scherpen  .geleentaenden  Cardinael 
van  Ooftenrijk,  en  om  gerepareertengemonteertte  heb- 

bende ftucken  die  defelve  Cardinael  gereftitueert  heeft, 
4£tttf-  meeflverlopen  en  Tonder  affuyten,Item  192.  Schuppen, 
&crtoge  1  j-o. Houwelen ,  alles  den  voorleden  Somer  geleent. 
genéfn  2*  ̂at  n? in  voorraet  na  de  Stad  wilde  (enden  3.  heele 
toetfaefi»  en  3.  halve  Canons ,  om  dat  haer  Gefchut  meert  vervoert 
ttntfatt  en  ontrocken  is» 

öen  tt  $*  ̂aer  toe  Cruyt,icherpen,dubbelde  AfTuyten  en  ra- 
toe^öcn.  den,  mits  dat  d'Eerts-Her tog  hem  altijts  daer  mede  fal 

mogen  dienen,  12.  Canoniers,  boven  de  gene  die  inde 
Stadzyn,  en  geld  tot  haer  onderhoud,  en  vandeRuyte- 
teren  en  knechten  inde  Stad  leggende,en  nu  veel  ten  ach- 

teren wefende^  daer  deur  confufie  foude  mogen  komen. 
4.  Noch  eenige  Ingenieurs  en  middelen  tot  haer  on- 

derhoud. 

5.  Een  goede  fomme  gelds  in  voorraed,  om  in  occur- 
rentie  van  nood  en  armoede  te  mogen  aenfpreeken ,  ter 

•     Ordonnantie  van  Grobbendonk. 

6- Dat  hy  haer  wilde  authoriferen  om  afte  mogen  bre- 
ken omtrent  de  Stad,  alle prejudiciable  plaetfen , 't  zy 

Geeftelijk  ofwereltijk,  en  om  de  hoogten  te  mogen  be- 
fchanfen  ofin  Stad  te  voeren,  mids  redelijke  recompenfe 
in  tijden  en  wijten  te  doen :  Voorraed  van  Koorne ,  om 
de  armoede  te  fubvenieren,mitsdeMeyerye  is  bedorven, 
en  haer  Koren  midden  uyt  Braband  moet  komen,diemen 
niet  kan  aentaften ,  dan  in  de  uyterfie  nood,en  ten  dienfte 
van  fijne  Hoocheyd  fal  blyven. 

^efe25?iebcn  toerbengcintertipieert/  en  aen  frjn 
«ÊjttelU  gebjatïjt/  baer  upt  men  fïcntonbe  benbepio; 
rablen  fïaet  ban  bie^tab/biegetonfumcert  toerbe  met 
een  f  eet  Klepn  bier  /  en  ban  langer  ïjanb. 

<©etu8.  IBartij  um  fnn  €rccll.  eenige  ftDcutcn 

naer  üc$  ©panbö  5port  ftljteten  /  bae  r  tegen  Uk  ban  't 
5Fo?t  mebe  ftboten/  baer  na  toilbe  Dpeen  iCambourijn 
nabe  ̂ tljanfe  fenben :  IBaer  fp  lieten  Ijem  niet  aen; 
tomen  /  en  fcboten  na  [jem :  3©aerom  fijn  €rcell.  toel 
3 000.  feheuten op öe  fwpfen bant 5Po?t um  1  om Uk 
metten  ïïog-molente  incommoberen/  toeine  ftljoten 
meer  operatie  beben/ ban  fijn  «Ertell.  toeitoifte/  om 

batfe  mceft  met  een  ballenbe  Cogel  inbe  «gtDanfe  nua^ 
men  /  boo?  bien  be  batterijen  fo  beröe  af  (lenben :  €n 

menöeeft  na  berftaenbpalbien  fijn€rtrll.  in  furie  l)ab^ 
be  laten  boo?t  fcfjieten  /  bat  W  oten  batb  bebo?ben  fou^ 
be  öebbenaUeïjaer  Ammunitie  /  ïlo^moïen  /  Ctupt/ 
en  bat  anoerö  totbeljoubeniffebanbeplaetfebannobe 
toajS/  om  bat  geen  plaetfen  binnen  bc^tljanfe  betoaert 

of  berfenert  toaren  tegen  't  ftïneten  banbe  jijbe  ban 
25?abanb:  ifêaer  alleen  tegen  't  ftl)teten  ban  €ielre^ toaert  /  fo  betre  bat  niemanb  binnen  Ut  ̂cfjenfe  Ijabbe 

tonnen  bhjben/maer  ïjabbcn  öaer  alle  inbe  Contrei 
ftfjarpen  moeten bcgeben/  en  batfe  nottj  bien  batb  Dab- 

ben moeten  beter  hoop  geben :  USaer  om  bat  fjjn  €rt. 
niet  tonle  bat  ïjet  feftieten  fo  beele  ft ïjaöe  Ut^  /  liet  öp 

baer  ban  opjjonben  /  toaer  beur  bte  ban  't  5Po?t  tnb  en 
gelegcntöept  ntegen  om  Daer  fio0-molenen2ïmmu; 

nitte  Dupfenmct  bc  a©allen  tegen 't  fcïjt'eten  acnbe  mt ban  2S?auanbtc  booiften  cntoapenen/cnliactfcluen 
mtbbel  te  geben  langer  te  nonnen  Uoubcn.  .ènn  C-rcel- 
lentic  bebe  mebe  be Ucrlic  ban  -Hlcin  üeftijanfcn  'en 

&°9 

|c  fo  feer  Doog  /  bat  alle  Ut  upter  lanben  en  binnen  lan- 
ben  onber  toater  liepen/  fo  berre  bannen  met  banbe 
fijnen  en  &tl)anfc  fatl)  boben  't  toater  leggen  /  baei :* 
om  fijn  €rtell.  notl)  mofte  alle  't  Ctijg«-bolfi  mbe beliepen  laten/  te  toeten:  <De  fiegimcntenbanbtn 
<0?abe  ban^olmss  /  frantopss  &eet  /  ̂oratio  Deer/ 
%a  3$obe/  <ebmonb/<0?abe  €rn|t  en  Jrfucljtenb?ocb/ 
om  batfe  naer  bc  bcrobermge  banCt ebeteur  baft  meet 
bolbö  befcljjtben  /  en  tot  ijem  boen  ftomen  Dabben: 
^©c  nuptcren  ban  25?eba  Ijabbe  Dp  na  fijn  bertreh  ban 
Ctebeceur  tocberom  gefonben/en  tnbe  25ommeletoeert 
laten  nomen  /  en  tot  ̂ melrop  toel  logeren.  <De  ©anen 
ban  <ö2aef  5Ftebenc  ̂ enrit/  cnContclec  om  toaebt  te 

Douöen.  ©oo?t0  liet  fijn  <£ttell.  al  te  met  na  't  j?o?t 
fcfjieten  /  en  bieban't  iport  febootentoeberom/  in 't toeln  fp  in  een  ̂ cljtp  Icggcnbe  vecht  bencben  ji:arcn  / 
quctjlcn  7.  ciéolbaten  /  toaetom  bele  banbe  ̂ ebepen 
toat  lager  af  b?ebcn :  USaer  Det  toater  toerbe  fo  Doog/ 
batmen  niet  toïfl  /  toaer  mette  ̂ cljepen  te  blnben/  om 

batfe  op  't  3lanb  b?eben /en  men  baer  mebe 'geen  biep 
ftonfte  Douben/  ban  tegen  be  ̂ tl)oo?-bnfeen» 

^tjri  €tcell.  fïenbe  bat  nu  alle  't  platte  £anb  onber  a  ne  't 
toater  (lonb/  ban  <&&  en  <©effen  af/totboo?bpben»^"e 

25oftD  /  ©limen  en  25oliDobcn  toe  /  en  bat  baetcmme  *„  iï* bc  ©panb  tot  Dem  niet  nonbe  nomen/ban  ober  be  3?ij;  m. 
nen/  nam  boo?  bcfelbe  alom  toel  te  bernagelen  en  befet- 
ten/  hetK  baerom  feer  arbepben  aenbe  begonnen  ̂ 02- 
tifitdm  ban  Sjttopcn:  ̂ cbemebe  toccer  opmalien 
't^cDantffcen  banbe  ©panö  totiJeffeJ/alleö  om  bic  aen- 
ftomfte  te  bifficulteren  /  toacrom  Dp  ook  liet  beftcDtigen 
be  öerfte  ban  €mpel/enöeg:toa«benof|Tt!»jfcneen 
Ijalf  tttijïe  boben  <!ümpel  leggenbe  /  om  baer  mebc  te 
fcljanfen/  en  beberbadcniönoi-fcDanfebebebutoebec 
opmanen/  om  fo't ontfet  tot  öefe  e&clj^fe  umttm : 
j|p  belaile  alle  ïm$c  aüe  1^1  bier  ftljemen  op  itc 
.èfbanfete  boen  /  cnalle natoten  alle  «jt?c  een. 

<©en  leften  Biaxtij  mofïe fijn  €tceU.  nctD ffillc leg/ 
gen/  abbanterenbc  alleen  bc  tocrncn  op  bc  fijnen/  en 
om  bat  toepmcD  boeragie  inbc  23ommeiretoecrt  toa?f 
te  Krijgen  /  fontlip  be  Hupterije  ban  <0?abe  ̂ tebenlt 

^ennfe  toeber  na  Ijaar  «©armfoen  /  en  benietoc  Com- 
pagnie 3©alen  ban  Capttepn  €>üfen  fonb  Dp  in  <öar* 

ntfoen  tot  <£nmtcrih/  en  fnii  Crcellcntie  bebe  fijn  be- 
gonnen toerlien  feer  bojberen/  om  ben  <DijH  alom  toel 

tebcfetten. <^en  6.  %$2i\i$  fonb  fijn  CrceHentie  fijn  (Crompct- 
ter  met  2 .  Sü&febcn  aen  be  Weljan)  e  /  b'eene  in  3?r  aii= 
copsS  en  b' anbenn  <Duptö  /  om  Daer  te  bertonen  ben 
foberen  ftaet  baer  in  fp  toaren  /  en  be  clcpnc  of  onmegc- 
ujKebope  ban  ontfet :  €n  te  berfoenen  batfe  baerom 
tijbelijK  met  Ijcmtoilben  Danbclen/  Dp  foube  Daer  met 
btllijiie  tonbitien  en  berfcfeeringe  ban  betalingc  bcfa 

genen :  ̂ u  lieten  ben  (Crompetter  tot  aen  H  toater  ho* 
men/  enbjaecDbentoatDpbegeeibe:  €nfoljpfepbe 

batDP  252iebcnDaböe/  fepben  batfe  geen  2&?iebcntoil^ 
ben  ontfangen  /  maer  Daöbe  Dp  monbelinge  laft  Dp 
motljtet  feggen:  J^p  fepbe  anbettf  niet  ban  batfün 
^jrtell.  be  ̂ étljanfe  begeerbe  te  Hebben/  en  baer  op 
met  Daet  te  Danbclen :  J^p  riepen  tocberom  /  Det  toa£ 
notD  atljt  of  tien  bagen  b?ocel)  genoecb  en  M  Dp  of  pc? 
manb  anber^  toeber  na  Daer  Komen  foube/  bat  Dp  ban 

rnofi  Domen  na  be  ̂ ijbeban  i^ertoerben/  toantfp  fou* 
ben  boo^taen  niemanb  meer  Do2cn  banbe  5ijoeban 

tlolTum  :  dommige  Dielbenbitboo?  een  goet  tenen/ 
om  batfe  nu  boojtö  acnfpwne  fcDeenentcfullenbou^ 
ben  /inplactfc  batfe  te  bo?ën$altob$  Dabben  geftfjoten 
en  niet  toiilen  fp2eKen. 

<roen  7.  9BP?ilitf  begonben  be  tijbtngen  te  lonen  üzt 

te  ©panb  baft  Dier  en  baer  begon  tcbergaberen'  ah  of 

bp  ccniclt  ontfet  Ijcn  toilbe  boen :  <Cn  om  bat  fu(r  onmo* 

gclijlt  fcDcen  /  inbienfijn  €rccll.  maer  alleen  be  <Dnncn 

toel  mz  bcfettcn  enbetoarcn/bebalDpöctoernoite 



$ï° Het  feven  en  derrigfte  Bock. 

«EjccbI. 
toftijet 

ï?nps 
25dtrn  = 
Üurg  tn 
nemen. 

(Fol.-u) 

r£mopen  en  ï&ffel  tod  te  b02Dcte  1/  gelijft  >neöe  te 
vümscl  afte  aenDe  gctoanDcn/en  om  Dat  öc  befeftanfin* 
ge  té  2£iem  ftiepngenoimuitoaö/ alleen  op  De  ijooeftte 
ban  't  ïiccït-ïïof  DeDe  fijn  C'rceü.  neeft  ecne  anDer 
(<£ianclje  maften  /  om  alle  De  ijupfen  tot  sciem  Daer tn 
te  foflupten/  en  öp  nooD  fijn  3leger  Daer  te  mooen  ftott* 
Dciv  öeöe  boon.tf  altemet  op  De  <3icüanfe  feftieten/  Daer 
teg^ns*  Die  ban  binnen  toeDerom  fcijoten/  ftp  DeDe  meDe 
cen  2öattcrije  tot  tfofiïim  maften/  tocfcnDe  een  nicutoe 

2&attcrije  omtrent  200.  rocDctt  ban  't  3f02t/en  latte  met 
ecnen  ben^Snjft  üoucnïioflum  (Dacrfe  banDejjBafe  aen* 
De  aBaie  loopt)  aenDe  ftop  te  fcftapperen/rnmet2502ft* 
toceringfti  op  te  fetten  /  !jn  Dcöc  ooft  manen  een  C02p# 
Du  €>acDe  aeftter  De  jfcerlte  ban  ftoffum/  bp  fo?mc  ban 
iteDcutc  i):eet  feg  en  lang  9.  cocöen/  noeft  een  ftorte 
oöuacDe  acljtee  Den  <©ijÈV  omtrent  130.  roeDenboben 
De  öerfee  aenDe  iBacsf  3ftöe/  en  noen  eenC02pgDu 
<0uarfce  aenDe  3I3ale  3peopDen  ï&ijh  toatclèpnDer 
ban  lcg:yp  /  tujTcljen  toeifee  ttoee  laetfteCO2p0  Dn 
«öuaioen  /  reeftt  op  Dr  Cop  banDen  l&ijU  De  boo?f5 
nieutoe  25aterije  gemaeftt  toerDe /ftp  gaf  ooft  laft  aen 

«aiflelie^  om  met  eenigc  ftucften«3efcftiit0  na  'tftupg  te 
batenburg  te  treeften/  en  Dat  in  te  nemen.  3£en  Colo* 
nel  «3i(tdle0  tooclj  Den  8.  JCp^iUö  b2oecft  met  bijfBen* 
Delen  ftneeftten  na  25atenburclj/  en  DeDenoclj  Djte 
Comuagnien  en  ttoee  ftucfcen<öefcftut0  bolgen.  tenc 
ban  'tljups  geenmiDDelomöouDen  ftebbcnöe/  gabcn  't 
Ijupss  ober/  mitönpt  te  mogen  treeften  na  be<02abe/en 

tcgniDaer  af  24.  mannen/<3iftelleeiepDeop  'tftups'  De Compagnie  ̂ olDaten  ban  ̂ teitö/entoocD  toeDerom 
nacr  HUttopen :  '£  nacfttg  DeDe  fnn  Crccl.  ttoee  ftalbe 
Canons  planten  inDe  biecbe  25aterne  bp  ftoffum  ge* 
maeftt/  om  De£  anDeren  Daecfttf  Daer  meDe  tefeftieten  / 
gelnft  gefcljieDe/  Dan  fp  fcijoten  banDe  ̂ cftanfc  fo  ftern 
toeDerom  /  Datfe  ijet  eene  ftuft  inDe  monD  raeftten  en 

fcftaDelooo'  maeftten/  Datment  niet  meer  conDegeb2up* 
fcen/boo2t$  Deöefnn  <£rc.  alom  feer  toereften:  <©ê$a* 
nonDé  guamöel£eecjpoo&int3Eegcrmet  64000.$.  aen 
gelD  Daer  ban  50.  öupfenb  gulDen  tot  betalinge  ban  De 
ongcrepartieerDe^oiDaten  en  ertraojDinaris?  laften. 
€n  alfo  De  tijDinge  continneerDe  banDe  bcrfamclinge 

banDenBpanb/Diemcn  fepDe  Dat  tot  ontfet  guame/  DeDe 
fijn  <£rcelientie  De  toerften  alom  bojDeren/  en  b2efenDe 
of  Den  ©panD  toeDerom  naCrebeceur  moeftteftomen/ 
DeDe  lp  een  ïjoocDte  ober  De  ïDiefe  berlagen  omtrent 
1  s  o.  boeten  bantjr02topten  IjoeftbanDenïDijft/en  lafïe 
tidtmen  Daer  een  ïteDontc  Dcginnen  en  maften  fonDe/ 
om  te  Deletten  Dat  De  ©panD  ban  ober  De  <©iefe  geen 
5lip20cl)e  tcgen't 5p02tfcuDe mcgcnDocn/enboo? bem fclben  te  fccïjonDen/  om  altoos  bp  nooD fonDe rjjericnl 
fijn  bolft  ober  De  ̂ >k(c  tegen  Crebecenr  ober  te  mogen 
logeren/  'i  toeift  Dp  öe  ecingefteljonDenitTe  banDe  plaet- 
fe  aclite  te  \xitfm:  ïap  Oefcf)2eef  boo2t$f  ecnige  Knptercn 
«Pt  «0eIDcrianö  na  DenÉeger  te  nomen/om  ftp  De  ftanD 
te  toefen/latcnD  eal$  noclj  De  ®2aoanDfe  in  <©arnifoen. 

'  <©en  12.  3Cp2iiief  creeg  fjjn<£rcellentie  tijDinge  Dat Denl^panD  met  bier iSegimenten^olDaten  te  <6elDo2p  1  aeftte  fijn  Eegerfritf  en  Dp  ecnteljonDen/  en  nocïi  eent 
toa  5  geecmen  /  en  een  partije  geUws  üp  Ijem  DaDDe/  om  ge  Dagen  te  fim  toat  Den  bpanD  ban  Dtipten  fonbe  tojl 

lÓöOi 

font(lonteen  groot  rumoer  tuf;eIjenDejfraii^ïrcnen<©prcec 

piefen/  ter  oo?f'ain*  ban  tto^e  perfonen  IU  t' finnen »« «tjn 
metten  auöeren  oe/peeit  OaDoc.n/enmogeJiiftDen  anöe-  $ xltU 
ren  ongdnlt  DoenDe/  begonDcn  te  becl)ten/bp  tornt  acljt  ö"' of  1  o.  jFrancopjen  jjaer  banDe  panne  maeftten/ en  aen 
D' anDer  ,5nDe  eenige  3D2icfen/cn  mus  beeic  mettemoc' 
Joop  Daer  üp  quamen  /  en  ban  DepDcn  3ijDen  jtcrli  too?- 
Den/öegonften  fp  malftanDeeen  nktten  rappienn/|!oc- 
ucn  en  {teenen  aen  te  bailen/Dacr  D002  't  rumoer  fo  groot  ■ toerDe/  Dat  beele  alarm/  alarm/begouDen  te  rocpen/en 
Daer  lang  getoeer  upte  ̂ ctjepen  te  Ijaien  /  en  fp20ngcn 
fo  ban  bepoen  3ijDen  tegen  toille  en  Danft  ban  ftaer  <öf= 
ficier^  tipten  ̂ cljcpen  aen  %am/  fo  Dattet  fc  ijacficlijn 
om fien  toa^.  cDnDcc De  ©iiejen toasf Dat mifbèrflanD/ 
Dat  bp  naejï  geen  Capitepnen  upt  De  «^cOepen  aen 
HlanD  nuameii/om  ftaer  Bolft  te  DouDen/maer  ïjlcuen 
t'  fcljepe  om  öc  rtft  ban  ftaer  3i>oiftiinc^cftcpcn  te IjouDen.  ©auDe  5Prancopfên  gmg  Den  €>ber|ïcn<Don' 
marbille  Deur/  foaDcr  ijem  Op  't  Bclft  te  laten  binDcn  t ^Bm  <©2abe  ban  <&oim0  quam  teï)aerDe/en  DeDe  met 
groot  gebaer  fijn  üefl  om  ftaer  te  fcftepDen/  gelijc  meDe 
Debcn  De  jpranfe  Capitepnen  C02inireö  en  ©2iiffe/Dic 
felfief  berfcljejjDen  per  fone  nban  ftare^atie  ouetflen/om 
Datfe  niet  te  rugge  gingen:  252uffe  toert  inDe  furie  on* 
Der  De  boeten  gelopen  /  en  meteen  pen  inDen  ftatë  ge- 
gueft:C02mire^  ftreeg  mcöe  D2ie  ftlepne  quetfiïren.^e 
<02acf  ftreeg  berfcftepDcn  flocften  en  fteenen  na  't  lijf/ 
Docfj  U2arftten  fo  beele  te  toege  Datfe  't  Bolft  banDen  an^ 
Deren  cregen:<©aer  meDe  fnn'^rcinet  fijne  CtarDe  ooft 
aencomenDe/Defeibe  boo2ti5  banDen  anDeren  DeDe  fcljepe 
Den  en  t'fcftepe  gaen/cn  fcljerpelijft  beröieDen  niet  meer 
te  beeïjten.  l^anDe  jpraiïropjen  toao5  Doot  geölebcn  een <^Delman  /  jaage  banDen  Coninft  getoeeft  3ijnbe  /  ge* 
naemt  tieraeft/  en  noclj  10.  gegueft:  en  banDe  piefen 
D?ie  pe2fonen  D00D/  en  7.  of  8  genuetfly  naDerljenD  opt 
fept  informatie  genomen  3tjnöe/coflmennictontDec* 
ften  /  Dan  Dattet  onberftocts  toegecomen  toasf/  en  al  eer 
De  4Dfticier#  öarftjen  Dattet  foberregaenfouDe/  Daer 
toe  beel  geljolpen  ijaDDe/  Datfe  metten  ̂ cftepen  fo  feer 
onDermalcanïreren lagen/  Dacromfnn€)icell.  befïoot 
f  anDeren  Daeclj^  alles^  banDen  anDeren  te  legge/om  ge* 
lijfte  ftoarigïjepD  teboo2ftomen:  'jSnacfttjJDeDenDie 
banDe  ̂ cljanfe  een^ignael  /  of  bier-teeeften/  Daer  te* 
gen  tens&ofclj  ttoee  fcijoten  geDaen  to02Den/en  Doen  De* 
Den  Die  banDe  ̂ cftanfe  toeDer  ttoee  feftoten/ 't  toelc 
mennaberftonDtetocfen/omDatfefterbier^olDaten/ 
aiefe  upigefonDen  ijabDenom  jifèeDicamentcnenClji* 
rurgijirtf  te  Dföüen/  toeDerom  ingefto men  toaren  /  en 
met  geluaeftt  eenige  j^eDicamenten  /  maer  geen  CÖt- 
rurgnnö/  om  Dat  niemanD  m;De  ftaDDe  toillengaen.  • 

«©en  1 3.  <©ecemD.  fcftootmenal  te  met/  en  ftjn^r-  a«» 
cell.  ftreeg  tijDinge  Dat  Den  BpanD  boo?  fefter  mar*  «*cei. 
cfteerDena  üabeftepn  /  toaerem  öp  niet  goeD  bonD  fijn  st°ote 
3ïp20Cl)en  noc!)  te  beginnen/  ombatDcfitfbecengoetEX 
Deel"  ban  fnn  ̂ lega-  fouDc  berletten  /  en  fonDer  onecre  booWö. niet fouDcn  ftonncn berlaten  tooien/  Daerom Dp beter «uDept. 

binma  &>  ̂ u^Mü  te  D2engen/Daerom  fjp  te  meer  alle 
toerften  DeDe  berftaefïen/  ftoe  toel  ftet  genoeeïj  onmoge* 
lijft  feftcen  Defe  ̂cftanfe  te  owfetten  of gcID  Daer  hue 
ftjengen/mitö  Dat  ftet  ganfclje  1  anD  ban  252aöanD  tuf* 
fieften  Den  iBaef-tDijft  ban  €>3  en  «©effen/  lanfts  i^ieu* 
lanD  en  ̂z\\  25ofcl)  /  tot  aeftter  Blijmen  en  25oftftoben  / 

en  aenDe  ̂ eeeft-ftupfer  Mafc  toe  in  't  toater  ftonD  / 
neyöcnbe  geen  binnen  toegen  nocDte  SanDen  Die  te  ge* 
b2iipften  toaren/  om  ergens  aen  te  mogen  ftomen/cn  Dat 
De  <Bijftenfotoel  uefet  en  getrenefteert  toaren/  Dat  niet 
mogclijft  fefteen  Daer  ober  te  nonnen  nomen/  't  toater 
inDe  atbiere  Degonft  aJIcnmen^  te  ballen  /  toaerom  fijn 
Crcell.  boo2nam  metten  ecif  en  fijn  Seger  't  toeift 
uoben£D2iel  in^eftepen  te  beel  ober  malcanDeren  lacft) 
te  fcïjepDenj/  en  na  ̂ e^toerDen  te  fenDen/Dc  Kegimen* 
ten  ban  «©jaef  «ternfr  /  €DmonD  /  en  ̂ ucDtenöfoeft/  en 
megdijft  oor  De  ̂ te!tfciwomD"?lp20cr)enbanDier 
$\ftc  te  öeginnen/en  ftp  meenDe  banDe  3i)De  banïioffum 

len  Doen/  fdjepDe  niet-te-min  De  Regimenten  toat  ban 
malftanDeren/  en  ftieltfenocDalinDe  ̂ toepen Upan* 
lem :  ̂oeft  b2eefciiDe  boo2  Crebeceur/  fonD  noclj  De^ 
uacDt.0  Dertoens  DeCompagnien  ban^irft  DeSonge/ 
en  banCalf /om  De  ïteDoutc  alDaer  te  öeter  op  te  ma* 
ften  /  en  ftp  DeDeboo2tg  Dapper  alom  toerften.  ̂ n  alfo 
net  ma2cljeren  banDen  BpanD  noeft  bleef  continueren* 
De/  iö  fijn  o^xcell.  mette  «©cDeputecrDe  banDen  öaeD/ 
felfiS  De  toerften  na  Crebeceur  gaenbcficljtigen/ en  fto* 
menDe  aenDe  getoanten  /  bonö  Dp  öe  üeDoute  alDaer 
nocfj  toepnieft  geaDbanceert/en  De  €rencfte  na  De  JHafc 
toe  noeft  nauiijft0  begonnen  /  Daer  in  ftp  niet  toel  te  b?e* 
Den  toag  /  en  lafle  Datmen  in  alDer  ftaeflc  Daer  aen  ar* 

bepDen  fouDe/  om  Dat  ftp  't  Daer  bafï  genoecf)  aeftte/  aljss maer  De  toerften  Daer  gemaeftt  toaren :  l^p  ginft  boo2tö 
na  tempel  Daer  ftp  ïjet  toerften  temlijft  geabanceert 

bont  aen  De  &erfte/  maer  't  (©uartier  fteneDen  aenDe ïüerfte  toatf  naulnfttf  begonne/  boben  De  fcerfte  aenDen 
te  Doen  2flp20cfteren  bn  De  €ngelfe/  ifrancopfen  en  ̂ nft  lacft  een  ftooeftte  ban  een  Ifèoolentoerf  Die  fijn 
B2?efen/  mettet  Regiment  ban  ̂ olm^.  <£rcellentie  aeftte  beDenfteftjc  boo?  De  toerften  alDaer/ 

'^2lbonD^  aifï  bp  na  begon  Ditpjtertetoö2Dcn/fo'om  Datfe  op  De  üerfte  feer  ftonDe  commauDeren/  aeftte 

Daer- 



6o6J Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
öaerom  noöicö  öefelbc  te  Doen  toeg  Barren :  Jifêaer  fo  na 
oberleggtnge  geagt  toerDe/battet  minDer  Bofte  fouDe  Die 
te  Defcöanfen/fo  toerDe  geo2Donneert  Daer  af  te  maften  een 
Ualf  23oltoerB/om  boo?  fïanhe  aenDefèerBe  te  Dienen/en 
öen  <©ii«  ban  Daer  af  totte  fcftanfe  lang  omtrent  46  roe; 
Dentefcöerperen/  enmeteenb02fttoceringe  optefetten/ 
Daer  men  terftonD  meDeDeDe  aenballen:l$p  ging  nocö  na 
CrebeceurbacröemDemeefte  nietitoe  bergrotingeban 
öe©panö  niet  aen  ftonD/Daerom  öP  op  tie  öoogte  befuiD. 
«en  boltoerB  toilbe  Doen  beginnen/bp  fojmc  bantëabelijn/ 
fo  nocljtantf  batment  metter  ttjDfouDe  nonnen  aentrec; 
nen/en  De anDere  toerBen  Daer  na  appsopjteren:  $pöaD 
meDe  geerne  Doen  beginnen  De  ttoee  JSoltoerBtn  ober  De 
3Mefe  bcraemt  te  maBen/maer  om  Datfe  beel  Boften  fou^ 
ben/liet  öp  Deg  nocö  te  rugge:  ï$p  DeDe  De  2  Compagnie 
CalfenDe^ongegaen  logeren  aen  DeöeDoute  Daecbe* 
gonnen/om  Die  te  beter  en  eer  op  te  trecBcn/en  fulBööaer 
feftepen  inöe^iefeop  teb2engen/met't<0O2logfcïjip  ban 
€ap.J|aeru7om  D'anDerefcöepen  tebetoaren:  %  öaDDe 
geerne  De  <®itfe  Doenftoppen/  ?om  Dattet  toater  öapper 
öaer  upt  fcöoot/maer  öaD  geen  föi#  bp  eer  öanD  om  Dat 
te  Doen/'t  toelB  öp  Daerom  Deöe  ontbieDen:l|ptoogboo2t 
na  i^eecBöupfer  .ffêafe  om  Die  te  öcftcBtcn  /  en  ging  op  't 3lanD  tot  aenDe  föerBe  ban  ̂ eeBöupg  /  Dan  bebonD  niet 
öat  De  ©panD  pet  bpfonberg  fouDe  Bonnen  Doen/en  mitf= 
titer»  onnoöig  alDaer  eenige  toerBen  te  beginnen:  3©aerna 
ÖP  toeDerom  na  't  ïeger  Beerde  /  öaer  'si  abontg  bp  öem quant  Den  <0?abe  Dan  l^oöenlo  /  Die  De  a©alc  op  toa#  co- 
men  3eplen  totöoffem  toe/baer  öie  banbeUJnDjieg  ftftan^ 
fena  De^jacötenfcöietenDe/Defelbebpna  geraeBt  öaDDe. 

t  «B?a«    «©en  1 5  Sip?,  alboetoel  Ijet  alle  öen  öatl)  feer  regenöe/ 
ie  tan  ging  fyn^rc.befoeBen  alle  De  toerBen  te jjfêaren/Daermen 
o  fit  öe  ̂ c«*c  beftont  te  ̂cïjanfen  /  en  notfj  een  fteDoute  int 
ijn  ®x>  ©elD  maefete/en  te  föefïcl  öaer  men't  öup£  befcljanfte/en 
m  bz>  öe  bo?ige  ̂ töan#  banDen  ©panb  op  maeBtc  /  en  in  een 

ftoaer  toerfeberanberbe/en  te  ïittopen/baermenDe  gan- 
fclje  beneöen  ram  ban  't  gat  Defcöantfte/om  't  felbe  te  be* 
toaren  en  open  teöouben.€ot2lJlem  guam  een€ambou- 
rijn  ban  öen  ©panD/toilDe  naj^euf  öen<im  eenige  geban* 
genö  gaen/en  fo  men  bermoeDe  om  De  gelegentöepb  ban 
onsf  &eger  te  befien.^efe  fepöe  öan  öaerEeger  totïief- 
ïjout  gefcfjepDentc  $ijn/cn  öatfeöaer  omtrent  öergaDer* 
öen  /  en  noclj  toacöten  öe  Regimenten  tipt  ïutfenburg/ 
mette  Delfte  öanöe  gemnptineerDenöan^>ie|t:^atfe 
noclj  niet  öeelïïuptcrijen  bp  ftaer  DaDDen:^at3lonp!S  De 
©elafco  CommanDenr/en  la  25ourlotteal$f©elt-,üBaer; 
fcljalB  fonDe  toefen.|Kcn  DerftonD  öan  anDere<©o?Den  Dat 
öen  ©panötot  Eiefïjoutgccomentoasf  /tntoel  éooo.  te 
paer  De  en  te  öoet  bp  een  IjaDDe/men  fcDoot  altemet  na  De 
fcl)anfe/Die  DeiS  naer-noensf  inDe  öalöeiBane  na  DcïBacsS 
3i)De  fefteeps  ölagge  totbjabaDe  DeDen  öliegen/  toefenDe 
eenö#?:  ölagge/Die  Den  öbo?leDen3©inter  öan  een^Iagt/ 
öe  a©ale  af  Bomenöe  bp  öaer  genomen/ geBregen  toasf. 

7®m  x  6  3llp?il  inasf  fnn  €rc.  eben  feer  DoenDe  om  De 
toerften  alom  te  Doen  bo?Deren:en  ftorenDeöat  tot  3^cfTcl 
nog  een  binncntoegtoag/gcnaemtfISolïer  of^ollertoeg/ 
tie  maer  geb^upBt  too?De  om  De  €ienDen  en 't  i^op  in  te 
Dalen/toefBeDoog  en  baft  toaö/Daer  ober  öe©pantfonöe 
Bonnen  Bomen/ging  öp  Defelbe  befigtigen/en  bebonDfe  te 
leggen  bcneöe  De  fcfjanfe  bp  öem  Daer  Doen  maBen:s©og 
op  Datfe  Daer  ober  niet  fouDen  Bonnen  Bomen/  entragtcn 
ober  'tBDterlant  tuffen  De  iBafe  en  öeffcl  öeur  te  Bomen 
lafte  Ijp  eenige  grote  gaten  Daer  in  te  maften/om  Den  toeg 
Die  onDer  hiater  lagincommoDieufer  te  mafte/  en  o?Don- 
neerDeop  't  uptftome  ban  De  toeg  een  SïeDoute  te  leggen/ 
bufojme  ban  <£02p£  Du  <auarDe :  Halte  nog  een  anDer 
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fjaööen  bcreDet  Dat  Ijpfc  bp  öem  geljouöen  /  en  c  ilitf 
meteen  peetD  boo?ficn  IjaöDe/  DaecmeDefpmiobcr «iuamen:en  fepöen  bat  öarr  toergafcaröen  öe  fienimenten 
ban  ̂ apena/ban  3©atenbon/ban  laBourlotte/bartSup quop/en  ban23aiinimom:<Dat©elafco  fouöcComman^ 
Demi/en  3la  SSourlottctRacreföjal  toefen :  ̂atfe  noen 
meer  tëolftf  toacf)ten/cn  Dacr-en-aifTcljcnfjaer  tot3[ief- uout  en  Daer  omtrent  IjielDcn/en  De  aöbenuen  na  Defe  5i>- 
De  fcljanftcn  /  0111  Datfe  b?eefe  IjaDDcn  ban  oberballen  te 
toeröen.    <E>en  1 7.  toag  fijn<erc.  nocD  al  Doet  «De  cm  öe 
tocrBcn  te  bo?Deren/ljp  Deöe  beftelien  fjet  opDelben  banDe 
pollet  of  Roller  tocclj  /en  De  KeDoutenDaer  gco2öon- 
neert:  en  om  bpJieffel  mecrDer  ©olltö  bp  oer  BanD  te  heb  * 
ben  /  fo  tot  bo?Deringe  banöc  toerben  /  al$  De  bctearinge 
ban  Dicn/fent  Bp  '&  abonDjö  om  Daer  te  logeren/  't  Hegi- 
ment  ban  DeCoI.  €DmonD/met  laft  om  00B  't3tcrlanö ban  Den  <©tjB  baniieffcl  af  tot  Dci^afe  toe  tebefcfianfen 
en  betoaren/en  Dc^efTelfe^reebe  en  anDerc  toateren  Daer 
teruggen/en  als?  De  toateren  op  gcmacBt  fouDen  toefen/ 
fouDe  bp  De  anDere^egtm.nai^ertoerDen  fenDen  om  ban 
Die5ijDe  be3tlp20cï;cn  te  beginnen.  <Defen  Dag  begoftmen 
00B  De  3£iefe  te  ftoppen/  en  metifiijg  toe  finBen/om'ttoa-  ©<  ®it* 
ter  te  beter  int  BlanD  te  fjouDen  /  Daer  om  men  eerft  De ft  *"* 
Schepen  upt  De^Diefe  inDe,j|Bafe  liet  Bomen/toefcnDc  De Bt'  * 
ReDoute  alDacr  bp  naeft  in  Defenfie.  J^|Sagt0  ten  1  o.uren ijuamen  2.j©alen/Daer  af  Den  eenen  een  Co:po?acl  toa0  ̂ ttte 
upt.De  fcDanfe/  met  een  25?ief  omna  Den  Sööfcn  te  gaen  s  i©aim 
<Defe  guamen  f  toemmen  ober  Deifêafe/en  D'cene  toasf  al  «pf  *• obergecomen  aenDen3Btetoeert  boo?  De.nï)aren/enfcï)UP;  ïihanrê 
felDe/om  Den  anDerete  Doen  Dcrtoer  t0  Bomen:  "®t$&&  fiomeu' 
trofen  ban  3Pran$  öen  ̂ ©upft  fioo?Den  Dit  en  guamen  na  &«/»>»«» 
Ijem  toe/  eenige  lanr  De  3©eert/  en  anDere  met  een  Blepn  f^L, 
frfiuptgenr^aeren-tuffcBen  DenanDerenHBaienotfjinbe  ceii.  Bc 
üibiere  toefenDe/  toerDe  bebangen  banDe  BouDe/en  Boft  o^ebt. 
nier  meer  ftoemmen/  Daerom  f)p  om  Ijulpe  riep/  en  bp't fcljuptgen  na  gebaren  3ijnDe/toerDe  fialf  D00D  gebifcBr/fp 
toaren  bepDe  in  't  ̂ emDe  /  OaöDen  een  pongaert  op  Den 
rugge/  Daer  een  25?ief  Ben  in  toajoi  bcflotcn :  <©ie  oberge-  (Fol.  1 2) romen  toatf  toilDe  Bern  ter  toeer  jtellen/Daer  Doo?  en  D002 
'troepen  banDen  anDeren't  rumoer  gemaeBt  toerDe /'t toelB  Den  alarm  inDefcljanfe  maeBte:iKen  bïagtfe  bepDe 
nocD  '^nacötjs  bp  ftjn€rc.Die  Den  b?ief  op  b^aB  en  lasf/en lange  met  öaer  alleen  fp?aft  /  fu  fepDen  en  Den  b?ief  öielt/ 
Datfe  De  fcjjanfe  IjielDen  boo?  <©oD  en  öaer  betalinge  /  en 
begeerDen  Daer  ban  berfeBert  te  toefen  /  en  te  toeten  of  fp 
ontfetfouDen  tooien  of  niet:€n  Defe  perfonen  toaren  ge? 
laft  te  fien  en  toeï  te  letten  /  toat  öoop  of  apparentie  Daer 
bpbeöanDmocöt toefen/  om  Daer  na  refölutie  te  ne^ 
men :  «§p  fepDen  nocö  nietö  geb?eB  te  öebben/  en  niet  lie? 
berjsteften  Dan  Datmenfe  met  getoelD  aen  taften/  om 
Datfe  Dantoonen  mocöten  Datfe  ̂ olDaten  toaren. 
&&  btle  tjaifüdinge  met  fijn  tfrcEli.  ywftntcf  ibm  fp  haren  b.'ciifl 

om 't  letten  te  bcfyouticn  /  en  ben  Co^ojadnamaemmtttnb^ef 
boo,2ts  na  ben  Somü  te  gaen  /  om  anttooo?*  baer  o  o  te  balen  /  en 
nutieaenfrtn  Érceli-tetijtügcn  /  enbatboojberfeftcrtgcpo&en  niu 
beren  bp  fr(n  Crrcii.  (oube  blpen  /biegaet  bepbe  belofte  ban  nelb 

en  abanrement  toe  fepbe/inbien  fp  bie  banbe  ̂ cbanf'e  tot  hanbeünge met  ftjn  4Erccü.  hor.be» ö^engen.  ©rn  Co^pojacltoa^mbitduk 
animcus  :  JEiac;  ben  anbeten  üielt  liem  meet  atlitrrroacrto/m 
fcheen  te  bepnfen/  botö  Het  bem  8ffcB8£n/  al.sroubcbpbirftult 
metten  <£o;po?atl  toet  btlepben.  ©en  oIo?po!aei  begeerbe eenie.) 
gelb  om  tuffchen  teegen  te  geben  /  om  ben  tocch  te  boe u  tüöfen: 
©aer  op  up\€xulL  hem  bebc  geben  acht  -Cronen  /  toaerom  bp  al 
boo;  ben  batb  looube  na  ©tfftn/  enfotn'iQtiiibbe  gaen  na  öen 
23ot*clj  toe.    At} u  Crteil  fjorenbe  bat  upt  btfe  hanbclmge  met  De  3?f  tyÉf  5 
gebangene  toat  foube  bolgtn/betf t  ben  $eete  23eberen  na  ben  §age  r£  C3ebe> 
gefonben/om  banbe  lg.  Ataten  tebeenemen/  boe  bee!  geib.s  men  bp  rc  ujetö. 
noob  bit  bolcionbe  mogen  beloben/ en  of  De  penningen  getcet  foube  uanfnn 
toefen;  enomeebectouenbemenlchteen  noteldkbept  ban  beteer;  ̂ c  nae 
nen/en  baettoemebe  betalinge  te  boderen/  anberrnits  arbepbe  men  ocn  oa- 

feer  om  bc  ifRoIIic  teeg  met  grote  gatenopen  teboube/'t  teelk  moe*  ,,c  KC(on« 

fo  Dienpaö  en  alle  anDere  obercomfte  ober'tllant  te  ber 
ÖinDeren.gin  fijnileger  quanten  Deauiteren  ban<©nfta/ 
^amilton/©eer  ei#arBer/enDie  ban^melfinB  boIgDe/ 
om  inDeBommelretoeert  toagt  te  öouDen/inDienDe  bp? 
anö  naer  Crebcceur/en  De  i^ceBljupfer  jBafc  mogt  trag* 
ten  te  Bome/en  gingen  Daer  toe  logeren  totaJDelen^mel? 
rope/Daermcn  bp  noot  licljtelijBBonDe  Brijgen  Decanen 
öic  te  IgeufDcn  en  te  €icl  lageii.  ̂ ©ic banDe  fcöanfe  fcDo- 
ten  Defen  Dag  beel/en  DoDen  bpföoflum  4  mannen/en  een 
toertcr'tbeen  afgcfcljotcn/2  5f2ancopfetepaerDe  Dienen- 
öe/gttamen  ban  Den  ©panD  ober/  feggenDe  Datfe  op  Den' toeg  toefenDe  om  öcrtoettg  ober  te  Bomen/  geballen  toa* 
ren  in  IjanDen  banDen  <©?.  ban  ̂ ufóuop  /  en  Oen  fo  toel 

banDelrhaniercbote  feet  ua  öofjum/om  batft  f 'ebe-nen  tefren/Datme Daer  een  ftuB  in  een  ouDeJJjftuit  fette/en  Daer  treBpaerDen 
metteUlffupt  öaDDen  fien  fomen/maer  raeBten  niemant : 
liBen  Boo2De  '#  abonDö  etlijBe  malen  ten  25ofcö  fcljieten/ 
't  toelBe  men  acöte  te  toefen  om  't  intomen  ban  Den  man 
metten  b2ief:  anDerö  berftontmcnbatDen  <£crtf-$.  aen 
Die  banDen  25offögcfclj2cbenöaDDe/DatöP  3öalafco  font 
om  De^cöanfe  ban^.  2CnD2ic^  te  ontfetten/en  öaer  ftaö 
te  berfeneren/  ten  epnDe  Die  niet  belegert  toerDe/  norfite 
aenfïagenDaer  op  gemaect/Daer  meDe  Dele  ten25ofe O  niet 
te  bjeDen  toaren.  ̂ eni9  3IJp?.arbepDemcn  al  om  eben 
.eer/  en  fonDerlingc  te  ïlcffel  /  tuffclicn  (Cmpel  en  Dege^ 

toan- 



ÓI2 
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toanöen  toccöc  een  Cimmerman  gcbangen/öetoelne  ban 

«êmpri  na  allen  guam/  met  nocD  een  anDer  DieDooD  ge- 
fcDotcn  tocrDe.  '0  ̂ bont$inDeboo?nacDtguamben€o?? 
po?ad  Die  ten2SofcD  getoceft  DaDDe/toeDer  int  leger/en  bp 
fijn  Crctocfenöe  meteen  fcfiupt  geb?acDttotDtcDt  agter 
De  laerne  ban  jjfêaren/en  DP  cjuam  tot  aenben  «©ijK/fon- 
Der  Dat  pemanö  tjem  getoaer  toerD  /  en  DaDDe  een  25?ief 
ban  3^on  3toui)$f  öe  fêalafco/  DoubenDe  öat  Dp  fnn  ©oln 
bafi  berfameltie/  en  boo?  fenec  De  fcDanfe  fouDe  nomen 
ontfetten/öatfe  Daerom  goeDe  moeD  DouDen  toilDe/  men 
foUDe  Daer  alles?  bol  op  betalen:  .gijn  €rc.  inftrucerDe 
Dem  en  Den  anDeren  golöaet/  om  toeöer  na  De  fcljanfe  te 
gaen/enDaer  te  feggen  Dat  niet  tegcnftaenDe  Den  25?ieffp 
toel  DaDöen  gefien/Datter  ganö  geen  Dope  nocD  apparen? 
tte  toatf/Datfe  ontfet  fouDcn  nonnen  toerDen/en  Datfe  fien 
fouDen  metlrien  p?etert  't  bolfc  banDe&cDanfe  teinDuce? 
een  met  fijn  <£rc  te  DanDrien.  ©oo?t£  DeDe  DP  Daer  bed 
beloften  ban  gelD  en  abancement/en  bdoofbe  aen  be€o?- 
porael  een  Compagnie  boet-nnegten/inbien  ftp  goet  <©f- 
fitte  Deöe/en  lictfe  t'famen  öaer  meDe  tocDer  feccren  na  De 
fcDanfe:ï£p  DaDDe  geernegcfien  Dat  DenCo:po?ael  alleen 
DaDDe  toeDcr  geneert/en  gefept  Dat  fnnCameraet  int  uit* 
f  omen  toare  gebangen  gctoo?Dcn  /  om  Dat  fnn  <£rc  Den 
anberen  ̂ olDact  niet  al  te  tod  DetrouDe:  jitëaer  DenCo?- 
po?ael  begecrDe  Dem  epntlijn  meDe  te  Debben  /en  toatf  fo 
Öcet  int  ftufi  /  öat  Op  mcpnöe  Dat  DP  Den^olöaten  fouöe 
Nonnen  toijö  manen  fonöcr  ftoatigljepD/  Datter  geen  ont- 

fet toaj&An  öat  Dpfe  tot  Daitöelen  met  fijn  €rc  fouDe  non? 
ncn  b?engen/en  inDien  fp  bctf  niet  Doen  toilDe/  fo  fouDe  DP 
fien  Daer  teperfuaDercn/om  öen<0oub.toeberomte  ont? 
bieDen/eit  D a  t  Dp  Den  laft  mocljt  lirijgen  Dem  te  gaen  Da* 
len/toaer  na  fp  Den  feïben  in  DanDcn  ban  fijn  €rc.fouben 
leberen.  <®p  toecD  gaenöe  fepDe  Dp/Dat  Dp  plat  tipt  fouDe 
feggen  Dier  gebangen  getoeeft  te  3ijn/enbat  fijn<£rcDaer 
b?p  DaDDe  laten  boo?t  teeefcen  /  om  te  fien  De  apparemie 

ban't  ontfet/  en  toeDec  te  mogen  nceren :  <©at  DP  met  fijn 
<Jcjcc.DaDgefp?oncn/  en  Dat  öie  gep?efenteert  DaDDe  Daer 
bol  op  te  betalen.  <£n  ijoetoel  fnn  €rc.fepDe/fuln$  nol  pc- 
rieul  te  toefen  /  bleef  DP  enen  öeftig/  feggenDe  betfenert  te 
toefen  banDe  «golDaten/cn  genoeg  geDoo?t  te  Debben  toat 
tn  alle  <£o?p0  De  <©uaröcn  om  ginft/  en  öaerom  bcgeerDr 
fip  ooft  Dat  fnn€rc.De£  anDecen  Daegtf  boo?  Den  miDDacl) 

een  (CrompettecaenDe^cöanfetoilDefenDcn/'t  toeln  fnn 
€)cc.  mecnDe  meöe  te  p?ecipitant  te  toefen/ maec  Deïjit- 
tigljcpD  ban  Den  man  toa^  te  groot :  ̂p  openbaerDe  aen 
fnn  €rc  meejt  alle  De  fecreten  ban  öe  fcljanfe/  en  toaecfe 
gemeenlijn  fjaer  boDen  upt  lieten  gaen/ en  meenDe  Defol- 
Daten  toel  fo  beel  te  feggen/  Datfe  toel  fien  fouDen  Dattet 
geen  Dope  ban  ontfet  toag/  toaec  meDe  fp  ban  fijn  <£xt 
fcDepöen/  ijcbb  enöe  Den  ̂ olDaet  Die  9iec  toasf  gebleben/ 
een  pan  nieren  gecregen  om  Dat  ïjp  int  IjemDe  toa^..ïlBaer 
fofe  '£  nacötiSinDe  ̂ Banfe  gecomen  toareu/Doo?öemen 
öaer  terftont  een  groot  rumoer  /  't  toelc  een  goeDe  togle 
tijD^  Dup?öe/  en  ging  fo  berre  öat  eenige  riepen  fla  Dooö/ 
fta  D00D.    <&en  20  np?.  ïjeeft  fnn  <£xt.  om  na  te  comen 
Dat  mette  boo^B-  folDaten  beffoten  toa$  omtrent  8.  uren 
aen  alle  be^&aterijen  DocnberlueDen  niet  meecna  t  #o?t 
te  fcöteten/en  font  Daer  na  fijn  trompet,  ban  De  $ijDe  ban 

stn^iesf  JHojfumna  De  fcOanfe/metb?ieben  Daer  bp  ÖP  Daer  in  ef- 
fecte  fcftjeef/Dat  ̂ ©on  Hoiujö  DeBdafco  met  4.  of  r©oo 
man  inB?abant  gecomen  toaö/Dat  geen  apparentie  toa« 
Dat  Die  öaer  fouDen  connen  outfetten  /  Datfe  Daerom  met 
een pDele  Doop  beöïögen  fbuDen  toefen/toant  ftp fo  toel  be^ 
graben  lacö  öattet  onmogelijft  toasf  om  ontfet  te  nonnen 
toccöen/en  ten  lejlenfouöen  alle  agtertoeftn  «juijt  toefen/ 
alfo  Doo?  Dare  alteratie  öe  fcljanfe  berlo?en  gegacn  toasf/ 
't  toeifc  Daer  aïty  as  fouöe  bertoeten  toerbe/inöien  fp  Daer- om banjjacr  bctalinge  toilöcn  berfenert  toefen/öatfe  met 
Öem  fouöen  DanDelen/Dp  fouDe  Daer  fatiffactic  enconten- 
tement  geben  na  Daer  begeeren.    ̂ ©e  €romp.comenD^ 
aenDe  fcDanfe/fcDeeri  bol  apparentie  Datfe  toilDenDanDe^ 
len/om  Dat  ten  eerften  alle  De  folDaten  meeft  boben  op  De 
ContrefcDarp  ouamen  ftaen/of  fp  Dem  toel  bupten  lieten 
blpben/fepDe  nocDtansf  De  <§erg.  B)ajo?  tot  Dem/DatDp 
fyna?rc.  fouöe  feggc  Dat  Dp  fnn  befte  tottefanefouDe  Doen 
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tie  ban 
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ft jjame  en  b^aegDe  toat  tractement  men  De<©fficierö  Doen  fouDe/ 

ïffi  !?  cmi$z  25ootfgcfellen  totDemtiPtcomenDe/fepDe  Dat  fp  't toSSèn  ̂ act  moeöc  toaren/en  Datmen  inï|ollanD  fo  goeDcn  b?oot 
ijouoen.  bith  al0  Daer  /  fp  ontfingen  t'famen  De  tyieben  en  DieïDen 

lange  gemepn  metten  anöeren/öotD  liep  DerefolutieDatfe 

De^cDanfe  boo?  DenConinli  toilöcn  Douöen.  ̂ e  Co^p. 
Die  Deet  in  Dit  fiun  toasS  /  toert  berraben  banDe  anDeren 
e^olöaet/  Die  met  Dcm/cn  meDe  gebangen  toaiS  getoeeft: 
,§P  DeDen  De  (Cromp.  bupten  tracteren/eneen  b^ief  toe? 
Derom  aen  fijn  €rc  3i«DouDenDe  Datfe  fijn  <!?rc.feer  be- Dannten  ban  fnnepjefentatie  /  Dat  Dp  Daer  niet  fcDulDicö 
toasef/  en  ober  fnlr  Dem  niet  epfcljten  /  en  Dat  Den  Coninft 
aen  toten  fp  met  eeDe  berplicDt  toaren/  Daer  fcDulDicD  en 
0p  genoecD  toasf  om  Daer  té  betalen :  en  Datfetot  Den  Ie* 
ften  toe  boo?  D*  m  De  plaetfe  toilDe  DouDen.^effen.öDefen 
23?ief gaben  fp  Den  ̂ rornp.  toeDerom  f.  Cronen  ober 
Den  Co?p-  DebonDen  (Dereft  toa^  apparenteujn  berteert) 
en  De  feleeDeren  Die  fijn  €rc  Den  anDeren  gageben  DaöDe. 
ISa  'tberttenbanDen  (Cromp.  too?DeDen€o?por.  gear* 
cjuebufeert.  '$  3Cbont0  fonDen  fp  Den  gearqnebufeerDen  ©E„ 
Co?p.  in  een  CjuaDe  fcDupte/  met  een  2ö?ief  hen  Daer  bp/  co?po» 

DatDP  gearguebufeert  toasf/om  Datfip'tfo?!  DaD  toillen  "e^'e berraDen/en  Datfe  Dem  aen  fijn€rc.fonDen  om  DetCapi-  ̂  Ja. 
tepnfcDap  Datfün  <£xt  D^m  belooft  fiaDDe  te  ontfangen.  gebao. 
^it  alDuiS  afgelopen  5önDe/en  Dat  fijn  €jrr .facD  Dat  Dit  *•"  2J 

beleg  nocD  fo  Daefï  niet  ten  epnDe  fouDe  lopen/  Dat  öe  bp-  am  ie» 
anö  baft  Dagelgjr  meer  bolr  fereeg/ljecft  f«n€rc.De  toer?  batqnc» 
ncn  feer  Doen  berDaeflen  /  en  aen  allen  oo?Den  en  plaetfenöwf"^ 
fo  boojfien  enDoenbetoaren  met  SeDouten/(€renröeen/ 
5flanneringen  en  25aterijen/  Dat  DebpanD  nergemef  Doo? 
conDe/  Doe  toel  DP  al  te  metiï  't  felbe  meer  tot  fnn  fcfiaöe 
Dan  tot  fijn  boo?öeelbefotDt/  toantfijn  €rc.  Daööeniet 
alleen  op  aüe  aDbenuen  te  ÉanDe  maer  oon  te  toater  toef 
boojfïen/toant  W  DaD  eemgc^lacDten  oberöen^P  Doen 
trecsen  ontrent  De^llemfe^lupfe/Daer  meDe  JjpDe  Diep- 
te  oft  &ille  Doo^  boer  tot  bp«^.2jnnenberg  toe/en  bemer? 
nenDe  Datmen  Daer  Doo?  metpepten  ban  Den  ©ofcfröe- 
guamelijn  fouDe  mogen  aencomen/DaDDe  op  De  fïupfe  00c 
een  aeöoutc  Doen  manen  /  tot  betoaringe  ban  Dien  pajö/ 
gelijc  meDe  op  alle  anDer  plaetfen  Daer  eentg  bermoeöeit 
toaief.  ̂ ©en  28  3flp?il  font  fün  €)cc.  toeDer  een  (Cromfïa?  &$n 
ger  aenDe  fcDanfe  met  b?ieben/  D'  eene  in  5Frantop£  en  öe  «rcer. 
anöer  tn^uptsf  ban  een  inDout/öaec  Dp  öaer  aenfcfi?eef/  g?/  "JJ«* 
3&etoijle  Den  DacD  ban  Daer  belooft  ontfet  toas  ober  ftre?  Sfebate 
nen  /  Datfe  tod  facjen  öat  Daer  geen  ontfet  Delpen  tonöe.  &  ■  m» 
<©atfe  Daerom  met  Dem  fouDearco?Deren/  en  pemanöen  gjg 

uptfenöen  om  te  DanDele/en  Dat  Dpfe  goeDe  betalinge  fou?  JS„dc  ' 
De  Doen/bolgenö  't  gene  fp  met  Dem  fouDen  connen  attop  tt  am» 
Deren/met  bermaninge  Datfe  op  Daer  flun  fouDen  letten/ öeïm- 
en  tyDlün  DanDelcn/of  fouDen  ten  lefte  niet  met  allen  crij? 
gen.^p  ontfingen  Den(€ambourijn/Die  fp  bupten  lieten/ 
Dem  goeDe  cDtere  manenDe  /  en  DtdDen  lange  gemepn.    « 
Sa  Den  miDöadj  gaben  fp  Dem  2. 25?ieben  toeDerom/  Soolte 

IjouDenöe  öat  fnn^jremet  beö?og  om  ging/om  DenlieDen  ban  tu 
te  berlepDen  /  en  te  perfuaDeren  öatter  geen  ontfet  boo?  Jjf "  ö« 
Danöen  toaer/  öaerfe  ter  contrarie  toel  toifleen  berfeBertSban 
toaren/öattet  ontfet  nabp  toa.ö/en  Datfe  eerflDaegö  Doop?  <&.  %n 
ten  De  <§paenfe  trompetten  en  (frommelen  te  goren.  *««* 
iSijnc  €rc  f)itt  op  Ddiberatie  genomen  DebbenDe/  bont 
goet  Den  (€romfïagcr  nocD  eenief  aen  De  fcDanfe  te  fenDen/ 
mct^ieben/inDouDenDe :  ̂©at  Dp  met  geen  beö?ocD  om 
ging/maer  Denlupöen  öe  toaerDcpö  berfelaerDe  /  en  fo  pe* 
mant  begeerDe  bupten  te  come/Dat  DP  t)tot  fttljc  fouDe  to? 
nen  en  met  oogen  laten  fiemof  fo  fp  pemant  uptfenDe  toil? 
Den  om  met  Dem  te  acco?Deren  of  DanDden/  Dat  Dp  tori  te 
b?eDen  toasf  't  accoojt  fo  te  manen/  Dat  fp  Daer  na  eenbe- 
q  name  t^t  fouDe  Debben/om  in  DeiS  bpanösf  lecjer  te  gaen 
om  na  't  ontfet  te  bernemen/en  't  fdbe  te  folliciteren/en  fo 
fp  binnen  Den  gefrdöen  tjjD  Daer  conöe  ontfetten/fonöe  't accoojt  af  toefen/en  inDien  riiet/fouDen  Dem  De  fcDanfe  op 
De  gefldDe  conDitien  ober  geben.  ̂ cntCambourijn  ge? 
comen  5ü«De/gaben  boo?  anttooo?t/Dat  Dp  toel  toeDerom 
mocDt  gaen/  Datfe  Daer  Daer  op  naDer  beraetflagen  mo* 
ftcn  /  en  morgen  oft  ober  morgen  anttooo?t  fouöen  laten 
toeten,  ̂ ©e  ̂ ?.  ban  <©?anjèn  toa.«f feer  fo?cDbulöig/  en 
DeDe  grote  naerflicUept  om  Dit  te  bo?öeren/en  Daer  fulr  te 
benouto:n/öat  fp  ge Djongen  fouDen  toefen  om  te  moeten 
DanDden/  toant  Dp  upt  Den  geDarguebHfeerDenCo?p.alle 
het  fecreet  banDe  FcDanfe  tod  toift  /  Dat  fp  groot  geb?e» 
DaDöen  ban  alle  notelpD^pD :  JBaet  bpfonDer  ban  Dout 
en  b?anD  /  om  meDe  te  25acnen  en  te  25?outoen :  toant  al? 
fo  DeflratenDaer  binnen  belept  toaren  mettoilltge  boo? 
men/moften  fp  Die  opb?enen  en  totb?anDgeb?upnen.<©oc 
jiBeDecijnen^ptenerüen  enDjogcn  boo?ficften  engecjuet? 
fïe.   3£e£  nacDtsf  bperDen  öie  ban  öe  FcDanfe  toel/ 

en 



1 6o°'  Vervolg  van de  Nederland/e  Oorlogen. 
ÏJT  toeUn  rcöotcn  tén  ïeflct)  bijffcfteuten/  fomcn  ber-- 
cöafiif-  moeöe  om  f  tgnacl  te  boen/  maer  öte  ban  'öDectogen- 
ïo»  öomt  bofcft  fc&oten  niet  toeber.  <©en  19  SCpjil/  qüam  m  't 
JsÈtiMH  £cOerbpfijn  <Crcdigntic  tic  ̂ eere  ban  CfjaftiUcm/ 
-r  icbct.  5Cömtcael  aan  <©uienue/  b'ouöfte  ban  bien  ijupfe  om öefe  lanben  te  beffen/  en  ben  ftrtjg  toat  te  ïjantcrcn/jjp 

toaö  een  3Jonftman  ban  1 6  of  j  7  jaren/  tamelift  lang 
Dan  perfoon/ban  blpbe  gclatc/  en  Coufun  «öermain 
ban  <©?abe  frcb?ic  ̂ enric/  b?ocber  ban  fijn  €xccU 

lentt'e. ©en  at'  <©en  ecrfïcn  jflöen  1  Goo  rjtiam  bc  ï|cere  ban  CU 
bocact  ben-25arncbelö

  
m  't  Seger  öp  fijn  Crcellentie/  en ÖIb£„  foacljt  60000  guiben  meöe  totbecballinge 

 
ban  öe  02- 

SBamo  binariöla(rcn  ban  ben  Eegec/  baer  toe  bie  ban  é|oï- 
feaint in  lanö  *m  ötfoHtnteert toaren/om  battec  groot ncb2cft 

'ixegec  ban  gelö  in 't  leger  toaö/  entoel  boo2yoooogul
bcn 

aen  toerben  algemaeRt  en  maer  18000  gulöenop 
betaelt  toaren/  ïjpging  met  fijn  €rcellcntie  ober  al 
be toerben  beften/  en  fijn  €rcell.  nam  boo?/  bien 
abonb  b'2Cp2orben  te  beginnen  ( öetoijlc  bie  ban  öe 
^cöanfeopfijn  laerfte  b?iebcn  niet  anttooojben)  en 
bat  met  een  groot  getal  ban  boicft)orn  be  eerlïe  2tp?o: 
rijen  fo  na  te  (tellen  aio1  mogciijfttoaö/ojbonneecben 
baerom  900  mannen  tot  oraberö  /  om  b'  2Cp20cDen 
te  beginnen/  te  bomn  560  aenbe  Jïoffumfe  3Pbe  / 
upt  be  «Êngelfe  enB?iefen  en  bereft  aenbe  3(jbcban 
||ertoerbcn/  upt  be  Regimenten  ban  la  5Sobe/  <®?a- 
toeCcnfl  «Ebmont/  l|ucfjtenb2oeft/ <6iftelleöenbe 
^toitferö/toelft  getal  fo  groot  toaö/bat  fp  boo?  befen 
D002  eenige  plaetfen  met  gelijft  getal  ban  graberö 
nopt  geapp?ocbeert  öaöben/  bpo?bonneerbeiioo. 
mannen  /  om  aen  bcpöe  3pben  f  nbe  toapenen  te  rjott- 
ben  tot  befcberminge  banbe  graberö  :beö  acïiter- 
noenö  fonb<©i(telleö8banfijne  ©aenbelö  teHjeffel/ 
fjebbenbe  ban  elftö  10  mannen  tot  Eittopen  boen 
blpben/baer  bp  ïjp  noeft  felfö  bleef,  ̂ ijn  <ercell.  b£be 
fcegemaeftte  ̂ cfjanfftenö  alom  ban  buptenmeto?' 
ïimactsS  boaebten  befetten/en  font  ftilRjs  tnbe^cljanfe 
tot  tkeflël/  bU  ban  Cottottö  inbe  ©?iefe,§cnanfe  aen 
fcer$ollec-tocg/  bie  ban  3©dncom  tnbe  ̂ toitferö 
i§cöanfe  bet  na  Ifêaren  /  bU  ban  i^anneö  tnbe  3Fram 
ce  &cBanfe  bp  Jlfêaren :  en  bie  ban  ï^anö  Jlfêeper  om 
tebefetten  't  ̂ cftanfften  bp  ben  ïfêolenbergö  /  ten 
fupttoeflen  banlBaren/enbeföebouteopbe  SClemfe 
^lupfe.  'ö  Stbontö  ginftmen  aenbe  &ip?ocïjcn/baer 
In  be  gratie^  bat  boo?beel  baöben  battet  feer  guaeb 
en  regenachtig  tocüet  mas  /  en  nu  ban  binnen 
minbec  confcquentelin  op  Ijaec  45etoeec  en  boacb* 
ten  paften.  <©ie  bani^ofTum  eecfe  begonnen/  beben 

berftflepben  ̂ enttnellenop  't  belt  boeren/ baectnne 
een  ̂ éergaant  en  bier  folbaten  bp  ben  bpanb  obecbal^ 
en  gebangen  genomen  to02ben  /  en  na  't  f  on geboert/  enbaec  mebebjeec»  ben  bpanb  baec  ban 
't  belb  /  bit  maefote  eenicl)  cetacbement :  maec toeber 
anbece  fentinellen  uptgeboert  3ijnbe  begonftmen 
ebentoclteapjocïjecen/  enfettenbie  ten  eerden  met 
een  linie  naöe  3©ale/  en  met  een  anöer  trecnenbe 
ttabe  üiafe  totopxo.  babcm  toe  na  aenbe  <©?acl)t 
of  25o?rebaert/bie  baer  buitm  be  contrefrbarpelept/ 
'ttoelcbfpbaeromte  beter  pbben  te  boen/  ombatfe 
eenen  baften  rtigge  Dabben  aenbe  3pbe  ban  ïioflTum/ 
bie  al  lange  teb02en  befebanft  toatf/  en  baer  befen 
naclitnocfi  bier  Dele  Canons  geplant  toerben/  niet 
tmjt  banbe  tbjee  Balbe  Canon^/  baer  ftaenbe  om  befe 
apjoeften  te  beter  te  befenberen.  ^©te  ban  binnen 
fcfioten  aoepmg  enquetflen  aen  bie  3pbemaer  ttocc 
perfonen:  acnöe  3ijöe  ban  l^ertoerbcn  Dabben  be  gra* 
berö  geencn  Kugge  fo  na  /  baerom  fp  ooft  fo  na  niet 
enRonbenap20Cberen/  maerberaembenfjaerbaflte  I 
maöen  ontrent  160  rocben  ban  't  5po?t/  op  bc  jKafc 
en3©ale/  en  om 't  fclbe  met  meerber  berfeberinge 
te  been/  toajs  <©racf  €rnft  ban  $a(Tau  feifö  alle  ben 
nacbt  bP't  firijgfbolcn  :  boenbc  een  linie  beginnen 
om  't  lanb  banbe  3©ale  /  totte  Jfêafe  af  te  fnpben :  fp 
ftabben  aen  bU  3öbe  beel  fentinellen  perbu  /  bU  met- 

ten ecrfïen  alle  graber$s  en  arbepberg  berbaert  maeb- 
ten/en  optebfucbt  b?acfnen:  maer  43?aef  €m(l  met- 

ier BrfmstoolcR  öfeitfc  fiaenbe/  en  bibt  be  ap?ocöcn 
V;  Deel. 

©ie  ban 

1 5?ou ban  &. 

beginnen 

6l3 

berfeucren/  fenber  batter  pemnnb  üwufl  toer* be/  mitjrtQuacbtocorr/  en  bat  fpnorb  berber  af 
toaren.  

' 
^ct  leger  ban  ben  bpanb/  't  tocib  gekomen  toaö om  be&cljanfc  te  ontfetten  /  mor  In  ftcrfi  toefen  omt 

trent  6000.  man/fo  te  bort  als  te  pecrbe.-baer  bp  nor l? 
genomen  tuaren  't  «egtment  ban  bel  ©illatf/  met eenige  gamifoenen  upt  Blaenberen  en  23?abanb/  en 
nocl)  8  banen  öuptcren  tipt  3Iutfenburg/  fulrbat- menmeenbebatfe  toarenflerh  8ocomon  te  boet  en 
ioooJOaeröen/en  fienbe  batfc  niet  fionben  uptrecljtcn 
om  bc  ,§f  (janfe  te  ontfetten  /  3ijnfe  nabcr  ben  230  fclj bomen  logeren  te  ,§.  (Oeöcnrope/  en  om  onb  er  bc 
cêtab  banöen  25ofcl)  te  bomen/  en  bu  tebcrfcRc- 
ren  boo2  't  beleg/  en  cjuam  baer  ha  te  25erlicom/ en  font  eenige  Compaouicn  na  ben  2£>ofcb  /  om  boo? 
ben23ofcb  na  Drente  trecben  en  baer  tefebanfen: 
maer  bie  banbe  ,§rab  toilbcnfc  niet  boo?  laten/  om 
oatfc  baer  geen  ̂ cljanfc  nocl)  Cafïeel  begeerbe/ 
epntelih  bertogenfe  toeberom  ban  23erlicomnaec 
^§.  <©ebenrop/enboo?t0na3tfïercnenbe  Vomeren/ 
Debbenbc  na  öen  55ofcö  gefonben  een  beel  <©efcljut 
en  SCmunitie. 

^ieban  be  ̂ cijanfe  ban  ̂ .  9Cnb2tejJ  fienbe  bat 
fijnereen.  ïjaerbaflnaberöc/  en batfe be Ropc ban 
'tonfet  berlo?en/  begonben  tebjefen  bat  fijn  Cr  rel- 
lentte  baer  tn't  lelt  fogoebe  conbitien  metfoubcge^ 
ben/  alö  ï)P  baer  gep2cfcntcert  baboe/  focljten  te  uaajfc 
parlamenteren  /  en  (lelben  eenige  conbitien  11002/  alg  meiw 
namentlijft/  onberanberen  bolle  betalinge  ban  bare  ttn- 
beracöterbe  folbpe  /  batfe  moebten  boen  innen  en 
ontfangen  alle  be  be  contribiitien  bp  baer  met  confent 
banDa^t|oogbeben  uptgcfc&eben/  en  boo2  bit  be- 

legen anberö  onbetaelt  geblcben  /  monterenbe  alle  be 
felbefommen  toeltot2o4.  bupfent  pijilippen  tot  ?o 
(t.'t  ftub:  bat  alle  be  gene  bU  in  btenfl  ban  3ijn  €rcel. 
fouben  blpben  /  fouben  gebirigeert  to02bcn  in  €om* 
pagnten  bp  Capitepnen  en  ©fficiertjef  uptten  fiaren 
baer  ober  te  (tellen/  en  batfe  fouben  toerben  getrac* 
teert  /  en  fo  ftoge  gagte  treeften  ais  fp  bp  ben  Coninfe 
roaren  getracteert  getoceft/  en  batmenfeeen  gcljeel 

l'aerfoube  leggen  in  garnifoen/  fonber  te^elbe  gc^ b2UpRt  te  merben:  bat  fön  €rcel.  pafpoo?t  foubebee* 
leenen  aen  alle  be  geene  bie  fouben  toillen  bertrecRen 
of  toeg  gaen:  bat  be  folbaten  uit  Crebeceur  gebo men/ 
fouben  toerben  betaelt  ban  garen  bien(t  en  contribu- 

tie alö  anbee) niöröa t  be  toebutoen  ban  be  gene  bic  ge? 
(ïo2bcn  toaren/  geburenbebemutinatiemebe  fouben 
betaelt  toerbembat  perbon  foube  toerben  gegeben  aeri 
alle  be  obiTloper.ö  onber  ben  baren  ge  «omen/ban  toat 
fafeenöet  toaren/  etc.^ijn  <grcel.  baeropgcbelibc 
reert  ïjcbbenbe/  floeg  berfebepben  articulcn  af/cn  bp 
fonber  bat  banbe  contrtbutien/alö  buptm  reben  3ijn 
be  en  nopenbe  'tpoint  ban  ïjaer  aebtertoefen  ban  |aer  JJffiJ 
folbpe/  batbereRcninge  boo?  ïjent  te  fcer  intrtcaet  pcfeti 
enbertoert  fouben  3tjn/  alö  geen  befcljept  öebbenbe  »«• 
ban  fjarebieniten  /  noebte  banbe  betalinge  ban  bien/ 
en  baerom  om  alle  bifputen  te  ontgaen/toaö  te  tytbm 
boo?  alle  bare  p?etentten  öaer  te  gebcn  12^000  gul* 
bena/  bU  fplupben  oiiber  malbanbcren  fouben  mo* 
gen  berbeplen  /  fo  3p  fouben  binben  te  bcbo?en  /  aen* 
geficn  fp  fouben  onberlinge  baer  ban  beel  beter  repar* 
titie  bonnen  boen  maften  aliSöP :  nopenbe 't  gene  fp 
berfoebten  boo?  be  gene  bic  tnbien(t  blpben  fouben/ 
toojbeöaerten  bollen  geaccojbeert/  mins  batfe  ge- 

tracteert fouben  toerben  alö  anbercCompagnienirt 
bienfle  banbe  ©creenigbe^ebcrlanbentoefenbc/  be- 
topic  f\p  éaerom  beconfeguentie  toille  niet  anDerjef 
toi|t  te  tracteren/  nocgte  te  eremtccen  ban  te  belbe  te 
gaen  bp  noob^  maer  toaö  toel  te  b?eben  baer  te  fabo- 
rifcren  /  fo  belc  mogclift  foubc  toefen :  eenige  anbere 
articulenbnbaergeltelt/  acco2becrbe  baer  fijner' 

cellcntic  en  foubfe  fo  toeberom  na  't  f  02t  /  om  baer 
tebcraben/  of 3P fijne  prefentatic  totlben  accepteren 
of  niet,-  fp  bleben  pcrfijhrcnbe  bp  boer  berfoeft/ 
en  bpfonber  op  öe  bolle  betalinge  ban  per  fol- 

bpe/ begeercube  bat  fijn.  <ercellencic  toilbe  letten/ 
bat   be   ̂ cljanfe   een  bafte   plaetfe  toaö/  2 <g  e  e  fP 

Wat  fifh 

«reef. 



ói4 
Het  leven  en  dertigfte  Boek. 

606. 

(  Fol.  r+. 

28ttfcu' 
ïeit  eti 

Conöi* 
tien  ge> 

f?  coiiraoictK?  Hrijgobolcn  /  Die  gefint  toacen 
ïiebec  op  mal&anOccen  te  fierben  /  altf  Ijaec  De* 
talinge  niet  te  bcböen.  ;&ijn€rcell.  DeDeDaerop 
fcggen/  Dat  bp  Daec  fijn  epntelijfie  meeninge  baDDe 
berïtlaect/  üatbp  meec  niet  ennoribe  nöcb  begeec* 
te  Doen/  Datfe  Daecombaecmofïenbecblacen/  offp 
epntelibtoilöcnafnnemenofniet.  &e  <0eDepnteerDe 
Uier  ban  cappou  aenöe  aemeene  folöaten  geDaen  beb* 
benDe/  DeputcerDcn  fp  om  felf  fijn  €rcell.  noen  eens?  te 
fp^elten.  <&zn  <35ouberneur  met  Djp  anDerè  «©fficiers?/ 
Die  beel  ban  De  fterhte  bec  febanfen  en  ban  't  Wh 
fp^alten/  en  infijïeecöen  alfnocb  op'tbecfoen  bpge* 
fcljiifre  geoaen.  <§ijn  €rcellentte  fepDe  Datbp  niet 
gefint  en  toa^  lange  te  Dingen  /  fp  toiften  toel  Dat  Op   JiJk  wefen  fal. 

de,  lullen  haer  pardon  hebben  j  en  betaelt  worden 

van  'rgeene  haer  komt ,  by  fo  verre  de  paye  genomen werdeuitde  voornoemde forhrne. 

ƒ.  Dat  alle  foldaten  diefich  fullen  willen  vertrec- 
ken  ,  Tullen  uit  de  voorgenoemde  fomme  betaelt  en 
voldaen  worden ,  en  hen. fal  verlof  en  paspoort  gege- 

ven worden  van  fijn  Excellentie  ,  welverftaende  dat 
de  geoe  diefich  (uilen  willen  vertrecken  by  den  Co- 
ninck,  of  Eertshartog,  fullen  geen  betalinge  ont- fangen. 

6.  Dat  de  voorfeide  Officieren  en  foldaten  getrac- 
teert  fullen  werden ,  als  de  befte  des  lands,  engefavo- 
rifeert  van  fijne  Excellentie in  al. het  gene  hem  mo»e- 

1  7.  Dat  alle  de  geene  die  van  Creveceur  gekomen 
zijn,  fullen  als  de  andere  betaelt  en  voldaen  werden 
uit  de  voornoemde  fomme. 

8.  Dat  alle  de  foldaten  die  inden  dien  ft  van  fijn  Ex- 
cellentie fullen  geweefl  zijn ,  onder  eenige  Compag- 

nie gedient  hebbende,  en  hare  paspoorten  lullen  be- 
geren ,  fal  haer  niet  geweigert  werden  ,  indien  iy  die 

buyten  reden  niet  verfoeken  of  eyffchen. 
9-  Datmen  hunluyden  geen  verwijt  of  reproche  fal 

doen  van  't  gene  dat  gepaffeert  is. 
10.  De  foldaten  fullen  mogen  kielen  met  advijs 

van  fijn  Excellentie  achtWalfcheCapiteyr.cn  vande 
Regimenten  d'Hachicourt,  en  des  Markgraven,  en drie  der  Hoochduytfchen. 

tl.  DatalledeCommiflarifen,  fo  we)  vander  oor- 
logen, als  vande  Vivres,  of  eerwaren,  Provooften, 

Brouwers,  Soetelaers ,  Backers  Meulenaers  en  andere 

terftont  anttooon  laten  toeten  /  om  Dat  bp  niet  Dacbt  | in  >c  felfdc  Fort  lijnde ,  die  fich  lullen  willen  vemec 

ïjaec  niet  fcljulDig  en  toa.sv  Daecom  bp  Ijaec  fijn  mee 
ninge  cont  upt  baöbe  becblaert/  en  Dat  !jp  niet  meer 
fconfte  noeïj  begeerDe  te  geben :  Dat  get  geen  bP  baer 
boot  maec  een  fcfjenn  toa^/en  Dat  be  $2incebanpac* 
ma  t'  anberen  tpe  geen  groter  boo?  <0eertrupDen* 
berge  (een  onbelegerbe  en  ontoinlijcbe  plaetfe)  baDDe 
gebaen :  Datfc  bcDenbén  mofien  Dat  beele  bon  De  fja* 
ren  twlj  fotiDcn  geabanceert  toecDen/  en  nopenöe  bet 
tcacrement  /  bcchlaecbc  om  De  confeqnentie  tofllc/ 
baec  niet  anöec£  te  bonnen  tcacteten  als  anDere  /  of 
ïjaec  meec  in  garnifoen  bouDen :  maec  Dat  ïjpfe  in  al* 
les  tutloe  fabojiferen  /  fo  bele  Doenlih  toare/en  Dat  fop 
felfSntet  foebte  fijn  bollite  öafarDeren  of  berttefen/ 
maec  in  fijnen  Dienfl  te  conferberen  en  bc  bonden  j 

fepDe  me  De  Dat  bpöen  <G5efantcnt'famen  in 't  par* ticnlierfouDebebenfccn/  en  batfé  Daer  meDe  toeDer 

beeren  mocfuen  in 't  JFo?t/  énracD  nemen  enbem 

Defen  nacljt  te  berliefen :  maer  inDicn  fp  mettc  gep?e* 
fenteerDe  penningen  te  tyeDen  toaren  /  mochten  fp  j 
<0eDeputeerDe  bp  gem  feïjicben/  bPfouDebaerDear*  ! 
ticu!eninfo?ma  Doen  Depefcbeccn  cnteöenen/  enfp 
fonDen  in  't  5po?t  blpben  tot  Datfe  baer  betalinge  fou* 
Den  ontfangem  ̂ ©efe  gingen  Daec  meDe  toeDecom  in 

'tfozt  of^éebanfe/  enomtcent  acïjturen  ijuamen 
eenige  üpt/  feggenDe  Datfe  De  pjefentatien  aennamen/ 
en  Daec  meDe  te  bzeDen  toaren  /  en  gingen  boo?t  met 

fijn  €rcel(.  in  't  guactiec  /  om  De  articulen  in  't  net  te 
ontfangen  /  Die  fnn  aSrcell.  cecfl  Den  bolgenDen  Dacft 
Depefcïjeecöe/  om  Dat  Ijp  eerft  gclD  tipt  ̂ ollanD  moft 
ficbüeti:  Daec  toe  DP  tecfiont  te  pofïe  na  Denéage 

<0eöncenDe  Defe  ohDerbanDelinge  toecDe  bp  fpn 
<Êrcei!entiegebjaclit  eenige  b:ieben/  gebonDenobec 
een  becö^onben  man  /  gcfcb?cben  aen  De  <®acnifoe* 
nen  ban  &.  Sintrjfejö öptcn  zi%p2i\\0i  banton 
Üonpsf  De  Belafco  en  la  Baclotte/  elft  apact  /  inbou* 
Denöe  Datfe  toiiöen  betcaebten  De  cece  banDe  3Balfcbe 
en  ̂ nptfebe  $atie  /  en  De  plaetfe  b?omelib  bouDen/ 
bat  fpfe  boojfebee  foüDen  ontfetten  fonDec  Daec  toe 

tijD  te  noemen  /  bon  '0  ̂ enogenbofeb  toocen  geltjbe banDeniS  9Cp2iliüS/  maec  met  fofoberetecmen  Dat* 
fe  felbe  ban  De  fafte  bcgonDen  te  ttopfelen. 

<Den  ac fjftcn  £Éfep  beeft  fijn  €rcellentie  De  Sfictfcu* 
lenban'tbecDjag  Doen  inflellcn  en  Doen  erpeDiecen/ 
aifo  bet  Doe  bcracco?Deect  en  gefloten  toatf/  toaec 
meDe  De  <6eDepntcerDe  na  De  ̂ cbanfe  3ün  bectogen/ 
De  ̂ ctfculen  toacen  iupDenöc  ai0  bolgt : 

IN  den  cerften  heeft  fijn  Excellentie  geaccordeert 

ken ,  zullen  vry  geley  hebben  van  zijner  Excellentie, 

en  fo  't  nodich  is,  lullen  geconvoyeerr  en  geleyt  wer- 
den met  Trommelfiager  of  Trompetter. 

ii.  Dat  de  Priefler  fich  fal  mogen  vertrecken,  met 
allen  zijn  Ornamenten  der  kerken,  gereetfehap  en  ba- 

gagie  ,  met  vry  geley  en  convoy  ,  als  de  voorge- noemde. 

13.  Dat  de  Sergianten  en  Corporaels  gereformeerc 
(of  in  beter  ordonnantie  geftelt  zijnde)  de  welke  eenig 
voordeel  getrocken  hebben  inden  dienft  des  Coninx, 
fullen  het  felfde  tractement  genieten  inden  dienft  van 
fijn  Excell. 

14.  Dat  op  morgen  fijn  Excellentie  derwaerrs 
Commifarifcn  fal  fenden  om  de  Compagnien  te  re- 

formeren en  verftellen  ,  vande  welke  de  Capitey- 
nen  fullen  gekofen  worden  by  de  Soldaten  ,  als  gefeyt 
is,  met  confent  enraed  van  fijn  Excellentie,  welke 
Capiteinen  met  de  Soldaten ,  eed  van  getrouwigheyd 
fullen  doen ,  en  het  Fort  te  bewaren  ten  dienfte  van 
fijn  Excellentie,  de  voorfz.  Officiers onderdanich  zijri 
tot  datfe  de  betalinge  vande  voorfz  hondert  en  vijfen. 
twintich  duyfent  gulden  ontfangen  fullen  hebben : 
En  fal  de  voorfz.  betalinge  gedaen  worden  aen  een  ye- 

gelijke  vande  voorfz.  Compagnien,  alfo  zyd'eene 
voor  end'  ander  na  uit  het  Fort  trecken  fullen.  Wel- 

verftaende, dat  voor  yegelijke  Compagnie  die  uic 
trecken  fal ,  fijn  Excellentie  daer  terftont  een  ander 
in  plaetfe  fal  ftellen. 

iy.  Dat  de  CommifTarifTen  fullen  affifteren  en 
byftaen ,  de  voorgenoemde  Capiteynen  en  Officieren 

tot  de  liquidatie  en  efteninge  van  'tgeneeenyegelij- ken  der  voornoemde  foldaten  fal  komen  ,   uit  de 

defomme  van  hondert  en  vl[fentwïnïïcï7üyfent  |  voorverhaeldc  hondert  en  vijfentwintich  duyfent  gul- 
Carolus guldens,  tot  twmtich  ftuy vers 'cftuck,  welke 

denj 

fomme  fal    gcdiftribueert  en  gedeylt  werden,   na 
advenant  haerder  gagienen  eenycgelfjks  achrerftal, 

fytWEjt>  °^  op  a\tu\kcn  anderen  voet,  alsfy  onder  fich  fullen 
ccll  aen   overeenkomen. 

he<Offi>  x,  Defieken  en  gequetften  zullen  gefonden  wor- 

folöatca™  dcnin  ecr»'ge  fteden  dcsLands,  tot  datfc  zullen ge- 
b.m  't  ncfen  zijn,en  zullen  haer  deel  ontfangen  uit  de  voorfz. tfortbau  fomme. 

rj;frf.n'        3    De  weduwen  fullen  gegeven  werden  eenige  gra- tuireyt  of  vereeringe  uit  de  voorfz  fomme,  en  dat  na 

't  advijs  of  goetdunken  der  Officieren. 
4.  Alle  foldaten  zijn  Excellentie  gedient  hebben- 

16.  Dat  fijn  Excellentie  op  morgen  daer  ook  Com- 
mifTarifen  fal  fenden  ,  om  het gefchut,  munitie  en 

krijchs-gereetfehap  en  de  provianden  te  inventari- 
leren ,  op  datter  by  de  Officiers  des  Coninx  niet  ver- mindert werde. 

17.  Uit  het  Fort  getrocken  fijnde ,  fullen  Eed 
doen  als  alle  andere  loldatendie  in  derHeeren  Staten 

dienft  fijn  ,  en  na  datfe  in  morfteringe  fullen  fijn  ge- 
paffeert ,  fo  fal  hun  een  maend  gagie  op  de  hand  gege- ven werdeu. 

Gedaen  inden  Leger  tot  Alem ,  den  8.  Mey  1 600. 

1  3&8*e 



6oa.  Vervolg  van  de  Nederland/e  Oorlogen. 
3&aet  na  frebben  fp  Den  €eb  in  ftet  14.  2Crticul 

ban  Den  fl!ccoo?öe  begrepen  /  gebacn  in  De  nabolgen- 
befo?me. 

fcliarp  geiaben  't  tocicft  ofe  banDen  35ofe&fio?enDe/ 
meenben  öat  'et  accoo?b  toeber  gebzofeen  toog,  fo  Dotfe mebe  begonben  te  feïjieten/en  fignael  febeuten  te  Doen. 

©en  elfben  mep  toasi  bet  fcljoon  toeöer  en  toerde 
Det  gclb  in  fnn  «zrrrell:  giacbttoe  boo?be  &tbanfe 
gefonben/  gn  benltipben  aengefept  battet  gelb  Daer 
toasf/  enitftenfelbenbageobergefrelt/  enjünbaec 
tiptgetogen/  De  laetfte  Compagnie  te  4  upren  na noen/  entrocuenopDe  &cöanfe4o.  JUBufguettfer* 
banbe<©uarbe  ban  njn  <£rcel.  niette  Compagnfen 
banbe<0?aben  ban  ̂ oljcnlo  en  ban^olmsf.  ©aec 
toeröen  betaelt  mo  jBannen  /  Die  elr  troc&en 
to6  gulben/  en  27.  Jfêebutoen/  Die  elft  Fjalf  gelö 
troc&en/  en  be  reflbie  aenbe  1  x*ooo  gulbcn  ontb2a&/ 
belopende  elfiörtoclj  btff  gulDen  en  bijf  tfupb.  toerDe 
ÖenOeganDcren  Daegtf  boo?töaengete!t/  fptoo?Den 
De$  nacötf  in  fejf  ̂ êamereufen  /  Die  fijn  <Srcell.  Daec 
toe  öaöbe  Doen  «omen/  gelept  /  en  alle  De  bjoutoen  en 

too?tbp   ̂ reparabel  te  maucrw  fonbupt  De  ̂ cjjanfen  Den  j  bagagie  in  bier  ponten  enDe  eenige  <3!acbten/  en 3Ön  Daerna  in  <0arnifoen  gefonDen/  te  toeten  S 
Baenbelen  3®  alen  binnen  <©02cum/  ïïotterDam/ 
<©elf  en  ïepDen/  en  ttoee  ©enDelen  ©uptfen  tot 
3&o?Drecöf  /  en  fiet  DerDe  ©uptfe  ©aenöel  toierDe  on? 
Der  anDere  ©aenbelen  gefleeöen» 

e§nn  <£rcellentte  DeDe  in  De  gebanfe  trienen  De 
©aenDelen  ban  ̂ ucbtenb?oea  /  2&utb  3©epncom/ 
en Daer  na  uou  ̂ aetfen.  3Mfoo  tö  Defe  tferbe  ̂ cham 
fc/  Die  op  Den  Carbinael  *Cnö2eaö  totfo  grote  upt» 
nemenbe  nofïen  gebout  toaö  /  Daer  meDe  £p  De 
p2incipaelfte  ban  De  bereenigDe  SSeDerlanDfe  $20* 
bintien  in  b?eefe  fijélt/  bpfonDer  tntpDe  ban  (Ierse 
b02(l/  enDaerupt  Ijpalletijb  aenflanenbonöcma» 
nen/eenplaetfefo  beguaem  gelegen  op  ttoee  ïtibie- 
ren/  Daer  Doojïjp  De  graten  alujttoetfeonDefetten/ 
en  beletten  ergens  leger  te  brengen  /  en  epgentlin 
febeen  te  Dienen  om  DaerDoo?  in  b2ettenöe/  alle  De 
J&jobintien  banDen  anDeren  te  fcöepDen/Dp  fnn  €rcel* 
ientiegetoonnen  en  berobert/  fulcjc  Dat  De  &paen* 
fe  tegen  öaremepnengc  totboojDeelban  ïjare©pan* 
Den  Dabben  gebout  Defe  geftanfe/  en  Den  ̂ olIanDfen 
(Cfjupn  Daer  meoe  recfjt  befloten  ïjebuen : 

Soogaet  het  met  het  neft,  het  welck  den  Vogel 
bout: 

Maer  lelver  het  genut ,  van  dien  niet  lang  bc- hout. 

<©it  ©ölu  upttcboo2f5.  geftanfe  ban  g.  3Cnö2ie«J/ 
nuaenDer  Staten  fóbetn  alfulfee  boegen  genomen/ 
toaö  feer  fraep  ïtriiggboïu/  enDe  toeröen  onDer  Den 
gemeenenman/  De  nieuwe  Geulen  genaemt* 

Eenige  hebhen  dit  Jaec- dicht  daer  op  gemaeckt , 

't  welck  fy  ook  op  Mufijck  geftelt  hebben,  ik  heb 

goet  gevonden  dat  hier  by  re  voegen. 

Ó  drouCk  Andries  „  Ws  SQkans  VerLlet,  Doei 

AÏbert  trVren , 

ALfCheen  /Il  fierk  ,,  't  Was  ?ape*  Werk  Ten MoCkt  niet  dV ren, 

l^ct  fcfiiint  bat  Den  CarDtnael  2BnD?eaflf  geernc 
eenen  gocDen  D20nh  Deöe  /  en  Daerom  fiebben  fp 

tjem  alöier  alfo  te  paffe  gebjacljt. 

Ander  Jaer-dicht  van 't  nemen  vAnde  Schanfevan 
S.  Andries  t 

De  SCkantfe  Van  Sint  Andrlet >  daer  deVr  Men
  't 

Landt  Ccft  <fV eLLen , 

Is  Weder  geWonnen  deVrXLllt,  en  goet  g
eht  te 

teLLett. 

jöetobergebenban  bitfF02touam  feettoonöerUB 

en  tet  recbtertüD  toet  te  paffe/  toant!)et3©atertnDe 

«tbterett  begonft  fo  te  toaffen/  Dat  De  laecbfte  3loop- 

craben  al  in't  toater  f?onDcn  /  öct  toelne  bet  apjocfje* 

ren  toonöerlicn  geincommoDeert  fouöe  Dcbbem 

^tin  tfrcellentie  Daerna  op  alle0O2ö2e  gepelt 

fiebbcnDe  in  bepöe  De ^föcnfcn/  «toeten  
:  «re* 

beceur  en  ̂ .  3Cnö?ie0  /  en  öebbenbe  berfepep^ 

S  n  tocraen  Daer  omtrent  nocö  Doen  bout
orn  en 

<e  e  e  7  ö0 

i 

jjjfnb?'  VX7Y  fweeren  ,  dat  rerwylen  wy  in  het  Fort  van Ijct  gat*  Sintc  Andries  lullen  welen,  dat  wy  het  lullen 
■fforii  bewaren  voor  den  dienft  van  mijn  Heeren  de  Staten 

anörirf/  van(^e  VereenigdcNederlandfe  Provinticn,  en  fijner 

om  Ijtt  Excellentie  tot  dat  wy  't  geld  lullen  ontfangen  hebben 
dfojtte  dat  fijn  Excellentie  ons  belooft  heeft ,  en  lullen  onfe 

tttficiT1  CaP'ceynen  en  Officieren  gehoorfaemzijn',  dieons Öctaelb  Tullen  werden  geftelten  geordineert,  renoncierende 
faï  Qele>  en  verfakende  den  Eed  die  wy  den  Conink  van  Spag- 
berttoer»  nienofden  Ecrtshutog  louden  mogen  gedaen heb- ben. 

3ion&et  ̂ n  Colonel  gjonhcr  'gjoöan  ban  ̂ ucbtenb2oeft/ 
Soijan  toert  bpiijnpnnceloficCrceHentie  geftelt  tot  «0ou- 
uSSotï  berneuu  ̂ an  Brt  boo?f3. 5Fo2t/Dc  toelfte  om  baer  fafien 

Ton  «er-  pacp/öe  Cofïer/  25acner0/  252outoer0/  De  25ootfgcs 
SJLuJf  feHcn  /  en  anDerc  Die  inber  Staten  bienfl  niet  begeer* 
mm  ge-  ben  te  btpben  nocijte  treDen/  en  Deöe  mcöe  bertrecuen 
fttit  ban  beCommifenbanöeilBagafpnen/  enDeöeDeïïeue* 
im&  ninÖW  eer^  °P  ne mcn  öp  perfoonen  tipt  Ijet  He^er 
ïnt»^.  öan  fijn  <£rce(lewie/  Die  Daer  toe  gecommitteert 

toeröen. 
jftameit  q^aer  na  fiofen  Die  ban  ftet  garnifoen/  met  aöbijg 

Sflïft6e  ban  ̂ n  ̂^ccilcntte  elf  Capitepnen  upt  De  fiegimen* 
ïn  ©Sr*  ten  ban  fScDtcouct  en  banDen  matquW  ban  3Cnt- 
fcfje  ca*  toerpen't  <§eraet^/  te  toeten  acfjt  upttcn  3©alen/ 
«Ï5rtn  m«  namen  :  SflmftonieDe  ̂ anctjjes  (Die€lectotoa$f 
iöecöe  getoeeft)  <6ab?iel  De  Soubel  (Die  Sergeant  HDai02 
©aenöe»  toasf  getoceft)  gjonaö  *©urant/  5prancop^  JBare* 
J«J„öJ!fnfcïjaI/  #ranrop.«aelie/  ^BtiippelaSou/.gican 
Se  Semmerp/  en  <^ean  De  25on  .-  upt  Den  *Dupt* 
«ecren  fen/  ffinön'eö  23?eber  (Die  <©ouberneur  toa.öge? 
$m?tt  tocetf)  9urieö  a®ecuerften/  en  Mum  ïiefarj 
nSrn-  öefe  toaren  De  gene  Die  geDurenöe  De  mutinatie/ 

hen/  tan  in  't  beleg  fjet  commanDement  binnen  't  5f02t 
?£"£**  gebefereert  g^toeefl:/  fön  €rcellentte  lietfe.  oon 

J>ü  m  Steutenantiï  en  ©enö2t'gö  te  Inefen :  De  3©a* *?ir^  len  berfocöten  feofcen  Dien  een  ïlegtment  te  mogen 
Dmm/  mettc  Compagtm  ban  ̂ an  <©ilfcn  upt 

LjJSf  Crebeceuc  genomen/  cnDctot  Colonel  te  mogen 
ÏS  Debben/«02abcfreö2tfti|enörih  ban  ̂ affau/  om 
tarajM'-  te  beter  tegen  alle  imtitten  gegaranöeert  te  toefen/ 
mi  €9>  >ttoeln  fijn  (Êrccllentie  gacr  oon  a«02beerDc/  om 
SSrte  öaer  geen  naDennen  te  geben :  en  toeröe  Den  J^eere 
iBaifefie  ban  ïBarguette  totfpn<©ber(te  2ieutenant  geflelt. 
ConV  &v  fiaöDen  te  b02en  niet  nonnen  betoilligen  Dat  De 
SSrt  gep2e|enteerbe  penntnnen  /  in  Capite  fouöen  ber* 
fbitban  Deelt  toeröen/  en  Tjaöben  Daerom  ecnen  Die  fulftö 

fuflmeeröe  gefiarqueüufeert/  maer  Dit  toeröe  D002 
De  gemecne  folöatcn  0002  neözcngcn 

^n  't5?o?t  toaren  fo  JBctale  alö  pferc  (ïucóen 

<0cfcbutiö/  groot  en  felepn/  t'famenii  (Jucuen/ namentlin  :  bier  Hele  Canonö  /  ttoee  5frante 

Canonsf/  bier  ïjalbcCanonè/  een^lange/  ttoee 
fjaïbe  /  en  Dnc  ftlcpne  (lujrneti^  /  f  famen  ban 

,  5!Ketael/  een  »2ttcr/  en  bier  pfere  fiurneng: 

tttiein'f  nocli  15000  ponöt  Ccopt^/  ̂ 000  ̂ ctjapen/  en 
SÜ"  4°  3laflen  aogge  /  <0arfle  en  j^5out. 
tonoen.  *  ̂   ̂   ̂ ^  ban  mm\  toonöerltch  oritram* 

poneert  met  fcljicten  /  om  bat  be  gallen  na  De 

Hafe  toe  nergens  op  Deljoogteop  gemaent  en  toa^ 
ren.  ̂ ^acbtiS  bterDen  en  tiiumpbeerDen  alle  De 

omleggenbe  paetfen  feer  ober  Defe  bictorie :  Die 

ban 't  3? o?t  berfocliten  bat  ip  De^  anöeren  Daegö 

'flatoontjJ  mebe  motbtenibieren  en  frliieten/'ttoein 
fijn  €rcellentie  Hen  confenteetDe  /  bpfonDer  om  Dat 

gfoöan  ̂ p?onffen  a!0  Comtó/  Dien  abont  arri* 

beerDemette  150000  gulDenboo?  Die  ban  't  ©arm* 
foenban'tfo2t/  Daerinbie  ban^oUanDeenuptne- 

menbe  neertligï)epb  BaDDen  gebaen/  om'tfelbena 
'tïegerte  fenben/  en  alfo'tlanöbanOebjeefe  ban 

Defe  plaetfe  tebeb?pDen/  'gabonrê  fcDoten  Die  ban 
De  éScbanlen  ober  öaer  felbe  (Criumpbe  D2tefalben 

•    wet  usufouetten/  en  Daer  na  alle  öaec  <©eftï)ut  met 
V.  Deel. 

fcle^/rn 
Ht^tect 
ban 
JIEar» 
gnette 
©beide 
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6iê Het  {evenendertigftc  Boek. 

1600, 

fceattbtte  bóCtt  bit&m  ett  fTeeïïtcrï  /  Ojöomiectöe     van  de  betalinge  gedaen  fal  worden  voor  de  eene 
bat<*5cabe€rnfrban  $aflau  nocb  met  %%.  ©aen 
beien  folbaten  in  be^ommeiretoaertfoubcblöben : 
ïjeeftoohbengronö  ban  £>.  aflnbjietf  5Po?t  +  boeten 
boenberuogen/  t,e  gaten  baerin  gefcljoten  /  boen 
floppen/  be^o^toeringenbpben  ©panbtnïjaefle 
gemaebt/  boen  aftaerpen  /  om  bcfelbe  baer  nabe- 
noojlijB  te  boen  manen  /  enig  baer  na  ben  19.  IBep 
b;wegmetfcb,oontoeberban  25ommel  toeberom  na 

tien^agegcrcpfl/  om  met  Ce  peeren  Staten  <5e- 
ncracl  enbie  ban  ï^ollanb  te  beractfïagtu  toatmen 
bojber  foube  mogen  aengrijpen. 

^eiieeren.&tatenban  Rollanden  3©eft-©n'eifc lanb  inbefettjbinbenï|agebergabert3ijnbe/  en 
üebinbenbe  baer  feet  benam  ban  geibe  /  en  noebtantf 

genegen  toefenbe  be  €>o?loge  te  continueren/  Heb- 
ben  goet  en  gecaöen  gebonben/  betoijle  bele  perfo; 
nenuttbefelbe  ̂ anben  bectogen  toaren/  met  paf* 
pooit  /  en  gen  in  neutrale  plaetfen  taaien  ontljou- 
benbe/  uebbenbenoctjtang  fjaceontcccienbe  goebe- 

reninbefe&anben/  biemet  bejïlaflenban  beCa-- 
pitale  fettinge  ber  intooonbecen  ban  ttfe  üanben 
mebe  befcöecmt  too?ben  /  op  befelbe  mebe  eenige 
contributie  te  (lellen  in  plaetfe  banbe  Capitale  fet* 
ttnge/  en  bebbeneintlijuenbaer  op  gearrejteert  bit 
nabolgenbe  paccaet  uit  te  gebem 

f~\E  Ridderfchap ,  Edelen  en  Steden  van  Holland 
$Iaceaet 

fret  jgee'il  Jen  Weft-vriefl'and,  reprefenterende  den  Staten 
Staten  van  den  delven  Lande ,  doen  te  weten :  Alfo  wy  tot 
Dan  Igol»  defentie  en  befcherminge  der  Ver eenigde  Neder- 
J*"b  cn  landen  ,  en  namentlijk  van  de  Landen  ,  leden  en 

ïjïeflatib  g°cde  Ingefetenen  van  Holland  en  Weft-Vries- 6eroe»  land  ,  jegens  de  over  grote  tyrannie  der  Spangiaerden 
pcnïieöe  en  hare  adherenten ,  gemeene  vyanden  vandewa- 

fienop  re  Chriftelijke  Religie,  den  welitant,  vryhedenen te  goc  rechten  der  felver  Landen ,  en  goede  Ingefetenen 
beren  öet  van  dien  f  00k  om  den  voorfchreven  gemeene  vy- 

ienerfr|e  a"den  door  Godes  genade  ,  en  goede  devoiren  te 

helft  binnen  twee  maenden  eerft  komende,in  handen 

van  den  Omfanger  van  de   Capitale  Leeninge  in 

den  quartieren  daer  defelve  goederen  gelegen  of  ge- 

hypotequeert  zijn  ,  en  de  wederhelft   den  eerften Dccembris  meede   eerftkomende.    En  op  dat  de 

voorfchreven  betalinge  eenpaerlik  by  eenen  yegelij- 

ken  mag  worden  gedaen  ,  en  alle  frauden  die  daer 

jegens  gepleeght ,  fullen  worden  ontdekc ,    ordon- 
neren en  bevelen  wy  wel  exprefïelik  allen  en  eenen 

yegelijken,  die  eenige  der  voorfchreven  goederen 

van  wegen  fulke  perfoonen  adminiftreren  ,  of  on- 
derwinden ,  ook  alle  en  yegelik  van  wat  ftaet  of 

conditie  die  zijn ,  't  zy  Ontfangers  of  Treforiers 
der  voorfchreven  landen ,  Steden ,  quartieren ,  Col. 

legien  ,  Dorpen  of  andere  particuliere  perfonen  , 

geenuirgefondert,  die  debiteurs  van  alfulke  perfo- 
nen zijn,  of  eenige  pachten  ,  renten  ,  erffelijk  of 

ten  lyve ,  of  ander  inkomen  uitkeeren  betalen,  of 
daer  van  rekeainge  doen  fchuldig  zijn,  gehouden 
fullen  wefen  binnen  fes  weeken  eerftkomende  by 

pertinente  verklaringe  aen  den  Ontfanger  van  de 

Capitale  Leeninge  ,in  den  quartieren  daer  fy  woon- 
achtig zijn  ,  over  te  geven ,  hoe  veel  het  inkomen 

der  voorfz.  goederen  van  den  voorleden  jare  vam  15  99 

bedraegt  ,op  peine  van  daer  na  te  betalen  vjer  mael 
fo  veel  tot  lafte  van  den  verfwygers,  en  ten  einde  het 

voorfz  verfwygen  te  beter  ontdekt  mag  worden,  heb- 
ben wy^eordonneert  ,  en  ordonneren  by  delen  5 

dat  na  de  voorlz.  fes  weeken  aen  den  genen  die  open- 
baren fullen  eenige  verfwegen  partyen  ,  de  helft  van 

de  voorfz  peinen  fal  worden  betaelt.    En  dat  de 
wederhelft  van  de  felve-  peinen  verdeilt  fal  worden 
aen  den  Officier  die  d'executie  doen  fal  voor  de  helft» 
en  aen  den  armen  van  der  plaetfe,  daer  alfulke  ver. 
fwegen  goederen  gelegen  of  gehypotequeert  zijn  voor 
de  wederhelft.  Ordonneren  dat  fommierlijk  de  voor- 
fchreven  peinen  fullen  worden  gedecreteert  ,  daer 
toe  wy  hebben  gecommitteert  en  geauthorifeert, neutrale 

ianbeti 
tomen 
entfjon* 
öenbe- 

Wateren  te  Lande,  alle  mogelijke  wederftant  en    committecren  en  authoriferen  by  defen  onfen  Ge 
afbrek  te  doen ,  in  den  voorleden  en  lopende  jaren 

benodigt  zijn  geweeft  meer  middelen  van  contribu- 
tien  tot  lafte  van  de  Ingefetenen  defer  Landen  in  te 
willigen  j  en  te  confenteren  als  te  voren  is  gedaen  } 
waer  jegens  de  gene  ,  die  buiten  de  vereenigde 
Landen  hen  onthouden  ,  en  over  fulx  niet  dragen 
de  laften  op  de  confumptien  ,  Capitale  leeningen, 

committeerde  Raden  in  de  refpeétive  quartieren ,  om 
daer  van  fommiere  kenniffe  te  nemen,  fulksalsmen 

in  faken  van  des  gemeene  Lands  Contributien  ge- 
woonlikis  re  doen.  Ontbieden  daer  om  en  bevelen, 
dat  defen  onfen  Placcate  alom  binnen  den  voorfchre- 

ven landen  fal  worden  uitgeroepen  ,  en  gepubli- 
ceert,  daer  men  gewoonlik  is  uitroepingeen  pu- 

en  andere  perfonele  fwarigheden,  ook  niet  onder-  |  blicatie  te  doen,  en  voorts  geprocedeert  tegens  de 
worpen  zijn  de  periculen  van  der  oorloge,  en  j  overtreders  van  dien,  tot  peine  boven  verhaelt, 
nochtans  hare  goederen  in  de  voorfchreven  Lan-  !  fonder  eenige  gunfte  ,  faveur  of  diffimulatie  ter/ 

den  gelegen ,  genieten  de  gemeene  defenfie,  mitf-  !  contrarie.  Want  wy't  felfde  tot 's  lands  dienft  fulks 
gaders  de  vruchten  van  de  voorfchreven  perfo-  j  bevonden  hebben  te  behoren.  Gegeven  in 's  Grt- 
nele  laften,  en  devoiren  van  de  goede  Ingefetenen  j  ven-Hage,  onder  onfen  Zegel  hier  op  gedrukt  den 
defer  Landen  ,  van  hare  goederen  alhier  be-|i<JMey,  Anno  feftien  hondert.  Onderftont, 
fchermt,  extraordinarie  behooren  te  contribueren.  '  Ter  Ordonnantie  van  de  Staten,  en  was  ondene- 
S  O  I  S  T  ,  dat  wy  na  voorgaende  rijpe  delibe-  jkent, 
ratie  ,  en  advijs  van  den  Prefident ,  eerfte  en  an- 

dere Raden  van  den  Hogen  en  Provintialen  Ra- 
den der  voorfchreven  Landen  ,  geordonneert  en 

geftatueert  hebben  ,  Ordonneren  en  ftatueren  by 
defen  ,  dat  alle  de  gene  hem  met  wettelik  en  be- 
hoorlik  confent  onthoudende  in  de  Steden  of  Lan- 

den ,  wefende  onder  de  heerfchappye  der  voor- 
fchreven gemeene  vyanden  ,  die  eenige  Heerlijk- 

heden ,  Ambachts  heerlijkheden  ,  Thienden  ,  vif- 
fcheryen,  vogeleryen  ,  landen,  erfpachten  ,  Tijn- 
fen  ,  huifen  ,  renten  ,  of  andere  goederen  ,  daer 
van  jaerlix  profijt  komt ,  binnen  de  voorfchreven 
Landenvan  Holland  en  Weft-Vriefland  hebben , 
felfs  of  door  anderen  gebruiken  ,  daer  van  gehou- 

den fullen  wefen  te  betalen  tot  defentie  der  felver 

landen  voor  den  jare  van  1599  ,  en  1600.  t' eiken 
jare  de  rechte  helft  van  het  fuiver  inkomen  van 
dieq.  En  de  gene  die  alfulke  goederen  binnen  de 
voorfchreven  landen  hebben  ,  en  hare  woonplaet- 
fen  houden  in  neutrale  landen  ,  niet  den  gemeenen 

vyanden  onderworpen  ,  t'elken  jare  een  rechte  vier- 
depart van  het  voorfchreven  fuiver  inkomen  ,  waer 

C.  Je  Redter, 

3^en  19.  3jp2tt  geeft  ben  Colcnei  €bmout  uit 
«öoflenbe  gefenwben  aen  ben  Heere  SBÖboraet  ban 
^ollanb/  ben  nabolgenben  2$?ief : 

3VfYN 

Zedert  den  xo.  tot  den  18.  defer  Maend  April,  jjf *)£, 
hebben  de  vyanden  uiter-maten  feer  gefchoten  metcolonel 
Gefchut ,  ik  wete  datter  over  de  hondert  men-  <f  ömo« 
fchen,  fo  doodgefchoten  als zwaerlijk  gequetft fijn,  %£*£* zy  maken  noch  eene  andere  hoogc  platte  forme  jj^o* 

aen  de  Ooft-zyde ,  de  welke  ons  meer  befchadi-  caet  Ol* 
gen  fal  dan  de  ander,  onder  de  hondert  die  dood  Jjjjj* 
gebleven  zijn  ,  is  geweeft  Monfieur  de  Formanton, 
en  alfo  zijn  Excellentie  my  laft  gegeven  heeft  over 
de  France  Troupen  te  commanderen  ,  heb  ik  de 
Officiers  en  Soldaten  van  den  voorfz  Formanton 

bevolen ,  haer  Luftcnant  re  gehoorfamen  als  haer  Ca- 
pitein  en  Hooft.    En  alfoo  ick  bevinde  dat  den 
voorfz.  Luitenant  een  braefman  is,  en  wel  weet  te 
commanderen ,  fchrijve  ik  aen  zijn  Exc.  dat  het  hem     . 

be- 



j6oo. Vervolg  van  de  Nederland /e  Oorlogen. 
believe  den  voorfz.  Luitenant  een  acte  te  fenden  ,  die  } 
ik  U.  E.  bidde  de  goede  hand  te  houden  dat  gedepe- 
fch«ert  werde.  Devyanden  maken  haer  Trencheen 

van  dage  te  dage  hoger,  verwachtende  d'uitkomfte 
die 't  Leger  van  mijn  Heeren  de  Staten  daer  van  ma- 

ken Tal.  Ondertufichen  iffer  van  node  een  grote  me- 
nigte kruits,  andere  ftucken  Ge(chuts,en  vele  Rijs- 

bofTchenjOmeenig  groot  werek  te  beginnen  ,  den 
tijdt  fal  ons  leeren.  Hiermede&c.  UitOoftende 
den  29.  April,  1600.  Onderftont  uwen  ootmoedi- 
gen  dienaer ,  en  was  ondertekent Edmont. 

't  <apfcD?ifttoa.tf/ 

Aen  mijn  Heer  van  Oldenbarneveld  ,  eerfte  Raed 
en  Advocaet  van  Holland. 

(roi.  1 6)  ̂ m  2Z  j[^ccct  ,  6oo>  raei;öe  upt  «232U^gi  ban  een goet  tonint  alöacc  acn  De  %ere  <0eo?ge  <tf5ilpin  / 
fiaeö  fn  Den  ïïaDe  ban  ̂ tate  ban  tocacn  de  maai. 
ban  <£ngelanD  5Ü«en  goeDen  bmnb  /  in  Den  feage 
gefcB?ebenalDu0/ 

toenupt 
25?uffcl 
ara  De 
ïfeetett 
<®eo?gc 
«flgln/ 
Ulaeü 
non 
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DAer  is  goede  hope  tot  den  Peis  met  Engeland  : 
Alfo  de  Coninginne  met  haer  hand  aen  Hare 

Hoogheden  gefchreven  heeft  ,  begeerende  de  vol- 
le macht  en  perfonen  te  weten  ,  diedefelve  hande- 

len fouden  ,  hopende  zy  tegens  Paeffchen  of  korts 
daer  na  by  den  anderen  lullen  komen.  Alhier  is 

jS '  .  groot  verdriet  onder  de  gemeinte,  vermits  de  fobe- 
öeulga*  reneeringe,  en  is  defen  Vatten  al  wat  verdrietig  ge- 
ie  weeft  voor  vele  menfclien  die  niet  wel  met  Vaften- 

koft  voorfien  zyn;  want  de  Viffcherye  uitermaten 
dier  is  geweeft ,  met  het  fluiten  van  de  Licentcn ;  dan 

my  dunkt  dat  wy  de  devotarifen  van  den  witten  Don- 
derdag flachten,  dat  wy  ons  felven  geeflelen,  God 

wil  het  eens  ten  beften  wenden.  Eenen  goeden  gene- 
1  alen  Peis  ware  ons  wel  nodig ,  alhier  tot  Bruffel  ful- 
len  de  Generale  Staten  vergaderen  ,  God  geve  dat- 
fe  wat  goets  mogen  beramen.  Wat  lager  ilont, 
Serreett 

Men  heeft  alhier  de  Compagnien  te  weten  :  alle 
het  volk  van  Oorloge ,  dat  men  hier  en  daer  in  Garni- 
foen  haddegeleit,  weder  doen  monfteren  ,  en  lullen 

in  't  veld  wederom  komen  :  want  defe  geeften  hebben 
wat  in  den  fin  De  Staten  van  Braband  na  lange  prote- 
ftatie  hebben  verkregen  dat  men  de  Generale  Staten 
vergaderen  fal  tegen  den  16  April-  Sonder  twijffel 
daer  wert  volk  in  Spangien,  als  inltalien  vergadert, 
en  alhier  worden  vele  instrumenten  van  Oorloge  ge- 
maekt;  ook  werden  daer  vele  inftrumenten ,  fchup- 
pen  en  fpaeyen  na  Vlaenderen  gefonden  ;  dan  hier 
broeit  wat  tuflehen  Vrankrijk  en  defe  Landen.  Dele 
Princen  zijn  meer  verbonden  te  volgen  den  raed  van 

Spangien  ,a!soit  eenige  andere  Gouverneurs  gedaen 
hebben,  6cc: 

<3!an  ̂ acobg  /  toonenDc  tot  gadingen  /  Betti  m- 

menDe  een  Sleeraer  ban  fijne  gefimBeiD/De  ouDe  ©la- 
wingen/  ban  De  fecte  Der  BeDer-Doperen/  öetoeln  feit 
Dat  BP  in  Defe  lanDcn  allenc  mocBt  Dopen  en  Bet  b?ooD 

©crMa*  ft***»  /  i&  ÖP  öf «  $ote  ban  ©?'cff anö  neDagbaert/ 
«<n9cen  omgeeramineertte  toerDen  op  fe&erettoaeifarticu; 
mme,  \m  Die  Bern  na  gegeten  toerDen  /  al.ö  Dat  BP  fpn*  <® c' 

t£n%  meente  fouDc  leeren  en  boo2b?agen/  en  gecompa; 
gan  3*  teert  3ijnDe  boo?  Den  felbcn  ï^obe  /  të  l)p  onDerbjaegt/ 
co6f3.too.  optenabolgenDe  2Crticulcn/  Den  1 1.  npti\i$&  tfül/ 
Üacliiu    **""0  1 600. 

b«i/  &e>  45eb?aegt5i]nDeopDetteerftenArticule,infjouDciv 
roerenbe  de  Dat  ttoeeomeenöerlepfaftegeftratonnDe/  mal; 

art!?*  ftan^ren  fcBoutoen  en  mpDen  moeten  /  eer  fp  toeöcr 
len  we  »P  De  gemeente  mogen  nomen/Beeft  Daer  op  geDaen 
8p  ?öne  fpne  anttooo2De  en  benentenifTeinbeferfomie: 

\!men  ̂ at  öc  ocnc  ö«  &an  De  gemeente  gebannen  30^ 
hoop  öe  /  toeDer  begeert  bp  De  gemeente  te  Bomen/  anDere 
*tw.  afballige  moet  mijtten  en  fchoutoen  /  al  eer  J)p  bp  De 

<©emeeme  toeDerom  matDfiomen. 
I V-  Deel, 

>i 
3> 

1) 

>> 

5» 

<Dp  't  tweede  Articul,  inljOUÖCnD^J  Dat  HfcmailD  te fcnulücn  ban  eenen  afbalhgcn  innehien  noen  oMfnh« 
gen  mag/  noclj  Doo?  boöc  /  nofftLoojonDcrcmiCDci 
(en. ©erlilaert  fijn  bct'ftnnt  te  toefen /Dot  ïnc  br,;i  De (©emeeme  boo?  ben  afballigen  en  ban  bjegen  Den 
fciben/  ban  anDecenljun  fcfjulö  toel  mogen  inma- 
nen. 

<©p  't  derde  Articul ,  tnljotiDenöe :  Dat  toaer  ecu  n> 
't  üupjs  gebannen  ijs/  öatmen  Dat  gefieleööpfaefin fcöoutoen  en  mpDen  moet. 

©ecblacrt  fijnbeidant  niette  toefen  öatmen  liet 
geljele  §up&  moet  fciioutocn/toacclneen  afballige 
i$i  Dan  beralaert  Dat  Die  banöe  <©cmeentc  fc^outom 
moeten  Den  afballigen  of  Den  üoDe  Die  ban  toegen  oen 
afballigen  nomen. 

«©cb?aegt  3(jnDe  of  De  «öcmecm e  tot  Collum  ban 
fijn  gefintljeiD  toefenbe  bp  ijem  gan  gacobfj.  ge^ 
leect  tooien  /  Dat  fp  in  De  3Dagc  alöaer  Ijim  ©otter 
enfóafeniet  mogen  of  moeren  laten  tocgenbermitsf 
De  bjoutoe  Dcfelbc  eenige  jacen  betoaertljebbenöe/ 
gelioutoeltlit  i.o  aen  een  Die  ban  fijn  «öemceme  af- 

gebacn  is?. ^eiD  Dat  Bet  felben  fijn  bertfanb  en  leer  i$. 
#p  't  vierde  Articul ,  Dat  toaer  een  man  /  of  b^oui toe  gebannen  i#  /  Dat  Die  ft neiöen  moeten  met  goeD  / 

Ijabe/  BinDeren/  eebt  eneere. 
<©eb?aegt  3ijnDe  /  berhlaert  Den  felbcn  3llitijïiel  /fo 

DiegejteltijS  niet  toaec te  toefen/  berhlaientenocl)= 
tansS  Dat  ingeballe  een  ban  De  ecljte-luiöe  ban  De  *0e- ,, 
meente  afgeöaen  mocljt  to02Den  /  D'anDer  gcljouDen  „ 
isf/DefelbeafgeDane  perfoonte  nipoen/  tertpö  toe  „ 
Die  afgeoane  perfoon  Hem  toeDerom  tot  boete  (lelt  /  „ 
en  tot  De  gemeente  toeDerom  begeeft.  n 

<©p  Den  vijtden  Artikel :  Datmen  acn  een  frfjip  niet 
BouDen  nocöreDenmacD/  Daer  een  afballigen  part 
aen  Beeft. 

^§eiDe  Bet  inBouDen  ban  Dien  fijn  berfranb  en  leerc ,, 
te  toefen/namentlife :  Datmen  aen  een  f  chip  niet  Bon-  ,t 
Den  of  reDen  mag/  Daer  een  afballige  een  part  acn  „ 
Beeft.  „ 

<©p 't  felle  Articul,  ibBoubenDc  Dat  ttoe  gebjoe^ 
oer0  ban  De  <©emeente  Bet  recht  Der  <®cmccntc  mo^ 
gen  boeren  toaer  het  fonöe  mogen  toefen. 

^eiDe'tfelbe  3nn  terftanönict  te  toefen.  5> 
<Bp  't  levende  Anicui ,  Dat  toannccr  ttoee  b?oe* 

Derö  ban  Der  «©cmeinte  eenigen  hanöcl  of  contracten 
met  Den  anöeren  maeftten  ban  bctljnren  ban  §ui> 
fen/  of  lanöen  berhopen  /  of  leberanep  /  en  Den 
eenen  toert  afballig  /  fo  fal  Die  b?oeöcr  niet  fcBul* 
Dia3ijn/  De  contracten  te  hotiöen  of  na  te  ftomen. 

&iit  't  tnljouDen  ban  Dien  3ijn  bcvflanö  niet  te  toe^ , , 
fen/  Dan  ter  contrarie/  Dat  De  bzocDcc  üp  Der  Cc-  „ 
meente  blijbenDe/  gebonöen  ijs  Den  contract  te  ljoiiSj, 
Den /ingeballe  De  afballige  niet  toilictiijet  contract  „ 
afltacn.  „ 

<$p  't achtfte  Articul ,  Dat  nt'emant  eenige  ©aDer* 
IBfiecrf-gocöen  met  een  afballige  öcelcn/  neel)  geen 
erf goeDen  ban  Den  afballigen  omfangen  mach. 

iêeit  Bet  inljouöen  ban  Dien/  onrecht  te  toefen  /en  „ 
toelgeöojloft  metten  afballigen  erfgoet  te  Deelen/  en  „ 
erfgoet  ban  Den  afballigen  te  omfangen. 

<®p  't  negenfte  Articul ,  Dat  niemanö  eenige  mom* 
berfcBap  bebicnen mag/  boo?  JDcDutocn of ©efen/ 
Boe  Bet  gelegen  mag  toefen. 

^§eiDe  meDe  ̂ et  inBouDen  ban  Dien  onrecht  te  toe; 
fen  /  en  Dagelör  gebeuren  /  Dat  Die  ban  3ijn  gefintheit  „ 
momberfcBap  bcDienen  /  DocB  beeftaet  niet  Dat  fp  ee-  „ 
nige  pleiten  D?BDen  mogen  /  met  gocDcr  confeientie.  „ 

<&p  't  tiende  Articul ,  Dat  ntemaut  3Önen  fcliulDe^ 
naer  in  't  recht  roepen  mag/  of  eenige  arrcjlen  Doen. 

&eiDe  't  fel  bc  3ijn  meeninge  en  leer  e  te  toefen  /  na*  „ 
mentlüKcny  Dat niemant3unfchulDenacrboo2  recht ,. 
treeften  en  mag/  nocBoon  in  eenige  arreft  maclj  leg*  » 

gen. 

<©p  Den  elfden  Aricul ,  Dat  nicmant  eenige  nanoop 
nemen  macB  /  Dan  Buifen  of  lanDen  /  Die  met  toille 

becfiocBt  3Ö«  /  ep  Pasne  Des  bantf. 

Ce e  %  &m 
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2l8 Het  fêvcn  en  dcitigfte  Boek 

léo 

o* 

,,  &eit  öie  ban  $fftw  gemeente  b?p  te  (lellen  /  na- 
»  Ttoop  te  berfefieren  /  inbien  [jet  fonber  moeiten  of 
3*  pUnt  mogegcfebieben/maerbermanenbte  ban  ba- 

»  re  gefnuïjept  /  bnt  tntrien  ntt  fuljc  ccm'oe  ttoifï  fouöe »  mogen  geraucn  te  cntftaen/  banfuijt  tetoillerü  af> 
»  fïaen. 

<©P  ben  twaelfdcn  Artijkel  ,    bat  nfeïtlfltt  met 
e  enige  afballige  terbegraefniffegaenfal/Ijetlpban 
$aber/ JBoeber  of  ban  eenige  b:ienben.  ■ 

„  <§eibc  fulr  niet  toacr  te  toefen  /  en  banelfr  te  ge- 
„  beuren/  batfp  met  alfulneöoöen  ter  begraeffeniffe 

„  gaen/  bebouöelih  batfe  t'bupö  blijben  /  tngeballe 
j,  fp  ban  eenen  boöe  bic  af  bailig  t$  /  genobiget  toerben  / 
„  of  ooagenobiget  toojben  ban  toegen  een  bie  afballig 

„  ©oo?t0geb?aecï»t5!jnbe.  23efecnbe  ben  3ijnen  tori 
„  gcleertenbermaentte  Ijebben  /  bat  (p  alle  mibbe- 
,,  len  moeten  boo^toenben/  ombe  Binberen  ban  ben 

j,  doopte  toeren  /  enfoïjet  anbergntetfoubegejcjn'e» „  ben/  bat  fjpatfjte  ben  beften  mibbel  te  toefen/  om 
„  fulr  te  toege  te  b?engen/  bat  \ie  ïlinberen  ban  ber 
„  fianb  en  uit  ben  maefjt  ban  ben  genen  /  bit  ben  Min> 
„  ber-  boop  begeren  /  mogen  gebjaebt  bwben  /  tot  be* 
„  felbe  iiie  ban  fijne  gefintljept  /  toel  bermanenbe/ 
„  bocö  niet  gebicbenbe.  %ttum  ben  i«  2Cp?ilig  anno 
„  ióoo.  ftylo  veteri. 

v^e^ofl/eodemdie,  bcfcnbenboo?f5.  Sfln5Ia> 
cobf3.  tóebcrtebojengclefen^ijnbe/  berblaerbe  a!f; 

nocljbaerbpteperfitlercn/  bcjS  t'oo?bonbe  bp  Bern onbertebeut  /  onber jtont  ̂ Jan  9acobf5. 
3fan  <3IaeoDf3.  toeöerom  booj  ben  Jgobe  ontboben 

3Ünbe/  berfelaerbe  ais  noen  te  blijben  bp  3ün  boo?- 
gaenbe  en  bobengefebjeben  confeffie  /  en  baer  ban 
niettefeonnen  afftaen/  fonber  b2cefe  ban  te  ballen 
tn ben tooanebau bendeere.  Return  ben  i  2fip?ili0 
IÖOO. 

J^iec  op  fss  gebolgt  be  fententiebpben  ̂ obeban 
©jieffanb  /  ober  3lan  31acobf3.  uugefp?oben  /  in  be- 
fer  manieren: 

genten*  A  Lfo  den  Hove  van  Vriefland  'u  it  de  belijdinge 
öentto*  ̂ voor  denfelven  Hove  gedaen,  by  Jan  Jacobfz. 
toetian  van  Harlingen  ,  hem  feggende  een  Dienaer  te  wc- 
P?teg>  fen  onder  die  van  zijne  géfintheyt,  die  alleen  in  defe 

If'fDiQ «  banden  mach  dopen  en  het  brood  breken  ,  genoeg- 
ten  tt*  ̂ aem  's  gebleken.  Dat  hy  den  zijnen  leert  en  ver- 

fijn aan  maent  ingeval  een  Man  of  Vrouwe  van  zijne  ge 

3Jacoü*  tneente  gebannen  wort  of  afvalt  ,  dat  de  gene  die 
ïgarltn»  bydefelve  gemeente  blijft,  zijne  of  haer  Man  of 
Ben/  Vrouwe  gebannen  of  sfgevallen  zijnde  ,  moet  mijden 
Sceract  en  fchouwen  ,  ter  tijd  die  gebannen  of  afgevallene 
auu  boete  gedaen ,  en  alfo  by  de  gemeente  wederom  ge- 
©lacm'    laten  lal  worden. 

tf  se»  Dat  hy  mede  die  van  zijne  géfintheyt  tot  Collum 

örc^Lae*  leerten  vermaent,  om  hun  Botter  en  Kafe,  't  welk öerbo»      ly  kopen  of  verkopen ,  aldaer  inde  Wage  niet  te  la- 
Wx$-        ten  wegen,   vermits  de  Vrouwe   die  delelve  Wage 

eenige jaren  gehad  heeft,  geheylikt  is,  aen  een  per- 
foon  welk  by   die  van  zijne  gefintheit  is  geban- nen. 

Dat  hy  mede  fijns  gemeente*  genoten,  leert  en  ver- 
maent,om  met  alle  middelen  te  belettcn,dat  ingevalle 
eenige  van  defelve  Kinderen  geraken  te  krijgen,  die 
Kinderen  niet  gedoopt  werden,  invoegen  ooK,indien 
het  gebeurde,  dat  een  van  de  echts  luyden  ,  alleen 
van  de  géfintheyt  mocht  wefen  ,  en  den  doop  der 
Kinderen  anders  niet  konde  beletten  ,  dat  indien 
gevalle  het  de  befte  middel  is,  de  Kinderen  van  der 
hand  en  uit  de  macht  tebrengen,  van  den  genen  der 
Olderen  der  gene  die  de  Kinderen  begeren  gedoopt  te hebben. 

Dat  ook  de  voorfz  Jan,  na  dat  hy  't  gene  voren  ver- 
haelt,  beleden  hidde,  gevraegt  zynde,  óf  hy  niet  foude 
begeren  af  te  houden,  van  fulx  den  zijnen  van  nu 
voortaen  wijste  maken  ,  daer  op  verklaert  heeft  fulx 
niettekonnen  doen.  Alle  het  welke  zyn  faken  van 
feer  quaden  gevolge  ,  ftreckende  tot  grote  verwerrin- 
ge  en  veritoringe  van  de  gemeene  rufte,  en  ftrij- 

}  dendetegensde  Godlijke,Natuirlijke en  Burgerlijke 
I  Wetten,  alles  moetende  door  dien  notelik  volgen, 
•  grote  fwarigheden  en  twift  tuffchen  echten  lieden  , 
i  die  fonder  wettelijke  redenen  malkanderen  moeten 
1  verlaten.  Gelijk  mede  door  het  doen  en  leeren  van 
I  den  voorfz.  Jan,  het  recht  van  de  heerlikhcit  defer 
|  Lantfchappe,  dieden  voorlchreven  Wage  toekomt 
!  tekortgefchiet,  werdende  ook  de  kinderen  van  de 
j  voorfz,  gefintheit  daer  toe  geporret,  om  de  Kinde- 

ren hun  eygen  Ouderen  te  ontvoeren  en  onbekent 
te  maken  ,  waer  door   lichtelijk   vcroorfaekt  kan 

worden  ,  dat  de  Ouderen  ontfekert  fouden  wefen  (Fo1,  l7* 
van  hun  Kinderen ,  waer  door  alle  't  felve  andere  ten 
exemple  ongeftraft  niet  behoort  te  bly  ven.  So  ift ,  dat 

't  voorfz»  Hof  op  alles  rijpelijken  gelet  en  geconfide- 
reert  hebbende ,  't  gene  men  in  defen  behoort  te  con* 
fi  iereren ,  in  den  name ,  en  van  wegen  de  heerlikheit 
der  Landfchappe  van  Vriefland  ,  den  voorfz.  Jan 
Jacobfz  gebannen  heeft ,  en  bant  mits  defen  ten  eeu- 

wigen dage  uit  Vriefland,  te  ruimen  de  ftad  Leeu- 
waerden    binnen  dages  Sonne-fchijn  ,  en  het  land 
binnen  den  derden  dage,  fonder  daer  in  weder  te  mo- 

gen komen  ,  op  arbitrale  ftraffe.  A<5tum  en  aldus ge- 
pronuntie^rt  en  uitgefproken  binnen  Leeuwaerden 
in  der  Cancellerie  den  1 3  Aprilis  nieuwen  ftijl  anno 
1600  legerftont.  Ter  Ordonnantie  vanden  Hove, 
en  wasgetekent,  C.  V alter  den  4.  April» 

3£efe  fententfe  geeft  gian  giatobffoon  perfoonltë 
boo?  be  föol  aengeljoon  /  met  ontbebten  Ijoof  be. 

<De  peeren  Staten  «©enerael  ber  bereenfgbbe 
JSeberlanben/ bebben  ben  laetfïen  Jifêartp  1600  aen 
beConinginne  ban  «Êngelanb  gefttxeüm/  be  nabol* 
genbemiffibe. 

ME- Vro
uwe, 

De  Koninklijke 
 weldaden  van  u  Majefteit, 

hare  faveuren  en  gunften,  waer  mede  defelve  fo  vele 
jaren  tot  defen  dagh  toe  ,   verlecht  en   behouden 

heeft ,  tegen  de  Spaugiaerts  en  hare  Adherenten ,  ge- 
meene Vyanden  van  de  Chriftelijke 

 gereformeerd
e 

Religic,en  door  intentie  ufurpateurs  van  alle  Conink- 

rijken  en  Staten  van  Europe,die  fich  afgefcheurt  heb- 
ben van  de  Roomfe  fuperftitie,  geven  ons  dit  vaft 

vertrouwen  dat  uwe  Maefteyt  door  hare  feer  gro- 
te wijsheid  en  voorfichtighe

id  
ook  noch  niet  beter 

vinden  fal  te  befluiten  eenig  traótaet  met  den  Conink 

van  Spangien  en   de  Erts-hertoge
n  

,   blijvende  fo 
machtig  gewapent  ter  Zeeën  te  lande,  ten  roinften, 

dat  u  Majefteit  rijpelijk  en  forgvuldelik 
 
adviferen  fal 

op  alle  't  gene  dat  dienen  en  behoren  fal ,  tot  verfe- 
kertheid  van  hare  Coningfijke 

 
perfoon.  Haer  Co- 

ninkrijkenen
  
Onderfaten  tegen  fulke  onverfoenlijk

e 

Vyanden,  die  alle  violatien  en  contraventien
 
van 

tradiaten,  eeden  en  beloften  ,  gedaen  aen  de  ge- 
ne die  de  Roomfe   fuperftitie  niet  aen    hangen  , 

achten   voor  verdienftelyk
e   

wereken  voor   God, 

den  Paus  en  hare  Adherenten.
  

En  dat  in  allen  ge- 
valle het  welbehagen  van  uwe  Maiefteit  zijn  fal,  aen 

ons  ( die  hare  feer  ootmoedige 
 
Dienaers  zijn )  en 

aen  allen  Inwoonders 
 
defer  Landen  ,  die  geftade- 

lijk bidden  voorde  behoudeniffe
  en  feer  lank  leven 

van  den  perfoon  van  u  Majefteit,  en  feer  bereyt  zijn, 
defelve  alle  ootmoedige 

 
dienften  te  doen)  te  conti- 

nueren alle  hare  gewoonlijke 
 
weldaden  en  gunften, 

en  niettoetefta
en  

een  tradaet ,  't  welkfo  Fchadelik 
fy  voor  onfën  ftaet  of  voor  onfe  handhavinge ,  gelfjk 

wy  daer  van  fo  dikmaels  zijn  verfekert  geworden  , 
dooronfen  Gedeputeerd

e,  
de  Heere  Caron,  door 

ordre  van  u  Majefteit  met  u  eigen  mond ,  waer  van 

wy  haer  feer  ootmoedelijk
  
bedanken,  biddende  inf- 

gelijx  feerootmoede
lijk,  

dat  uwe  Majefteit  believe 

rypelijk  te  overdenken, 
 
hoe  fekerlijk  men  met  fulke 

bedrieglijke 
 
Roomfe  Vyanden  ,  die  gewapent  bly- 

ven,  foude  konnen  handelen  ip  regard  van  uwen  Co- 
ninklijken  perfoon,  haren  ftaet  ,   Rijken  en  On- 

derfaten ,  en  ook  dat  niets  geaccordeert 
 
en  toege- 

laten 

95|fef 

örc  %tt* ren  £>ta 

ten  4Z>t* 
nrrael 

aen  bc 

Conto* 

ginne ban  <£o« 

gelantt. 



6oo. Vervolg  van  de  Ncdcrlandfe  Oorlofren. 
laten  werde ,  *t  welk  foude  mogen  ftrecken  ,  tot  ver- 

lies, fchadeen  prejuditie  van  dele  Landen ,  en  d'Ingc- 
fctcnen  van  dien  ,  of- 't  welke  foude  mopen  veroor- 
faken  eenige  verminderinge  of  verkoudinge  in  de  af- 

fectie van  uwe  Majeft.  of  d'Engelfe  natie  t'onfwaerts, 
en  wy  fullen  hier  door  te  meer  verbonden  blijven  , 
om  den  Schepper  te  bidden,  Me- Vrouwe,  om  het 
feer  lange  leven  van  uwe  Majefteit,  en  de  voorfpoet 
van  uwe  Majefteit  en  de  voorfpoet  van  hare  Rijken 
en  Staten.  Gefchreven  in  den  Hage  den  laetitcn 
JVlarty  1600.  Onderftont  uwe  Maj  feer  ootmoedige 
Dienaers,  de  Staten  Generael  der  Vcreenigde  Ne- 
derlandfe  Provintien ,  lager  ftont  gefchreven ,  ter  or- 

donnantie der  voorfchreven  Staten,  en  was  onder- 

tekent C '.  Aerjfens ,  hetopfehnfc  was,  aen  de  Doorl. 
Coninginne  van  Engeland, 

<©e  <£rtf-f)ertoge  Wbtmg  fieeff  aen  $ijne  3ijöe 
niet  gelaten/  De  Coninginne  ban  Cngelanö  met 
fcn?ijben$  en  öefenöigen  tn  öebotie  te  Ijouöen  /  mette 

fianöelinge  ban  öen  ©jeöe/  omrjaerffêaf'.enrjare ïflaöenöaerinfmaBe  te  öoen  binöen/  en  ten  unöe 

hopende  dat  God  de  fake  fé|cneo  fal  en  fuik  fucces 
dacrvan  geven,  als  tot  derufte  der  Chriftenhcit  van 
node  is,  waerom  wy  hem  bidden  van  goeder  henen, 
en  dat  hy  uwe Majeft. geve,  Mc- Vrouwe  een  lang 
en  voorfpoedig  leven,  ons  recommandeerde  (d'ln- 
fante  en  my )  feer  affcftieufelijken  in  uwe  goede  gra- 

tiën ,  P.  Vt.  TeBruffelden  16  April  1600.  onder- 
/  front ,  uwe  Majefteits  feer  geafftctioneerde  Ncvc  en Dienaer,  ondertekent,  Albert. 
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3P*ï|eere,$oelöeCarcn/  3CmbafTaöcur  ban 
öe  peeren  Staten  <©encrael  öer  fêcreenigöc  53c* 
öcrlanöfe$20binticni'cl)2eef  omtrent  öefen  ti)t  acn 
|  öen  peeren  graten  «©eneracl  uit  =Honöen  /  in  tinto 
'öen  ai.  2Cpjil  Jlieutoe  ftijl  1600.  öte  nare  |Do* genöe  C  ontfingen  ben  29  öer  felber  macnö  %* 
p?il/  luiöenöealsboigt. 

M  Ogende,  Edele,  Erentrefte  , wijfeen  feer dif-  JBffTitoe 
crereMeeren,  ban  ben 

Mijn  Heeren,  ikontfing  U  E.  fchrijvensmet  de  Jj™ brieven   van  hare  Majefteit  van  den  leftcn  Meert  aen  be 

fp  öe  Staten  <©enerael  öer  ©ereenigöe  l^eöerlanö--    eerft  den  f.  April  na  den  ouden  fty  1.  En  allo  ik  ver-  W™ 

ban  ben 

&cnogt) 
aibcrmg 
aen  be 
Conut' 
ginuc 
ban  4En* 
flcfanö. 

fe  $?obintien  berlaten  fouöe  /  meenenöe  alffcan  ober 
öefelbe  teel  meefïer  te  fullen  too^öen/  alfo  fpalööan 
tegen  öefelbe  alleen  ijare  upterffe  macïjt  alleen  fou* 
ben  geb?uïHen/  öen  16  SCpjii  1600*  ïjeeft  öe  Crtf- 
Jertoge  aen  öe  felbe  Coninginne  gefc&eben  /  ben  na* 
toolgenöenbjief. 

ME- Vro
uwe, Ik  hebbe  twee  uwe  brieven,ontf

angen  
van  den 

II.  defer  Maend,  den  eenen  door  den  Heere  Ed- 
monds  uwen  Secretaris  ,  den  anderen  door   onfen 

Audicncier 
 
en  eerften  Secretaris  Verryken  ,  in  elke 

van  dien  is  Baftante  Stoffe  om  ons  ( d'Infante  en  my ) 
nauveroblige

ert  
te  houden  aen  uwe  Maj.omdeco

ur- 

tefyen,  die  fyt'onfwaert
  
gebruikt,  en  fo  vele  goede 

willen  die  fy  betoont,  tot  den  welftand  van  onfe  fa- 
ken. Waer  in  wy  aen  onfe  fijde  trachten  fullen,  haer 

van  den  felven  te  doen ,  en  metter  daed  te  betonen , 

hoebegeerig
  

wy  zyn  na  alle 't  gene,  't  welke  haer  bc- 
haeglijkfalz

yn.  
En  aengaende  de  voornaemfte

  
ma- 

terie, hetis  welwaer ,  dat  van  den  eerften  aen  ons 
docht ,  dat  het  fenden  van  den  voorfz.  Audiencier 

weynig  vruchts  foude  fchaffen,  nochtans  wilden  wy 
ons  welvoegen  na  u  wille,  en  achtende  dat  het  uwe 

Maj,  genoeg  foude  zijn,  fommierlik 
 
de  principale 

poincten  te  verftaen,om
  
deondergro

ndingeen  
refo- 

lutie  derfelver  uit  te  ftellen  op  de  conferentie  der  Ge- 

deputeerde van  bcyden  zijden.  Maerikfieu
ic't  gene 

fymyfehrijf
t,  als  't  gene  Edmonts  my  vanharen 

 we- 

gen voorgehoud
en  heeft,  datfy  noch  groter  verkla- 

ringebegeert, eer  fy  vorder  vaert,  't  welke  is  (na  ons 
bedenkens )  te  treden  uit  den  wegh  die  men  in  dierge- 

lijke  materien  houden  moet ,  en  om  defe  oorfake  bid- 

deik  u  Maj.  fich  te  vreeden  te  houden  ,  dat  alles  uit- 

geftelt  worde  tot  op  de  conferenti
e ,  alwaer  men  mal- 

kanderen  van  nader  by  fal  mogen  verftaen ,  hopen- 
de dat  de  faken  geaccommod

eert  
fullen  werden ,  tot 

contentemen
t  

van  beyde  de  partyen,  enhaerverfe
- 

kerende,  dat  men  aen  onfe  fijde  niet  obftinatelijk
 

fal  blijven  ftaen,  op  eenig  dink  ,  't  welk  fchijnen 
fal ,  niet  in  reden  te  beftaen ,  en  dat  onfe  meeninge 

niet  en  is  dan  oprechtelik 
 
en  finceerlik  te  handelen, 

om,  tereerenGo
dstevoltre

cken  
't  gene  aengevan- 

genis,  en  dat  indien  wy  niets  dochten, 
 datter  niets 

uitgericht  foude  werden  ,  wy  niets  fouden  willen  be- 

geren te  verwilligen 
 ,  in  het  fenden  van  onfe  Gedepu- 

teerden ,  't  welk  om  feer  fchadclik  dan  vorderlik  fou- 
de zijn,  en  defen  Edel-man 

 ,  fich  niet   hebbende 

willen  vervorderen
  

,  om  te  overkomen 
 
van  den  tijt 

der  vergaderinge
 
,  dan  onder  het  believen  van  uwe 

Majefteit  om  den  16  Mey  naeftkomen
de  

(na  den 

ftyl  alhier)  te  Bolöinge  tewefen  1  fo  fullen  deonfe 
fich  gereet  houden,  om  binnen  de  voorfz  dag  fich 

te  Bolöinge  voornoemt  te  vinden,  nadetydinge
  

die 
wy  krijgen  fullen  van  de  intentie  van  uwe  Majefteit, 

ftond  dat  de  Heere  Edmonds  (die  na  Brufïel  met  ̂JJ1/," 
Vcreiken  gefonden  wiert )  op  den  weg  was  om  we-  rart. 
der  tekeeren,fohebbeikgoet  gevonden  U.  E.  Brie- 

ven aen  haer  Majefteit  nietteprefenteren  ,  tot  dat  de 
voorfz.  Edmonds  wedergekeert  foude  wefen ,  't  welk 
was  Woenfdag  leftleden  den  9  defer ;  fo  dat  ik  daeghs 
daer  aen  aen  de  groten  Camerling  om  audiëntie  fant , 
die  my  's  anderen  daeghs,  te  weten  op  gifteren ,  ge- 
appointeert  wiert.  Ik  vond  haer  Majefteit  met  grote 
moeite:   want  alle  de  Heeren  van  haren  Rade(uitge- 
fondert  den  groten  Camerling)  na  Londen  vertroc- 
ken  waren,  door  dient  in  de  Termtijd  was,  en  dat 
fydien  dage  in  de  Sterre-kamer  fat.  Haer  Majefteit 
heeft  feer  goedertierlijk  V.  M.  E.  Brief  gelefen,  en 
met  feer  goede  attentie,  (o  ik  welbevonde.  Enfbfy 
quam  tot  het  point,  daer  U  E  invoeren  van  de  for- 
cen  die  den  Conink  ter  Zeeën  te  Lande  noch  foude 

hebben  ,  fo  herlas  fy  't  felve  poircl,  en  feide:,dat 
fy  wel  verfekert  was  ,  dat  hy  tegenwoordig  gene 
forcenterZee  hielt.  Want  fyfeidc  in  alle  de  have- 

nen vanSpangien  onlang"; gefonden  te  hebben  tot  twe 
diverfetoe,  van  verfcheiden  natiën ,  die  genoeg  uit 
eenen  mond  rapporteerden  ,  dat  fy  nergens  geen 
forcen ,  ja  felfs  geen  toeruftinge  van  eenige  Sche- 

pen van  Oorloge  gevonden  noch  gcfien  hadden , 
alleenlik  rapporterende  van  acht ,  die,  fo  de  mare 
daer  gink  ,   bereet  waren  om  de  Caracquen    uit 
Ooft-lndien  te  convoyeren  ,  doch  datter  noch  by 
gefeit  wiert,  gemerkt  fy  niet  konden  verftaen  dat 

d'Engelfe  Schepen  ,  toebereid  worden  om  dit  jaer 
uit  te  komen  ,   en  datfe  U  E.  Vloot  genoeg  voor 
ontdaen  en  verlooren  achteden ,  fo  waren  fy  noch 
in  twijffel  of  defe  acht  Schepen  uit  fouden  gaen.  Na- 

dien dan  hare  Majefteit  Ü.  E,  Brief  heel  uitgelefen 
haddc  ,  heeft    my  gefek  ,    dat  haren  dienaer  Ed- 

monds weder  gekomen  was  ,    en  datfe  aldaer   te 
BrufTel  feer  infifteerden  ,  en  haer  Majefteit  verfoch- 

ten,  dat  fy  de  t'famenmoetinge  van  de  Gedeputeer- 
den die  den  pais  fouden  tracteeren  ,  fouden  wil- 
len goet  vinden,  dochfeide:  alfo  fy  den  voorfchre- 
ven Edmonds  gelaft  hadde  opentlik  te  verklaren, 

dat  fy  niet  meyndc  haer  CommifTa riffen  te  fen- 
den, ten  ware  fy  expreflelik  refolveerdcn  van  de 

dry  poincten ,  die  Vereyken  voorgehouden  hadde. 
U.  E.  Stact  en  Landen  rakende,  teweten:  bet  ge- 

ven van   de  Cautionaris  ftcden  in  haer  handen  , 

het  verbieden  van  de  trafijke  en  negotiatie  van  ha- 
re fubje&en,  met  die  van   U.  E.   en  dat  defelve 

niet  fouden  mogen  U  E.  in  oorloge  dienen  ,    in 
effect  om  met  haer  Majefteit  in  alliantie  oftenfive 
en  defenfive  te  komen.    So  feide  haer  Majefteit 

door  't  rapport  van  de  voorfchreven   Edmonds  te 
bevinden,  datfy  henluiden  daer  van  feer  excufeer- 

den  ,    feggende  :    dattet   noit  gehoort  noch   ge- 
bruikt hadde  ge  weeft  ,    dat  men  van  te  vooren  (F0l.1i) 
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deep^fo^^^ 

tïamenkominge  van  de  gefamen  daer  toe  diend
e  :  dat 

iy  ook  verhopen  ,  dat  haer  Majefteit  den
  Comnk 

van  Spangien  fo  veel  kleinighcits  noch  difr
eputatie 

niet  foude  willen  aendoen  ,  als  op  fulx  te  infifte
ren, 

dat  haer  Majefteit  lichtelikkonde  confidereren 
,  dat 

fy  in  defe  handelinge  al  foude  willen  by-brengen 
 ,  da 

ecniehfinsmogelikwaer,  om  haer  contentem
ent  te 

goet  werk  tot  ecnen  per- >  andcrfins  dat  defe  han 
doen,  en  om  fuik  een 
fe&en  Vrecde  te  brengen  , 

delinge  henlieden  ten  hooghften  tot  prejudme
  foude 

ftrecken,  indien  dat  fy  met  ongedaen  werk 
 motten 

fcheiden,  waer  door  haerlieder  gemeente
  (die fo 

hooglik  defe  vrecde  begeerde , )  geheel  foude  defcou- 

ragicren  of  defpereren  :  't  welk  in  regard  van 
 haer  Ma- 

jefteit niet  kondein  confequentie  gebracht  worde
n: 

dat  daerom  ,  fo  fy  nu  witten  waer  op  haer
  Maje- 

fteit wilde  in  fifteren  ,>er  Majefteit  ook  wel  li
chtc- 

likkonde begrijpen,  dat  fy  henluidenfo  na  hare  in-
 

tentie wilde  accommoderen  ,  als  ecapfins  docnliK 

werde.  Boven  dien  heeft  haer  MajeftèWmy  ook  ge-
 

feit  ,  dat  den  Erts-hertog  haer  fcer  beleefdelik  by  zi
jn 

brieven  is  verfoekende  ,  tot  defe  communicati
e  en 

handelinge  van  vrede,  enhaerdaerin  expre
fielikis 

belovende  ,  ̂atnoch  van  zijn  noch  van  s  C
oninks 

van  Spangien  ,    wegen  haer  yet  geproponee
rt  fal 

worden ,  't  welk  eenigfins  tot  haer  oneerc ,  tot  lchade 

of  ongelijk  van  hare  fubjeden,  noch  tegen  rede
n  fou- 

de ftrecken.  Haer  Majefteit  feide  my  noch  vorder, 

dat  fy  door  haren  dienaer  hadden  verftaen  ,  dat  ly  by 

formevan  communicatie  defe  voornoemde  point
en 

wel  hadde  gehandelt,  engefeit,  nopende  de  ca
utio- 

narife  Steden,  dat  fy  wel  hoopten,  indien  fy  defe
lve 

wilde  houden,  dat  fy  immers  loudc  willen  belo
ven, 

datfyfeaen  UE.  niet  foude  willen  overgeven :  ook 

nopende  de  handelinge  en  negotiatie  op  U  E.  Fro
- 

vintien,  dat  fy  ook  foude  willen  verbieden  en  niet
  toe- 

laten, dat  U  E.  fubje&en  (onder haer  fubje&en co- 

leur)  in  Spagnicn  fouden  trafykeren,  tnaer  felfs  t
oe  te 

laten ,  dat  fulke  goederen  geconfifqueert  foude
n  wor- 

den ,  die  alfo  bevonden  of  betrapt  foudeh  wefen.  Vo
r- 

der dat  fy  ook  hoopten ,  dat  haer  Majefteit  hen  foud
e 

helpen  henlieder  havenen  te  openen,  ten  einde 
 haer 

fubjeden  met  henlieden  liberlijk  fouden  mogen  t
rafi- 

keren.Maer  haer  Maj.  feide  my,dat  ik  lichtelijk  ko
ndc 

confidereren ,  nopende  de  twee  eerfte  pointen ,  of  fy 

defelve  foude  konnen  of  wijlen  beloven,  als 
 airede 

't  contrarie  belooft  hebbende.  En  nopende 't  openen 

van 's  vyands  havenen,  feide  my  ook,  dat  haren  die-
 

naer hen  hier  op  gean t woort  hadde ,  dat  hy  wel  achte,
 

datter  kleine  apparentiewas,  dat  haer  Maj.  fu
bjecten 

op  haerlieder  havenen  fouden  derven  trafik
eren,eens- 

deels  door  de  Schepen  van  oorloge ,  die  daer  van 
 twee 

zyden  voor  Duinkerken  en  in  Duinkerken  war
en,dat 

haer  Maj.  om  fo  (malie  trafike,  als  aldaer  te  doe
n  was, 

in  geen  koften  foude  willen  komen ,  om  haer  Koop. 

lieden  aldaer  te  doen  convoyeren.  En  nopende  
Sluis, 

dat  fy  wel  lichtelijk  konden  begrijpen,  gemerk
t  aldaer 

de  Galeyen  waren ,  en  dat  de  Staten  altijd  op  haer 

weer  fullen  willen  blijven  ,  ook  de  wei
nig  trafike 

die  daer  foude  vallen ,  dat  ook  haer  Majeftei 
 ts  Koop- 

lieden daer  niet  fouden  focken  te  wefen.  En  wat
 

Antwerpen  aenging :  fy  hadden  fo  di
kmael  geilen , 

in  wat  dangier  en  gevaer  die  Stad  ftont ,  en  was  door 

de  alteratien  en  muiteryen  van  de  Spangia
erden  en 

Kafteele  aidaer,  dat  ook  henlieden  Koo
plieden  al- 

daer hen  niet  fouden  willen  avontuiren.  Ik 
 bevind 

wel  dat  haer  Majefteit  wonderlijk  aengenae
m  was, 

datEdraontshen  die  objedie  hadde  gedaen,
  myfeg- 

eende  meermael ,  dat  hy  wel  loos  en  wijs  was,  dat  haer 

Maj.  hem  ook,  foo  ik  wifte  feer  lang  in 
 Vraakriik 

in  erote  affairen  gebruikt  hadde.  En  eindl
ijk  haer 

Majefteit  feide  my,  dat  ik  nu .konde  Gen ,  in  wat  poin- 

ten defe  affairen  ttonden,  toncluderende  daero
m, 

Erts-hertoe  en  Infante  hadde  laten  weten ,  dat  fy  niet 

raeinde  tegen  te  komen, 't  welk  fy  in  de  aenkomfte 

van  haerKroone  hadde  gefworen  ,  te  weten,  datfy 

foude  onderhouden  ,  fo  veel  in  haer  was ,  alle  oude  al- 

lianticn  en  vriendlchappen,  die  de  Coningen  
hare 

Voorlaten  met  de  Coningen  en  Princen  hare
  gebui- 

ren  hadden  gemaekt ,  dat  fy  bevond ,  dat  de  Croonc 

van  Engeland  diverfe  alliantien  hadde  gehad  e
n  ge- 

maekt, met  de  Graven  van  Hollanden  Zeland,  eer 

fy  onder 't  Huis  van  Bourgongien  allieerden  of  hen 

unieerden,  met  meer  diergelijke  propooften,  
die 

feer  lang  duirden,  want  ik  meenedat  ikten  
mmtten 

een  uyreen  half  by  haer  Majefteit  was,  felfs,  
fo  de 

achternoen  cxtraordinaerlijk  na  defe  tijd  heet  was
 ,  fo 

veranderde  haer  Majefteit  tweemael  in  diverf
e  da- 

meren ,  om  koelte  te  vinden  ,  my  altijd  haer  doende 

voleen,  feggende,  wy  fullen  nu  wandelen  
van  deen 

ind'anderf  alsPelgroms  doen,  want  het  hier  
doch 

alnietdanPelgrimagieis.  Nadien  ik  dan  al
dus  haer 

Majeft.  had  hooren  fpreken ,  en  nochtans  v
an  haer 

nietabfolutelijk  konnende verftaen,  of  fydan  nuge- 

refolveert  was,  haer  Gefanten  telenden  ,  of  niet , 
 io 

verftoute  ik  my  haer  't  felve  af  te  vragen ;  maer  iy  ant- 

woorde  my  terftond,  holal  ik  heb  mijn  
Dienaer 

noch  maer  eens  gefproken,  en  moer  my  daer  
opnocrr 

anders  informeren  en  beraden ,  doch  zijt  verrekert, 

dat  ik  ualtijds't  nader  progres  fal  doen  verftaen,
  en 

verfekert  de  Staten,  dat  fylieden  op  my  mogen  gro
n- 

den, als  op  een  rots,  die  henlieden  nimmermeer  
ial 

falgeeren.  Dit  was  haer  Majefteits  feggen  in  fu
bftan- 

tie,  hebbende  ook  haer  woorden  fo  na  by  gcvolgt  en
 

getranüateert,  alsmy  eenigfints  doenlijk  is 
 geweelt. 

En  na  dat  ik  van  haer  Majeft.  oorlof  genomen  h
adde, 

fo  feide  fy  in  't  Latijn  ,  Medic* fidei  quare  dubttajf
t  ? 

( Dat  itf )  klein  gelovige,  waerom  hebt  gy  getwijr
relt  f 

doch  fo  ik  genoeg  aen  de  deur  om  uit  te  gaen  wa
s, 

eneevoelende  ( fo  't  ook  waer  was)  dat  ik  haer
  mee 

wel  verftaen  hadde,fo  riep  fy  my  by  mijn  name  
weder-, 

om ,  verhalende  't  felve  dicïum ,  en  daer  noch  by  voe- 

gende, dat  ik  't  wel  foude  onthouden,  want  ik  wel 

wifte,  fo  fy  feide,  wat  fy  daer  mede  wilde  feggen. 
d'Ocurrentien  en  nieuwe  maren  aengaende,  en 

fijn  geen  byfonderej  want  hier  niet  uit  Sch
otland  en 

is.  Van  Yrland  verfta  ik,  dat  haer  Majefteits  
forcen 

noch  niet  over  zyn  :  dat  ook  den  Colonei  Docker
  op 

te  frontieren  van  Engeland  ligt  ,  verwachtende 
 de 

komftevandefchepen  ,  die  noch  niet  gekomen  zi
jn, 

om  fijn  volk  tefchepen,  daer  en  tuffchen  fo  fch
ijnt, 

dat  den  Grave  van  Tiron  van  het  deffein  heeft  mo
eten 

weten ,  want  nadien  datfy  in  de  Provincie  van  Mun- 
fter  alle  de  Heeren  en  Edellieden  ,  die  fijn  partye 

houden ,  hadden  doen  fweren  en  eed  doen  tot  manu- 

tentievandecaufe,  die  hy  expreffeert  tot  onde
rhoud 

van  de  Catholijke  Paufche  Religie ,  fo  is  hy  wederom 

uit  Munfter  te  rugge  getogen,  en  foude  alsnoc
n  in 

'tNoordquartier  befig zyn  diverfe  Fortreflen  tem
a- 

ken ,  daer  de  voorfchreven  Docker  meende  te  lan- 

den :  doen  hyuit  Munfter  vertrok,  fo  heeft  hy  den 

Grave  van  Ormontmet  eenigeforces  ge  volgt,  mee
- 

nende  hem  in  de  ftaert  eenigen  afbreuk  te  doen ,  maer 

en  heefc  niet  geeffeclueert.  Nopende  de  fae
ke  van 

den  Grave  van  Effex,  die  blijft  altijds  in  fijn  
huis  ge- 

vaneen ,  en  aldaer  genoeg  fo  bewaert,  datby  minde
r 

liberteits heeft,  danhy  hadde  daer  hy  was  
te  voren. 

HiMo"ende,  Edele,  Erentfefte,  Wyfe  en  fcerdif- 

crete  Heeren,  ik  fal  God  bidden  dat  hy  U  
E.  in  een 

lange  voorfpoedigeregieringe wil  mai
nteneren.  Van 

Londen  den  ix  April  itfoo.  oudeft.jl.  
Onderftont 

den  al  U  M.  Edel.  ootmoedigen  en  get
rouwen  die- 

naer, ondertekent,  „r-AT.rtM 

NoeldeCaron. 

De  fuperfcriptie  wasaldu»,  Mogende,
  Edele,Erent- 

fefte  en  feer  difcrete  Heeren ,  mijn  Heeren  de  Gene- se U  E.  in  haer  wel  mochten  betrouwen ;  dat  fy  hier    fefte  en  eer  ™  «*«-.  %*£££ 

inforefolutclijkgerefolveertwas,datfyomaldatinde' rale. 
 *Sg  _._ 

wereld  was ,  gene  fake  foude  willen  beginnen,  die  haer 

rotonvriendfehap  ofin  misvertrouwen  met
  UE.fou- 

Onttangcnden  29  April  1600. 

*a 
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£DSf  $a  ö<m  t,ooïl  ban  bcn  berD2eben  Contnh  ©on 
jKeit  3fintöonto  Dan  $o?tugacl  Detoelhe  Den  24  SJugufti 
cnjccft  i?95r.  binnen  $atij$  oberleben  toaö/  fo  iö  in  ben 
jem  uft  cjacen  1600  ober  ai  De  ttjDinge  gelopen/  Dat  ©on 
fftoa-^Wwen/  Coninftbanpo?tugac</  Den  toelhen 
ren  co»  men  gefeit  babbe/  bat  in  öen  jare  1578.  in  25ar- 
gnh  baröen  Derfïagcn  toaö  /  noch  in  't  leben  foube 
SiuW  Jön  /  en  Dat  Op  hem  tot  ©enetien  aen  Den  fiaeb 
aenoan  geopenbaert  habbe/  enberfotfttgehoo2tfctoü2ben: 
9fi;  maer  Dat  Den  SllmbafTabeur  Dan  Den  Coninh  Dan 
851  fi»  &pangien  albaer  refiöerenbe  /  hem  baer  tegen 
be  b«    toaö  oppoferenbe  en  fuftineerbe  Dattet  een  beb?ie* 
«7V  Öcc  ̂ aiS/  en  f,em  RatIÏ,e  öoen  Qebanftelin  fetten/ 
wentaaj!  en  fat  ttoee  bolle  iaren  gebangen  /  maer  bn  bleef 
Wfia*    Daerbp  Dat  \yp  öen  toaeraefttigen  ©on  «§ebaftiaen 
i*n.      tnasf  Die  De  neberlaegft  in  3flfclca  geljaD  babbe  /  Der* 

hadDe  90e  ïjp  ontnomen  toaö  /  en  De  refoliuie 
Die  Op  genomen  haDDe/  om  fich  Dan  fcljaemte 
toegen  /  niet  meer  in  De  toerelD  te  laten  fien  /  om  De 
neDerlage  Die  hp  geljaD  habbe  /  D002  3tjne  hert* 

«otoo't  nec6igbept/  Die  öp  tegen  Den  SaeD  ban  eenen  pe* 
op  t  aec>  gelift  ïjabbe  gebmieftt  /  om  eenen  ongelobigen 
fochban  j^oo?  tn3ijnföijft  teftcllen/  Daec  fo  Deel  Cfmften 
«n  Sim'  - 

VervoIgK  van  de  Nederlandfe  Oorlogen. 

éi 

frt 

firn 

fthianen  en  &pangtaccbcn  /  Dat  fr  1  cm  bnn  bc    •« 
lelbe  D2n  te  tooien/   rcr  nooD  fouöen  toillcn  5iflr«, 

SESL&S11!  ̂ /^'^Orofoubc  toefen  ben  SSJ? Contnh  ©on  &cba|riacn.  ©e  ©octo2  «amnaio  to,Ilc" repfbe  nalifïebon/  cnbcbcbnerrotoehonDebonv  SL bat  lip  met  eenen  Canomb  toebcrom  gebcerr  10  iet  SSvS 
©enettcn  /  en  biacbtcn  een  publijfh  infirtimcnr  ̂ o:,u' 
ban  eenen  ̂ potfolifcbcn  Sotariö/  inlioubcnbenl;  fi"  „ Ie  be  hemenenen  bnn  ©on  £cbnitiaen.  ©oen  «ÏÏS2 
baben  fp  be ^cignctuie  banftenetirn  Die  t'erami  ,uu  u-n 
neren/  cnDetoacrheptDccfahcnbehcnt  te  mahen.  ?rc,wn' «j^cn  gaf  baec  boe  boo2  anttooo2öe  /  bat  bet  bc  !ïi !  ©Si 
^eigneurie  niet  toe  gnam  te  oo2bcc!en  of  bp  £o;  ̂ CÜ6fi" 
ntnfa  toaö  of  niet/  ban  Daer  toe  berforht  3ijnbc  in  acu" 3iinen  fabenr  ban  be  Clmftelijhe  Comngcn  en 
©sinten.    <©c    pojrurtpfcrö   emploneerben   alle 
fupplitatien  Die  fp  bonben  bp  ecnige  p2inccn ;  cpn< belih  Den  elfDen  ©eeemb2iö  /    feirien   bónbert 
quant  tot  ©enetien  ©on  <Cft2iftoffcl  De  jonHfte    ©on 
50on  ban  <©on  9Cntbonto  en  ̂ ebafliaen  be  tfigncra/  ̂ o^nof* 
met252iebenban  be  *0enecaie  Staten  bcr  èeree-  «J  '°0nnfte' nigbbe  ̂ cberlanbenv  en  ben  VHinte  jllauritiuö  baa 
ban  kaffan/  en  becfotfit  anbientie  ban  De  ,§cig=  ̂ °" 

ïaflabcui bIoct  Do°?  vergoten  toaö  /  en  geheel  ̂ 02tugael  in  neurie/Dteftemgegebentoiert:  €erbp  (nquam be^  ™,ö°' m  ben  De  routoegeflelt/  maerDetoijleDem  De  <©ee(l  <6o 
€antak  De£  nu  na  't  berloop  ban  ober  De  ttointig  jaren  /  ee* 
JgJatp   nen  anDeren  toille  gegeben  OaDDe  /  Dat  ijp  hem  toilDe 
Bim  ge*  Doen  erftennen  boo?  fobanigen  al$f  ijp  geboden  toaö/ 
bangm   fo  haböe  fip  hem  toillen  p,2cfcnteren  boo?  Den  ftaDe 
Sjgjf  ban  ©enetien  /  om  te  oojDelen  ban  De  toaerfiepD  ban 

'  jnneeonDitic/  en  om  De^te  meer  bltjhensSDaer  ban te  geben  /  fo  weeg  hj>  aen  met  grote  omftanbigheDen/ 
De3Cmbaffabeur0biefplieDentot  anberen  tpen  aen 
ïjemgefonDcnftaDDen/  cnberbaeiDe  Deanttooo?De 
Die  hpbefelbe  gegeben  OabDe.  ©en  ï!aeD  DeDe  na* 
foeften  De  rapporten  ban  hnnne  5HmbaflTaDeur$f/  en 

^fiebonDefetcnfojm't  gene  Dp  fetöe.  ̂ p  toerDe  feer DO02ficöteIih  onöerb2aegt  na  De  gelegenthept  ban 
anDerefahen/  Daerop  bpfob^pmoeDeliftenhloehe? 
lijhantbJ002De/  Datöp  ban  De  fommige  ongetton* 

De  men  hem  fitten  in  een  diner/  buptcn  op  een  homr  tot 
€apijt  /  altoaer  bP  bectoatljte  Darmen  hem  fouDe  ̂ cne' 
ontbieDen.  ©oehp  binnenqnam  gafmen tjem be ftt tm' plaetfe  aen  be  retbtet  tjanb  banben  P2inte  en 
noemben  hem  Uiuftriffime.  5il$s  hp  be  beöoo2li> 
he  tomplimenten  feer  tourtopfelph  gebaen  Ijabbe/ 
gaf  hP  bp  gefch?tfte  ober  tiet  gene  ijp  berfotht.  <©p 
ben  feiben  bag  ging  ben  hertog  met  meer  Dan  ioo. 
peeren  ban  De  boo?gaenDe  Dan  be  ï^epublijbe  tn  Den 
raeD  ban  p?egaep/om  De  faeft  ban  ©on  ̂ ebaflia^n; 
inDefenföaeDb)02DegeöanDelt  bef.iftenban  impo2* 
tantie/  ©ingöbag/  ©onberbag  en  ©?pbag  toerbe  bc 
^2egaep  ooh  gebonben  om  De  fclbe  fabe.  sa  tien 
uiireninDernaeljt  toert  hp  in  Den  fiaeD  ontboten/ 
en  hem  toert  aengefept  Dat  Den  KacD  geo2bonneert 
Ijabbe  /  Dat  hp  hem  binnen  D?ie  Dagen  foube  toegh 
mahen  upt  alle  De  <giirifDittien  ban  ©enetien/  op  llmtMi 

1?  ftt  Bf' 
nrn  bir 

<&on^eba(ïiaen/  anbere  feiben  Dat  hp  een  (Cobe- 1  ftraffebanDe<©alepe.  ©oo?toaer  een  dementie  al  ©on 
naertoa^/  al^hp  nu  lange  DaDDe  gehangen  gefeten/i  te  fatht  /  alsS  hp  DebonDen  toaë  eenen  foDanigcn  ft„^t 
en  Dat berfthepDen  §902tugefen  Die  tot  ©enetien i  balfthen  beb2teger  te  toefen/  en  te  to2ecb  tegen  oar/ 
tooonben/  en  anDerc  Die  Daer  guamen  /  aen  Den  1  een  §52fnte  ten  toare  Dat  het  toas?  om  Den  ge-  m& 

©c  ïïaeD  follititeerDen  3ijn  ontjlaginge.  ̂ 0  (telDe  Den 
#o?m<  5HmbafTaDeur  ban  ̂ pangien  hem  Daer  tegen  /  en 
ShSk*  neftljulDigDen  Ijem  met  groutoelijthe  (luthen.  I^ier 

ren  5ijne  om  DeDen  hem  be  ©enetiancn  (Tuiten  in  De  hope'/ °ttfia>  genaemt  du  lardin,  altoaer  hpanDerg  niet  at/  Dan 
Dat  men  öem  om  <H3oD£  toil  gaf.  ©e  föethtcrg  ge= 
Deputeert  om  hem  5önp?ote!S  te  mahen/  op  De  fïut 

Singc. 

bangenen  miDDel  te  geben  fitb  te  falbcren  en  eh  ̂ 100 
Der0  Auditie  te  berfoehen.  ©e  pojtugpfcrisf  feg*  tit. 
gen  /  Dat  atë  bp  in  Den  Sabe  guam  /  en  tertoijle 
men  hem  3i)ne  Sententie  lag  /  alle  De  peeren 
ober  einbe  (lonben  met  groot  refpett:  al£  bP 
uit  ben  itabe  trabt  /  ginh  bp  hacfl  heenen  /  niet 
begerenbe  bergefelftbapt  te  toefen ;  hp  ginh  in  tot 

henbieïjenbp  Den  lümbaflaDeiir  ban  ̂ pangiente  Uijnen  ouben  of  eerften  Wmt  /  altoaer  bp  hem 
lade  gelept  toerben/  beben  alle  neerftigheit  /  maer  guamen  berfthepben  $02tugpfet$  /  aie  rjcm  ba* 
bebonben  fjem  onnofel.  J^p  toerbe  atbt  en  ttointig  ben  bat  hp  toat  ceten  foube ;  öPfetöe  bat  bp  besf 
maelgeeramineert/  enanttooo2befeertoel  ten  p?o* 
poofïe  /  Daer  na  fienDe  Dat  fp  hem  niet  meer  en  bjaeg* 
DeDanuitturieujff)ept/boe  toilbehpniet  meer  ant= 
tooo?ben/  maer  bab  bat  men  hem  be  $02tugefer$ 
en  anbere  b2eemDefingen  Die  hem  henben/  fouben 
toillen  tonen  /  en  fo  bP  logenathtig  bebonben  toer» 
Den/  Dat  fp  hem  Dooben  fouben  /  maer  bp  hielt 
ftaenbe/  bat  hp  toaö  Den  toaeratbtigen  ̂ on«§e 

©2pDaghö  geen  Collatie  ̂ e  1  om  bat  hp  baftete 
toater  en  te  b?oobe/  Dat  DP  3ijn  baftcn  niet  mocht 

b?eehen  /  om  Dat  \\\}  Daer  toe  bp  belofte  berbon* 

Den  toaö  j  <©octor  <§ampaio  /  ©on  Cfm'froffci/ mob2igo  JÏSarqueö  /  «§eba(iiaen  5piguera  /  bie 
bp  hem  toaö  getoceft  /  op  ben  bad)  ban  be  ne* 
berlage  in25arbarpen/  toaö  bertoonbert  ban  31J* 
ne  becanberinge  /  febert  ï)p  hem  genen  ijabbe/ 

baftiaen  Coni  i  ban  $02tugael/  en  bat  hp  onoer  \  maer  fjebbenbe  toel  gefien  be  fo?me  ban  3ÜJJ  *J* 
line  feeren  ban  't  €Wfimept/  gefiebte  /  3Ön  ©op?rljoofi :  /  Oogeii  /ben  Jen 

(lol.  19) 

fo  Dele  ̂ ouDeratne 
hcmaenmemantanberöhabbe  toillen  abbjefferen  / 
Dan  aen  pte  ̂ eigneurpe  /  om  Dan  De  toaerhrïD  fpn* 
DerconDitieteoo2beelen. 

©e  ©enetianenbiemet  niemant  gualtjö  totlben 
flaen/  DjefenbeoohDematfjt  Dan  Den  Coninfa  Dan 
i§pangien  /  feiDen  boo?  ben  monb  Dan  een  Dan 
De  peeren  /  tot  eenen  ©octo?  ̂ jampaio/  en  tot 
DeanDere  fpo?tugpfecö/  Die  om  3ijne  DerloflTinge 

follititeerDen/  Datfp  fouDen  gaen Dalen  upt ^o?tu-- 
gael  atteflatie  en  retïjte  Derfelaringe  Dan  De  toare 
tephenen  Dan  ̂ on  ,§ebafliaen  /  en  Dat  fonDer 
De  felbe  fp  öem  niet  fien  fouDen  /  Detople  alle  De 

©o?tugpferö  fulften  gaet  Djoegen  tegen  De  ca* 

3hne  Eippe  I  gelijh  fp  hebben  Die  ban  bet  tfüh 
ban  «Dofïenrijft  3bn  /  3ün  (laturc  en  31J11  fp?ahc/ 
fo  oo?DeelDe  hp  Dat  bp  Den  reebten  ©on  £ebafft< 
aen/  Coninft  ban  po?tugael  toaö.  ̂ p  feibc  tot 
henluiDen  met  een  grootö  ©02tugpfe  /  mocbige/ 
en  Coninhlijhe  totjfe:  en  ttoijfelt  niet/  mijn  hm*  &vnw 

Derö/  Dat  ih  Dien  ellenbigen  Coninh  ©on  ̂ e*  J™« 
bafliaen  ban  ̂ 02tugael  ben  /  ontoeerbig  bc  pof  bf  pal, 
feffie  ban  3ijn  ïtijhc  en  Deö  %itln$  1  Dat  be  trgpfc* 
ganfche  3©cecelb  berlicDt  /   en  beö  febenö  Dar  j^ 
ich  maer  beboube  tot  toelbaert  Dan  mijn  bolb  fuor. 

2CIÖ  ieft  gebencbe/  Dat  tegen  nDDüö  ban  ben 

CarDinacl   mijnen  <ëom  /    ban  alle    mijnen 
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1600, 

ftaeïi  /  telt  Doornam  De  bcfcBerminge  Dan  ccncn 
ongelobigen  Muly  Hamet  >  geDjebenuitbetföijfte 
ban  5P«3  en  ba»  ifèaroc  tegen  Muley  Maiuck  , 
fonDec  bat  De  ClJ2tftelijne  ïSeltgte  anDcc  eece  Daer 
ban  ftonöe  treeften  /  en  ten  geen  anDce  contente? 
ment/  Dan  Den  rooeft  ban  een  pbele  reputatie  /Dat 

om  Dt'eni^ep?-3leger  lip  Den  anDeren  te  b?engen/ tft  mijn  onDecfaten  met  onbelioo2lijfte  eractien 
öeftoaecDc/  en  mijn  %M  bcDtoong  /  op  peene 
ban  Bare  pjtbilcgien  en  leben  te  berltefen  /  mp 
te  bolgen  /  Dan  OcbüenDe  Die  op  De  beene  gcbjacljt 
tft  een  Deel  Daer  ban  iicencieeröe  te  CaDtë  /  D002 
een  al  te  grote  bermetcntOept/  meer  gelobenDe  De 
leugenenDie  jMepfêametmp  bood  maente  ban  De 
intelligentie  Dienp  in?Cfrfca  BaDDe  /  en  De  ftrijg^ 
JupDen  Die  £em  berroacBtebe  /  ban  DereDene  ban 

mijne  goeDe  Dicnaetg/  Die  mp  bertoonDeu  D'ottge* BjcftOeitbonDe  EegecoV  en  De  jtoacftljept  ban  fiet 
fecourö :  Dat  De  ongcflupmigOcpt  ban  mijn  guaeö 
fcelepD  Sïfcicam  gemaeftt  Beeft  een  <0?af  ban  foo 
beel  Dupfent  menfcBen  Die  pjofijtelijftec  De  CÖ#- 
denDept  OaöDen  nonnen  Dienen/  fo  öeb  itn  boo2^ 
taen  geen  fucötmeer  t£,tbe  toerelD/  en  toenfcljte 
toel  Dat  mijn  De  Dood  ober  lange  ontlafi  BaDDe  ban 
Bet  3toare  paft  Defeg  lebenov  3ijnDe  boo?t  aen  moe 
en  mat  D002  't  miDDen  Der  miferieii  ban  De 
f02tune  te  rollen.  jjBaec  Detoplc  tft  Doo?  mp 
felben  en  mfln  epgenongeiuft  geleert  Oebbe/  Dat- 
ter  geen  boo2ficl)tigBeit  iö  Dtc  niet  ftrupftelt  boo2 
ö'<©02DeeIcn  «0oö£  /  en  Datter  niet  ijf  /  't  toelft 
't  Oeflupt  ban  Die  fatale  oifpofitic  ftan  afftee* 
ren  /  fb  ben  lü  genootfaeftt  te  gaen  /  Daer  fijn 
bebel  mp  öecnen  boert  /  en  mp  te  Doen  bl(jften 
te  3ijn  /  B?t  gene  BP  begeert  Beeft  Dat  in  3P 

fouDe. 
3&efe  reDenen  en  tooo?Den  troeften  tipt  Den  fpje-- 

fier  en  uit  De  toe  BöO2ber0  De  tranen/  Detoelfte 
meenenDe  Oaer  ©aöerlanö  een  grote  toelDacD  te 

betopfen  /  't  Ijooft  ban  fjaren  Coninft  te  falberen/ 
en  in  een  plaetfe  bupten  pcrijftel  teflellen/  bml)- 
ten  Bern  in  't  fjup£  ban  <Don  gian  De  Caflro  ( bp  Den 
toelften  gelogert  toatf  <Diego  iföanticl)  om  Dat; 
tet  öupjs  toat  meer  tipt  Den  toegc  flonD  /  Dan 
Daer  Op  in  toaö;    3>ncr  bergaDecöe  feïjoen  alle 
De  Ipoztugpferö  Dien  Op  alle  De  teftenen  liet  fien/ 

De  recfitcr  ijana  langer  aio5  De  flinrftec  /    Bet 
lidjacm  ban  De  fcOouöecen  nf  totte  go2ö-riemc 
toe  /  fo  hok  /  Dat  fijn  iflDambaiö  ccncn  anDeren 
ban  ujner  grote  niet  fouöc  paffen  ,•  ban  Den  go?D- 
ricme  af  tot  De  ftnpe  toe  is  l)p  feer  lanft/  fijn 

ifuiact  cecljter  been  iö  langer  Dan  fijn  flmfter  /   en  Den 
öc$o?»  recluer  boet  beel  groter  Dan  Den  fltnner  /   De 

r?J?  toonen  fcïjtcL*   gclijft  /   en  om  te  Doen   blijften Enen  öat  öP  bo2tcc  rond   aen  fijn  flinker  fpDe  Dan 
öïe fp     aen  fijn  rechter/  fo  nnïclöc  Op  neDer/  liaer  ge- 
ban  acf*  öieögntje  jjcm  neerfïig  te  beften.    ,§p  feggen  Dat 
15      BP  mccc  ban  eenc  binger  aen  De  flinfter  3?De 
öebbra.  leger  loaö  Dan  aen  De  recfjter :  g>t>  fagen  De  fp20* 

ten  in  fijn  ?l!enficöt  en  ftanDen  /  fjjn  guetftire  op 
De  recüter  ïDüntoaeutoc/  en  DcDe  eenigc  banïjaer 
metten  binger  raftcn  Die  ban  fijn  Ijooft :  Daer  na 
toonDe  bp  Ijaer  De  plaetfe  ban  Den  tanD  Die  ï)P 
qupt  toaji/  in  fijn  rechte  Dencoen  ftinne-baeften/ 
tot  ïjacr  feggenDe  /  Dat  ̂ ebafïiaen  5l5ero  fijn  25ac* 
bier  bcm  Die  ober  lange  tijö  DaDDe  uptgetogen/ 
en  Ijem  gekaft  anDerg  geen  Dan  Dien  baft- 
tanD. 

€n  Dat  Op  langen  t(jD  met  baer  allen  t'n  't 
gemeen  en  in  't  particulier  jjabDe  gcoibifeerr/ 
en  Datfietftout  toad/  liet  [)p  toe  Datmen  ïjem 
fijn  fcljoenen  upt  toog  om  Ijem  te  biarmen  /  een 
ban  liaec  nem  De  recfiter  fcliocn  tipttrecftenDe/ 
fliecft  fijn  ïjanD  ober  fijn  teenen  /  altnaer  ÖP  fijn 
b2atte  op  te  ftlepne  tec  geboeide/  Die  fo  groot 
toaö  Datfe  een  feite  tce  feneën  te  toefen :  ©e  3£oc> 
to?  ̂ Sampaio  /  en  3£on  CÖ2i(loffel  benDen  goet  £em 
upt  Dat  Dupö  te  Doen  /  om  bat  fjet  bolft  begonDc 

o^rucöt  te  maften/  en  lepöen  fiem  tn  't  Gonbem 

ban  £§.  ̂ ominicusJ  /  en  gemfomteejrtsün&e/  tat 
De  toegangen  aen  De  $pDe  ban  De  <0?pfon$/  en 
ban  «^uptflanD  Ijem  gefloten  toaren  boo;  toe'  f$bia% 
Doen  ban  De  9Cmba|faDeurjs  ban  ̂ pangien  en  ban  ben 

^abopen  /  bjocöten  fp  Dem  tegen  De  nacfjt  in  gj" een  <0onDele  /  geniest  alj$  een  3lacobpner/  Daer  banyio* 

na  liet  bp  fiet  HSonijc  gabijt  baren  /  en  ging  r«>«n met  een    l^antel  en  happier  /   en  guam  tot  fc%/n 
5flo?encen  /  in  meeninge  om  boo2t0  na  fiomen  Ua  nnt 
te  repfen  /  maec  berfpiet  3ijnDe  /  i$  Ijp  aiDaer  *»««" 
ban  Den  groot  l^ertoge  gearrefleert  getoojDen/  S/rn* 
D002  Den  €en0-2Bifl*el)op  ban  #ufe/  en  in  f?e-aent>fn 
De  ban  ïjem  tottcn  J&auö  te  tornen  te  fenDen  /  fiwoo 

fonD  öp  8*m  tn  SanDen  ban  Den  ©icerop  ban  5S,J9a' ^apeljs  Den  13.  28p?il  feflien  BonDert  een/  Jjeb- 
benDe  Ijem  omtrent  D2ie  |BaenDen  betoaert/  Den 
gebangen  öem  fienDe  in  pnDen  ban  fijne  bpan* 
Den  De  Caflilianen  /  bertóeet  Den  ̂ ectoge  Dat 
OP  'trecfit  ban  ̂ ofpitalitept  gefebent  ïjaDDc/  fj» 
toert  gebangen  geflelt  op  'tCafleelDel  <©bo/  ge- 

floten 3ïjnDe  in  't  felbe  Cafleel  in  fefter  Camer/ 
en  bonD  öP  aiDaer  niet  ( fo  De  ̂ O2tugpfer0  feg? 
gen )  Dan  een  ftoo?De  en  |Bejs  een  Ijalbe  boet 
lang  /  anDere  feggen  Dat  De  ftoo2De  en  |fêe#  mm» 
Daer  na  geb2acljt  toierDen  /  men  gaf  Bern  noeïj  j"  J JJ' eeten  noeft  D2inften  /  nocij  ttraer  op  te  leggen  D?ie  ctStm« 
oagen lanft/  DetoelfteBPoberb20tgtmet  geDup?ig*  reb?m» 
lijft  <®oDt  te  btDöen/  en  met  een  ongeloofïij&e  patten* fee8' 
tic. <©p  Den  bierben  Dag  Den  25uDiteur  «©enerael/ 
met  ttoee  <02tffier0  Ijem  ftomenDe  befoeften/  loa- 
ren  bertoonDert  Dat  fp  Bern  gefont  en  toei  te  paf- 

fe bonDen/  toant  fp  DacBten  Dat  Dit  DerDe  traicte- 
ment  Hem  fouöc  gcb2acljt  gebben  tot  Dcfperatie/ 
of  Dat  Bp  met  eenige  ftoare  fiefttc  fouöc  nebben 
bebangen  geto02Den  \  ̂ en  ftuöitcur  fepbe  tot 
Bern  /  bp  alDien  BP  niet  toilDe  toeDerroepen  / 
maer  bleef  fuflinerenDe  Dat  Bp  «Sebafliaat/  Co* 
ninft  ban  p02tugaei  toad  /  Dat  Bp  Bem  niet  BaD- 
De  te  geben  uocg  ban  eeten  nocg  Dsinften  /  noclr 
rnfl  beDDe;  *Dcn  gebannen  anttooo?Dcj  Doet  Dat 

gp  ftonD  /  en  't  3P  alfo  gp  toilt  /  toant  tft  ben 
öen  Coninft  ̂ ebafliaen  ban  $02tugael  /  en  biD- 
De  »©od  SïlmacBtig  Dat  ïjp  D002  fijne  <0oDlpe 
barmbertigBepD  mp  De  BanD  bieDe  /  en  niet  toe* 
late  Dat  tft  fulfte  grote  faute  fouöc  begaen/  of  in 
fulfte  grote  miferte  ballen  /  en  fo  contrarie  mijner. 
3lel  en  faligBepD  /  Dat  tft  upt  b?eefe  Der  menfcBcn 
De  toaerBept  berlocBenen  fouDe/  en  beujDen'tgcne 
Dat  niet  10  /  Daer  beBoeDe  mp  <0oD  boo2 :  ift  ben  Die 
^)on  ̂ cbafliaen  Coninft  ban  ©ojtugacl  /  Die 

3Bnno  1^78.  in  %fcita  tegen  D'ongelobige  ober^ 
febeepte/  De  gene  Die  om  't  getal  en  maebt  Dec 
C02iflenen  te  bermeerDeren  /  fijn  leben  in  Ba3acb 
fteiöe  /  Dien  ongelueftigen  /  Die  om  3ünöec  fonben 
toille  eenen  flag  beiioo:  /  toner  ban  't  berltc$  fo 
beel  ongclufiö  en  beranDcringe  tn  De  CB.nflcnljept 
beroo2faeftt  ̂ tft:  Dit  i$  De  toaerBept/ en toete  an* 
berst  niette  feggen:  D'2luDiteur  en <©2iffier!S  ber«  (FoUo.) 
troeften  met  Defe  anttooojDe.  ©an  Die  t(jD  be* 
gonflmcnBem  te  geben  0200b  en  toater/  en  eenige 
Dagen  Daer  na  toerDen  Bem  b[jf  Cronen  ter 
|BaenDgeo2Donneert/  eneenftnecBt  omB^mtebie- 

nen. 
©e  <02abe  ban  i[cmoö  ©icerop  ban  $apefó/ 

Bem  toillenDe  fp?eften/  fo  toert  Defen  geboert  in  fijn 
$alei0/  altoaerOP  tnDe,§alegeftomen3(jnbc/  en 
fienDe  oat  De  <£5?abe  blootd  gooft^f  flont  /  ober 
mitjs  Bet  toarm  toeber  /  fo  feiDe  Op  /  toeefl  geDcftt 
43?abe  ban  £cmo$.  ̂ efe  tooo2Den  fp?aft  öP  met 
fulften.  grabiteit  /  Dat  (^  alle  berfclj2icftt  toaren 
Die  tn  De  ̂ ale  toaren.  <®t  Bicerop  feiDe :  ban 
toaecBebtgpmacBtmp  tegebieDen:  ̂ p  anttooo?* 
De  Defe  macötiö  met  mp  gebo?en  /  toaerom  gelace    *B 
gOp  u  /  aljBf  of  gp  mpnictftenDeti  BeugtutoelDat  fP?St 
ift  u  ftenne  /  en  Dat  mijn  <@om  Coninft  ̂ Bilip*  mftttn 
puö  u  ttoeemael  aen  mp  gefonDen  Beeft  l  3Boe  Sïe2L 
berteiöe  öP  ben  ©tcecop  fafien  foo  pertinent  /  Jtr$r* 

Die 
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t*te  acpnffecrt  toacenïn  öefe  ttoeerepfen/  öatlnnn 
|)02tiigael  aen  <©9n  <§ebafliaen  gefonöen  toaeige* 
toeefl/  öat  De©icecop  ̂ eöcct  altnö  een  tawoerungc 
in  fijn  fterre  betitelt/  tot  fijn  Dooö.  Cbentocl  fep* 
De  De  jDicecop  tot  Dem  öat  DP  eenbeD2jegec  toaö, 
op  Dit  tooojD  na  fpn  getooonlij&e  DaefïigbeiD  en 
too2nigbepD  D2epgDe  Dp  Den  ©icecop  /  fp^eften* 
öe  met  fuift  een  affeueantie  al$J  of  Dp  Po2tugae( 
toeDeJöftbaö  befeten.  ,§o  lange  De  ©icecop  leefDe/ 
fo  toaö  De  gebanfteniffe  ban  oefen  gebangen  fo 
flreng  niet  /  noclï  fo  benepen/  gelijft  toel  Daec  na 
ais  fpncn  foone  Dem  in 't  <©oubecnement  bolgbe 
en fucceöeecDe /  Diebem  feecbefïoten  pielt/  en  met 
bobble  toacfu  DeDe  betaarens  Dem  niet  te  min  op 
«§onöagenen  3fee(lDagen  latenöe  uptgaen  om 
IBtffe  te  Ïj02enin  een  Capelle  binnen  Det  Cafteel/ 
altoaer  Dp  in  gebutige  gebeöen  en  baden  D002 
b2oeDt/alle©2pDage  en^atecDage  bafleljp  tetoa* 
teccntcb20oD. 

3£en  i7  3ltignfïi  itfoi.  toert  Dem  bp  öen  ©icerop 
belaft  op  (laenöe  boet  teanttooojDen/  fonDer  Dat* 
ter  anöere  p2occöure  in  Defc  fafte  geïjouDen  toer* 
öe/Dan  0002  öen2CuöiteucC5enecael/enfijn  gefel- 
fcDap  bo?en  berbaelt :  §p  autto002be  öattet  öen 
reenten  toeg  met  toaov  öiemen  moft  ingaen  om 
fijn  $:oceö  te  eramineren  en  öaer  ban  te  002-- 
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öerö  opgeraept  en  betoaert  toertjf?  /  en  toert  acn  een 
betten    geflelt/  en  men  fcj>öe  fiem    Dat  lip  Hiet berbonDen  en  toert  te  roencn.    ©e  enler-c  öaec 
W  m  toaö  boer  ban  jSapclo'  na^nrrelona/  m 
pp  toerD  getractectt  m  CDelman  tan  De  <0a* lepe/  fonDer  De  riemen  te  treeften/  ban  23orcclo* 
na  boeren  De  <0alepen  na  De  <0ceacntene  xui  en 
quamen  ui  ICugujlo  te  «Smt  % iicae  De  23arnma> 
Da/    altoaec  Den  %ctoa  De  JBeöina  ̂ tDonia/ 
en  fun  btifl£b20utoe  /  bcgeeriu  toaren  hem  te  fien 
en  j)02enfp2eecbcn  /  en  Dp  toojo  boo2  DcnliiPöengc* 
bjaebt  in  fjjn  flaeffe  hleDcreu  :  en  na  Dat  fp  lan- 

ge met  fjem  gefp20ftcn  DaDOen  /  fo  fepDe  Iip  totten 
^ertoge  /  öat  Dp  Hem  een  fiappier  DaDDe  gege* 
ben  eer  fipt'^cijeep  ging  na  23arbarpen/'Da^ op  Den  l^ertoge  anttooo2De  Dat  bet  toaer  toaö  Dat 
öe  Coninft  <®on  ̂ ebatfiaen  ban  $02tugael  bem 
een  ftapoiec  DaDDe  gefcöonften/  eer  Dp  na  23ar= 

barpen  af  boer  /  en  Dp  't  eoeft  norb 'uetoacrDe  /  aen  Vu 
De  gebangen  baDt  Dat  Dp  't  cenö  toiioe  Doen  Da-  ww» len,  en  alfo  Den  ̂ ertoge  öaer  eerfl  tien  of  ttoaelf  S,^ 
öeDe  Dalen/  fepöe  Den  gebangen  Dattet  Daec  nietttonub? 
onDer  toaö ;  Daer  na  DeDe  Ijv  Daer  noclj  ecnigean^  Jfn 
Dcre  Dalen/  upt  De  toelfte  Dp  een  nam  /  en  fePöe:  5f«"?. 

©efeö 

Qc»an> 
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hertog  Dat  tó  Det  üïappiec  bat  ii\  u  fcDoncn/  alötoawne 
,  tft  na  ICftica  boer  /  boojts*  heerDe  DP  Dem  tot^3"^/' 

öelcn/  Datmen  Tjem  mofl  b002  De  Po?tugpfersi !  öe  ̂ erroginne/  feggenbe:  Dat  alö  Dn  Daer  aöteu  ?n°nm,J'  ?, (lellen /Die  Demïjaööen  opgebjarfjt  / geDent  en  ge* ;  tot  CalisS  fepDe/  öat  Dp  Daer  Doe  DabDc  gefcDon»  uwkbt» 
öient;  toant  ban  Daer  feggen  en  getupgenifye  i  nen  eene  25ague/  en  taaegDe  offpDie  nocDDaD  ""/  tn 
DepenDeerDe;  De  gantfclje  p?e«be  en  berificatie  \  öe  i  3&e  J^ertoginne  tocfraentre  Dat  De  ConinbSLuot 
ban  fijn  fafte/ affirmerenöeól  fottöe  öpnocl)  Don-  i  g&on  ̂ ebaton  ban  po2tugae!  Daer  Doe  eenbetoi^ 
öert  iaren  of  meer  ieben  /  DatÖP  niet  anöerg  fou*  j  25ague  ïjaöDe  gegeben/  laetfemp  Tien  fepDe  Den  ge=  ̂ ün^n 

öe  anttooo2ben/  en  fo  fp  geDelibereert  toaren  \  bangen  /  iü  fa'lfe  toel  bennen  /  en  Daer  en fjcm  anöere  aen  te  taflen  /  fonDer  anöer  o?ö?e  of!  falibtt  een  fecreet  öat  öaer  in  Derbo2nen  iö/  feg* 
pieube  öat  8p<ï5oö  nam  tot  fijneeaigen  öecDter/  j  gen:  öe  ̂ artoginneiiet  beeiöerDanDe  25aguen  Da* 
öie  öe  toaerDepö  toifte/  itat  Dp  öetoare  en  epgen  |  len/  onöeröe  toelaeöP  eenetiptftoojS/  feggenöeDat 
Coninfe  *®nn  ̂ ebaftiaen  ban  ̂ 02tugael  toa£  / 1  iss  öe  25ague  /  Die  iö  u  bereeröe  /  en  tot  betoij!» 

öat  fp  mocDten  effectueren  't  gene  fp  boo?  Daööen  l  ban  mijn  feggen/  fo  Doet'er  öen  fieen  uptnemen/ 
te  boen.  3&aer  naer  bafle  Dp  ö?ie  Dagen  te  toater   gp  fuïter  mpn  naem  en  cijffer  onDer  gegrabeert 

blnöen/  't  toelb*lfo  bebonDen  too?De ;  enDetfcDeen 
miraculeuöin  Daren  oogen  /  ferupfren  en  fegenben 
Dem  felben  DibtoiljS  /  en  men  facïj  öen  gebangen 
met  een  D?oebig  gelaet  toeöer  bertrecnen  /  en 
öe  I^ertoginne  toeenöe  upt  tompaffie  en  meDe* 
ipDen/  ftenDe  Den  ellenDigen  P2incein  fo  iammer> 
lijDen  (late/  öepo2tugpfcnboegcnöernocDbp/Dat* 
ter  berfcbepDen  ̂ 02tugpfen  guamen  /  Die  alle 
berfelaerben  /  Dat  Dp  Den  toaren  ï©on  ̂ ebafiiaen/ 

en  te  bjooö/  en  berepöe  Htm  fo  Dp  fierben  toilbe/ 
biafye  op  De  0oomfe  Catfjoltiöe  maniere  /  en 
ontfmh  Det  ̂ accamem/  en  foo  Dp  niet  anöerg 
fp?acn  /  ij*  Dp  gecoriöemneert  öooj  alle  Öe  flraten 

ban  «J^apdc*  om  geboert  te  tooien  tot  ig'nomi* nte/  en  ban  öaec  op  öe  Galene  tot  fijnen  lebend 
epnöe. 

5^en  laetften  5Cp2il  Daer  na  /  namen  fp  gem  uit  D^t 
Cafleel  en  fetten  Dem  op  eenen  €3el  /  en  boerDen  Dem 
bp  blaren  Dage  D002  De  (Iraten  banDer  &taD/  ö?ie   Conénn  ban  po?tugael  toa^.    ©.©.  Ca)et4=it(lo> 
Crompettertf  met  eenen  uptroeper  marcDeeröe 
boo2  Ijem  Dienen  /  roepenöe  met  lupDer  (lem* 
men/  öitiö  De  gjuftüïe  Die  öe  CatDoltjbe  Coninft 
gebieöt  geöaen  te  to02öen ;  DP  geöteöt  Datmen 
oefen  man  /  om  öat  DP  Dem  felben  maeat 
^on  ̂ ebajliaen  Coninn  ban  @02ugael/  öaer 
ïjp  iö  een  CalabjopjS  /  fmaöelpben  fal  om  boeren/ 
en  öat  Dp  op  öe<©alepe  boo?  altüö  g^fet  fal  too?* 
öen. 

&mtn'  ailfmen  Dem  noemöe  Coninft  /  fo  riep  DP  tel* 
JenTe*  ft^üS  met  lupöer  (lemmen:  datbenick,  en  alfmen 
banden  Daer  bp  fepöe  Dat  DP  W  Calab20pss  toast/  fo 
geweten*  antto002DeDp:daris  valfch,repeterenDeDefetooo2Den 
fiïït  fo  Diftenm^niamaelalööen  roeper  riep.  ssiemanö 
©on  ban  öe  lufïitie  belette  tym/  nocD  ber(loo2öe 

^ebaftt*  ftcty  jjaer  0^er.  g^aer  na  riep  DP  ooft  t'  elcften 

»o:m"  CCP^  :  ̂   ben  in  °e  handen  van  mYne  vyan- aael.  den ,  dat  fy  met  het  Lichiem  doen  dat  fy  willen  , 

mijn  Ziele  beveeie  ik  God»  diefe  gefchapen 

rSriw  heeft,  die  de  waerheyd  weet,  en  dat  ik  bende 

2cnte£  «eene    die   ik   my  feoge  re  fijn.     J^ebbenDe  gettl tte. 
alDnö  D002  De  ganfc]je  ,§taD  geboert/  fo  DeDen 

fpljem  ftlimmenin  DeConinftlijfte  dalepe/  flaentf 
boetö/  fU»  cPaen  ftleeDeren  afteggenDe;  ftleDen  fp 

Dem  alö  een  (tabe  /  en  (lelDen  Dem  boo?  aen  't  ,&cbfp/ öaec  bleef  Dp  öen  ganfrDenöag/öeg  anöecenDaegö 

ftelDenfPDem  met  betoaerDerg  ineen  ftlepne  fcgup* 
te  Die  bp  De  <©alepe  toaö  /  Daer  na  too?öe  Dem  Set 

Dapj  en  Dert  baert  af  gefefto^en  /  Die  bp  öe  bp(lan« 

cie-fcD2tjbec  /  en  nabolgec  ban  piece  jfEatljieu/ 
beiDe  Jpcanfe  ̂ i(l02ie-fcD2öbecö  /  Debbcn  ban  Defe 
faften  b?eDer  gefcb?eben  /  en  ooft  eenige  anDcré 
portugpfersS  /  en  onDer  anDere  boo2namc!tjh  Den 
©aDer  b?oeDer  ̂ ofepD  €ejcere/  KacD  en  2iel* 
moffenier  Dess  aiDer-CDJÜWnftften  Coninjc  ban 
©?anftrpft  ̂ enrife  öen  bieröen/  en  ecrfle  2Cel* 
moffenier  Deo  finten  en  ©ieebtbaber  ban  De 
Coninginne  fjjne  naoeDer/.fcD2ijft  Daer  feer  af* 
firmatibelöft  af  /  *n  berfeeftert  Dat  Defen  geban* 
gen  toa$f  Den  toaren  <Dcn  ̂ ebafliacn  Coninft  ban 
^o?tugael/  öetoclfieSïnno  Ï578.  in  Stfiica  toog/ 
en  men  Doe  fepbe  Dat  alDaer  in  Den  (!ag  omge* 
nomen  en  gebieben  toaö/  en  toeDerlept  De  objec* 
tien  Die  öaer  tenen  geallegeert  toeröen  /  en  b2oeDer 
^teben  en  é§ampapo/  fcD?nft  onDer  anDere  t 
aen  Den  boo?noeniDen  gofepD  (Cexere.  ̂ cftber*  JS 
feftere  u  toeDer/  en  3toere  bp  Den  lebenDigcnC5oö/  »? 
bp  fpnen  eenigen  fone  /  en  bp  onfe  geljele  30et/  » 
Dat  Defen  gebangen  iö  öen  Coninft  3?on  ̂ cuafli* 
aen  onfen  l^eere  /  toat  Daer  af  3p/  <©oD  ijs  alleen 
Die  D«  Utrttt  Daer  banbefiemitf/  cnCaietbeflupt 
Defe  fafte  alDuö  :  fflp  fullcn  een  cpnDe  maften/ 

feptDP/  banDetegenfeggingeDer  ^pangiaerDen  en 
fwtugpfen ;  lan  Det  iö  in  De  macDt  ban  Den  Coninft 
bau^pangten/be  mee(lebeD?icgccpetc  ontDecften/ 
en  toaer  te  maften  /  Die  men  opt  gebonDen  t)eeft  1  Doo? 

openb  are  (Iraffc  ban  Den  DcD2ieger  /  Of  erftent  3ünDe 

boojfulften  alöDPfept/  DegeDeletoerelDtnbertoon' 

ö«rm* 

;.- 
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tJ^ritiöc  te  trecficn.  2Cc«aa^nl3e  Den  gehangen/  heeft 
baec  bp  altijö  geperftfteert  Dat  Up  toasf  bentoaren 
*©on  ̂ ëebaftiacn  Coninh  ban  $02tugacl/men  meent 

dat  hp  op  De  galepe  geflojben  3p  1  en  anDere  feo5 
gen  Dat  hp  nocfj  anno  16 10.  gcleeft  en  op  De 
natepc  gctoeefl  io7  Docfj  fonDcc  roepen/  «oe  tocl 
«et  ellenDig  genoeg  3p  /  boo?  foDanigcn  3B?ince 
enpotentaet/  inöien  «p't  getoeefl  30/  Doclj  fictie 
niet  b2eemt  bat  De  koningen  ban  &pangten 
3phfltp$  oe  ttoeeDe  en  DccDe/  Die  men  toeet  Dat 
na  De  fBonarcbie  gcflaen  hebben/  en  ïjaer  niet 
ontfien  anoere  §l)2incen  en  potentaten  HanDen  in  te 
nemen  /  en  onDer  hare  fubjectie  te  Dzengen  /  Dat  Die 
foDanigen  fiijficn  alö  #o?tugael  /  Stllgerben  en 
alle  De  Cplanöen  en  ̂ nDien/  Daer  onDer  beho* 
renbe/  Daer  ban  fp  De  poffcffic  in  «aer  ieben 
gehaD  en  bethregen  «ebben/  niet  en  «ebben  toiU 
ïen  aficljepDcn.  ̂ aerom  eenöer  ban  Defe  fahe  aiDu.ö 
beflupt. 

Wat  Coningen  krijgen  in  haer  hand  of  macht  t 
Sullen  fy  niet  lïchtelik  weder  overgeuen : 

Sy  behouden  liever  met  geroeid  en  kracht , 
Jkljoudender  hondert  duyfenden  om  [neven  , 

Hoefoudemen  danfulx  eenïgfints  verwachten* 
Vandegene  die  na  de  Monarchie  ftaen : 
Die  alle  deucht  en  rechtvaerdigheyt  verachten  > 
Latende  liever  het  bovenfte  onder  gaen. 

<^h  «ebbe  Hier  ban  in  mijn  berboIgbanbeCro-' 
nijheCarionfoin  't 6  25oecft De$ feflenöeetë  berhael 
gemaeeftt/  en  alDaec  cenige  Crtracten  ban  b^ic- 
ben  gchifereert/  betoelh  eenige  $o?tugifen  Defe  fa- 
fee aengaenDe/  aen  «ace  ©AenDen  gefct)?eben  heb; 
Den/  en  aen  De  l^ince  <£manuel  outfle  30one  ban 
<©on  ̂ Hntonio  /  berD?eben  en  gehroont  Coninch 
ban  $o?tugael  /  mitfgaDerg  ooft  fc«?pben#  ban 

ïjen  felben  <Don  <£manuel  aen  Den  I^eere  ban  <©lDen- 
iéatrnebelD  2Cöbocaet  banDenlanben  ban  J^oïlanö/ 
ïiaec'fn  hpaen  öem  recommanDeert  fijne  JSeguefïe 
Diehp  aenDe  Staten  <©enerael  haDDe  obecgegeben/ 

en  berfocfit  Dat  De  felbe  fouDcn  geïieben  pemanD 
tefenDen  aenDen  ̂ ertoge  ban  aplorentien  Die  Den 

tooo?fch«ben  gepjetenbeerDen  Coninh  «©on  ̂ e= 
baflfaen  alDaec  gearreflert  h,aDDe  /  Doo?  De  felbe 

«are«©efanten  Doen  berfoehen  Dat  op  Den  felben  ge- 
arrefleeröen  fouDen  toillen  ontfïaen  en  op  fijne  b?pe 

boeten  fetten  om  beplig  te  mogen  paffecen  na  ©?anh; 
rnh/  boc«a!  «oetoel  De  peeren  Staten  <0enerael/ 
en  ban  ̂ oliariö/  mitfgaDertf  fijne  f&incelijhe  QP 
tcllentie/  JlBauritiu£  ban  5£aftau  fa  fijn  fabeure 
aenDe^eigneucieban  ©enetien  gefchjebenhaDDen/ 

fo  heben  De  lieten  Staten  »©cncrael  /  na  tijpe  ober- 
toeginge ban  Defe  fabe/  «en  geerrnfeert  om  aen  Den 

(Foi.zi.)  <©root  ï^ettoglj  ban  5pl02enten  te  fcb2pben/ten  regac- 
De  ban  Dat  fp  ïjaDDen  bectfaen  /  Dat  fijnen  25?oe^ 
&ec  ̂ on  €lvift offel  (Die  De  252ieben  ban  De  Sta- 

ten en  fijn  €ttellentie  aenDe  ̂ eignetirie  ban  ©e^ 
netten  gep2efenteect  DaDDc)  na  ©?anbnjh  aenDen 
Coninft  baas  gerepfl  /  om  ban  fijne  Ifêajeftept 

fijne  inteccefTie  te  berfoeben/  fomeenDen  De  ̂ ee^ 
ren  Staten  Dat  bet  Den  Coninb  ban  ©?anbnj&  fouDe 
mogen  mif  bagen  /  Dat  fp  gen  in  Die  fabe  noch,  becDec 

flaben  /  en  Dat  De  Coninb  't  felbe  fouDe  mogen  aebten 
al0of  men  fijne  autoriteptDaec  Doo?  toiiDe  berfto?* 
ten/  Detnple  öP  %m  &an&'  öaec  ban  ongettoijfelt 
fouDe  toillen  ö^^ben  /  bpfonDec  ten  infien  bon  Dat 
Den  «Coninö  ban  ©ranbeijb  gealligeect  toajS  met 

Den  02oot  l^ertoge  bon  5flo?encen  /  alfo  Den  fel; 
toen  igectogen  <©om  toajef  ban  DejS  <Toninbö  <&c> 
mael  /  Dan  flaet  00b  te  letten  Dat  De  ̂ eere  3fimba(ïa= 
Deuc  3Bec|TensJ  /  aen  De  ̂ eecen  Staten  <©enecael 
gefebjeben  baDDe/  bp  fijne  j/Bifftuc  ban  Date  Den  9. 
gannacp  1601.  upt  Spon/  Dat  Den  Coninb  ban 
a&anhcnb  /  ban  Die  fahe  met  ftem  gefp^oben  «aDDc/ 

?)  maec  Dat  liet  febeen  Dat  \)p  De  honing  ban  ©?anbcnb 
}J  meer  bef  oonDe  te  begeeren  Dat  De  Coninginne  ban 
„  ̂ngelanD  en  De  peeren  «i§ta«n<ï5enerael  ftcD  öafc 

meDefouDenbemoepen/  tecfobe  ban  Pacémacbttet  „ 
3ee/  encatljettoarebjaeraffjtigof  balfcljfpö^nDaec  „ 
meDe  befjelpcn  om  te  tracljtenfo  po?tugael  al0De  „ 
SnöienteDoen  opflaen:  en  Dat  fijne  iBajefiept  ban  „ 
©2anbcijb  b?eefc  fouDe  bebben  in  fïin  particulier/  Döt  „ 

«et  beflupt  ban  fjjncn  pap.ö/  Dacr  meDe  fouöcber*  „ anDecen/  $c. 

€nalfofocöt  elft  fiem  Defen  aengaenDe  te  ernt=» 

feren  /  foebenDc  «et  felbe  D'  een  op  De  nnDeten  tt 
fcöiüben/  en  fo  té  Defen  c}!enDigen|)2ince  (inöien 
«p  Den  hjacaebtigen  Coninb  33on  ̂ ebaftiaen  ban 
§02tugael  getoeefl  ttf)  ongebolpen  in  fijn  mifeiic 
gebleben  /  en  «ebben  «icc  uit  ooh  De  peeren  ̂ ta^ 
ten  «©enerael  /  en  anDere  3©02ften  en  peeren  te 

leeren/  «en  op  gene  menfeben  /  maer  alleen  op  <8oD 

3filmacljtigte  berlaten  /Die  ollcen  öe  rectjte nootï)»ïp 
per  i£  /  nelijb  De  b002f3.  peeren  Staten  tctnoflj 

toe  fecr  toij'ffelijb  en  boo2ficbtiglijb  geDaen  bebben. 
gicb  ï)t'obc  feDert  noclj  becfcbeiöene  anDeve  021e* 

ben  Defen  aengaenDe  /  gefchjeben  ban  beifcljci^ 
Den  $02tugifcn  geeftclnb  en  toerertbjb  /  aen  «ace 
b2unDen   en  benniffe  /    met  Diberfe  Difcoucfen 
gefien  ooh  meDe,-  eenen  b?ief  ban  <Don  San  De 
Caltco  aen  fijnen  b?ocDer  fecDinanDo  De  caftco/ 
Daec  in  ïjp  onDer  anDere  fc«2ijft/  Dat  «p  een  b?icf 

ban  Den  boo?fch?ebcn  <©on  ̂ ebam'aen  ontfan* 
gen  «aDDe  /  met  fijn  epgen  ganD  gefc«?eben  /  Dc^ 
toelft  «p  fepDe  De  «anD  te  toefen  ban  Den  toacr* 
aebtigen  Coninb  ̂ on  ̂ ebaftiaen  /  Dié  in  3lfri* 
ca  berlo?en  toiert/  tjualificerenDe  Den  felben  te  toe* 

feneen  nteutoe^onDie  De  toerelD  toeDcr  Doetbloe* 
pen/  $c.  Sb  ti&he  ooh  gefien  eenen  b2ief  aenDen 
£§eere  ban  (©IDenbarnebclD  gefc«?eben  /  bp  ̂ on 
émanue!  p^ince  ban  $o?tugael/  tnljouDenDe  De 
namen  ban  De  SMenaeriS  Die  öP  ftfteüft  öat  öcn 
Coninft  ï©on  ̂ ebafïiaen  fijnen  l^eece  beflolen  ,, 

«aDDen/  De  namen  fch?ijft  «p  Die  Den  Coninhmij*  „ 
nen  ï|eere  befioolen  öeböen/  3ijn  9filejcanD?o  De  »i 

5perrara/  5franctfcoDe  ©erona/  JBario  De  ̂ ici-  » 
lia/  goanDe  l&eapolp/  petruccioDe|Sapole/  en  3> 

^t'ego/  een&pangiaert/  toatmp  belangt  ihaeljte  » 
Dat  fp  fieïjeeena  €urhpen  begebenfullen  «ebben/  » 

noeïjtans  tnDien  fp  bp  gebal  öeitoaectieJ  ober  foa-  >» 
Den  mogen  bomen  /  tft  biDDe  fi.  €.  mnn  l^eere  »> 
Dat  alle  mogelpe  blijt  geDaen  toecDeom  pemant  » 

banDe  ̂ "toelierjS  te  betrappen/  en  op  Dat  öe  *=>a*  » 
benö  «ertoaertjef  ober  genomen  toerDen  /  foo  't  8.  €.  » 
goeD  ounht.  gullen  ö.  €.  Den  Coninh  mhnen  » 

meefler  een  grote  tyienbfcfjop  Doen  /  met  mijn  »» 
i|eece  Caron  ö.  €.  211mbafTaDeur  in  €ngelanD/  >> 
Daer  ban  te  bertoittigfjen  /  ich  fal  aen  mijn  fijDe  » 
ooh  mijn  Deboir  Doen/  ö€.  berfeherenDe  Dat '» 
ich  alle  De  moepten  /  Die  ©.  €.  tert  goeöen  J» 
ban  Den  Coninh  mnn  meefiec  Doen  ftillen/  «cm  3> 
te  berfïaen  fal  geben  /  om  Die  ter  gclegettDer  tijö  '» 
en  plaetfe  te  erbennen  tot  8.  <£.  fcer  grote  glorie/  " eereenboo?Deel  #c. 

IBeer  anDere  en  po^tugpfe  bjieben  «eb  ich  ge* 
fien/  Die  tot  Defer  materie  fouüen  Dienen/  Daer  ban 
ih  noch  eenige  onDer  mp  «ebbe/  Doch  Detente  Den 
gep2etenDeecDen  en  gehangen  ̂ on  ̂ §eba|tiaen 
Coninh  ban  $o?tugael/  alfo  in  «anDen  ban  fijne 
bpanDen  geraeht/  en  op  De  <0alepe  geconDem? 
neert  i$  getoeefl/  toaer  D002Detoaer«epD  Der  fahe 
of  hp  Den  toaraebtigen  Coninh  ̂ ebafliaen  ge* 
toeefi  t'0/  Dan  niet/  beDeht  blijft/  en  boo?töirrc> 
parabel/  fo  toillen  top  Dit  bier  boo?t$  bp  laten  bh>- 
ben/  allfo  't  <©oö  niet  belieft  heeft/  Datmen  «et 
rechte  fehreet  «ier  ban  fouDe  toeetcn  /  en  fo  bp  ai 
fchoon  Den  recjjten  Coninh  mach  getoeefl  3ijn  /  fo 
blijht  Dattet  <©oDetf  toille  niet  i$  getoeefl  «em  toe* 

Derom  inDe  poflTeffie  ban'tfip  ban  po?tugael  te 

flellen. 

>) 

J  A  E  R  D  I  G  T. 
Op  de  Sententie  vanden  geprerendeerden  Conink 

Scbaftiaen  van  Portugael ,  aen  Philips  den  derden 
Conink  van  Spangien. 

Wat 



6oo. Vervofg  van  de  Ncdcrlaiid/c  Ootfo 
Was  dit  een  VaL/Ch  bedrieger,   koe  t  ra  C  teerde  ghy 

d\en  foo  /aCkt .? 
Want  gh[[  en  V  Vader,  Voor  Tllrans ,  niet barM- 

hertiCh  zilt  geaQht. 

gin  bet  bnf  en  bertfgtfe  25oeb/  ï)eböentoPber> 
fjaeltboebatbe  »©cabe  ban  €fïer  fufitneccnbe  bat 
tjetniet  goet  boo?  €ngolanb  toaö  met  ben  Coninlt 
Dan  «§pangien  in  ©2ebe-banöelinge  te  treben/ 
feec  gcoten  baet  op  3bnen  balfe  gebaelt  Heeft  /  en  bat 
£p  baec  obcc  met  b:le  3toace  befcöulbigmge  be- 
ftoaect  iö  gcto02ben/  baec  tegen  Ijp  boe  tec  tob  eene 
SCpologie  of  beebefciginge  gefcl!?eben  en  ben  §ce> 
re  aintomo  25acon  gebebiceert  beeft  /  baer  ban 
top  beninboube/  fo  bele  0110  als  boen  goer  boc()= 
te  becfjaclt  te  Hebben/  ban  't  iö  bei  bc  ban  baen 
bat  ijp  3ijne  bcfcbulöigerö  baec  mebe  genoegb  ge- 
baen  of  te  b2ebe  geftelt  foube  bebben:  maec  tec 

gen. 

te  becmtnbecen  net  aenfïen  bon  elft  cenbiencbfrtf bem moclite  (iaën  /  na  petsf  rabenbe  eenrn  fccel 
bartbte  gcootbept:  baton  met  groot  gctoclb  en  uit; terbept  foeïjte  te  onbetö2Uffien  en  fclepn  te  boitöeny 
alle  be  toeecötgnfte  Jtorffbalftcn  /  betoelbe  bent alleen  ntetrefpecteecbcncnerbcnbcn.  3lie»t  tocihe opentlijhen  ontbente  en  acntoeeö  /  bat  net  niet toatf  be  reputatie  ban  een  bermaert  lepbö  man 
tn  be  <0O2logen  /  bat  öP  foeïjte  ( ocltifi  bet  een  gro* te  toijlcuitgclept  toiert)  taacr  allecnlift  matlit  en 
grootbepb  om  te  btenert  tot  3jjn  epgene  ernöcn/ 
gemerbt  bat  DP  nopt  betigljt  nocb  bappcrlicu  ut anberen  beminbe/  ban  baecbp  bacbte  bat  tip  bm 
€pgenacr  en  <0ebtcbec  ban  foube  toefen/  aio  bte 
ftcm  felben  toefrfmjbenbe. 

?Clfo  befgelur  be  pointcnbaium'emffbapengun* (f  e  tot  öet  mih/  betoelbe  pegeüli  menfciie  merbte 

cJnlraVte'fiebben  mn7bnanb7n^  ln  °nbe  A0^'01*  3iineb?ient!elnbega(ren  /  open jjiuoen       .  ppanoti  beuten  /  manenbe  3ijn  tafel  en  beöbe  fulfic  gemeen* 

12% 

bem  te  meec  geïjaet  en  bp  ïjace  iBajefieit  tn  bcr^ 
öacbtgefccbtteb?engen/  a:ö  of  lip  na  r>aecH3aje> 
flepttf  leben  front/  en  ben  fïaet  ban  €ngelanb  tn 
gebucige  <©:i?ioge  toilbe  ïjouben  /  en  oofc  ijet  önue  op 
Öem  felben  brengen  /  \oat  ban  be  fane  tn  3tjn  felbe 
toaccaebttg  of  balfcïjiö  /  Ijouben  bele  noclj  ttotjfel; 
acïjttglj/  fuflinecenbe  bat  3tjn  pactpen  3ijne  Keen- 
tecö  getoeejt  3ijn  /  ban  tfcfalfiicc  boo?bp  gaen/  be 
b?ieben  bte  ben  J|eece  Cacon  bk$  aengaenbe  aen 
ben  peeren  Staten  «23enerael  /  en  ooh  aen  ben 
Jgccre  30bbocaet  ban  ̂ ollanb  /  ©löen  bacncbelt 
gefcb?eben  öeeft/enbecbalcnbet  boo?naemfle  ban 

't  gene  baec  ban  binnen  jHonben  tn  €ngelanb  ge- 
ö?uftt  tö  bp  fiobect  25atbec  /  pjtncipael  <©2uchcc 
ban  bealbetboo2lucDugljfïe  Coninginneban  €nge- 
ianb. 

©cc  pi  €n  alberpacttjbfgbfïen  fal  niet  omfcrnnen  /  of 
bei  oan  L/^obect  getoefene  <0:abe  ban  €ffer/  toatf 

K5ia'  ö002  t,a^  IBajefleitsf  menigUbulbige  toelbaben ban  bert  eitgcatten/  beljalben  eeb  en  alliantie/  fo  feec  aen 
gttoefe  nare  jiKaiedcit  becbonben  I  al£  een  <©nberfaet 
jtnntï  3ünen fouberein foube feonnen toefen/  bebbenbe bare 
git T  iTSaiefiettop  ö^m  opgehoopt  M^z  toeerbighebcn  / 
m  jtjue  officicn  en  giften  in  ful&cr  mate  /  bat  tinnen  |jet  üe, 
Swm  örÜP  ban  ia.  gaten  of  meec/  baec  nautoeliir  een 
tber,  üaec  ban  oplioubinge  toasS  /  tn  bet  toelne  tjp 
taei  ban  ban  fjace  fBajefleptgf  banben  niet  berbreeaf)  een 

Kan  ri?«l«lili  bpboegyfel  /  't  fp  ban  eece  of  bah  p?o> innen      fijt»  , 

tonoen  j(Baec  fjp  aen  b'anber  3ijbe/  maftenbe  bcfe  bare 
lesuur  ugajejt.  fabettcen  niet  anbeiö  ban  tot  bleugelen 

ban  3ijne  ambitie  /  en  aenmecbenbe  befelbe/  niet 
al0  öacc  toelbaben/  maec  alg  3üne  abantagten/ 
goubenbe  bat  te  toefen  3(jn  eigen  gelb  /  bet  tuelue  geen 
anbece  ban  tjaer  meeeb  en  tnb?uftfel  babbe  /  toass 
alfo  obergegebenbanCob(bie  nientgmaelonbanb* 
baecbept  fïcaft  boo?  eecgiecigfiepb  /  en  eecgiecig- 
fjepbtboo?  becraberpe/  en  beccabecpe  boo?  epnbe* 
lp  becbecf )  bat  bp  lange  geleben  tn  5ijn  necte  Ijabbe 
geconfpireerttetoo?ben/  eenen  gebaeclijben  omflo^ 
tec  ban  bten  (loei  /  ban  ben  toclben  bP  M^t  be* 
ïjojen  getoeefl  te  3ijneenenboo?nemen  onbecdeun^ 
bec:  tn  fulc&ec  boegen  bat  nu  pegeujfi  menfebeban 
gemeen  bccflanb  toel  fean  onbecfeïjepben  /  niet  al- 
leenlijn  3ijne  lactflc  babelpbe  en  openbare  becra* 
becpen/  maec  00b  3ijne  boo?gaenbe  meec  bepme- 
lt)fee  p?actijfeen  en  boo?becepbingen  tot  tsefe  & 
ne  beccabecpen  /  en  bat  fonbec  eenige  gloffen  of 
uptleggec  /  ban  öem  felben  en  3öne  epgene  ba- 
ben. 

3©ant  eerfl  boo?  ai  /  be  toecelb  san  nu  becfelacen  / 
toaecom  bat  ïjet  toa^  bat  bp  afptceecbe  na  en  ten 
meetïenbeele  al  gabbe  becbregen  eene  grootftept  / 

gelüfe  be  oube  grootbepb  ban  be  Praefeöus  Prae- 
oartuie  torio  onbec  be  l^epfece  ban  ïïomen  /  om  alle  be 
'S1*  licben  ban  <©o?loge  alfo  na  fpnbanb  te  Rebben/  bat 
«nna»  f?  aHwnlt6  en  bpfonberltjben  aen  Ijem  Ijingen : 
ntn.  bat  DP  ntet  fulbcn  taloufie  en  toacberDcpt  focDte 

V.  Deel. 

tzftt- 
Js  Piz- 
Qrio 

atett  ge 
lacmt 
it  ober; 
ietod^ 
)an  öe 
«ABW* 
leücii 
Xe  be 

lepfer^ 
ot  be^ 

fame  plactfen  ban  aubientie  /  boo:  be  gene  bic 
pet  berfoebten  /  toepgerenbe  niets  alg  bp  nieto  beöe/ 
boebenbe  bcle  iDenfcben  in  bare  mifnoegingen  tt- 
gen  ben  Coninginne  en  ben  i&tnct  /  en  gebjb  biecs 
gelijhe  bingen  alttjb  feöert  ̂ bfolonsS  tijb/  tuacen 
be  boojloperö  ban  nabolgcnbe  berraöerpcn  /  a\> 
foo  toarenfe  in  bem  /  of  be  Ijoebanigbeben  ban 
eene  nature  genegen  tot  onnetroutoinbeit  /  of 
be  beginfelen  en  concepten  /  boo2  bet  gene  bet 
toelb  na  bec  Danb  toiejj  tot  fonne  en  gcftaltentf* 

fe. 

IRaec  gelp  bet  een  pbele  fafte  foube  toefen  tt 
benben  /  bat  men  bc  too2tclen  en  eerfrebetoegingen 
ber  becraberucn  fonbe  bonnen  uprbinben  /  be» 
toclbe  nicmant  bebent  3iin  /  ban  <tf5ob  bic  be  bec* 
ten  onbecfoeftt/ en  bc  3!>tipbcl  bie  tiefclte ingeeft: 
alfo  iö  'iet  merc  ban  te  bermoefcen  Oijnbe  toacc? 
frhtjneltft  gemaeebt  boo2  be  blybelbchbcpb  ban 
alle  be  nabolgcnbe  upibomften)  bat  lp  tn  5ce» 
lanb  b2aclite  cen  becte  bcrt02ben  in  jtjne  allian* 
tie  /  en  Deteurbt  met  befe  ofte  biergelpfie  beeca* 
becpert  /  betoelcbe  nabec[)anbt  in  't  licjjt  qua* 
men. 

3©ant  3tjnbe  een  u>an  ban  natucen  ban  een 
booge  inbeeibing/  en  een  groten  belobec  /  fo  toel 
aen  bem  felben  als  aen  anöccen  /  foo  toaö  ïjp  (fou*.) 
betróutoenbe  /  bat  tnöicn  bp  eenmael  toaec  ben 
eerften  perfoon  in  een  Conincbrijbe  /  en  een  3ec 
tuffeben  ben  (loei  ban  te  Coninginnc  en  be  3ü* 
ne/  en  5©aleö  ijet  nae(le  Hanb  aen  gcelanb/  en 
bat  |)P  be  bloeme  ban  bc  Cngelfe  bepiftraebten 
tn  3bne  banben  fyabbe/  (betoelbebp  barbte  bat 
met  3ijne  epgene  aenfjangccö  foo  becmengt  toacen/ 
bat  bet  ganfebe  licbaem  bem  foube  betoegen  boo? 
fijnen  geeft )  en  inbicn  Ijp  befgelijr  abfoluteita 
tn  3tjne  b^uben  moebte  bebben  /  foteftatem  vit* 
&  necis ,  &  arbitr'tum  belli  &  pacis  ,  (  b8t  iö  )  macht 
des  levens  en  des  doodts  ,  en  zijn  goerduncken 
van  Oorloge  en  vreede  ,   Obec    be  Öebellcn  ban 

^relant/  baec  boo?  bP  bun  moebte  aenlorben/ 
en  fijn  epgen  maften  /  eer(i  boo?  perboen  en  con< 
bitten  /  en  baec  na  boo?  boope  ban  fytn  te  b?cn* 
gen  tn  een  plactfe  /  altoacc  fp  foubcn  bienen  op 
dope  ban  betec  bupt  ban  fóoepen  /  bp  maebtigft 
30tibe  3t)n  om  bien  flaet  ban  =ÜuptcnantfcbaP 
ban  ̂ celant  te  maben  tot  een  mibbel  en  tcapban 
op  te  ftlimmen  tot  3tjnc  begeecbe  grootljepb  tn 

Cngelanb. 
<^n  al  Ooetoel  bat  becle  ban  befe  gebaebten  maec 

toint  toacen  /  noebtanö  febeneb  fp  bem  niet  te 

minbec  te  3pn  /  nocb  3bn  ooft  nu  niet  alleen» 
intt  bctoöfrclnbec  gtflïnncn  of  uptleggingen  op 
befe  föne  laet(le  berraberpen  /  macr  be  cetbte 
boo?  fpeelen  ban  actiën  bie  ten  mceftcnbecle 
terfiont  en  fe02ts?  baec  op  gcbolgbt  3pn  /  ge* 

Ijjcb  tec  beDoo?lücbcc  plaetfe  fal  aengeroert  too?» 

öcn. 3Bant  eecfteliib  /  Det  toaö  b2cemt  met  toclben 

begeerte  en  bo?(l  bat  ïjp  affectetbe  tn  na  gtng 
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*«-  jt*i*M>**èm*tit  \iflti  qirelanbt  /  fiet  toelbe  OP  !  een  foo?te  ban  conteflatie  /  bat  te  portoenen  / 

tonuincnm  uptgenomen  en  gereferbeert  Wen  tot  fia* 
ÏÏK  ^ajcllept^  mimebiate  eenabe  A  3föe  on, 
K     S  öc0ecn9  bat  «wonc  Ijem  me  t  foute 
£ ÖSSJ2  5hn  w :  öaicn  ̂   tei  oberfien  of  boo?  bp  gaen  /  aengaenbeam  leben 
huSÏÏu  mmntmf^^^^^^\^  pacöocn/  maec  3Önc  flwwne  aw  ban  tem 

^/^WSSiaf^  i  ̂  tar  toekom  In  plaetfe  bat  in  be  Com* 
^MS?Ahff&  öP  *et  öanbom  i  mijne  ban  ben  «feabe  ban  juffer  /  en  ban  a  ie 

b/fteXneÖn^^^  '  «nb^neni  anbetellupttnanwofCJebeputterten/  baeralHjö 
Ki 5/  MÉm^bepemamanDstf  öie  genaemt  |  Me  clauful  toas?  betoelhe  ben  gluttenams  of  <©e* erceptten  /  beiangenoe  pemam     ^P      B  |  öepwwct|cn  /  gccft  m  öoogc  cn  ̂onfnfelöfee  poinct 

SiWftnbaneenmaelBabbebebanben/batbaeribanautojftepr/  ban  te  bergeben  berraberpen  of 
ij!  Söan  OpfciSan  (Me  anbere  faaen  in  ibercabet*/  eeneerceptte  toa0  begrepen  ban  fuine 

ïün  Sift  baboe)  foo  betre  in  liefbe  metMenlaft/ 
bK  foube  boen  eenig  betfoeb  neben*  of  tegen* 

mmh  baetboo?DPtoelfacöbatDet  opy^fou* 
bY  toillen  ballen  /  en  bpfonberlncfe  na  bat  DP  felbe 
öaer  toe  gecefolbeect  toa*/  fo  began  öpaen  bate 

SBaieftept  piopofitie  te  maften  op  toege  ban  becif* 
Se  ban  Sen  boo?gaenben  courss  /  gebouben  in 

l ïbcupt "bet  öanbeiingen  ban  9relanb  /  bpfonber* lift  ober  b?ie  printen  :  m  eeefte/  bat  be  p?opo?* 
1  ban  be  Dep?aracljten/  bctoelbe  albaei :  toaren 

onbernouben  en  getonttnueert  getoeeft  /  boo?  ber- 

ball  ngen  /  niet  genoegfaem  toaten/  be  wetten  al* 
öaer  tot  bolbomenbept  te  b?engen.  ;©e  ttoeebe/ 

bat  be  bijle  nocD  niet  toas?  gelepb  aen  ben  too?* 
tel  be*  ©ooms/  in  regatb  bat  albaet  met  taa* 

nebaenmeenenbolbomen  tocïjt  tegen  ben  Süettfcb- 
Serrabec  <€P?one  /  in  fijn  epgen  flerfete  /  btnnen 

be  ©?obintie  ban  aifïer.  m  berbe/  bat  be  boo?* 
oaenbetoeftten  toaten  bermengt/  en  afgeb?onen  ge* 
toeefr  niet  te  bele  aetemporifeetbe  ttactaten  /  boo? 

betoelbebe  Rebellen  altyb  fiexfete  en  reputatte  bec* 
nabert  baöben  /  om  be  <©o?loge  met  boo?beet  te 

bernteutoen.  *lle  toelfee  <©obfaUge  en  toel-lup* 
benbe  bifcourfen/  te  gebjcb  met  be  wmtgfr 

ben/  bat  DP  be  aerbe  boo?  öem  tooube  boen  be* 
ben  /  alleenlin  Biec  toe  (treinen  /  op  bat  be  €os 
ninainne  foube  betmeetberen  be  glDfle  ban  öaer 
SCtmee/  en  alle  p?opo?tienban  fcïjat  /  en  anbcten 

boonaet  /  ten  epnbe  bat  3Ön  commanbement  al* 
fo  te  groter  foube  mogen  toefen.  3©ant  bat  fjp 
obaninen  totfjt  nctgen*  toeaentoenbe/  macbfuer 

tipt  blncöen  /  bat  felbe  boo?  ben  tjjt  ban  sim  gaen  n 
^itelanb/  ftu  öem  feiben  fo  bette  openbaerbe  w 

«bentegenliölunt  /  fijnen  fecteetHen  ftaeb^man/ 

©EBe«  dat  hy  hem  felven  verfekerde  dat  vele  van  de  K
e- 

6cnt£ti^  bellen  in   Ireland  door   hem   haer   foudcn    laten 

fe  öan  raden  :  ̂ o  bette  toa$  &p  ban  boo?  te  nemen  ee* 
nigen  mm  tegen  tik  gene  in  betoelfee  ïjp  Welt 
ftem  felben  intere(ï  te  bcbben.  |Kaer  3öneepnben 
toaten  ttoee :  be  eene  /  om  grote  öep?-ftrac&ten 
in  ;nne  fianben  te  ferijgen :  be  anbereom  beloof* 
ben  ban  be  KebelligenaenSemtebetbinben/  en  Me 
ban  ;nne  partpen  te  maben  /  befe  ttoee  €pnben 
babben  in  fiaer  felben  eenen  toeber-fltijt :  toant 
be  eene  b?atf)t  mebe  berbolg  /  en  be  anbete  on* 
berbanbelinge :  maec  ftp  Me  meenbe  bat  Bp  al  te 
macbtigtoagomtot  rebenfcöap  geroepen  te  too?* 
benban  toegen  eenigefabe/  en baer  beneben  meen- 

be /  fotoanneet  bat  fip  eenmael  in  gjtelanb  fouDe 
toefen  /  ftem  felben  teingagerenin  anbere  totjfen/ 
ijk  ben  (Cotfn  in  bet  3^oo?ben  foube  betfjin* 
beren  /  nam  be  faïten  in  o?ben  bp  bet  ganbt/  ge* 
Inb  fp  boo?  Den  bienben.  €n  alfo  me  bP  ten 
cetflen  niet  gelöft  gefept  toajS  /  maer  riep  upteene 
fmate  en  gefteelen  €ocfit  tegen  €prone  in  bet 
.^oo?ben  /  ten  epnbe  bat  bp  3üne  ̂ ep?fitacbten 
mocnte  bermeetbert  ïjebben* 

Haaer  nocbtan^  en  bergat  ftp  niet  30"  anbet  boo?? 
nemen  ban  öem  felben  fïercb  te  maben  boo?  een 
gebeelte  onber  be  Rebellen/  al0bet  quam  tot  be 
onbetfoebinge  ban  be  ̂ rticulen  ban  3ine  com* 
jniffie.  a©ant  atëboen  in^eetbe  öP  <«  Dat  met 

SSIunt- 

3- 

geboelen  ban  bettaet  Me  bcgaen  toetben  tegen  bert 
petfoon  De£  Coning* :  baec  toaö  bet  b?eenu/ 
en  nabenbelift  b?eemt  /  felbe  te  Men  tijbe  /  met 
toelbe  eene  impo?tunitept  en  aenboubinge  öp  at> 
bepbe  /  en  epnbeujfecn  ooft  berbreegbatbie  ercep* 
tie  bcfgelör  mocöte  nagelaten  too?öen  /  aloboen 
gloferenbe  bat  om  Mess  taille  bat  fjp  babbe  ge^ 
boo?t  /  bat  boo?  (ttitbte  uptlegginge  bet  »t 
( een  poinct  in  be  3©et  bat  \)p  met  ïitacDt  tacuöé 
betgetenten  töbe  ban  3Öne  befcbulbinee  /  maer  té 
bo?entoelbenniffe  baer  ban  ftonbe  nemen  /  al#  ïjet 
bonbe  Menen  boo?  3ijne  epgéne  ambitie)  alle 
betraberpen  ban  rebellpe  /  tftecnen  tot  bet  bet* 
betf  ban  De0  Coninb^  perfoon  ful&tf  foube  mo* 
gen  mifbetflanb  b?oeben  in  be  boofben  ban  be 
Rebellen  /  en  alfo  Den  bifcourageren  ban  in  re  bo- 

men/ baer  DPbM  toifle  bat  in  alle  gepaffeerbe 
bebinbinge  /  baer  nopt  ftebel  toa*  bieeenig  ttoij* 
fel  of  fcö?upel  maebte  op  bit  poinct  ban  patboert 
te  ontfangen  ban  alle  boo?gaenbe  <©oubetneurss/ 
betoelbe  Daré  Commiffien  befcö?eben  Dabben  met 
Me  limitatie  ( 3ijnbe  bate  Commiffien  (aben  nk 
niet  fecreet  geDouben  taierben  in  een  bofe  /  maee 
gepubliceect  en  geregiflreert )  fo  bat  bet  opentlt> 
ben  bbjbt  bat  Det  toasS  een  loutere  berbicgtinge 
ban  3jjn  epgen  upt  be  fetteete  toeb^enöingen  3Ö5 
nejs  Derten/  al^boenniet  geopenbaect?  maer  bet 
macD  3ebett  ongelucfeeltjb  uptgelept  toó?ben  isjat 
3ün  oogenmetb  toa*  boo?  befe  pctboenen/  betoel* 
be  öP  25lunt  ben  iBaecfcbalb  /  (Cöomao^lee/  en 
anberen  gaf/  bat3tjnfo?ge  niet  minber  toa*  3tjne 
epgene  infltumenten  gerujl  te  (lellen  /  ban  be  rebellpe 
ban  Srelanb. 

$ocBtan$  toas»  baer  een  anber  poinct  om  bet 
toelbe  DP  ttotfiebe  en  betupgbe  /  Det  toelfte  toasf 
batDP  niet  foube  mogen  gebonbcn  3(jnaeneenige 
opinie  ban  ben  ïlaeb  ban  fjrelanb  /  gelüb  alle 
anbecen  in  febere  poincten  (aig  patbonnecenbe 
becraber*/  befluptenbe  oo?logeenB?ebe/  eneent* 
ge  anbere  p?incipale  Sllrticulen)  boo?  Dem  Dab* 
ben  getoee(l  /  ten  epnbe  bat  öp  ban  öem  fel* 
ben  foube  mogen  abfolupt  30'n  /  en  boifeomert meefler  ban  gelegentbeben  /  en  occafien  tot  bet 
bolb?engen  en  uptboeten  ban  3ün  epgene  bctcabe* lijbeepnben.  _     . 

Klöaer  na  bat  SP  eenmael  boo?  öarelfêatefteptg 
bpfonber  berttoutoen  en  gunfïe  tegen  bem  39n 
patent  en  Commiffiefo  b?eeb/  en  3üne  Höde  ben 
|ep?-6cacbten  fo  bolhomen  Dabbe  betbregen  als 
Dp  begeetbe  /  fo  toa$  baer  een  epnbe  in  3ünen 
cour^  banbentocfit  in  Det  $oo?r.  3©ant  3ijnbein 
gjtelant  aengebomen  /  Det  ganfebe  belept  ban  3tj* 
ne  actie  albaer  /  toasf  anbete  niet  ban  eenige 
bondige  onboeninge  ban  bien  tocïjt  /  met  een  in* 
tentie  (fobetbleeb)  in  Det  epnbe  ban  Det  jaec 
be  «ebellen  te  beDagen  en  belieben  met  eene  eer* 
ujbe  ©?ebe  /  en  met  bem  te  contracteeren  tot  fijne 
epgene  grootbept. 

^©etbalben  niet  lange  baer  na  bat  Dp  bet  3toeert 
ontfangen  Babbe  /  Deeft  DP  fiem  felben  b?ptotl* 
ligOlnö  getngageett  iu  eene  ontrjbcltjbe  en  on* 
bjucbtöaro  tepfe  na  punfler  /  een  repfe  nopt 

gep?os 



éoo. Vervoig  van  de  NcdcrlanJfc  Ooilo^cn 
gep?oponeert  in  ben  Haeb  bie  baer  toatf  /  nopt 
Daer  ban  bertoittigenbe  B^toacrts  ober  /  tot  Dat- 
fe  al  gepafleert  toaiff :  3&00?  toelte  repfe  bare 
SBajefteptg  i$ep2ftracBten  /  Detoelftc  bolftomen 
betjoo2ben  beramet  te  3jjn  getooiben  /  uepbe  be 
matlït  en  getale  tot  ben  groten  tocht/  gcquelt  en 
moeüe  gewaeftt  toierben  met  langb  marcheren 
te  famen  /  en  ben  JlQ02Derfen  tocht  in  bec  baeb 
beranberr  en  onmogelnft  gemaeftt  toiert. 

jBaer  nochtans?  ttoijffelcnbe  bat  ftp  ban  bare 
IRajttiept  mocijte  ontfangen  eenlcl)  ftaellfg  en 
uptö?ucftelnft  bebi  ban  boo2t  te  gaen :  om  fefter  te 
3ijn  i  t)\}  uerbolghbe  jijn,  boo2gaenbe  raeb  /  ban 
Ijem  feiben  te  fielten  in  anbere  ijanbelingen  /  en 
allo  ftelbe  bp  hem  feiben  toeberom  op  een  nfeu 
te  merft  in  bet  «*5?acffcftap  <©pftalep/  3ijnbe  ge- 
cefolbeert  /  gelhft  bet  openbaer  i$  i  om  be  gele* 
gent/hept  te  laten  boe?bpgaen/  en  bk  repfe  nim- 

mermeer geheel  te  Doen ;  3&e  boo2ftellinge  Die  BP 
öebe  op  bet  rechte  epnbe  ban  9Cuguftu$  /  niet 
anbertf  3(jnDe  ban  een  louter  fpel  en  fpotternpe  / 
en  fïrecftenDe  tot  beepnbenbienu  berftlaert  fullcn 
towben. 

jja  bat  bP  bemerftte  bat  bier  iBaenben  ban 
ben  Corner/  en  bsiebeelen  ban  De  armee  geconfu^ 
meert  toaren/  fo  bacbteRpbatbetnu  Dent(jbtoag 
om  fuift  een  ©2ebe  aen  te  gaen  hit  tot  boojbeel 
ban  be  föebellen  mochte  bienen/  en  alfo  tetoerften 
een  onberlinge  obligatie  tufTcften  (Cpróne  en 
Bem  feiben  /  tot  toelften  epnbe  bP  niet  ban  gele> 
gentbept  focBte.  ̂ p  babbe  albaermet  Bem  ni3ijn 
36rmcc  eenen  (CBomasf  3lcc  /  een  man  ban  eenen 
febitieufen  en  toetuenben  <ö5eefi/  en  eenen  Die  op 
eene  bpfonbere  toüfe  gemeenfaem  toas  getoceft 
met  €prone  /  en  ban  bem  oprecbtelijficn  bemfnt  / 
eneene  bienaberbnnt  terfiont  op  <£(Ter  opentlnfte 
Slebelipe/  geapp2eBenDeert  toert  ban  toegen  een  ber* 
ttoiiffeit  attentaet  ban  getoelb  tegen  be  perfoon 
ban  nare  H&ajeftept ;  bet  toclftc  bP  openbaer- 
ljjft  beftenöe  /  en  om  ïjet  toclfte  ftp  ooft  leeb.  <©acr* 
om  ooibeelbc  BP  bem  te  3tjn  een  bcnuacm  tnftru 
ment  /  fo  htht  fjp  %zz  eenige  acntoijfinge  ban 
fobanigeenaentoenfel  /  bet  tocifte  %cc  nfetfobaefl 
en  toiert  aengetoefen/  of  bet  toasf  fip  bem  bégre* 
pen.  Igp  gaf  ooft  o?D?e  aen  J^eer  Cb2ifroffcl  SMunt  / 
SfêaerfcftalK  ban  3ijn  SCrmee  /  %tz  te  licentie- 
ren  om  tegaentot(€p2one/  al#  fm  bat  foubc  ber* 
(beften.  iBaer  2Lee  bacbte  goet  cerfi  tot  (Cprone  te 

. .    *  laten  gaen  (bet  toelfte  niet  t?  min  toatf  met  De£ 

3  jBaecfcbalftüS  berfeftecinge)  eenen  gamee  iünotoD/ 
een  perfoon  ban  berltanb  en  genoegfaembept/  om 
te  onberfoeften  in  toat  termijn  en  humeuren  (€p- 
rone  alöboen  toasf.  «©efen  Énotob  fteerbe  toeber 

5>e€on>  met  be  boobfebap  ban  €prone  tot  31  ee  /  Detoelfte 
(Tic  toa.Ö  /  bat  indien  den  Grave  van  Effex  wilde  vol- 

i-l^'  gen  de  comploterie  van  Tyrone  ,  hy  wilde  den 
Grave  van  Effex  maken  den  grootften  Man  die  oit 

in  Engeland  was:  gil  b02bcr:  dat  indien  den  Gra- 
ve t'iamenfprekinge  met  hem  wilde  hebben  ,  Ty- 

rone woude  hem  overleveren  zijnen  oudften 

Soon  ,  tot    borge   voor  zijne  verfekeringe.   <©Cfe 
boobfebap  toierb  ban  ünotob  aen  glee  obergelebert/ 
en  toiert  boo?  3lee  ben  <0?abe  ban  €(Ter  meöe 
gebeelt  /  betoelftena  befe  boobfebap  3lee  felbe  aen 
(€prone  geb2uiftte  en  boo?  3ijne  onberbanbelinge 

(toat  anber?  ooft  foube  mogen  gefcbiet3ijn)  p?epa- 
reeibeenbifponeerbeöP  (Cpronetotbe  ffamenfp2e- 
ftiuge. 

ehente.  <gn  j,ft  öcftgcn  ban  %ct  toaiS  een  materie  ban  ber 

tmn  fcbulbigbept  in  mi)n  ̂ eere  /  alsf  3önbe  baerraebe 
beftoaertbp  mijns*  peeren  25etoaerber$f  alleenltft  tn 

9erc&  öe/cc  nature  (toant  be  boobfebap  ban  fónotob 
SS  toaö  ais  boen  nocb  niet  beftent)  Dat  toanneer  fip 
wS  p2etenbecrbe  €p2one  aen  te  ballen  /  ftp  te  boo?en 

larrtcu»  onöcc  be  banb  obereen  geftomen  toajS  op  een  t'fa* 
SZ  menfp2eftinge  /  mijn  Heere  ontftcnbe  bet  t'eene* pwi     maci  /bat  fip  %tt  opt  geb?uiftt  Baboe/  niet  alleen  aen 

V.  Deel. 

«pjone  en  Icpbc  bet  op  ©lunt  /  öcntocllien  Hp  iia= 
pernanbberfoebte  bat  te  toiilen  op  bcm  te  nemen    bin  ̂ ' 
pebbenbe  te  bojen  oenoegbfaemiili  bootten  fn  bc  ({\™ fehecljcpt  ban  alle  bc  partpen  /  toant  bn  baöbc  fSSi 
berftregen  bepbe  boo2  ïMimt  en  31c  uaibocnen,  ****** 
boo?  alle  bare  berraöerpcn  onücr  bet  grote  regel  g      ' ban  ̂ relanb  /   en  alfo  bn  feluen  bat  ontl-cn  m 
nenöe/  en  fp  3önöe  geparboncert  /  fo  toas  alles  ̂ :,1(r 
fefter.  N  °h 

Höacr  toanneer  bat  Cpsonc  boo2  befe  mibbelen  " riii.tr 
(beftalben  toat  anberö  bat  »Oob  beftent  te)  geu^c-  "lln", 
pareert  toatf  /  om  een  ffamenlpjcüingc  te  bcgce-  S£f' 
ren  /  fo  toajJ  bet  nu  oen  tijb  boo2  <C(Tcr  om^cm-  p-kooh 
feiben  te  ontflaen/  ban  alle  oe  benden  bcr  Co-  iat,Dcn- 
ninginne/  en  3tjne  epgene  beloften  en  emrcp2in> 
fen  /  aengaenbe  be  f^oo2bcrfe  repfe  /  en  met  al- 

leen fo  /  maer  ooft  te  hebben  be  eere  op  be  on^ 
gelegentbepbt  ban  lut  iaer/  3[jnbe  moer  2*00. 
fterft  te  boet  /  en  tye  honoert  te  peerbe  /  na  bet 
|^o02bre  ongelun  ban  ©eer  Comcrjfli  Cliffo?b  /  in 
be  boogljbe  ban  be  bobaerbpe  ber  nebellen  /  om 
boo?  te  nemen  Ijun  aen  te  ballen/  en  baer  na  bat 
be  b?ebe  en  be  reputatie  ban  ben  perfoon  ban 
mön  $|eer  ban  €ffet  fooöonigft  toajS  /  batfe  ijem 
ben  moet  bebe  ballen  /  en  bcm  berbinöerbe  cene 
t'famenfp?eftlnge  te  foeften  /  en  bit  toaö  bet  einbe 
baer  op  i)p  miftte  in  be  rcife  ban  September  / 
3ijnbe  een  louter  mifb?ulft  en  b?ababe  /  en  niet 
ban  aenloftfelen  alleenlijft  tot  be  onberbanbelinge/ 
betoelfee  toajj  be  eenige  fafte  op  ietoelfte  lm  facb. 
3©ant  €fft%  lOOpenbe  nu  tOt  be  Caraftrorhe  ,  of 
get  (aetfie  beel  ban  tik  Cragebie  /  om  ber  toelftcr 
toille  \w  Quam  op  Bet  fConcel  in  5[rlanb/  foo 
toieffen  fijne  berraoerpen  tot  cene  toeberrnpig- 
bent.  ïDant  toetenbe  boe  onbienfrigb  bat  Ijet  boo? 
bem  toa.ö  om  te  communiceeren  met  eenige  <Cn- 
gelfen  /   feiben  ban  Die  gene  betoelfte  BP  alter* 
meefl  betroube  /  en  BaDDe  gemeent  te  gcb2iuftcn 
in  anDere  bcrraDernen  :  m>at  Iip  bope  Babbe  ban 
te  Bomen  rot  eene  öber-een-ftominge  met  (Cprone/ 
bm  boo2  Bem  bulpe  te  bebben  tot  bet  ufurperen 
ban  ben  ftaet  alhier  /  ( niet  om  bicö  toille  bat  bet 
periculeufer  toa.07  Dan  De  refïe  ban  3ijnc  berra- 
Dernen  /  maer  om  Dietf  toille  Dat  bet  batclyftcc 
toaiés/  en  eeniger  maten  monfïrcutf/  Dot  bP  fouDc 
confpireren  met  fuift  een  ïïebel  /  tegen  ben  tocl* 
ften  BP  boa£  gefonben  /  en  Daerom  mtclite  abon* 
tuiren  De  genegentbeDen  Der  iKenfcben  ban  ben 
te  berb2eemDen )  foo  leibe  BP  Bier  op  toe  /  bat 
baer  mocBtc  3ijn  /  en  foo  toog  Doer  ooft  cnocr 

Den  febün  ban  onDerbonbelinge  /  een  tuffebcn  ge- 
ficBt  en  p?ibatc  conferentte  tujTcöcn  €p?one  en 
Bem  feiben  alleenlift/  fonber  een  ber  De  perfcon  toe 
te  laten.  €cnen  b2ecmbcn  courjö  aenmctl»entjc/ 
met  toten  bpbanbelbe/  bpfonDcrlnft  aenmcrftcnbe/ 
toat  boobfebap  ftnotoD  geb?ocbt  BaDDe/  betoelfte 

Bem  eerDer  getupgen  tot  bem  foube  boen  roepen  Beb- 
ben /  ban  getuigen  te  bermijben.  Jfêaer  bP  3b«bc 

allcene  getrouto  3ijne  epgene  epnben  /  Dcfpenfeer* 
De  iicbtelnft  ban  alle  ftilfec  confiberatien  /  neen  / 
baer  toert  fulfte  een  fo?gbbulbige  02b?e  geboubeu/ 
Dat  niet  een  perfoon  een  tooo?b  ftonbe  boo?en  bon 

't  gene  bat  tuffcBen  Bun  ttoeen  pafTccrbe  /  gelijcft 
ban  toegen  bat  be  piaetfe  ge02bonncert  cnbe  gc- 

b?upftt  tot  De  t'famenfp2eftinge  foobanigb  toaö  / 
Dat  Daec  De  Diepte  ban  een  ftleinc  toaterloop  tuf- 

feben  ben  bepben  toa$/  ietoelftcbcDc  Datfp  eenig- 
fin0  lupDe  paften  /  Daer  toaren  feftcre  «upterö 
geo?Donneert  bp  c?D2c  ban  efdx  1  om  alle  man 

een  grote  fpatieban  De  piaetfe  af  tebouDen. 
»et  iö  toaeraebtigb  /  bat  De  BepmelicftBepbt 

ban  bic t'famenfpicftlnge/  geljjft  bie  bcm  temeer- 
ber  b?pbepb  tot  berraberpe  gaf  /  alfo  marb  bic 

eenia  menfebe  te  meerber  b?PBcpb  geben  ban  na* 

Denften  en  onberfoeft/  toot  alfboen  tufffben  bun  ge- 

banbelt toiert/  info  be'cl  altf  geen  bing  ftan  getoe* 
ten  to02ben  /  ban  boo2  bet  berbacl  ban  een  ban 
Benttoee/  'tfp€fTcrof€p?one,  mu 



feaS Het  fcvetietidertichfteBoek 

i^oo, 

iuiex  nare  was  ,  emyujuc.  *».—»-/-- 

het  eene  fwaerd  foude  nalaten,  meenende  dat  die  genü(W 

van  Yrland,  tot  dat  hy  het  andere  badde  
verkre-  ©,, 

gen  in  Engeland:  en  dat  hy  hem  foude  brengen  
om  **; 

te  dienen  f  alwaer  fy  fouden  hebben   andere  ma-  %
&m 

nierè  vin  buit  dan  koeyen  :  en  biergelnRe  rebenen  »ug
to;. 

Cn r«SiSÏÏ  Xee  felle/  C^*'^^™^ 
gelrth  t*bo?en  berfelaert  10/  met  fcpeone  toe  

; 

of  D?ie  Dagen  /  op  rngn*  peeren  fow moe  /  en  ̂ ^ 

habbe  fiem  ciefonben )  Ijceft  bat  bebenb  onber  39-  tm 

RLntf:  Dathy  wifte  datdenGrave  van  g»* 

Effex  en  Tyrone  een  waren,  endatfe
  defelve  cour- *«• 

met  eenen  een  /   «»  y*nj««"**  yv»  vr  «~~  ~,  ̂ ~ 
©c  «la*  Ijpfonöete  tijben :  Dat  hy  binnen  twee  of  drie  maen 

™*m   den  foude  fien  de  grootfte  en  vreemtfte  verande- 

©(Hem  ringen,  die  hy  oit  in  zijn  leven  fag,  o
fhemkonde 

©arren  inbeelden,  en  dat  hy ,  den^roorfeiden  Tyrone ,  eer 

525*2!  lanee  hoopte  te  hebben  een  goed  deel  in  Enge
- 

a°n?  land  Bier  mebe  bomt  ten  bollen  mem  tjet 
ui  berfiael  ban  fttcljarb  2ö?emingam  een  poelman 

Ztïm  ban  öe  ̂ ale  /  bebbenbe  geoaen  tönem«a«e 
ÏÏ&*  ontrent  Sn  fdb»  tö*  aen;  f^J*%$£l* 
lanbret  richten  fn  een  fafce  ban  lanb:  beïjalbcn  bat  2&p 
te  ®ie'  minctam  bteegehjbe  rebenen  eberleberbe  ban  <Cp* 

Een  ̂ SnWöSwien:  maer/niettoat€pronet>op* 
me*  al' te/  maer  toat  (Cprone  tjaööe  Delooft  in  befetooo?; 
*aer'     oen  /  Dat  hy  hadde  beioott  ( men  fian  bennen  aen 
S<*  ta»'Ü)fen)  zijn  aenfichte  eer  lange  in  Engeland,  te 

SS»,   vertoonen  ,    weynigh    tot  het  goede  
van  Enge- 

gamma"n  ann&efe  generale  öingen  bomenbe  immebfatelib 
fit  ban  bet  *appo?t  ban  (Cprone  felbe  /  m  tot  meer, 
8?  öe  parttcularitept  getroeften  in  eene  conferentie  / 
*«»  aefiauben  tuffcljen  öentgeere5pu0|fêo?rtce55aron 
?¥'  San  Hifefnatoe  in  JBunfïee/  en  eenen  (Cbomag 

!t' .  5&o*  een  perfoon  toe!  geaebtet  /  teeftonbt  na 
■21*  «et  MJ.  «Bt^ïS  ,c52PSff 

Jfcaeraibcetoelbatbaer^^ 

fen tegen  W  ober  befe  berraberpen  /  en  bat  bet  het  eene: fwaerd  foad«  n^f°^  badde  verkrc.  %T* 

eene  noöelofe  falie  fouDe  toefen  /  om  bem  mm>  van  Yrland ,  tot  dat  hy  het  anae^  ̂   ̂ ^  ^  ̂  

ber  De  berraberpte  la(ie  te  leggen/  totóntflajöacc 

na  fo  groot  toasi:  noeïuangom  ber  toaerbetö  toü* 

lefoté  liet  goebbatbetoerelb  tocte/  toat  batter  ge- 
tuigt id  aengaenöe  be  rebenen/  fefciften  en  ber* 

fiaiingen  ban  (Cprone/  terflonb  bolgenbe  op  oefe  con* 
feremie/enbotfeooKtoaerneme  toatter  gebolgtw/ 
btfgelijr  op  be  beflfefoen  ban  €ffer  felbe. 

21len  (toones  ftjbe  gebeurbe  ftet/  ö«  op  öen 

jupllen  bag  na  bat  <ZW  Quam  tot  net  «of  ban  €n j 

aelanbt  /  €p?one  bebbenbe  t'famenfpjefctnge  tnet 

P  SBfufm  3©ar«n  te  2innag  /  bp  toege  ban  l^gyg™  ̂ ï^?Srt«5T^ÏÏÏÏ"wS««ii^"««  »» Sfcourü  fjcm  bertelbe/  en  berbanb  fiem  ba« lin  w"Ig{'JJ  PSmoet/  enftbinte  sjmk  pjooref* 
met  eenen  eeb  /  en  öeröaelbe  bet  op  ttoee  o^e      ™ "ffifS^SÏtt  ontfangen  congratula- 

en  b?oegö  bem  felben  in  allen  btngen  aW  e
enen  We 

eenigennieutoen  <©eefl  ban  öW  w  couragtet
j^m 

^ffaenb^banben^abebanC^ &m  na  öeflt^men(5^^^?2«^ 

toeainae  en  motect/  't  toelfee  alïjoetoel  BP  fonpec 

Xel  »  bo  en  n  3Ön  bertegeberberabc  
babbe: 

noc&  bleeb  bet  bat  W  om  geenbtngupt  
b?afc/ 

om  met  pmant  baer  ban  te  ftwenen  /  nle«  uat  bp  
In 

3ün boo?nemen  toel  bebefitöljt  en  yx^jmi boo?  be  ffamenboegfnge  en  W^nJSÏÏLiS  *a 

toeiae  bP  in  «ptone  banb  op  öaw  wnfewutt.  ̂  

S?^«ffBe»8e»^^ sesasae 
toelne  tot  hem  felben  gefpjoben  toaji  /  be  fubfian-  9mtt 

tie  ban  toelbe  bebemenifTen  tf  Uefe :  p« :  een  wei-  jmjb 

nig  voor  mijns  Heeren  overkomfte  m 
 Engeland I ,  ftaniu 

by  het  Cafteel  van  Dublin,  alwaer  Heer  Chriitor-  gene  fi( 

fel  Blunt  gequetft  lagh,  zijnde  d^0*^™'  gg» 

trocken  geweeft  van5Reban  een  Cafleel  ban
  Tho-  mm 

©c» 

fe^SS  SSöcrsEg &  *    ronf  babbe  gef£b?etoen  aen  ben  berraberfen
  naem 

m^'  ̂ abe  ban  Wmonb  /  om  bem  te  infojmeeren/ 

bat  öe  conbitie  ban  bat  contract  tuflefjen  (Cpcone 

en  €(TeC  toatf  /  Dat  Effex  foude  Konin
k  van  En- 

geland zijn  :  en  dat  Tyrone  van  hern  foude  ho
u- 

den de  ccreenftaetvan  Viceroyvan  Yreland  :  En 

dat  de  proportie  van  foldaten  ,  dewelke  T
yrone 

tot  Effex  foude  brengen  of  fenden  ,  foude  w
elen 

_  ,   8000  Yren.  H9et  fa  toelbe  ten  bollen  ober-ee
n 

öau  aa<cob  ïtenotobe/  betoelbe  5Dnbetn  crebpt  met  <©tonp 

S^ho  llKac  fioorp  boo?naem|te  ban  be  <©mooress 
 /  tn 

ftno      Slier  /  aebjuibt  toierb  m  een  3ecretarlu0 
boo?  bem  /in  bet  fcfcöben  nan  jeencn  ®l|ef  «n 

masL.ee,  en  xijn  wuuuiug  6*..»w — —  ^     ^mr 

ment  dat  geweeft  hadde  mijns  Heeren  van  Southam-  
£„«■ 

tons:  den  Grave  yan  Effex,  den  Grave  va
n  Sour-  «Sta 

hamton  met  hem  nam  om  Blunt  te  befoeken  ,  en  b(  €ff( 

daerniemant  tegenwoordig  zijnde  dan  fy  drie,  mijn  boo?
ar 

HeerevanEflextothem  feide ,  dathy  het  nu 
 nodig  men M 

vand  voor  hem  om  in  Engeland  te  gaen ,  enaatny  ïanDle 

methemwouderaedflaen  van  de  maniere  van  zi)n  tranfP6 

gaen  ,  nademael  hy  gerefolveertwas  om  te  gaen
.  teceoj 

En  daer  op  fteide  hy  hem  voor  ,  dat  het  hem  goet  bflnï|t 

dochte  met  hem  te  nemen  van  de  Armee  m  ïr-  lanb  / 1 

land ,  fo  vele  als  hy  bequamelijk  konde  over  voere
n ,  eetera 

ten  minften  de  keure  daer  uit,  tot  het  getal  yan  twee  ̂ ^ 

of  drieduifent  ,  om  veilig  en  goed  te  maken  fijne  pEfffj« 

eerfte  aenkomfte  op  den  oever  ,  van  voornemen 
 fn  «n 

SS  bem  /in  *]^**^™W    ^é^^e  doenFl^n  in  de  Haven  van  M  il-  -*, 
Cprone  /  ter(lonb  na  Wjt^njJ  t^mSÏ    tord  in  Wales ,  oi  daer  omtrent  :  niet  twijfrelen-  b£' 
m  einbe  ban  toelfeer ,  b  tef  toa0 1  Tej«m«na   tord  in  w     ̂ ^  ̂   ̂ ^  fo 
e^nie  licht  van  de  fecrete  over-eèn-komm

ge  tuf- 

fchen  den  Grave  van  Effex  en  Tyrone,  dathy  d
en 

Pefeiden  Owny  zijnen  cours  daer  na  moc
hte  for- 

ceren welben  Wief/  met  bo?bere  injruttten 

tot  bet  felbe  epnbe  /  in  be  tegentooo?btgbeib  ban
 

Snotoöe  obergeiebert  toa^aen  (Cutlag  mc-m
^ 

bp  /  een  man  ban  bertroutoen  met jwwij  1 Jf 
toelbe  eene  anttooo?be  ban  (Cprone  toeber  b?atbt/ 

ben  inboub  toaer  ban  toa0 :  Dat  den  Gr
ave  van 

Effex  was  over-een.grkomen  om  zijn  deel  te  nem
en, 

en  dat  fy  hem  fouden  helpen  tot  de  conquefte
  van 

En4eaenrbeneben/  bet  tëfeerfefeer/  enbetupgtban 
berfcftepöengelooftoeerbige  perfonen/  bat  terflont 
op  befe  t'famenfp?cninge  /  baer  bloog  toijb  en  b?eeb/ 

geliicft  bonhen  ban  bit  bier  (ftct  toelbe  niet  ge; 
fchiebe  /  aengaenbe  (Cprone  foo  feer  om  bet  fe» 
creet  te  houben  /  atëbettfflTeïbebe)  im  algemei; 
ne  en  opgenomene  opinie  /  bie  ficb  op  en  neber 
toenoc  in  be  monöen/  bepbe  ban  be  betere  en  mtb^ 
belbare  foojte  ber  öebellen:  Dat  den  Grave  van 

de  ,  of  fijne  Armade  foude  binnen  korten  tijd  fo  «n  te
 

toenemen,  door  de  gene  die  tot  hem  fouden  ko-  ̂ ^ 

men  ,  dat  hy  foude  bequaem  zijn  ,  om  met  fijne  gfnnc  , 
macht  tot  Londen  te  marcheren  ,  en  maken  zijn  ört  «c 

eigene  conditien  als  hy  foude  goed  dunken.  Ma
er,  (foi. 

beide  Southamton  en  Blunt  rieden  hem  defe  entre- 

prinfear.  Blunt  allegerende  het  perijkeldeflelven, 

en  dat  het  hem  hatelik  foude  maken  :  en  Sout- 

hamton hem  t'eenemael  van  dien  cours  af  raden- 

de op  defelve  en  vele  andere  redenen.    Hoewel 

Blunt  daer  op  hem  veel  meer  rade  tot  eene
n  an- 

deren cours  ,   dewelke  was  uit  de  Armee  te  tree- 

ken  twee  hondert  eenige  refolute  Edellieden  ,  
en 

met  defe  over  te  komen,  en  alfo  hem  meefter
  te 

maken  van  het  Hof,  en   zijne  eigene  con
ditien 

te  maecken.  3©elbe  beftenteniffen  futt •  3nn  bat 

baer  tipt  licbtelijb  I*  af  te  nemen  /boo?  toel* 
he  een  goebe  boo?fienigbepb  <0ob$  fp  aen  ben 

bagb  geftomen  3pn  :  3©ant  fp  bonben  met  ge^ 

b?upcBt  toojben  /  ten  tijbe  ban  be  aPP?ebmfie 

ban  GW*  om  fym  baec  mebe  te  beftoaret^/ 



i6oo. Vervolg  van  de  Nederland/e  Oorlogen. 
om  Dttf  toille  Datfe  eerfï  na  fijnen  DooDt  uptgebo^ 
men  3ijn. 

©ere>  ifêaer  J£eer  CbJtfroff el  23lunt  ten  tijDe  ban  fijne 
pSifftïE  onaerfoefïtngc3i)nöc  üefcljuiöigöt/  Dat  Den  eaabe 
f  ban  Cffer  bet  felbe  gefcfueben  ïjaöDc  onDer  3ijne 
uunt  tjanö/  Dat  ijp  getoeeft  baöbe  eenen  Principalen  aen; 
E  r£  Wffer  ban  ijem  tot  3ijnc  berraDerpen/b2ah  met  betoe- 
uW  Qlnge  Uit  in  Defe  rebenen  /  Dat  hy  dan  mofte  gedwon- 
icfcinge'  gen  worden  te  ontdecken  ,  wat  vordere  faken  dat 

fff/00'  hy  mijnHeere  noch  niet  gefeit  hadde,  en  begeerde afC  tot  dien  emde,  (op  dat  de  tegenwoordige  procedu- 
joj  öp  ren  niet  fouden  afgebroken  worden  )  tefpreken  met 

iSte<len  Heere  Admirael  en   Mr.Secretarius,  na  zij- öe      ne  onderfoeckinge ,  enalfoguam  ï)p  feer  natuer* 
grffp  lijnen  en  feer  bjptoiüiglbbcn  te  ballen  in  Defe 
JSen'  3Öne  beftenteniffen  /  Detoelfte  inbten  Dat  men  goeD 
' " '    geDacbtljaDDe/  om  Die  te  Dien  tijDe  openbaerlijb ban  ftem  te  onDerfoeben  /  Ijp  fouDefe  obergele* 

bert  ïjebben  boo?  fjjne  obertupginge.    €n  De 
felfDe  bebenteniffe  DeDe  f)P  naDerljanDt  ooeft  (ten 
töDe  ban  3ijne  erecutie)  fiantbaftelib  en  met  eene 
bolbomene  berfeberingc  /  in  een  particuliere  Dip 
tourov  en  ging  Daerop  totterDoobt/  altoaer  nopt 
eenig  menfebe  mfnDer  b?efe  betoonbe  /  nocb  een  gro* 
ter  refolutie  om  te  fterben. 

€n  De  felf öe  materie  alfo  ban  Jjem  bebent  /  tovert 
Defgelör  bebent  met  De  felfDe  omftanDigbeben 
ban  tijDt  en  plaetfe  ban  ̂ outfjampton  /  jpDe 
bpfonDerlijben  Daer  op  geejeamineert. 

3ülfo  Dat  nu  De  toeerelD  toel  aan  fien  febert  Boe 
lange  mijn  ̂ eere  Den  Cfcabe  3ijn  mom-aenfiebt 
afgeDaen  ijeeft  /  en  be  fecreten  ban  3ijn  bette  ont* 
bebt/  aen  ttoeeban3ijnealDetbertrout(te  bjienben/ 
ballenDe  tot  Der  onnatuurltjbe  en  berbloebte  ber* 
raDerpe  /  Daer  toe  alle  fijne  boo?gaenDe  actiën  in 
3#n  «Ëoubemement  in  §p2lanD  /  en  <*Bob  toeet  boe 
lange  te  bojen )  niet  ariDersS  Dan  inleiDingen  toa- 
ren. 

©en      flBaer/ bebinDenbe  bat  Defe  ttoeepetfonen/ De* 
letuan  toelbebp  gebacöt  DaDDe  alDerboo2lifeft  gebonbente 
ei  ban  Ö*^"  öön  alle  be  refte  /  ̂ outbampton/  toieng 
tuptc.  berplaetfinge  f)P   3(jn   epgen   mtfgenoegen   ge* 
i?m»  mae&t  *)aDöe  < Öeboenöc  Sem  gefielt  fonDer  ttoij* 
™m,  fel  tot  Dien  elnDe  /  om  oo?fabe  ban  mifgenoegen 
nbüui^  te  btnöen )  en  ©liuuv  een  man  Die  fo  frout  in 't 
!»?  aenbangen  en  berquifttg  ban  3ijn  eigen  leben  toaö  / 
J*  ( gelijb  lip  öem  felben  befefceef  aen  ijet  perb)  geen 
.out»  benagen  in  3jjn  boomemen  baDDen  /  en  baer  bp 
«mpron  obecieggcnüe  /  boe  feouDeflijhen  bat  Op  anberen  ge* 

BrS*  <nu  f°UDe  toinben  /  Die  ticin  fo  na  niet  toaren. m  Tjec  €n  Deröalben  bomenDe  tot  Den  aacD  ban  25lunt 
mt'  om  Ijet  l^of  aen  te  taften  /  fo  acjfjterbolgbe  bP  ce 
!jjcf,  complotcrpe  alfo/  en  rjuam  ober  meteenuügele* ïnöare  fen  gefelfcijap  /  ban  Capirains?  en  ©oluntarien/ 
Ne»   en  foöanigen  /  Die  Ijp  Dacbte  Jjem  alDecmeefl  toe 

eeiuge  ban  fijn  pmicipaelfle  X>2icnbcn  mocfjttn  be^ lozgen/  boo2  De  bulpe  ban  Dien  iiPtfcljot  /  en  Dat 
refoliut  gefelfcbap  /  bet  toette  l)P  ober  o«l)2ac4jt  ijab- De/  IjemtocDertebeilofjfen. 
mm  bet  boo?tocnDfel  ban  3öne  eberbomae  toaö/ ban  D002  De  braebt  ban  fnne  eigene  tmentoooj* 

oigliciDt/  en  aenraDmge  /  bare,roti)cfïrpttcmo; 
gen  bebben  betoogen  /  en  rjetroehen  cm  aen  ie 
nemen  fulbe  conDiticn  ban  b2cDc  /  n!ö  ban  De= 
toelbe  \)p  gecontractccrt  DaDDe  met  (Cpjont ,  ut 
3üne  p?ibate  onöerbanDelinge :  bet  toclbe  m  Der 
DaeDteenigfmö'noDig  toasi/3ij:;De  Den  boo2nacm* 
(ten  2CrtljÜCl  Daer  ban  /  Dat  daer  fou  Je  welen  eene 
aJgemeene  reltitutie  aen  den  Rebellen  in  Yrland, 
van  alle  hare  Landen  en  goederen ,  tot  dewelke  fy 
eenig  recht  hadden  konnen  voorwenden  ,  alvoren 
fy  tot  hare  Rebellie   uitgebroken  waren  :  fonDet 
referbatie  ban  fulbe  lanben  /  betoel&e  bp  rcte  ban 
Peclament  ober  gebraclittoarcntot  De  Cronc/  en 
alfo  met  €ngelfen  beplant  /  bepDe  in  Den  ti)De 
ban  Coninginne  iKaria  /  en  feD;rt :  en  fcnDcr 
onDerfcïjept  of  banbentijb  ban  baer  boo2rgaentot 
öebellpe  /  of  De  nature  ban  bare  mifDacD  /  of 
anDere  omftanöigljepD  /  in  Der  DaeD  bier  toe  (Irec- 
Hcnbc :  bat  alle  De  gocDe  onberfaten  ban  De  Co 
ntnginne/  tnfjet  meefte  Deel  ban  De  ̂ obinticn/ 
berplant  fouben  ;nn  getoo?Den/  en  Ijet  3lanD  ben 
Rebellen  ober  gelaten. 

3Cl0Defen  mantoa0Obergebomen/3ijnf)erte  al* 
Du$  3(jnöe  belogen  met  becraDerpen  /  en  bent 
felben  aen  bare  ifêajefiept  p?efenteerDc/  fo  belief- 
De  bct»6oD/  in  3ijne  bpfonDere  boo2fieniggeit  ober 
bare  iBafefleit  baer  te  leiDen  en  befmm  in  nare 
p20ceDuren  tegen  bem/  in  eenen  engen  toen!)  ban 
bepligbept  /  tuffclicn  ttoee  perijchelen.  3Dant  aen 

b'een  3tjDe  liet  bare  |Baie(tept  bem  niet  in  b?p» 
geit  /  Doo?  Detoelbe  bP  geiegentbepb  moebte  ge* 

babt  gebben  om  3ijn  boo?nemen  in  'ttoernte  frel^ 
len:  nocb  aen  D'anDer  3(jDe  liet  fp  bem  niet  bomen 
in  eenige  fulbe  nature  /  Die  bem  babDc  mogen 
aentoijfen  of  betebenen  002fabe  ban  Defperatie  ban 
3ijn  tócbcrficrcn  ten  J&obe  en  totgunftc.  <Cn  alDti.ee 
Ut  miDDcl  ban  fijn  tegentooojDtgeboooïjcit  3ÜnDc 
toeg  genomen  /  en  be  bumeuren  niet  gepo2ret  / 
fo  btel  Defefaccbin  (ïaep/  entoaef  Den  D2aeD  ban 
3ijn  boo2nemen  afgefneDen.  a©ant  /  bomcnDc 
ober  omtrent  bet  epnfce  ban  September  /  en 

Ijem  niet  getoeigert  3ijnbe/  acce^  en  t'famenfp?e- 
binge  met  bare  naajefïeit  /  en  3ijnDe  gecomman.- 
Deert  aen  bare  Camee  ten  J^obeboo?  eenige  Dagen/ 
en  mn  Daer  tot  Den  ̂ eere  25etoaerDersf  §up#; 
fo  toiert  Ijet  geïjouDen  /  Dat  Defe  Dingen  geen 
guaDe  tebenen  toaren.  (Sen  bupfc  ban  mijn  $eer 
25etoaerDer  bleef  bP  /  tot  fommige  Dagen  boo? 

^aeffeben  toe  /  en  Doen  toiert  bp  geb2acljt  tot 
geDaen  te  3ijn  /  en  alDer  refoluitft/  alöoetoêlban  3tjn  epgen  IjuiiS  /  onDer  De  betoaringe  ban  ̂ ecr 
3ijn  boo2itemen  niet  toetenDc.  2filfo  Dat  eben  op  1  fticbarD  25accblep  /  en  tn  Dier  mantccen  bleef  b? 

Dien  tijb  een  pegclijb  aenmerhte  /  en  bertoon- !  (leetjSboojt  tot  bet  epnbe  ban  Den  termijn  Der  nabol 
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bert  toaö/  toatDocb  De  oo?fabe  moeïjte  3ijn/  Dat 
mijn  J^eere  Den  <©2abe  fijne  bpfonDerlïe  b?ienDen 
en  nabolger.ö  ban  bare  Compagnien  afgetroc* 
ben  baDöe  /  betoelbe  tym  tot  aenfien  en  miDDe- 
len  DtenDen  /  om  bem  ober  te  béngen,  ifêaer  fijn 
boo2iiemen  (gelrjcft  te  bo2en  00b  eenöDeeliS  aen- 
geroert  tëj  toaö  Ditte :  Dat  inDien  bp  30"  O^oot* 
ïjept  in  ï)tt  ̂ of  bcfjielt  /  en  niet  aengetafi  toiert 
( ten  aenfien  ban  Den  ellenDigen  en  beblagelijben 
(taet  Daer  in  bp  f  2lanD  liet  /  D002  Detoelbe  bP 
Dacbte  Dat  De  opinie  Ijler  fouDe  3ijn/  Dat  men  fij- 

nen Dien|ï  niet  bonDe  ontberen  /  gelijb  bp  boibo? 
men  rebeninge  maebte  Dat  men  niet  fouDe  Bon- 
nen)  Ijp  alö  Dan  op  De  eeefte  gelegentbept/  toou* 
De  in  't  toern  (tellen  fünen  aenflacb  ban  baresS 
IBajefieitjf  perfoon.  fjnöien  bP  in  Den  ®oom  of 
in  De  gebanbemfife  gefet  toiert  /  ban  toegen  fijne 

beracïjtingen/  (toant  bebalben  fijne  anDere  beracb* 
tingen  /  fo  guam  ïjp  ober  erp2e|Telpen  tegen  fiet 

genDe^2pbulDigbept. 
30ant/  bare  ffêajefïcpt  alle  Defen  tjjD  oberften^ 

De  fijne  fauten/  met  De  ooge  ban  bare  puncclijbe 
gunfie/  enongeernetoilletiDe  boo?Deel  treeften  ban 

3(jne  groote  mifDaDen  /  tn  anDere  nature  Dan  al«J 

beraebtingen/  refolbecrDe  tegen  bem  fo  te  pjoceDc- 
ren/  Dat  bet  mocfite  (treeften  (om  bare  flIQaje* 
fleptjES  to002Den  te  geb2UpCben )  ad  correclionem ,  & 
non  ad  ruinam. 

jfêaer  noebtaaö  naDerbant  /  omtrent  bet  em^ 
De  ban  Den  bolgenDen  termijn  Der  <D2PbulDigbept/ 

om  De  toerclt  DiesJ  te  beter  te  bolDoon/  en  De  op; 

roerige  gerucfiten  en  libellen  te  beDtoingen  /  Detoel^ 

be  tot  3ijner  ontfcbulDinge  gedropt  toicrDcn  /  en 
om  te  onDerbouDen  een  fo?me  ban  juftttic/  al  eer 

bp  in  bolbomene  b2Pbepö  fouDe  gcftclt  too?Den: 

fo  bebaegDe  ïjet  ïjare  jUSajeflept  te  belepDcn  /  Dat 

Daer  toe  Ijaren  fecreten  ftaeD  nocb  bpgebocgbt  fouDe 

too?Den  /  eenige  pecfonen  uptgebofen  ban  baren tingen/  \o  guam  w  o««  *wmv»»mn  "»"'«:'   ZZT   *n  han  haere  ïlecbtcrö  ban  De  3©ct/  en 
berboDt  ban  De  Coninginne  onDer  Daer  &Wtt){  3*^/  enbannaere^tecnwe  

v«u  w  w*  /^ 
V.  Deel, ff  ff  3 



o3° 
bat  boo?  ïjenlieben  fijne  ̂ ^a^^^ 
ban  3ijne  tnfltuttten  /  nopenöe  Den  #oo#uMcn 
tocbt  en be  maniere ban jijn* banbe  Itnge met  Cg; 

ronê/ en3iinoberftomen/  en  het  Der  aten  ban  
het 

tfonin&rhcftcban  $2lant/  contrarie  het  
bebel  ban 

fiaw  ÏÏTuttöCteucht/  foo  toel  boo?  berfegeltnge 
Kban  onber  ïjare  Coninchlijne  banö.  en  ftonet 

alööoo?  eenen  feer  blnöenbcnen  Ktatnttgen  b  
tef 

in'tbpfonöer  aen  hem  gefch?ebcn)  foube  berïjoo?t 

to02öen  /  met  bepatinge  no$tan*  bat ftp  net  
fouöe 

beftoaerttoo?öcn/  meteemg  potnt  
ban  ongeiiou- 

S  aiwpf  enmetselijfte  gunfte  tebetf  ellen/  bat  
ftp 

2 e?foube  on?ermaecl,t  tooien  in  be  openbare  
en 

02öinarePlaetfebanöe  miföaöerS  
tnbe&tarre-fta* 

Het  fevcn  en  dertigfte  Boek. 

téoc: 

een  balfefien  leugen  en  loutere  berftermge  /  bat  fijnen 

Dicnfl  geiajtert  en  beractu  toert  /  en  bat  bet  berb?e*
 

uen  ban  bc  lD:cöc  banöel  geftouöen  te  ©oulton/ftem 

fcheeuteegereeeftent  en  op  hem  gelept .te tooien/ 

baer  nochtans  genen  fcbijnbaneenfulfte  fahetoaö) 

alleenlijcb  om  hem  af  te  treeften  ban  anberen/  en 

hem  aen  mün  fêeere  ben  <a?abe  baft  te  maeeften  /al* 

üoetoel  bat  ftp  hem  niet  communiceerbe  eentge 

pacticulacitetten  ban  mjjng  peeren  öeffepnen  tot  al 
een  goeöetoijlebaerna. 

IBaer  mijn  l&eerehebbenbc&eftee&t  Bet  epnbe  ban 

ben  &omer(3ijnbe  eenen  p?ibatentijö/  al0  een  pe* 

gelncft  upter  ftabtroagen  becfp?ept)  inftetötgefte* 

renbanujnepgengeöachten  /  met  be  ïjulpf  en  con* 
ferenttebanlBeefter  Cuffe/  flelben  toel  haetf  teu nier  /  ban  betoelft^^ 

tenttalenenootmoebtgentmef  WW  «™0;/ "l    ©errabeWen  Confpirateurg  /  'ttoelcftetoag:  Ve- 
iö'móciitëaefpaertte02ben/  ais  {jet  gene  ftet  toel; 

ft  K  a ttö? fouö  ocanetfl  hebben  /  geltjft  
l)P  af* 

ftrmeTrbe/  maerineene  heimcltjcftec  mani
ere  ten 

KbaiiraMeerebetoaerber.  Socftöe  
toerftuv 

Cjëbanb  fnuenüebiealbaer  tegen  tjem  paf
jeerbe 

toad  niet  meer  ban  eene  opff  ljo?ttnge  ban  be
oeffe- 

i£erraber0enConfpirateur$  /  'ttoelcftetoag:  ve- 
len te  bereyden  en  weinigen  te  communiceren ;  ett 

na  be  maniere  ban  be  jjfêpneerberg  /  haer  bufpoebec 

gercet  te  maften  /  en  't  felbe  op  fijn  plaetfe  te  (lellen/ 

en  ban  op  ben  reenten  tobt  het  bier  baer  in  te  fleec* 
ben.  g&erhalbenbeeerfle  aenmereftinge  toatf  ban 

^^^™™$^*Zi SrtSS   ̂ V^Üm*m bacljte  beauacm  te ntngeban  cenige  ban  fijne  offic  en i. «ten »"««»   'toeeft|r,  omötcte  treeften  om  ban  fnne  partpe  te 
&  /  (CfTer  bte  tjem  felben  feonbc  heranbe

ren 

tn  alierlep  gebaenten  boo?  eencn  tijDt  /  ten  alt Jt; 

upte  ncn  begeerigft  3Ünöe  (gelijcft  liet  nu  b
lijcftt  upt 

fiet  n  boloïi)  ominb?Pöept  gettelt  te  too?b
en/  om 

fijn  boo?gSenbe  boo?nemW  in  't  toereft 
 te  «lellen  «n 

^at^en?opntel»atln«meimtmf
ttj«»ag 

foube  boo?  b?  jben  ban  W  i  om  öieö  taille
  bat  op 

Ker  to  rt  bat  be  betten  W  mm  öoo?  ft jn
e  ftoa= 

Kben  tegen  bem  ontfieeeften  toami/  en
  batfp 

foogro  eremonftrantien  gebaen  fiaböen 
 M \wm> 

ucftentoaö:footranófo?mcerbeöP  Dem  felben
  /in 

ïLicfteeeneb2eemöecn  nebcrgeiöO?pene  ootmoeb
ig^ 

nept/  alöoftpneenmenfcöeban  befer  toerc
löt  ge* 

toeeft  ïjaöbe  /  met  gepafTioneerbe  p?otcftatien  öat  Ij
p 

<©0bt tot getlipge riep/  dat  hy  een  geneele  affc
hei- 

dinee  van  de  wereld  gemaeckt  hadde  ,  en  dat  hy  har
e 

Majefteits  gunfte  begeerde ,  niet  van  wegen  eemgh 

werelds  inficht,  maer  tot  eene  voorbereiding
e  door 

Nunc  dimtttis :  En  dat  de  tranen  fynes  herten  al- 

ftente 

toeefen  /  ombiete  treeften  om  ban  fjjne  partpe  te 

3ijn  /  uptftiefenbe  btidt  ban  ben  €öelbom  en  fttpge* 
UeDen/  en  anberen/  foobanige bie  eenig  raifgenoe* 
genbaböen  of  onruflig  toaren  /  en  foobanige  m 

fdoacftbanoo?beeltoaren/  en  liefit  om  bcö?ogcn  te 

ruo?öen/  of  foobanige  bie  geöeel  ban  3ijne  epgene 

aenrjangerss  en  nabolgerjs  toaren  /  (boo?  mibbel  ban 
crebijtenaenfien)  al0^out|ampton  of  eemge  am 
beren  ban  fijne  groottfe  geaf^beieeröen. 

€n  aietenbebatter  geene  fo  fterefte  K002oen  3ijn 

om  bet  gcmeenebolcft  te  treeften/  banbe  Keligte: 

foo  Ijeeft  ftp  niet  berfupmt  /  bepbe  te  befen  tijbe  /  en 

lange  te  bo?en/  öem  te  beftelpcn  in  3önen  tourö  /boo? 

een  p?opïjane  lifligftepbt  (tot  3ijne  epgene  grootheb) 

met  bepbe  foo?ten  enfactien/  beiöe  ban  catnoui* 

ftenen^uritanen/gelijcftfegenaemt  too?öen/  ftee^ 

renbe3tjneupttoenbige3ijöe  tot  be  eene/  en  W*m* 
toenDige  3ijbe  tot  be  anöere  /  en  maftenbe  Rem  felben 

bpbeeene  foo?teaengenaemen  liefgetal  boo?  eenen 

hadden.  *m  öitte  om  bare  J^ajeflept  geruft  te   Xü/"Scan^  »unt/ 
tlellen  /  en  be  toerelt  in  flaep  te  totegen  /  bat  ir in   ̂ XJ^Sm^^^tiW^  bP  K 

(■a^K! in  geenberlep  tocgen  mofle  Ijouben  boo?  een   ̂ u^ffiSm^^^  gtoot&cpötftP ££ 

'SSgenba.  
berb?aegnfaemljePöt  ban  »«£ 

iep  mnen  betoaerber  toiert  ban  Dem  genomen  en  I  Ci 
 ^  ̂ .* 

IP  toiert  in  b?pbetb  geflelt  /  alleenlijft  met  öefe  to
aer* 

febOUtoingeJ  Dathyhemfelven  niet  foud
e  houden 

r'enemael  ontlaft  te  zijn,alhoewel  hy  in  memants 
 be- 

waring was  gelaten,dan  fyn  eigen  difcrene  :  maer  lip 

fVcbocibe  hem  felben  niet  fo  ïjaefl  op  be  bleugelen  ban 

fi  neboo?gaenbeb?Pïjeib  of  (niet  tegenflaenbe  fijn
e 

booinacnbe  bertoontngen  ban  eenen  afgefto?benen 

ftactbcögcmoetö/)  ÏJP  begon  toeöerom  op  eenni
eu 

te  macttferen  /  fo  neerftelijcfien  al$  ott  te  bo?en  /  ber* 

liieiitoenöeföne  boo?gaenöeiefolutje:  betoeUiet
oaö 

benerfoonbanbeConinginnc  /en bet  «tof  te  obe
r* 

SaUen  en  in  berfectfteringe  te  nemen.  €n  op  bat 

morbte  beften ïjoe  fto?telmaena  funeb?pljcibljpfu* 

nein(trumententetoercft(lelbe/  ijebbenbe  lange  te
 

bo  en  in  fijnen  bienft  geljouben/  en  geburenbefijn 

Xbemementinf  rlanö/  tot  hemgetr  oeften  In  be 

«ïaetfc  ban  fijnen  boo?naemften  &eerctariu$f  /  eenen
 

m  ir  ft  Cuffe/  een  geringl) metgefel  bangeboo?te/ 

maer  een  groot  ̂ cljolaflteu^  /  en  in  berbaeb  ee
nen 

SoMnacmcn  berraber  neffenö  be  geleertbept  /  3rjnbc 

anberftnö  ban  eenen  optoerigen  en  mutmeerinefcen 
fleeft  tenen  alle  <öberbeben. 

0  Wn metgefel/  inïjet beginfel  ban  3Cugu(ïo/ 
hettoelfte  geen  maenb  toa^  na  bat  &W  b?pljepb 

ïiabOe  berftregen  /  biel  aen  bet  p?aetifeercn  met 
©**et<  feeer  ©emidft  ̂ ebfïi  /  bte  bate  USajeftept  btenbc 

h,arl"9e  alö  ttecaet  of  ̂ mbaffaöeur  bp  ben  Jranfen  Co* 

Knric? nntcj/  en aljboen  eertl  ntetrtoelijcri^  in  €nge
lanb 

SSwi.  obergeftcmentïan  Söowffon  /  beb?tegenöe  Dem  met 

Catholijefte  üleligie. 

Eijnbe  ban  gepafjfeert  ben  gantfcDen  iBtctjeit 
(Ccrmijn  met  bcm  felben  aengenaem  te  maften  /  en 
treebenbe  eenen  toeloop  ontrent  öem  /  en  bctocgenöe 

en  aenloeftenöe  menfeften  tot  Ijem  boo?  maniere  ban 

bertoeefttngen  en  geb?upfte/  baer  in  (om  bicftoille 

batftjneb?Pöepbgequalificeert  toa0)  fjp  nopt  ber* 
gatoeffeninge  öeö  gemoebtë/  noch  beo  lichaemsJ  / 

noch^ermoon/  noehraebfïag  (om  oeeafie  enb?p- 
heib  ban  aece0  en  toeloop  tot  hem  te  gebenj  enbeeie 

anöere  p?aetijeften  en  inbentien.  ontrent  het  einbe 

ban  bientijt  tegen  CÖ?ift-bag  /fooouamljptoteen 

fo?melier  refolutie  ban  ben  ti jt  e»  be  maniere  /  mam 
neer  en  hoe  bat  bp  3ün  boosnemen  toilöe  injt  toerft 

ftellen.  Cn  eerflelijh  omtrent  het  einbe  natebaeit 

termijn/  fogingh  Det  al0  een  foo?te  ban  t\)fa  m 

to?aecft-tooo?t  onber  fpne  b?ienben  en  nabolgersf/ 
Dat  mijn  Heereopfijn  eygen  Guarde  woude  ftaen:  ̂ f 

Oet  toelcfte  uitlegginge  feonbe  toelaten  /  tn  eenen  Wat, 

noeben  fin  /  fo  toel  duarbe  ban  opfieht  /  atë  <0uac^  ban 

bebanöetoelbt/  maer  be  meer  öPfonberenenber,  jg; 

trouöen  perfonen  liet  hP  toe  en  toags  te  b?eben  bat  Ijet  „  t, 

foube  uitgeleit  too?ben  /  bat  hP  niet  meer  toouöe  op^  i»m 

gefloten 3ijn/  noch  ftafaröeren  meeceemghebtoang  
«»| 

T  mt  öe  naefle  fo?ge  toa^  /  Boe  bat  Ijp  fulefte  per^  m»i 

fonen/  alöhPbachtebequaemte3nntot  5m»JW£w 
nemen/  te  famen in öecflabt foube ftonnen b?engen/ 

ftmber  reueft  ban  fufpitie  /  om  ter  «ebter  tpbt  geree
t 

Jam  /  toanneer  Hp  m  be^m  foubetn '
t  to  ren 



Ö. Vervolgh  van  de  Nederlandfc  Oorlogen. 
;  (tellen:  'ttoilht  OphabDe  befloteiLDat  toefm  fouöc    boa?™^  h-.^  jL  •  . 
4  eenigen  tijöt  omtrent  «litarp  €eemii,i :  Daer  in  Z    *^a^att toc  üctenö* bele  bcDenbingen  banDt  om  Bem  Daer  toe  te  trcchcn/ 

treeften/ 

cent  ge  ban  toegen  öe  proccffen  /  en  fommige  ban toegen  De  reqneften  te  «|obe/  en  fomniige  ban  toe* 
gen  aflfurantieban  lanö:  en  Den  eenen  brienDt  oen anDerenDaec  trccöenDe/  fonöer  Dat  fulr  gemerent 
toierDt/  enalle3ünDebetoogenüaneen  Booft.  €n 
DetftantoaerUjc&aengemerc&ttooröcn/  Dat  in  bet 
Eegifter  ban  Defe  perfonen  /  Die  op  öcn  8.  Jpebruarp 
in  De  actie  ban  openbare  tlebelltetoaren/  men  ban 
toinDen  uit  mecft  alle  De  «©raeffcftappen  ban  <£nge* 
lanD  eenige  /  Detoeicae  Daer  niet  nonDen  genomen 
3ijn/  bpabontuceofgebal:  en  in  De  befonbere  om* 
(ïanDigBept  ban  De  eramïnatien  (al  te  lange  om  hier 
tebceljalen)  toa*  B<*  Itcftt  om  na  te  fpeuren  /  in 
toelcfeer  boegen  eenige  ban  Ijun  opgebracht  toierben 
totDeftaDt/  en  in  De  flaD  gejjouDen  op  bpfonDere 
boortoenDfelen.  IBaer  omtrent  Den  termijn  ban 
SlicBtmiffe  /  al*  Den  tpDt  naDerDe  /  Doen  toa*  Bp  te 
breben  Dat  confultatie  fouDe  toecDen  geliouDcn  ban 
fe&ereuitge&ofeneperfoonen/  ober  De  gefieele  fabe 
en  Den  cour*  Detoelche  Bp  fouDe  bouDen.  €n  om  Die* 
toille  Dat  ïjp  Dacljte  /  Dat  op  Bem  felben  en  fijn  epgen 
hup*  toat  meer  fouDe  gelet  toerDen  /  fo  toert  goet  ge* 
bonDen  /  Dat  De  t'fauienbomfre  en  conferentie  fouDe 3tjn  op  ̂ ?urp-  hup*  /  altoaer  |$.  Cöarlerö  q^aber* 
iogeerDe.  SfilOaerguaminDefentëaeD/  Den  <érabe 
ban  ̂ outBampton  /  met  Den  toeiben  Bp  in  boorigc 
tijDen  in  eenige  emulatien  en  berfcBillen  te  ï$obe  toa* 
getoeefr.  H&aer  Daer  na  /  <§outBampton  BebbenDe 
getroutfnn  recBte^icijte/  enDe  bem  felben  t'eene* 
mael  geDompelt  in  fijn  geinen  /  en  3tjnDe  jijnen  geDu* 
rigen|Betgefelgetoeefrinf|rlanD  /  foöfeiD  bp  foo 
keel  ban  bem  al*  Die  bem  meeft  bertcouDen  /en  BaD* 
De  lange  geleDen  in  $rlanD  gemepnfaem  met  bem 
getoeeft  /  en  benniffe  ban  fan  Doornemen  gegaD/ 
geltjcb  te  boren  berblaert  i*  ftecr  CBarle*  <©aber*/ 
eenen  Die  uptter  maten  begeerig  toa*  tot  Den  «©ra- 

tje ban  <§outBampton/  op  genegentijept  begon  eetfl 
op  De  berbienfte  ban  Den  felben  <0?abe  t'Bemtoaert*/ 
al*BP  toa*  in  ftoarigBept  ober  Den  DooDjiatb  ban 
eenen  3tong.  Jgecr  5perDinanö  <©o?ge  /  eenen  Die  Den 
<©rabe  ban  €ffcr  met  boorDacbt  Door  3tjnen  brief 
op  ontboDen  baoöc  ban  fijne  43oubernement  tot 
pipmout  /  met  particuliere  aentoijftnge  ban  alhier 
te3ijnboo?Denx.5P«D?uarp.  ïfteer  <31oban  3&abi*/ 
eenen  Die  uJnen<Dtenaergctoeeft  fiaDDe/  enDe  Door 
benopgemaecnetoa*/  en  Die  een  officie  in  De  &taD 
BaDDe  /  funDe  <©pfienöec  ban  De  ©rDonnantie  /  en 
eenen  op  Den  toeiben  bp  grootelijcb*  betrotiDe:  en 
gjoft.  iittleton/cener  Die  fp  refpecteerDen  ban  toe* 
gen  5(jne  geleertliept  en  couragie. 

f,Be'  ̂»e  confultatie  en  t'famenfpjefiinge  beruffeDe  op W  Djie  Deelen :  het  oberfien  ban  een  ïijfte  ban  Die  per* 
[  foonen/  Detoelche  fp  nielöen  te  3ijn  ban  bare  par- 
75  t?e :  De  aenmerebinge  ban  De  hanDelinge  felbe; 

l'  toelcben  boet  fp  fouDen  «ettcn  /  en  boe  fp  Daer  in  fou* ?«  Den  pjoceDeren :  &i\  De  Diflributie  ban  De  perfonen/ 
f  achterbolgcnö  De  befïotene  actie  /  totDarebpfonDe- it/   re  toerchen  Die  fp  fouDen  moeten  Doen. 

<©elii(ie  begreep  no  perfonen  /  €DellieDen  en 
?9,2  ïtiDDersi  /  en  p2incipalijcben  €Del-lieDen  (en  toajS 
(dof.  Der  felber  om  Dieö  te  meerDer  gclooftoeerDigbepDiai 
«•  bnlle )  ban  De  epgen  BanD  Dc0  <02abcn  ban  €fTer 

onDerfcl)?eben. 
SCengaenDeDeijanDelingefelbe/  Daer  toerDe  eene 

p?opofitie  geDaen  ban  ttoee  principale  2Crtnfeelen :  De 
eene/  ban  in  befittinge  te  nemen  De  €o?cn  ban  3lon* 
Den  $  De  anDere  ban  (jare  JiBaiefleptio  perfoon  en  Bet 
$|ofaen  te  taften/  Daer  inoocfe  Deliberatie  toert  ge* 
BouDen/  toat  cours?  Dat  men  fouDe  bouDen  mctDe 
flaö/'t  fp  tegen  het  effectueren  ban  De  furp?ince  /  of 
na  öat  Die  gceffectueert  fouDe  3ijn. 

25elangcnöe  De  (€o?en  Daer  toiert  bp  geb?acBt/  Dat 
men  De  IjanDelinge  een  reputatie  fouDe  geben  /  D002 
in  B^re  banDen  te  behomen  Bet  p?tncipaelfte  5Po?t 
Dan  bet  ̂ oninchrijche  /  u:et  De  P^obifien  en  Den 

^aD/Doo2Dat>uy^^^ 
mgaiigj  en  Die  inbefttnemenöe/Too  m  öödban ^lc  %  ■  JDacr  Dit  totert  0002 

at; 
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ban  allen  berto02pen  /WnetTen^TtoeThe  hae? "^ 
Be  Bet  ̂of  toa0  /  en  al*  Bet  gene  Dcttoclchefouög Doen  /  Datter  taftom  een  o  löee  cuöë  ZmJ  .1 Dien  Dat  bet  ̂ of  eenmaeln.gen o  lïntoa  5 

rpe  toa*/  (al*  «SoutBampton  toel  behen  toafl U to  erttnBet  epnDeDoo2  De  generale  opin  e  ban  ïien 
allen/  aengeljouöen  en  geruflet.  l 
ao^ni,ef.,ü:imxe,:c!öoe/  J"^clcïieo2D2eöatDie  fouDe aengcfteltto02Den/  toa*  Defe:  Dat  fchtre  uPS! 

ZT1TI*™  Öacc  oefal  <  rceöanioe  aio"  re  »oS toelsbe^»t  toaren  /  en  toeg^nglj  moclitcn  hebben 

JSftW  of nrcDtoaen  /  tot  tn  ie  üpfonöe" 2S Z' «™ tn  ??  SW  «UrerboIoenDe  De  bpfon* hC,m  SUteptc.n  ban  öe  vctfomn  1  en  bet  onOrrfrUt 
|>2efencp/  enDe  €JuarD  bamer  /  De  &ale  /  en  in 
pael  ütëan  innemcnöe  elcb  een  bpfonöere  plaet  fe/  met 
SiSSïSf  H?n  miQ*  toepnige  Die  Bem  bpgeboegBt fouDentoojDen/  eenpegciijcbfünen  lafl  fouDe  uP  ' boeren  /  bolgen*  De  occafie.  gin  toelcfee  uptöelinge  / HeerCBarle*^aber*alfDoen  genoemt  toert  tot  De pjefentie  /  en  tot  De  groote  fcamer/  alDaer  tip  be> fctjepDentoa*al*BettnDtfouDe3fjn/  om  Dettelle* 0aerDier*banDe<i3uarDete  oberballen:  fóeer  go* Ban^abiötotDe^ale:  en^eer  Cfi2ift offei  2Blunt tot  De  buptenpoo2te :  Defe  BunluiDen  DunfecnDe  te  fijn/ 
j  peö2ie  principale  betoaer-plaetfen  ban  confiöeratie. €n  Defe  Dingen  3ÜnDe  gefcBiet  met  eene  beerDigBept 
binnen  't  ̂of  een  teecben  gegeben  /  en  gefonDen  fou* DetoojDenaenöfl^r/  om  boo2tgefetteto02öenban 
^ffer-Bup*  /  3ünöe  niet  berre  Daer  af.  3©aer  op €ffejc/bergefelfcftaptmetDe  <gDel-lieDen  ban  fijne 
partpe/  en  foDanige  ai*  Daer  fouDen  gerect  en  bec* 
gaDcrt  3tjn  tot  3tjnen^|upfe  tot  Dien  epnDe  /  fouDen 
mareberenna  Betrof  toe:  <£n  Dat  De  boo2gae.nöe 
confpirateur*  alreDe  ban  binnen  3ijnbe  correfpon* 
Dentie  fouDen  geben  aen  Die  ban  buntcn  /  foo  toel 
D002  Ben  felben  meefïer*  te  maften  ban  De  Deuren/ 
omBenteDoeninbomen/al*Doo2te  onDerftaen  om  ( Foll<> op  Bet  fpoeDigljfte  in  Bare  BanDen  te  hrtjgcn  De  ïjellc* baerDier*banDe<0uarDe/  BopenDeDaer  D002  booj 
te  bomen  eenigen  groten  toeöerftanD  ban  binnen  /  cn 
Dat  alle*  met  confufie  en  beroerte  bolbomclijcH  te berbullen. 
<Dit  fjjnDe  Bet  betoog  ban  Baren  aenflag  fo  toiert  De 

ttoeeDe  actie  ban  Defe  (üTrageDie  00b  gerefolbeert  /  De* 
toelbe  toa*  /  Dat  mijn  J^eere  Bem  felben  fouDe  p2efcn* 
teren  boor  Bare  Ifêaj.  al*  neDertoerpenDe  Bem  fel* 
ben  boor  Bare  boeten  /  en  begeeren  Bet  toeg  Doen  ban 
fulbe  perfoonen/ Die  Bp  fijne  BpanDen  noemDe/ban 
omtrent  luier.  <Cn  na  Dat  mijn  i^ccre  fouDeberbre^ 
gen  Bebben  De  poffeffteban  DeConinginne/enDen 
(laet :  fo  fouDe  Bp  fijne  gepretcnDeerDe  bpanDen  roe* 
pen  tot  een  beproebinge  op  Bare  ieben*  /  en  beroepen 
een  parlement/  en  beranberen  Bet  öoubernement 
en  berbrijgen  Bem  felben  /enfijne  gcaffociecrDenfo? 
Danige  conDittenal*  Bem  en  ftaer  fouDen  gocDDun* 
ben. ^aergingoobfprabein  Defeconfpiratie/  ban  De 
ftab  ban  BonDen  in  poffeffie  te  nemen  /  tot  Bet  toelbe 
<£fler felben/  in  fpne  epgene  particuliere  enfecrete 
inclinatien  /  altpD  een  DpfonDercn  fingeBaDliaDDe: 
niet  al* eene  af  toübinge/  of  aftreDinge  ban  fijn  boor- 
nemen  ban  Bet  ̂ofinpoffeffie  te  nemen /maer  al* 
eene  inlepDinge  en  preparatrjf  om  Bet  felbe  teboU 
brengen  op  eenen  baflcr  gront.  €cn  opinie  in  Bem  ge* 
broeD  /  (gelijb  men  Ben  mag  inbeelDcn)  eenfDeel*  Doo? 
De  grore  obertoegingen  Die  Bp  öaoöe  ban  DeliefDe 
ban  De  ©orger*:  maer  boornamelicben/  in  alle  febrjn 
Der  toaerBeit  /  Door  eene  brefe  /  Dat  alBoetoel  hp  fou* 
De  geprebalmt Rebben  in  Bet  berbrijgen  fanbare 

#  ff  ♦ 
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«Bajetfepts?  perfoon  fn  füitc  ïjanben  boo?  eenen  ujb  / 
met  fijne  ttoec  of  b2icbonbert  Cbcllieben  /  nortnantf 

be  rectjte  ftralen  en  gratien'ban  fjare  iRajcfteptg 
grootmoebiabept/  enboo?ficl)tig  compo?temcnt  111 
fulben  onneïuu  toerbenbe  t'fatncn  met  fjetnatuer; 
lib  ingeben  ban  getroutoigbepr/  Hen  feours  toaer  ban 
( alöbe  furie  ober  të )  aitjjt  toeberleeft  in  beljarten 
ban  «Dnberfaten  ban  eenige  goeben  bloebeofgertioe; 
te  (ban  fjoebanige  Ijare  meniote  b$o?  fjet  meetfenbeel 
gecomponcert  toaö/alljoetoel  boo?  fiem  berlepten 
betobert )  toel  ïjaeftelib  öen  hnoop  fouben  breben  /  en 
mahen  eenige  oneenigöcpten  feparatie  onber  ben/ 

toaer  boo?  \P  mogte  berlaten  3ijngetoo?ben/ten  toa= 
re  bat  Do  boiitoenbe  op  eenig  meer  populacr  getal/ 

acnterbolgenbebe  natunje ban  alle  ufurperenbe  fie- bellen  /  betoelbe  amjt  meer  betroutoen  in  fjet  gemene 
©olch/  bantnperfoonen  ban  (tateofgualitept.  €n 
ijtt  mag  toel  btijben  bp  fiin  epgene  tomploterpein 
39?lanbt/  betoelbe  toa£  batbp  foube  gefeomcnfccb; 
ben  met  bet  uitfefcot  ban  be  armee  /  ban  be  toelue  bp 
gebirecteert  toag/  gelijb  te  bo?en  betoont  i£.  2Ufo  bat 
fijne  epgene  courfenahïjb  tntlineerben  om  te  ruften 

op  be  blote  tfetbte  ban  be  menigte  /  en  niet  op  aenfla- 
gen  /  of  be  bpboegingen  ban  eenige  toepnige. 

IH&aer  om  toeber  te  beren :  bit  toaren  be  refolutien/ 
genomen  ten  tijbe  banbi*  confultatie/geïjoubenbp 
befe  bjjbe  tot  ̂ urpftoufe  /  omtrent  bijf  of  feg  basen 
boo?  be  mebellpe/  om  €tfer  gerappojteert  te  too?bcn/ 
betoelbe  altiib  aen  Jjem  felben  fiielb  be  binbenbe  en 
bicigerenbefleinme:  ïjettoelhefipbebe  om  boo?te 
nomen  alle  bifferenten  bie  boo2ttoift  ofcontrabictie 
fjaöben  mogen  ontflaen :  <£n  baer  beneben  fiabbe  tjp 
anbere  perfoonen  /  (betoelbe  toaren  Cuffe  en  2BInnt) 
ban  meerber  bcimelifebepb  en  betroutoen  bp  hem 
ban  befe  /  ( «gaurljampton  alleenlib  uitgenomen)  be= 
toelbe  bit  ronfultatie  beleiben.  €n  aengaenbe  ben 
öagt)  ban  ben  aenflag  /  betoelbe  toajS  bien/  bit  mefte 
ontffaen  uit  be  feenniffe  ban  alle  be  toel-gelegent&eben 
en  bifficulteiten/bie  toiert  gelaten  tot  be  eigene  beu^ 

Het  fevenendertigfte  Boek  ^  *& 
fefeer  gebaerlibe*n  berMocbte  berraberpe.  Jjkacr  , 
<8ob  bie  in  fijne  <©obbelijbe  boo?fienicbept  lange  te 
bo?en  berblocbt  baboe  befe  banbelinge  /  met  ben 
bloeft  baer  ban  ben  $falmfp?eebt:  Datfefoudezijn 

gelyk  de ontydige  vrucht  van  een  Vrouwe,  voortge-
 

bracht aleer  het  totvolkomcnheir gekomen  was,  blfs 

poneerbe  baer  ober  alfo/  bat  ïjare  IBaj.  berftaenbe 
boo?  een  generael  gcrucfjte/en  mommelinge  ban  eene 
alnemepne  bergaberinge  ten  fiuife  ban  tffier/  contra* 
rie  bare  p2incelijfee  bermaninge/en  b2p  toat  berfcbil* 
lenbe  ban  fijn  boo?gaenbe  manier(geli)fe  baer  fo  groot 
een  bper  niet  bonbe  toefen  fonber  cenigen  roob)fanö 

op  ben  7. 5Feb2uarij  '0  acïjternoertf  boc2  befe  Ecbellte 
tenbuifeban«£fier  JBr  ̂ ecretariuss^arbert/  om 
O  em  te  berfoefeen  bat  bP  foube  bomen  beo?  be  peeren 
ban  bare  Jlfêajefïepttf  tëaebt/atë  boen  in  fiabep 
tenbe  op  Het  bof  ban  &alifburp  /  fijnbe  bet  Durê  ban 
ben  èeer  €refo?ier :  altoaer  men  allecnüb  boo?geno* 

men  öabbe/ bat  bp  foube  ontfangen  eerige  befiraf^ 
finge/  om  te  buiten  gegaen  te  fiebben  /bepalen  ban 
fijne  b?pïjeib/l)em  bergunt  in  cene  gcguaiifireeroe 
maniere  /fonber  eenige  meininge  tegen  ten  ban  be* 
btoang  /bettoelfee  \ypf  onbericbijn  ban  niet  toel  te 
^ijn/ercufeerbete  boen  :macr  firn  eigene  tcbulbige 
confeientie  getuigbe  bcm/  bat  fynebe62iegcrnen  ohm 
bebt  toaren  en  b?efenbe  perijchel  in  eenm  berber  uit* 
(tel  /  befloot  Bern  te  tjaeflen  met  fnr ert  anflag  /  en  bie 

ben  naeflbolgenben  bag  in  't  toerb  te  (lellen. 
IBaer  aljS  boen  toeberom/  öebbenbe  eenig  nbbcrtif- 

fement  tnbenabonbflonb/bat  be  3©acïuentel£obe 
berbubbelt  toaren  /  en  batboegenbe  bp  be  frcoüfcöop 

bit  bp  ober  nacïjt  ontfangen  Ijabbe  /  en  alfo  rjcfitnten* 
be/batter  te^obe  eenen  alarm  gemaent  toe0/fö 
baebte  f)p  Ijet  te  bergeefierte  3ün  /te  benben  cp  ben 
aendag  ban  fjet  l&of/fcp  toege  ban  oberbol  :macr 
bat  nu  fijnen  eenigen  toert)  toasf  /  albaer  te  bomen 
met  marf)t  /  en  tot  bien  einbe  be  &tab  cerfï  aen  te  ta^ 
flen.  JBaerinne  fip  maer  te  rugge  biel  tot  fün  epgene 
boo?gacnbe  opinie /betoelbe  Dp  in  geenberlep  toijfe 

Q<
' 

Z3B^*mZS**ÊBS3:  ^•^^JKLWSS-'SS beert  bat  bie  foube  toefen  eenige  tjjt  booj  fjet  einbe 
baivben  termijn  ban  EictumifTe- 

jeirüfen*    mgaet  ̂ m  raebt  en  be  refolutien  beffeïben  toter- 
$m*%  &*»  m  fommtge  pointen  gerefineert  ban  €ffer  en 
wariu*    Cuffc/en  25lnnt:toant  ten  eerfien  toert  noet  gebacgt/ 
«<•        tot  bie$i  te  6eter  berfeberinge  ban  be  bupten-poo?te 

ban  ftet  ̂of/  en  te  grooter  beerbigöeib  en  fnelligfiept/ 
een  troup  tot  een  competent  getal  gereettebebben/ 
bic  bomen  foube  ban  be  iBctoesf/  altoaer  bat  men 

bie  foube  bergabert  ftebben  fonber  fufpicie  in  bpfon- 
bete  Compagnien/en  ban  baer  t)aer  felben  in  een  00. 
genblia  fouben  toerpen  op  be  poo?te  ban  fjet  $of  /  en 
boegen  fjaer  bp  be  gene  1  betoelbe  binnen  fouben  3ijn/ 
tertotjlen  €ffeic  met  be  macSt  ban  31  jn  gefelfctjap 
ben  toeg  te  bo?en  banen  foube. 

fiet  toiert  oofe  beguaem  gebacljt  /  bat  om  bte#  totl= 

!e/  bat  fptoouben  befe  lieben  ban'tgemeene  bejle/ en  beforgen  bat  benbanbel  en  bienfl  ban  ben  publt> 
«en  flaet  niet  foube  (lille  (laen  /  bat  fp  te  ̂ obe  en  bp 
berljanb  fouben  gereet  Ijcbben/febere  anbere  perfonen 
bie  gep;efentecrt  fouben  too?ben  om  te  fuppleren 

ningen  gemaebt  om  te  bereiben  om  be  ,$tab  aen  fnn 
fnbe  te  brijgen  /  hemfelben  berlatenbe  ( benebentf  fpn 
generael  concept/  bat  fcptoas  ïjet  liebe^tnb  eneen 
min  jon  ban  8<*  ©olb  en  boomamelift  ban  be  ̂ tab ) 
meer  particulierlib  op  be  berfeberinge  bcm  gegebcn 
ban  <€ï)oma0  ̂ mitb  /  al0  boen  |Bagi(lraet  ban 
Scnben  /  een  man  toel  bemint  onber  be  2B0?* 
gersf/  en  eenen  bie  eenig  particulier  gebieb  fyabbt 
ober  eenige  ban  ïjet  guarnifoen  ban  be^tab/om 
jjacr  bp  ftem  te  berboegen  /  Bebbenbe  berljalben 
geconclubeert  op  bit  poin t  /  fo  toa0  bet  nu  tijbt  in  ber 
baeb  te  erecuteeren  /  alle  't  gene  bat  fip  te  bojen  in 
boo?nemen  gebigefleert  fjabbe. 

€er(ielncbenban/  t)p  befloot  ban  een  p?etert  w 
toelbe  altijb  toajef  getoeed  een  beel  ban  be  complotten 
rie/  en  op  bettoelfee  Mabbcgemebiteert/en  ge- 
flubeert  lange  te  bo?en.  aflBant  begebenbe  Htm  fel* 
ben  (gepjefenfp  4£>tbt)  om  te  foeben  in  ïjare  IKa- 
jefïepttfgoubernement/  eenig  reeïjtbeerbig  p?etert 
in  materie  ban  fiate  /  't  fp  ban  bernieutoinge  /  per* 
b?ucbinge  of  eenige  anbere  ontoeerbig^epb:  geinen 
BP  in  alle  fpne  boo?gaenbe  mifnoegingen  /  cjegaen 

^SS^m^SStfSm  to02ben.  i  teerenbebefcljuib  baerbanop  be  JSaet^jeeren/ en 

|B?cXo%7ro^  oebactjt  /  bat  be  i  perfonen  ban  crebtjt  bp  bare  ̂ ouberatmtept ̂   alfo 
tt^&Smm€tmvmim  tt  famen/  foube  toa*  bp  nu  gebtoongen  ***™*™$"^Xz 
oeftiiieben  onber  eenta  aengenaem  p?ctert/  beibe  een  p^batequerelle/uptilropenbebugerucbte/ioe 

nmbcS  batinbenabonbftonöt/  aW  bp  -geroepen toa*  boo? 

mal enomftun  ebolgen:€nombefeibe  te  engage,  |  ban  mufguetttcr?  gelept  toajj  oj ̂fie  ©ater/  boo
? 

ren    én  bie  te  beter  bp  malbanberen  te  bergabecen  benKaebbanmtjn^eereCobDam/  en 
 ̂ tr  9©ai' fonVp?j^ 

en  toeberom  /  om  bet  «ofte  meer  onboo?fien  te  Hou*  |  baer  boo?bp  foube  V^^^^^J^.SmS; 
©eBf  ben  /  fonber  eentgen  alarm  te  geben.  *lfo  bat  baer  i  looftoeerbtgbcpb /3önbe  »^y,w?^/nSfS  hJÏ 
*—#  nunietontbzafi ^nbeaentoïjfnigebanöenbag/be*  i  banigebefperateffaet  ber  gemoeberen/  öatfejaer  „, 

ben  te  fullen  jijn  boo?  bet  epnbe  ban  bien  termijn/  ge*  |  committeren  een  fo  batcltjbe  mif baet.  ̂   ̂   ̂ ^   pet] 
l( jb  te  bo?en  «efept  tói  tot  ïjet  in't  toerb  (telUn  ban  be* 

IPaer  tercontrarten/  ̂ fi«f«cb«/bat^n -ftt^  nanï 
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©etoaerber  ton  bet  grotene!  ban^noclanbben  *** 
^ratoe  ban  BDojceftcr  /  ben  €omroltcurbnn  bnre  ■!"Qrl!1Qe J!Kaicltcpt*Oii!«  f)oubm0e/  en  be  ï)ecr  Opperde  ÏSrto 
aecuter  ban<engelanb/  rjunnientotbetlwpg/  Cn  fc«ibcr bjjnbenbepoo2tcnboo2lientoegrflotai  maer  na  bat*  ÏS!  * 

£nCr,?i^t?l°I0e(inen  l,üööcn  ro  tolcl öcn '!'  "'Odaren  ?*T' Oog  Ijct  blmltet/  en  fo  naeft  als  f»  binnen  toaren  /  ̂»?«f* fotoiert  bet  BunBct  toegeven/  en  alle  bare  biena  hCC: renbuptenochonöen  /  nntoenomenbenb.M0erbnn  Se 
Den&egel:  gjn betrof  bonben fp  De<8:nbcn  met  «SS» 
bereffcbanbet  gefclirbap/  bet  «jofin  aller  manie,  {£« re  bol/  enal^fpnaarfTertocquamen/  fo  ,lcpnen  SU 
jongen  fp  alle  rontfom  ben:  toaer  op  beöcerbc;  °c"  «& 
toaerbermeteenebeqnameftcmmeomteb02en  aen  5f"bfa ben  <©?abe  obcrleberbe  be  boobfrfjap  ban  bc  fconin  ©ÏJtr. 
gttine/  Dat  fy  van  hare  Maj.  gelonden  waren,  on.  ftc te  verftaen  de  oorfake  van  defe  hare  by-een-komlte  ,  \]l%rl 
en  om  hen  te  laten  weten,  dat  indien  fy  hadden  eeni    we. 
ge  particuliere  oorfakc  van  grieven  tegenseenige  per-  Cf  bct' 
ionen,  wie  het  oockfoude  mogen  zij  n  ,  datfy  Lu-  ula»m den  gehoor  en  juftitie  hebben.  rjin 

3©aer  op  ben  <©rabe  ban  <Cffer  met  eene  lufbe  en  <*&* 
furieufeftemmeberblaerbe/  Dat  zijn  leven  geibchtj^' wiert,  en  dat  hy  in  zijn  bedde  foude  zijn  vermoort  ceftrr 
geweeft,  en  dat  men  ongetrouweliken  met  hem  ge-  Vlïl  r°- 
handelt  hadde ,  en  anbere  rebenen  tot  gelijken  einbe. cc' <©pbetoelBebeS|eereboo2name  fciebter  fribe/  in= 
bien  Dattereentge  fulBe  fabe  tegen  ftemgeattenteert 
of  boozgenomen  toag  /  fo  toa$  Bet  goeb  booj  ijem  Die 

6oo.  Vervolg  van  de  Nederland/e  Oorlogen. 
Dinanb  eojge  Blunt  Befcöulbtgïjbe/  bat  Dp  Dcm  ge* perfuabecrtöabbe^ir  JBalter  üftaleigfttebooben/ 
of  ten  mtnflen  te  app?eUcnbeeren  /  fjetlaetftebaer 
ban  2ölunt  niet  locbenbe/enbabt;§tt3©alterto 
iepgb  om  bergtffemffe  ten  tijbe  f»no  boobtf. 

iBaer  btt  p?etert  3(jnbe  óet  befte  bat  bp  babbe/ 
totert  toegb  genomen/  en  alfboen  toegen  be  boben 
entoaerfcüoutoerö  op  en  neber  tot  pegelijB  SïbeltB 
perjoon  /  en  €belman  /  bdttt  bien  abonb  en  ben 
naeftbolgenoen morgen/  om  ben  op  tjen  boo?mib> 
bagljtfamentetrecBentot  €ffer  Suife  /  uitftropen* 
DeDeboo2fepOe  fabel  /  bat  bp  foube  bermooaD  3(jn 
geb)02öen  /  uitgenomen  bat  tiet  toa£  fomtjjts  op  bet 
mater/  en  fomtjjt*  in3ijnbe0De/  barierenbe  acb* 
tecboigeno  be  nature  ban  een  leugen.  t|p  fanb  bef» 
geluBO  öien  felbcn  natijt/  feBere  ban  fijne  tnftru* 
menten  /  abS  namcntlijB  eenen  Willem  €empel 
fijnen  -Seccetartu $  in  ber  &tab  /  om  't  felbe  gerucb/ 
tetebecjp?eiben/  gebbenbe  Dat  felbe  bermeerbert 
eemge  toeuiige  Dagen  te bo?en Dooreen  bpboegbfel/ 
bat  ijp  befgeujr  fouDe  3rjn  bermooit  getoeeft/  boo? 
fommige  giefuiten  tot  net  getal  bón  biere :  en  om  btt 
pjetert  te  berfterBen  /  en  te  meer  geruebte  te  maben/ 
ban 't  pcracBelbaerinfjpflont  /  fo  maeBtebj»  bien nacötöatter  alle  nacht  een  machte  foube  gefjouben 
toojben  langsr  teaen  De  ftrate  /  in  3ijn  öuté  /  Den  nae* 
(ten  mo&en/  DetoelBe  maö  ̂ onbag/  guamen  fp 
totöemban  alle  ftjben/  atrjtetbolgensf  3jjne  boben 

pbi.17)  en  ujaetfeijoutoingen.  ©anbenSCDel  /  De  <©2aben 
ban  6utlanDt/£outnampton/  en  De  t^eere  &an*  I  teberhlaren/  öembecfeBerenbe  bfiDe  eengêtrouroe 
Den/  en^ti  ̂ enrp^arfter/gemeenlijBengenaemt  wlatieaen  fiare  3(jbe/  enbatfp  niet  Bonben  failie» 
De^eetiiöountegle/  beijaltoenüerftjjefbeni&ibbers»  I  ren /ban  eene  ̂ inceltjBe  onpartöbigöeitenjuflitie 

.     en  principale  €oellieben  en  tjare  nabolger«s  /  tot  tjet  a*n  Dare  |Kaj.  3900. 
getal  ban  omtrent  ö?ie  honbert.  €n  nabemael  Dat ;     <©P  \w  toeibc  Den  <©?abe  ban  ̂ §outftampton  oc* 
Jet  ̂$onbag  toaö  /  en  De  uure  na  Dat  rjp  gebjoon  wftó  nam  om  tegen  te  roerpen  ben  aenbal  op  bem 
toa0eenfetmoontot3fjnenfiuifete  ftebben/  fo  gaf  örtiaen/  boo;ben^eer<02ap:  öettoelBe mijnheer 
DetDenfommigenoo?faBe/  en  anDeren  eenen  fcftjn   ̂ PP^d^ecöterroeberomtotfjembeerbe/  en  fep- 
omopbteoccaftebaerte  feomen.  Wfpouamen/   **!  oat  in  bat  gebal  juftitie  toast  gebaengetoeefl/ en 
fqgcoeteDe  mgn  ̂ eere  Ben  en  omöel^befe/  en  gaf  j  öepartpeDaerominDegebanfeeniffetoatf. 

Dem  in  't  geaerael  te  toerftaen  /  in  fulBe  aengename  :  SBWDoen  berfotljte  ben  ̂ eer  25etoaerber  ban  ben 
oe&e»  mmm  aisf  öem  mogelpBen  toass  /  Dat  Gin  leven  45?abeban€(Ter/  Dat  inbien  fip  njne  griebenniet 
Kan  was  gefocht  geweeft ,  en  dat  hy  meende  ten  Hove  te  opentlnfeen  toouDe  berblaren  /  ïjp  befelbe  ficm  nocjj* 
ia*    gaen ,  en  fijne  grieven  aen  de  Koninginne  te  verkk-  tang  p2tbateln§ten  toouDe  meDe  Deelen  /  en  alöban 

ren ,  om  dies  wille ,  dat  fijne  Vyanden  machtig  wa-    ttojjffelben  fp  nfet  /  Of  fp  fOUben  Dem  fatisfadtie  geben/ 
ren,  en  gebruikte  hare  Majefteits  naem  en  bevel,   OfpjOCUteren. 

en  bwtiïc  öace  ijulpe  om  3ijne  föbe  te  fiouben  :  . l|ier  op  teesfbaer  een  groot  geroep  onber  be  mee.- 
|19aertotDemeerbPfonbereperfonenfp2aBbPt)oog  mgbte/  weghmijaHeeren:  fy  bedriegen  u,  fyver- 
en  tn  anbere  termen  /  ben  aenfeggenbe  /  Dat  hy  ver-  raden  u  ,fy  houden  u  op ,  gy  verheft  den  njd.  3©aec 

fekertwasvandeStad,  en  dat  hy  hem  fel  ven  in  die  opmrjn^eer2Betoaerber3pnenboetopfette/enfep 
fterkte  woudc  ftellen ,  dat  hare  Majefteit  niet  mach- 

tig foude  wefen  om  hem  te  wederftaen ,  en  dat  hy 
woude  wrake  nemen  over  zijne  Vyanden. 

3llle  ben  tjjb  na  bat  be  BloB  acljte  toag  in  Den  me?* 
genjiont  /  fotoierben  alle  be  ingangen  tot  be  (trate/ 

en  Ijet  3©ater  (terbeUB  betoaert  /  en  be  menfeben  in- 
genomen en  uitgelaten  /  bp  bifcrette  ban  be  gene  t)U 

DeBacTltelnelben/  maer  metfpeciaelberbobban 

DefuiBe  metintelatett/  DetoelBebanö^t  t^of  gua- 
men/  maer  niet  toelatenbe  bat  fp  toeberom  te  rug- 

ge  gingen/  fonbec  mjjno'  peeren  fpectóle  beftiecin» 
ge/  ten  epnbe  bat  gene particulariteit  ban fiet  ge- 

ne/ 't  toeitte  albaer  paffeerDe  ftace  jlSaj*  fouDe  be* 
6entgemaecBttoo?ben.  .  ^ 

omtrent  beBlocbe  10.  Dare  ItBaiefteft  öeobenbe 

Derfta^nbanbefeb2eemDeen  optoerige  bergaberin* 
ge  ten  mifc  ban  <£fTer  /  öatöte  noefttan^  in  fiare 
pi2incelóBeboo2ficbttgf)eiben  moDeratie  toater  te 

gieten  op  bit  bier/  aleer  Dat  ïjet  guame  uit  teb?ee* 
ben  tot  meerber  inconbenientie :  en  baerom  geb2ut> 
feenbe  autbo2iteit  aleer  fp  getoelo  geb?uiben  tootibe  / 

fanb  tot  bem  biet  pecfonen  /  ban  grote  eere  en  piaet* 
fe/  enfobanigeDie  W  a»Öo  noo?  garenD  fjaDDe  te 
eerbteDen  en  te  beminnen  /  om  öemaen  te  bieoen 

recfjtboo2eentge3nnegrieben  /  maer  notötan^om 
nare  öonincbliicbe  bebel  op  bem  te  leggen  /  om 

art 
ïut> 
anOr 

Demeteeneluiberftemmebantebojen:  Mijn  Hee. 
re ,  laet  ons  met  u  privatelik  fpreken ,  en  uwe  grieven 

verftaen  ,  enikbeveleu  alle  op 't  gene  dat  ghy  hebt 
roort  te  br«ngen,dat  gy  uwe  wapenen  van  u  legt, en  te 
vertrecken.  <©p  toelfee  tooo2ben  ben  <0?abe  ban  <£f* 
ferenalleberefte/  aio beracfttenbeöet bebel/  bare 

ftoeben  opfetteben :  en  €ffer  eenigfino"  toat  ono?bcnt* 
UB  ging  ban  bem  in  ben  Ijuife  /  en  be  fiaettf-ïjeeren 

bolgbe  ïjem  ria/Denfeenbe  bat  fip  p?ibate  t'famenfp?e- 
binge  met  ftun  toilbe  bouben  /  gelijB  berfor  fjt  toa*. 

<Ên  a!0  fp  paffeerben  boo?  De  öpfonbere  bertree* 

Ben  /  fo  moeftten  fp  fio?en  bele  ban  't  ongeregelbe 
gefelfcbap  roepen :  Dood  hem ,  dood  hem ,  en  an* 
Dere roepenbe /  Neen,  maer fluitfe  op, houd  hen  als 

borgen ,  werpt  't  grote  fegel  ter  venfteren  uit ,  en  an* 
bere  fulBe  bermetene  en  berrabelijrbe  rebenen.  HQaer 

<gflTer  nam  toaer  Die  occafie  en  abbantagie/  om  in 

Der  DaeD  fulBe  bo?gen  te  JjouDen  /  inbien  Jjp  in  ftoa* 
rigbeib guame/  enbetaenfien  tefiebben/  om  ftaec 

met  bem  te  kitten  tot  betrof/  bpfonberltB  Gttine 

grote IBagiftraten  ban  be  juftitie/  en  bet  groote 

Aegelban  €ngeianD  /  inDien  bP  p2ebaleerbe/  en 

ïjareHSajefteitte  beroben/  ban  bet  geb2uiB  bareö 

raebtf  in  fulfrcen  ertremiteit  /  en  3bne  nabolgerO  te 

engageren  in  net  recfjte  beginfel  boo2  fobanigeeene 

capitale  acte  /  aio*  baer  trao  dftgtjangen  vuim 

ban  fcaebSbeeren  /  b?engenbe  bareö  jiisajcfteito  
«o* 
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Het  feven  en  dertigtle  Boek 

1ÓQC 

fUHtcmf* 
(e  Dau 
tfcn 
«3rabc 
Dan  Cïut> 
latiöc 
©e  igccc 
£>anDigf. 

Cn  na  Dat  fp  opgenomen  toacen  tot  in  31311  2&oeb- 
Camee  /  fo  gaf  b»  02D?eDat  fp  fouDcn  bafï  geboubcn 

bJD?ben/  gebenüc  Ucn  la(l  ban  bare  bctoaringe  bp* 
fonueclijbacn  ̂ ic^loban  3£abiö£/  maec  boegbe 

beinbp  een  2dcmaccDec/ eenen  ©toen  ̂ altöbucte/ 
een  ban  bc  alöcroproerigfte  en  43obtloofte  pecfonen 

ban  bet  getal  /  ïjebbenbe  gemeeft  «enen  mertbclijben 
ïïobcc  /  en  eenen  Die  Den  ©panö  Dienbe  onDec  <§ic 

•©Mem  <ëtamW  en  Die  eenen  bpfonDecen  ftact 

D2oegopmiin  %'ec<©ppcrfïeftecl)ter/  DemclbeDc; 
fe  Honorabele perfonenbetoaerDc/  met  mufguertcn 

gelaDen/  en  met  b?anDcnDe  lonten  aen  De&amec- Deuce.  _ 

<&itgeDacn3ijnDe/  Den<0:abc  ( met  tegenftacn* 
De  /  mnn  i^eer  23emaerDer  fteeDtf  berfoebte  met  bem 

tefpjehen)  liet  Den  lalt  ban  3üni&up0  aen  &ir€>il* 
ii$  JlBerieue  /  engeüzupbte  Dcfe  moo?Den  tot  mun 

^CeCÜebJaecDet/  hebt  patientie  voor  een  wijle,  ick 

wil  gaenordre  geven  aen  de  Majoor  en  Magiftraten 

van  we^en  de  Stad ,  en  wederom  by  u  wefen  binnen 

een  h  iif  uure ,  ging  uit  met  fijne  troupe  in  HonDen  / 

toe  öet  getal  ban  troee  SonDert/  bebalben  De  gene 
Die  in  Ijet  1|upö  bleben  /  uitgelefen  ffêannen  ban 
ïjarb-berticliept  en  conragie  /  bp  Demelne  naDernant 
nocb  eenige  CDellieöen/  en  eenen  ban  &ogen  3ÏDel 
Ijaer  felben  bpboegDen.  .. 

IBaec  ban  Dien  tijDt  af  Dat  Bp  uptgtng  /  fo  fcbnnt 
Bet  Dat  <©oDt  bem  floeg  met  eenen becbaegDen  geeft  / 
en  b?acbt  Bern  rontfom  toebec  tot  De  plaetfe  ban 
maec  BP  uptgegaen  ma& 

3@ant  na  Dat  l}n  eenmael  bp  Eubgate  in  Der  &taD 

genomen  toatf  /  foo  BaöDe  bp  nopt  foo  bcel  al£ 
Bet  Batte  of  De  febeciieit  om  eenigb  beDaecD  of 
b?pmoeDigb  moo2D  te  fpjeften  tot  bet  ©olb  /  ( maec 
fjeröaclDe  alleenlib  onDec  en  ober  fjjnetale/  atë 

|p  bOO?Öp  paffeeröe  /  dat  hy  vermoort  foude  zijn 

géweeft,  )  nocB  te  Doen  eenige  DaeD  ban  boo?* 
ficljtigljeit  of  coutagie:  maec  BP  Die  belooft  BaD* 
De  /  Dat  ïjp  nopt  meer  milDe  opgefloten  3i)n  / 
Die  floot  Bem  felben  eerft  op  binnen  De  muren 
ban  De  &taDt  /  en  Daec  na  binnen  De  toanDen 

ban  een  J$up$  /  al$  3önDe  gcarrefteert  Doo?  De  recgt* 

beecDfgbept  <©oDS  al£  een  eicempel  ban  ongetrou- 
migbept.  3©ant  pafferenDe  Doo?  CBeapefiDe/  en  alfo 

naer&mttö^upa/enbebfnbenDe/  alboemel  Dat* 
terfommigerontfom  Bem  ouamen  /  Dat  nocötans 
niemant  fïcb  met  Bem  boegDe  noc&  mapenbe  /  fo 
bermebte  f)p  Baec  Doo?  ceDenen  alsSfip  boo?bppaf* 
feecbe  /  om  bem  te  mapenen  /  feggenbs  tot  $m  / 
Datlehem  lchide  en  geen  goet  deden ,  rontlomhem 
te  komen  (onder  Wapenen. 

IBaecDaectoatfinfo  ©olft-rijne  ecne  ̂ taD/  ah 
maec  bpDacbte  Dat  men  ïjcmfo  toeecbbtel/  meteen 
IRenfcbe/  ban  Den  boojnaemflen  2502gec/  tot  Den 
minflen2fimbacBtö-man  of  jSieutoeling  /  Die  ficï) 
met  bem  toapenbe :  alfo  Dat  bp  tenuitecflenbec* 
■bacfi  3ünDe/  gelnb  becfcbeiöcne  Die  Dacc  guamen  om 
hem  atéoocn  te  fien  /  Dat  mecfeelift  in  3Ön  aenficfit 

en  geDaente  nonDen  fien  /  en  bpna  gefmolten  ban 

ftoeeten/  alboctocl  fonDec  eenige  oo?fabe  ban  licfta- 

melijcbenacbepD/  maec  alleenlijk  Doo?  De  becbaefl* 
hepo  en  b2eefe  ban  3ün  gemoet/  quam  ten^upfe 
ban  ̂ mirö  Den  2502gemee(iec  /  altoaec  Dat  f)p  gem 
felben  een  mepnig  bccbecfcbte  /  en  boo?fag  bem. 

IKaec  onDectuffcljen  DeliaegfiDe  bet  450D  /  Dat  f)a* 
re  JiBaiefreitjÈ  öirectie  te  Éobe/  alboeroel  in  een  fo 

b2eemD  en  baeftig  gebaec  /  met  oo?Deel  /  en  baft  toa* 
een.  3©ant  ten  cectfen  Daec  toiect  in  Den  mo?gen* 
(ïonD  een  bebel  gegeben  aen  De  «§tati  /  Dat  een  pege* 
Iiili  bem  fouDe  beecDig  DouDen  /  bepDe  in  perfoon 
en  toapenen/  maec  nocbtangöemteftouben  binnen 

3tjn  epgen  öeuce  /  en  bebel  te  bertoaebten :  op  eene 
reDelijlic  en  poiitijhe  aenmecbinge  /  Dat  inDien  fp 
Daec  baeaeljjchcn  op  De  flcaten  getoapent  baDDen/ 
foo  Daec  eenige  qualijb  geDifponeecDe  pecfonen  ge* 
U)eefl  toacen  /  fp  Daec  baDDen  mogen  toapenen  aen 

D'een  3üöe  /  en  baer  begeben  aen  D'anDec  3ijDe  /  of  ten 
minflen/  inDien  fp  biecen  Dacc  gemapenDe  UeDen 

gefien  baDDen  /  fo  fouDe  fiet  een  groter  Beroerte 
bccoo2faebt  bebben  /  en  meerDcr  bïceDftoatingc :  €n 
De  ontblotinge  ban  €flfec  tvoupe  fouDe  fo  mei  met gebleben  bebben.  t     (: 

<gnterjlonDtDaernamtectDtr:ctic  gegeben  /  Dat 

Den  ̂ eece  25ncgf)!ep  /  nemenDe  met  UcmDcnCo* 
ninb  ban  ̂ ecanlDen/  bem  fouöeuittocpen  booten 
BerraDec  in  De  pjincfpale  (tcaten  ban  Der&taö :  get 

melbe  bolb2afljt  miert  met  goeDcerucDitie  en  refolu* 
tie/  en  De  VcbaDe  en  berliesj  ban  eenige  ban  513110 

Compagnie.  25ebalben  Dat/  Dat  Den  «flrabetoan 

CumbeclanD  /  en  &it  €boma^  dDcrrarD  ï^ibDer 

JBaerfcljalfi/  reDenDoóJDc^taDt/  en  bcrhlaerben 
en  roefen  Den  ©olHe  aen/  Dat  l}p  eenen  beiraDec 

toaö/  ban  toelben  tijD  af  bcrfctjepDene  ban  üinc 

troupen  baec  banfjem  affcljcpDcDen  /  en  geen  anDct 

totbeminbomenoe/  masf  DaernietDan  öefpecatie. 

3©ant  3ijnDe  eert  toijle  opgeïjouDen  /  gelijh  gefett  10/ 
ten  bupfe  ban  Den  25o2gemee(lcc  ̂ rnittj  /  en  apaec 

3ijn  p2etert  bicanDect  ban  een  pjtbate  guecelle  en 

ObecalfeggenDe/  Dat  het  Koninkrijke  verkocht  fou-  (
Pol.»i 

degeweeftxijnaend'Infanta,  Om  fiet  bOlb  te  beter  B  ©«J 

aen  te  D?öben  om  ficö  op  te  mabcn  /  en  te  roepen  /  en  m 
bebel  te aebenom<©emeer  en  Rapenen  te  u?engen  bau&cn 

ban  alDerlep  foo?te  /  en  3»nDe  mei  bacft  Daer  na  f  »>» becmittigbt  ban  De  proclamatie  foo  quam  dp  met  j|ntI. 
Quellingeteb002fcBijn.  ^ 

^IfobebbenDematbertoefttnejaciou^rtrate/en  «n{JP 
3(jnDeberbae^  op  De  bennfffe  ncm  gcDaen/  Datter  bcrl)d0 

bJÖQSf-mafbten  ban  bojen  tegen  bem  guamen/  on^  piattfe 

DecnetgeleïD  ban  Den  ̂ eer  3iDmirael  Den  $uite= 

nant  ban  Bare  Jlfêajefteptf  ̂ ep?-brad)ten/  en  met 
toetenDe  /  mat  t ouriö  Dat  ïjp  fouDe  nemen  /  fo  bcfloot 

bp  epnDelijben  /  Dat  fcp  fouDe  te  r ugge  trecben  na  3tjn 

epgen  fêupis  toe  /  fotoelinbopeban  alDner  tefullen 

aebonDen  bebben  De  EaetsMjeecen  /  en  Doo?  bun  ee* 

nige  beranDcringe  te  bebomen/  alö  op  betreuren 

Dat  tegen  Den  macfit  $w  ©?ienDen  tn  De  ̂ taD  bare 

geeflentefamenfouDcn  bergaDeren  /  en  bem  ont^ 
fetten/  gelpöp  felben  baec  na  berblaerbe  tot  JB. EuPtenantbanfietCafleel 

IBaec  aengaenbe  De  «aet^b^wn  /  bet  beliefDe 

<0oDeenebanDep?incipaelfte  mifDaDer^  te  mabcn 

tot50nemft«mient  tot  Barer  berlofTinge:  Detoclbc 
fienDe/  DatmönsS^eecen  fabe  Defperaet  flont  /  en 

oberleagenDe  Doe  Dat  bp  3*in*  fa«"  f°uDe  ni0£cn 
berbeteren/ en  bem  felben  falberen/  fjuamtot  ̂ tc 
goöan  ̂ abibjS  /  tn  £ic  mm  IBericbe  /  alö  of  Ijp 
ban  mpn  i&eete  was»  gefonDen :  en  alfo  b?acl)t  ̂ p  te 
toegebatfpontfïagenroierDen. 

IBaer  Den  »6rabe  ban  Cffer  /  met  3ijn  Compag- 
niebieberlatenmas?/  DenbenDe3bn  DupjS  toeDer  te 

brngen/  nam  een  toepat  langs*  HuDgate/  altoaer  Dat 

bp  3ünDe  toeDerflaen  Doo?  een  Compagnie  Slanctcrg 

en  anDere  b?ijg$-macbten  /  t'famen  becgabert Doo?  De  totjfe  en  neecfiige  fo?ge  ban  Den  ©IffcW 
banEonDen/  engecommanDeectDoo?  ^ic  gionan 

Eaifon/  ennoebtan^  attenterenbe  Den  megb  biaec 
temaben/  fo  miert  ïp  met  bleine  moeite  te  rugge 

geD?eben.  (€en  tijDe  ban  toelbe  rencontre  ̂ tr  Cb?t- 
fiopöer  *${unt  fmaerl  jjben  getoont  b?aö  /  en  De  jonge 

Cracie  geDóoD  aen  3tjn  ftjDe :  en  eenen  3©ait0  acti  dcc 

Coninginne  3tjDe  /  en  eenige  anDere.  <0p  melb  te 

rugge  D?ijben  BP  weDerom  beerDe  en  bluebte  na  De 

3©ater  3ijDe  /  en  nam  een  fcïwpte  op  <©ueene-bibe  / 
en  alfo  toert  BP  ontfangen  in  Cffer  Uupftncje  bp  De 

3©aterpoo?te/  DetoelbeBPberfierbteen  banbeerDe: 

maerDe^eerHuptenant  (tdDe  terflont  fijne  Com* 

pagnienmfitlfteno?D2e/  Dat  bem  alle  paffagicn  en 

uitgangen  bo?Der  toterDen  afgefneDen/  betDe  te  ̂lan* 
De  en  te  3Datcr  /  en  toiert  bem  alle  moet  benomen  / 

banfecoMrjSDatBP  fouDe  mogen  berboopt  Bcjben: 
en  latenDe  Den  <0rabe  ban  CombcrianD  /  Den  <©rabe 

ban  ïincolne/  De  ̂ cere  €boma0  l^omarD  /  De  ̂ee* 

re«a?ap/  De^eere  25urglep/  en  De  ̂ eere  Comp- 
ton  /  &ir  3©alter  öaletgb  /  &it  (€nomaö  ®* 
raecD/  metbecicBetDene  De  anDece  /  boo?betbui? 

aenbeïanDfDDe/  foDucBt  mnn  ̂ eece  2uit*nam 



6oo. Vervolgh  van  de  Nederlandfe  Oorlogen feiten  wt/  met&emmeDcte  nemen  De  ©eereban €ffmgam  /  $?eer  CobBam  /  ̂ ic  ̂ ohan  «Stam Bope/  &it  fcobert  ̂ fbnep  /  |fê.  fouln  «©«bfll  / met  berfcfjepben  anbere  /  om  te  Oef  pitngen  öen  &of fnljet23ani?et-öiip.öaenöetoaterrnDe/  en  tecfïónt 
beDtoong  Bp  oen  $of  /  en  guam  tot  De  mueien  ban  't  zün  nofm^ZI   -^u,^">  re  recomman. 
gup*/  en  toa$  al  gereet  om'ti|up<Stebefio2mcn/  Maiertei?0° ,  ge  7  e/n^-h  verlock  '  dattct 
maer  uit  eene  CD?melijKe  en  BÖno?abele  Stt>\  ™-   * Sfffc*?  foud5  ( W"eenfaveu ninge/  berflaenDe  Dat  Daec  tn  öen  ̂ upfe  toacenöe <0?abinne  ban  €fTe*  /  en  öe  ©joufcoe  mtt)  /  met 
Baec  €sel-b?outoen  /  fo  (iet  BP  öen  <0?abe  ban €|fer  toeten  üoojftobert^iöuep/  öatljpte  b?eöen 
toa£  te  ujöen  /  bat  öe  ©jontocn  en  €öei  2bng; 
lKoutoen  fouöen  uitnomen.  afêaer  op  <£ffer  Den i^eere  luitenant  bJeöeuanttooo2De/  Bern  beDannte 
booiöetmebelüöen  en  De  fozge  Die  BP  BaDDe  boo? 
öe  houteen/  begerenDe  alleènlife  een  uure  refpjjt  om rupmtcte  manen  op  Datfe  mocfiten  upt  gaen/  en een  uure  Daer  na  aen  De  piaetfe  toeDerom  te  barre* 
Beren.  ̂ ettoelöeomDiegtoilieDatBet  gene  altera* 
tie  nonDe  mauen  tot  beröinDeringeban  DenDientf/ 
fo  Docfite  Ijet  Den  If^eece  luitenant  goet  Dat  toe  te 
flaen.  $&aer  €fler  tjebbenöe  eenige  reDen  geBat  bin* 
nen  ban  uit  te  baüen/en  toanBopenDe  ban  Bet  fucceoy 
en  DennenDe  Dat  Bet  beter  toatf  Bern  felben  op  te 
geben/  fano  boobfcBap  Dat  BP  op  fommigeconDi* 
tien  Bern  toel  toouöe  opgeben. 

ïfêaec  De  l^eere  luitenant  t'eenemael  refuferen* De  te  tjoo?en  ban  capitulatien/  fo  ftegeecDe  €ffer 
met  mijn  J|eec  te  fp?eften  /  Detoelöe  Daer  op  ging 
na  bp  öct  ̂ up^ :  en  De  boo?gaenDe  <a?aben  ban  €f* 
fer  en  ,§outöampton  /  met  berfcBeiDene  anDere 
peeren  en  <£Dei-lieDen  /  gare  ffêeDegenoten/  p?e* 
fenteerDen  öaec  felben  opgelep/  en  €ffejcfeiDe/  Dat 
ÖP  niet  toouDe  capituleren  /  maer  berfoeaen  /  en 
DeDe  D?ie  petitfen.  3£eeerfte  dat  fy  mochten  ei  vin- 

ken gehandeit  worden -.  toaer  ban  Den  ̂ eere  Eutte* 
nant  Bern  berfeecnecbe.  3£ettoeebe/  datfy  moch- 

ten hebben  eene  honorable  beproevinge :  toacc  OP 
De  Jgeere  luitenant  anttooo?De/  Dat  fp  niet  ban 
noöt-n  OaDDen  Daec  aen  te  ttoöffelen.  ©e  DerDe/ 
Dat  hy  Alhton  een  Prediker  met  hem  in  de  gevan- 
kenifle  mochte  hebben  tot  trooft  van  zyn  ziele: 
3©aertoe  De  Jgcere  luitenant  feiDe  /  DatfjP  Sace 
IBajeft.  tooube  betoegen  /  niet  ttojjfelenDe  aen  De 
materie  ban  3önregue(l/  alBoetoel  Dat  BP  Dien  per* 
foonniet  abfoluteltjn  en  nonDe  belonen.  3©aer  op  fp 
alle  met  De  ceremonie  onDer  Den  njögsHieDen  ge- 
toonelöben  neDer  nuamen  /  en  fubmitteerDen  Baer 
felben/  en  gaben  fjare  ftoaerDen  ober  /  ijet  toelne 
U335S  omtrent  DettlocnetieninOernacfK/  Daec3ön' 
De  geöooD  gebjeeft  in  öet  öonöcn  ban  öet  Qui$/ 
doo?  een  USufauet  fcooot/  <atoen  ̂ alifburie  en  eeni- 
ge  toeinige  meer  aen  De  $ijDe  ban  mtjn  ̂ eere/  en 
öefgeujcögtoerDenöereenige  toeinige  geboot  en  be* 
fcljabigt  aen  De  föDe  ban  De  ïjoninginne  /  en  ter* 
fïont  /  fo  ruel  De  feeeren  ai$f  De  refle  ban  Bare  gecon* 
feDereerDen  ban  rjualiteit  toerDen  elr  bpfonDer  ge* 
nomen  in  Den  la|i  ban  bcrfcB«Dene  particuliere  l£ee; 
renen  €DellieDen/  en  Doo?  De  felne  geleit  tot  Bet 
Cafieel/enanDere  gebanneniflïn. 

^IfoDatDefeöanöelinge/  fo  Dangereusr  ten  aen* 
ften  ban  Den  perfoon  ban  Den  lepDfman  /  De  manie* 
re  ban  De  combinatie/  en  De  intentie  ban  De  con* 
fpiratie  /  uitbjan  en  einDigDe  binnen  Den  tijO  ban 
ii  uuren  /  en  met  Bet  berlieg  ban  toeinig  bloebsf  /  en 
in  fuift  een  maniere  Dat  Den  naeflen  Dacö  Daeraen 
ailej^oben  ban  fuftitie  open  toaren  /  ert  faten  in 
Bate getooonlijne maniere/  gebenbe  goeDe<©nDer* 
faten/  enaUereDelpe  menfcBenrecBtbeerDigeoo?* 
fane  om  te  Dennen/  niet  op  Bet  minftebanDebcrra* 
DerpebanDemifDaDerö:  maer  Dieg  te  meer  op  De 
$?incclune  grootmoeöigBept  en  toijfe  bóo?ficötig^ 
Bept  ban  Bare  JKaie|ïept  info  groot  een  pernnel/  en 
boomaemeüjö  op  De  goetBepö  <©oDsf,/  Die  Bare 
IBajefïept  in  Defen  Beeft  gefegent  /  gelön  in  toele  an* 
Dere  fanen  /  met  fo  felDen  een  <5oDDelö6e  gelunfaltg* 
Bept* 
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Op  Saterdagh  den  1 1  Fcbruary  nacr  dat  de  eewcfe- 
ne  Grave  van  Eflex  ons  veriochc  h^dde  by  hem  cc  «rtrad 
Komen,  en  mede  om  over  te  leveren 't  gene  hy  wiit  "Pr  öf^ van i  deTe  verraderyen,  de  welke  hy  formelikhidde  fflS ontkent  vpor  de  Rcchters>ook  om  ̂ commanderen  f?b! 

rD?re  ff    in  't 
den,  dat  hy  heimelijk  foude  fierven  indenTouwr,  Sofel 
io  heeft  hy  wonder  ernftlik  verfochr ,  datwvfoudcn  ("  f  J-'n' 
willen    gedogen  dat  hy  met  zijn  Secretaris   Curïc  &«" 
foude  mogen  fpreken  ,  over  dewelke  hy  ons  vehe-    ' mentehkklaegde,  als  dat  hy  foude  geweeft  hebben 
depnncipaelfteaenftoker  van  defe  violente  wegen, 
by  hem  onderftaen  ,  protefterende  en  ten  hoogden verfoekendedathy  foude  mogen  doen  blijeken,  dat 
ny  niet  geweeft  was  de  eenigeaenrader  van  dt-re  grote ofrenfien  die  hy  hadde  bcgaen  :  maer  dat  Blunt,  Cuf- 
fe  en  Temple,  nerTcnsd'andere  die  geweeft  waren  by de  heimelijke confpiratie  ten  Huifc  van  Drury  (totte 
welke  al  waft  dat  defe  drie  niet  geroepen  waren,  noch- 

tans niet onwetent  waren)  gehad  heeft  feer  quadeen 
bloedige  propooflen  van  den  ftaet,  en 't  Gouverne- 

ment't  onderfte  boven  te  werpen  ,  't  welk  niet  voor te  komen  foude  zijn  geweeft ,  indien  fyn  voorflag nadde  voortgegaen. 

Dit  verfoek  hem  toegelaten ,  en  Cuffe  voor  hem 
gebracht  zijnde  ,  heeft  hem  direöelijk  en  heviglijk 
befchuldigt ,  en  onder  andere  propooften  dele  woor- 

den gebruikt  ,  Henry  Cuffe  bid  God  en  ie  Conin- 
ginne  om  vergiffenifie  ,  en  verdient  die  met  de 
waerheid  te  openbaren ;  wantick,  diemynugereec 
moet  maken  ,  na  een  andere  Werelt  ,  gercfolveerc 
ben  oprechcelik  met  God  en  de  wereld  te  hmdelen  , 
moet  dit  noodtfakelijk  tot  u  feggen  ,  dat  gy  geweeft 
zijt ,  een  vanmynevoornaemfteaenflokers  tot  defè 
myne  ontrouwe  handelingen  ,  daer  ik  in  gevallen ben» 

Getuightby  Tho.  Egerton.  C.  H.  Th.  Buck- 
hurft  Notingam ,  Ro.  Cecil. 

De  gewefene  Grave  van  Eflex  dankte  God  feer     ©rjj 
hartelijken,  dat  hy  hem  dieper  inficht  over  zijne  ̂ ^L-, 
mifd  ad  en  gegeven  hadde,  bedroeft  zijnde  dat  hy  fo  (^  (je, 

vaft  geftaen  hadde  op  zijne  verontfchuldingc  doe  hy  nente' 

aengeklaecht  worde ,  want  hy  federt  die  tijdt  een  an-  "'^c^ttt 
der  man  geworden  was.  Diranten' 

Hy  dankte  God,  datzijnaenflaghfo wasvoorge-  toinig 
komen,  wantfo  die  voortgank  hadde  gehid,  God  ]Jg™ra 
weet  f/feidehy)  watquaed  dat  het  in  dit  Rijk  loude  0nbergc# 
gewrocht  hebben.  Ubittm jtjnop 

Cru  ir 

Hy  bedankte  hare  Majeftcyt  feerootmoedelijk,  i 
dathy  in  't  heimelijk  foude  fterven  ,  want  den  toe-  5pC5/uary 

roep  van 't  gemeen  volk  hem  lichrelijk  een  quelling  iöoö. 
foude  veroorfaekt  hebben ,  daer  by  voegende  Jat  alle 

hoop  op  Gemeenten  en  op  menkhen  ydel  waren, 

wier  van  hy  deervarentheyd  nu  hadde  gevoelt. 
Bekennende  met  dankfegginge  tot  God  ,  dat  hy 

uit  dit  Rijk  ,  dusrechtveerdiglijk  uitgefpogen  wcr- 
de. 

Wantopenbaerlik  in  zyne  gebeden,  en  protefta- 

tien,  enoockin'theimelik,  verfwaerdehydegrou- 

welikheit  van  zyne  mifdaden  ,  en  fpecialik  in 't  ace- 
horen  van  die ,  die  tegenwoordigh  waren  als  de  exe* 

cutie  gefchiede,  vergrote  hy  de  felve  met  vier  Epithe- 

ta, Godt  biddende  hem  te  willen  vergeven  zijnegro- 

t e  ,  Moedige ,  roepende  en  hejmettende  fonde  :  welk 

woord  befmettende  hy  ons  heymelijck  uy tleyde ,  dac 

het  was  eene  Leproosheyt  dat  Wyt  en  breet  geinfec- teert  hadde. 

Was  ondertey kent ,  Thotnas  Motttfort ,  William 

Bar/au ,  Abdie  Afhton ,  zyn  Cappellaen. 

OrörUfU 

6ie  D*n 

gtmtat 
ï\$&\tt\ 
hm  "tjf  f  ft 

WP  fullen  Bier  nu  ook  laten  bolgen  De  rebenen  ban  g$'u &irfcobert3icel/  ̂ ectetari^  ban  Baer  fPaj.  ban  ̂  

CngelanDgeDaen  in  De  «terw-Camcr/  tot©cJ  tg** 
munfler/tot  befcljulDinge  ban  Den  <&abe  ban  em.  tan  tff, 



£jé  t-ict  fcven  endertigfte  Boek 
Ik  (ieydcSicel)  hebbemenigmaelin  defe  plaetfe 

gefproken  ,  nochtans  en  fprak  ik  noyt  op  groter  fa- 
ken van  droefheit  in  een  maniere,  noch  meer  ver- 

wekt met  groter  blijdfchap  en  trooft  in  een  ander ,  in't 
aenfien  dat  onfen  rechtveerdigen  en  opperften  God  , 
fomiraculeufelijk  bewaert  heeft  mijn  genadige  Sou- 

(Fol.19)  verainevart  den  feer  groten  en  openbaren  Verrader 
Effex  ,  den  welken  defe  fes  jaren  met  féer  grote  be- 

geerte gehaekt  heeft  om  Conink  van  Engeland  te  we- 
fen, en  den  perfoon  van  hare  Majefteit  te  laten  ko- 
men tot  de   uiterfte  ruine  en  vcrdeif.  met  Richard 

detweedejen  om  te  beter  zijn  voornemen  te  volbren- 
gen ,  fo  waren  dit  de  middelen  die  hy  hadde  ̂   Geeft 

en  ontbrak  hem  niet,  machten  autoriteit  was  hem 
gegeven  ,  faveur  hadde  hy  overvloedig  en  uiterraaten 
veele  ,   en    hy  felve   was  een  van   den    fecreten 
Raed. 

De  middelen  die  hy  by  ordre  volgde  waren  defe 

Zyn  beftek  met  Tyrone,  dien  arg-verrader  was  ge- 
wrogt  door  brieven  gefonden  met  Blunt  zijnen  prin- 

cipalen Raedsman  in  alle  die  actiën,  de  welke  in- 
hielden een  fecrete  confpiratie  van  haer  begeerte ,  en 

eene  veranderinge  van  den  Staet  van  Engeland, en 
datdekomfte  van  den  verrader  Eflex  in  Engelarid  , 
tor  geen  ander  eynde  was ,  maer  dat  hy ,  na  dat  hy  een 
iMaend  met  de  Coninginne  gebleven  foude  hebben, 
hiopre  té  volbrengen  iommige  van  zijn  bedrieglijke 
en  flatteerende  practijken  met  hire  Hoogheir ,  en  al- 
fo  foude  hy  in  zijn  retour  of  wederkeer  gemoer  en  I 
ontfangen  hebben  Tyrone  met  8ooo,  mannen ,  de 
welke  infgelijks  met  alle  zijne  mach  van  YrifcheRe 
bellen  overlopen  foude  hebben  dit  Rijke  van  Enge- 
Jand. 

De  tweede  middel  is  defe :  hy  verteerde  zijne  mid 
delen  ,  beloofde  verbéteringe  ,  en  gaf  avancement 
tor  Soldaten  ,  om  haer  generale  liefde  tot  henwaerts 
te  winnen. 

De  derde  middel ,  bevefticht  en  bewijft  zijn  affec- 
tie tot  de  Paepfe  Priefters ,  en  hare  Schifmatijke  dolin 

gen,  van  de  welke  hyoptfelt,  meer  onder  fchijn  en 

deki'el  van  verfpiedersof  aengevers,  om  hetgoeten 
Welvaert  vanden  ft  iet,  dan  alle  den  Raed  van  Enge 
landdaer  beneffensi  want  zijn  faveur  of  gunfte  to' 
henwaerts  was  altoos  groot,  en  zijn  Genade  tot  hen 
was  nimmermeer  ontbrekende  :  en  om  haer  te  meer 
te  winnen,  nam  hy  voor  defe  Religie  te  verdrucken  , 
en  beloofde  de  Paufe  Religie  te  onderhouden ,  en  vry- 
heyd  van  confeientie  te  geven. 

De  vierde  middel  was  om  te  dragen  de  herten  van 
degemeynten  ,  was  openbaer  door  zijn  gemeinft  hip, 
vriendelijkheyt  en  cortefie  ,  want  zijn  eergierige 
ftreckende  begeerte  was  om  gemeinfaem  te  we- 
fen  :  maerten  laetftenheef  hy  hem  felven  verblint, 
als  hy  Temple  zijnen  Secretaris  in  Londen  font  op 
Sarerdag wefende  den  7  February.  ïcïoi.  om  aflï- 
ftentiete  bewegen  en  preparatie  van  fterkte  te  befor- 
gen  onder  zijne  vrienden  ,  tot  zijn  grouwelijke  en- 
terprife,  en  om  volbrenginge  van  zijn  hertelijke  be- 

geerte» 
Den  vijfden  middel ,  eerhy  uyt  Yrland  quam  ,  de- 

fen  openbaren  verrader  Effex ,  groteliks  hatende  de 
autoriteit  die  fommige  perfonen  gegeven  was  by  den 

Raed  hier  in  Engeland  ,  dewelke  't  felve  volbracht 
hebben  in  Yrland,  was  geenfintste  bluflihen,  dan 
door  het  verdrucken  van  alfulke  perfonen  als  daer  hy 
af  twyfelde  om  de  felve  te  winnen ,  om  h  ler  met  hem 
te  verbinden  in  zijn  verraderye,  enalfo  fylieden  het 
niet  wel  na  zijnen  fin  maekten ,  ontnam  hy  hen  haer- 
lieder  autoriteit ,  vrefende  anders  dat  fy  te  verre  in 

zijn  fch.'lmerye  als  met  Arentsogen  foude gefien  heb- ben. 

Blunt  in  zijn  belijdenifle  voor  den  Raed,  bekende 
mee  den  Paus  verfoent  te  wefen  in  Yrland ,  en  om  de 
ontlallin^e  van  zijn  confeientie  (alfohy  feide)  open 
baerde  vele  van  die  verraderyen  ,  alfo  breder  blyken 
ialbyhareeximinatie. 

En  aengaende  den  verrader  Davis,  die  een  lange 

itf< 

conditie,  was  by  defen  openbaren  verrader  Eflex 
geadvanceert  tot  de  bewaringe  van  mijn  Heere  den 
bewaerder  van  het  grote  Zegel,  met  den  opperften 
Rechter  van  Engeland ,  en  andere  van  den  Raed  rot 
zijnen  gebode  ,  en  dat  hy  felfs  foude  bewaren  het 
groot  Zegel  van  Engeland.  En  was  defen  fchelmfen 
verrader  Davisnu  (  of  kan  het  bedocht  worden  mo- 
geliktezijn  dat  hy  van  de  Religie  te  voren  geweeft 
hadde )  by  Effex  vtrklaert ,  om  hem  als  een  medchul- 
per  voor  te  ftaen, gelijk  zy  het  conterfeyten  in  belyde- 
niffe,  de  welke  fo  hieftniet  in  gevankenifle  was  ge- 

bracht, of  hy  en  riepopentliken  ftoutelijk  om  een 
Paepomhemte  abfolveren. 

En  was  dit  al ,  neen  ,  niet  op  veel  na ,  want  dat  fe- 
ditieus  Bock  van  Conink  Henrik  de  vierde  van  dien 

name,  door  zijn  eigen  practijke  hem  felfstoegefchre- 
ven ,  zijnde  door  de  woorden  van  Celjitudine  tu£  <&c* 

't  Welk  hy  14.  dagen  in  zijn  verradèlijkeboefem  be- 
waerde  ,  en  doen  gaf  hy  't  te  kennen ,  aen  mijn  Hee- 

re den  Biffchop  van  Cantelberge,  om  daer  mede  te 
bedecken  zijne  bedrieglijke  meeningc  die  hy  daer  in 
hidde,  alswcnfchende  dat  het  felve  mochie  te  niete 
gedaen  weien. 
Wat  was  zijn  pretentie  in  dit  zyn  lefte  fchrickelijfc 

verraed,  alshy  was  voortvarende  in  zijn  vcrradelijke 
Rebellye  ,  twijfelende  aen  de  affectie  des  volks  toe 
henwaerts?  gaf  hy  niet  uyt  in  de  lefte  redenen  dat  hy 
in  vrefewas  om  vermoort  te  worden  in  zijn  bedde 
door  Cobham  ,  Raleig  en  Cecil, 
Om  op  te  roekenen  hare  Majefteysonderfaten  ,  te 

liever  om  hem  te  volgen ,  en  hebbende  den  meeften- 
deel  van  die  in  dit  net  van  rebelligheyr  getrocken ,  be- 

loofde hy  niet  te  geven  her  plonde^en  van  de  Stad  aen 

roekclofe  maets  zijn  mede-  Hulpers'. 
Wat  foude  ik  feggen ,  ishetmogelikdathy  ,  wieft 

hare  Majefttytfooteerlijk  opgebracht  heeft,  ja  on- 
der de fchaduwe  van  haer  eigen  vleugelen,  dat  hare 

Majefteit  hem  begifte  mer  fo  meenige  Princelijke  ad- 
vertifïementen  ,  als  ten  eerften  doe  hy  tweentwintig 
jaren  out  was,  mackteiyhem  meefter  van  de  peer- 
de^,  Prefident  van  hire  Nflajefteits  Raed  ,  Grave> 
Maerfchalk  van  Engeland ,  Meefter  van  de  Artille- 
rye,  en  ten  leften  gaf  hy  hem  drie  hondert  duifent 
ponden,  ik  fegge  kan  het  mogelijk  wefen  by  eenig 
Chriftenhenedat  delen  menfche  foude  wórden  fui- 

ken monfter  als  defe  zijn  onnatuurlike  en  wilde  aerc 
van  rebelligheit,ontdekt  hteft  voor  alle  de  werlt:  heeft 
niet  defen  verwaenden  Eflex  fulke  Adherenten  ge- 

had, die  niet  vreèfden  te  leggen  hare  violente  han- 
den aen  de  perfoon  van  hai  e  Majefteit  *te  vangen  den 

Raed  van  hare  Majefteit :  de  felve  dreigende  te  vea- 
moorden,  en  verachtelik  te  gebieden,  den  groten  Se- 

gel  van  Engeland  ( 't  welk  is  de  fleutel  van  dit  land)  uit 
de  venfter  te  fmijten,tc  vermoorden  hare  Maj  Rech- 

ters in  hare  ftoel  van  gerechti<.heyd  ?  Tè  onderwin- 
den het  innemen  van  den  Tour  van  Londen ,  en  om 

alfo  wederom  verloft  te  hebben  de  verraders  die  daer 

in  waren,  tot  de  uiterfte  fubjectie  van  dit  Conink- 
rijke,  wel  ik  ben  verflagen  van  degedachcenifle  daer 
aen,  maer  de  behoorlijke  reverentie  die  ik  heb  van 

hare  Majefteitsforge  tot  alle  haer  beminde  onderfa- 
ten  en  vaflalen ,  waer  af  ik  eene  ben ,  heeft  my  fo  ve- 

le te  doen  fpreken.  En  hadde  ik  hier  niet  tegenwoor- 

dig geweeft  om  te  fpreken,  op  fo  fubyte  advertifle- 
ment ,  fonder  my  felven   daer  op  beter  te  beden- 

ken, ik  foude  mijn  finnen  te  fafnen  getogen  heb- 
ben, om  de  vertoningen  daer  van  in  fommige  betet 

gedaen  te  hebben.  < 

3&enboomöem&en<tf5?abe  alWfn&en  Cour;  ge* 
bangen  3nnbe  /  fo  toert  3ün  p?oce£  ge macht/  tip  Heeft 
boo?  De  «ec&terg  ontnent  pet  tot  ac fuerbeel  ban  fiar« 
JlfêajefteïtofDen&taetban  öetSUjfie/  opt  boojge* 
nomen  te  fjebben/  en  baec  heeft  Op  fiertnecbeüfe  bp 
geperfifteert  /  bocfj  men  heeft  aile  3(jne  meöe  ge* 
bangenen  ernftelrageeramtart/  en  bpfonber  DU 
gene  /  We  men  tof  ft  bat  ïjp  in  Defe  ronfptratie  en  era* 

tijdeenenhoveerdigenboeve  gevreeft  is,  en  van  lage    müiatte  pjïnCfpaljjK  getyUt&t  en  met  fjenuentf  ge* 
toeefl 



6oo. 
wscfl  te  $0n/  atë  &&  Cb?ifloffei  25iunt  /  &lr 
Cüarle*  <©abero7  ,§ic  IJoban  ̂ atoctjas/  &ir 
5PerDinanD<0eo?ge/  (€noma#3Iee/  ^irj©illiam 

Mrcn  /  in  't  ïjutë  ban  3£?urp  confultatie  gebou* tien  baöben  met  anDeremeer  Die  men  totfl  metten 
<©?abe  ban  <Sffer  familiaerte  toefen/  en  men  Uu 
(pitte  op  baDDe  ban  De  tonfpiratie  te  3ijn  of  ten 
minden  feenniffe  Daer  ban  te  bobben/  boo?name* 
lib  De  <02abe  ban  ̂ outbampton  en  fóutlanD/  en 
bele  anDere  Die  top  niet  noDig  achten  te  noemen/ 

toelbö  eraminatien  en  confefffen  in  't  boo?fcb?eben 
2Soeb  tot  3LonDen  geD2ubt  bp  Den  boo?noemben 
föobert  25arber  /  <©?ucber  ban  bate  jjfèajefleitbe* 
grepen  en  gcinfercert  3tjn  /  oob  jiin  De  ttoee  <©oc* 
to?en  in  €beologie  /  namcntltb  (Cbomag  flfêont* 
fo?b/  JBiHem  25arïou  /  en  2übDie  2£fcbton  fijn 
cige  p?cDibant  of  Cappellaen  gefioo?t/  boo?  De 
toelbe  bp  De  bOD2fcl)2eben  bebentenifTe/  Die  bo?en 
berïjaeltftjn/  geDaen  geeft  /  fulbg  Dat  OP  einteljb 

Vervolg  Van  de  Nederland/c  Oorlogen. 
gefelfeöapt  met 
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beel  tfiDUerg  en  «Cbellieben/ 
mtttfgaDerg  etlnbc  SUbermaiio'  Der  «StaD  £on* Den/  toefenDe  in  alles  omtrent  bonDert  perfo< 
nen/ na  Dele  eerbicbinge  De  <62abcren  toernig aepaufeert  bebbenbe/  tucnDe  bem  na  De  U002* 
nocmDe  peeren/  bcnecrenDe  Dat  De  ©octo?cn  tn 
Der  OoDijept  en  fnnen  #2ebicant  bp  bem  fou* 
Den  flaen/om/  of  (jet  oebeuibe  Dat  fip  hem  in 
'tfp?eben  bergrepe/  Dat  fp  bem  fenben  toillcn bermanen  en  toaeifcljoutoen/  en  feiöc  niet  eenbe* 
feïjeiben  en  pbencb,  gcmocD  fün.ö  Ijertcn  m  fo?m alöbolgt: 

3b  begecre  op  ö.  2.  €.  e  peeren  en  op  u 
mijne  <ffn?ifteljjbe  252oeDciio?  Die  Bier  tCGcntooo2* 
Dig3i)t/  t'aenfchontocn  mnne  recötbcerbigefïraffe/ om  IjeDen  te  getuigen  ( Dat  in  tot  43oD£  ecre  /  en 
tot  uitroDinge  ban  De  bobaerDigbett  mtjniei  eigen 
bleefcbj  mp  benne  te  3(jn  een  uitncmenDe  fon* 

uKiynnMu»/  Uv«»vm  v„,i ,  |UiW  v«i.  ur   ».  |  Daer/  en  ban  aiie  De  fonDaren  De  meefle  /  Dieng 
geconDemneert  i£  te  moeten  fierben  en  onthooft    fonDen  't  getal  Dec  ïjaprenmünjs  fiooftö  te  boben 
toerDen  mette  25ple  /  Dattec  De  DooD  na  bolgen^  gaen  5  ttifonDerbeit  Heb  tb  geleeft  in  bertelheDeti 
(cube 
<0p  ben  i?  #eb?uarp  iöo'i.  ftilo  Anglia;,  of Den  febenDen  UBeertv  naer  Den  nieutoert  fhjle/  te 

een  uren  na  mtbDe^nacbt/  fo  beeft  Den  3tieute* 
nant  ban  Den  €ourj  Den  <©?abe  ban  aEffejc  op  fijn 
beDDe  leggenDe  getoaerfebout  en  aengefeit  /  Dat 

Bp  Bem  feiben  fouD'e  bereiDen  tot  (lerben/  't  toelb gefebieben  fouDe  /nocb.  Dien  feiben  bacft ;  fulbg 

.  geleeft  in  DertelbeDen 
en  begeecltbbeDen  rnums  bleefcb  /  en  in  alle  on* 
fuiberbeDen  /  bol  ban  pDelïjeben  en  eergierig* 
Heit.  3[B  bebenne  Defe  mijne  groote  miöDaDen  te 
toefen  tegen  <6oD.g  geboD  :  een  bloeDige  fonDe/ 
roepenDe  tozalie  /  boo:  De  toelbe  tb  ijcbbe  een 
beerlijB  bonnisi/  en  boo?  De  toelbe  iu  nu  moet 

fierben» ZDocD  p2ote(lere  in  Defen  /  Dat  tb  nimmer* 
berflaen  öebbenDe/  iö  fjp  terftont  ópgetlaen/  en ,  meer  bebaebt  bebbe  tegen  mnne  ̂ imeffe  /  ba^ 
^octec  IBontfojt/  boeter  25arlou/  en  fönen  tU  ren  perfoon  of  Digniteit.  31b  begere  op  8.£.  € 

gen  éjeDiftant  jBeefler  SÜfeïjton  /  toefenDe  t'fa*  getuigen  te  toefen  ban  Defe  mijne  p2Jteflatie  Dat 
men  met  bun/  feDert  Den  töö  Dat  bP  bertoefen   ili  nimmermeer  toatf  2Ctbei(l/  om  <0oo  te  ber* 
toasf  /  tn»  neeft  op  beniuiDen  begeert/  Dat  fp  bun 
rott  Hem  fouöen  toillen  boegen  /  tot  fulften  oeff e* 
nincje  al0  bem  beft  be^uaemfoube  toefen  om  fym 

locbenen/  Daer  boo2  ib  <6oD  Danbe  /  of  bebbe 
flaenbe  gehouden  eenige  hetterpc  tegen  De  <0OD« 
Heit/  nocb  ©apift/  om  mijn  eigen  toerben  ptt 

te  bereiöen  totter  DooD/  Die  fiem  fo  na  aenftaenDe   toe  te  fcb?ijben  :  maer  ib  bope  alleen  faltg  te 
too?Den  Doo?  (0oD0  genaDe  en  berDienflen  gefu 
Clj2i(li/  mnnen  eenigen^aligmaner/  en  bolgcnjs 
Dien  tb  gelobe  De  ̂ rticulen  mijnjö  gelooft  en  De 
föelfgie/  in  De  toelbe  tb  geDoopt  en  opgequeebt 
ben/  toaer  tn  ib  oob  berfjoope  te  boiberDen  rot- 

ten laetflen  abem  /  tb  p?otcftere  Dat  ib  nimmer 
meer  fcijulbtcö  toa^  ban  gebeinftbeit  in  De  fieli- 
gie/  niet  te  min  onDerto02pen  alle  ftoabijebcn  en 
befmettingen  be£  bleefcbet  ■,  ih  bebenne  Dat  ib  ben 
een  feer  onbolmaebt  creature.  ̂ b  biDDe/  uit 

gronD  mijn?  fterten/  bergebinge  ban  alle  De  toe» 
relt.  €er(ielib  ban  müne  ̂ ouberaine/  Die  tb 
meed  tybbz  bert02em  :  De^bericbeit/  Den  2IDel/ 
De  feerbe  en  De  gemeente/  Docb  bpfonDer  ban 
Dien  SflDel  en  €Del-lieDen  /  Die  ter  UefDen  ban  mp 

cöutof 'ftihê  toeDer'te'DoenopbouDen/  maer  eer  Bp  aen  I  geballen  3fin  in  Defe  Daep/  en  (laen  in  pernbel 

5afted  iSm^^£nSmmS^f  fo  <0  Den  boo?*  ban  te  moeten  p?oeben  Defelbe,  ficaff e.  git  bergebe 
ïffnhr»  ?rtMSn  l»?flbe  onSaSSeeft/  't  toelb  gefebiet  alle  menfeben  ban  berten/  en  begecre  

oat  mp  alle 

toasS;  De  ttoee  5^oct02en  en  5p2eötbant  b^oben 

gaer  toiilg  Daer  toe  begeben/  en  3tjn  begeertenon* 
bettoo2pen/  en  bp  feibe  totöaec  lieben :  De  Heere 
xegene  u  als  gy  my  vtrt  rooft. 

<De  oeffeningen  toarengebeben/  belijbeniffen  en 

|52eDibinge :  De  $2ebibatie  gefcbteDe  Doo?  fijnen 
§?eDifiant  jfêeefler  3fifcljton/  ten  berfoebe  ban  De 
anDere  ttoee  ̂ oct02en. 

>mm>    UBiDDelertiJD  alle  Dingen  beceit  $ijnbe  binnen 
turietoaHj3Cn  <^our/  Dienftelib  ter  erecutte/  fo  beeft  öare 

£**"    iBajefteit  De«s  mo?gen?J  te  btjf  uren  afgebeerDigt 

mav   Den  OiDDer  Carrp  om  De  erecutie  te  Doen  opbou* 
«?abe    %m  i  m  Biocbe  fe?  uren  ïjeeft  fp  ontboben  /  Dat* 

ftff'  men  Daer  meDe  fouDe  boo2t  baren /.en  te  feben 
tin      uren  beeft  fp  IBeefler  ̂ illegrep  gefonDen  öm  De 

grbane 
MOtt* 
(tarten/  .  .  -«   ._,-  .>  ~AcM 

atbcöen  *i  tocijj  ftönt  in  De  öoge  Court  ontrent  Ceiargs 

ZSL  to?en/  niet  berre  ban  De  Capelle  /  altoaer  bet 

"     ̂ cbabot  op  gereriit  toa?/  omtrent  bter  boeten 
ftoone/  en  omtrent  negen  boeten  b?eeb/  en  toas 

rontfom  befet  met  leencn/  De  <©2abe  toasf  gebleet  met 

eenen  ftoarten  flutoeelen  nacbt-tabbart  /  en  een 

accoutrement  ban  3toart  fatijn:  alpttf  blam  W 

te  trappen  op  ban  't  &cbabot  /  aBSË?SS 

gefelfcbapt  met  ttoee  ̂ octo?en  en  fijnen i  p2eDt* 

bant.  OP  gegaen  3önDe  fijn  aenfttbt  toaj  «ocO 

blpmoebig  nocb  D?oebtg/  maer  met  eenen 
 feba- 

ren  en  geflaDigen  ganb  i?  \)P  gegaen  Daer 
 ben 

»m    ,  wrift  laa/  Die  toaö  eenen  (jalben  boet  b?eet/   en 

^^^^SröalbenboeHanb/  boben  romaebtig    biet 

bette/  en  fo  Dit  bem  belieft/  een  lange  en  boo?= 
fpocDige  regeringe/  mitfgaDer?  Den  SIDel/  J9?^. 

Dibanten  /  llSagtflraten  en  De  gemeente» 
€n  nu  begere  ib  op  8.  %.  <£.  €*  en  op  ö.  %. 

mijn  Cb?i|lelijle  252oeDerj3i/  Bier  tegentooojDig/ 
utoen  »0eefl  te  boegen  bp  Den  mnnen  /  om  een* 

D2acbteltb  <0ob  aen  te  roepen  en  te  biDDen/  't  toelb ib  met  gebogen  bnicn  toil  bolb?engen/  Dat  bp 

mp  toil  bpftaen  in  Defe  grote  bcfoebtnge  mpn? 

DooD?/  Ctoant  ib  ban  mnn  feiben  niet  macljtig 

ben )  te  berb?agen  Defen  laetflen  aenfloot/  fonDer 

fnn  bpfonDer  genaDe/  en  DatBP  mpgebe  eennebe* 

ricb  berte.  JlBiöDeler  töD  De  doctoren  tn  Der  <©oD* 
lieit/  maebten  bem  inDacDticb  teDenben  op  fnn ,  iiuKiytuuiii  «««   -  —  -  .->w  u„~  »m   rtdotoc  /  't  toelb  bu  bekt^  :  eerflb""  beDannt  beo^ 

3iJnDeJnam  ÖP  fijnen  BoeD  af/  en  beerDe  nem  to  ̂   hl^$m  öaec  ban  inbacbneb  gemaebt 
öe^?aben  ban  CombcrlanDen  «arfo?t/ te fgee-  fenb°öecn/oaicl  ̂ ,  nocï]  «  b02en  bem  IjaDben  ber* 
re  (Ctjomaö  ̂ autoarD  /  Conncflable  ban  Den  (Cour/ 1  »  »^^u',... 
©pcont  25epnDon  /  Den  leere  5©arfie  /  en  Den

 

©eer  Compton  /  De  toelbe  faten  op  een  banb  / 

negen  boeten  ban 't  $c&a»ot/  t»eifee  toaren  bet- V.  Deel 

maem'/  tot"  aiie' 6<0obb2ucbtigrje«  /  toant  /feiben 

^/  De  ̂ atbanió  nu  albermeeft  Mtp.Wy< 

DaenfönDe/  Debebp  fijne  Cabbert  af/  «
nfonftra- 
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gè/  en  ftnfelde  neder  op  'tflrop/  'ttoelft  boo?  den 
toloft  öcflcopt  toag  /  geb?upuende  in  effect  defe 
tooo2den : 

ï^iec  /  <0  !$cerè  o«derto02pe  ift  mp  feltoen  bjjnen 

totile/  en  tooÓ2|ïfmg'.;etl>  /  op  biddende  mp  te  ge- toen  een  demoedig  licct :  en  alfo  ftjn  toegetooutoen 

lianïren  opheffende  boo?  fijn  aenftcljt/  en  fijn  00= 
gen  geftadig  opflacnde  na  den  ̂ emel  /  fepde :  <® 

%erc<i5odmijn  ̂ cöeppec/  iftbiödedpmptetoil: 
len  maeftt  geben  dp  aen  te  roepen  /  niet  alleenlijft  met 
itnjntonaeenbetfland/  macrmetdengelobe/  pup? 
cnbaftuci-routocn. 

Sfllfban  met  bondige  rebenen  /  benende  \)p  boo? 

fijn  epgen  ontoetenfebnp  en  stoacfcljept  niet  te  bon; 
nen  fijn  gebeden  opïjeffen  tot  *©od  /  fo  Dp  beboo?; 
te/  boef)  tip  begeerüet  te  boen  /  bopende  datoBoö 
fijn  begeerte  foube  amnemen  boo?  be  baet :  25id; 
toende  om  fierste  en  Jtantbatfighept/  bat  Op  motfe 
ïiebueneen  bafl  betroutoen  totten  epnbe:  bat  Clrn^ 
flutf  moentfijn  bet  eenige  fonbamentof  object  fijns 
geloofd:  bat  fijn  berteniet  toerbe  afgettoeften  öoo? 
eenige  toereltlö&egedacöten/  maec  batljpinbefe 
fijne  stoaftbepd  moeftt  <©od  alleen  boo?  oogen  geb; 
ben  totten  laetflen  /  en  dat bp  alle  fpnc  fonben  toU* 
toe  uittoiffen  in  ben  bloebe  fijnö  ̂ oonö  /  en  in  bier* 
jjrtö&e  gebeöen  bolljerbe  bp  fjeftelijft/  tot  bat  &p 

eptibe  mettet  gebed  on$  peeren/  't  toelft  f)P  upt* fpx&jnbe  /  al  De  bergaberinge  baben  met  bem  met 
tongeenftemme/  alöfp  te  bo2en  metter  Derten  ge- 
baen  ftadden/  met  fto?unge  ban  oberbloeDfge  tra- 

nen en  iu*be  u»ttb2eftinge  met  buplen  en  toeenen/ 
boo2nemelnn  boen  bp  baö  /  bergeeft  on£  enfe 
fehu.den  /  bp  ooegbe  baer  bp  met  grote  ïjefug^ 
fjepb  1  bergeeft  on$  onfe  fcijtilben  in  Cfj2iflo  <g|efu. 

^ijn  gebeb  gebaen  bebbende  /  begeerbe  bp  bat 
fiem  be  j§cnerprec0ter  foube  feggen  boe  f)P  bem 
fcbiCHcn  foube  op  bet  blo»/  toant  ï)p  toiftet 
niet.  ̂ e  ̂ cherpreebter  neber  ftnielene  bad  ben 
<tf5?abe  bergiffeniffe  /  be  <©?abe  feptt  1  <6od 
toenebet  u/  gp  Jijt  nwwc  een  bebienber  barMjet 
ffieeïu.  3&oe  fepbe  bp  bat  Bp  fpn  toambapss  fouöe 
upt  boen  /  onber  't  toel&e  bp  aen  fjabbe  een  root 
3Pden  €ur60^emtrorben/bo?en  gebo?0up?t  met 
gouden  2&o?bup?fel  en  fpnen  ommeflag:  baer  na 
(tre&te  öp  ïjein  lanftg  neber  feggenbe :  tb  flrecfte 
mp  baer  neber/  <©  ï^eere  4&ob/  Dp  bibbenbe 
bat  bpne  ï|eplige  €ngeien  berept  mogen  toefen 
mijn  3tele  op  te  nemert  totten  ï|emcl  /  fo  gaefl 
ah?  fp  ban  mijn  Uehame  fal  berfcïjepOen  toefen. 
<£n  ift  bidde  u  allegaöer  /  die  bier  tegentooo?dig 
3ön  /  u  te  boegen  met  mijnen  geeft  foftaeflalg  mijn 
armen  uit  gefirebt  fijn.  <©u£  met  ongedeftten  aen* 
gefichte  leggende  fpn  neefteopten  Mocft/ftrecfienbe 
upt  fijn  armen  /  en  riep  met  lupöer  flemme/  Heere 
Jefu  on.fangt  mijn   Ziele.  <©e  «§Cberp2eCbter  DeöC 

fpn  pliebt  /  't  toelb  i)P  lijbfamelijb  berb2oeg  fonbev 
fïeiYi  te  roeren  /  en  fïoeg  bem  't  ̂ ooft  af  metie 
25»le/  met  ti?ü  fïagen/  en  be  ,§cOerprecbter  nam 
fijn  ̂ OOftOp:  enfepöe/  God  behoede  de  Conin- 

ginne ^it  toasf  f)it  epnbe  ban  ben  boo2fcb?eben  Hob- 
bert  bé  ©?euïr  /  «a?abe  ban  <gflrer.  fep  liet  acfj- 
ter  ttoee  foonen  en  eene  boebter/  en  00b  een  bü' 
frert  fone ;  t^p  toaö  ban  een  feer  goet  berfïant  en 
begrijp  /  en  fiont  feer  in  be  gratie  ban  be  Conin- 
gitme/  bie  bem  met  beel  flaten  en  offitien  ber* 
fag  /  baer  boo?  bp  00b  ban  beien  te  ̂ obe  feer 
gebaet  toaö  /  Dp  toa$  noebtanö  ban  beien  en  bp> 
fonber  ban  ïjet  ö02logöbolb  en  ©rijgfïupben/  en 
meöe  ban  ben  gemeenen  man  toei  gefint/  en 
na  fijn  booö  ban  booge  en  lage  toei  bcnlaegt/  en 
toele  bielbent  baer  boo2  bat  gp  boo2  ben  baet  en  nüb/ 
bte  bem  be  meefle  ban  be  ftecöterg  /  bie  Hem  beroof 
öeelt  babben/  toevoegen  /  toeeroo?beelt  toa$f  /  betopf  e 
tjp  bele groote  bienflen  gebaen  babbe/  fo  fepben  bele 
bat  bp  toei  gratie  baboe  gemertteert/  en  bat  bp 
nocb  belegoebe  bienflen  foube  bebben  bonnen  boen/ 
Ï)P  toao  een  bpanb  ban  ben  Coninft  ban  &pan- 

gien/  en  toaö  be  peeren  Staten  ban  Bet^eber* 
ianö  feertoegeban/gelijb  bp  in  berfebepben  fa&en 
betoont  beeft  i  fomma  i)P  ̂ ass  een  üeere  met 
bele  toerehfe  beugoen  begaeft/  niet  gierig/  maec 
feer  milt  en  liberael  /  toaer  boo?  ÖP  ooft  fijn  ep- 

gen goeberen  beröebe  en  fpenöeeroe.   <©e  Reeb* 
terö  die  ober  fijn  ̂ 20teef  gefeten  hebben/  fijn  getoeeft 
befe  na  bolgcnöe  <è?aben  en  25aroenen/  nament* 
iijh  :   ̂ en  <02abe  ban  <©rfo?t/  ban   ̂ ri)?aef* 
berrpe/  ban  ̂ arbpe/  ban  Comberlanb/   ban 
3©02Cbefler/  ban  juffer/  ban  ̂ ertfo?b/   ban 
Ümcoime/  en  ban  ̂ ottingam/  bie  ooft  mmU  Smt[ 

raeiiö/  ooft  ben  ©icompte  ban  25unbon  :  ̂e  25a--  banbe 
rocnen  ban  beia  3©are/  ban  HSo?lep/  Cobijam/  ««ö* 

ban  ,§taffo?b/  ban  <0?ap  /  ban  %umkp/  ban{,„ve'n 
ï®info?e/  ban  $tirbe/banï©arrpe/  ban^cbau=  <6?a»e 
bepef/  ban^tmfbon/  ban&int  gjobn  be  ©letfo/Jjj 

ban  23urglep/ ban  Compton/  en  ban  ̂ atoarbv,,rp be  3Dalbom. 

J A     E     R.D     I     C     H 

over  fyne  onthoofdinge. 
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Robert  de  VreVLX,  GraVe  Van  EjfeXVVcL er- 
Varen 

I»  d'oorLogbe ,  Van  VeeLe  gebaet  en   Van  ander beMlnt  , 

Heeft  flln  hooft  Verhoor  en ,  na  't   Vonnis  Ver- 
CLaren 

Der  SfaenfChenVlLant ,  die  hy  niet  had  bef  Int. 

Hier  volgen  noch  twee  Jaer-dichten  by  my  ge- 

maekt  en  geftelt  in  't  feftc  Boek,  van  't  ver- 
volg der  Cronijke  Carionis,  in  't  fefto  Boek, des  feften  deel ,  Pag.  52. 

HET    EEST  E. 

Die  GraVe  Van  EjfeCX,  Robin  de  VreVUi, 
Van]ider  beMlnt  j 

BUJonder  Van    d'oorLoCbs-LVU,  en  Van  die Conlnglnbeflnt, 

Wlert  deVr  baet  en  nUt  Van  de  doot  VerfLlnt. 

HET     ANDER. 

De  Graef  Robert  d'EfftCX,  hooCh  VerheVen , 
By  de  Conlngln ,  en  een  je  der  geaCht  en  ge- eert 
QV4M  fneL  In  drVCk,  en  doots  fneVen 
En  Is  door  fyn  Vyanden  gerVlneert, 

3flft  Dcbbt  ban  eenige  upt  €ngelanb  berflaen/  f  «ito battet  in  <£ngelanb  ban  bele  baer  boo?  gejjouöen  gfJJ 
toeroe/  bat  \)p  p?incipal(jfe  upt  baet  en  njjb  ber;  öe 
oo?öeelti0getoo?öen/ toant  ai  boe  toei  baer  eenige  <p?abe 
toe  gefint  toaren  batmen  gem  in  eeutoige  geban^  g" 
fteniffe  foube  ïjebben  geconbemneert/  fo  meent-  §arun 
men  bat  be  b?efe  toajf  bat  öp/  bet  fp  bp  ber  Coningtn-  m  m 
neleben  of  na  baer  doob/  tn  b?Pbepb  geflelt  too?=  ̂ 0fJ" bende/  gp  ficb  fottde  bebben  toillen  en  foeften  te  öeeft, 
to?eeften/  i)k  baerom  aen  be  Coninginne  aen> 
bielden  en  berfbeiuen  /  bat  be  ̂ ententie  foube 
ter  ererutie  geflelt  toerden  /  fuflinerende  batter 
nimmermeer  rufle  in  €ngelanb  toefen  foube/  fo 

lange  be  <U5?abe  ban  €«Tcr  m't  lebcn  foube  toe- 

fen, 
5^efe  toerjjalen/  bat  be  Coninginne  bermeeften. 

dedatbe  meefle  grote  peeren  ban€ngelanb  /bert 
<©2abe  ban  €flër  een  baet  toeb?oegcn  om  de  gun* 
fte  fp  bem  toed2oeg  /  die  bem  daer  omme  focfc 
ten  in  bare  IKajeflept^  ongenade  te  b?engen  /  baer 
ban  bare  naaiefl.bemfelbegetoacrfchoutbebbenbe/  (fol 
boo?  fön  berrreft  naer  ffriand  /  aloCapitein  <©ene» 
rael  ban  fjaw  |Baje^etts5  SJrmade/  tegen  bare 

jfie&eL- 
\ 
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bemerne  bat  gp  bele  Bpanben  Bebt/  öie  u  foe&en 
fn  noob  te  u2cng'en/  maer  blijft  b?oom  en  getrou/ gelijk  gp  ftlJuIöifB  3tjt/  in  Beft  u^>  mp  bcbacBt/ 
fo  utoe  ©panöen  u  onfcBulbicB  tn  noob  moebten 
bjengen/  baer  in  teboojfien/  en  Beeft  eenen  fiinfe 
genomen  en  bie  in  (menen  gewonen/  en  Bern  baet 
ban  be  een  Betfte  gegeben  en  gefeit/  betoaert  bie 
toel  /  en  toanneer  gp  tot  u  onfcBult  m  noob  moeïjt 
Bomen/  en  mp  bit  fhiB  ban  ben  fiing  tot  een 
toaertenenfent/  fnfalu&pfïantboen  /  fobeelmijn 
Itcoon  bermatB  :  atë  nu  be  *©2abe  gebangen 
toa#  /  en  bat  be  ftlacïjtcn  ober  Bern  meer  en 
meer  bergroten  /  en  fp  niet  betnam  bat  f)p  eenicB 
tieboir  be^e  om  Baet  fijnen  noob  te  Kennen  te  ge- 
bert  boo?  ben  nifbbel  ban  Uit  (tuft  ban  ben  ringe/ 
fo  öiclt  fp  't  baer  boo?  bat  (jp  fcftulb  moft  fieb= 
ben/  Bonnenbe  nocljtang  't  feibe  mialijfe  gelobcn/ 
geeft  fp  be  <*52abinne  ban  jiotttngam  /  l^ut^^ 
b20u  ban  ben  Süömtrael  ||outoart/  opperfte  föe> 
gèntc  ober  Bare  fBajefïeitjS  ̂ taet-bocfitersS/  Uk 
ban  €flTer  maegfcBap  toagf  /  aen  €ffejc  gefonben/ 
bat  fp  als?  ban  maegfcijapg  foegen  fiemfoubeb?a* 
gen  of  fp  Bern  eenigen  bienft  aen  be  Coninginne 
eonbe  boen/  bat  fp  baer  toe  bèreit  toas/  en  fo 
ïju  Baer  pet  belafte  of  gaf/  fjet  toare  b?ief  of  pet 
nnbertf/  bat  fp  Baer  't  feibe  foube  béngen.  g>p geeft  bit  aengenomen  en  berooft  baet  ban  getrou 
rapport  aen  Hare  flfêajcfteit  te  boen :  be  45?a* 
binne  uit  Cffer  berftaen  Bebbenbe/  bat  BP  ocen 
mibbel  ïjabbc  nonnen  binben  om  aen  gare  iJKa- 
jefleit  pet  te  fenben/  gaf  Daer  eenen  bjief  met  Bet 
(tuft  ban  ben  ring  om  bfe  Bare  |fêa|efteft  te  ge- 
ben/  Dut  toelfc  fp  Deioofbe  getroutoelp  te  fullen 
boen/  en  bab  Bern  goebg  moetc*  te  toefen/  maer 
toeberom  na  't  Igof  njbenbe/  Beeft  Bare  IBart  en 
cenfgen  ban  be#  OBjaben  Bertfle  partpen  /  ber* 
(laenbe  bat  fp  bp  aSffcjc  toajs  getoeetf  /  baer  dfge* 
ïjjongen  ben  boo?fcfi?eben  25?ief  en  fïufe  ban  ben 
ringe/  en  batfp  bp  Bare  Ifèajefreft  ftomenbe  foube 
fèggen/  bat  be  Cfrabe  Baer  fcBèen  niet  te  betrou- 
toen/  en  Baer  fulr  niet  met  allen  Babbé  gegeben/ 
ti'toelK  bc  Coninginne  gualtö  nemenbe/  Baboe te  fentemie  onbertefcent/  ert  tberbe  öe  fententfe 
ijaeromter  executie  geftelt/  be<©rabinneban  l^ot* 
tingam  na  €(Tejc  boob  boo?  oueUinge  ïiaerss  gemoetss 
feet  eranu  getoo?ben  ?önbe/  en  in  boobss  noob 
tóefenbe  /  UtU  be  Coninginne  berfoeuen  /  baer 

cen0tetoülen  befoeuen/  al«  nu  be  Coninginne  bp  * Ijaer  guam  /  bab  fp  be  Coninginne  met  gertelöne 

tranen  om  bergiffeniffe  ban  't  gene  fp  tegen  bare IBajejteit  moebte  mifbaen  Bebben/  be  goetBertige 
Contnginne  feibe/  nabemael  fp  Baer  alttjrê  een 
goebe  getroutoe  bfenareffe  getoeefl  toasf/  bat  fp 

E  ̂cc,«r,cr  CommiffariPfn  /  aen  be  necren staten  <©cneracl  gefonben  fjaböcn  eencn  ü'icf  / met  eenen  berfoenenbe  pafpooit/  om  albicr  te  fil- men om  ban  tocgen  bc  Uciferlyhc  iPaicftett eentge  faften  te  pjoponcren  ban  groten  nctoicfite/ baer  op  be  peeren  Staten  eenerael  booj  ant- ojoojbe  gaben  /  bat  fp  ban  goeber  banb  genoeg^ faem  berabbecteerttoaren/  toat  laft  3n  «ebtn  ban 
tocgen  ïïoninaüjHe  JDaieflcit  öabbcn/  en  fcl)2c. 
ben  Benlteben  baer  op  an.'tooo^be^  en  bat  niet nobig  en  toatf  baerom  Bier  te  Bomen/  ban  alfo 
be  boo?fcö?eben  CommifTarifen  baer  op  toeber fenzeben  /  en  üp  Baer  berfoeft  perfifteerben  /  fo 
Öebben  be  boo2|cB?eben  peeren  Staten  baer  op toeber  ten  anöeren  male  geanttooo2t/  en  liobben 
befclbe  ecfiter  gefcB?ebcn  bat  Bare  ïtomtfe  onnobig toajf/  en  batfe  ten  beften  totden  nemen/  bat  men 
BenJieben  ban  W  moeiten  ooit  boo2  Bare  perfo* 
nentoilbe  ontladen/  gelüfi  aibaer  b?eber  tefieniö/ 
ban  alfo  bien  niet  tegcnltaenbe  ttoee  lat  fclber 
43efanten  in  ÜPajo  ióoo.  ober  quamen/  toefenbe 
be  <©?abe  ban  JlEanbcrfcBeit  en  Carcl  j^utfel/ 
toefenbe  ben  <©?abe  ban  fSfenbutcB  mibbeier  tt)b 
anberss  geotcupeect  /  fo  Bebben  be  ̂ 3002fcB2ebè 
<0efanten  ben  5. 3Iunp  gebaen  be  naoolgcnbe  J3?o> 

pofitie. 
MYn  Heeren ,  in  de  naem  en  van  wegen  de  PJopof» Keiferlijke  Majcfteyt  onfen  alder  genadigften  ̂ %m> 
Heere  ,   wy  ondergenaemde  Ambafïadeurs  ,    ver-  baija» 

kofen  van  fijne  Majefteit ,  eensdeels  om  onie  per-  ̂flir^ 
fonen  wil ,  eenfdeels  in  de  plaetfe  van  den  abfen-  win* ten  Heer  Salatin,  Graef  en   Heer  van  Montfer- acnbe 

rat  en  Grenfon  onfen  Medegefel ,  voorgaende  de  *9crcn 
groetenis  en  gratie  van  fijn  Majefteit  hebben  in  555S* 
defen   kortelik  willen    vervaten  het   gene  volgens  racf  tn 

onfe  inftru&ie ,  die   fijne  Majefteit  ons  heeft  ge-  Bntt* 
geven  ,  ons  is  bevolen  te  proponeren  voor  U.  E.  ̂jVbcc» 
E.  mijn  Heeren  Staten   Generael   van  de  Veree-  Uuben 
nigde  Nederlandfe  Provintien,  en  op  dat  U.  E. 
E.  mijn  Heeren  meugt  hebben  ,  waer  op  fo  veel 
te  rijpelij ker  te  delibereren  en  te  refolveren ,  hebben 
U.  E.  E.  willen  door  dit  fchrift  inünueren  en  pre- 
fenteren  :  en  alfo  onder  andere  poin&en  ons  fingu- 
lierlik  gerecommandeert  zijn  defe  twee  ,  te  we- 

ten ,  van  de  reftitutie  en  wedergevinge  der  plaet- 
fen  van  het   Rijk  ingenomen  ,  en  van   de  verbe- 
teringe  der  fchade,  gelijk   ook  de  Ambaflade  ge- 
decerneert  van  den   Keifer   en    de   Gedeputecrda 
Princen  Eledeurs  des  Rijkx,  ten  einde  die  voor- 

Baet  alle0  bergaf  bat  fp  eenigft'nSf  fOUbe  mogen     noemde  legatie  mach  krygen  haer  effed ,  en  door tegen  Baer  mifbaen  Bebben/  en  boe  openbaerbe 

fp  Barelfêafefteft  ban  be  b?ief  en  ben  ring  't  gene bozen  bcrBaelt  /  baer  op  be  Coninginne  met  een 
oroot  berfucBten  feibe/  gfip  ©ebt  tjualöB  gebaen/ 
DocB  4b  B^«  fi«  u  toergeben/  en  iB  bergebe  Bet  u 
ttocB/  maer  fo  gp  op  öomt  /  fiet  toe  bat  gp  rtip 
neen  nieutoc  oo?fa&e  geeft  /  of  Bet  foube  u  beroü; 
toen/  toant  gp/  en  niet  iB/  3tjt  oo?fa&e  ban  u 
Cofijnss  boob/  en  fo  të  be  Coninginne  ban  Baer 
bertrocaen/  Beböenbe  noitbaer  na  gefonben  bacb 

ncBao/  ert  i$  einbelia  op  B«  Bui0  te  ïlitfmon  ge. 
Co2ben  /  en  be«6rabinne  i0  BO?t^/  na  bat  be 

Coninginne  ban  Baer  bertrocfien  toaj/  ge(io?ben/ 

en  in  Baer  flui^  /  in  't  CapelleBen  fonte  «irföe 
t eremonfe  /  begraben.   3©at  ïjtct  ban  foube  mo* 
gen  toaeratBttg  3ön/  W  <&**  «SSSKBJffS? 
mme  fulr  ban  pemant  ban  gualttett  Bo?en  ber^ 
nalen  /  bctoelfee  in  befe  töb  in  €ngc!anb  tooonbe/ 
bie  mp  feibe  /  fulr  boe  ter  tijb  bmnen  £önben 
feer  fterft  gefeibt  tooibe/  en  €manuel  ban  jBete^ 
ren  /  boe  ter  ttjb  in  Cngelanb  toonenbe/  bedjaeit 
bter  itiebe  tan  en  fft;?i)ft/  batbe  Conmgmne 
ban  cngelanbnopt  fonber  aueiUnge  i»  öfi«toc«|t/ V.  Deel. 

dien  fijn  Majefteit  fo  wel  s\s  wy  hebben  verftaen 
door  verfcheiden  brieven  van  U.  E.  E.  dat  fy  niet 
zijn  iufKiantelik  geinformeert  van  een  fodanige 
onfe  inftruclie,  en  van  't  rapport ,  het  welke  wy 
gehouden  zijn  te  doen  ,  aengaende  de  twee  bo- 

ven- verhaelde  poincten  ,  derhalven  is  ons  belaft: 
en  bevolen  door  het  com mandement  dat  fijn 

Majefteit  ons  naderhand  wel  expreflelik  heeft  ge- 

geven ,  noch  beter  voor  U.  E.  E.  oogen  te  ftel- 
len  de  goede  aflfe&ie  ,  en  wil  van  fijn  Majefteit 

eh  de  Rijkx- Vorften  ,  en  noch  eens  te  replice- 

ren op  de  declaratie  hier  voren  van  U.  E.  E.  ge- 
daen. 

Eerft  fo  verklaren  U.  E.  E.  in  een  brief,  ge- 

dateert  in  den  Haech  den  31.  Iannuario  laeftle- 

den  |  dat  haer  intentie  geenfins  is  ,  ook  maer  een 
voet  lands  te  willen  inhouden,  buiten  de  Vereenigdé 

Provintien ,  maer  dat  fy  bereyd  zijn  te  reftitueren 

al  't  gene  dat  fy  in  hebben  aen  die  gene  die  het  toebe- 
hoort ,  der  conditie  nochtans  dat  het  felve  geichie- 

deaen  d'ander  fijde  ,  met  gelijke  fubmiiïie  in  de 

reftitutie  der  plaetfen  des  Rijkx  ,  hier  na  doen 

TJ.  E.  E.  haer  beklach  dat  de  Stad  Rijnberk  mee 

<©gg*  se- 



'4° Het  fêvenendertigfteBoek. 
geweld  van  de  Spangiaerts  gehouden  wort,  en  dat-  f  plaetfe  met  geweld  te  houden  \  eer  dat  de  faek 

ter  weynig  apparenue  ïs  ,    van  de  wedergev'inge deflelven. 

Welke  prefentatie  van  V.  E.  E.  gedaen  >  wy 
Kebben  gerapporteert  aen  fijne  Majeiteyt  ,  en  al- 

hoewel een  1'odanigc  declaratie  van  V.  £.  £.  aen- 
gaende  de  wedergevïhge  van  de  plaetfen  des  Ryx, 
leer  aengenaem  is  ge  weeft  fijne  Majefteit  ,  fo 
heeft  hy  die  daer  en  tegen  ook  gevonden  feér 
vreemt,  aengefien  na  dat  niet  alleenlijk  de  Stad 
Rees  ,  ook  Emmerik  ,  en  het  Cafteel  de  Lobits 
alias  Tol- huis  zijn  gereftuueert  en  weder  gegeven 
van  de  Spangiaerts  >  fo  zijn  daer  na  fubijtelijk  de 

voornoemde  plaetfen  ingenomen  ,  van  het  Oor- 
logs-volk  van  V.  E.  E.  En  door  defen  middel 
heeft  men  de  Spangiaerts  occafie  gegeven  ,  om, 
het  felve  ook  te  doen  ,  en  defe  daet  te  trecken 
in  confequentie. 

So  ift  dan  in  fich.  felven  feer  onredelijk  en 
onbehoorlijk,  oök  geheel  onverdraeglijk  voor  het 
Roomfe  Rijk,  dat  in  plaets  van  fodanige  gehoor- 
faemheid  en  reftitutie  van  de  plaetfen  des  Rijkx, 
de  eene  oorlogende  partye  lich  rapporteert  op 
het  refus  en  hartneckigheit  van  de  andere  ,  en 
door  defe  manier  foudè  willen  verachteren  en  te 
niet  doen,  de  voörVerhaelde  reftitutie,  iondcr  te 
geven  eenig  contentement  aen  de  Staten  des 
Rijx  ,  fo  grootelijx  daer  by  geinrereffeert ,  alfo 
het  béter,  paffen  foude,  dat  na  komende  fulke 
ernftige  bevelen  en  aenporringen  van  fijn  Maje- 

fteit tot  verfcheiden  malen  gerepeteert  ,  de  een 

en  de  andere  oorlogende  partye  ('t  en  ware  dat  de 
eene  of  de  andere  lich  wilde  tonen  vyand  van 

't  Heilige  Rijk  )  haer  devoir  dede  >  om  hier  in 
metter  daed  te  tonen  haer  gehoorfaemheid  ,  en 
de  eerbiedentheid ,  die  het  Rijk  toekomt,  opdat 
fijn  Majefteit  gefamenlijk  met  de  Staten  des  Hei- 

ligen Rijx ,  eindelijk  niet  gedwongen  werden , 
nootshalven  te  vinden  de  middelen  en  wegen  om 
de  ongehoorfame  partye  haren  fchuldigen  plicht 
te  doen  doen. 

Derhalven  verfoekc  fijne  Majefteit  fo  wel  op 

de  eene  partye  als  op  d'andere  met  aller  recht- 
veerdigheid ,  en  goedertierenheid ,  dat  fonder  ex- 

ceptie en  dilay ,  hoedanig  het  oök  foude  mogen 
wefen ,  bok  fonder  te  pretenderen  de  hartneckig- 

heit van  de  andere  partye  ( dewelke  noch  fijn  Ma- 
jefteit noch  de  Staten  des  Rijx  voortaen  niet  meer 

willen  verdragen  ,  tot  grote  prejuditie  en  vermin- 
deringe  van  des  Rijx  authoriteit)  (y  na  behoren 
Willen  effectueren  defe  voornoemde  reftitutie. 

En  niet  tegenftaende  dat  V.  E.  E.  al  door  fo 
Yaftelijk  perfifteeren  ,  fo  veel  aengaet  de  reftitu- 

tie van  het  Fort  van  's  Gravenweert ,  als  of  het 
getimmert  waer  op  den  grond  van  Gelderland, 
en  dat  dit  difpuit  noch  in  litispendentie  is ,  te- 

gen den  Hertog  van  Cleve. 
So  ift  nochtans,  dat  V.  E.  E.  haer  moeten  in- 

dachtig maken  ,  hoe  dat  den  voornoemden  Her- 
tog vredelijk  vele  jaren  herwaerts  geweeft  is  in 

poffeffie  immemoriael  deflelven,  gelijk  de  deduc- 
tie daer  van  gedaen  fal  worden ,  door  een  van  de 

Raeds-Heeren  des  voornoemden  Hertogs,  dewel- 
ke korteiing  te  dien  einde  aen  V.  E.  E.  afgeveer- 

diget  fal  worden,  gelijk  wy  verftaen  hebben.  Om 
welke  oorfake  het  iëhijnt  te  wefen  tegen  recht  en 
reden  ,  dat  V.E.E  hebben  gefocht  uit  een  fo 
langdurig  befit  te  werpen  ,  fijn  voorgenoemde 
Hoogheid  ,  door  middel  van  effect ,  fonder  ee- 
nige  voorgaende  wettelijke  kenniffe  der  fake  , 
maer  het  foude  beter  gevoegt  hebben  ,  in  ge- 

val dat  V.  E.  E.  hadden  willen  pretenderen  ee- 
nig recht,  op  de  voornoemde  plaetfe  tegens  den 

gemelten  Hertog,  darmen  ten  minften  fijn  Hoog- 
heid gelaten  hadde  in  fijn  geheel  ,  en  fonder 

(ïol.32.)  eenigen  troubel  ,  f©  veel  ais  het  befit  aengink  , 
en  dat  V.  E.  £.  hadden  geinftitueert  haer  actie 
in  manier  als  dat  behoorde  ,  fonder  de  voorieide 

gedecideert  en  gepronuntieert  was  ,    in  forme  yan 
rechte. 

Maer  op  dat  noch  d'een  noch  d'ander  partye 
geen  occafie  hebben  ,  fich  te  beklagen  van  eeni- 

ge partiahteit  ,  belangende  de  reftitutie  van  alle 
de  plaetkn  ,  die  men  van  het  Rijk  inhout ,  en 
op  dat  het  Rijk  eens  mach  wefen  onrilagen  en 
vcrloft  van  fodanige  laften,  en  fulke  onverdraeg- 
lijke  benauwingen  ,  op  dat  haer  voortaen  de  ee- 

ne partye  niet  meer  rapporteere  op  de  gehoor- 
laemheid  of  ongehoorfaemheid  van  de  andere. 
So  verfoekt  nu  haer  Majefteit  in  vigeur  van  hare 
mandamenten  en  placcaten  ,  gcdateert  den  acht- 
iten  December,  in  't  jaer  98  te  Roodiewalt,  en 
daer  na  gepubliceert  van  beide  de  oorlogende 
pirtyen,  en  begeert  eens  geheeltemael  te  hebbea 
de  reftitutie  van  de  voorverhaclde  plaetfen  des 

Rijx,  en  voornamelijk  van  het  Fort  van  's  Gra- 
venweert ,  gelijk  ook  van  de  fijde  der  Spangiaer- 

den  de  Stad  Rijnberk  ,  met  het  Fort  daer  over 
gelegen  ,  en  dat  fy  fonder  meer  te  difficulteren 
in  de  voorfeide  wedergevinge  ,  op  een  gelijken 
tijd  en  op  een  fekeren  dach  en  terme  (  welkers 
nominatie  moet  gefchieden  binnen  een  maend  op 
het  lankite;  willen  wedergeven  en  reftitueeren  de 
voornoemde  plaetfen  aen  haer  Meefters. 

En  op  dat  van  defe  lo  egale  en  geenGns  par- 
tiale  fentehtie  V.  E.  E.  fich  hier  hebben  te  be- 

klagen i  én  ,  fo  veel  belangt  de  litispendentie  hier 
boven  gementioneert,  te  perfifteren  in  hare  alle- 
gatien  tegens  den  gemelten  Hertog  van  Cleve , 
fijn  Majefteit  heeft  wel  voor  willen  ftellen  ,  dee- 
fe  volgende  middel  ,  te  weetcn  ,  dat  het  voor- 

noemde Fort  lal  overgelevert  en  gegeven  werden 
in  de  bewaernis  aen  eenige  Commiffariften ,  de- 

welke niet  fufpect  zijn  ,  na  haer  eygen  keur  , 
dewelke  van  fijn  Majefteit  en  van  het  Rijk  fullen 
gedeputeert  werden  ,  om  dat  te  bewaren  in  den 

naem  van  het  Rijk,  fonder  prejuditie  van  d'een 
otte  van  d'ander  ,  totte  finale  decifie  van  de» 
twift  en  verfchil  tuffcheri  V.E.E.  en  den  ge- 

melten Hertog  vari  Cleef 1  alles  op  dat  de  Prin- 
cen  ,  Eiecteiirs  en  de  Staten  des  Rijx  mogen 
metten  eèrften  bevrijd  zijn  ,  van  alle  oppreffien 
en  fulke  ohverdraeglijke  roveryen  ,  en  dat  den 
Koop-handcl  weer  mach  beveftigt  werden ,  en  itt 
train  gebrocht ,  fonder  eenige  verftofirigc  Of  be- 
lettinge ,  't  fy  te  water  of  te  lande ,  en  dat  nu 
voort-aen  de  Frontieren  van  't  Rijk  van  Duyts- 
land  vry  mogen  wefen  van  alle  vyandlijke  inval- len en  berovingen. 

Waer  in  V.  E.  E.  fo  veel  te  minder  fwarig- 
heid  fullen  moeten  maken,  alfoder  alfeede  fchrif- 
teling  verklaert  is,  dat  gene,  die  fuiken  moetwil 
bedrijven  op  des  Rijxbodem  ,    moeten  met  goe- 

den   rechte  gehouden    werden   voor    vyanden  en 
perturbateurs  van   de   gemene   rufte  ,   en  dat    fy 
lullen    meriteren   voor  fodanige   afgeroepen  ,   en 
verklaert  te   werden   van    alle  Princen    en    Sta- 

ten des  Duytfchen  Rijx.    Gelijk  dat    breder  ver- 
vaet  is   in  de  Brieven  van  V.  E.  E.   hier  boven 

geallegeert,    in  date  den    31.    Janüafiüs    voor- noemt. 

Wat  aengaet  van  de  verbeteringe  van  't  onge- 
lijk gedaen  aen  de  Staten  des  Rijx  ,  als  ook  van  de 

reftitutie  van  de  rantfoenen  én  fchaden  gedaen  en 
geleden  van  de  fijde  der  Spaenfer ,  alfo  men  van 
harent  wegen  aireede  geprefenteert  heeft  reparatie 
te  doen  ,  en  dat  fy  willen  accordeeren  met  de  ge- 

ne die  de  fchade  gedragen  hebben  :  fo  ift  ,  dat  ons 
dierhalven  ook  belaft  is  ,  in  defelve  maniere  by 
V.  E.  E.  gelijke  inftantie  te  doen ,  ten  felven 

eynde. Diefgelijken  ifler  ook  gedaen  een  leer  groote 
klachte  aen  fijn  Majefteit  weinig  dagen  geleden , 
van  de  Borgemeefters  en  Raed  der  ftad  Aken ,  hoe 
dat,  niet  tegenftaende  de  exhortatie  en  imerceffic 

aen 
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aen  V.  E.  E.  gefchreven  van  de  Staten  des  Rij: 
gedurende  de  vergaderinge  tot  Colen ,  en  Ton- 

der regard  te  hebben  op  de  eerlijke  prefentatie 
van  die  van  Aken  gedaen,  te  weten  ,  dat  fy  be- 
reic  zijn  de  Waren  van  die  van  de  Vcreemchde 
Nederlanden  fo  gcwillich  te  ontfangen  ,  aliTe  op 
de  markt  van  de  Stad  te  koop  gebracht  werden , 
alfTevan  de  andere  doen,  nochtans  heeft  het  krijgs- 

volk van  U.  E,  E.  gerooft  in  de  landen  van  de 
voornoemde  Stad  Aken,  hebbende  verbrand  eeni- 
ge  Molens  en  Woningen,  do  nde  daer-en-boven 
noch  grote  dreigementen,  van  haer  noch  veel  ri- 
goreufer  te  willen  handelen  ,  ter  oorfake  van  eene 
gepretendeerde  contributie  ,  regens  het  accoort, 
't  welk  die  van  Aken  wel  eer  hebben  gemaekt,  be- langende de  mijnen  van  Cadmy,  met  de  gene  diefe 
in  huir  heefe  van  de  finantie  van  Bruffel,  om  te 
vier  en  te  fweerd,  haer  vreefe  aen  te  jagen,  van 
voortaen  te  handelen  ,  en  van  niet  langer  te  on- 

derhouden het  tn.dhet,  het  welke  fy  gemaekt  heb- 
ben ,  gelijk  voorleit  is» 

Welke  preten  Ge ,  en  veel  eer  gewelt  fijne  Ma- 

Vervolg  der  Nedcrlandfe  Oorlogen. 
noic had  behoort  van  wegen  U  E.  E.  fijn  proces  ma- ken, en  verwachten  van  fijn  Majefteit  de  admini ftrat.evan  juftitie,  dewelke  haer  fonder  twi.ffclnoi ioude  geweigertof  afgefl  ,gen  gev/eeft  zijn. 

Jn  welke    maniere  men  ouk  ingehouden  heeft, en  hout  als  noch  in  de  renten  in  Vriefland  van  de 
* uggers  van  Ausburch,  tegen  alle  recht  en  reden, gelijk  men  haer  ook  heeft  benomen  de  middel  van 
ordinane  juftitie,  haer  hebbende  gelucht  te  traine- 

ren   met  onrechtveerdige  fenrcntien  ,  en  vol  v partiahteit,  het  welke  ik  Carcl  Nutlcl  U   E    F 
hebbe  geremonftreert  ontrent  drie  jaren  geleden! 
bijn  Majefteit  heeft  gewilt, dat  dcfclve  klachten  hier 
wed»rverhaelt fouden  werden,  hopendedatU.F.  E. 
haer  dies  lullen  ermncren,  en  haer  meininge  ver- klaren na  behoren. 

.  Su  ftclt  het  dan  fijn  Majefteit  in  confideratie  van 
U.  E»  E.  kits,  of  hy  nitt  genocch  rechtveerdige oorfake  heeft  door  fulke  en  fodanige  proccduren, 
fo  enorm  en  geweldich,  gel  jkwy  lijn  komen  ver- 

tonen, om  U.  F  E.  eens  wederom  het  gelijke  te 
doen  door  reprelailles,  en  andere  rigoreufcr  mi  Ide- 

f      S:Tl        g  DuKfCuC   Ru,k  B?»"    lcn'het  welke  nochtan   fijn  Maj.  liever  foudefchou- fins  reedehk  konnen  vinden  ,  noch  ook  confen-  |  wen,  en  heeft  daer  rot  nuchtpe  niet  willen  fchou- 
teeren  in  een  fulke  n.euwicheit,  maer  geven  aen  '  wen,  hopende  dat  U.  E.  E.  ter  herte  foud  nemen U.  F.  F.  feirs  te  bedenken,  hoe  ongevoechlik  en  dek  goedertieren  remonftrantie,  en  haer  voortaen 
impertinent  het  weien  ioude,  indien  de  tegen-  |  ronen  fo  vreedfaemen  wel  geaff  dioneert  tegen  het 
partye  op  den  felven  voer,  en  door  eenich  gepre-  [  Rijk  van  Duitflmd  en  fijne'  Stenden  en  Önderfa- tendeert  recht  van  Oorloge,  wilde  verbieden  en  .ten  ,  darmen  in  e  ff  et  mach  Gen  en  bemerken 
dwingen,  die  van  Ceulen  ,  Kleef,  Luiken  ande-  1  haer  vreedfaem  en  in  de  reden  ghefondeert  de- re  Landen  en  Steden  op  de  Frontieren  des  Rijx  j  voir. 
gelegen,  dat  (y  niet  ion  ien   kopen  eenige  i;oter,  j       Aengaendc  de  legatie,  befloten  in  't  jacr  icc-*. 
kaes,  vifch  ,  en   diergehjke  koop- waren  gebracht  1  te  Ratifpone,  wy  hebben  verftaen  uit  de  protelta. 
uit    Holland  en    Zeeland  ,   en  Vriefland,  en  dat    tien,  die  U.  E.  E.    airede  fo  menichmael  gedaen 
alles  tot  gróót  achterdeel  van  de  Staten  van  de  neu-     hebben,  dat  iy  die  vreemde  perfuafie  hebben,  als  of 
traliteit  de.  Duitfen  Rijx,  en  tot  ruine  van  de  ko^p-  i  eene  fodanige  AmWïade  niet geordincert  waer  dan 
handelinge,    en    van  vele   treffelijke  koop  lieden,  j  om  beide  de  partyen  re  dwingen  pais  te  maken, 
in  defe  quartieren  redderende  ,  het  welke  denitant    hoe  feer  darcet  haer  ook  tegen  het  hertmo.hr  we- 
des  Rijx  niet  fal  konnen  lijden.  Gelijk  wy  ookniet    fen,  in  welke  occafie,  gelijk  ons  dunkt,  U   E    E. 
hebben  kunnen  nalaten  te  vertoonen  aen  U.  E.  E.    foeken  te  voorkomen  met  proreitaticn ,  gevende  te 
hoe  dat  noch  onlanks geleden  ,  boven  alle  den  over-    kennen  hare  redenen,  waerom  fy  niet   willen  oi 
(riaeten  verdrucAioge,  hier  boven  maer  ten  ruigften  >  konnen  verftaen  in  eenige   verfoeninge  met  haer 
verhaelt,  hoe  dit  Ü  E.  E.  krijgsvolk  gevallen  is  irt  1  tegen-partye    En  alhoewel  wy  geen  fins  weten,  hoe- 
het  land^Van  Weftphalen,  onder  pretexr  van  een    danige  conditien  en  verlekertheden  van  eene  pais- 

fekere  executie  voorde  Gravinne  van  Nieunaer,  ,  handelinge,  defeGedepureerde  van  't  Rijk  fouden 
en  niet  alleen  op  de  Provintic  en  Landen  van  Gu-  |  hebben  konnen  voorwerpen  ,  noch  ook  hoe  haer 
lik,  maer  ook  binnen  het  Bildom  van  Ceulen,  te 

weten  te  Dorwegem  ,  by  Souft  en  in  de  omgele- 
gen Plaetien,  hebben  fy  daer  na  fo  barbaerlik  ge- 

feandelt,  de  arme  inwoonders  en  Dorplieden,  met 
ruiten  ,  roven  »  rantfonneren ,  facrilegie  ,  in  fo 

deerlijke  manieren,  dat  wy  niet  een*  willen  twijf- 
felen,  of  U.  E.  E.  fo  fy  met  waerheid  hadden  ge 

informeert  geweeft,  niet  alleen  fodanige  adtenfou 
den  misnoecht  hebben »   maer  dat  fy  haer  ook  to 

artijkelen  fouden  aengenaem  geweeft  zijn  of  niet 
aen  beide  de  partyen.  En  alhoewel  dat  het  ook 
noit  begeert  is ,  dat  U.  E.  E-  fo  rafch  haer  rede» 
nen  nier  en  foud  verklaren  aen  ons,  die  geen  laft 
of  inftructie  daer  van  hebben  ,  maer  dat  het  beter 

gepaft  fouJe  hebben  ,  voor  U,  E.  E.  fuik  een 
declaratie  aen  de  voornaemfte  Gedeputeerde  of  Am- 
baffadeurs  te  doen,  als  ly  gekomen  fouden  zijn  en 
haer  alles  eigtntlik  en  ter  rechter  tijd  voor  oogen 

nen  fouden  fo  wel  ge.ifTce&ioneert  tegens  haer  goede  j  te  ftellen  dat  behoorde,  Sa  ift  nochtans  dat  U  E.  E. 

geburen ,  fo  veel  aengaet  de  reparatie  van  de  fchade  !  mocht  indachtich  wefen  ,  het  geene  dat  ik  Carel 

en  geweld  van  haer  "krfjgs- volk  gedaen,  dat  voort-  Nutfel,  omtrenr  driejaren  geleden,  aen  U.  E.  E. 
aen  fijn  Majefteit  en  de  Staten  des  Rijx  eens  moch-  hebbe  geremonftreerr  ,  belangende  dit  felve  ftuk, 

ten  bevrijt  wefen  ,  van  meer  te  hooren  lodanigc  i  door  laft  van  fijn  Majefteit,  re  weten  dat  fijn  Mi- 

en  diergelijke  klachten  ;  in  welk  vertrouwen  fijn  jefteit  t'famen  met  alle  Rijx-Stenden  hadden  vele 

Majefteit  ons  belaft  heeft    wel  expreflel ik  de  faken  :  gewichtige  en  pregnante  redenen,   en  feer   mer- 
aen  U.  E.  E.  in  delen  geval  lo  levendich  te  ver 

tonen  ,  als  het  van  noden  is,  en  dat  wy  ionder  U. 

E.  E.  verklaringe  op  defe  poinclen  te  hebben,  ge- 
lijk dat  behoort,  onsgeenfins fouden  laten  payen  of 

affetten» 

Befonderlik  heeft  mijn  Heer  den  Hertoch  van 

Gulik  feer  fwaerlik  fich  beklaecht  aen  fijn  Majefteit 

dat  U.  E.  E.  deftoutigheir  genomen  hebt,  omfen- 

tentie  te  pronuncieren  tegen  fijn  onderfaten  ,  en  te- 

gens haer  te  doen  procederen ,  en  dat  feer  onbe- 
hoorhk,  fo  veel  als  de  fen  tem  ie  belangt ,  gelijk  men 

onlangs  een  gepretendeerde  fententie  van  U.  E  E 

heeft  geinfinueert  aen  die  van  Geilkerke,  als  or 

Ü.  E.  E.  eenige  jurisdictie  in  die  plaetle  had ,   al- 

6*' 

les  tot  grooteorejudicie  van  den  voornoemden  Hee- 

reden Hertoch  van  Gulik,  by  den  welken  meneerft  l  de  andere,  ten  ware  da
r  een  van  beiden  haer  v 

keljke  poin&en  ,  om  die  te  doen  proponeren  door 
de  Ambafïadeurs  van  het  voornoemde  Rijk ,  aen 

beide  de  oorlogende  partyen ,  dewelke  niet  fouden 

konnen  achtergelaten  of  vertrocken  worden  ,  fon- 

der groot  achterdeel  en  preiudirie  van  het  geheele 

Heilige  Rijk,  en  van  de  Onderfaten  en  Vaflalen 

defTelfs.  Voor  al  den  hoochdringenden  nood  ver- 

eifcht,  'r  Cy  dat  beide  de  partyen  willen  verftaen 
to-  eenige  vrcedemakinge  o/  niet,  dat  het  Duitfe  (rel.jj.) 

Rijk  eens  bevrijt  en  on-fhgen  fy  van  fodanige  in- 

va  fien  ,  roveryen,  plondcringen,  depredarien,  en 

fulkï  exorbitante  en  enorme  hoftiliteir.  En  om 

daer  wederom  in  re  voeren  de  kooph.m  ie/inge  en 

alle  goede  polirie,  darmen  haer  geve  fuffilanrebor- 

ae  eri  verfekeringe  fo  wel  nodich   van  d'ecn  als  van 

V.  Deel. 
^aa  3 

ver- 



645 Het  fêven  en  dertigfte  BóekJ ió( 
verklaren  vyand  van  het  Rijk,  tegen  welke  men  dan 

bedwongen  foude  weien  in  fuiken  geval  fich  te  voor- fien  na  behoren. 
So  U.  E.  E.  dan  fo  geftadelijk  refuferen  eene 

communicatie  fo  noodfakelijk  en  heylfaem  voor 

het  gehecle  Duytfche  Ri|k  ,  en  voornamelijk  foo 

profitabel  voor  de  Nederlanden  ,  doch  fpecialijk 
voor  de  Vereenigde  Provintien ,  geven  fy  niet  te 

kennen,  voorde  gehele  wereld  haerfufpecï:  maken- 

de, als  ot  fy  haer  fake  niet  langer  konnen  ftaen- 

de  houden^  nochre  goede  redenen  geven  van  ha- 
re pioceduren  ,  maer  dat  fy  veel  eer  foeken  met 

geweld  ,  en  over  dwars  voor  te  {hen  ,  en  foo 

hardneckiglijk  te  befchermen  ,  ook  tot  totael  be- 
derf van  het  Rijk,  en  van  de  Stenclen,  Leden, 

en  onnofele  Vafalen  des  felfs  ,  veel  liever  als  dat  fy 

daer  in  fouden  laten  remedieren  ;  Wy  laten  dit 
U,  E.  E.  felfs  oordelen  ,  en  bidden  wel  hartelijk, 

dat  het  haer  believe  eenige  van  haer  E-  £.  na  ons 

logijs  af  te  veerdigen  om  in  haer  E.  E.  fiaem  met 
ons  te  handelen  ,  aengaende  alle  en  een  ycgelijk 

poindr.  vandefeonfe  propofitie,  en  vorder  met  ons 
in  communicatie  te  treden  over  dcfe  materie ,  om 

daer  na  te  mogen  doen  een  goet  rapport,  en  V. 
E-  E,  fullen  fien  dat  de  intentie  van  de  Chur-Fur- 
ften  en  Stenden  des  Rijx ,  maer  boven  al  van  fijn 

Majefteit,  noyt  anders  geweeft  is,  dan  dat  fy  feer 

genegen  zijn  tot  al  het  gehe,  dat  lou  mogen  ftrec- 
ken  tot  welvaert  en  heil  van  defe  Vereenigde  Pro- 
vintien. 

Eyndelijk,  alhoewel  wy  genoeg  bemereken,  dat 
U.  E.  E.  noch  niet  willen  verftaentot  eenigen  Vre- 
dc-handel ,  en  dat  ons  voornemen  fodanig  niet  is,  van 
haer  voortaen  meer  te  molefteren  ,  belangende  dit 

poinct  ,  foishet  nochtans  dat  wy  hopen  ,  dat  par- 
aventuir  het  haer  E.  E.  niet  feer  tegen  fal  wefeh , 
dat  om  te  fchouwen  fuik  een  uitftorringe  van  het 
onnofel  bloed ,  en  om  te  verhinderen  het  verderf 
van  fo  veel  arme  lieden  en  defolate  Provintien  ,  fy 
wel  mochten  confenteren  voor  een  fekere  fpatie 
van  tijd  in  een  Treves  of  fchorfinge  van  Wape- 

nen, en  na  dat  wy  hier  op  fullén  verfiaen  hebben 
het  advijs  van  U.  E-  E.  wy  hebben  dat  vertrou- 

wen ,  datmen  door  het  goet  devoir  van  fijn  Majefteit, 
en  van  de  Stenden  en  Vorften  des  Rijx ,  par-aven- 
tuir  het  ielve  verkrijgen  van  de  fijde  van  Bourgon- 

gien. Alle  welke  faken  wy  niet  hebben  willen  nala- 
ten vriendelijk  aen  U.  E.  E.  te  verroonen,  door 

laft  die  fijn  Majefteit  ons  heeft  gegeven  ,  en  ful- 
len daer  op  verwachten  een  foodanige  antwoor- 

de  ,  als  het  verwachten  en  vertrouwen  van  fijn 

Majefteit  ,  en  van  alle  de  Cbur- Furften  en  Sten- 

den des  Rjjx  meriteren  :  En  wy  fullen  'daer  van 
doen  een  betamelijk  verhael  aen  fijne  Majefteit , 
en  de  gemelte  Stendén ,  en  lullen  altydt  bereit  weien, 
dat  minnclyk  te  verdienen. 

U.  E.  E.  feer  ootmoedige  en  feer  geafTectioneer- 
de,  Ondenekent 

Herman  Gïaefvan  Manderfcbeyt ,  Carel Nut/eL 
Overgegeven  den  10.  Mey,  1600. 

<©püefep?opoftm  Sebbcn  betren  Staten  <6^ 
wraelalöuöoeamtowtop  öcn  upfDcn  §unp  1600. 

tooojt 
ban  mijn 
ïgcrceii 
be  <§>ta> 
*rn  toon 
bc  ©er» 
rcirigör 

Ianöfc 

ï>?obm» tien     op 

bc  noo?- 
torrljael' 
n.-y:opa» 

tuic. 

NA  dat  de  Propofitie  van  wegen  de  Keiferlij- 
ke  Majefteit,  ook  van  Hungafien  en  Bohe- 

men  Coninklijke  Majefteit,  by  de  Welgeboren  Hee- 
ren  Herman  Grave  van  Manderfcheit  en  Blanc- 

kenheim  ,  Heere  van.  Jurror ,  hoogftgedachte  Kei- 
ferlijke Majefteits  Raed ,  Kacrle  Nutiel  van  Sonder- 

fpudel  ,  fijner  Majefteits  HungerfeCamerraed,  en 
Commiffaris  in  de  Gulixe  Landen  ,  als  fijne  Key- 
ferlijke  Majefteits  Geianten  ,  ter  vergaderinge  van 
de  Heeren  Staten  Generael  van  de  Vereenigde  Neder- 

landen ,  uyt  krachte  van  de  hoochfte  Key  ferlijke  Ma- 
jefteyts  brieven  van  credentie  ,    van  dateden  5  No- 

vembrls ,  Anno  i  ƒ  99.  op  den  naeft-leften  der  maend 

Mey  laeftleden  gedaen  ,  rypelijk  geexamineert,  en 

daer  op  met  de  welgcme'te  Gcfanten ,  pucöuelijk 

door  fekere  Gecommitteerde  in  't  lange  gecommu- 

niceert,  en  geconfulteert  is  geweeft,  en  van  defel- 
ve  communicatie  en  befoingt-  rapport  gedaen  *  heb- 

ben de  Heeren  Staten  Generael,  na  goede  en  rype 

beraetfla  inge  op  alles  gehouden.  In  den  eerften 

hoogftgemelte  Keiferlijke  en  Coninklyke  Majefteit 

van  de  aenbiedinge  der  Keiferlijke  Genade  en  falu- 

tarie  alderondaniglijxt  bedankt,  biddende  fijne Kei- 
ferlyke  Majefteit  met  aller  reverentie  en  ootmoet , 

de  confervatie  der  Verecnigder  Nederlanden  ,  je- 
gens de  Spaenfe  ambitie  en  tyrannye  ,  alderge- 

nadiglijxt  te  willen  houden  in  Keiferlijke  recom- mandatie. 

De  Heeren  Staten  hadden  voor  etrelyke  maen- 
deh  fo  uit  dat  Heiligen  Ryk  ,  als  uit  den  Hove 
des  Eerts-Hertogen  Albertus  advyfen  ontfangen, 

dat  hoogftgedachte  Keiferlijke  Majefteit  den  wel- 
gemelten  Heeren  Gefanten  in  thandatis  hadde  be- 

lieven te  geven  ,  ook  aen  hunlieden  te  vorderen 
de  ontruiminge  Van  de  plaetfen  ,  die  gemeent 

worden  Van  deler  fijde  op  des  Rijx- bodem  befet 
te  zyn ,  reftitution  der  fchaden ,  en  execution  des 

hoogftgedachte  Keiferlyke  Majefteit  en  Gedepu- 
teerde van  de  Chur  Furften  de-  Ryx  gedecreteer- 

delegation  de  94.  welke  advertehtie  veroorfaekt  heeft; 
dat  de  Heeren  Staten  van  herten  begerende  de 

vermeerderinge  van  hoogftgedachre  Keiferlyke  Ma- 
jefteit en  óes  Ryx-bodems,  uit  beroemde  repu'a- 

tion,  boven  devoiren  by  hen  aen  Keiferlyke  Ma- 
jefteit en  de  gecommitteerde  Chur-Furften  en  an- 

dere Stenden  des  Ryx  ,  federt  den  voorfeiden  jare 

94.  verfcheidentlyk  by  haer  gefchriftelykereprefen- 
tatie  gedaen  aen  uen  welgemelten  Heeren  Geianten 
byhare  brieven  van  den  i-  Decembris»  laetften  Ja- 
nuary  ,  en  den  10  Mey  laeftleden,  te  vertonen 
haer  oprechte  goede  meeninge  en  intentie  op  de 
voorfeide  poinclen ,  waer  mede  fy  niet  alleen  de- 

le Landen  in  welftand  te  houden  ,  maer  ook 

hoogftgedachte  Koninklyke  Majefteit  den  Chur  en 
Furften  en  andere  Stenden  des  Ryx ,  aengename 

dienft  te  doen  gemeent  hebben ,  en  hoewel  in  ee- 
nige poincten  haer  advyfen  van  der  Heeren  Gefan- 
ten propofition  wat  mogen  diflfèreren ,  fo  hebben 

fylieden  nochtans  een  vaft  betrouwen  dat  hoogft- 
gedachte Keiierlyke  Majefteit  hare  voorfeide  devoi- 

ren, tot  fulke goede  meeninge  gedaen,  niet  onaen- 
genaem  geweeft  zijn. 

En  hebben  de  Heeren  Staren  Generael  grote 
reden,  de  Heeren  Gelanten  grotelyx  te  bedanken, 
dat  haer  L.  en  G.  belieft  heelt  de  inhondtn  vc*n 

hare  voorieide  brieven,  namentlijk  0ok  haer  pre- 
fentatie  van  de  reftitution  van  de  Ryx-p!aetlYn, 
verhaelt  in  de  brieven  van  den  laetften  January, 
aen  de  Koninklyke  Majefteit  te  refereren  ,  dan  2yn 
daer  tegens  van  gantfeher  herten  bedroeft  dat  de 
Koninklyke  Majefteit  geinformeert  foud  weien  dat 
de Spaenie de  ftadt  Emmerik,  Rees,  en  het  Slot  Lo- 
bitz  ontruymten  gereftiiueert  hebbende,  ftrax  van 
defer  fijde  van  nieus  de  voorfeide  plaetfen  defaflo 

Jouden  geoccupeertzyn ,  endaèrdoor  deBörgondi- 
fe  oorfake  tot  dadelijkheden  in  het  Ryk  genomen 
hebben. 

Aengefien,  kennelykisdatde  Spaenfe  uit  de  Stad 
Emmerik  in  't  einde  des  jaers  acht-en-tnegentig 
gedreven  zynde,  defelve  ftad  terftond  bydendoor- 
lugtigen  en  hoog- geboren  Prince  van  Orangien  , 
van  wegen  de  Heeren  Staten  Generael  den  Fur- 
fte  van  Cleef  is  overgclevert  geweeft,  onder  be- 

lofte van  defelve  ftad  de  Spaenie  niet  wederom 
in  te  ruimen  ,  waer  tegens  in  den  beginne  van  den 

jare  99.  de  Spaenie  de  voorfeide  ftad  van  nieus 
met  mine  van  gewelt  hen  hebben  doen  inruy- 
men,  maer  fiende  dat  (y  die  niet  konden  inhou- 

den j  hebben  in  de  maend  van  April  defelve  daer 
na  weder  ontruimt,  en  in  de  maend  Augufto  is 

defelve 



5oo». Vervolg  van  de  Necferlattdfe  Ootl 
defelve  ftad  uit  des  Rijx  leger  belet,  en  hebben  de 
Spaenfe  de  Stad  Rees  met  geweld  tegens  den  Rijke 
in  gehouden ,  ook   des  Rijx-volk  uit  de   Stad  en 
Slot  Gennep  verdreven  ,   hen  vermetende  van  ge- 

lijken uit  Emmerik  te  willen  doen  ,   waer  door  de 
Heeren  Staten  zijn  gedwongen  geweeft,  des  Rijx 
Volk  tot  bewaringe  van  de    voorleide  ftad  te  af- 
fifteren  met  eenige   Compagnien  daer    in  geion- 
den  ,  fo  dat  in  dier  voegen  de  Stad  Emmerik  fe 
in  bewaerniffe   van  de  Heeren    Staten   gekomen, 
en  na  het  vertreck  van  des  Rijx   Krijchsvolk  ge- 
bleven  is ,   hebbende    het  volk   van   dele  landen 
niet   op  fijn    Spaens    met    violen tie  tot   befwaer- 

niffe van  de  Borgeren  ,  maer  op  haer  eigen  kof- 
ten  en  in  goede  ordre  en  difcipline  daer  in  ge- 

legen ,  het  Slot  Lobits  is  nort  in  der  Spangiaerts 
geweld  geweeft  ,    en  over  lulx  by    hen  niet   ge- 
reftitueert ;  maer  de   waerheid  is ,  dat  de  Spaenfe 
in  het  einde  van  den  jare  j>8-  alle   uiterlijke  ho- 
ftiliteit   in  den   Rijke  ,    en   tegens  des   Rijx-ften- 
den    en   gelederen   plegende,    de   Heden   Staten 
zijn   genootfaekt  geweeft  ,   de   Stad-HuilTen  ,  het 
huis  Lobirs  ,  out  en  nieu    Zeevenaer,   met  volk 
van  Oorloge    tot   haer  defentie   en   weringe    des 
Spaenfen  gewelds  tot  hare  koften  en  iaften  te  be- 
ferren,    maer  het  Spaens  Leger  na    de   Bommel- 
weert  getrocken  ,    en  het  Rijx  leger  te  velde  ge- 

komen zijnde,  hebben  de  Heeren  Staten  de  voor- 
feide  plaetfen  overgelevert,   gelijk  ook    altijd   ge- 

prefenteert   is    geweeft    van    Emmerik    te  doen, 
mits  dat  van  de  Spaenfe  fijde   van  gelijken  foude 
werden  gedaen  van  Rijnberk,  en  andere  plaetfen 
op  den  Rijke  geoccupeert. 
De  Heeren  Staten  hebben  wel  verftaen  dat 

hoochftgedachte  Keiferlijke  Majefteit ,  nochte  den 
Heiligen  Rijke  niet  gevalhch  is  ,  dat  de  eene 
krygende  p^rtye  de  onrruiminge  des  Rijx  plaet- 

fen op  des  anders  onwilligheit  verweigert,  maer 
vertrouwen  de  Coninklijcke  Majefteit  Chur  en 
Furften  en  de  andere  Stenden  de«  Rijx  henlie- 

den dies  onfchuldich  lullen  houden  ,  nademael 

fylieden  eerft  in  den  jare  ï?oq  de  Keilerlijke  Ma- 
jefteir  en  het  Heilige  Rijk  ter  eeren  de  eerfte  ge- 

weeft hebben  ,  die  alle  fteden  en  fterkten  op 
den  RijX-bodem  de  Spaenfe  afgenomen  ,  hebben 
ontruimt  en  overgelevert,  onder  belofte  j  dat  de 
Spaenfe  ook  of  een  gelijke  ontruiminge  en  over- 
leveringe  foude  doen ,  of  dat  fy  daer  toe  met 
de  macht  en  middelen  des  Rijx  fouden  gebracht 

werden.  Maer  alfo  de 'Spaenfe  de  Stad  Rijnberk 
en  andere  Rijx- plaetfen  bleven  occuperende  ,  en 
daer  uit  veele  fchade  en  excurfien  op  den  Hei- 

ligen Rijke  ,  verhinderinge  der  commerfien  ,  ex- 
adtie  van  licenten  deden  ,  of  dringende  toe  Rijn- 

berk tegens  alle  andere  apparentie  en  rechten  de 
tollen  van  Gelderland  ,   Holland  ,   Zeland  ,   Ut- 

nicc  ten  uittcr- 
middelcn    vor- 
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recht  en  Over-Yfel  ,  hebben  de  Heeren  Staten 

menichvuldige  klachten  veele  jaren  aen  malkan- 
deren  aert  de  Coninklijke  Majefteit  den  Chur- 
Furften  en  andere  Rijx  Stenden  gedaen,  om  daer 

in  geremedieert ,  en  de  beloften  in  de  ontruy- 
minge  by  henlieden  gedaen  ,  voldaen  te  hebben. 

Dan  't  felve  mits  de  hartneckicheit  en  opiniaftre- 
te  des  Spaenfen  te  vergeefs  zijnde  ,  hebben  de 
Heeren  Staten  eenich  exploift  van  Oorloge  tot 

vorderinge  van  de  voorfeide  belofte  by  der  hand 
móeten  nemen  ,  en  ten  laeften  in  den  jare  97. 

tot  feer  grote  koften  en  befwaerniffe  een  groot  le- 

ger met  alle  behoeften  ter  oorloge  té  velde  ge- 
bracht ,  daer  mede  fy  de  Spaenfen  deden  ver 

trecken  uit  Alphen,  Meurs,  Rijnberk  en  andere 

Forten  daer  omtrent  ,  tot  nadeel  van  den  Rijke, 

en  verhinderirtgc  van  de  commercie  op  den  Rijn 

by  hen  gedecupeert ,  't  welke  gedaen  ziinde  heb- 
ben den  rechten  proprietarifen  van  Alphen  en 

Meurs  ,  in  de  poffeffie  van  dien  geftelt.  Hebben 

ook  in  den  jare  1598.  op  de  befendinge  vanden 

hooch-waerdigften  en  doorluchtigftep  Chur-Furft 

ogen. van  Ceulen  &c.  aengeboden  en  geprefemert ,  de  Stad Rijnberk  in  fijn  Chur-  Furfts  handen  over  te  leveren, 
en  daer  beneffens  op  desRrji.bodem  ,  noch  fteden, noch  plaetfen  in  te  nemen,  Forten  re  maken,  pal- 
lagie  te  gebruiken,  of  ecn.ge  fchade  van  dies  fijde 
op  den  Rijn  te  gedogen,  mits  dat  de  Spaenfe  ook daer  toe  fouden  gehouden  wefen.  Maer  de  Spaenfe hebben  m  plaetfe  van  dien  fo  grouwehk  in  den 
felven  jare  en  foo  tyrannichlik  op  den  Heiligen 
Rijke,  en  egens  verfchciden  voornemcnrlijcke Chur  en  Furften  en  andere  Stenden  des  Ri,y  van 
beide  ReJigions  met  overweldigen  van  Steden, 
brand- fchatten  ,  plunderen,  roven,  vrouwen  ver- 

krachten ,  branden ,  moorden  ,  en  andere  execra- 
bele  acten  gebandelr,  dat  alle  (ie  wereld  in  verwon- 
dennge  is  ,  hoe  een  lid  in  het  Heilige  Rijck  ge- vonden kan  worden  ,  het  welck 
ften  reparatie  van  dien  met  alle 
dert. 

En  hoewel  de  Heeren  Staten  tot  tweemael  mdc 
ontruiminge  niet  alleen  met  prelentatic,  maer  ook 
metter  daed  de  eerfte  geweeft  zijnde,  voordedcr- 
demael  niet  behoren  geport  te  worden ,  de   plaet- 

fen tot  haerder  defentie  en  koften  beiet,  te  ontrui- 
men ,   voor  dat  de  Spangiaerts  daer  toe  gehouden 

waren.  So  hebben  fy  nochtans  in  den  jare  99.'  voor de  derdemaelde  eerfte  geweeft ,  en  alles  ingeruimt, 
en  gereftitüeert ,  dat  fy  in  den  Rijke  betettet  had- 

den ,  op  vaft  vertrouwen ,  dat  de  Spaenfe  daer  mede 
toe  fouden  gehouden  werden,  't  welke  echter  door 
de  Spaenfe  contumacie  en  de  nobediencie  nu  ten  is 
gefchiet.  En  daerom  hebben  de  Heeren  Staten  ge- 
meent  dat  de  Keiferlijke  Majefteit  haer  voor  defe 
reife  niet  foude  te  laft  leggen  om  noch  de  eerüc  te 
wefen  i  te  min  ,  aengcfien  defer  landen  krijgsvolk 
in  deStad  Emmerik  op  haer  eigen  koften  leeft,  geen 
verhinderinge  der  commercien ,  nochte  eenige  fcha- 

de op  den  Heiligen  Rijke  doet,  daer  ter  contrarie  de 
Spaenfe  in  de  Stad  Rijnberk  en  andere  plaetlen  rot 
grote  befwaerniffe  des  Rijks,  en  der  Ingefetenen  van 
dien,  tot  belettingeder  commercien,  en  ineftima- 
bele  befchadinge  van  den  Heiligen  Rijke.  Sy  doch, 
opdat  noch  voor  de  vierde  maelde  Keiferlijke  Maje- 

fteit de  Chur  en  Furften  ,  en  andere  des  Rijx-Sren- 
den  ten  overvloed  mach  blijken ,  dat  de  Heeren  Sta- 

ten fijne  Keiferlijke  Majefteit  en  den  Heiligen  R.ike 
alle  eere  en  refpr&  beuijfen,  in  aller  ootmoet  con- 

tinueren, en  deffelven  autoriteit  gene  vcrkleningc 
of  nadeel  te  veroorfakrn  en  gedenken,  prefenteren  als 
noch  de  Stad  Emmerik  te  ontruimen,  en  defelve 
den  Furfte  van  Cleve  over  re  leveren  ,  onder  belofte 
dat  die  den  Spaenfen  of  Borgondifen  tor  seendertijd 
weder  ingeruimt  fal  worden,  en  op  een  vaft  betrou- 

wen )  dat  den  Furft  van  Cleve  metten  Heeren  Sta- 
ten en  andere  Ingefctenen  defer  gebuirlik,  en  den 

hooch»gemelten  Heer  Prince  Maurits,  en  den  Wel- 
geboren Grave  Gcorgio   Evcihardo  ,    Gravc  van 

Solms  &c  in  't  genieten  van  hare  rechten ,  uit  de 
donatie  en  teftamentele  dilpoficic  van  de  welgeboren 
Gravinnevan  Niunaer,  Meurs.  Sec.  G.  M.  recht- 
matelik  en  redelick    fal  handelen  ,    ten  einde   alle 

misverftanden  in  tijts  mogen   yoorgekomen    wer- 

den. 
De  Heeren  Staten  hebben  ook  rijpelik  gelet  op 

't  gene,  nopende  de  's  Graven  weerfe  Schans  in  de 
voorfeide  propofitie  is  verhaelt  en  voorgeflagen, 
maer  bidden  leer  ootmoedelik,  de  Keiferlijke  Ma- 

jefteit de  Chur  en  Furften ,  en  de  andere  Stenden 

des  Rijx,  ook  de  Heeren  Gefanten,  degchcelege- 
legentheit  der  felver  Schanfe  nader  en  rijpelik  te 

willen  overleggen.  Als  inden  eerften  ,  dat  de  Hee- 

ren Staten  (ondekt  hebbende  der  Spaenfer  voorne- 

men ,  om  op  's  Gravenwcert  tot  verhinderinge  der 
commercien ,  tot  invafic  van  het  Heilige  Ryk  en 

deverecnigde  Nederlanden  een  Schanfe  te  maken) 

tot  bevrydinge  van  de  commercien  ,  tot  hare  deren- 

fie,  beletting  van  des  Rijcx  fchade  ,  en  tot  nie- 
mands  intereft  ,  den  Spaenlen  in  den  jareif^. 
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Het  feven  en  dertigfte  Boek. 160c 

geprevenieert ,  en  op  haer  eygen  koften  aldaer 

op  een  kale  gront  een  Schanfe  gemaekt  hebben , 
niet  op  het  territorium  desFurften  vanCleve,  maer 
des:  Furften  van  Gelderland  •,  want  alhoewel  den 
Furft  van  Cleve  aldaer  aen  den  grond  eenig  recht  > 

poffeflie,  of  ook  jurisdictie  civil  of  crimineel  fbu- 

de  mogen  compeceren ,  gelijk  van  wegen  den  Fur- 

ften  gepretendeert  wort ,  en  tuffchen  den  Furften- 
domme  van  Gelderland  ,  en  den  Furft  van  Cle- 

ve queftieus  fchijnt  te  welen  ,  fó  is  in  allen  ge- 
valle onwederfprekelijk  ,  dat  fuik  recht  of  poüef- 

fic  peen  gemeenlchap  heeft  met  de  Souverainiteit  , 

ook°  beftaende  in  het  maken  van  Fortreffen  ,  en 
befchermen  der  ielver.  Aengefien  den  Conink 

van  Vrankrijk ,  en  veel  Furften  van  DuytQand  , 
felfs  den  Furft  van  Cleve  ,  in  vele  Provinciën  van 

de  Nederlanden ,  Steden  ,  Dorpen  en  Landen ,  heb- 

ben ook  mede  hoge  middel  en  lage  jurisdictie,  "maer daerentuffchen  blijft  de  Souverainiteit,  als  de  fterke 

bewaringeen  befettinge  der  felve,  en  diergelijke,aen 

de  Princeot  Provintien,  daerin  fulke  plaetfen  gele- 

gen zijn. 
Het  recht  van  Souverainiteit  tot  de  grond  van 

de  plaetfe  ,  daer  op  de  Schanie  van  's  Graven- 
Weert,  by  de  Heeren  Scaten  in  den  jare  fes  en  tach- 

tig aemaekt  is  voor  den  Furftendomme  van  Gel- 
derland ,  is  al  in  den  jare  ï?oo.  en  90.  aen  de 

Keyferlijke  Majefteit  den  Chur  en  Furften,  en  an- 

dere Scenden  des  Rijks  in  't  brede  vertoont ,  en  met 
verfcheiden  ftucken  bewefen  ,  met  aenbiedinge  dat 

by  fo  verre  den  Furft  van  Cleve  yet  ter  contrarien 
ioude  willen  fuftineren,,  de  Heeren  Scaten  Generael 

tevreden  waren  het  different  dies-aengaende  tuffchen 
den  Furftendomme  Gelderland  en  de  Furften  van 

Cleve,  na  inhout  vande  TracTraten  en  concordaten 

tuffchen  beydedcFürftendommen  opgerecht,  fou- 
de  werden  beilicht ,  en  de  deciue  van  dien  achter- 
volgt. 

Op  welk  vertoog  ,  bewijs ,  en  prefentatie  de 
Heeren  Staten  Generael  het  Fort  by  henluyden 

op  den  voorleyden  grond  tot  hare  koften  ,  bona 

fide,  gemaekt ,  gepoffideert ,  voort  geiterkt ,  en 

by  fortificatie  ,  bewaringe  en  voorfieninge^  van 

dien  ,  daer  aen  veel  duyfent  daelders  koften  ge- 
daen hebben  ,  fonder  dat  van  wegen  den  Furft 

van  Cle  re  oyt  gefuftineert  is  geweeft  ,  dat  hem 

't  felve  Fort  afgenomen  is,  of  dat  hare  Furfte- 
lijke  Genade  eenige  poffeflie  van  dien  gehad  heett, 

en  confequentelijk  daer  in  niet  kan  getur beert  wc- fen. 

Boven  defen  hebben' de  Heeren  Staten  een  vaft 
betrouwen  ,  dat  de  Keyferlijke  Majefteit  de  Chur 
en  Furften  ,  en  andere  Stenden  des  Rijke  een 

goedertieren  infien  fullen  nemen  ,  dat  het  voor- 
leide  Fort  by  hen  gemaekt  is  op  een  kalen  gront 

ad  hgit'tmam  defenfionem ,  en  dat  niet  alleenlijk  na 
de  natuirlijke  ,  maer  ielfj  ook  na  de  Keyferlijke 
Rechten  toegelaten  is  hem  te  befchermen ,  of  fijne 
fchade  te  weeren ,  ofte  keeren  op  fijn  nabuiren  grond, 
en  veel  meer  op  de  fijne,  ofdichy  bonaf.de  voorde 
fijne  houd. 

Hier  om  geloven  de  Heeren  Scaten  nier  dat  van 
wegen  den  Furfte  van  Cleve  eenige  inftantie  ter 
óorfake  van  de  voorfeide  Schinie  gedaen  foude 

werden ,  'r  en  ware  het  felve  gedreven  werde  door 
de  pra&ijke  der  Spaenfer  en  hare  adherenten. 

Gelijk  fy  ook  niet  geloven  dac  door  fijne  Kei- 
ferlijke  Majefteit  of  voor  den  Heyligen  Rijke  dien- 
ftelijk  ioude  konnen  geoordeelt  werden,  dac  een  plaet- 

fe by  de  Hoeren  Staren  op  haer  eygen  koften  bóna 
jïde  doen  maken ,  en  nu  by  de  veertien  jaren  met 
bekoftinge  van  vele  iooooo.  daelderi  bewaert.»  by 
forme  van  fequeftratie  tot  kofte  van  het  Rijk  fou- 

de mogen  begeert  worden ,  om  daer  aen  mede  et- 
Jijke  iooooo.  daelders  te  koft  te  leggen  ,  alleenlijk 
om  den  Spaenfen  te  believen  ,  en  gelegcntheid  te 
geven  om  de  Rijx-pLietfen  te  occuperen  ,  concuf- 
fien ,  exactien  en  opprefüen  over  des  Rijx  onder- 

faten  te  gebruiken  ,  en  de  commercien  op  des 
Rijx-bodem  te  beletten,  te  turberen  ,  en  te  bene- men. 

Alfoo  fy  altrjds  nieuwe  oorfaken  en  pretexten 
daer  toe  fullen  weten  te  foeken  ,  vinden  en  te  ge- 
bruyken  ,  wefende  haer  uytterlijke  incentie  ,  een 
grooc  deel  van  hare  laften  van  den  volke  van  or- 
loge  op  des  Rijks  onderfaten  te  vinden  ,  en  haer 
volk  van  oorloge  tot  laft  van  de  felve  te  onderhou- 

den, gelijk  haer  dagelyxe  handelingen  en  procedu- 
ren  becuygen  So  dat  de  Heeren  Scaten  Gene- 

rael metgroote  redenen  aenhouden,  om  deSpaen- 
fevoor  des  Rijks  vyanden  verklaert  ,  gehouden  en 
getracteert  te  nebben ,  ten  minften  tot  dat  de  felve 

ontruyminge  van  des  Rijk-placclen  ,  en  verfeke- 
ringe  jegens  alle  vordere  occupatien  ,  fchaden  en 
exceffen  gedaen  fullen  hebben ,  als  van  dele  fijde  al- 

tijd is  geprefenteert  geweeft ,  en  noch  geprefenteert 
wort. 

Wat  nuaengaet  de fatisfaótien  vande  geofFenfeer.- 
de  en  befchadigde  Ryx-ftenden  ,  is  meer  als  recht 
dat  de  Spaenfe  die  by  refolutie  en  ordonnantie 
van  den  Hove  en  by  des  ordre  roe  hare  ondaftin- 
ge  ,  en  belaftinge  van  des  Ryr-ftenden  en  onder- 
laten  ,  defelve  hebben  befchadigt  met  inlegerjnge 

en  teeringe  van  geheele  Regimenten  ,  met  exac- 
tie  van  rantfoenen  en  brantfehatcen  ,  met  bedwin- 

gen van  Stiften  en  Furftendommen ,  Graeffchappen, 

Steden  en  Dorpen  ,  tot  opbrengen  van  grote  lom- 
men van  penningen ,  met  roven ,  branden  en  moor- 

den in  veel  jaren  aen  malkanderen  ,  tot  ineftimabele 

fchade  op  den  Heiligen'  Rijke  hebben  gedaen,  en 
daer  mede  haer  volk  van  oorloge  voor  een  grooc  deel 
in  plaetfe  van  betalinge  onderhouden  ,  tot  reparatie 
en  iatisfactie  van  de  fchade  aen  de  geoffenieerde  ge- 

houden werden, 
Maer  de  Heeren  Staten  mogen  met  waerheid 

feggen ,  dac  in  'c  minfte  by  haer  ordre  of  lafte , 
nochce  tot  hare  ontlaftinge,  op  den  Rijx-bodem 
geene  rantfoen  ,  cxa&ien,  brandfehatteri ,  of  dier- 
gelijke  excefien  zijn  gedaen  ,  en  dat  de  Landen 
daer  mede  hen  niec  hebben  beholpen  ,  dan  dat 
de  vereenigde  Nederlanden,  by  de  vyanden  uyt 
en  over  des  Rijx-  bodem  ineftimabele  fchade  heb- 

ben geleden  ,  die  fy  nier  geleden  fouden  heb- 

ben ,  indien  't  gedoogt  waer  geweeft  des  vyants 
occupatien  en  tochten  over  des  Rijcx-bodem , 
gelijck  recht ,  reden  en  goede  gebuirfchap  ver- eifchte» 

Indien  de  Heeren  Scaten  veroorfaekc  zijn  ge- 

weeft door  't  felve  gedogen  tot  haer  defentie  en 
weringe  van-  fchade  ,  eenige  exploi&cn  op  den 
vyand  over  en  op  den  Rijx-bodem  te  doen , 
defelve  fijn  by  hen-luiden  beleit  met  ioo  goe- 

de ordre  en  difcipline  ,  als  mogelijck  is  ge- 
weeft ,  en  dat  het  lelve  fonder  fchade  niet  heefc 

konnen  gefchieden  ,  is  den  Heeren  Staten  van 
herten  leet. 

Om  't  welke  alle  de  wereld  kennelijk  te  ma-  (F0I.3J 
ken  ,  hebben  fy  by  verfcheiden  rigoreufe  or- 
donnantien  en  placcaten  fcherpelijk  het  doen  van 
fchaden  ,  overlaften ,  exactien  of  concuffien  aen 
haer  volk  van  Oorloge  verboden  ,  en  de  felve 
ordonnantien  en  placcaten  ,  dat  eensdeels  by  re- 
ftitutie  aen  de  befchadigde  ,  eensdeels  by  exem- 
plaire  ftraffe,  na  de  Oorloge  heeft  mogen  lijden 
geremedieert. 

Gelijk  fy  ook  vorders  altijd  willig  fullen  bly- 
ven,  op  de  klachte  van  de  gene,  die  eenige  fchade 
van  dele  zyde  fouden  mogen  geleden  hebben , 
behoorrjke  ordre  te  ftellen  tot  redelijk  genoegen 
van  de  geoffenfeerde. 

Op  de  klagten  van  wegen  de  Burgemeefteren 
en  Raed  der  Stad  Aken  fullen  de  Heeren  Sta- 

ten fulks  voorfien,  dat  defelve  van  defe  fyde  niet 

belaft  fullen  werden,  indien  fy  in  't  ftuk  van  ca- 
lumnien  ,  anderfints  den  Spaenfen  of  Bourgon- 
difen    niet  meer  favoriferen  als  de  Officiers   de- 

fer 
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<>r  landen,  en  overfulks  haer  houden  in  oprech- te neutraliteyt. 

En  op  't  gene  gefeyt  wort,  dat  in  den  quarn'e- re  van  Weftphalen  onder  pretext  van  Niew- 
uerfe   Contributie,  ook  in   den  Stilte  van    Co 
ien ,  landen  van  Gulik  &c.  by  defer  fvde  krij^s- /olk  veel  fchade  gedaen    foude  fijn ,  verklaren  de 
Heeren  Staten  iïilks  buyten  haer  kennifle  ge- 
fchiet  te  wefen ,  alfo  fyluyden  niet  anders  weten 
of  de  verdragen  ruiïchen  den  Chur-Furfte  van 
Colen  ,  en  de  Gravinne  van  Nieunaer  goeder 
gedachte,  by  gemeenen  conlente  gemaekt,  en 
by  henluyden  op  't  verfoek  van  partyen  te  hand haven  fijn,  of  lullen  getrouwelijk  nagekomen 
werden.  En  fo  eenige  fchaden  mogen  gedaen 
fijn,  fullen  de  befchadigers  tot  reparatie  gehou- den en  na  behoren  geftraft  worden. 

Sullen  ook  de  Heeren  Staten  fuik  een  voorfic- 
ninge  doen,  dat  den  Chur-Furfte  van  Gulik 
nochte  die  van  Geylenkerke  geen  reden  fullen 
hebben  van  klachten  van  eenige  ufurpatie  van 
jurisdictie  over  de  landen  en  onderfaten ,  daer  van 
iy  al  voren  geen  kenniffe  hebben  gehad- 
De  Heeren    Staren  Generael  hadden  over  lan- 
ge al  geerne    genen  dat  tuflehen  de   Heeren  Sta- 

ten van    Vriefknd  en  de   Heeren   Fuggeren    van 
Aufburg  een  billijk  en  minnelijk  zeeoon  en  ver- 

drag  hidde    mogen   germekt    worden,    daer  toe 
fy  als    noch    gietn  na   haer  vermogen  willen  ar- 
beyde'n,  en   altijd  de  faken  daer  na  helpen  rech- ten ,  dat  fo  verre  die  niet  vrierideiijk  geaccordeert 
kan  werden,    den   Heeren   Fuggeren   goed   recht 
en  Iuftitie  fal  werden  geadminiftreert,  't  welk  by 
de  loffelijke  Unie,    tuffchen  de  Vereenigde  Ne- 

derlanden opcrerecht,  als  een  voornamelijk  poinct tot  houdirge  van  alle  goede  vrundichap  mee  een 
yegelijk  en  wegneming  van  alle  oorlaek   van  rc- 
prelaillien  is    verfocht-     En  is  den    Heeren    Sta- 

ten niet  liever,   weerdiger,  noch  in  meer  recom- 
mandatie, dan  dat  fy  hars  ioflijké,   recheveerdige 

en  nootlijke  defentie,  niet  alleen  tot   haer  eygen welvaert,  maer  ook  tdt   contentement  van  hare 
nabuyren  ,  en  namentlijk  van  de  Keyferlijke  Ma- 
jefteyt  ,   den  Chur  en  Furften ,  en  andere  Sten- 

den, Lidmaten  en  Onderdanen  des  Rijcks,  door 
Godes  genade,   met  de  befte   ordren  en  devoi- 
ren,  die   fy  konnen  bedenken,  ten    geluckigen 
uitkomfte    tot   haerder  en   harer  nabuyren  ver- 
fekéringe  jegens  de  Spaenfe  ambitie  mogen  bren- 

gen. Aengaende  de  gedecreteerde  legatieri  der  Chur 
en  Furften,  en  andere  Stenden  des  Rijks,  die 
Anno  94.  tot  Regensburg,  verklaren  de  Heeren 
Staten  Generael,  dat  fy  altijd  een  volkomen  con- 

fidentie gehad  hebben,  en  noch  hebben,  dat  de 
Keyferlijke  Majefteyt  de  Chur  en  Furften,  en 
andere  Scendeh  des  Rijks  hare  redenen  ,  waerom 

fy  in  eenige  handelinge  met  de  Spaenfe  ói  ge- 
fpaniolifeerdc  fonder  apparent  en  imminent  perij- 
Jcel  van  den  welftant  der  Vereenigde  Nederlan- 

den ,  en  intereft  van  de  Keyferlijke  M  ijefteyt  den 
Heyligen  Rijke,  en  van  alle  haer  nabuyren  niet 
konnen  treden,  meer  als  gefondeert  lullen  bevin- 
den. 

Aengefien  boven  alle  voorgaende  fchadelijke 

exempelen,  fwarigheden  en  perijkelen  in  de  voor- 
gaende antwoorden  en  brieven  verhaelt,  nu 

meer  als  oyt  te  voren  onwederlprekelijk  blijkt, 
dat  den  overleden  Conink  van  Spangien,  den 

Spaenfen  Racd  en  harer  adherenten  ,  eyntelijke 

intentie  en  meeninge  ten  uyrterften  geweeft  is, 

om  tegens  de  rechte  vryheden  der  Nederlanden 
defelve  voor  altijd  en  fonder  einde  den  Spangiaert 

en  den  Spaenfchen  Raed  te  onderwerpen  :  bier 

toe  heeft  God  den.  Heer  Almachtig  belieft  uitfon- 
derlinge  genade  den  overleden  Conink  van  Span 

difpofitien  nochre  Renverfalen  te  bewijfen  ,  maer dat  voor  alle  de  wereld  genoechzijn  de  bneven  van donatie ,  gepraft.fee rt  op  d'Infanle  ,  geteke.u ,  ̂ 
Jegelt ,  en  met  grote  folemniteiten  vooreen  Ero- te  gratie  den   Nederlanden   bewefen  ,    ghepubli- 

*4$ 

F.rt'  u  defClVC  k]Thïk   mede   brenSc  »   d«  ̂ n Eerts-Hertog   en    de   Infante  voor   haer    en  hare nakomchngen  belooft  hen  vcrpljgt,  en  met  cede verbonden  hebben,   de  rechten,  vryigheden,  gc- 
regtigheden  en  ftact  der  Nederlanden  na  den  wil- 

le der  Spangiaerts   te  beleiden,   niet  voor  eenige 
jaren,  maer  voor  altijd  en  fonder  einde  ,  de  per- petuele  fubftitutie  in   de  fucceffie   der    Ncderlan. 
den    by    de    voorfeide   preticuie  donatie  gedaen, 
en   na  de  rechten  ,   coftuimen   en    vryheden  der 
landen    niet  beftaen.   De   voogdyc  van   de  Span- 

giaerts over  de  jonge  Princen  van  de  Nederland- 
ie  Provintien  ,   is  mede  regens  de  rechten  ,  yry- 
ïgheden  en  coftuimen  der  felve  ,  dar  de  Conin- 
gen  van  Spangien  macht  fouden  hebben  den  fel- 
ven    of  hare   kinderen  aen   de   Prince   of  Prin- 
ceffe  der  Nederlanden  te  huwelijken  na  haer  wel- 

gevallen, mach  over  de  Spaenfe  Indianen,  maer 
niet  over  de  vryc  Nederlanden  gepractifecrt  wor- 

den.  Gelijk  ook   noch   oud*  noch  jonge   vrome 
Nederlanders   konnen   begrijpen    noch  bedenken, 
onder  wat  pretext  datmen  de  Nederlanden  (waer 
van   de   Princen   in    ouden   tijden    in   fo   groter 
weerden    geweeft    zijn  ,  als    de    Coningen   van 
Spangien  felfs,  die  ook  de  Rijken  van  Spangien 
by  Huwelijk  verkregen   hebben )  tot    een  Spaens 
Leen  fouden  willen  maken  ,  veele   min  dat  den 
Prince   van   de    Nederlanden  ,   die  der  felver  en 
der  Ingefetenen  welvaert  fchuldig  is  te   vorderen 
( na  fijn  vermeugen  )  föude  verbieden  de  Ingefe- 

tenen ran    de  Nederlanden  haer   vrye  navigatien 
op   neutrale  Rijken  en  Landen,  nochte   dat  een 
Prince  der  Nederlanden    hem  by   eede  fou  ver- 

binden voor  hem  en  fijne  nakomelingen  ,  altijds 
te  onderhouden  ,    en    te    doen   onderhouden    de 
Roomfe  Religie ,    en  wie  hoorde  oyt   vreemder 
fake ,    dat    dan    de    voorfeide  poindten  ,  en    elk 
poinct  van  dien  foude  moeten  onderhouden  wor- 

pen op  de  verbeurte  der   Nederlanden  ten   pro- 
fijte  van  de  Spangiaerts?  hoe   konder   klaerlijker 
geopenbaert  worden ,  datmen  de  Nederlanden  wil- 

de maken  als  flaven  van  de  Spangiaerts ,  en  noch- 
tans worden  alle  de  voorfeide  poincten  en  veele 

diergelijke   in    de  voorfeide    donatie    bevonden, 
fo  dat  de  ingefetene  der  voorfcider  Nederlanden 
fchuldig  zijn  ,    God  den  Heer  Almachtig  boven 
alle  de  weldaden   en  genaden  den    felven  geduy. 
rende idefc  oorloge,  tot  eere  fijns  Heiligen  naem 
en  der  landen  welvaren,  dikwils  bewefen ,  te  loren 
en   te  danken  ,   dat  den  overleden   Conink  van 

Spangien  't  felve   tot  een   onwederfprekelijkc  ju- ftificatie    van   hare    rechtveerdige    iake  ,  als   fijn 
teftament    en    uitterfte   wille    na  gelaten    heeft, 
want  nademael  daer  uit   volkomelijk    blijkt ,  dat 
niet  alleen  tot  nadeel  van  de  Nederlanden  en  de 

goede  Ingefetenen  van  dien  ,  maer  ook  tot  Ion* 
derlingen  intereft,  der  Keiferlijke  Majefteit  Chur 
en  Furften  en  andere  Stenden  des  Rijx ,  ook  van 

alle   nabuyrige   Coningen  ,  Princen  ,  en    Repu- 
blijken    de   Spangiaerts  verftaen   voor  altijd  over 

de  Religie,  den  Staet,  Princen,  welvacrc  en  In- 
gefetenen  der  Nederlanden   na   haren  gevalle  te 

heerfchen.    Soo  zijn  de  Heeren  Staten  Generael, 
en  alle  Ingefetenen  der   Vereenigde  Nederlanden 
grotelijks  bevefticht  om  met  een  oprecht  vroom 
Nederlands  gemoet  hare  rechtveerdige  fake  uit  te 

voeren.  En  twijftelen  niet  of  de  vrome  Neder- 
landers ,    noch    onder    het    Spaenfe    jok    fuch- 

tende  ,    fullen    haeft    met     henluiden    verftaen* 

dat  het  nodig,  ja  hoognodig  is  met  der  daed  daer 

gien  ,  en  fijnen  Spaenfen  en  gefpaniolifeerden  Raed,  jegens  te  voorfien,  hebben  ook  ee
n  vafle  hope, 

llfo  te  verblinden,  dat  het  niet  nodig  is  'c  felve  uit  dat  de  Keyferlnke  Mjefteyr,  en  den  g
che^n 

hare  proceduiren,  uit  haer  woorden,  uit  fecretc   Rijke  haeft  te  recht  lullen  ye
iftaen  wat  verkley  .n 
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ge  fchade,  intereft  des  Heyligen  Rijke  daer  by 
geinfereert  foude  werden.  Dat  infgelijks  de  na- 
geburen  Coningen,  met  dewelke  de  voornaemfte 
der  Vereenigde  Nederlanden  over  veel  honden 
jaren  in  een  vafte  verbintenifTe  en  vrientfchap 
geweeft  zijn,  noch  beter  lullen  oordeelen  hoe 
ichandelijk  en  befwaerlijk  dit  Spaens  voorne- 

men isy  niet  alleen  voor  de  Nederlanden,  maer 
ook  voor  haer  cygen  Rijken. 

£n  gelijk  God  den  Heere  Almachtig  dele  lan- 
den belieft  heeft  tot  hare  juftificatie  achter  te 

laten  de  voorleyde  donatie ,  'als  een  openbaer  'in- 
ftrument  van  den  overleden  Conink  van  Span- 

gien ,  gefwegen  de  fecreten,  difpoficien ,  en  ren- 
verfalen  ,  die  noch  fchandelijker  en  befwaeriij- 
ker  gehouden  worden.  So  fchijnt  ook  dat  de 
Verhardinge  des  nieuwen  Coninks  van  Spangien, 
en  des  Eerts-Hertogen  en  Infante ,  en  haers  Spaen- 
fen  en  gefpagniolifeerden  Raeds,  door  Gods  fchic- 
kinge  gefchiet  ,  om  defe  Landen  te  confer veren j 
want  in  plaetfe  dat  de  felve  foetelijk  procederen- 

de eenig  voordeel  in  de  Nederlanden ,  en  faveur 
foy  de  goede  ingefetene  der  fel  ver,  ook  by  de 
Keyferlijke  Majefteyt  Chur  en  Furften,  en  an- 

dere nabuyrige  Rijken  en  Landen  fouden  heb- 
ben mogen  gewinnen,  So  hebben  defe  hare  heer- 

fchappye  aengevangen  met  fulke  horrible  en 
tirannique  proceduren  ,  dat  met  leer  grote  reden 
de  gemoeden  vervreemt  fijn,  niet  alleen  in  de 
Vereenigde  Nederlanden,  maer  ook  in  Spangien 
en  Portugael,  en  in  de  Nederlanden  onder  het 
Spaenfe  jok  fuchtende,  en  niettemin  in  den  Hey- 

ligen Rijke,  en  de  naburige  Coninkrijken. 
Den  Conink  van  Spangien  aenvangende  fijn 

Regeringe ,  heeft  begonit  fidem  fublicam  te  vio- 
leeren  in  't  apprehenderen  van  een  groot  getal 
(chippers  en  zeevarende  luyden  van  de  Nederlan- 

den, die  om  eerijk  den  koft  te  gewinnen  by  fijn 
Heer  Vaders  conniventie  in  Spangien  en  Portu- 

gael brachten  al  't  geene  hen  tot  onderhoud, 
welvaert  en  vorderinge  van  de  commercie  nodig 
was,  en  haelden  van  Spangien  en  Portugael 
*t  geene,  daer  van  de  vertieringe  den  ingefete- 
nen  van  den  felven  Rijke  niet  min  als  defe  Lan- 

den dienftig  was ,  doende  alhier  de  tollen  en  in- 
komften  des  voornoemden  Conincx vermeerderen. 

Defe  goede  en  getrouwe  luyden,  die  met  fuiken 
perijkel  de  Zee  frequenteerden,  wierden  wrede- 
lijk  in  de  gevankeniffe  geworpen ,  en  daer  na  op  de 
Galeyenals  Slaven  geftelt  en  getracteerti 

En  dit  is  het    eerfte   exploid  des  voorfeyden 
Coninks  geweeft,  daer  over  de  Vereenigde  Ne- 

derlanden in    goed     en    bloed     befchadigt  zijn, 
maer  den   Conink  heelt  daer  by  geen    voordeel 

f  rol.?«t)  Bec^aen  m  c'e  Nederlanden  ,   allo  de  felve  van  fulke 
proceduren  een  fchrik  hebben ,  ook  niet  in  Span- 

gien en    Portugael  ,    alfo    defelve   daer    door  en 

't  gevolg  van  dien  meer  interefts   en    fchade  ge- 
leden hebben   in  een  jaer,    als  fy   gedurende  de 

geheele   Oorloge    hebben    gedaen,    en   oordeelen 
felfs  dat  de  voorfeyde  tyrannijke  handelinge  me- 
naceert  de  ruyne  van  Spangien  en  Portugael,  ju- 
fia  Dei  vindiiïta* 
De  Eerts-Hertog  Albert  op  de  voorfeyde  do- 

natie by  de  Nederlanden  onder  de  Spagniaerts 
fuchtende  van  wegen  de  Infante  aengenomen  fijn- 
de  ,  heeft  voor  fyn  vertrek  ordre  geftelt  op  de 
violatie  van  fijne  pafpoorten  gegeven  aen  arme 
Viffchers  die  met  groot  perijkel  haren  koft  eer- 

lijk ter  Zee  winnen,  doende  de  felve  nemen  op 
haer  neeringe ,  lopende  den  tijd  van  haer  faufcon- 
duyt ,  endede  de  lel  ve  werpen  in  gevangenifle,hier 
mede  begonde  hy  fyn  heerfchappye. 

Committerende  voorts  als  Generael  van  fijn 
Leger  den  Admirant  van  Arragon,  die  voor  fijn 
vertrek  te  velde  quam  ,  doende  fijn  eerfte  ex- 

ploict op  den  Furft  van  Cleve  ,  in  't  innemen 
van  Stad  en  het  Caftecl  van  Orfoy,  exerceren- 

de roof,  moord  en  brand  op  des  Rijxbodem» 
brandfchattende  en  extorquerende  van  de  Rijx- 
fteden  grote  fomme  van  penningen  ,  bedwin- 

gende de  goede  Stad  Wefel  tot  veranderinge  van. 
Religie,  innemende  verfcheiden  Steden  ,  fo  van 
den  Chur-Furft  van  Colen  ,  Furfte  van  Gu- 
lik,  en  andere  aenpalende  Furften  en  Heeren, 
hoftylijk  defelve  en  hare  landen  brantfchattende , 
exadionerende  ,  en  alle  foorten  van  horrible 
aden  ,  ook  moorden  over  Gracflijkc  perionen 
committerende ,  en  dat  is  het  tweede  heerlijke 
exploid  onder  defen  Prince  geweeft 

Het  derde  was  een  feer  bitter  Placcaet  onder 
den  naem  van  de  Infante  gefmeet ,  daer  by  de 
ingefetene  van  de  Vereenigde  Nederlanden  >  over 
de  welke  de  Eerts-Hertoge  noch  de  Infante  het 
minfte  recht  niet  hebben  ,  't  en  ware  men  de 
felve  tegens  hare  Rechten  en  vryheden  als  Slaven 
konde  verkopen  of  weg  geven  ,  die  hen  ook 
noch  by  belofte  noch  by  eede  in  't  minfte  niets 
verbonden  zijn ,  als  rebellen  afgeroepen  en  ge- 

condemneert  waren  ,  inhoudende  't  felve  Plac- 
caet verbodt  van  alle  handelinge  en  commercie 

met  de  ingefetene  van  de  Vereenigde  Neder» 
landen. 

Onder  het  vierde  mach  genomen  worden  het 
ryrannig  ombrengen  ook  van  jonge  dochteren 
ter  oorfake  van  Religie,  en  andere  aden  noch 
execrabelder  ,  oprechtinge  van  een  extreme  con- 
Fufie ,  en  fulke  defordre  onder  den  volke  van 

Oorloge,  dat  van  gelijken  noyt  is  gehoort  ge- 
weeft ,  daer  over,  neffens  de  goede  Stad  Ant- 

werpen (die  mette  meefte  hoogmoed  is  gequelc 
geweeft)  alle  de  Steden  en  Dorpen  der  Neder- 

landen ,  onder  het  Spaenfe  jok  wefende  ,  een 
grouwel  hebben  ,  wat  de  Landen ,  Steden ,  Dor- 

pen van  Ludik  en  andere  Rijx-fteden  daer  door 
bejegent ,  weet  alle  de  wereld  ,  maer  fonderlinge 
den  Heeren  Gefanten  beft. 

Dit  bewoog  de  Heeren  Staten  Generael  alhier 
te    openbaren  ,    dat    defe    proceduren   van   den 
Eerts-Hertog  en  Infante  ,  niet  alleen  de   herten 
en  de  gemoederen  in    de    Vereenigde  Nederlan- 

den, maer  ook  van  vele  van  de  andere  Neder- 
landen geheel  vervreemden ,  dewelke  aenmerken- 

de  dat    noch  eere,    noch  geloof  aldaer    plaetfe 
heeft ,  tot  eenen  onnutten  Spaenfe  pracht ,  onuit- 
fprekelijke  koften  gedaen  werden,  datmen  noch 
betalinge ,    noch     ordre,  noch  difcipline    onder 
den  volke  van  Oorloge  fiet,  dat  in  den  ftaet  van 
den  Lande  de  Spangiaerts  veel  meer  gefegs  ufur- 
peren ,   als  oyt   te   voren ,    dat    de   principaelfte 
Sterkten  en  Plaetfen  in  de  handen  van  de  Span- 

giaerts blyven  ,    ook  niet  tegenftaende  de  belof- 
ten   en  proteftaticn  ter    contrarie  ,   dat   Privile- 

giën, wetten  en  gerechtigheden    met   voeten  ge- 
treden worden  ,  en  generalijk  de  platte  landen  op 

den   naem  van  den    eenen  en  den  anderen  van 
den    volke  van  Oorloge  getradeert  worden  met 
brand-briven  en  anderfints  in  allen   fchyn ,  of  fy 
geen  wetten  of  overicheid  badden ,  hen  over  dien 
handel  bedroeyen  en  beklagen,  wanhopende  van 
redres   met    vollen  monde ,  feggende  ,   dat    den 
voorfeiden    onnutten    pracht   koftelijcker  is  ,  en 
het    dragen    der   voorfeider   koften    meerder   be- 
fwaernific  voor  hun  fouden  wefen  ,  als  de  Lan- 

den aen   Keifer   Kaerle ,  en    den    voorgaenden 
Coninck  in   de  groote   Oorlogen   van     Vranck- 
rijk  in   geheele  laften  van   Oorloge   hebben  ge. 
dragen  ,    datmen    de   principaelfte   Steden  ,    als 
Antwerpen  ,  Gent  ,  den  Bofch  ,  Brugge  en  an- 

dere al  willens  ruineert  en  depopuleert ,  niet  kon- 
nende   bedenken    wat  defperate  uitkorafte  aldaer 
over  de  landen  fal  komen. 

Uyt  defe  en  veel  andere  redenen  by  voorgaende 
aden  en  brieven  verhaelt ,  fullen  hoogft  gedagte 
Keiferlijke  Majefteit  den  Chur  en  Furften  en  andere 
Stenden  de«  Rijcx  na  haren  hoog-wijfen  verftande 

wel 



6oo. Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen. 
wel  konnen  oordeelen ,  dat   geen  Trachten 

met 

den  voorfeyden  Ferts-Hertogc  en  Infante  voor 
defe  landen  noch  eerlijk  noch  dienftelijk  konnen  we- len. 

En  10  veel  aengaet  de  verfekeringe  van  den  H. 
Rijke,  van  op  des  Rijx-bodem  yet  te  attentcren, 
noch  de  commercien  op  en  uyt  den  Rijke  en  de 
gelederen  van  die  te  verhinderen,  dies  aengaende 
hebben  de  Heeren  Staten  altijd  verklaert ,  gelijk 
noch  by  delen  gedaen  wort ,  dat  (y  niet  anders 

wenfehen ,  dan  dat  'c  felve  by  beyde  de  krygende  par- 
tijen gedaen  worde  rot  volkomen  genoegen,  niet  al- 
leen van  de  Keyf.  Majefteyt,  maer  ook  van  alle  des 

Rijx  lidmaten ,  alwaertook  fodat  niet  een  ruyterof 
ioldaet  gewapent  op  des  Ryx-bodem  foude  mo- 

gen komen  ,  al't  welke  de  Heeren  Staten  Generael 
van  de  Vereenigde  Nederlanden  hoogft  ged.  Key- 
ierl.  en  Cohinkl-  Majeft.  en  ook  den  Chur  en  Fur- 
ften  en  andere  Stenden  des  Rijx  in  alder  reverentie 
en  ootmoet  bidden  en  verfoeken  aldergenadigft  voor 
een  behoorlijke  antwoorde  op  de  voorfeyde  pro- 
pofitie  te  verftaen ,  en  defer  landen  nodige  recht- 
veerdige  fake  in  aldergenadigft  e  recommandatie  te 
houden  ,  verfoekende  ook  de  Heeren  Gefanten 

de  felve  ten  favorabelft  te  willen  rapporteren  ,  ge- 
daen op  den  5.  lunij ,  1600, 

ffyitt  Dn  öebben  bc  peeren  Staten  <©enerael  oe* 
boeent  feftere  amculcn  /  öacc  bn  of  boo?  bertoont 
too?b  Dat  '0  43?abentoecr:t  onuet  liet  öebteö  ban  <©el' 
öerlanb  fïaet/  en  bc  gecectjtigfjepb  bte  be  peeren 
Staren  <®enerael  Ijebtien/  ombe  ̂ cijang  baerop 
geöout/  te  beOonben,  3£e  boo?f5>  acnculenfijn  ban 
öcfen  nabolQeubentnDout : 
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A  Lfc •"•Du 
Lfo  het  fekcr  is  , dat    van  ouden   tijden   het 

ffel,  waer  van   'sGravenweert  buyten   alle 
twijfïeleendeelis,  onder  Gelderland  geftaen  heeft, 

j,e  en  nocb  in  den  omvank  van  't  Hertogdom  van  Gel- derland begrepen  is,  fo  blijkt  het  datmen  niet  eens 
behoort  te  twijfrelen,  of  het  de  Staten  Generael, 
met  dewelke  Gelderland  in  verbond  is ,  geoorloft 
fy  ,  Forten  daer  op  te  timmeren,  Guarnifoen  leggen, 
en  tegens  den  aenval  der  vyanden  te  voorfien,  dat  de 

perij  kelen  van  de  gecon  federeerde  Pro  vintien  mo- 
gen geweert  worden ,  en  dat  niet  tegenftaende  de 

titaeect  alicnatie  en  acquifitie  die  ter  contrarien  van   we- 
gen den  Doorluchügften  Hertog  van  Cleef  gepre- 

tendeert  wort ,  want  men  aen  dufdanige  woorden  van 
alienatie,  die    van  den  Prince  fonder  weten  van 

de  ingefetenen gefchict  is,  met  recht  twijfelt; en  fo 

i*y  al  fchoon  fterk  en    bundig  fijn ,   fo  ftrekt    hem dat  nochtans  niet  uit  tot  het  recht  van  den  direften 

Heere,en  daer  door  wort  niet  getransfereert  de  vol- 
le vryheyd  en  exemptie  van   het   geheele  heerlijk 

recht ,   maer  blijft  altijd  by  den  transfererende  de 

Souverainiteyt  en  hoge  Overheyd.fepetfitJe  jurifdift. 

§.  expeditt:-,    verfu ,   veruntamen ,   hier  boven  om 
denpays  te  mainteneren  ,  als  daer  is  de  prerogative 
van  confifcatie,  oprechtinge  van  Cafteelen ,  Forten 

en  by  Schanfen ,  &c.  Want  al  dat  wort  niet  getran- 
Iponeert  of  overgeftelt  door  eenige  tranfpofitie  van 

eenigCafteel,  Stad  of  land,  hoeonbepaelt  en  Gene- 
rael die  ook  wefen  mach. 

En  hier  aen  moetmen  in  defe  fake  niet  twijffelen, 

om  dat  felfs  in  den  brief  van  donatie  aen  den  Door- 

luchtigften  Hertog  van  Cleve  Anno  14.74..  gedaen 

de  prerogative  van  Souverainiteyt  en  Hoge  Overhey t 

gereferveert  is,- de  welke  niet  te  niet  gedaen  en 

geabolieert  kan  wordendoor  eenige  allegatie  van 

langhdurig  befit  van  de  Ovetheyt  en  Jurifdictie, 

van  wegen  den  Doorluchtigften  Hertoge  van  Cleef 

gepretendeert ,  want  behalven  datmen  bevint  die
 

allegatie  niet  aengenomente  fijn,  de  welke  al  fchoon —    ■-  •  — :I  —  — — —   «"»"  den van 

ïferVel  Pcrejudlcercn  de  Prerogative  Tan  de  ge- referyeerde  Souveramueyt  .    want  bceden  en  con- 
dêmn1'"'  ItCm  °Prech""RC  van  galgen,  en  con- demnanen  van  en    moofd5  K 
~k  competecren  deGiavcn,  Baronnen,  en  an- 

Z  a     a    ,  verraindennge  van  de  Hoge   Ovene- 

SeyHno  ,edKn  ̂ C^11  La^S-Hcer  toekomt  & 
de  Doorlncht.ger  Heeren  wert  niet  alleen  de  ftraf- 
hnge  met  het  fweerd  en  van  grouwehjke  fchclm- ltucken  gepermitceert,  maer  ook  pardon  van  lijf- ltrafte,enherroepingc  uit  den  ban  met  andere 
dingen  roegelaten  en  medegedeelt  fonder  afbreuk 
van  de  Hoge  Overheyd.  En  gelijk  een  Conink 
of  1  nnce  hier  in  gelijke  macht  kan  hebben  met mindere  Heeren ,  fo  behout  hy  voor  fich  de  Sou- verainiteyt. 

Waer  toe  men  een  ongetwijffeJt  argument  kan 
halen  uit  de  Regifters  en  optekeningen  der  con- 
tnbutien  en  beden  van  den  Hertog  van  Gelder- 

land, uit  Duffelen  de  nabuyrige  plaetfen  gelicht, 
gelijk  ook  blijkt  uit  den  Brief  van  Duc  d'Alva,  ge- schreven aen  den  Hertog  van  Cleef, in  defe  woor- 

den : 
Dat  opkomende  eenige  contribuie  en  bede,  de 

quote  en  conting«nt  van  Duffel  en  Melinge  voor- 
noemt ,  wort  getaxeert  onder  de  Stad  Nimme- 

gen  ,  gelijk  men  dat  ten  vollen  kan  fien  in  de 
Regifters  van  de  voornoemde  contributien  en  be- 

den. 
Hier  by  komt  noch  een  verich  en  notabele  con- 

fifcatie,  waer  door  Duc  d'Alva,  Gouverneur  Gene- 
rael van  Nederland  15  65j.de  goederen  vanden  Gravo 

van  den  Berg ,  in  Duffel  gelegen ,  de  financie  van  Gel  • 
derland  toegewefen  heef t ,  en  tot  profijt  des  Coninx 
van  Spangien  laten  ontfangen  en  adminiftreren  j 
het  welke  ongetwijfelde  argumenten  fijn  van  de 
Souverainheyd  van  Gelderland,  dewelke  beve- 
fticht  fijn  door  de  eygen  bekenteniffe  en  woor- 

den van  den  voornoemden  Hertog  van  Alva, 
Gouverneur  Generael ,  welkers  daed  en  de  vaftig- 
heyd  daer  van  den  Conink  noch  des  Coninks 
gefinde  niet  f  uilen  ontkennen,  maer  ten  uirterftea 
ftaende  houden  fonder  twijfrel ,  niet  alleen  te- 

gens den  Doorluchtigften  Hertog  van  Cleef, 
maer  ook  tegens  de  Stenden  des  Heyligcn  Rijx. 

So  dat  noch   den  Doorluchtichften  Hertog  van  (Fol«37-) 
Cleve,  noch  de  Stenden  des  Rijxindefen  deele ee- 

nige oorfake  van  klachten  meer  refteert  tegens  de 
Staten  van  de  vereenigde  Provinciën,  en  dat  dies  te 
minder  om  datmen  bevint  dat  van  die  van  Cleef  te 

geenen  tijde  yetwes  geattenreert  fy  in  Forten  op  te 
richten  tot  prejuditie  ,  of  tot  verminderinge  van  de 
voornoemde  gereferveerde  Souverainiteiti  de  wel» 

ke  ook  na  duifent  jaren  tijd  in  't  werk  geftelt  kan worden.   En  ten  laetften  ,  cm   dat  fo  haeft  als  de 

fchanfe  opgerecht  was  daer  nu  dequeftie  van  is,  den 
Doorluchtichften  Henog  van  Cleve  fich  over  het 
nieuwe  werk  beklagende  aen  L  M.  den  Graef  van 

Lycefter,  doen  Gouverneur  Generael  van  Neder- 
land openbaerlijkgeantwoort is,  datmen  hem  moeft 

houden  aen  het  oude  recht  van  Gelderland ,   om  dat- 

men van  outs  her  behouden  hadde  de  Souveraini- 

teit,  waer  in,  gelijk  dat  betaemde,  die  van  Cleef 

altijd  tot  noch  toe  te  vreden  hebben  geweeft,  fodat 

aengefien  tot  prejudicie  van  de  gereferveerde  Souve- 
rainiteit  in'tftuk  van  Forten  tot  noch  toe  niet  van 

die  van  Cleef  geattenteert  of  gepofTedeert  is  geweeft, 

deSouverainiteit  van 't  Hertochdom  van  Gelderland 

voor  ongefchent  behoort  geacht  te  worden,  alhoe- 
wel in  de  andere  ftucken  die  van  Cleef  het  opperfte 

recht  door  wettelijke  middelen  verkregen   hadden. 

Want  alhoewel  de  jurifdüaie  in  eenige  ftucken  ge- 

bruikt  is,  dat  bewijft  dejurifdiöie niet  in  de  ande- 
re ftucken ,  in  de  welke  ff  niet  en  is  gebruikt.   Cum 

olim  &  ibi  §  deperjeript. 

Hier  by  komt  noch,  datalwaer  des  Doorluchticn- 
aengenomen  fijnde  buyten 

Souverain  niet  gelden  foude ,   fo  ift  feker   da 
?an    eeufurpeerde    pof«. 

diemen  pretendeert,  van  fulker  aert  en  natuyr  zijn  1  fcriptie  
noch  verder  gekomen  tot  der 

aften  van geufVrd,  .Pok*.  »    W»    »!«  "«'°f  lïï^^Mtó'ïï 

daed  om  bet 

op- 
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oprechten  van  het  Cafleel  of  fchanfe  in  Duffel  te 

beletten,  het  welke  van  haerluiden  niet  gepre- 
tendeert  word  >  io  fouden  niettemin  de  intentie 

der  Vereenigder  Provinciën  haren  voortgank  heb- 
ben ,  de  ontrouwe  der  Clevenaers  om ,  dewelke  6e- 

wefen  word  uyt  ongerechtigheyd  ,  en  onfterk- 
heyd  des  tijtels  diefe  hebben  louden ,  Parijïus  conf. 
ioi.  nu.  $.  <&  conf.  101.  nu.  114..  volum.  i.&  conf. 
M\nu.  z%.  vol.^  cum  aliiscitatis  indecifione  fenat. 
Tedemont.  10i.nu.z9.  30,  3  l.&c. 
Want  alhoewel  een  lmmemoriaele  perfcriptie 

mede  brengt  prefumtie  van  de  tijtel  en  van  goeder 

trouwen,  dat  geit 'er  maer  al  ffèr  anders  geen  blijk 

van  den  tijtel  is:  maer 't  gaeter  anders  toe  alffer 
blijk  is  van  den  onrechtveerdigen  en  onvaften 

tijtel ,  om  dat  daer  de  ontrou  uit  bewefen  werd , 

en  de  perfcriptie  belet ,  Ripa.  in  L.  fi  conftant.  nu.  10. 
ff.de  folutomatr.  cum  aliit vulgaribus ♦ 

Waer  uyt  klaerlijk  blijkt,  dat  het  die  van  Cleef 
of  het  Rijk  niet  aen  gaet  wat  met  de  Schans  op 

'sGravenweert  gedaen  wort,  het  welke  uyt  au- 
toriteyt  van  de  gereferveerde  Gelderfche  Sou- 
verainiteyt,  ook  na  het  feggen  des  Coninks  volk, 

Gelderlands  eygen  is,  waer  op  met  goeden  rechte  de 

gecon federeerde  Provintïen  tot  haèrder  befcher- 
minge  Forten  mogen  oprechten ,  op  de  felfde 

manier  als,  gelijk  als  Bald.  feyt,  Conf  195".  incipien- te  Uudare  vos,  nu.  1.  parte  z.  den  Conink  van 

Vrankrijk  Cafteelen  maekt  op  fyn  Frontieren  te- 
gens  de  Engelfche,  en  van  gelijken  doen  dat  alle  ƒ 
Heeren  ter  wereld :  want  nadien  de  jurifdiótien  en    gebOlgt. 

Het  fiven  en  dercigfte  Boek.  .  'iGoo> 
baren  toiile  en  tegen  flare  uttgfcgebénpiattatenge* 
feïjiet  i$  /  en  fo  fp  De  Spaenfe  op  ben  öijrboDem  ni et 
DaöDen  laten  ftomen  /  fo  fouöe  fulr  niet  gefebiet  jtjn, 
<Daecna  liclibcn  DeïKiferlülie  gefantenooftfoberre 
bp  De  peeren  «Öenerale  Staten  gcbanbelt/  Dat  fp 
DcStaD<£mmerifi  anDertoerf  aen  Den  ©o?|t  ban 
Ciebe  nebben  gereftitueert  /  onber  conDftien/  Dat 

foueele  tetoege  fouDe  gcbjac'tjt  toerDen  ban  toegen DeïjeifcrlynciKajcftcit  en  Den  ilijlie/  DatDe<£ertf- 
Jgectogcn  DefgelufeS  ooft  fouDen  refiitucren  De  StaD 
ban  iiiinbcrft/  aenDenCljeur-5purftbanCeulen/ 
om  alfo  (iet  CSpftban  toeDerfijDeu  te  bcb?pben/  en 
ban  tocDcrfwDcn  in  b?eDen  te  laten  /  öabclijn  bcto* 
nenDe  Dat  fp  niet  Dan  goeDe  b?untfchap  met  bet  Fujh 
foeftten/  en  niet  ban  l)ct  tönft  begeecben  /  Dan  fo 
beele  '0©rabentoeect  aengtnft/  Daerfp  Scöen&en. 
Sclianfe  op  gebout  ïjaDDen  /  fufïineecDen  fp  met 
goeben  recljtm  gcDaen  te  Hebben  /  en  baer  toe  ge* 
recfjticfjt  toaren/  achtetbolgenbe  DearticulenDiefp 
henluiDen  iiaoocn  obcr-gclebcrt  /  en  fo  iange  Daec 
tegen  niet  betoefen  toerDe  bet  contrarie/  en  toaren 
fp  niet  gebouDen  Daer  ban  te  ftbeiDenten  appetiite 

ban  öe  Spaenfe/  fiebbenbe  aen  't  tfojt  fo  grote 
boften  geleit. 

Stllfo  toerDe  €mmerift  Den  ©o?ft  ban  €Iebe  in    f  ™J 
gjmiio  toeDeromober  geïebert  en  gereftitueert/  tot  be<&r» 
contentement  ban  De  fëo?fi  en  «©efanten  /  Die  Daer  ten  ben 

na  bertroefcen  na  2flnttoerpen  en  23?uffsl  /  om  De  f*& 
refiitutie  ban  Onnberrij  ook  te  boderen  en  bertoer*  %üim 
ben/  Dan  Daer  ban  i.tftoelftopegegeben  maer  niet  na  «kcm 

Frontieren  onderfcheyden  zijn,  een  yeder  mach 

op  tynen  bodem  fterkten  oprichten,  en  Caftee- 
len maken,  fo  dat  ten  aenfien  van  die  van  Cleef 

daer  geen  queftie  kan  wefen:  maer  datter  alleen- 
lijk verfchil  tuffchen  den  Conink  en  de  geconte- 

dereerde  Provintien ,  aengaende  de  Heérichappye 
overich  is,  het  welke,  of  door  de  dood,  óf  door 
den  Oorlog ,  of  door  middel  van  paysgeeyndigt  moet 
worden. 

Eyndelijk ,  fo  ( het  welke  buyten  reden  is )  die  van 
Cleef  verder  wilden  infifteren ,  ot  haer  beklagen, 

dat  fouden  de  Stenden  des  Heyligen  Rijx  niet  aen- 
gaen  ,  om  de  formule  van  de  gefchillen  te  {lichten 
tuffchen  de  Gelderfche  en  de  Cleeffche  van  Key- 
fer  Garel  de  vijfde  gemaekt ,  dewelke  men  volgen 
en  onderhouden  moet,  byfonderliik  na  dat  de  Hee- 

ren Staten  in  't  befit  van  het  Hertogdom  geko- 
men zijn;  So  dat  ook  den  Hertog  van  Alba  felf  uit 

den  naem  des  Coninks  in  een  gelijk  verfchil  de  de- 
terminatie daer  van  geftelt  heeft  in  onderhoudin- 

ge  ,  en  nakominge  van  de  voorverhaelde  Key- 
ferlijke  formule,  met  defe  woorden:  en  fo  u.  1. 
zijt  van  een  andere  meeninge,  men  fal  defe 
lwarigheyd  konnen  determineren  en  flichten  door 
den  middel ,  en  na  dattet  is  geordineert  door  het 
verbond»  gemaekt  van  den  voorfeyden  Keyfer 
xnetu-1.  Anno  duylent  vyf  honder  vier  en  veertig. 
Daerom  moetmen  fkh  voegen  na  de  Keyferlijke 

Ordonnantie,  na  dewelke  dufdanige  queftien  moe- 
ten ter  neer  geleyt  en  geflift  werden. 

■ 

3£e  boo2f3.  «©efanten  ban  De  lüepferlijfte  Höafe* 
(lept  hielben  oor  aen  totte  bolDoeninge  ban  De 
ftfjabe  /  gefebiet  ban  Der  .Staten  ftnjgg-bolö  op 
De£  Jttjr-boDem/  Daer  op  toert  ban  toegen  De  Sta- 

ten gefepD/  Datfe  arïjten  Dat  Die  ban  De  Spaenfe 
3ÖDe  Die  bebo?en  te  bolDoen/  alfo  De  felbe  moettoillentf 
(omöaerepgen  lanDenteberfcftonen)  op  Den  dür- 
bobem  getrocnen  toaren  /  beele  plaetfen  en  fieDen 
metgetoelD  geoccupeert/  en  met  moo^Den/roben/ 
lüMnDfcbatten  en  anDere  grontoeliifte  banDelingen 
op  Den  ftijr-bobem  en  neutrale  plinten -3tanDen 
na  naren  tp?annigen  aert/  om  ban  Daer  boo?t 
in  De  ©ereenfgbe  p?obint<en  te  geranen  /  toaerom 
bc  boo2fcl)?ebcn  Staten  genootfaelu  3ijn  fjcnluiDcn 
Daec  tegen  te  oppoferen  /  en  fo  Daer  0002  eentge  er- 

turften  in  't  anue  gebeurt  3ön  /  Dat  jjet  felbe  tegen 

gcrefti» 
meert. 

g^aer  natoert  bantwgen  De  Staten  op  bet  ber* 
foeïjte  pafpo?te  Doo?  eenen  (trompetter/  boo?  Den 
J^eereban  23aflTignp/  en  pfjilipjS  25eatial  /  pen* 
fionarijs  ban  ff  peren  /  3ijnöe  ban  De  Staten  ban 
De  anDere  5ijDc  met  betoillinge  ban  Den  €crtf -^er* 
toge  geboden  ommette  &taten  ban  biecDe  te  fjan* 
Delen  geanttooo?D;  Dat  De  Staten  ban  bic  fijDe 
eerfi  fouDen  fien  te  toegc  te  brengen  Ijct  bertreft 
Der  ̂ pangiaerDen  uit  De  i^eDerlanDen  /  en  Dat  De 
Cafteelen  en  anDere  plaetfen  fouDen  geftelt  toer* 
Den  in  banDen  ban  De  gingcfetenen  ban  De  |3eDcr* 
lanDen  /  Daer  na  toerDe  Den  boo2fcfj?eben  (Crompet* 
ter  ten  fine  boo?fcfueben  anDermael  gefonDen/  en 
berfocöten  De  booo?fcb?ebe  pafpoo?t/  ombatDate^ 
lift  De  boo2fch?cbe  banDelinge  morbtc  bp  Der  lianö 
genomen  too?Den/  ban  alfo  De  Staten  banDe<Ï5eu? 
nieerDe  HlanDen  DoenDe  toaren  met  fijn  <errellentie/ 
om  teberaetflagen  en  ooft  te  prepareren  baerboo^ 

genomen  <©o?loge  offenfijf/  en  tocht  na  ©laenöe-  öjJ' 
ren  tot  beb?pDinge  Dcr^ee-fiuften/  geDurenDe  Degwen 
mutinatie  Der  &pangiaerDen  /  fo  ftebben  fp  De  fafte  graten 

ban  't  fenöen  Der  pafpoo?te  uttgeftelt  ter  öo?fafte  f  ef" ban  De  toacrfcbünlöHe  fjope  /  Dat  De  gemnitineer-  Sn 
De  aen  De  €ertf-^ertogen  3tjöc  fo  Ijaefl  niet  fou*  tocöt  tn 
Den  te  b?eöen  geftelt  toefen  of  fp  fouDen  een  goet  MfJ1' Deel  ban  bare  Defifeinen  te  toege  en  goeben  tfftt-  JJS itS 
te  gebjacfit  bebben  /  en  toasf  Daerom  tot  meeroer  6c5?p» 
bebojberinge  ban  Dien  bafl  geflelt/  Datfjare  jjbo-  ̂ %ett 
genDc  €D.  fün  €rrelientie  op  Defen  tofste  *it  SSfiSt 
expeditie  colkgialiter  fOUDen  affïfleren  Ctt  bptoOO- cuati#. 

nen.  öfl*- 
3&en  17  gunp  öaer  na  Dat  omtrent  ttoee  bui* 

fenD  Schepen  fo  groot  altf  ftleine  /  in  berfenei* 
Den  Quart leren  en  i^a benen  ban  (^ollanb  en  ge? 
lanD  toaren  toegerufl  tot  tranfpo?te  ban  Den 
ftrijg^-bolfte  te  pcerDe  en  te  boete  /  mitfgaöenS 
ban  De  bib?e0/  amunitie  ban  <@o?loge/  toagenj?/ 
treeft  paerDen  en  alle  anDere  beïjoeften  Daer  toe 
DienenDe  /  i$  fijn  €rreilentie  uit  Den  ̂ age  na 
öotterDam  /  en  boo^tjef  op  5©o?D?ec0t  bertroeften/ 
DoenDe  alDaer  t'3eil  gaen  alle  De  Schepen  om 
te  baren  na  föammebeno'  in  Eelanö/  toefenDe  De 
plaetfe  ban  't  renDebou.0. 
^en  1 8  gun?  3(jn  De  peeren  Staten  45ene* 

raelgebolgt/  en  'iEfmo?gen0omtren  bijf  uren  unen 
l^agc  bertrecftenDe/  tot  ilotterbam  te  feftepe  ge* 
gaen/  en  Dien  Dag  gefeilt  tot  boo?  Sint  jannen* lanb/ 



)0 Vervolg  van  de  Nederlandse  Oorlogen 

SrtoaïaH,aCC  ö'tflntocilftSrt»"Wn  en'tgetnbe 
<Een  i9  obermtt0  contrarie  totnbfabont0  eerft D002  3Crnemutben  gearribecrt/  en  moeiten  ober; 

mttc^etgcttjbeberlopen  toa0  /  albaer  toeöecfetten 
en  %nhet  utttoerpen.  ' 

3Ben zo 'jjmojgen* omtrent bijf  uren/  jijn  naer C  Jjlaog.  tot  3Cmemuiöen  te  lanöe  getreöen/  hebben fterj  ban  baer  na  ©lifTtngcn  getranfponeert/  en boo?t0  fnn  <£rcellentie  leggende  op  SCnber  boo2 Jiammehenögaenbinbcn/  altoaer  fuift  cengtrma; De  en  meniebte  ban  fcfjepen  gefien  i0  getoeeft  /  alö met  gelooft  toert  /  bat  ott  menfefje  bit  leeft/  op  eenen 
€en  öage  boo2f£  i$  albaer  tn  öefibcratie  gelet t 

noemen  ïjet  Steger  ten  fefterfren  enop'tbemiacmflc foube  mogen  tn  ©lacndcren  tranfpojteren/  om  te  er= ploicteren  bet  boo?genomen  beffepn  /  en  alleo  gecom fiöercerten  obertoegen  5ijnöe/  öatmen  m  foöanige getotcimgen  fa&e  bcboo2t  te  confiöcrcren  en  obectoe* 
gen/  tef  na  berfcfieiöe  boojHasren  ( ten  aenfien  bat öe  totnb  contrarie  toasf  /  en  an  acre  ötfficnltciten  öie ter  3ee  fouöen  mogen  ballen)  einteltfi  gerefolbeert om  met  lange  fïtl  te  leggen/  de  fanden  ?n  aeene 
nobele  fcoftetue  b?engen  /  en  öenbpanö  ttjö  te 

98  ï  2ebïï  m^  3nölc  wamewm  bertfernen/  batmen 
3»;  ben  Steger  foube  nenfetten  öe  pirtinpünen  /  en  ban öaer  te  lanben  tufleben  <®em  en  25mage  Ö002  na <®o(tenöctoe  marcheren. 
bn«     ̂ tenbolgende  ban  beeft  fijn  €rrellemic  ficb  ben 

xn 
e  tl 
tiet 
uu 

1  1.  %\xnp  metten  Steger  begeben  na  piilippinen 
boojfcbKbeii/lKObenbeben  bpanb  albaer  bet  jp02t opte  eerfte  fommatie  ban  ben  tocl-geboojen  ©eere 
«0jaef  €rn(lCaftmirban^affau'  etc,  bic  d'abant* garbe  ban  bc  fcljepen  geleide/  en  commanbeerbe/ obergelebert. 

^en  %%,  gunn  3ünbe  peeren  Staten  <6encrael 
ban  ©liffïngen  na  ppipptnen  gcbolctjt/  ten  toel* 
uen  bage  öe  ruiteren  en  boet-ftneeftten  te  lanbege* 
(et  tooien/  bte  boo?t0  bp  Regimenten  els  onber 
fijnCljef  of  Commandeur  in  0202c  geftelt3tjn/  en 
öefolbaten  boo?  fe0  bagen  btb?etf/  bit  fp  beneffens 
«aretoapencnaenöen  öatëmofrenbjagen/  berficn 3nn  getoeeiï. 

3&en  15.  i0  ben  leger  opgetrocfeen  ban  öe$&> 
ftpptnen  na  %ffenebf/  een  3£o?p  niet  berbe  ban 
't$a$  ban<öent/  toefenbe  albaer  bn  onfe  abant guarbeboo2b'aen&on|fte  ban  ben  p2incipalen  leger bp  appoinctement  berobert  fefter  Cafïeclftcn/  met, 
omtrent  40  man  befet/  bte  ban  't  ,£a0  ban  «0ent cen  embufcabe  gemae&t  Hebbende/  inregen  aioaer 
30  of  4  1  ban  onfe  folbaten  gebangen.  &*  toicr- 
ben  ooh  optcn  abonö  berfcfjetben  gebangenen  ban 
papen/  25atiiteu0  en  anderen  bp  ben  onfen  tnge- 
b?acbt/  ccnfbeclsS  onber  be^tab  ban  <0ent  getjaelt 
3ijtiOc. 

3&en  24.  i$  ben  leger  gencelt^oecfi  totl(Tcnebe 
opgetroeïten  /  bcrtrecbenbenn<ïE  feelo/  gelegen  opte 
pajfagte  tuffcDen  <©ent  en  55:ugge  /  altoaer  bejö 
mojgen^/  aio  ton  be#  na-neenjef  tegen  ben  abonb 
nrtöuartferguamen/  gepaffeert  toaren  feben  bon- 
bert  folbatcn  /  bp  ben  bpanb  geltcbt  tipt  te  ferjan* 
fenboo2<öo(icnbc/  engefonben  na<0cnt/  om  ban 
öaer  binnen  't  .gag  tegaen/  obermttöbatbenbp' 
anb  optnte  babbe  bat  fön  €jccellcnttc  't&a#  foubc toillen  aengrnpen. 

<Dcn  z?,  t0  't  feger  getroc^en  bon  €euelo  tot IKale  bn  252ugge/  altoaer  centgc  folbaten  uttljet 
leger  geljaelt  fiebben  boo?  be^tab  beclc25efitalen  / 
en  ooh  centgc  gebangenen  bebomen. 

^enfeöen  ttotnttcbilcn  Sunp  t0  tjetüegcrbtcbt 
tooo2bn  552ugac  binnen  febeute  ban  bc  Canon  ge* 
trocben  nagabbebc/  i)ie  ban25?uggc  pebbcn  btcn 
bagfeer  toel  naïjet  leger  gefcboten/Dottj  geenfon* 
berltnge  fetjabc  gebaen/  ban  allcenlib  cen  jDulc- 
tier  ban  fijn  «Êrcetlentte  gcfrfiotcn  /  tie  ttoee  ba* 
cen  baer  na  geftojben  i0  /  lieten  ficjj  öaer  beneff en0 
metecnigc  troupen  rtitterö  ffen/  macr  blebcn  fo 

V.  Deel. 

mem&tl$*m  252l,00C  f"3^öcfie  fireeg 
i)i  WUiemic  tiöbertentie  Ont  bte  bnnDcr  feijanfe 
ego:  op  ren  ?7  oertoomo  is  nnnaifliccrr  /   tn 

^nm«Lt?^,COacnöc/  wotoirioncliü  tmt.toce 
Compagntcn  fclöaten  boen  befertcn  /  en  tcrtonlcn bfe  ban  öe  f  «treffe  Plaffcnbaie  J5  wSSraS be  beriepen  tomen/   ̂ bbtnU  We  ban  Sjcïew 

^  ̂̂ l,frc,,mcrlD,b2rö/  «munitie waiibcre be  oeften  gekant/  fonöer  eeni0e  bpanb  gel.cn  te Ucblm.  ,§051111  öe  peeren  Staten  «öcncrael  met tjaren  gebolge/  bcroefeifrljapt  metten  Veere  45:a* beban  ̂ ofmsf/  bte  met  arbt  Compaomen  rutte* rencnöcregtmenfenfranfotren/  JDalen/  ̂ tott. 
£Üe501!'*  «atftellc*  en  ̂ ufbtenbjoeft btcn  bacil  be  abant  gnarbe  bocrenbe/  boo2tö  ge= rrofhen/  en  öe$f  na  noeno  met  goeben  boo2ipoct f  aoblof)  binnen ©ofïenöe genomen/  blnbenbcfnn dcrcellentie  metten  principalen  Steger  onbertufTclien 

tot  ©tibtnburg.  '  J ^e  ̂02pen  en  geDuclfiten  langtf  be  paffanie  to02* benbebonden  aitooeft  en  befolaet/  en  neele  frlione 
i^utfen  Gcriitnccit/  fonbee  bat  ernenseenigSSoec 
ofpemam  onberöt'butötoaö/  ban  alleen  ccnCof* ter  ban€ebelo  met  fnn  l?nifb2eu/  ttoee  üebaenbe perfonen/  tot  lopen  gualib  aeöifponeert ;  bc  ber* 
lopen  boeren  ficljberfrericnbebbcnbe  in  be  BofTcuen 
en  toilbemifTen  /  beben  grote  to2eetrjeib  arn  be  fol- baten en  folbaten  toijben/  öie  bieren  öaer  ban  ben 
toege  afgeötoaeit  en  in  tjaren  ganöen  gebalicn  toa* 
ren/  toaerom  öe  folbaten  baer  tegeno  branbenal* 
om  be^uifenaf/  't  toclft  obermitja  be  boo2frf)rcbe to2eetbeöen  aenöe  foföatengepleegt/  niet  berboeb 
of  getoeert  Bonbeto02ben. 

fect  hnjo0boib  bregenmenfetjte  ban  25eftialen/ 
fo  hoepen  als?  anberg/  fulb0  bat  bet  blcefcbbpben 
leger  in  meerber  oberbloet  toaö  aio  toijn  en  bier 
^>en  cerfïen  noebt  batfc  tot  9iflTenebc  bernaebten/ 
golt  cen  pot  bier  {c$  fïuibero\  5? en  t toeeben  tot 
€ebelo  ttoaelf/  en  bolgenö  tot  IDaic  en  «Jafcbebe 
t2.  zo.  tot  i%.  fftifberg  toci  ooeft  us  op  bcfe  teebt 
gefien  bat  bne  hoepen  boor  cen  pot  biere"  cjep?c|cn- teert  toicröen/  en  nocb  niet  te  benomen  toatf/  baer 
na  toerce  tot  ID.^le  een  &oe  acirclhcn  bic  cm  een 
(ïotec  berbocbr  toaö/  en  gaf  öe  berboper  toeöec 
boo2  be  jjEelh  ö2ie  f?utbcr0. 

©nbcrtuffci.en  bat  befentorbttelanöc  gefrïjicöe/ 
10  bet  gebeurt  but  ben  14  ̂jiwv  omtrent  40.  fcljepen ban&oetelaerg/  enfcagagie  nelabcnbebbcnbe/  ge* 
accompagneert  allecnlib  met  ];ct  «Oo2ion  icbtp  ban 
Capttein  3Cb2iaen2Sanncrt/  tot©ltOtngen  afae= 
baren  3ijn^  om  na  Ooftenbete  baren/  baer  opöc 
<3alepen  ban  bie  ban  ̂ liipö  toeleg  gemaebt  bebben  1 
en  bebbenber  ben  27.  ober  bc  ttointigacbtcrbaclt  en 
ge&regcn  baer  fp  öe  pe^oncn  en  ooeberen  uitgenomen 
bebben  /  en  be  febepen  in  b2anö  gcfleben  /  boo;- 
nocmbèCapitcin23anbert  ten  uitterflen  fijn  bcboic 
boenbetotrcfiflentie  ban  ben  vpavb/  i0  met  een  en 
ttotntig  ban  fijn  bolb  gebleben  /  en  f'ct  ftliip  ( niet 
tegenftacnbc  bet  feer  öoo2fcl)otcn  enontramponcert 
toa0)  10  nocb  met  cen  öcelgequetflen  tot  Ooflcnöc 
asngeliomen. 

<^nöer  befe  genomen  febepen  t'0  mebc  getoeeff cen febip gelaben met fpeb /  boter/  bacö en bictualtr 
bebracijt/  boo?bet  meeltenöeel  bp  ecn<Cngelfman 
genaemt  <gbnart  ̂ 01^0/  öie  fjicr  te  lanbc  gcliu 
toelibt  toa0.  5>efcbipper  öabbc  fijnfcljtp  berlaten 
en  toa0  metten  23oot  cntf;cmcn/  en  of  fp  brm 
fcijoon  babben  moeten  ftcn  af-roepen  /  toaft  baer 
be  moeiten  niet  toaert  om  een  h  m  alleen  te  toolncn 
ben  boo2f5.€ngclfmon  babbe  ftcborbcrenttifTtbcn 
aebter  bcSÖiertcni-en  berbojgen/een  ban  beCaicpcn 
acnöit  fcbipbomenöc/ namen  öc0  fcDippcro  ünerbt 
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■6$o Het  fêvcn  en  dertigfte  Boek. 1600 
tonn  öe 
«Bakpen 

men  / 
min 

tlc&:n/ 

tu-n bratia 
mcc  luer 
Ctfufuft 

jjeb&cri' 
iic  i;iöc 
ifatieu 
bun  <£Ja 
ftliJÓC 

&«ffc 

en  notT)  ww  $eberïaböfe  b)ctitoe  gebangen  /  Den  t 
{weegt  Ijebbenfe  Daer  na  opre  <öalepe  gefct  /  en  De ' lï2oiiixtc  gerantfoeneert/  öoc(j  fp  gcbben  Dan  boo?; 
fcg2ebe€Duart3!oin.ö,ntet  ontDebt/  DanDesffcIup; 
pertf  gonb  Die  op 't  fcljtp  gcblcben  toa£  foi;De  bem 
lirgt  ontöent  freübcn/  fo  fp  Daec  op  gelet  baböen/ 
toanr  gp  telfteng  öacc  omtrent  en  bp  ftem  guam 
toifpeltfecrten/  Die  ban  De  «Galene  namen  tut  (jet 
feïïip/  25oter/  Bat*/  23200D/  £>pccb/  ©lecfeu  en  at* 
Dec  bimialü' /  oofc  cem'gc  tonnen  23tcrgv  Derefte lieren  fp  baer  in  /  en  Daer  na  cjuamen  eenige  fBonic * 
ftew  utc  öe  <5a!epcn  op  *t  fcOsp  /  en  gingen  alront; 
om  boben  op  't  fcinp  fmgenDe  en  lefenöc  1  en  Daer  na 
f  meten  fp  een  &2anDenbe&a$-Keecfeiirtfcgtp/  en 
gnmenöoc  bate  loc  Dit  uit/  baer  nafïaben  öteban 
bc  <aaïcpen  Den  bjanö  in  't  fcgfp/  en  bonben  ïict 
üoecbajï  /  opteconi^na23iantienöural)/opaoon= 
tuic  of  ben  D?anb  moegt  uit  naen/  Die  ban'tlpon moebten  benomen  öe  rcfre  Die  fp  baec  m  gelaten 
baööen  /  en  beciietcn  Doe  bet  fciiip  /  roepenöe  toeoec; 
om  na  De  anDere  febepen  /  toant  Daer  toeinig  toinDjö 
toaov  fo  Dat  De  fcgepen  niet  boon  foonöcn/  Den  boo?- 
ftfueben  «Engclfman  nn  alleen  3ijnöe  U)  't  bjanoenDe 

(  °  '39';  fclüw  toasfeerüenoiuv  maer  moet  grijpenDe/tapte 
telbetf&iec  in  fpngoet/  énöaermeöe  gietenDecont- 
foui  im  lüf/  en  Daer  Den  bjanö  toaö/  i$  c^ntelpli 
meeftéc  ban  Den  bjanDgetoojDen/gouDcnDegemal 
beneDcnin'tfcijip/  uptb2eefebanDe<®alepen/  Die 
nocg  al  DoenDc  luaren  onDer  De  anDer  &cj)epen  te  be- 
roben/  en  Hoe  toil  bet  sepl  ban  't  fcljip  Daec  Den 
föigelfman  in  toatf  /  t'n  bjanD  toaö  geraefit  /  fo  ging ïjet  ban  feifö  upt/  Doe  bet  geen  boetfei  ban  onDer 
breeg/enöenbjanb&eneDen  geceffeert  toa£  /  en  al» 
fo  Daec  na  ecnhlepn  hoeltgen  ban  tomb  cjuam/iis 
gpuirfjet  gefiebte  ban  De  v©alepen  gerae&t/  en  niet 
jegenfïaenDe  gp  geen  berftanD  ban  flup?en  noclj 
'tfenipteregeeren  baDöe/  fo  geeft  gem  Defen  uitee* 
fl  n  nooD  fo  beek  gelcert  Dat  bp  ijet  felbe  fftöp  boojttf 
tn  falbe  geb^acöt  ïjeeft  in  De  ̂ aben  ban  «^oftcnötv 
tot  grote  bertoonDeringe  ban  eenen  pegelijhen/  3un- 
De  De  HlecDecen  ̂ an  Defen  Cngelfman  genoecö  ban 
W  Itjfgel^anD/  gangentie  De  ftueften  en  lappen  bem 
óen'tliif'  Dattet  febeen  of  opeen  Oebelacc toaö  /en areeg  Daer  Doo?  moepte  mette  ̂ cyipper/  alfo  Die 
ban  De  SÜDmiralitept  fepDen  Dat  Detople  öe  ̂ &cötpper 
Oet  febip  geabanöonneert  en  öp  fp«  goet  berlojen 
baDDe/  \)tm  bet  fcgip  Dat  &P  gefalbeert  öaöDe  / 
toequam/ofDatDP  fpw  fcbaöeDaer  aen  mocötber- 
fjalen. 
^enz6  giunü  iö  Den  StDinirael  gonfier  goban 

ban  ©ubenboojDe  /  en  De  H&ouDe  /  ̂cere  ban  3©ar» 
mout  <|c,m nu  pjintipale  ©iote  Daer  De  pjobifte  ban 
©ib?c0 ./  gefcliut/  tflmumtie  en  anDer  Diergelüne  be* 
Öoeften  in  toaren  /  in  becfeuertöeptmbe  ^aben  ban 
©oftenöc  geavribcert/  fulbö  Dat  ïjet  EanD  bp  bet 
nemen  ban  öefe  fcljepen  toepnrg  fcljaöc  geleDen  beeft/ 
en  i$  bet  berlteö  meejl  ober  particuliere  perfoncn 

fïeeft  De  €ert0 -^ertcgniet  geflapen/  maer  tn  Der 
baefle  alle  'tboift  bergaDert  Dat  ïjp  bouöe  bp  een  J>-««! 
brpgen/  en  té  felf£  perfoonlijb  mette  infante  fëne  $$$* Ijupïfbjoutoc  getogen  üp  De  gemutineeröe  tot5Dicft/  tewcriu 
toelb  b'^tnfame  beeft  öeng^fpjoften  met  een  top  J?  J«  m 
gelaeten  fmcecbenDe  tonge/op  De  felbe  berfoebenöe  ™l%e 

©en 
SEbnuV 
rarl  öc 

inerte 
ban 

tutu 
kamt 
nut 
birualte- 

!iS?ÏÏa.  öcballeo/  3bnöe  Daer  ban  felfief  Deoo?fafie:  om bc»  oau  bat  fptooren  boo:  uit  gelopen/  en bp De pjincipale 
®ofien>  $iote  Die  ban  (Oojlog-^cbepen  genoeclj  berfefiert 

en  boojficn  toagf/  niet  toaren  gebleben. 
^Den  26  Sunij  beeft  De  <02abe  ban  ̂ êolm^  met  8 

Compaauien  rupteren  en  bijf  Hegimenten  boet-boln 
oaen  belegeren  De  ̂ cfjanfe  ̂ lllbertuiSgcnaemt/leg* 
genDe  omtrent  een  up?e  ban  <Do|ïcnbc  na  De  <©up- 
nen  /  op  De  pafiagie  na  |^ieupoo?t  /  een  &chanfe  Die 
fcer  p2opijö  toa^  gemaebt/  niet  Irccl  groot  /  maer 
rebeiijften  flerb/  booj  De  toelbebp  Den  2  9  met  bier 

®*     ftalbe  €actoutoenb2e|TegefcfiotcnbebbenDe/fo  beeft !  inDe^upnen/enDeabonöop  öanD  toefenöe  alöaec 
ten%u  Den  Capitepnl^n-on/alDer  fijn  gacnifoenbouDenDe/   bemacïjtet. 
totuö    Detio  nmclboen(!aen/en  appoinctement  berfocöt/ 1     5^en  eerfïen  gjulp  tëftm  €rcellentie'iömo2gen0  tf*J|? 
mnap>   en  t0  mcc  bem  epnteujb  gcaccojDeert  Datfjp  met  al* ;  gebeelbjoeg  metfpn  Heger  alDaer  opgetrocben  na  feomt  ' 
£u  tv  {e  öcfpnc  fouöe  mogen  ufttcernen/  mcDc  nemenDe  I  j^teupoojt/  en  geeft  terftontitf  o?D?e  geflelt  op  De  *>°e? 

titiat>     ïjtnt  flretoter  rnbagaaiefobeelefp  D:agenmocbten/ !  bojbere  belegeringe  en  befTuptt'nge  Derfelber^taD/^Jf?' 
sen.       niito'  arów!,nenöe  iiet  ©aenöel/  en  onDer  belofte   boojfebeele  na  De  fïtuatie  en  gelegenljept  Der  plaetfeftriro^ ban  in  fc$  iRacnöcn  in  BiaenDercn  niet  te  fullen,  gefcbiebenbonDe.  *"«>m 
Dienen.  ^eef  na-miDDaegjf  bebben  De  peeren  Staten  bt*«» 
tCertoplenöatfnn  €,ceellentie  alöuss  Doenöe  toasf  I  <©enerael  tpDinge  bebomen  Dat  Den  <Êerts»-^ertog  tt„. 

Datfe  nu  inDefegeiegcmöcpt  baer  niet  toilDen  toep-  tot®nt 
geren  Defen  Dienfl/  naDcmacl<©oöbaernu  terijDin  j«  Jji' 
baren  banöen  gegeben  baböc  gare  bpanDen  Die  niet  fdent(p[J 
mocljten  ontbomen/  feggenlw  Datfe  niet  alleen  fou-  tucrato; 
öe  acöacbtig  toefen  bare  Dapperïjcpö  en  getroutoig-  jjwjt. ï)cpti  Diefenuin  öefe  gelegentbepD  tegeballe  fouDcn  [ttoJJ 
bebpfen  :  maer  alle  De  boo2gaenöe  mecntgbulDigc 
öienflenDic  fp  Den  Coninft  baren  baDer  geDaenbaö* 
Den  /Daer  D002  fpfo  grote  eeceen  gloncbaDDenbcr* 
fiieaen  inDeöojloge  tot  Defen  tiiD:  maer  nu  tege- 
lijU  bccbtenDc  p2incipali)b  boo2  Den  Dicnjl  <5oöjs/ 
fp  ocb  fouDen  lianöjjaben  De  Defeutte  ban  De  affat^ 
ren  ban  Den  Coninh  tjaren  b?oeDer/  en  ban  Den 
€ert0-^ertogebarenmanenDe  bare/  enDatfcnDcs 
ttopfelfpmeeutoigegeDacbteniffe  fouDe  bouDenDen 
Dienft  Die  ben  in  Defc  occafie  fouDe  toerDen  geDaen  / 
en  Datfe  boo:  getold  fouDen  ïjouDcn/  Datfe  niet  al- 

leen niet  tn  geb2efie  fouDcn  blpben  ban  pet  bet  min- 
fle  ban  alle  't  gene  Dat  Den  <©?abe  ban  i§o?  en  3Cu- 
gufïijn  l^crrera  gun  belooft  baDDen/  alfoube  fpoob 
om  ijacriutDcn  te  bolDoen/  berfetten  alle  bare  jutoclen 
en  ClepnoDien  /  ja  ooh  felf0  De  ©enDanten  Die  fp 
in  bare  oo?en  toaö  Dzagenöe/  topfenDe  De  felbe  metter 
banD/  maer  fouDe  00b  aen  een  pegebjfebanbenberp 
meerDeren  De  beloninge  /  ban  fulbcn  groten  beer* 
Digbcpt  Die  fp  in  benlniDenfacb/  toelfterjSgctroutoig- 
bept  öejU  te  meer  geaebtet  mofle  tocröen  /  alfo  't  grote 
geö2cb  /  't  toelb  men  alfooe  ( meer  Dan  ott )  baDDe 
ban  baer  Debop?  /  obertoinnenDe  alle  pafifien  ban  ep* 
gen  intecefl/ en  ban  geleDen  ongemak  ̂ efe  teoo?» 
ben  ban  baec  ̂ oogbept/  uitgeDzufet  met  een  beer- bjbe  contenantte/  en  niettemin  met  een  fmeehenDege* 
laet  /  geeft  Dat  toilDe  en  tooefte  bolb  fo  fier  betoo* 
gen  /  Dat  fp  altemael  met  geroep  berfcbepDenmael 
OergalenDe/  Vive  rinfante,  en  met  affegieten  ban 
gare  Koerö  /  tenen  gebenbe  ban  gace  berepttotllig- 
gepb  /  Datmen  niet  in  ttopff  el  mofl  trecben/  of  fp  fou; 
Den  De  bictorie  tocg  D2agen  of  fierben.  ̂ Sp  Dan 
toel  berfebert  3ünDe  ban  Dit  bolb  /  en  een  groet  bc* 
troutoen  fïelicnDc  in  Dit  bolb/  gefien  bebbenöegare 
couragieufgept/  fb  geeft  b'€ers{-^ertog  o?D?e  ge- 
fielt  Dat  fp  na  Den  bpanD  maregeren  fouDen  /  en  31'jn 
ft»  met  bun  getrocben  na  2&2ugge/  boojtjf  té'tle*  b 
gec  ban  Den  €ect£-^ectog  berflerbt  mettet  bolb  t^mt 
uit  De  <©arnifocnen/  foban2Crtbop$f  en  l^encgou/  fp» ««' 
fterboberDc  ̂ 000.  man  te  boet/  en  boojt  liit  232a-  &*M banD/BlaenDeren/en  uitte  garnifoencn  alDaer/al  beren  t 
DatbpftonDebpeen  brpgen/  fobatfpnen  leger  fterb  bomt  te 
geto02öen  10  ober  De  10000.  boetbnecljten/eni^oo  bs,&- pecrDen/  alouDe  erbarenen  entoelgeoeffenDefolDa^ 
ten. 3£en  leften  giunij  ief  De  <©?abe  ban  ,§ol  msf  mette 
Sdbant-gaerDe  /  acgterbolgcnDeD'02D2e,bpfbn  €]tf. gegeben/  gacn  belegeren  De  J^aben  ban  ̂ teupoo^t/ 
en  ingenomen  De  5Po?t en  alDaer  toefenDe/frn  €rteU 
lentie  Den  feiben  Dag  '0  mo?genö  gegeel  b2oeg  met 
fpn  Etegec  opgetrocben  ban  <©löenbnrg  na  JSieu- 
toenöam  /  een  ̂ Scbanfe  niet  berre  ban  $ieupoo2f  om 
Die  te  nemen/  en  langs  Daec  na  De  felbe  ̂ taD  te  gaen/ 

maec  alfo  fpn  «Crcellentie  beier  3pnDe  Dooj  't  toatec alDaec  niet  bonDe  pafferen/  i$  0002  eenen  anDcren 
toeg  te  rugge  gebeert  na  bet  5p02t  ban  W\bmu$ 

b'<öerf] 
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Vervolg  van  de  Ncdcrlandfe  Oorlogen. 
%Wttto$  boo?  <0lbenbnrg  gebomen  toasmet  ober 
De  ioooomanteboet/en  i?ootepcerbe/  enbatbe 
«Sarnifoenen  binnen  <©lbcnburg  /  bcfïacnöe  in  feo 
Compagnien  boet-bolft  en  ttoee  bonöert  peeröcn 

r£t  (bie  fijn  <£rrcllcntie  op  't  berrreft  ban  Den  &cger  goct tift    gebonben  babbe  Daer  te  laten )  gedongen  toaren  bte 
te*  piaetfebp  appoinctcmcntc  ober  te  geben/  entocge* 

feit  b2p  binnen  <Doftenbe  te  treeften  /  bier  Compact 
méninbe  3po2tcn  ban  hebene  cnpaflenDale  fjaö^ 
ben  bah  feïfef  be  3po?ten  bcrlaten  en  toaren  getoelien/ 
ttoee  Compagnien  ieggenbe  in  ̂ naeo-ftêïïie  opte 
pafTagielangö  öe  toelftc  fijn  <Ht( elientie  betfberinen 
Daegö  metten  3ieger  getrochen  toaö/  toatf  goeben 
ferycj  toegefept  en  gearrojbeert  barfe  met  bare  toa= 
penen  en  bagagie  /  acbterlatenbe  afleenlnft.be  ©en; 

flW,  Dela  fonben  b?p  en  bber  lijft  bcrtrecftcn/toefcnbe  't  ap* 
mtnin  poinctement  bP  ben  Certs* ^ertoge  felfg  onberte* 

^  ftent.  &o  is  Oé'm  baeriime  notirtanö  geen  geloof  ge» lat  fauben  i  maer  5ijn  certf  berfcöeibcn  fo  Rnptercn 
&iaf>  al0  boet-fenetgten  ban  <ölbenburg  ter  fijben  afge; 
«I   troeften  /  baer  ban  eenigc  boobgeflagen  en  anbere 

bertoonbe  en  ban  Jjacr  toapoieh  berooft  3ön  (  en 
tonenbe  boo2t$  baren  miozbabigen  aert  Fjebüen  be 

.40.)  ttöee  Compagnien  ban  be  ̂ cliantfe  ban  &naef- 
ff«t  fterfte  contra  datamfidem,  fcjfjanbeliu  gemaffacreert 
Lt  enbermoo2t/  nabe  rappo2ren  ban  eenige  tocinige 

k  ̂ olbaten  alleenlib  ontlopen  /  en  naeftt  binnen  <®o* 
t  ftenbegeftomèn  3ijnbe :  toaer  ban  be  peeren  &ta* 

«e'tn  ten<©encraelutt<©otfenbe  ujnacrccllentie  per  pofte »Uat*  bobben  geaöberteert/  om  fijne  troupeg  üp  benan* 
beren  te  bouben/  en  op  beö  bpantö  aenftomfteber* 
bacbt  te  toefen  /  en  terfïonb  bet  3p02t  ban  Sfllbertutf 
met  mcerber  firng.ö-bolft  en  anbere  beljoeften  boen 
berfiett 

3^en  Certsf-fjertoge  i$  t'n  albec  Dfltgemfe/  met 
ftjnen  ïeger  boo?t<ef  gemarebeert  na  be  Dupnen  langg 
Den  toecb  Die  fijn  Crcellcntt'egegaen  toag/omalfo 
recötDoo?  na||ieupoo2t  tepafferen/  en  fijnCrcel* 
ientie  omme  ben  felbenfolang  alg  eeniebfinttf  mor- 

genen inaö  op  tefjouben/  en  baer  boounbte  toin? 

^!f'nen/  Beeft  op  ben  ttoeeDengultj'iSmojgcng  mettet 
£  Briöen  ban  ben  Dacft/  uit  ben  ïeger  ban  D002  $ieu* 
fc&eri  poo?t  gefonben  fijnen  $eef/  Den  3©elgeb02en  ïgeere 
n*K'  <©rabe  «grnft  Cafimir /  <tf5?abe  ban  jj&afjau  /  met 
f       ttoee  Regimenten  boetunecbtcn/algbet  ̂ rïjotfeen 

een  ban  be  ̂ eeutoen  /  met  bier  Co2netten  $aerbcn/ 
baer  be  peeren  Staten  *©enerael  beben  bp  boegen 
eenige  Compagnienban  ben  CUtarnifoene  tot<©o* 
ïlenbe/  mitfgaberg  be  gene  bie  geftomen  toaren  uit 

>n 

«lof* 

ivbe* 

&m 
«11. 
t 
aef 
nft 

bliicbt  tottcn  j^ecre  ber  ̂ eerfefmren  te  nemen  :^o liebbcn  bare  SDogenbc  (CDcle  ffcl)  met  bie  ban  lja= ren  gebolge  tn  be  Jaamere  ban  bare  beraajermne 
rfamen  geboeeïjt/en  na  bat  albacr  bP  ben  D^cbiftant 
gioïinnncö  U  itenbogaert  /  een  bicricb  gebeb  tet  <öob 
H'imafljticlj  b.002  be  bctoaringc  ban  benperioneban fnn  Crccllentie  metten  onbete  peeren  en  Ururlitf- Doofben  bnbe  fclfbetocfcnbe/  mitfgaber0  ban  ben 
gebeden ilegcr/  toatfgebaen/  becfmenfnneeob* 
ècluftc  ilföajeftcpt  Mefahc  bebolen  /  met  bertoacb* 
tinne  ban  eene  genabigc  uitüomfte. 

«Dacrbleben  ban  be  &f  botten,  tocl  600  jDannen 
boob/  enbe  baeronber  acljt  Capitcinen  ttc  meejte 
en  befte  ban  't  Regiment/  namentltcft  :  ,§tuart/ Barlap/  mme/  J^urrep/Jjilpatricft/  iTDithcl/^i^ 
bet  en ^tracnem/  niet  mcefl  alle  beStteutenanten/ 
Bcnb2iclisf  en  «Offielerö  ban  be  Compagnien/  alle 
be  ©aenbelcn  toerben  berloo2cn  /  en  be  ontftomene 
ïjabben  Daer  getoecr  afgcto02pen/  ban  't  Regiment 
ban  ber|3oot  blebcn  boob  omtrent  i?o.  iföan/met-  J^T™ 
te  Capitemcn  €arguirap  /  JDaltabcn  en  la  <02ap*  SSff 
pe  j  ban  $P2on0  Regiment  Capitem  «ïpiftcl  /  en  r«  z<w 
ooft  een  beel  folbattn/  ï}ic  metten  eerden  toatïjab;  [{Jf*^ 
bcntoillcn  blijbcn  jlaen  /  ban232ugiö  bleef 'er  toei*  BebK 
mcb  om  batfeb2oecl)  toceftcn  /  en  bc  Caballcrpa  ieeb  to«w« 
geene  fonberlinge  fcfjabe  /  niet  te  min  toag  't  ber* lieötufTcben  80c  en  6co.  jBanban  beonfc/  enbe 
bpanb  baer  tegen  berlooj  feer  toepnicï)  ©oir/  en  bat 
pjincipalift  nocbboo2bet<0efcbut/  om  bat  beonfc 
geen  aenbal  notb  flacïj  en  Ijabben  bertoaebt  /  noclj 
geene  aenballengebaen.  »rt 

<De€ert0-l)ertogberr)obcerbigt$(jnbeop'f  boo?*  «sm? ■ 
beel  en  geluefticö  fncrcö  fo  ft02t  op  ben  anberen  tegen  fiertogm 
ben  onjjen  gebab/  beeft  fiebtn groter  fjaeft  met  fijnen  flJ1^ 
Ecger  boo2tjei  naj^ieupoo2t  getranfpojtcert/  gcenfönöp 

anber  opinie  bebbenbe  /  of 't  Jjp  en  foube  be  pet'  ten  iew 
fonen  ban  fijn  <£rcel.  en  fbnen  gejjeelen  jeger/  ober*  f"baI' mitjaf  be  boo2fc()2ebe  neberlage/  berbaeft  binben  /  en 
alfoo  Ucljtcfitt  in  eonfufie  brengen  /  enflaen  :  jltëaec 

bie  goebe  430b/  beeft  't  felbe  nietgetoilt/  en  ober* fulï  tot  ben  (fact  ban  ben  Aanbeen  confcguentclift/ 
bcfcöcrmingc  ban  fijne  heilige  licchebaeringena» 
bclllï  boo?fien  /  gebenbe  f ijne  €)tccllentic  te  booj^ 
ficbticöcpb  /  bat  befclbcboo2be^bpanbieiaenftom? 
flc  alle  be&cbcpcn  ban  |3icupoojt  liaböcbocnaf^ 
baren  na  <@ofienbe  /  en  boo:tö  fijne  troupc^  ober 

b'  anber  fijbebanbe  ̂ abenban  53ïetipoojt  leggen^ 
be  /  met  bet  lege  ©ater  ober  befe  5i)be  bp  ben  anbe* 
ren  gebsaebt/  met  eene  couragleufe  refolutic  ben    *^i 

De  5po2treflen  ban  (0ubenbO2cb/  paffenbale  en  ]  bpanb  'tfjoofttebiebenenjiacbteleberen/  toefenbe  Jfc^ hebene  /  om  ben  bpanb  te  beletten  ïjet  pafferen 
ban  ben  252ugae/gelegen  ober  fefter  toaterben  op  ben 
toecbnÉl  De  Ruïnen/  omtrent  tiet  5po2t  ban2Clber^ 
tuft  /  maer  alfo  ben  bpanb  boo?  fjarc  aenftomfle  te 
brugge  alrebc  ingenomen  fyabüz/  en  fijne  pjintipale 
maebt  fo  berre  baer  ober  toaren  /  bat  Jet  niet  moge* 
lift  toaö  /  bem  met  fo  toeinig  bolft  ben  paiS  na  be  bui* 

nen  te  beletten.  «§o  itf/  bat  be  boo?fcb2ebcn  regimen- 
ten bun  binbenbe  metten  ©panD  geengageert  /  en  te 

ftoaeft  om  lange  bet  gctoelb  ban  fijnen  gebeelen  Se* 
ger  te  bonnen  toebcrfïaén/  ten  iaetftcn  naer  batfp 
fjaer  to?l  en  b2omelift  geb2agen  /  en  al$  ftrijgö  lieben 
met  een  ftloeu  en  ribberllft  gemoet  gebocbtcii  fjab* 
Den  /  3ijn  noebtan^  gcflagen  en  inbe  bluebt  gcb2acbt 
getoeebV  b^öbenbe  btebanben^cbotfenRegimen* 

rft^f  te  acn  Capiteinen/  25ebell)cbberen  aljf  gemeinc  ̂ êol* 

SS"  Daten  be  mceftefcöabc  geleben/  ober  toelftc  neber* 
n  m  be  lage  be  peeren  Staten  en  anbere  goebe  3[uiben  bin- 
"f'K  nen(©o(lenbe/  bun  in  geen  geringe  perplcriteit  en 

f*m'  bonben  alöronfibererenbcbatbeïanbcn  inuiterfte 
>5otfe  pcritul  babben  geltaen/  ebcn  berre  onfen  %  e  ger 
i»««öe  Ü002  3^ieupoo2ten  albaer  ober  .tocberfbben  banbe 
i^f!  fóabene  ban  ben  anbeten  te  fclieiben  gerampeert  ooft 

nc,,  eenitb  ongeluft  babbe  oberftomen/  't  toelft  meer  te 
:rt««n/  befo?gen  ftonbc/  alfmen  ficb  bopc  maften  ftonbe/  bat* 

ËL  tet  anberiS  ballen  foubc/  en  tertoijlen  baninfoba* 
wm,  nigeertremiteiten/  baer  ff l)icli)fte  mibbelen  febmen 
*°«'  te  falgeren  /  geen  beter  remebie  iö/  alö  föncn  toe* V.Decl 

©e 

ren. 

nu  be  f!acb-02beninge  gemaeftt/be  Cngclfe/  ©2iefen/  ̂ ^ 
3©alen/  ofnicutoe<0eufcn  (fo  menfe  bocnocmbc)  qmm* 

metten  «iêtoitfcrö  in  abanb<énarbege(ïelt/  cnaile0  örcrtDm 
gefebiftt  fo  men  bet  toilbe  geben  en  nemen  /ïjeeft  fijn  JSJJift 
<Êrtellcntic  ficïjalom  bp  De  troupen  geboecljt  /  bc  tcbitöcn 

felbe  animerenbe  en  baer  bp  bermanenbe/  na  bi«i  f"fTaa,t 
menbe^ee  acnD'  een  fijbe  en  bc$  ©panb0  maebt       "* 
acn  D'  anber  fijbe  babbe  /  fonber  retraittc  of  eenige    fiön 
anbere  ubftomfie  ter  toerelb/  banbaerboo2teffaen/  «wii. 

soft  fijne  €rcellentie  reputatie  alle  bare  famptlnftc  «njj»f« eere/  lijfenleben/  mitfgabcrr0£anb0toclbacrt/to%m 
baer  aen  gelegen  toajö/  bat  fp  boel)  b2omclift  en  rib*  nag. 
berlifft  fouben  toillen  beebten  /  niet  een  goet  en 

baft  betroutocn  op  Ooö  ban  eene  gciucftige  uit* fiomfte.  .  ; 

^tjn  Cr-tellentte  babbe  toel  gcerne  fün  2520cbec 
(©2abc5prebcrir^|enrir  ban  s^affa»  toillen  mebe  te 
fcljepe  na  «Ooflcnbc  fenben  en  falbcrcn :  maer  bP  baD* 
De  niet  getoilt  /  fcggcnbe  bat  bp  bp  bem  fijnen  23?oe* 
ber  tobbe  blyben  en  leben  en  (lerbcn/  en  tonenbe 

fijne  rouragie  na  be  ionftliept  fijner  jaren  /  al0  toe* 
fenbe  maer  rb.  jaren  oub  /  Iiccft  be  ©alen  /  bie 

men  boe  be  nieutoe  <©cufen  noembe/  DacrbpCo«= 
lonel  ober  toaö  /  tnebc  gccncouragccrt  en  bermaent/ 

Ijaer  ftloeftelift  en  b2omclift  te  b?agcn/  en  op  <0ob 

te  betroutocn  en  bon  bem  be©icco2ie  te  bertoarb» 
ten  /  b'toelft  baerlieben  een  goebe  moet  machte  1 
en  betoonocn  met  bwadaet  entooojben  toel  bat[t 



H Het  fèvenendertigfteBoek 
\ 1-6  oc 

fijne  bermaninge  toilDen  nafiomen  /  fo  ban  ge^ 

Ujhen  Deöen  eln  ban  D'anDer  nrijgg-ïjeeren  en  J^oof* 
tien  De  bare  /   en  onDertuffeben  ban  bepDen  3Ü- 
Den  De  ttoce  legecg  app?ocberenDe/  na  eenige  boo?; 
gaenDe  fcljecmutfingen  omtrent  ten  i   up?en  na 
noen/  niet  berreban  jaieupoo?t/  fo  ober  toeber3ij* 
ben  alö  ooh  in  be  <Dupnen  /  3ijnfe  aen  malbanDcren 

'genomen  en  banögemeen  getoo?ben/  gebbenDe  fijn «Excellentie  fjet  fabcur  ban  De  fomte  en  toinD  /  om 
toein  boo?Deelte  getoinnen  ben  ©panD  grote  neep 

ftigbefti  DeDe  /  fonDer  't  feibe  nochtans  te  nonnen  ou- 
tilleren. <©?abe  SoDetoijft  banJsafTan  tommanDe; 

renöe  ober  alle  Der  peeren  Staten  $eerDe-©oln/ 
geleiöeDe  SCbant-guarDe  ban  bet  $eerDe-©oln/  öe 
Bibber  ̂ ic  f  rancoptf  ©eer  be  Sfibant-guarDeban 
het  boet-bola/  enbeC5?abe  <Eberart  ban  ̂ ofmtf 
iepöe  be  25atatie/  en  be  2Crrier-guarDe  toerDe 
geleit  bp  ben  !£eere  ©libier  ban  ben  Cempel  /  l|ee* 
rebanCo?beene.  3£e  eerfte  cljargie  bic  fijn  Crcelf. 
beöe  boen  op  DenbpanD  toerbe  geDaen  bp  Den  a©ei> 

«öaS    5ebo?enl3eere3Balrauen  Söaronban  <©cnt/  oufïen 
bit  in    ̂ oone  ban  ben  Jgeere  ban  (©pen  /  uit  bebel  ban  ben 
fjErceti.    boo?noembenC52abe3lobetoijR  banjlaffau/ Eicu^ 
Soen  o»    tenant  «Benerael  /  mette  Compagnie  ban  ben  p?ince 
ben        ban  <©?agnïen  /  en  Compagnie  ban  C5?abe  fit- 
Dpajib.    berin  Hfenrin  «©eneracl  Die  gecommanDeert  toerDe 
i«".+«0[jp  <£apttepn  ï^ang  23ernarb/  mette  Compagnie 

ban  <*3?abe  HloöctoüR  boo?f3.  gecommanbeert  bp 
CapitepnCaöe/  en  cuargeerDcnop4oo  Santen  en 

aoo  ̂ arnueDiifiero'  ban  ben  bpanb  /  baer  op  ïjp  met* te  feibe  floert)/en  baer  boo?  pafleecDe  mette  felbe  D?ie 
Compagnien/  (leen  toefenDe  omtrent  300.  peer 

3?cn 
fïagüc* 

guit 

Iepbe/  alfo  öp  bermitö  fijn  guetfurenin  ben  arm 
ben  toom  ban  fijn  peert  niet  gou  Den  uonDe  /  en  batter 
aen  elne  fijDe  ban  fijnpecrD  een  toa£/  Die  bem  op 
'tpeerö  ïjielben  Dat  ïjp  niet  af  biel/  en  toerDe  alfa 
boet  boojboct  gebjaebt  aen  een  ̂ cfjip/  bet  toel*- 
ne  t'epnbeaenöe  ï^abenop  Ijet  D?ogc  iarï)/  Daerbe 
JfèeDecung  /  CDirnrgijnjJ  en  baer  3&ienaer0  met* 
teffêebienmenten  in  toaren/  altoaerfp  gein  fofoec 

fpftonDen  ban  ï)et  pcerö  boipen  in'tboo?fc|j?ebcn 
^fljip  /  altoaer  bp  ban  fijne  guetfuren  berbon* 
ben  toerbe  /en  Daer  na  op  een  3©agen  op  maan* 
telgen  anDcrtf  gelept  en  binnen  <©ofïenDegeb?atf)t/ 
baer  bP  boo?t£  ban  fijne  quet  furen  geenreert  toer- öe. 

3£e  Hitmeefïer  3Prancop£  ©eer/  fiem  oon  feer 
b?omelijtt  gequeten  bcbbenDe/  toag  Doo?  fijn  3&pe 
gefeboten  en  biel  ban  ben  peeröe  /  en  toert  ban  cenige 
banfijnbolnop  fpieffen.  gelept  en  alfo  rjeD?agen  na 
Dit  felbe  &cbip/  baer  be  C.bir«raön$f  in  toaren/ 
altoaer  l)P  ban  gelpcn  met  meer  anbere  officie* 
ren  /  Die  geguetfl  toaren  /  berbonben  toeroe. 

3©eberom  berenDe  tot  Den  ©elDflag  /  fo  toerDe  CtoM 

Daertoel  bfer  up?cn  en  langer  feer  furieufelpen  ge?  fcW8» borbten/  met  een  onfefier  en  ttoijffelacbtige  uit-  SnSfw 
nomfïebanbebictonebie  Dan  ober  Defe/  DantoeDer  $m  » 

ober  D'anberejijbefcbeente  inclineren/  bit  buijbc0^' 
fo  al  een  toijle  tijDö  en  toaiö  bet  felbe  berre  genomen  / l<* 
bat  men  boo2feber  meenbe/  bat  be  birton'c  gclieci aen  De  fpDe  ban  De  €ertsi -^ertog  gebleben  foube 
[lebben  /  Dan  fjjn  €rteüentie  DeDe  feer  toel  fijn  Deboir 
metbermanen/  biDben  en  roepen/  batfebe  bejpera* 
tic  boo?  meefïer  toilben  nemen/ en  iieber  b2omelijn  en 

Den /en  boo2tss  boo? 't  ganfege  leger  ban  ben  bp- !  Bloenmoebelijb  beebtenbe  fierben/Dan  alle  becbjinfeen 
anö  /  öp  toerDe  ban  Den  ftitmeefier  iBarcelisS  cnberfmo?en/ fenbenbetelben0al0bpeenigei3upteï 
25ar/ mette  Compagnien  föüpteren  ban  fijn  2520e*  |  rpebpben  anDeren  «reeg Defelbe Daer  öeen/  Daer  Ijp 
Der $aul25ar enöcCapitcpnla^alle/ötc öaenne-  DacUt tik mectf  ban nobe te 3ijn/  roepenbe Daefe  baer 
DeDoo?  floecö  HloeRelijft  gebolcnt/  Daer  toerDe  ban  befte  fouDenDoeny  Dat  De  fabennorl)  niet  fonöei  lio^ 
De  eerfïe  Compagnien  bele  ban  Den  peerDe  gefla -  pe  toaren  /  en  bsacOt  fo  in  Dier  boegen  telben  toe- 
gen  en  bele  geguetfl/  De  boo^noernDe  25aron  ban  oer  eenige  Kupteren  in  o^D?e/  fo  Dat 't  felbe  toeDer 
<5ent  noeïj  bp  firö  öebbenDeomtrert  70.  paeröen/  eenige  beranDeringe  in  Defaoen  gaf/  toant  Dje€n* 
refolbeerDe  toeDerom  te  neren  geljjH  öp  DeDe/  %a  gelfe  en  ©jiefen  Die  begonDen  toeDer  ball  te  flaen 
&alie  fienDeDat  öP  niet  toeDerom  D002  nonDe  no 
men /beeft  ficb  moeten  retireren  na  <©oftenDe:  De 
$2ince|fêaurittngniet  beter  toetenDe/  offp  toaren 
afgcblebenen gefricaffeert  ban  DenbpanD  /  facb  De^ 
felbe  toeöeront  neeren  fonber  Die  te  bennen/  maer 
meenDe  battet  ben  bpanb  toa0  /  Die  bem  boegen  toiU 
bebpDerupterpebanDen  45?abe  5!acomo  25elgiofe/ 
Die  bem  gtelöe  omtrent  jQieiipoo?t/  om  fo  fijn  leger 
ban  atijteren  in  Def02D2e  te  b2engen  /  Daer  op  j}P  ttoee 
fffjenten  opbcfelbebeDc  lojfen/  en  font  Daer  na  toe 
ifïitmeefter  JÜèarcelici  25ar  /  DenBitmee(!er  Cioet/ 
<0ouberneurban  JBcur^/  en  ben  fiitmeefler  Ciciloy 
De  aitmeefler  iBarceliö  25or  trefte  met  fijn  2520e- 
berg  Comp.ignie  op  De  troupe  mpter0  ban  Den  boo?-- 
noemben  <02abe  giaromo^elgiofe/  en  boe  toel  Die 
een  nlepn  <02acbtgen  tot  Ijaren  boo?beel  Dabben/ 
fp2ong  noebtantf  baer  oberen  b?ocï)t befelbe troupe 
opbebluebt/  bie  baren  ttieg  namen  na  3£ieupoo2t  / 

entfiooft  te  bfeben/  en  omtrent  150.  $iebenfer£ 
ban  De  piefen  aenballenbe/  DeDe  De  bpanb  tocöcr  ee- 
ne  <Dupne  quiteren  /  en  Daer  op  begonnen  De  25oor $■ 
gefellenbpbet<{3efrgutte  roepen/  ba!  aen  bal  aen/ 
en  anbere  /  Die  fonfcer  fonDament  norbtanis  riepen  / 

biet 021e  /  bi'tto2ic :  op  toelben  roep  alle  't  firijgsa'-bolfi ban  fijn  Crcelientie  eben  Dapper  begon  aenteD?m* 
gen/en  Den  bpanb  alienehcné  te  toijnen  /  Daer  op  Dan 
'tboet-boln  ban  fön  Crrellentie  beel  beftiger  ae«= 
D?ongcn  /  toaer  D002  in  De  blucijt  quam  een  troupe 
rupteren/Die  De  bpanb  in  De  Duinen  nocfi  ban  referbe 
ffgeen  te  bouben/en  Doe  to02De  fiin  boet  boln  ban  De 
laeflerupteren  bcriaten.  ̂ ön  Crcellentie  Dat  fien* 
De/entoeDerino?D2e  geb2acï)t  bebbenDe  eenige  rup* 
teren  /  fonD  De  felbe  in  ftleene  troupen  aen/  om 
Desf  ©panDsf  boet-bolb  Die  nocb  al  toijfeenDe  botö* 
ten/  in  fïannete  cbargeren/  om  Die  alle  te  beften/ 
Daer  D002  Den  bpanD  cpnDelyn  in  De  bolle  blittfjt 

maer  toerbe  Doo?  bet  Dapper  berbolgban  Den  boo?-   guam/en  Doe  begon  De  ©icto?ie  baer  boo?  fjjndrrceli. 
noemben  ïïitmeefter  fo  berflropt  in  3©ateren  en  |ge|jeeIteopenen/bcbbenbebep?incipalef[aggeDup?t 
«foaebten  /  Dat  Den  CertsMgertog  boo2  Dien  Dag 
geen  öulpe  nocgDienft  meer  Daer  ban  te  bertoarb- 
ten  QaDDe.  <©e  boo2f5.  Kitmeefler  Cloet  en  €itü/ 
toerDen  De  boo2noemDe  Kitmeefïer  C5ent  en  fijn 
bolh  bennenDe  /  Daer  ban  fp  fijne  Crcell.  tetJi  aDber* 
teren/  Die  Daer  ibberblijD  toefenöe/  fouDe  gefept 
bebbenin  effecte/  nu  Bope  ift  Dat  C5oD  oniö  De  bic* 
t02icin  onfen  banben  toilgeben/  fo  bat  Den  boo?f3. 
25aron  Dit  mael  goeDen  Dienflaen't  SanD  De- 
De. 

jKaer  alfo  bP  f  te  toeten  Den  2$aron  ban  <6ent)beel 
blocDef  gnijt  getoo2ben  toa0  /  toant  gp  tot  ttoeemaeltf 
D002  fijnen  iucgteren  arm,  gefeboten  toatf  /  en 
toel  acnt  febeuten  op  fijne  ïBapenen  breecb  /  bat  00b 
mebe  De  plupmen  ban  fijn  i^elmet  afgeboutoen 
toeröen  toaö  W  genootfaeht  ben  te  moeten  laten  ber- 
binDen  /  Daer  toe  bp  geljolpen  ban  eenen  Die  fjjn  peerD 

ban  fjaïf  bier  up?en  af  tot  ober  7.  up?en  toe.  3&e 

bpanb  blurbtenbetoo?De  bp  't$oIfeban  f(jn<!frceU. feer  betbolgt  langss  De  Dupnen  /  maer  fijn  CrceH. 
notb    b?eefenDe  eenige   Defo?D?e  /  Kreetf)  eenige 

f  ©anen  Oupteren  aenDebanD/  Die  {)p  00b  tno?D?e 
b?acbt/  en  op'tbelbbafl  t)k\t/  bp  DeDe  meDe  ber* 
famelenDe  Hegimentcn  ban  <©iftelle^en^ucbten* 
b?oefe  /  en  mceft  alle  De  3©alen  /  om  Die  tegen  een  bal 
ban  nooD  bp  een  te  bouDen/en  bleef  alfo  bicto?ieu£  en 
meefier  ban  't  ©tlD.  Wnö  apparént  /  inDien  Deje( 
bpanDjS  Cabalerpe  fo  animeuief  gebocgten  baDDen 
altf  De  gjnfanterpe/  Dat  fip  De  ©icto?ie  fouDe  ber* 
nregen  beööen.  |Baer  ̂ oD  /  DeDe  De  feanffe  Die 
boo?  Den  bpanb  beet  apparént  toa#  ten  beften  in    ®* 

een  oogenblijb  berD?apen/  Die  men  00B  alleen  J£JJ/e 
De  bicto?ie  beeft  toe  te  fcf)?Öben/  om  Dat  bp'De  frmm 
*0oD  Der  ̂ ep?bracbten  i0  /  en  DatniemantDefelbe  fpn 

met  €rc"f-
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met  reben  fonbe  bonnen  toefc&2üben  ,  ecn  *oop 
©oir  Die  dl  aen  't  topen  *n  beie  al  op  be  blucbt  toa - ten. 

3&en  38bmirant  ban  38rragon  ( bien  feftrift  ban 
g&uptfïanb  en  be  ganfefte  Cb2ifïetujeib )  toaö  in  bcfe 
flag/  bp  o?b?e  ban  ben  Cert0-l|ertoge  /  getoeéft  bp  De 
gemuttneerDe  rnpteren  /  om  o>D2c  op  Baer  cDargreen 
te  treilen/  fittenDe  op  een  bibé  peect/  om  bat  b? 
niet  mepnbe  felftf  baer  te  cftargeren  /  of  gccbar= 
geert  te  futlen  toerben :  ban  In  be  ttoeeüe  cftarge  Die 
be  Compagnie  ban  $ierre  panier  tKte  op  een  beei 
ban  be  felbe  gemutineerDe/  toerDe  fjp  28Dmfrant  Daer 
onDerDe  boetgereben/en  bp  eenigt  ̂ èpangiaerben 
onDee  panier  beftent  en  gebangen  genomen/  een  goet 
balf  i\p&  boo^  De  blucfttbanïjaer  bolft/  enfoafge* 
b?acfit.  SInbefe  jïagbabbe  ben  bpanD  ooft  groot  be- 

kt gebab  bat  be  ̂ §onne  fiem  altoos  in  be  oogen 
fionb/  enbatbp  ben  toinb  fo  tegen  ïjabbe  /  bat  bet 
flof  en  rooft  al  op  üem  en  fpn  bolft  in  't  geffcfite  Djeef/ al0  meöe  D002  be  geijengenifje  C5obe0/  bic  fpn 
boift  bermbertelöa  aaifagb.  3&e  föupterpe  ban 
«©oftenbe/  Dletebojenmet  te  peerbete  ftrpgentoa- 
ren/  merftenDe  upt  [jet  flof  en  be  lopers  /  bat  ben 
bpanb  op  be  blucljttoasa/  toaren  toel  Baeft  te  peer* 
De  om  bte  na  te  lopen/  en  't  boctboili  liep  ooft  fo  beei 
uptte  ̂ tab/  bat  be  Staten  be  pookten  moften 
boen  flupten/  om  te  beletten  bat  alle  {jet  bolft 
ban  be^tabt  niet  upt  liepen,  g&efe  berbolgben  me- 

>i  ±x ) öc  em  fl0et  öwl  ban  ög  blucfttenbe  /  fïoegen  notö 
,+  ;beele  boob  en  aregöen  bcrfcftepDen  peerben  en gebangenen/  maer  Dabben  fp  te  bojen  Die  couragie 

geftab  tot  op  be  boeg  ban  heffing  te  ftomen  /  foo 
foubenfp  benCert0-^ertoge  ongettopfelt  geftregen 
Bebben/  en  alle  be  refl  ban  't  bolft  licftteljjft  6om 
nen  berbelgen/  of  Die  geDtoongen  te  lopen  D002 
De  ftibterecn  te  berfmo?en.  emmers  om  bat  20 

l&upterenban  <0o(tenDeeetftóp~Den  engen  toegtoa* ten/ftofenbeelearttoater/DaeronDermen  fepbe  bat 
ben  «Êertö-^ertog  toag :  maer  fienbe  baer  na  bat 
te  felbe  föupteren  berbaert  toerben  entocg  reben/ 
faiueerben  fp  ben  boe  alle  boo;  ben  felben  toeg/  en 
obecbe  wuggenaEeffinge/  fonbec  batopt  pemant 
Bun  tot  heffingen  toe  berbolgbe ;  3&efe  bicto?ie  toa0 
boojfönCrcellentiegeerljjft/  foom  batfe  berftregen 

Hae"  ?eeft..  Dal een  acoot  ö«l  bolh*  / toaren 
nacftt/'en  ooft  beclTgcQuctft/Ttc'tc'  ̂ un* 

6<3 

ge.  tsaren   geftomen/ en  Dat  De   «?i 
felftf  nwt  grootc  fcacfi  toaö  gcblucnc/  en  tot  €>u> Denburg  met  paDDc  Do?bcn  binben/  macr  noen Dien  narbt  bopüitf  gereDen  toaö  te  23>i»goe.   <£>n Dope  ban  be  btf  to?te ban  '0  mojgeno  foaa  bete  üana gte  boo2tö  geftomen  tot  Heff ingc  toe :  moer  De  Dwr lutDen  ficnöe  De  blutDt  uan  baer  bolft,  franDcn De pcecDen  uitte  toagentf/  enrcDcntoeg/  en  lieten 
De  bagagie  Daer  (laen  /  tk  De  gonfrljc  bolgcwöe  natljt Dacr  bleef/  anDertf  toaren  ban  Den  bpanb  geban= ge»  bdelóoo.  perfonen/Dacr  onDcr  Den  !JtDmttant 
boo?f5.  mette  Colonellen  Cafpcr  Sapcna  en  3toup^ 
De  ©illar  /  be  i$enefcacl  ban  HUontclmiar  /  genacmt 
De  Conté  De  la  #ere  (Die  Daer  na  tot  OoflenDc  fictf 
ban  De  guetfneren)  Oe*0;abe  ban'<Solmtf  feer  ge- 
guefï/engjanDeCefate  «itmecfier/  met  Den  Co;- 
net  ban  Bcröugo/nocftBcfpafianoiRaött  /fjoaiuii 
23apti|la  <0ambalotti/5Deno  iWagio/  flamtno  Dela 
öerDe/en^ieronimoiüoceo/  alle^ftaliaenfe  Capi' 
tepnen  /  met  ttoee  2CD|utanten  /  aio  Camillo  iRagio/ 
en  5fingeli  De  IRaribtlle  /  T>on  3£otiHo  be  ilQcniop 
b"?Cbila/<Don  ©iego  D'g[Dtaqtie0/^crnanDo  IDota/ 
«ÏDonCafparliaojefDon/i^onframiiroD'Ctracba' bal/jprancifeo  0up0  D'itgiura.  aioutei  peiaja/^Die- go  Calbe  De  ©iilalobosf/  j^at|)iagDcD<Ofiange0/ 
^impn  3öntöont0  /  Capitepn  3lionam  /  3uan  .©a* 
batro/  alle  &paenfc  Capitepnen  eti  ̂ 03fDcn/met 
^.  $eD?o  De  JlïJontenegro  /  en  f  rancifco  «©uebara/ 
<0eréfojmccrDe  Capirepnen.  i£an  De  j^eDerlanDie 
Regimenten  ODo?ge  De  fflecttouli  1  tjerrn  ̂ luD/«o^ 
bert  <*3lin£  /  alia.0  D'<Cper/  <0uill  aume  Carré/ t|enrp 
^laerbcsJ/pieterfieresi/  San^apoh/  en£Barten 
|I)cinarc0  Capirepnen  ban  een  BaiDel  /  met  ClauDe 
De^lanop/  DitlaHöoterie/  gerefo;meert  Capucpn/ 
en  meer  anDere/  Die  naDerfjant  berüeftcn  en  bec» 
DupflerttoerDen/DaeronDcr  norj)  bjaren  berfrbep* ben  3lb  tp  tan  ten/  en  feec  beei  Domeftigue  Die* 
naewf  ban  ben  CertS  hertog  en  Sibmiram/en  onDec 
Dien  ban  aenfien  Conté  Carf 00  ïitfen  /  De  i^eere  ban 
l^o;tur  be  Crop  /  en  5^on  ̂ iego  be  «©ufman  /  &sl* 
gie  ban  ben  €ert£- ^ertog/  ?Don  peD20D«  JIEon» 

temapo?€Delmanbanfpn(iup0/  en  g'uan  be  <$ bja^opfpnbpanb/inbpanbenlanben/ a!0  om  bat  j^eban/  i§oon  ban  ben  groten  JDagaboi/met 
fipDiegeftregengabbe  op  een  bictojieufen  bpanb/  en  \  Cocft0/5fircbier0/  ̂ ellebarbiertf/btenaertf  ban  be 
baer  in  ben  flatf)  meeft  gegaen  toa0  ober  be  &pan*  1  Warner  /  ban  De  ̂ §tal  en  meer  anDere  /  en  boben  Dtcn 
gtaerben  en  Italianen  /  bit  be  meefte  maeftt  ban  ben  toe|  ponbert  31  ifcretf  /  fo  biboö  a(0  gerefo?meert/  en 
bpanb  toaren  geefiimeert/  ennualleboo2aen  gua*  :;l,eci  anacre  Krüctf-öfficier*.  |Ken  ftreeg  ban 
men  /  alö  om  wiet  te  nemen  b'e  bmcöten  ban_De  bic  ;  öcn  tipanti  toeDerom  alle  De  ©enDelen  Diefe  geftregen iiotwge  to?ie/  Diefe  meehben  al  in  IjanDen  te  lebben,  ̂ p  toa£ 

min.  euenooelfeer  bloeDig  en  met  beei  bïoëtë  berftregen 
om  bat  fön  Crcellentie  banfgn  bolft  ober  be  bup* 

gabben  ban  be  fiegtmenten  bp  bun  ten  felben 
bage  berfïagcn/en  noeïj  90.  Meubelen  ban  De  bare/ 
met  bier  Cojnettcn/  en  ecn  ftolïelü&e  gcbo2Dup2* 

-fent  mannen  berloo?/ Die  D00D  bleben/ennocbtoel  •Dc^ètanbacrt/biemcnbcrflont  bat  De  1600.  «^pau- 
7oobie5tnaerlijftgeguet^toaren/onberbeboobeber*|alaettsj  en  gtaKacnen  te  boete/  en  800.  te  pecc* 
Ioo2ÖPb2ie!f!itmee|teren/  met  namen  Contdcr/^a*  i^  gemuptineerbe  geboert  fiaDDen/  tocfenDe  ge- milton/  en  25arnbarb  (rommanDerenbe  be  Com 
pagnïe  ban«©?abe  freberift  t^enrtft  )met  giaqueS 
be  3©ael  /  Hieutenant  ban  batenburg/  ctt  meer 
anbere  «©fficiertf.  ̂ e  óEngelfe  berl02en  bjjf  Ca- 
pitepnen/alö  ̂ ajrlep/t^onitoob/  €ptoel/  3Mr- 
berpenpp2tön/  met  ben  Hïeutenant  ban  ̂ o?atio 
3©eer/en  berfcöepbenminbere(©fficier0/  befran^ 
eljopfen  berlo2cn  mèbe  ttoee  Capitephen/  met  na* 
men  la  ̂ imenb2ieren  |ïaarifert.©an<©?acf  Crnft 
«egimènt  bleef  boob  be  Capitcpn  &tael  &e  Wf 
fenberl02en  DenCapitepn  ganbe  25ou/mct  beeie 
Xteutenantcn/  ©cnb2tg0/  en  anbere  <0ffi«ero  ban 
alle  Regimenten/  ban  ben  bpanb  fijn  in  De  bupnen  en 
op  't  beiD  dood  gebleben/  geïj|&  5ebert  uit  be  tellingen 
Derboben  geefltmeett  toerbe  /  omtrent  b?iebupient 
mannen /en  baer  onber  beele  peeren/  ̂ bellupDen/ 

Capitepnen  en  officiers  ban  aenfien  /  fonDernngc 
pan  De  ̂ paenfe  en  gtaliacnfe  natte/  en  eemge 

maefttbanblau  ^amaft/  bcbbcnDeop  D'eenc  fpDe 
op'tmiDDcnban'tbclDDe  figuerc  ban  onfe  öjoutoe 
tnbe  ̂onne/Daer  boo;  ftnielenbe  een  iKonif ft  (lacnbe 

metgroote  goubcn  letteren  / Sceiia  Mans,  battoZ/*-  ̂ ut^ 
flerre.  in  't  miDDen  tcrrecliter  3Pbc  toaö  De  f  tgucre  «gru- 

tton De  ̂ onne/en  Daer  bcneffenisi  met  letteren/  Elefta  ggj 
Ut  Söl  >  bét  i0  /  verkort» gelift  de  Sonne  .  BCnbC  flinHer  ̂ n^ 

«DeDe  liaane/enbacr  bp  gcfielt  puichra  ut  Luna, 

iatiiS/fcho7iea/fJe  Mane.teu  boeten  toa0  gemaefte 

cen€oo?nften/  en  baer  bp  Turris  David ,   bat  <0/ 

Toren  Davtds ,  en  bcnebcn  Op  be  ftante  /  Bcnedida  tu 

in  mulieribus ,  b3ti0  /  Gefegent  ztjt gy  onder  den  Vrott- 

■aen .  ober  b'anDcr  stjbe  i0  be  ftgure  pan  onfen  ̂ ee* 
re  Cftrifto  aen  't  öruir e/  met  alle  De  gereetfrDappen 
fo  DtcbonDcfJefunentipDcpafTie  gcVcbUDeit  toer- 

5taliacnfr¥eercV/'bèï-fcft l"int  lanbgeftomen  om] Den/  ftaenbe  boben  ten  fjcofDc  opte
  bonten  nm 

?«Wlbtoïï  bS?n  leeren  /  halben  bte !  ÖOUDe  letteren /  Adoumus  te  Chr; 
 te  &bcn^i; 

ïlter  en  Daer  in  Deblucbt  oooD  bleben/  ̂ ^'^.^^^L^^"^ 
«loten  en  toateren  berfmoojben/  toantmen  jebert  cw  >  m  

*  raiDbw  /  rrcordwc 
V,  Dééi. 

noviflïma 
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&inattcrnurri  non  pcccabis ,  tmti$  /  gedenkt  uwe  uy- 
ttrfte ,   en  gy  fult  itt  der  eeuw gheyt  niet  fondigen ,  en 
ÏJCncDCHOP  Dcftnnte/   Quia  perCruccm  tuam  redi 
miftl  mundum,  öat  i$/  want  dooruCruyce  hebt  gy 

de  wereld 'verhfi.  JBefenDealle  De  figuren  gebo?Duert met  boleuren  Daer  toe  Dienenöe  /  fecr  bunjïig  en 

frap  na  't  leben  gemaebt  j  #fêen  breeg  meöe  ban  Den 
bpanömeöeromöe  ttoeebalbc  Canonö/  öcjs  rno?* 

geno'  bp  «®?abe  fleend  bcrlojen/cn  Daer  en  Doben  nocfi 
bt'erbaluc  Canon?  enttoce  Belt-ftucben/  of  fjalbe Colenbjin?/  met  beel  nmunüie/  Die  fjp  met  fiem 
gcbjacDt  baDDe/  Dieintoe  blucbtnlle?  opte  ftcange 
beriaten  maren  /  De?  €ert?-l$ertoge  befïe  paerD  öat 
feer  fcljoon  en  mit  toaö  /  Daer  bp  fijne  bljjöe  inbomfie 
meöegeöaenbaöDe  inDe  fteDen  Daer  bp  geïjult  ma?/ 
mer.De  meDe  gebcegen  en  aen  oen  fjMnce  gelebect/  Die 
't  felbe  noclj  eenige  jaren  in  eeren  gebouDen  beeft  /  en 
De  alDerfcboonfte  moec-peerDén  Die  Op  bonDe  beno- 

men meöe  Deöe  Decben.    <©efebict02ie  toecDe  bcc- 

flellen/  De  felbe  Dag  i?men  befiggemec(i  metonfe 
DoDen  té  begraben  /  berbinDen  en  berfenöcn  ban  De 
geguetfte  /  oberleberenbe  banDe  gebangenen  ban- 
Den  bpanD/  Die  tot  een  groot ,  getal  ban  beel  fjon- DerDen  inDe  &erbe  al?  anDere  plaetfen  bergaDert  en 
bp  Den  anDeren  geb?acï)t  boferDen  ;  ̂ijn  boo?to  beel 
peecDen/  mapenen  en  anDere  bupt  gocöeren  i\y  De 
flag  berobert/  becboebt/  men  ïjeeftoch  mcenic()te 
ban  &paenfe  mantel?/  UöanDiiien  en  anDere  accou* 
trementen  gcfien/  Die  De  onfen  metguaiijb  te  paffe 

guamen. 3E>en  feflen  ïoïtjn  Crcellentfe  metten  Scgectoe* 
Derom  opgctrocbenna|£ieupoo?t/  enficljgelogeert  &tfn$p 

boo?  De  felbe  ̂ raö  in  (fin  bojige  guartter  /  fonDer  «•'■  «* öatter  Dien  Dag  of  bolgenöe  nacht/  obermit?  Den  jjfjf 
conrlnuelcn  regen  en  guaeD  toeDer  pet  fonDerling?  ̂ iw 

beeft  helmen  uptgerecht  mo?Den  /  De?  na-noen?  P°°?t- 
ï?  o?D?e  gefielt  op  't  berboeren  banDe  gebangenen  J na  ̂ ollanD/  en  oor  Den  lömlcante  te  febepe  ge* 

bslgttotinöenacftt/  Daccom  feer  guaujb  alle 't  boln  |  b?acftt  mefenDe/  bp  eenige  ban  hare  JBog :  <gö. 
bonöentoeöerbp  een  getoast  meröcn.  ,&ijn€rcell. ;  tot  aen  De  <31arï#e  ban  't  <©o?log-fc[)ip  geconDui* 
ging  met  centge  troupen  bp  Den  Dupfiec  logeren  op  't  j  feert. 
belö  ban  Den  ffag/niet  tmjö  banöe  fèerhe  ban  't  mefi*  i  (Cuffcben  Den  fefien  en  febenDen  i$  fehec  flupfben 
cpnöe/  Daer  allentfheno  meer  Croepen  toe  guamen.  !  liggenDeboo?  De,§taDopDe  3ijDe  banbet^abcnin* 
fBaer  mitöDenacfjt  Dupfter  toao  en  honDenfpniet !  genomen/  Daer  eenig  getoeer/  mantel^  en  a^nöcr 

alle  bp  fjem  bomen  /  bp  DcDe  'sJ  nacöö  Den  2HDmirant 
fcpnem  b2engenomb3attegetcn/  en  begaf  Dem  Daer 
na  te  rulle/  DanbenDe  en  lobcnöe  »6oö  ban  öefc  bicto- 
rie/  en  ban  alfo  ontnomen  te  toefen  De  perijculen  Daer 
in  \yo  toa£  gebjeefï. 
W8  öe  peeren  Staten  vföenerael  banDefeljcerlü* 

fie  bict02ie  berfebert  maren  /  ïjebben  pre  lOSog.  CD. 
een  gemeene  <©annfeggfnge  tot  <öoD  2ïlmacljtig 
laten  Doen/  Doo?  DenlBinifier  gjoïjanntsf  öitenbo- 
gaert  /  in  De  melne  bp  bcröanDelDc  't  beginfel  ban  ben 
negenDen  gfalm  <©abtDj$/  al0  fonöerlinge  mei  ter 
materie  DienenDe. 

Jaerdigt  op  de  vi&orie  van  den  flag  van  Vlaenderen , 
tegen  den  Eerts-Hertog  Albertus  van  Ooftenrijk. 

DentWeeden  WLllroas den  SLaChln  VLaendere» 

tot  Gods  gLorle, 
Daer  PrlnCe  MaVrltz,  tegen  AlMrtNs  bad  die  VIC- 

torïe. 

<Êen  anöer. 

ALhrtVs  VaaOofieurllC  VVLLde  MaVrlts   Vir- nleL.en, 

Dan  hiep  haefi  enfneL  Wegh,  en  Liet  f  [en  f An  kle- 
L,en» 

^en  DerDen  ̂ ulp  omtrent  negen  upren  guam  fön 
€rcellentie  perfoonltb  binnen  €>o|ienDe/  gebangen 
met  bem  b2engenöe  <©on  ̂ prancifco  De  jfêenDosa 
Süömirante  D'3(!rragon  /  en  na  Dat  De  peeren  &ta* 
ten  fijne  Crcellentie  ijaDDen  gccongratuleert  ban* 
De  berbregen  btctorie/  beeft  De  felbe  begeert  bat 
meöctom  een  «féanbfeggirige  geöaen  fouDemerDen/ 
gelijb  gefcbieDe  inDe  jfranfe  taleober  Den  1 16  palm/ 
en  guam  Daer  na  fijn  €rcellentie  metten  1jp02f5. 
3fiömirante  bpbare  IHSogenDe  €D.DemaeItuèljouï 
Den  /  blijbenöe  gét  Heger  gelogeert  inDe  Dupnjm  bo* 
ben  De  j§cbantfe  ban  Sfilbcrtusof  /  Daer  5tjn  D/en  Dag 
«lö  00b  Des?  boegen  Dacgjs  beel  gebangenen/opb  cent; 
ge  ban  gttaütirpt/  Die  uptten  Steger  na  <ëofrenDe 
geb?acDt  mieröen  /  fo  binnen!  al£  bupten  Der  ,§taD 
banDen  obergcblebenen  grootten  en  anDere  folöa- 
ren/  Die  Den  bpanD  te  bo?cn  tegemef  ftrügö-gebjupö 
mifljanDelt  en  Daer  ober  getirannifeert  baDöen/ 
linten  meeflcren  ontmclDïgt  /  en  tot  rebengie  ban 
naren  ïecD  DooDt  geflagen  /  tegen  Den  Danb  en  mil 
ban  fijn  Crcellentie  /  Die  fulbö  niet  üonDe  be- 
letten. 

3£en  bierDcn  en  bijf Den  onDertuffcfien  Dat  ïic$  Den 
EegcrmatrefcefcöcerDe/ijEf  fijn  €rcellentie  binnen 
«öoftenDe  geblcben  /om  met  gare  jjfêogenbe  €D.  fieft, 
te  becaetflagen  /  en  op  alleg  beboo2lnbe  o?D?e  te 

bagagie  bp  Den  bpanö  achtergelaten  /  gsbregen 
mo2De. 

5©en  7.  të  ban  45?aef  5preöerib  ban  Den  ©erge 
eenen  ü2icf  acn  fijn  <£r cel.  gebomen/  berfocbenDe 

confent  om  pemant  te  mogen  fenDrn  en  onDer  De  Do- 
Den  te  foeben  enfien  of  Daer  nocD  eenige  Capïtep- 
nen  of  principale  i^oof  Den  fouDen  gebonDen  mo2Den/ 
enboo?tjS  Dattero?D?e  fouDe  mogen  mojDen  gefielt 
totte  begrabinge  banDe  DoDen  op  en  ontrent  De  place* 
fc  banDe  (lacht  noclj  boben  Der  aerDe  liggenDe ,  epten 
abonD  iö  bp  Daer  ffêog.  é.  gebomen  Den  2ïDmirael 
gfufïtnuö  ban  Haffau/  met  b^iebenban  creöentie 
ban  fijn  €rccl.  en  upt  bracDtc  ban  Dien  eenige  faben 
Doen  aenDienen/Dacr  De  felbe  refolutie  berfoebt/macr 
alfo  fjare  jjfêog,  <C.  albo?cn$i  Daer  op  te  Difponecen 
noDicDöebben  geac&t  met  fijn  Crcei:  felf^  Daer  ban 
te  communiceren/  ijcbbcn  tot  tien  epnDe  conbop  ont^ 
boöenenöaer  toegefonDen  3ijnDe  bier  ©anen  mupe 

teren/  3ijnDaerH9og.€.  DpfijnCrcel.  in 'j Steger 
boo2|^ieupoo?tgerep(l/  om  Daer  ffameninberaet* 
fïaginge  te  treDen/  nopenDe  't  gene  Den  SUDmirael 
j^aifau  baööe  aengeDient/  opte  meDerom  repfe  beeft 
Den  bpanD  feer  met  grof  <0efcl)ut  naDefelbegefcgo- 
ten/  fonDer  pemant  te  raben  /  Dan  Hebben  alléén 
een  ban  De  2ö?ugge-  fcöupten  in  De  gronD  ge- 
b2acbt. 

€ufff ben  Den  7  en  8  isS  feber  fjalf  maenben  ,J5oo2t* 
maertjs  De  $f  abcn  banDer  ̂ §taD  gelegen  /  Den  bpanD 
afgenomen/ met berlies? ban  <Jof 7  mannen/  ober 
meDer3ijDcn. 
^en  8  opten  abonD  mterDcn  omtrent  29  folDaten 

metfpnnbflocben  of  berrejagerjef/  en  bp  iitb  fiebben* 
De  ttr.ee  toagenö  /  elb  gelaDen  met  eenfebuptecnan? 
Dere  gereetfcbapafgebeecDigt/  om  eenige  25?uggen 
3upt-me(imaert0  ban  De  $taD  opte  abenuen  ge* 
legen/  inb?anbte  fleben  en  onb2upbbaer  te  manen/ 
D»melfteenfDee!0  bolbjacfitisS  gemeefi;  maernfetten 
bollen  geeffectueert  bonDen  mo?Den. 
^en  bpanD  geeft  Dien  nnebt  grote  biertebenen 

opDcn(Coo?n  banDe  fiaD  geöaen/  enoon  feer  beel 
ban  een  öabcljjn  /  noo?tmaertj$  Der  (laD  gelegen  ge* 
fcfioten/omDeonfehet  ap?ocberente  beletten/  Die 
gelijbe  mei  mepnicb  fcbaDe  gebben  geleDen. 
^aDergant  beeftmen  Doo?  gebangenen  berfïaen 

Datter  berflerbinge  ban  «©arnifoen  binnen  De  fïaD 

geb:acgt  lö/cnDawcc  oo?faeb  naDien  't  biecteeben geDaeni^gemeeft. 
<©pten  abonD  fijn  €rcellencie  beraDberteert  3ijnDe  tomm» 

Dat  Den  Colonel  la  2$a2lotte  met  zooo  folDaten  op  fa rwnoe 

Denaentocïjt  ma^om  eenp?oebe  te  Doen  om  binnen  Ji^ft5' Sieupoo?t  te  bomen/  beeft  teeftonta!  De  maebten  6wt|jt. 
DoenberDubbelen  en  tegen?  De?  bpanD?  boo?ne« 
men  beDoo?Iöbe  ojD?e  gefielt  fo  beele  eeniebfint? 

mogelpb 

©atx 



6oo. Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen, 
mogelijk  i$  getoeefï  /  niette  min  tö  tuffeben  ben  1 1 
en  1 1.  3Julp  binnen  Der  flaD  genomen  [jet  fiegtment boctbnec|)ten  ban  Den  Jiiaargui$Hic  ©arambon  /  en 
toerDen  alfDoen  toeber  3.  biertebenenbanben  (Cozen gebaen. 

v^esaf  boïgcnben  Daegö  ben  u.  Debebebpanbee; 
nen  fterc&en  uptbal  op  onfe  trencöeen/  en  Dat  met 
fulben  furie/  Dat  De  folDaten  baer in  leggcnbe/  De 
nlucöt namen/  enopbep?incipale  toaebten  toü&en 
moffen  /  Die  allarm  Dan  aengegaen  sijnDc  /  foebben  De 
onfe  fieft  tot  febarmutferengeboegt/  boo?tiSbenbp* 
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anD  aengebalien/  inconfufie  geb?acbtcn  tot  tn  Der 
ïjamepbe  banbee§taD-poo?tcnagejaegt/  3i)nöeal' 
Daer  gebieben  Den  oberfïen  Euptenant  enttoec£a= 
pitepnen  ban  Den  ï?cgfmenteboo?f5.  met  berfenep^ Den  folDaten. 

SMe?  nu  Dat  boo?f?.  ficgiment  ban  ben  iKarauiö 
ban  ©aramöon  boben  De  boo?gaenDe  berfterclungc 
ban  «aarhifoen  binnen  l&teupoon  toa*  geb2atbten 
noeft,  DagelüBö  meer  bolbj  Daec  binnen  nomen  non* 
De/  obermütfDe  (tab  op  D'een3ijDe  ban  tocgen  Der gebzonenen  lanDen  en  anbere  commobitepten  fuib£ 
niet  toa$  te  befluiten  of  Den  bpanb  fouDe  telhenö  bolb 
tn  b?engen  nonnen/  foo  (jeeft  f(jn  €rccf[.  inDecon* 
tinuatiebanDebelegecinge  beelfmarigbcben  bcbom 
Den/en  i$  öerbalben  Den  1  j.  '0  rtiojgenö  binnen  €>oft* cnDe  genomen/  om  De  peeren  Staten  <0eneraelfo; 
Danige  ftoarigïjeDen  boo?  te  Dragen  /  en  Dec  felber  aD* 
bnö  te  berfiaen  /  na  onberlinge  communicatie  i$  goet 
gebonDen  getoeeft  tertoPlen  get  Stegiment  ban  Den 
€>ber(ïen  3BijngacrDen  met  notDbjjf  Compagnieii 
ütupteren  berfcö  aengebomen  en  Oet  &eger  Daet  me* 
öeberfterfet  fouDejtjn/  Datmen  De  Deiegeringe  nocf) 
fouDe  continueren/  en  na  Dat  fpne  €rccil.metfpn 
l^ecc  b?oeDer  Den  jongen  p?ince  /  Dp  baer  |Bog.  <£. 
DemaeltrjD  geDaenpaDDen/  i$  Des?  naec-noens  toe> 
fcec  na  Den  leger  bertrocsen  /  onocrtuffcOen  Dat  nu 
fijn  €rcellentie  binnen  <©oftcnoe  pjas?  /  ïjaDDe  Den 
topanD  toeber  een  uptbai  gebaen  op  Detguartie2  ban 
f{jn<©en.  <*5?aef  <£rnfï  ban  kaffan/  maer  niet  fo 
|terBal0De£bO2fgenDaeg0/en  toierben  terfïont  toe- 
öcr  binnen  gefaegt/  met  beriie*  ban  eenige  bebelbeb; 
beren  en  folDaten. 

<©en  14.  en  1  y.  ifmen  baenDecctoeeft  met  bet  ma* 
nen  ban  Djie  -fcganfueitf  ter  piaetfe  ban  De  25at- 
terpen/  om  alfo  'tgefcbut  in  goeDe  berfeberinge  te 
bobben  <  en  boo?  bernagcien  en  tegen*  anDereincom= 
mobiteptcn  te  befebecmen  /  toefenbc  onbertuffeben  fo 

altebe  aen  lanbe  toaren*  gcb^acljttocbcc  t'fcljepe  gC; oaen. 
<©e  peeren  Staten  <iE3enerad  niet  fienDe  met  baer 

tegentooo?bigbept  en  blpben  tot  «öoftenbeof  in  Dien 
tuiartïere  eenig  p?ofijt  meer  te  öoen  /  en  bat  De 
fabe  ban  Den  ïanbeniet  Dienbenfïiileteftaen  en  om 

bebo2öert  te  blpben;  fo  Rebben  fp  gereetfcbap'ge- 
maebtomDe^anDerenDaegief  te  bertrecacn  /  toefen* 
DeDen^üDbocaetDe  i^eere  ban  «©ibenbarnebeibDe^ 
miDDaeg^  De  maeltöD  gebaen$ünbenafpn€)CceU: 
tn 't  leger  gebaren  omnocbeenis  mettc  feïbetefpje? 
een  /  en  be^  abotlt£  toeber  binnen  Oolïenbe  gebo 
men. 

^en  1  ó^ulö  '$  morgens  i.ö  ben  aibmirael  s^affau 
toeberom  boo?  la(lban  fpn€rceH.  bp  fiaer  USog: 
<cb.  tot  OoftenDe  gebomen/  acnDienenDe  nieutoe 
Difficultepten  bart  De  belegecinge  te  continueren  / 
toaerop  geDclibereert^önDe/  isfaenfpn  €rcell:ge* 

fcl)2eben/  Detoijle  Defelbefabe  t'eenemael  in  fpnen 
tianben  toaö  geflclt/  om  bacr  in  te  boen./  fulr  alief 

!)P  tot '5  lanbö  mecftebienflfoubcn  bebinDen  te  be- 
bozen  :  Dat  alfnocbDaecbptoerbe  gepcrfifleert/re* 
commanDeerenbe  fpn  CCceUentie  ten  ljoog(ten  bat 

meao'  ban  opb?eeben  be^leger.ö/  fo?ge  geb?agen 
moeite  tooien/  bat  be  gcrectfcljappen/  materia 
ten  /  alleanbere  '0  lanD^  legere  behoeften  bp  t\W 
t'fcfjepe  geDacntoerDen/  tot  betboeDinge  ban  feba* 
be/  toaec  meDe  Denboo?n.  aHömiracl  terfionttoe* 
DeromiiSbjcrtrocben. 

W  namibbaeg^  ontrent  bjjf  uren  ïjare  |Bog. 

LJ    ̂ >9fl?  3ljnuc/  cn  nofÖ  ̂ W«n  inbe onbeiaalmcefter  ban  fyn  tfrcell.  abbeitcntie  ge,  , 

f«\55     *p°Ö.enocl)  gceme  fclfö  fouöc  fp2chen/ 

S  /t?f2S.'ïlf0nilCer  2320cöcr  «ngcbomeni,,,,. 
ïf«  »  * bcnJecrc  ̂ öbocaet  Olbenüarncbclb  met, ten  i^cerc  kanten  en  cenigc  anDerc  te  lanbc  aefet  /  Dljfl" 
en  bebben  met  fijn  <grrel.  boo2  een  tocnnig  tube  in öfrtn P2opoo(legetoeeiï/  öacr  na  oo.Mof  nemenbe/  ?nn 
toebci- te febepe genomen/  iijn^rcell.  Doöbealbaec 
acngebient  bctfcOenbcn  rebenen  en  0021'ahcn  toaec om  bc  felbe  niet  bonöc  goetbinben  langer  booi 
^ieupoo2t  metten  2(egcr  te  blpben/  en'tbolbfon* ber  benlanbe  bienft  te  boen  te  bafarberen  en  laten 
confumeren/enbacrom  gerefolbeerttoa^ban  oaer 
te  beitrecben  /  en  ben  Seger  te  b2engen  boo2  be  f  o^ 
ten  bp  €>oftenbe  /  cn  boo?  eerft  nen  te  grnpen  bie  ban 
Sfabella/  toaertoc  fp  fnne  (Crcell.  gciub  en  boo2- 
fpoettoenfcliten/  cn<©ob  baöcn  fijn  Crteil.  perfone 
op  befen  tocht  altf  bcb02bere  erpebiticn  in  fijn  bep» 
lige  p?otectie  te.  toiUcnbouben/  en  ben  affcljept  ge* 
nomen  3ijnbe/  fijnbeji  mo2gcntf  oen  17.  tot  lèib* 
belburg  gearribeect/  bebbenbc  albaer  refolutie  gc^ 
nomen  om  na  Bergen  optcn  ̂ oom  te  repfen  /  en  De 
<0ecommijteerDTban  be  peeren  «Staten  «0cneracl 
ban  De  ©2obintien  ban  D'anbrce  3Pbe  tot  232tiffel 
bergabert/  te  toeten:  03erarb  ban  ï$02men/  <02a* 
beban  23affignp/fone  ban  ben  ̂ eerefcan25ortel/ 
«6ouberneur  ban  jKccbclen  /  ̂bifipö  ©enting  / 
i|eere  tot25icfnen  paffenboben/  ©20fTart  'alantef 
tot  |Bontfoo?t/  en  |Er.  ̂ enb2ibbe  <Tobe/  pen-- 
fionartëber  .Stab  gperen  /  op  bare  t\3)ebe  ernflige 

infïantie  aubientie  albaer"  te  geben ;  baer  toe  Den 
felben  befioo?lij»e  pafpoo?t  gefonben  toasf  aen  Den 
Comnianbeur  25ar  om  meteenen  erp?effen  tcom- 
petter  boo?t  te  befleiien  en  tegen*  De  bomfïc  bet 

$^of  te  Doen  p?epareren/  tot  iogertnge  fo  banD'een 

aiöD'anDe^.  '•, 5^en  181  en  19  gulp  3rj"  fiaec  |Bog.€.  binnen 
UliDDelburg  gebleben/en  onDertuffcöen  alDaer  gebe? 

foigneert  en  geDaen  't  gene  be  felbe  bebonben  boo2  Den ötcnft  banben  lanbe  te  b:bo2cn  /  toefenbe  onbertuf' 
feben  fcb?pbensf  ban  fpn  <Êrc.gebomen  bat  Bp  Den  17 
babbe  beginnen  boo?  3&teupoo?t  op  te  b2ecuen/  en 

ben  1 8  boo?t0  t'eenemael  metten  leger  ban  Daer  toa# 
bertrocben/  tot  omtrent  <®ofïenDe  om  tegaenbele* 
geren  De^cganfen  alDaer/en  namentlüb  Die  ban 
gfabella/  foboo?f3.i0. 

3ï»en  zo  ̂ ulp  fijn  De  peeren  Staten  <öeneracl 
fmo?genö  b?oeg  ban  H3ibbelb02g  gerepft  na  25er* 
gen  opten  ̂ oom  /  en  3bn  albaer  gearribeert  na    *jjn 

noeng  tenen  ben  abont/cn  omtrent  een  ure  baer  na  f  rrcii. 
fpn  be  «èebeputeerbe  ban  b'anbcr  3Pbefletb  met  }J£Jf, 
gare  fuite  \^  in  't  getal  baer  oobgebomen/  en  fijn  Bcr  boo: 
'gabontg  met  bare  jBog.  €.  bpben  CommanDeur  ^<m» 

25ar  ter  maeltijD  getoeeft.  p,0Jt  cp ^>cnzf  bebben  fp  aen  bare  naog.  €.  fiarc  bm> 
ben  ban  crebentie  obcrgelebert  en  baren  laf!  geopent/     öe 

namentlib:Datbe  peeren  Staten- ban  D'anber3pDe  &tbt> 
begeerDen  mette  fêereenigDe  Staten  in  ©?cDeban*  ggj" 
Delinge  tetreben:  berbaienbeftoegoeten  uobig  Dat  %?™n De  bjeDetoare/  en  toatellenbe/  guaeben  berberfbat  ̂ tatm 

ben  bnjg  meDe  b?ocfite  /  biböenbe  batfe  eenmaelo  «««. 

hetmafaue*  of  mom-aenficljt  betf  miftroutocno  rmafr;j00t' toilben  afleggen/en  met  op?ecöter  toef-menenber  ber;  ©ergen 
ten  be  b?ebefabcnin  banben  te  nemen :  Daer  op  na  y» 
communicatie/  De  ï^ecreban  ölbenbamebelD  ban  JJmrt. 

toegen  De  peeren  Staten  ber  ©erecnigDc  lanben/  lm  ttettn* 

ID002D  boenbe/  beeft  berftlaert :  bat  \p  berbeuebt  w^t toaren  te  berfiaen/ Dat  De  peeren  Stoten  43enetael  ̂ tartfn 

tot 252U(Tel bergabert/  fotoeltotDen  b?eDe  eneenig^  eatf 

Heit  Der  lanDen  gencpebt  toaren:  altftotbunfenben-  "J  ̂ 
De/ingebo?eneianbfatencn  Itcföebber.ö  tj«ö  jDabcr*  bfrGa, 
lanb*/  eenige  bun  bloet-bertoanten  3nnbe/  cn  goc^  tm    u 
beren  in  Defe  lanben  befittenbe/  biefp  atïjtcn  Dat  JgJJ 
niet  anDertf  Dan  Der  lanDen  toelbaettcnbonbctofn=  t,an»?f, 

fenen '  toacromfPbe  felbe  grotellbjs  bebanbten  ban  öf  of 'J  m\)*  lm*'"* 
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Der  goeDe  gen  egentïjcpt :  nemcnDe  <3oti  /  tic  toerelD  |  $openDe  De  begeerte  berfcBering  C  fepben  fp )  men 
en  bare  confeientie  tot  getupgen/  Dat  fpmebe  niet  ïtonbebetoagen  niet  boor  De  pacrDen  fpannen/maee 

anberö  focljten  Dan  cenen  c'hsiflclijlicii  oprccljtfgcn  berfoebten  boor  al  en  ecrftelib  in  communicatie  te en  beftenbigen  D:ebe :  maer  tipt  beele  ongehoojbc  nomen/  De  toelBe/  toanncer  Die  aengebangen  föuöe 
toreetbeDen  en  mannpe  Der  Spangtaerben  enfjuh*  toefen/  fouDen  De  geDeputeerDc  banbe  generale  Sta^ 
ne  anbaugers*/  ijabben  fp  grote  oorfaBcn  bah  mtf*  ten  baerban  te  banbelen  mogen  belaft  toorben/en  alfo 
troutoen/  toacr ban hp ettelijBe  Bennelöne  ejèmpe*  tottenbooft-ftucBebomenbe/ljun  alfo  berféBeren/ Dat 
lenberljaelbe/enonDcrnnbere  oofibat  be€crtf-bet*  fpeen  genoegen  baérinfouDen  ïjeüben.  9Ufo  blebeh 
togeeen  ongehoube  Dienftmaegt  omijaer  gelobele* )  cpnDeltb  be23rufTelfe<0efantenbaerbp/  batfebpba= 
benbtg  Ijaböe  Doen  bclben  /  ̂ c.toaerbanbegebacb' 
tentflen  norïi  Deel  berfcb  toaren  :  berpaelben  meDe 
De£  SCbmiranttf  ticannp/  fotoel  tegen  öiurgëüurén 

rroi  44  /lanöen  gcpleecbt/  Die  notljtanö  meer  met  Ijunban 
mette  ©crceniQDe  Staten  gebouDen  Ijabüen/en  Diep 
gelofte  mcer/fo  Dat  fp  Die  niet  anDetjï  BonDen  geloben/ 
Dan  bat  alle  fulbe  Dabenen  tirannpe  bp  be  €ert0-bcr* 
togen  en  ïjunne  UlaDen/Defloten  en  bebreben  toecben: 
De  toelBe  fp  iieben 00B  tegen  haerter  gelegenDer  tnb 
Dachten  te  toerfte  te  (tellen :  toaerom  fp  geenfintf  ma- 

ren gefint  in  eenige  ©rebeljanDelinge  mette  JBpangl» 
aceben  of  aDfjerenten  te  treben :  ten  toarc  Dat  De  l&ee* 
ren  «Staten  «öeneraelmet  JjunDe  toapenen  toilDen 
aennemen/  ombebreemDeuptDenlanbete  Drüben/ 
en  alfDan  foubemen  biel  miDDeicn  binben  De  proton^ 
tien  te  bercenigen/en  Die  toeDer  in  Daren  ouDen  florc- 
renben  ftaet  te  brengen  /  $c. 

l^tcr  op  toorbe  gcamtooor  t  /  Dat  ftilnö  loei  te gelo 

ren  lanttf-heeren  ftaen  enbïpben  totïben/  enfonber 
be  felbe  niet  boomemen:  alfo  bat  liet  bolbjeugcn  of 
effectueren  banbe  €ertf-Bertogcn/  en  niet  banbe 
Statenmoftc  bomen/  btetfftebben  be  «öebeputeer* 
Den  banbe  bereeufgbe  $robintien  boorgetoent/  Jjoe 
bat  fp  met  et luue  ©orfceu  en  Ceptiblijfien  bcr  bonbet  1 
toaren/en  bic  toecjefept  Babben/Dat  fp  mette  Spaen* 
fenocb  mette  €ertf-jjcrtogen  geenen  ©?ebe  in5Sc- 
lanbacngaen  fóüDen  :  Daer  ober  fp  oob  berfchepDen 
$laccaten  uptgegelmi  ftabDen/en  Deboorf5.  Borften 
en  öepublflben/alg  oob  fjunne  principale  peeren  be 
geerben  fptebectoittigenban  Jare  commiffie/  in* 
fiructic  en  monbclingc  gcDanc  propofitie :  toelh  rap  * 
port  fpfo  broeberub  Doen  HiilDen  /  Datmen  fpeuren 
fouDe  bat  fp  niet  Dan  ©?eDc  en  eenicöept  foebten/  alfo 
(p  ooft  begeecDen  bafban  hunbec  fnbe  t  noebte  gcfcüie* 
ben  /  en  begeerben  bat  fp  bp  bc  Staten  45enerael  tot 
©ruffeltoilben  aenbouDcn  /  Dat  fpDen€ertf-Dertog 

ben  toarc  Dat  met  het  bettrecBcn  Der  breemDclingen/  j  en  SpangfaerDén  upt  te  Caflelen  en  ftcrBten  Der 
en  bat  De  Caftelen  en  (terbten  met  lanDfaten  Defet 
toaren/  alle  miflroubjen  fouDe  toecfj  genomen  tóefert/ 
en  fo  op  Den  ouben  boet  gebjoent  tnojDen:  maer  fp  alö 
berftanbige  /  Dabben  te  bemerkn  /  Dat  foDanige  als* 
De  ©crecnigbe  ianDen  De  mapenen  niet  aflepDen/ 
maer  Die  in  iianbcnöielDen/  fobjarc  fjet  De  Staten 
tot  25?uffel  niet  gelagen  be  Dulpe  en  bpflanD  Dcjï  öo- 
ntnüs  ban  SP^iO"-1  u  bertoerpen  /  om  Daer  te  bc- 
fcéecmen  en  te  bjeeren  tegen  Die  öacr  beoojloogDcn. 

i^tcc  op  töccbe  ten  bctbcn  jjjbcn  afgetrcDen/  en  elï 
tommuniterenbe  met  ben  fönen  /  en  toeber  neergefe* 
ren  5tjiiDc  /  beeft  ben  boo?nocmDen<g>lbenbarnebelb 
berhlaèrt/  Dat  bpbe  oberb?acDt  of  tranfpojt  banbe 
innben  b?  Den  Contnli  ban  Spangien  acn  He  infan- 

te gebaemb ie  fp  fiielbcn  nul  en  ban  ontoaerben  te  toe* 
fen;baet  toate  uitbrncaeliu  befpjoBcn  en  gefloten/Dat 
fo  berre  De  «SertUiertogfnne  fonber  Binberen  (tozbe/ 
fo  foube  ben  Certffjertoge  maer  alö  een  «aouberneur 
tnbe  tanben  Wpben/en  be  lanben  toeDer  onber  Span- 
gien Bomen:  00B  biare  befloten/  foft»  t'famencrben 
bionnen/  bat  De  felbe  nergens  mochten  nubjclijh  en 
Dan  aen  Spangf  en/bojber  bjare  00B  uttbmcBelöh  bp 
tjet  boo?f5tranfpo?t  berboben/Dat  De  onDerfaten  ban 
De  ,5ücberianDcnDe  3ec-baert  op  gjnDien  nietfouDcn 
mogen  geb:  tulten/  op  berbeurteban  De  jUeberlauben 
en  meeranbereconDitien/  Daer  toe  allejSfIrecbenDe 
Dat  fp  nu  meer  Dan  opt  onber  De  Spaenfe  btenftbacr* 
Öept  berpf  iebt  toacen/fo  Datle  mepnben  Dat  De  <lKertf' 
tiertogrn  /  Defgelijjc  De  Staten  al£  füne  gocDe  onDer* 
faten/niet  fouDcn  mogen  met  benluiDen  banbeicn  nog 

bcflutten/'t  toeiB/bolftemen  effect  fouDe  Bonnen  öeb* 
ben  toacromfp  berfoebten  cerfpbo?oerin  comuni- 
ratiettJilben  treben/  berfeberinge  Dat 't  gene  fp  t'fa- men  fottDen  mogen  befluptcn  Dat  bet  bolftomen  effect 

fouDe  foeteren  /  Doet)  fo  men  D'^ertf-Bertog  mette 
SpangiaerDen  fonbe  Bonnen  guot  toer  ben/  fouben 
bunDanberfeBert  fioubcn  bat  fn  alletf  en  cencn  pege-- 
lijhcn  in  ftjn  ftant  en  toefen  totlben  laten  blpben  /  en 
oprechten  een  fomie  ban  ncgertnge  of  ilepublu&c 
Daer  in  dB  een  fön  gelobe/'t  3P  CatftolüB  of  <©erefo^ 
meert  b*p  leben  en  een  peDer  füne  r ec  j)t  en  of  ï&ibile» 
gien  befyouDcn  en  geb?upBen  foube. 

Q?>ner  op  toerbe  ban  De  23?uffelfe  «Öebeputeerbe 
BlaerliB  geanttooojt:  Dat  fp  eenen  p«ntf  fiabbcn/fon* 
Der  tof  en  fp  niet  begeerDen  te  Doen :  maer  fp  berboop> 
ten  Dat  alle  faBen/  boo:  goet  tuffc benfpjcBen  fo  toel 
belcit  foutsm  toozDen  /  Dat  fijn  ̂oogbett  bcm  alfo 
mette  Staten  fclncBen  en  boegen  foube  /  Dat  ban 
allen  3ijDe  een  pegeliB  Daer  aen  een  genoegen  fouDe 
hebben- 

^eberianDcn  toilDcït  toeren/  en  inpaer  plactfebie 
metlanbfatcn  bcfetten. 

SBlfo  epnbc  befc  t'famcnfpjafte  /  en  gaben  be  <©e*  ©*<&«' 
bepureerbe  banbeü©eunieerDe  pobintien  bejïoten  '£„", b?tcben  mebc :  in  effect /tnnoübcnbe  bc  boo;gaenbe  staten 

hatiDelfnge  Daer  ban  fpfiaer  Oob  Dubbel  meDegaben/  jo'»W' enbaecmcbefpbcn  »i/3ifmo?genj5b?ocg  toebcrom  }„J5Sl 
bertroclten.  tacö«f 

<^te  ban  De  Höagfflraet  hebben  bare  JBog.  <£  üin- 
Dien  Dag  '0  noenenö  op  &t  ftab-hup^  getracteert  /  en 
na  gehouDene  maeltjjb  3ijnfp  t'ffhepe  gegaen/  en 
gebaren  boo?  S.  9lnnen  lanb/  bettoachtmbe  alDaec 
Den  j^eere  3£Dbocaet  <@lDenbarnebelb  en  Den  55urge» 
meefrer  ban  Der  tuffen  /  Die  te  lanDe  Door  na  S» 
JHaartenö  bnch  toast  gcrepft/  om  ben^eere<5?abg 
ban^obenlo  tebefoeben.  ̂ en  23.  De  tooojf5*  1&e*  » 
ren  meöe  fflrDepe  cjebomen  3ijnDe  /  bceftmen  3cil  ge* 
maeBt/alfo  De  tot nb  contrarie  toa£/en  men  Dien  bar ö 
niet  foube  bebben  Bonnen  tot  «Dojbrecöt  Bomen/beb? 

ben  barelÉog.  GfitQ  aen 't  lanb  ban  putten  laten 
aenfetten  repfenbc  ober  De  tèeeren/  3(jn  'ss  abonttf 
tuffrrjen  tien  en  clfurennochinben^agc  aengeBo< 
men/Iatenbe  De  bagagie  mette  benbelen  en  Cometten 
in  Den  flag  ban  $ tcupoon  berobert  te  fchepe  bolgen/ 
metten  ?Cgent  barnet  /^lercQuen  /  3Nurtoaerbcr* 
en  jöoben  tot  betoartnge  ban  Dien  /  DetoclBc  Decf  bol- 
genDenDacgj*  opte  nanoen  mebetnben^agegearrt' 
beert  3ön. 

Stuc  toeifte  ©enbclö/  Cornetten  en  eenige  €rom-  ©lbfr3. 
petten  metten  StanDaert  Die  De  gemutincerbe  ge»  berbe 

boert  dabben  Den  28.  gulp  op  De  grote  Sale  ban  J>raö«irt« 
'tl^of  ̂ robintiael  tot  een  eeutoige  memorie  en  ge*  jJJJrt bachtentffe  ban  fo  beerlgBe  bictorie  Die  <6oD  %U  Itom. 
maebtieftopten».  gulpöefe©erccnigDc3acDerlan*  ittm 

Den  genaDelin  gegunt  en  gegeben  geeft  /  alDaer  opgc*  ™%** bangcn3ön.  gw 
gicBbcbbe  goet  gebonben  aiftfer  te  laten  bolgen  ban 

feBeren  brief gcfcbrcbcn  Den  3.  giulp  1Ó00.  Dacgst  na  /  JJ 
Den  flag  bpl3obannijJupi  Den  25ogaert  prcDibant  in  $avm 
Den  5|age/.  De  toelbe  Doe  ter  tfjD  oJ>  't  berfoeb  ban  fpn  een  w 
<2)ccel.  en  Door  lafte  ban  De  peeren  Staten  ban  l&ol*  JJjjJjp 
lanbmebeop  befen  tor ïjt  getocefl  tö  /  baertnfippec*  ut^os» 

tinentlöB  fcörüft  ban  't  gene  in  befen  flag  gcfc&iet  10/  alm* 
en  Daer  W  particuliere  Benniffe  ban  gebaD  beeft/  Den  B'n' brief  toa0  lupbenbe  alDuief :  w 

,»  .         . .       .     1  /•     •  .     .  /.  ban  30* 
WY  doen  hier  dankfeggmgc   op  dankfegginge:  ftarnn? 

Gifteren  avontren  8  uren  voor  mijn  Hcerende  üttenbo» 
Staten  Generael,  huyden  middag  ten  elf  uren  voor  ̂ [^j,, 

,  fijn  Excellentie  met  alle  de  Hoofden  van  de  Armee ,  ben 

f«©eft. 
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flagen,  en  den  weghbefet  tulTchen  defc  Stad  en  firn 
excellentie     ^«"•—   >   ■ 
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Vervolg  van  de  Nederlandfe  Oorlogen. 
S0periculeufen  volkomen  Veldflag^  is  niet  gegeven  in defe  landen  in  hondert  jaren ,  periculeus  ,•  Want  niet 
alleen  het  leven  van  fijne  Excell.  fijn  Heer  Broeder, 
alJe  de  Hoofden,  de  Heeren  Staten ,  de  geheeJe  Ar- 

mee in  't  uy  terfte  ge  vaer  heeft  geftaen-.  maer  de  gehele ftaet  van  't  land  ,  en  de  kerke  Godes  in  defe  Landen 
heeft,  byconfequentie,  aen  eenen  fijden  draedge- hangen,  ook  heeft  de  victorie  meer  als  twee  volle 
uren  fo  twyfelachtig  geftaen  datmen  nietwifte  wacr 
heenen  defelve  wilde  inclineeren  ,  ter  tijd  toe  dat  de 
Almachtige  God  ,   de  kranfïè  op  't  hooft  van  fijn Excel,   heeft  gefet,  Volkomen.  Overmits  datter  ten 
beiden  zijden  volle  Battalje  isgelevert  gewceft,  met 
Gefchut  en  al,  en  dat  al  watter  is  gevochten ,  heeft 
paerdevolk  en  voetvolk,  ja  van  efquadre  tot  efquadre, 
met  wonderlijke  grote  couragie  ten  beyden  zijden  ; 
de  Victorie  is  geheel  vanden  Hemel,  en  kan  nie- 
mant  toegefchreven  worden  als  God  :  die 't  verlies, 
datwy'smorgens  hadden,  over  twee  Regimenten, heeft  doen  dienen  om  den  vyand  op  te  houden  tot  dat 
fijne  Excellentie  herwens  over  de  haven  van  Nieu- 
poort  weder  heel  (en  dat  noch  ter  naeuwer  nood) 
gepafleert  was, en  zijn  volkin  fiag-ordregeftelt  had- 
de,  fonder'twelk  den  vyand  ,  diemet  een  grotefu- rie  en  rafligheyd  aenquam,    opgeblafen  door  de 
victorie  over  onie  eerfte  Regimenten  (die  fijn  Ex- 

cellentie fchijnt  den   vyand  als  een  morgen- foppe 
voorgeworpen  te  hebben,  om  fich  daeraen  wat  te 
vergeten,  gelijk  fy  den  vyand  ook  fonderlinge  goede 
refiftentie  deden)  ons  vclk  aen  geneen  defe  zijde 
van  de  haven  verdeelt  zijnde  ,  lichtelijk  fcheente 
konnen  flaen :  doch  gelijck  God  door  inftrumenten 
werkt,  fo  heeft  hy  dien  dach  fonderlinge  gewrocht 
door  fijne  Excellentie,  de  welke,  naeft  God,  de 
eere  van  de  victorie  moet  toe  gefchreven  worden , 
als  die  alle   faken    met  fuiken  oordeel ,  wijsheyd , 
en  rijpheyd  en  voorfichtigheyd   beleyd,    ook  yan 
troupe  tot  troupe,  van  efquadre  tot  efquadre,  met 

't  cafquet  op 't  hooft,   en  't  rapier  in  de  hand  de 
Krijgfluyden  fo  geaniaoeert  heeft,  dat  een  ider  ge- 

noeg daer  van  te  feggen  heeft  gehad,fijn  Excellentie 
qpk  nade  vi&orie  heeft  God  de  eere  gegeven,  feggen- 
de  mette  tranen  inde  oogen  :  O  Godt  wie  fijn  wy 
menfehen ,  dien  gy  lulcken  eere  gedaen ,  en  pver- 
winninge  gegeven  hebt ;  de  victorie  is  fodanich  ge- 
weeft  ,  dat  ons  volk  tot  driemael  toe  heeft  beginnen 
te  deinfen  en  by  naeft  te  vluchten ,  en  fcheen  God 
twee  uuren  lange  voor  den  vyand  te  vechten,  totdat 

ten  leften  de  vyand ,  door  eenen  nieuwen  geweldi- 

gen aenvalinde  vlucht  gedreven  is  geweeft,  d'Ad- 
mirante  gevangen  met  veel  andere  Graven  en  Hoof- 

den, neffens  een  grote  menichte  Bevel- hebberen, 
die  dood  gebleven  zijn ,  en  onder  defelve,  La  Bar- 

)aH"fla  lotte  met  welkers  ftoxken(datik  ook  inde  handge- 
iarlotte  hadhebbe)  fijn  Excel,  van  dage  teKerkeisgeweeft; 
iwiöe»  deGravcvan  Bukquoy  enRofne,  beyde  onsgevan- 

etft/  gens  van 't  voorleden  jaer,  deEertf-hertoge  is'tont- 
ap  |p  komen ,  latende  fijne  drie  lijf- trom  petten,  en  eenige 

«rtWen  Pag'en  en  Lacqueyen,de  flach  is  gefchiet  niet  wijt  van 
ntho*  Nieupoort,  ten  deele  binnensDuyns,  inDuyn  en 

wn/  op  't  ftrande,  met  grote  ongelegéntheyt  ,  alfmen 
orijbaEC  denken  mach.  Wy  zijn  belant  gewceft  van  voor 

txu  "  Nieupoort,  Nieupoort  van  achter,  's  vyands  For- ten en  de  Zee  ten  beyden  zijden >  een  yegelijk  denkt 
of  daer  middel  waste  ontkomen.  De  vyand  was  ge- 

marcheert  in  fuiken  rasheyd  ,  dat  hy  ons  op  't  lijf  was 
eer  wy  het  wiften.Eergifteren  middach  fcheen  dat  wy 

het  al  gewonnen  hadden.  De  forten  die  de  vyand 
hadde,  fchenen  vanfelvehaer  te  willen  overgeven, 
men  eincr  om  met  baer  te  accorderen  i  maer  in  plaetfc! 

van  accoort,  begroetemen  ons  met  grof  gefchut,  ter-  ;  U  dele  Erentfeftewijfe  feer  vemogende  Heeren.        tm6m 

ftont  quam  de  tijding  dat  de  vyand  Oudenborg  we-    J_/     Gefien  hebbende  de  commiffie  v
an  den  Procu-  { 

der  had  ingenomen ;  waer  in  waren  %  Cornet  paer-  1  reur  Generacl ,  hebben  hem  laten 
den  en  fes  Vendelen  Zeeuwen  (maer  de  piaetfe 

•  Fo,      ,  was  geheel  fonder  defentie)  die  al  haer  Vendelen  mof- >        ##•'_'         _j_  '           j-   „»n»/.Vi/»>n   nn/lflr  ïïnrr  .   rider  nn< 

#ora 

ten  vedaten ,  daer  op  noch  een  ander  Fort ,  daer  ons 

volk  boven  belofte,  den  hals  of  werdegefteken;  's  an- 

deren daegs  tw§e  Regimenten  van  ons  befte  volk  gc- 

datter  onmogelijk  was  (jjn  Excellentie 
te  ad  verteren,  denkt  in  wat  pcrplexitcyt  dat  wy  wa ren ,  levende  doodt ,  doch  wy  riepen  tot  God  m  on- 
ien  hogen  nood ,  en  de  H eere  verhoorden  ons  boven 
verwachten,  't  getal  datter  den  vyand  gditen  hecc 16  noch  onbekent,  fijn  Excellentie  feyde  van  vijf duifent,  ecn.gemcer,  eenige  min,  dit  is  waer  dat- 

ter over  de  hondert  vendelen  fijn  in  de  Stad  gebracht  PiI(J" 
enfo  wcldeduynen  als  ftrant  van  Nieupoort  af  tot  K' Uoltendctoevoldooden,  doch  hebben  v/y  ook  veel  aeöucen» 
volks  gelaten,  ende  veel  Capiteincn  :  uytgenomen  " (  eHeere  Veer  (diegequeftis)  zijn  alle  onfe  Hoof- 

den gefont,  Gent  is  leer  gequetft,  maer  niet  dode 
hek,   fomma  h?t  is  een  bloedige,  doch  heerlijke 
victorie,  ons  dunkt  noch  dattet  een  droom  is,  ftraks  t 
alswy  nu  delen  middagh  de  Dankfegginge  gedaen  totjlc  ht 
hadden  ,  is  fijn  Excellentie  by  de  Heeren  Staten  Ge  %imtn 
neracl  gaeneeten.en  bracht  fijn  Excellentie  den  Ad-  San™ 
mirant  van  Arragon  mede,  die  meenigen  drogen  ren  tw» 
bucking  kreeg  aen  alle  de  kanten  j  onder  andere  "n  '"De 
boorde  ik  (allo  ik  mede  aen  de  tafel  was)  fijn  Excel-  JSJJ 
lent/e  defe  woorden  leggen  in  Francoys  :  Monpeur  ban  De 

l'  Admirante  de  Arragon  a  ejle  pint  beurenx  que  pas  un  de  *|"rm 
fon  Armee,  car  il  a  fort  defire  plus  de  quatre  anneés  ©e^" 
contïnuellement  devoir  l 'Hollande .maintenant  il  y  entre-  rael  bin« 
racoupferir.  Dat  is  :  Mijn  Heere  d'Admirante  van  ̂ mPa' Arragon  is geluckiger  geweeftdan  yeraant  van  fijnen  JSopro 
Leger :  hy  heeft  feer  begeert ,  meer  als  vier  jaren  aen  Deuren 
malkanderen  Holland  te  mogen  fien  :  nufal  hydaer  tact  ten 
in  komen  fonder  flag  of  ftoot.  gj[jjft 

Over  trfd  werden  gebracht  veel  Vendels  en  Cor-  moebte 
netten  vanden  vyand, en  wierden  deCornetten  een^»txnra 

tijdt  lang  over  Tafel  gehouden  voor  fijn  Excellentie  bomn- 
( daer  den  Admirant  by  lat)  om  de  inlcriptien  ce  lefen, 
denkt  hoe  den  man  te  moede  was ,  de  hettigheden  der 
foldatenoverdeSpangiaerts  is  feer  groot  geweeft,  dat 
fy  veele  de  felve  fo  voor  de  poorte  als  binnen  de  Stad, 

( 't  welk  nochtans  niet  prijfelijk  is)  noch  heden  defen 
morgen,  ontweldigt  hebben,  uy t  handen  der  geender 
diefe  gevangen  genomen  hadden  ,  engemaflacreerr, 
mijn  hart,  mijn  mond  en  mijn  penne  is  vol ,  en 
evenwel  en  weet  ik  niet  wat  meer  fchry  ven,  dankt  dea 
Heere ,  looft  fijnen  Heyligen  name,  want  fijne  rech- 

terhand heeft  wonderlijke  dingen  gewrochr,inde  helle 
heeft  hy  ons  geleyt  en  weder  uytgebracht;  ftaet  defelve 

God  verder  te  bidden  dat  hy't  begonnen  werk  vol- 
voere,  en  geve  dat  wydefe  victorie  matelijk  en  wel 
gebruyken ;  den  Leger  ververfcht  heden  defen  dag 
hier,en  trecken  wy  morgen  voort  na  Nieupoort,  om 
de  victorie  te  vervolgen ,  de  Heere  zy  voort  met  ons 

tot  fijns  naems  eere. 
In  Ooftende  defen  derden  fuly  1600.  daegs  na  de 

Batalje  van  Nieupoort  en  was  ondertekent , 

J.Uitenbogaert, 
Noch  ftont  onder  aen  in  't  Francois  ,  Mefjteurs , 

*je  nefcayfije  wille  ouji  je  Jonge,  quand  je  penfe  commen 
Dieu  enun  moment  nous  a  comme  refufjites  des  Mortt, 

Dat  is :  Mijn  Heeren  ,  ik  en  weet  niet  of  ick  wacker 
ben  of  dat  droome,  als  ik  denk  God  ons  in  een  oogen- 
blik  als  van  den  dooden  heeft  opgewekt. 

3&E?n  aftnif cante  to02bc  tn  foliant»  qc fonöen  /  op 
tjet  fjuptf  te  3©occöcn  /  onöec  De  bctoarinrje  ban  Den 
^eere  giacob  Dan  Den  €inDen  Caftelein  alDaer/  Defe 
fc&2eef  aen  Defecten  <0ecommüee,rDc  fiaDen  ban 

Staten/  ban  I&oHanD  en  3Bcfl-©?teflanD  Den  nabol* genDen  25?ief : 
»?frf 

in  ben 

^rert 
Jacot 

gen  Capiteinenzijnde  op  defen  Huyfc  van  Woerden,  JfJJJÏ, 
te  weten  :  de  MeftrodelCampo,  Louis  del  Villar,  ,caap 

Capitein  Symon  Antonis,  Capitein  Hernando  Mota,  irfn  bas 

CapiteinDon  Diegod'Iquadre,  Capitein Johan  lta-  %„£*' liaenwefendeeenRitmeefter.den  AlferesSanchodel  b9n 

Vario, 



S$8 
Watt» ben  l  aen 

öc  ̂ cc» •ren&e» 
comtmp 
tcrrbe 
fïaöen 
nanöe 
Staten 

ban  tjol- 
lanfe. 

Vario,  en  Monfieur  'de  la  Motrerye  wefende  een  Wals 
Capitein,  en  haerl  ieder  vier  lacqueyen  ,  en  hoe  wel 
de  laetfte  voornoemde  Monfieur  de  la  Motceriein  de 

commiflïenietgeexprimeert  ftaet  vande'voornoem- 
de  Procureur  Generael,  hebbe  geacht  dat  het  felve 

door  een  abuis  ('oude  mogen  gelchietzijh,  en  hebbe 
hem  daerom  beneffens  d'anderen  ook  gelonden,  alfo 
ik  ook  om  fijns  perfoons  hilven  fo  veele  onvtyheit 

foude  gehid  hebben  als  om  alle  d'anderc.  ik  fal 
voorts  aengaende  debewaerniiTe  van  de  perloonvan 

de  Admirante  my  1'ulks  quiteren  als  mijn  devoir  en 
■fchuldigen  plicht  my  vcrobligeeren  en  verbonden 
houdetTfal»  en  dat  principalijken,  overmits  hy  my 

op  itaénde  voet  expreflelijk  verklaert  en  geprotelteert 

heeft,  dar  aengefien  lijn  belofte  en  woord  aen  han- 

den van  fijn  Excellentie  en  de  mijne  perricul'ierlijk 
aegeven,fo  weinich  gelooft  en  van  andere  geen  effect 

ofwichre  geacht  en  wort,  dathy  de  felve  belofte  ook 

Het  (even  en  dertrgfté  Boek. 
lingen  /  Sltcbman  /  ©albf 0/  ̂ jmBtefe/  Crunfngen/ 

éèajc/  ̂ .©arnaert/  D'€ffau/  fojtoentieretf/  po* manD2e/  25uifibnv  fr.  msarifcöal/fr.  ffêarlijn/ 

<tf5ilfen/  ̂ deberp/  ̂ omtnique/  pacueletEmc/Éo* 
nter/  ̂ amilton/«IaDDei/  3©ingarDen/&aif/  25obe* 
tnö/  fcber/  Ca  Iflagen/  $oclgee|r/  tfl  JBingarben/ 
But0/  ̂ .  begongeenfloon/enmetbictualtetóeT 
boo?fien.  <§ijn  <£rtellent!e  ging  in  frjn  fjacht :  maer 
uomenDe  omtrent  ̂ lupg  toterDet  IjeelTtalinenftil/ 
De  <èliiPfe  43alepen  prepareren  per/  ïjteïöcn  fp2ae« 
metten  anöeren  /  tritnonDemen  banberreften/  ge* 

refölbecrt3ijnbe/  foïjetfcbeen/  bomen  t'famen  uit/ meenenDe te  fpeelen  bare  pecfönagie  onöer  onfe  febe* 
pen/  b'melb  men  ntet  uonbe  beletten/  toant  onfe 
febepen  bonben  geen  buïpeboen  D002  be  grote  fttlte. 

Maa  een  monDet  roern  ban  ben  $|eere  gefcïn'et/baer bomt  onbermaent  en  ont)oo2fien£  een. tof  nb  bup  /  o> 
Ijjb  fomerg  toel  geftfnet/  met  een  ̂ onberftboot/ 

ïtfoö, 

revoceert,  en  voortaen  fijn  befte  fal doen  om  te  ontgaen,  ;  baerom  Onfe  <©02l0g-fcl)tpen  fiflet  3eÜen  bp  fetten/ 
felf  be  gaebte  ban  fijn  «ftcellemte  op  be  <ü5afepen 
aen/  febietenbeonber  baer  (eer  breeflün/  batfpïjaefc 

naulir  toiften  te  tergen  en  t'ontfeomen/  boben  en 
guetfenbe  belé :  Docbtfoo?  *t  getoelb  ban  riemen  om* tjuament/baer  toaren  ban  ben  onfen/  boe  be  <tf5alepen 
aenguamên/  bie  baer  febepen  berlïeten  enfocfjten 
baer  te  faïberen  mette  23oot  D002  b?efe/  beferjuamen 

alle  metier  t'fc£eep. <Dit  toert  getonftrmeert  bp  be  l&eere  35ntboni0 

<&wh  1  bp  fijn  fffcjjbeitë  aen  ben  l&eere  ban  <©lben- 25ainebelb/  ftaefc len  3fiöbocaet  banbe  Staten  ban 
fèollanb/  ban  Date  ben  ttoeeben  SCuguftp  1600.  upt 

jBibDelbnrg  «Bitteren  fijn  €rcell.  bomenöe  mette  " 
3®lote  Doo?  't  gat  ban  &lupj$/  DatmenDe  Calepen 
facïj/  toerDet  beelbalm/  baeropDe«3alepen  'tob» (lergat  iangss  tfafanb  upt  guamen  /  en  fouben  groot 

güaët  gebaen  Ijebben/  maer  begonft  öaer  na  te  feoeleh/ 3i 
toaeromfp  toeberorti  moffen  en  mei  Dapper  befcfiö*  •* 
ten  toerben  /  meeft  alle  be  Cabailcrpe  man  ben  leflen 

3Bulpmetcengoebeboo?minb  t'sepl  gegBenna35er* 
gen/  om  baer  te  bebargueren  eneenbeeïbanbeba^ 
ren  te  boen  gaenna  25?cba/  binnen  eoflcnbe  foü* 
ben  Wiibcnbfer  Banen  üupterm/  maerbp  geb?e6 
ban  ̂ diepen  mofter  febenbl(jben/  baermerbeni 
beelbifputerenjEfgoet  gebonben/  ftctïeger  boo?eén 
ttjb  te  refrtf cljeren  en  't  tneejte  öeel  ban  't  tooetbolft  bp 

n 

3> 

©t€o- lonel 
<Claube 
bela 
SPourlor 
re  iHrvb 
Dooö  se 

fdjoten. 

f09  't  hem  doenlik  vare.  't  Welk  my  gedacht  heert 
voor  alV.  L.  E  E.  te  adviferen,  op  dat  de  felve  my 

mogen  een  ordregevenopde  nader  bewaernifle  en 
beter  verfekertheitfo  vanden  Admirante  voornoemt^ 

als  van  fijn  fequcle  of  gevolg» 

Ènde  hier  mede. 

Edele,  Erntfefte  ,  wijfe,  ïeer  vermogende  Hee- 
ren  ,  fullen  V\  L.  E.  E.  na  mijne  dienftigegebjedenif- 
fe,  den  AlmogendenHeere  bevolen  blijven.  Met 

haeftendefeni^July  1600.  Onder  rtont,  V.L.  E.  E. 

ganfeh  bereit  en  goetwilligen  dienaar,  ondetekent 
Jac  van  den  Einden ,  onder  ter  zijden  aen  ftont  noch 
aldus :  Naderhant  heeft  den  Admirant  mi,m  doen  aen- 

feggen  ,  door  fijn  Secretaris ,  dacde  herroepinge  van 

fijn  woord  hem  alleen  ftrektc  ten  regarde  van  de  Ca- 
piteinen  ,  maer  dat  fijn  Excellentie  hem  verbonden 
en  verobligeert  hielt  als  van  te  voren  ;  Het  opfehrift 

was:  Aen  mijn  Heeren,  mijne Heeren de  Gecom- 
mitteerde Raden  van  de  Staten  van  Holland  en  Weft- 

Vriefland,  &c. 

^0©?incé  UBaurftfusS  metfnnHleger  ban^ieu* 
poo?t  opgeb?ofeen  3önbe/  t0  omtrent  <@ofïenbe  geno* 
men  ben  i8  31ulp  /  in  meeninge  om  bet  5Pö?t2|fa* 
bede  te  belegeren  /  baer  binnen  .commanbeerbe  ben 

EuitenantCoIonelban  bendeere  ban  5prefin/  baer  '  beganbtefiouben/  enmfbbelerrijbteftentoatcontf* 
bp  Remooft  begaf  ben  <©ouberneurCatrtce/  en  baer  I  nuatie  benbpanb  metfpn  Pleger  foube  fiouben;/  en 
na  00b  la  25ourIotte/  met  (lerb  <0arnifoen/  ben  i  nocbpetopöeniboo?te  nemen  inbienbpteeebt/  be 
Certf  bertoge  babbe  nu  toeber  een  gooben  Sleger  febepen  toerben  meber  ban  25ergen  na  ©ojtenbe 
ban  alle  ftanten  bpeen  bergabert/  tot  bebulpe  ban  gefonben  om  te  gaen  fjalen  ïtttyit  Banen  rupteren 

befe  ̂ cljanfen  omtrent  ©oftenbe  /  baer  men  oob  j  bie  baer  gebleben  maren/  en  alle  be  magend  en  treö- gualijft  bonöe  bp  bomen  /  enmeinirïjDöop^boa^om  paettèn. 

beel  upt  te  reebten.  3©P  bebben  in  't  boojgaenbe  25oeh  berbael  g^= 
3&e  Colonel  Claubc  be  la  25ourlotte  /  ̂eer  ban  !  maebt  bat  be  Coninb  ban  &pangfen/§B&iup0  be  bet* 

(€opanga/  een  öappcr  en  onberfaeebt  =Knigfman/  j  be/tn  éSpangien  babbe  boen  arrefleren  alle  berber» 
toiUenbepctbcficbtigen/toertmeteen  ftogel  ban  bui--  |  ianbfe  ftïjepen  biegp  baet  babbe  bonnen  benomen/ 
ten  bomenbebeo2  ftjn  booft  gefcfjoten  /  batïjpboob  \  enbatbpbefcbipperiSett  bootjEfgefellenfeertpranne* 

.  teraeröenbiel:bpü)asecn?L02anötöen<jrfjirU2gijn/  :  ijjn  getracteert  babbe  met  opte<©alepen  tefmpten/  (F014* 
om  fijn  banbclinge/  ban  een  flccbt  l^rijgfman  tot  j  en  onberjefjbocb  bit  niet  genoeg  3tjnbeoebebP  ooube 
€olonnel  om  fijne  onberfaegüe  bloecbbeit  op  ge-    ̂ eberlanbfe  feoopluiben  berbolgen  om  baer  23oe* 

Mn Crrcli- berrrclu 

11a  Ztt- lanb  en 
toerlact 

ïDIaen- brren- 

blommen  en  geaebt  een  ban  be  hloeftfte  en  erbarenfte 
<Ober(ien^  bie  ben  €ertf-ïjertoge  babbe/  Ik  om 
fijn  boob  00b  fecr  D2oebe  toatf:  maer  ban  be  ̂ paenfe 
tn  gtaltacnfe  en  matf  bp  niet  fecr  bemint/  om  tiat  bp 
al  te  b?pmoebtg  in  't  fp2eberi  toatf  /  en  baer  in  raeb* 
flagen  bibtoilö  tegen  fp2aft. 

Q?e  ̂ 2ince  H3aiiritiu0  fienbebat  bekorten  cm 

©oftcnöe'met  fierb  <©arnifoen  befet  3ijn  getoojben/ beeft  ljet5Fo2t?ClbertuiJ  bocnflec0ten  cnaftoeipen/ 
en  geen  boo2Deel  I1002  befen  tijb  meer  tn  ©laenberen 
toetenbc  upt  té  rechten  /  bcmijle  bc  €ertf  ïjertcge  nu 
een  derft  3[cger  bp  Den  nnberen  baboe  /  beeft  allenr  * 
henö  fjjn  peerben  en  bolft  gcfcljeept  /  en  omtrent  in 

'tleftbrm  ̂ uiiomcüet'fcliepe  gegaen/  enna^ee» 
lanb  gebaren  /  IntcnDe  tot  «öoftenbe  boben  bet  ga^ni* 
foennocli  ?p  Compagntcnteboet/al0l)anl^omcnö/ 
«D.©ecrc/  ̂ olbrarfu/^arfar/HDeetnerlie/  ©aba* 

l'our/  Kiperba  ©2icpi  /  HD.ban  ?Cmerongen/  Jlfêil* 

benen  ïïegifleren  te  boen  onberfoeben/  ban  baren 
fóoop  banbel/  bare  Sleben-boeben  tebffiteren/om 
te  toeten  toat  banbelinge  fp  metten  igolIonberjS  on* 
ber  eenigboleur  moebten  bebben  fnbeginbien/  en 
niethonnenbe  tot  bet  reebte  befebeit  bomen/  beeft 
eentge  feer  tojebelöb  getraneert  en  geto?tureert/ 
eenige  opte  «©alepen  (tellenbe  /  en  berfcfeiben  anbere 
practijftengcb2ufbenbe/  boetibeoob  firictelpen  on* 
berbeuben  be  par  raten  ban  't  berbot  ban  be  3lirem 
ten/  menenbealfo  De©ereenigbe3!anbenalleï)an* 

belingen/  traffijrbeen  neennge  ban  iöcop  fjanbelte  JJJ* berbiebeb/  boe  teel  be  CocpliuDen  baer  tegen  alle  £ftn 
P2acr tjfeen  gebjuibten  /  cmbcpetibebc^ffitierenen  airn 
bare  Dienaren  hit  be  erecuite  ben  bcfe  feftch  te  toerbe  f™^1 (ïeiben  met  grote  crrffTibefcwmenban  pernirofn/  mt>i 
iKeft  tob  te  Dteneinbein  ^cberlenb  gefonben  5Bcn  sa^ 
<gurigucxf  be  Coefmnn/  bcblagte  bcer.be  ober  be  gjjgl 
^copliebcn  ban  $mtecrpcn/  aljes  batsp  mebemetfij^r 

baer 



doo. Vervo!{ g  van  de  Nederlan  Jfe  Oorlogen 

&  name  ban  francoifen  /  <®ofrertingen  en  anöere 
!X'  ftramm*  toe0cn  :  ttielse  Hanöelinge  en  trafijHe  be Dacc  ̂ pangiaeröen  foenten  Die  ban  öe  ©ereemgöe^e. 
efo  in  bed  anöen  in  alle  manierere  beletten/  atbrenöcöat 
jjjj  be felbe  0002  Diergeiijbe  maniere  miDöcl  bonöen  om 
;j0ei;,  öe  oo?!og  fïaenöe  te  Houöen.  <£n  berfoent  ócfen 
ib;  m*0oefman/  Dat  tot  Sümtoerpen  eenige  &ooplnncn 
*  Comptotren/  ftehenboeften/  en  gefclmftcn  fouöcn 
E**1  onDcrfocHt  mogen  too?ben/  om  Dieraeinfic  ftauöen te  ontöccbcn  /  Dan  Heeft  Daer  tóe  met  bonnen  ro 

men/  mat .  moeiten  en  pjaccij&cn  {pi  baer  toe  ook boo2frelDe, 
(Cot  beroer  benemingc  ban  alle  |3eermge/  fn  tffo* 

berooft  in  Slugiifto  Defe$  gaero/  onöettrcn ©ice- 
SIDmirael/  bendeere  ban  3©acficne/  nof  i+fcijo* 
ne  fetjepen  ter  <£>02loge  op  b2Pbnit  toegerntf/  om 
Den  ̂ oiianöeté  en  Selanöertf  be  ©iffeberpe  re  bene* 
men/  en  te  beletten/  met  erpjeffe  la|t  en  bebclom 
aUeilaringbutfenen  ©tflcuertf  (öicnacr  tertoeere 
fouöen  Hellen;  te  berb2anbcn  /  of  in  öe  gronötebo; 
ren  /  en  te  Doen  berfuioó2en.   fljifo  boeren  öe  qjmim 
fternfe£>02lög-fcHcpen  naöe$oo2öfe^ee/onöer  öe 
^arinKbuifen  en  biflcöcrjS  /  altoacr  fp  maer  rtoce  of 
b2ie€onboperö  bp  bonöen/  tot  öaer  bcfcncrmingc/ 
De  toelbe  3Pbefp2ongen  en  aentafren  :  3lE>aer  ban  3? 

eenen  Capitetn  €berr/  Daer  3P  lange  tenen  ge'; borsten  fjaööen  /  3ijn  ̂ cljip  btrbwnb  Hebben  /  t> 
fp?ong  in  £ee  /  ban  alfo  ijp  feer  neguetfr  toaov  tocrD 
Hp  gekregen  en  gebangen  genomen  /  en  tot  tBHilto 
herhen  geö2ar0t3i)nSe/  igalbaerban  3ijneqtietf«re 
geft02ben.  ;$e  anöcre  ConbonerS  ontquament/  feer 
befetjaöigt  siinöe.  ̂ efe  ©iririfierfifefcnepen  namen 
ber(cbeiöen  l^nrinFibtif fen  enbiffrHcrov  eenige  bcr; 
feanben  3P  /  anöere  3onbcnfe  /  en  be  arme  btfferjer^ 
ttageiöen  3Ponöcr  mbcfrrjepcn/  en  boo2öen  garen 
in  De  -ftfjepen  /  en  lietenfe  allcnr&enö  finben  :  <üon 
maren  Daer  ttoee  febipperov  Die  nier  onber  in  't  fcf)ïp mtlöen  gaen/  om  alfo  berfmoo2t  te  to02öcn :  3Ne£ 
*iamen  3?  befe  /  en  nagelbcn  Die  ötoerö  brupftoijjs 
ober  ben  anöeren  /  met  nagelen  Dog?  fjaer  ïjanöen  en 
boeten  /  en  lietenfe  alfo  finben  /  bet  toelbe  eenige  ban 
be  felbe  guaetDoenDers?  ( fio?tiS  Daer  na )  onber  De 
galge  in  Êeelanb  befient  Hebben. 

tom>  ̂ P  öe  tööinge  ban  bet  uitbaren  De$  SïDmtraeté 
tt>«  ban  3Bacbene  met  futben  tojceDe  en  ftrenge  commif* 

JJ*  fïe  uii  <&iiinberben/  Hebben  De  ©ereentcliöe  Hanöen 
ÏÏJg.  eenige  <0O2loct>  fenepen  öaer  na  toe  gefonben/  bic  öe 
tftm  felbe  eemc  ijfintf  atbterHaeïöen  en  bebocHten/enHaD; 

jtr  be  öcnfe  genoeci)  befet:  öocïj  5ijnöer  D2ieban  De  felbe 
iïjf    ontnomen/  ai  quanten  tot^nnnrierben  /  ben^Cö^ 

mtrael  mette  anöere  ontfeilöent  D002  öe  i^ooföen 
boo2  W  Caleö  en  ©oberen  :  USacr  Capitem  be 
3©ael  ban  ©liffinnen  atliterliaelöe  een  öaer  ban/ 
öaer  ̂ arob  Cotlaert  kapitein  ban  inaö  /  öien  Dp  öe 
fISafïen  af-feboot  /  en  lange  tegen  boebt/  eneintelib 
bermeeftcrtjcn/  enöie  nocl)  leeföen  binnen  ©lifTin* 
gen  b2«ul)t/  öaer  ban  acntien  geljangen  toerDenin 

't  begtnfel  ban  September ;  ieft  bebbe  eenen  ban 

ï^aerlem  gefeent  /  genaemt  gacob  '3^1$.  en  tooon- öen  op 't  sparen/  mageen  iBioboopcr/  öien  ir  in 
beni|age  öebbeljoo?en  bcrtellen  lioeöat  feberfebip 
baer  ön  meDe  op  toatf  /  genomen  toeröe  ban  een  ban 
ïKfe  5©uinfterbfe  febepen  /  en  men  totlöe  baer  oor  in 
öegronD  bojen  en  Doen  finnen:  maer  bp  DeDcfobeel 

bat  8p  ben  Capiteinban  liet  ïDuinberfter  <@o2locb- 
fc&ip  beneöen  bp  nem  nreèg  om  te  fp2eften  /  en  fepbe 
tegen  ben  kapitein  /  mat  boo2öeel  of  p20fötfultgp 
boeïjbebben  ald  gp  onö  alfo  Hebt  boen  finben  i  neemt 

on0  gebangen  *n  Vantfoent  on0.  *©e  Capitein  ant- 
tooo2öe :  Wp  mogen  niet  /  en  fouben  felbe  baer  ober 
moeten  fierben  j  en  of  ib  boo2  mijn  po2ttc  baer  nl 

een  öonbere  gulöen  of mogt bebomen/baerom  toil  ib 

fjet  pertjbel  niet  flaen.  §p  fetbe/  neemt  baer  een  far^ 
ben  of  beurfben  /  baer  i$  fo  bee!  bonöert  gnlöensf  aen 
goubt  in  /  (be  epgentlijbe  fomme  bef  mp  bergeten )  fo 

gp  ot¥  ergensf^en  bont  fetten/  falmen  u  iiorb  ttoce* 

hüui> 
en 

-z,   /  (tfubatnict  betere  en  bit 
nonb  gp  bryncn  /  bat  ntcmanb  ban  h  bollt  öaer  ba nl  toeten,  bot!)  To  De  Staten  Oo:iog  f cljcpcn  ben berbolgöen/  moften  meöe  bluWnT  en 1  fidS 

Ê2.iïJfflS??^èpfD/  nltol1Cl* fn,n  Ö^anbeniflï 
tocröen  gelielt/  en  men  tuilbcnfc  öaer  ban  bonn  r 
boen  Herten  ■  maer  öe  boo:nocmbe  SatoblanU tnacfu fo lu-clc te toi-gc /  batte  genoeg  teetenhrencn. ©aerna  bcQifamenjP  nuerber  brpbcpb/  cnniiam 
fobe2rc/  gèt3ürie  mcbe-gebangciun  bem  aenftua* ben/  eiifcioen  mei  nubbel  tenten  om  liacrfclbenb2P 
re  manen  /  en  Dare  bemacröerö  om  Dal*  te  b2enncn/ 
öannpbulöc  öaer  nier  toe  berftacn/  Ijp  toaöfRcn. 
nonifr/  en  ontneD  bat/  feggenöe/  hat  3P  het  ban  ebeiM 
toehnet  ontbomen  fouöcn:  maer  fouben  norijtoot 
pattentie  Hebben  /  np  Hoopte  nocl)  buei  mibbel  te 
binöen  om  {onöcr  op  Die  manieren  baer  H-möcrt 
mcr  centf  anDercf  bloeötcbcfmctten/  b:Pte  bomen/ 
geljjb  00b  öaer  na  gefrljicöe  /  Doel)  ib  )33m  met  ijoc/ 
mant  in  öaer  na  Hem  binnen  ̂ acrlcm  acnfp2ebenbe/ 
berfocfjr  /  öat  fjp  mp  De  gebeele  gelegentrjepö  öer 
jalicn/  enalleötoat  HenlupDen  toaögefcrjieö'/  met allcomftanbigHcöen  in'tlannc  toilöc  bcrhalen  /  en 
00b  ban  baer  berlofïinae/  ö'toelb  \yp  mp  toefeiDe»- 
öoeb  eer  öat  fu.'r  gefrljiebe  /  isf  Dp  eenige  Dagen  Daec na  tegen  firn  Dept  ober  in  Sparen  gebailen/  en  onno* 
l'elnb  berö:onben. 

tDen  3Hömtrael  ban  3©acbene/^eere  ban  Catbem 
en  CapcUcn/  ban  onfe  <D02log-fcbepen  berbolgt 
3i)nöc/  falbeeröel]emmctbi)fcffcöi)02log  (cbepen 
tot  25i!bau  m  25ifrapen  /  ban  maer  Ijp  bcforljt  en 
berooföc  öe  Cttftcn  ban  ©jannrijR/  Daer  fjp  ooh  eeni* 
ge  fcHepen  ban  igollanD  en  geelanb  berooföc  en 
namAHp  toert  aiöaer  opgebouöen/  om  met  een 
^paehfe^loteïn^eöerlanö  te  bomen  :  fijnfcHip- 
boïb  (alfo  IjpjiK  niet  fconöe  onöcröcuben )  berlie- 
pen  meeft  in  öe  aDintxr-7  en  belc  fro2ben  aiöaer  an- 

öere gingen  öaerö20oD  bebclcn  /  en  ijp  felbe  toerö 
aiöaer  fiefi  en  t?02f  ban  ongenorHtcn/  eenige  anöere 
fc|)2pben  hat  \\p  ban  be  lui^-fiente  albaer  geft02bc» 
Ui/  om  Dat  Hp  facijöat  anöere  fleebte^pangiaer^ 
Den  boo2  Hem  in  Dienfte  ge P2cfereert  toeröen  /  Hp 
toa0  ban  25afïaröpe  gebo2en  ban  Den  buife  ban 
23ourgonDicn  /  fijn  ©aDertoa^genoemt^eerSCn-  ^tmn; 
toniu0ban^ou2gonöien/  ^eerebanCapelle  Gat  rf  nl,^ 
tbem  en  3©acbene  /  en  toajef  in  öen  tare  1571. 31  Dmi  btue 
raelban^lanD/  en  toeröe  inDen  [are  1571,  op  Den  gjcal" 
Dijb  tuffeben  iHibDelbtirg  en  ©üfTingcn  tipt  een  pcn. 
fcUviu  met  een  ftticb  <0efcHut  Dood  gefeboten. 

gn  ?Ciigiifto  1600  3ün  in  €ngelanD  gehomen 
ö2ic9CmbafraDeurö  upt2?arbarpen/  b2cngenDe  ee< 
nige  gebangeue  Cb2i(len  üeDerlanbfc  flaben  incöe/ 
Dié  fp  öe  Contngtnne  ban  toegen  öen  Coninb  ban 
jBarDfobereeröen/  gelbtuncn  b2ceöer  uitljctfcbip* 
ben  ban  Den  ?Sgent  Der  peeren  ̂ taten  «öcneracl 
öer  ©ereenigöe  $cDerlanöen  /  terftacn  (al  /  öen 

boo2}cD?cbcn  b2ief  toasi  luiöenöe  aio  bolgt : 

Mogerde ,  Edele,  Erntfèfte,  Wijfe,  enfeerdiferc- te  Heeren. 

MYn  Heeren,  Ikontflnk  op  maendag  IcftlHen     53;<rf 

uwe  Mog.  E.lefte  depefche  vanden  18  defer,  ̂ e met  brieven  aen  haer  Majefteite,  en  fonr  mijnen  die.  ̂ oc,  bl 

naer  's  anderdaegs  om  audiëntie ,  doch  op  den  (elven  «aron/ 

tijd  fo  hy  na  't  Hcfgegaen  was ,  fo  lier  my  den  Secre-  *™«J£ taris  Sr.  Robert  Cicil  ( by  fijnen  brief)  weten,  dat  ,r„rnhïll 

hareMajefteic,  des  anderdaegs,  te  weten, 's  woons   Wrie 

daegs3  d'Ambaffarieursvan  Barbarijen  Mie  hier  over  gn^Mf' 
eenige  dagen  nengekomen  waren)  audiëntie  /oude  ba„ 

geven ,  en  dat  iy  begeerde  dat  ik  my  ook  te  Hovc  öorta» 
foude  vinden ,  door  dien  ;y  verftacn  hadde  da:  de  JJJ^ 

voorfz..  Ambaflddeurs  haer  meenden  te  prel'cnteren  £Qmn, 
negen  Chriftenen  Slaven,  waervoorfy,  door  mijn  oinnt 
veribekgeinterecdeert  hadde,  dat  fy  daerom  ook  de  J^ 

feive  daer  na  aen  mijn  meenden  over  te  leveren;  mij- 

nen dienaer  brocht  my  ook  genoeg  de  felve  antwoor- 

dc ,  fegsende-  dat  hem  den  groten  Kamcrlink  geleid 
hadde, 
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hadde,  dat  ik  daer  vroeg  mcefte  wefen,  doordien 
hare  Majeft.  met  my  begeerde  te  fpreken  eer  fy  de 
voorlchreve   Ambaffadeur  audiëntie  foude  geven. 

Dienvolgende  fo  gink  ik  's  ander  daeg  's  noenens  met- ten voorfchreve  Heere  Secretaris  Cicil  eeten ,  en 

ben  met  hem  naden  eeten  opgegaen ,  doch  niet  eer 
by  hare  Majefteyt  gekomen  dan  een  weinich  van  te 
voren,  fode  voorfz.  Ambaffideursby  haergebrocht 
werden.  De  voorfchreve  Ambaffadeurs  fo  fy  te  Hove 
quamen,  werden  eerft  inde  kamer  van  den  Raed 
geleit  by  diverfe  Edelluiden  daertoe  geappointeert, 
werden  fy  uit  deKaeds-kamer  daerna  gehaeltbyden 
groten  Admirae],  en  groten  Kamerlink,  en  alfodoor 
de  kamer  van  prefenrie  ineen  ander  kamer  daerna, 

ineen  grote  galderye  gebrocht  in  prefentie  van  hare 

Majefteit  die  in  't  oppereinde  van  de  vqorfz.  galderye 
fat,feertriumphantineen  Coninklijke.Throon,  wel 

van  fes  trappen  hoge,  en  was  hare  Majefteit  metfo 

yeel  juweelenengefteenten  vercierr ,  dat  het  voor- 
waer  wonder  was  om  Gen  ,  ook  fo  fy  my  felve  daer 
feiden ,  fo  en  waret  niet  mogelik  dat  fy  Tiier  felven 
foude  hebben  konnen  koftehjkerdoen  toebereiden, 

al  haddefy  moeten  den  Keifer  ontfangen ,  aen  d'een 
Xijde  van  de  Galderye  ftonden  alle  de  Heeren  van  ha- 

ren Rade,  met  veel  Graven  en  Baender-Heeren  ;  de 
gene  die  van  de  order  van  de  Gartiere  waren,  hadden 
om  den  halsde  «eeten  van  de  Orden  ,  een  yegelik  om 
rijkft  toebereit ,  jo.ook  roegedaen  waren  de  grote 

M  adamen  die  aen  d'ander  zijde  van  de  Galderye  fton- 
den recht  ov/r  de  voorfchreve  Heeren  van  den  Rade. 

Doen  d'  Ambaffadeurs  in  de  galderye  traden  in 't  ge- 
tale van  drie,  met  haerlieder  Truchementen,  d'een 

achrer  d'ander  ,  elk  met  een  groot  Heer  geaccom- 
pagneert,  buygden  her;  hooft  nederwaerts  >  flaende 
met  de  rechterhand  opdeborft,en  fo  komende  rot  in 

't  midden  van  de  voorfchreve  galderye,  deden  weder- 
om de  felve  reverentie,  maer  doen  lp  voor  hare  Ma- 

jefteit quamen  ,  buigden  henlieden  met  een  knye  tot 

indegront,  rakende  mette  rechte  hand  d'aerde,  die 

(Fol     )  fy  daer  na  kuften  ( te  weten ,  de  hand  daer  fy  d'aerde mede  geraekt  hadden  )  Hare  Majefteit  ftontook  op 
fo  haeft  fy  luiden  by  haer  quamen ,  en  fyluiden  bly- 
vende  voor  de  voet  van  de  trappen,   fpraken  hare 

Majefteit  toe  (door  den  Interpreteur)  in 't  Spaens, 
en  waren  in  efïeöe  (foik  die  konde  verftaen )  veel 

complimentos,  en  in  't  generale  grote  toebieding 
van  wegen  haerliederConink  van  alle  eere,  dienft, 
en  goede  gunfte ;  ook  feiden  {y  dat  onder  andere  fo 
haerlieder  Conink  hare  Majeiteirs  brieven  onlanks 

ontfangen  hadden  in  faveur  van  eenige  Chriftene  ge- 
vangenen ,  dathy  terftont  henlieden  de  botyen  van 

de  beenen  hadde  doen  doen ,  felfs  blijde  geweeft  2ijn- 
de  dat  hy  in  defe  gelegentheit(  doen  hy  airede  gere- 
folveert  hadde  eenige  Ambaffadeurs  aen  hare  Majeft. 
tefenden)  haer  ook  hadde  mogen  de  voorichreven 
gevangenen  vooreen  prefent  toefenden,  en  al  waft 

fo  dsthy  't  felfd;  van  geen  grote  importantie  achte, 
nochtans  wilde  verhopen  dat  hare  Majefteit  door 
defe  demonftratie  foude  willen  geloven,  dathy  haer 
in  grote  faken  foude  willen  behagen ,  fo  fy  van  wegen 
haerlieder  Conink  haer  prefenteerden  alles  wat  in  fijn 

vermogen  mochte  wefen.  Hare  Majefteit  heefc  hen- 
lieden ten  hoogften  daer  voor  bedankt,  engefeitdat 

fy'tielvepunct  fofeer  diereftimeerde,  als  eenig  an- 
der dat  haer  den  Conink  foude  hebben  konnen  fen- 

den.  Ende  fo  de  voorfchreve  negen  gevangenen  wa- 
ren indoen  komen,  en  voor  haer  op  de  knyen  lig- 

gende ,  dede  my  ook  by  haer  komen  ,  my  feggende 

wat  prefent  fy  ontfangen  hadde,  en  daer  mede  d'Am- 
baffadcurtoefprekende,  feide  henlieden ,  dat  ik  was 
den  genen  die  hier  by  haer  refideerde  van  wegende 
Staten  van  de  Nederlanden  ,  hare  goede  vrunden,  dat 
de  gevangenen  ook  van  onfe  natie  waren,  endaerom 

verklaerde,  fo  fydie  van  henlieden  met  d'een  hand 
ontfangen  hadde ,  fo  haddefe  my  de  felve  voor  de 
voorfz.  Heeren  Staten  met  d'ander  hand  wel  willen 

geven  ,  fprak  ook  de  gevangenen  in  't  Francois  toe , 
^n  gaf  henlieden  feer  beleefde  woorden  ,  begeerde 

0ok  dat  ik'c  henlieden  in  't  Duitfe  foude  tran  flater  en., 

Ik  hebbe  hare  Majefteit  de  behoorlijk  bcdarkirgege- 
daen  ,  en  haergefeit ,  dat  defe  ar  me  gevangene  neeu- 
welijk  voor  haer  profperiteit  fouden  bidden  ,  dat  dit 
Chriftelijk  werk  voor  eeuwig  in  hare  Majefteit,  en 

hare  pefteriteit  foude  fchijnen  ,  en  in  vermeerderin- 
ge  van  haer  glorie  was,  dat  felfs  defe  barbare  natie 
van  fo  verre  aen  haer  (die  een  Chriften  Princefïe 
was)  hadden  willen  komen,  hier  door  als  haerhom- 
magie  bewijfen,  haer  feggende  ook  dat  ik  niet  fou- 

de nalaten  uwe  Mog.  E.  van  alles  goet  rapport  te  doen. 
Daerna  hebben  de  voorfchreven  Ambaffadeurs  be- 

geert met  hare  Majefteit  alleen  te  corr  municeren,  fo 

dat  fy  terftont  al  dat  in  degaiderye  wa.*.  heeft  doen  ver- 

trecken  totgenoech  in 't  midden  van  de  felve,  enfo 
verre,  tot  men  uitliet  gehoor  was,  doch  fo  hare  Ma- 

jefteit my  ook  fach  vertrecken  ,  riep  my  noch  toe,  en 
feide  dat  fy  met  rry  noch  begeerde  te  f  preken,  nadien 
fy  met  defe  Ambaffadeurs  gedaen  foude  hebben,  die 
daer  na  bet  dan  anderhalr  ure  met  hare  Majefteit  al- 

lene communiceerden  en  confereerden,  want  fo 
haerlieder  interpreteur  ook  Italiatns  konde  fpreken, 
fo  hielt  hare  Majeft.  geen  ander  interpreteur  by  haer, 
want  eerft  hadde  fy  henlieden  doen  antwoorden  in 

't  Spaens  door  een  van  haer  Edelluiden ,  fo  dat  fy 
daer  na  haerlieder  felve  in 't  Italiaens  toefprak.  Na 
dien  dan  defe  Ambaffadeurs  by  hare  Majefteit  tot  na 
den  vier  uren  in  den  achternoene  waren  ,  Z'jn  mee 
grote  beleefiheit  van  haer  gefcheiden  ,  en  wederom 
by  degenediefeopbrochte  ,  nedergeleit,  en  terftont 
op  haer  Koetfen  gefeten  en  na  Londen  getrocken. 
Enfo  hare  Majefteit  genoeg  vermoeit  was,  heeft  my 
hyden  Secretaris  den  Heere  Cicil  doen  feggen,  dat 
fy  feer  vermoeit  was,  dat  fy  nochtans  van  dien  avond 
met  my  begeerde  te  fpreken,  nadien  fy  een  ure  ge- 

ruft foude  hebben.    Ick  ben  dien  volgendein  de  ka- 
mer van  den  voorfchreve  Heere  Secretaris  vertroc- 

ken,  daer  hare  Majefteit  my  korts  daer  naby  den 
Heere  Killegre  Edelman  van  haer  kamer,  dede  ha- 

len, er  hebbe  haer  allo  uwe  Mog.  E.  brieven  gepre- 
fenteert,  die  fyook  felve  gelefen  heefr,  enmy  ver- 
klaert  dat  de  felve  haer  feer  wel  gecententeert  hebben, 
en  dat  fy  ( op  uwe  E.  verfekertheit )  haer  wel  geruft 
wilde  houden.   Hare  Majefteit  vermaende  ook  wat 
van  defe  Ambafïadeurs  daer  mede  fy  den  namiddag 
gehandelt  hadde:  doch  die  fake  aengaende  fal  ftuderen 
daer  na  noch  breder  te  vernemen  ,  om  uwe  E:  van 
alles  ook  nader  te  onderrichten. 

De  kleedinge  van  defe  Ambafïadeurs  is  feer  fïmpel, 
maer  van  laken  en  linnen,  lank  tot  inder  aerden, 

fy  hebben  aen  't  hooft  gewonden  fijn  lijn waet  twee  ot' 
drie  dobbel,  gelijk  nacht-doeken  die  fy  altijts  aen 
't  hooft  houden,  hebben  ook  lijnwaet  dat  komt  van 
onder  tot  boven  haerlieder  kin ,  fommad'Engelfen 
feiden  dat  fy  gewonden  waren  gelijk  hier  haerl.  oude 
vrouwen  in  deProvintievan  Kent.  Haer  liederko- 
leur  is  geheel  geluween  bafane  gelijk  halve  Moren, 
haerlieder  interpreteur  hadde  een  ander  foorte  van 
een  rock  aen,  en  was  (ha  mijn  infien)  van  goude 
laken.  Hare  Majefteit  heeftfe  in  Londen  by  een  AI- 
derman  doen  logeren,  daer  fijfe  ook  doet  defroyeren: 
maer  alfo  haerlieder  koftfeer  vreemtis,  ook  anders 

geen  vleefch  eeten  als  dat  fy  felve  fien  doden ,  en  an- 
ders geen  drank  dan  dar  fy  felve  van  water  meteeni- 

ge fpeceryen  maken  ,  fo  fal  haerlieder  deffroy  niet 
feer  koftelijk  vallen.  Dus  veele  hebbe  ik  uwe  Mog.  E. 
wel  willen  laten  weten,  want  fo  hare  Majeft.  uwe  E. 
alfdoen  in  mijn  perfoon  ten  hoogften  voor  alle  de 
wereld  een  grote  eere  heefc  be  wefen  ,  io  hebbe  ik  ook 
dit  relaes  wat  langer  moeten  maken ,  niet  twyfelendc 
of  ten  fal  henlieden  nochtans  wel  dankelijk  wefen. 

Hiermede,  &c. 

Mogende,  Edele,  Erntfefte,  wijfe  en  feer  Dif- 
creete  Heeren,  fal  God  bidden  uwe  Mog.  E.  ia 

voorfpoedige  Regeringe  lang  te  willen  laten  continu- 
eren. Van  Clappandenaj  Augufti  Anno  ióoo.ou- 

den  ftijl,  dat  is  den  i  September  nieuwen  ft  ijl. 
Den  al  uwe  Mog.  E.  ootmoedige  en  getrouwedie- 

naer ,  en  was  ondertekent 

NoeldeCaron. 
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TDeïJeeren  Staten  «Benerael  nebben  fitcr;  op  aen 
&e  Coiünginnc  geic&eben  özfen  nauolgenöen  tyicf. 

\yfE-VROUWE, 
ÏVJ.    Her  heeft  ons  herwaens  over  eene  ongeloof- 

lijke blijdlehap  veroorfaekt,  hebbende  verftaen  uit 
het  rapport  van  den  Heere  van  Carononfen  Agent, 

dat  de  macht ,  wijiheid  en  feer  groote  voorlich'ig- 
heid  van  uwe  Ma|efteit  in  fo  grote  vermaerthud  is 

igmne  over  degeheele  wereld  >  dat  niet  alleen  de  vreemde 

lub*'  nat*en  vnn  ̂ e  gcheele  Chnftcnheid,  maer  oock  de Barbaren  ,  daerover  verwondert  zijn,  die  eerenen 
ontfien,  ja  fo  verre  dat  fy  dat  erkennen,  betuigen 
met  het  fenden  van  haer  AmbafTadeurs,  ja  felfs  met 
gefchenken  en  vrylaten  van  de  gevangenen  die  fy 
hadden,  met  namen  dien  groocen  Conink  van  Ma- 

rpques,    hopende  't  felve  fchier  cf  morgen  gedyen 
/al  tereeren  Godes,  uitbreidingevan  deChrifteiijke 

Religie  en  generalik  ten  goede  van  de  geheeleChii- 

flenheid  ,  gelijk  wy  fijne  Goddelijke  Majefteit  daer.' 
om  bidden ,  en  verfekeren  ons  dat  üwe  Majefteit  die 

goede  occafie  feer  wel  (al  weren  te  gebruiken ,  ten  fel- 
ven  einde.  Uwe  Majefteit  leer  ootmoedelïjk  bedan- 

kende van  dat  hare  Majefteit  belieft  heeft  ten  on- 
fen  aenfien  fofolemnelik  in  de  tegenwoordigheid  van 
de  voorfchreve  Heeren  Ambifïadeurs,  en  van  andere 
Heerenen  Edelluiden  van  u  Hef,  aen  onfen  Agent 
prefent  te  doen  van  de  voorfchreve  gevangens,  als 
ook  inigelijks  van  dattet  uwe  Mijefteit  zedert  mede 
belieft  heeft  hem  de  eere  te  doen  vanRidder  te  maken 

mette  eigen  'Coninklijke  hand  van  uwe  Majefteit ,  het 
welk  ons  feer  aengenaem  geweeftis,  biddende  den 
Schepper. 

Me- Vrouwe  &c.  In  den  Hage  den  7.  Ödtober 
1600.  Onder  ftont  uwe  Majefteit  (eer  ootmoedige 
dienaers,  de  Staten  GeneraeU  Ondertekent,, 

C.  Aerjfens. 

.  3^€fjm'n&  rjflHB2anfirijfi  Beeft  öen  1  ̂  3duguf?f 
irefeuolgense  toeïfelarlnne  laten  publiceren  öoo?al!e 
8e  graten  fri  5lr>on/uoo2  ̂ aqneö  2S?igauïï  geftooreri 
ïoepee  b  ö  ConfnEtf  binnen  3lnon/  üergefelfcfjapt 
itiet  <gan  <©latcw/  OJöinartsS  €rompe«ei:  Dan  De 
feiuc^taö/  cntoagluiDenue  alöutf: 

?rftïa  C^ne  Majefteit  gedwongen  wefende  fijne  armeyen 
teen  ̂ re  gebruiken  tegen  den  Hertog  van  Savoyen  ,  ter 

JJ'  oorfake  van  't  Marquizaet  van  Salucen ,  door  hem 
£0,  genomen  en  geufurpeert  van  de  Crone  van  Vrank- 

c  ban  rijk  in  tijde  van  payle ,  in  't  leven  van  wylen  Conink 
anh>  Henrik  den  derden,  voorfaet  van  fijne  Majefteit 

Jen  hoog-lcffelijker  memorie,  weldoender  van  den  Va- 
tog  der  van  den  felven  Hertog.  Verklaerten  doet  weten 

'&a'  a'len  den  genen  die  't  bihoren  fal,  toevlucht  heb- 
bende tot  de  remedie,  tot  groot  leedwefen  en  tegen 

fijnherre  omdefon^erlinge  begeerte  die  fijne  Maje- 

fteit heeft,  om  in  'rjhys  te  regeeren  en  te  leven  in 
goede  vrundfehap  met  fijn  nabuyren ,  hebbende  om 

't  felve  te  fchmwen  alhs  gedaen  dat  fijn  eere  en  het 
devoir  van  een  Prince ,  beminnende  de  gemeene 

rufte  en  welftant  van  fijnen  ftaet,  toeftactte  doen, 

gelijk  eenen  ye^elijkeh  kennelik  is ,  en  blijkt,  fo  door 

't  tractaet  van  Peis  gedaen  te  Veryin  anno  1798  tuf- 

fchen  fijne  Majefteit,  wylen  den  Conink  van  Span- 

gienPhilippis  detwede,  en  den  felven  Hertogevan 

Savoyen,  de vervolginge,  neerfticheden  en  fubmif- 

fien  diezijn  Majefteit  daer  over  heeft  gedaen  tot  on- 

fen heiligen  Vader  den  Paus,vo!gen.de  't  iel  ve  traftaet. 
En by  't  laefte  accoort  gedaen  tuffchen  fijne  Majefteit 

en  den  felven  Hertoge  van  Savoyen  in  de  Srad 

van  Parijs  in  de  Maend  van  Februarlo  leftleden , 

en  door  de  patientie  met  de  wdUe  fijne  Majefteit 
na  't  felve  accoort  he(fc  verwach:  de  refolune  van 

den  voornoemden  Henog,  op  't  verkiefen  en  vol- 

brengen van  de  conditien  van  't  felve,  't  welk  hy 
heeft  belooft  te  doen  voor  den  eerften  dag  van  Ju- 
mus.  . 
V.DeeL 
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/  En  allo  de  meeninge  van  fijne  Majeftcitniet  an- 
ders is,  als  de  Oorloge  te  voeren  tegen  dm  voor- 

noemden Hertog,  om  wederom  te  krygen  't  voor- ichreve  Marquifaet,  gehouden  en  onrcchtciijk  ge- occupeert  by  den  felven  :  verklaerr  te  willen  obfervc- 
ren  en  onderhouden  ter  goeder  trouwe  't  voorfchre- 

ve traótaet  van  Pais,  gedaen  re  Vervin,  met  allen 
dengenen  die  van  gelijken  fullen  doen  in  fijn  regard, fcn  felfs  verftaet  nier  dat  men  vyandlijk  fal  tradteren 
de  eigen  landen,  onderfaten  tn  vafïalen  van  den voornoemden  Hertog  van  Savojen  ,  die  hem  niet 
fullen  acnhangen  en  geen  wapenen  fullen  dragen  te- 

gen fijne  Majefteit,  en  fijnen  dienft,  in  deler  Oor- loge. 

Principalijken  verftaerfijn  Majefteit  te  nemen  in  (r°'.+ï. 
fijne  protcdhc  en  te  defenderen  van  ruineen  onder- 
druckmge,  de  perfoonen  en  Geeftelijke  plaetfen, 
ah  Kerken,  Conventen,  Abdyenen  Clooftcrs  van 
mannen  en  vrouwen,  die  niet  lullen  favonféren  ,  en 
dienen  tot  retraidfeen  ::ffiftentie  van  de  Armeyen  van 
den  voornoemden  Hertog. 

Tot  welken  einde  fijne  Majefteit  wel  expreffdij ken 
verbiet,  op  peiné  van  der  dood,  allen  volke  van 
Oorloge,  tepeerde  en  te  voet ,  van  wat  natie  datfe 
zijn,  onder  fijne  befoldinge  welendc,  en  onder  fijne 
Armeye  dienende,  gevangen  te  nemen  ,  ranrfoen 
te  trecken ,  te  beroven  noch  te  moleftercn ,  de  in» 
woonders  en  onderfaren  der  landen  van  den  voor- 

noemden Hertoge,  in  hunne  perionen ,  huilen  en 
goederen ,  fo  in  Savoyen,  Breffe,  Baugey  en  Verone, 
als  andere  landen  onder  fijne  gehoorfaemheit  .  wel- 

ke fullen  verklaren  aen  fijne  Majefteit  of  aen  de  hoof- 

den van  fijn  Armeye,  vijftien  dagen  "na  datde felve 
armeyen  in  de  voornoemde  landen  gekomen  fullen 
Zijn ,  datfe  den  voornoemden  Hertog  niet  fullen  wil- 

len aenhangen ,  maer  h;er  fullen  willen  ftellen  ten 
dienft  van  fijne  Majefteit  en  te  obedieren  in  fijnen 
wille  en  bevelen. 

Dewelke  van  gelijken  wil  en  ordonneert,  dat 
alfulke  tn. elementen  fal  worden  gedaen  aen  de  in- 
woonders  der  Steden  die  de  poorten  (uilen  openen 
voordie  van  fijne  Koninklijke  Mejefteit  enfijnedie- 
nae-s  :  Verftaende  alleenlijk,  dat  de  middelen  van 
vyandfehap  dienen  en  gebruikt  fullen  worden  regen 
degene  die  de  wapenen  fullen  dragen  en  helpen  den 
voornoemden  Hertog  van  Savoyen  en  fijne adheren- 

ten ,  tegen  fijne  Majefteit  in  de  tegenwoordige  Oor- 

loge. Boven  dien  verbiet  fijn  Majefteit  allen  Kerkroven, 
roverven  en  violeringen  van  vrouwen  en  dochters, 
brandinge  van  huifen ,  plaetfen  en  Cafteelen ,  mede 

op.peine  van  der  dood. Enalfo  fijne  Majefteit  heeft  verftaen,  dat  eenige 
van  fijn  onderfaten  hun  hebben  begeven  in  dienfte 

van  den  voornoemden  Hertoge  ,  voor  en  na  't  voor- 
fchreve tradher  van  Vervin ,  welke  mogen  meenen 

haervorderlijk  re  zijn  daer  te  blijven,  onder 't  dexel 
dat  fy  haer  verbonden  vinden  ,  al  hoe  wel  datter 

geen  foorte  van  eed  s,  noch  weldaet  die  haer  kan  ver- 
binden tegen  en  inprejudidtie  vande  gerrouwuheic 

en 't  recht  van  Vafïallageen  onderdanigheit,  t<>tde 
welke  de  nature  haer  heeft  verbonden  en  verfchul- 

dicht  tegen  den  Prince,  binnen  den  landen  daerfy 

«rehoren  zijn.  Sijne  Majefteit  willende  haer  ver- 
klaren fijne  intentie  ,  belaft  van  gelijken  allen  fijn 

onderfaten  van  wat  qualiteit  of  conditie  datfe  zijn; 

en  degenedie  fijn  in  dienfte  vanden  voornoemden 

Hertog  ,  haer  te  vertrecken  en  weder  te  keeren  in  die 
Coninkrijk  ,  mede  vijftien  dagen  na  de  publicatie 

van  defe tegenwoordige  Ordonnantie,  gedaen  inde 

voorfchreve  Armeyen  .  op  peine  van  geftrafr  en  ge- 
tradteert  te  worde»  ,  fo  in  h>re  perfoonen,  als  in  hare 

goederen,  als  mifdadige  van  I  efse  Majefteit  aen  'teer- de hoofr. 

En  ren  einde  niemant  oorfake  van  onweren- 

febap  prerendere  ,  fijn  Majefteit  wil  dat  defe  O
r- 

dom  antie  by  getuit  van  de  Trompctre  fal  u orden  
; 

gepubliceert  in  fijne  Armeyen  ,   aengeflagen  in  de &  3J  tt  ftra 
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ftraten  der  principale  Steden  naeft  de  landenvan  den 
voornoemden  Hertog  gelegen  :  Bevelende  allen 
Officieren  en  onderdanen  de  fel  vete  onderhouden 

en  doen  onderhouden  en  rigoreufelik  te  doen  ftraffen 
den  overtreders  vandetèlve.  Gedaen  tot  Lyons  den 

re  Augufti,  in'tjaer  1600,  Ondertekent Htnry. 

En  noch  leger 
De  NemfvtUe. 

&t  $ecte  SBmbafiabeuc  Serffens?  Heeft  aen  De 
©eertn  Staren  43enerad  uit  Epon  geftfijeben  Defen 
naboïgenDen  D?tef  /  möoubenDc  atë  boiot : 

MYN  HEEREN
, 

Den  Pay*  was  gebroken  zedert  den  feften, 

«t<ef 
banton 
■mr 

«cetjen/  om  de  demolitie  van  het  Fort  van  Sr.  Catherina, 

SnuSt     ̂ ^^cht  do<>r  commiffie  van  den  Conink  en  daer 

Xpon      tegea  geprotefteert ,  van  contraventie  tegen  de  con- 
tiene     cluöe  van  den  pays  by  den  Legaet  j  die  fich  dies  te 

tfalïo'i  mect  daer  <loor  verongelijkt  hield  ,  om  dat  diege- 
'daen  was  tot  faveur  van  de  ketters  ,  fo  welals-de  be- 
veftinge  van  het  predicken  in  defe  Stad  ,  terwylen 
dat  hy  daer  was ,  en  de  belofte  van  den  Heer  van 
Bourg  gedaen  aen  den  Heer  van  Boiüe  Hugenoot, 

den  welken  hy  oochtans  d"  oogen  gefloten  foude 
hebben ,  foraen  hem  voor  de  twedemael  niet  hadde 
gcinterefleert  in  het  hooft-ftuck  van  fijne  handelin- 

ge  :  Heden  isdefen  breuke  vetnieut,  en  d'cerftere- 
folutie  van  de  Pais  in  fijn  geheel  geftelt,  door  dien 
dat  den  Conink  de  demolitie  den  toeval  wijt  van  het 

vuir,  't  welk  in  het  kruit  binnen  't  Fort  gekomen 
was,  fpottende  alfo  met  de  faveur  dien  van  Geneve 
beweren ,  dewelke  by  nochtans ,  fo  wel  als  die  van . 
Bern  ,  ten  tweedenmael  en  met  expreffe  claufe  in 
fijn  proteöic  genomen  heefc ,  niet  ter  oorfake  van 
haer  Religie  die  genoegfaetn  was  om  hen  daer  van 
uit  te  fluiten,  maer  aiieenlik  in  confideratie  van 
fijnen  ftaet;  waertoeden  Legaet,  verfien  met  feer 
breede  volmacht ,  liever  heeft  willen  verftaen ,  dan 
fijn  autoriteit  te  Romen  te  verfwacken ,  door  een 
nulliteit  van  legatie.    De  fommiere  conditien  van 
den  Pais  zijn,  dat  den  Hertog  aen  den  Conink  over- 
laet  Brefle  ,   Bugu  en  Bcrromey ,  grenfende  aén  de 
Rholne  tot  Geneve  toe ,  voorliet  Marquifaet,  en 
de  landen  van  Santal ,  met  hondert  duifent  kroonen , 
te  betalen  in  twee  termen,  binnen  drie  Maenden, 

te  rekenen  van  den  dag  der  ratificatie ;  d'artillerie 
over  defe  fijde  van 'tgebergte  blijft  deaConinks,  ge- 

lijk die  van 't  Marquifaet  des  Hertog- Bourg  geeft 
fich  over  inden  ftaetdaer  in  isy  teMommeillan  fal 
gene  artillery  noch  munitien zijn  ,en  de  paffagie  ach- 

ter de  Sluife  blijfc  den  Spangiaerden  fonder  fortifica- 
tie.  De  pretenfien  van  Nice  worden  aen  de  occafien 

gereferveert  tot  een  nieuwe  openinge  van  oorloge, 

gelijk  ook  die  van  Navarre'tquseftis,  daerom  dat 
de  vyanden  in  't  befit  van  dien  bly ven ,  dewelke  altild 
'tfelve  recht  hebben,  als  fyderden  wil  toe  hebben. 
Men  voed  fich  met  net  verwachten.  Sondag  verle 
den  prefenteerde  ik  U.  E.  brieven  van  geluk- wen- 
fching  aen  de  Coninginne,  dewelke  daegste  voren 
was  bericht  geweeft  vnn  den  antwoordeby  den  Co- 

nink :  Ik  gaf  haer  kortlik  te  verftaen  U-  E.  blyfehap 
in  hare  alliantie ,  verlangen  van  nakomelingen ,  aen- 
biedmg  van  hanthavinge  ,  U.  £•  dienden  aen  de 
perfoon  van  den  Conink  in  fijn  nood  ,  den  intereft 

van  defen  ftaet  by  U.  £.  behoudeniflTe,  d'affe&ie 
die  fijn  Majefteit  U.  E.  draegt  »    fijn  byftand  ,  de 
magt  van  U  E  vyand  vreeflik  voor  de  geheele  Chri- 

.  ttenheid,  U    E.  goede  refolutien  tot  befcherminge 
van  uwe  recht veerdige fake,  defwakheit  fonder  on- 
derftanr  ,  de  verbintenifle  met  Engeland  ,  en  de 

oogenfchijnelijke  fcheuringe  ,  't  welk  U  E.  ellen- 
den noch  meer  belwaerde,  en  tot  befluit  t  dat  fy, 

voortaen  deelachtigh  zijnde  d'intercften  van  den  Co- 
nink en  fijnen  ftaet,  haer  U.  E.  affairen  wilde  bevo- 

len zijn  laten.  d'Antwoord  was,  dat  fyU.  E.  dien- 
ften  indachtig  fouden  hebben ,  en  fo  hier  voren  den 

Conink  alleen  U.  E.  geholpen  had  ,  dat  U-  £< 
voortaen  twee  goede  vrunden  in  Vrankrijk  hebben foud. 

Daer  is  tijdinge  gekomen  aen  den  Conink  van 
het  ontflaen  van  de  gepretendeerde  Conink  Don  Se- 
baftiaen,  vooraltijd  gebannen  binnen  eenendachte 
vertrecken  uit  Venetien,  en  binnen  drie  uit  haer 
gebiet,  hy  heeft  de  wee  h  van  Liverne genomen,  ge- 

,  affifteert  van  veelc  Portugyfen,  en  Don  Chrifto- 
phoro.  Den  Conink  hetfeer  my  van  gefproken  over 
fijn  maeltijd ,  maer  in  dier  voegen  dat  hy  betoont 
meer  te  begeeren ,  dat  de  Coninginne  van  Enge- 
landenU.E.  fich  daer  mede  hem oeyen,  teroorfake 

van  haer  macht  ter  zee,  danhy;  en  dat ,  't?y  waer 
zy  of  vaiïch ,  men  fich  daer  mede  moet  behelpen 

om  te  trachten  fo  wel  Portugaelals  d'Indien  te  doen 
opftaen  :  hy  foude  in  fijn  particuliere  vreele  hebben 
van  het  befluit  van  fijn  Pais  te  veranderen. 

Infgelijks  is  hy  verwitticht  van  negen  galeyen  en 
vier  fchepen  te  Nice  gearriveert ,  met  800.  (o  Na- 
politanen  (o  Sicilianen  ,  om  den  Hertog  te  dienen 
fo  de  pais  niet  gemaekt  wiert.  Wy  hadden  gelooft 
ophet  eerfte  gerucht,  datdit  Spangiaerts  waren  ge- 
ordonneert  om  te  fcheep  tegaen  tegen  U.  E.  en  twy- 
felen  noch  of  fy  pafTeren  fullen  met  het  Regiment 

van  Fuentes ,  na  't  volbrengen  van  defen  pais.  Den 
Prefidentjanin  is  van  den  Conink  belaft  geweeftden 
Prince  van  Joinville  te  brengen  van  fijn  refolutie 
van  met  Ruiterye  te  trecken  in  de  foudye  der  Eert»- 
Hertogen ,  en  fo  hy  niet  en  week  voor  fijne  rede- 

nen ,  hem  te  verfchricken  en  te  arrefteren  roet  au- 
toriteit ;  tot  welken  einde  de  commiffien  daer  van 

gefonden  zijn  aen  de  Procureur  Gcnerael  te  Parijs. 
Het  verbod  van  de  manufacturen  der  buitenlandfe 

fijde  is  herroepen  ,  middelende  tien  duifent  Cronen, 
welke  die  vandefe  Stadbetaelt  hebben  aen  den  Co- 

nink, maerineffed:,  door  dien  dat  hy  alle  jaren  ver- 
loor aen  't  recht  van  de  Domaine  meer  als  honden 

duifent  gulden ,  en  niet  bevonden  heeft  dat  het  nut  en 
profijt  van  de  fijden ,  die  binnen  fijn  gebiet  gewerkt 
ofbereit  worden  ,  over  een  quam  met,  de  beloften 
van  die  van  Tours» 

Mijn  Heer  den  Grave  van  Soiflons,  Lieutenant 
Generael  van  den  Conink  in  defe  Oorloge,  is  heden 
te  poft  verreift  na  Parijs  met  verlof.  Al  het  Hof  begint 
ook  te  vertrecken.  Mijn  Heere  de  Rhofny  fal  op 
Donderdag  wech trecken,  als  debevefting  van  den 
pais  uit  Savoyen  gekomen  fal  zijn.  Ik  fal  met  hem  of 

'  ftraksdaer  na  (nochtans  nietten  fyden  Legaet  ver- 
trocken  zy ,  )  fpreken ,  om  te  fien  in  de  conclufie  van 
den  ftaet  wat  forge  hy  dragen  fal  om  U.  E.  E.  by  te 
ftaen,  want  fijn  Maj.  heeft  my  daer  aen  geremitteerc 
( of  gewefen.)  Ik  bidde  God  den  Schepper  &c. 

WP  fuiicn  ijtcr  een  feer  b?eemDe  fafte  berbaïen 
't  toeih  Den  Coninu  gar oh  ban  &cfjot!anD  /  tn  Defen 
jarc  1600.  tn  De  maenD  Dan  3f  uguflo  toeöerbarcn  10: 
3!an  en  38leranDer  /  <©eb;oeDer0  /  «ö^aben  ban 
45auna  in&cbotlanD/  tnicntf  ©aDerDp  tjjDe  ban 
De  mfoDer- jarf  cfief  t  Des?  Coninbg  /  bp  giu^itie  toa* 
onffjalfl  getoo?öen  /  en  föne  ooeDecen  geronfffaueert: 
maer  De  Coninu  tot  ftjne  jaren  oe&omen  3önDe/ 
beeft  De  ooebecen  uit  De  conftfcatie  ontflaoen/  en 
rjoeöer  oegebenaen  gjan  Den  outfien  fone  ban  Den  ̂ oi.4,. 
boojnoemDen  <5?abe  ban^Baurla/  en  bem  en  fijn  Jfn&* 
©?oeDec  3CleranDec  tDeDeromgeffeltfnbaec  eeceen  "5L», 
reputatie/  enbaDDeDen  boo?fcf)?ebe3[an  gemaebt  rmn  ha 
<6oubemeur  ban  #ertö/  böf  franfe  mplen  ban  ̂ itew 
DeiöConinlüBi^alleijS  banjpablanö/  öcConinb  ban  jEJiE 
finne  üiefenDc  om  ter  jachtte  rpDen/  fiebbcnDe  fijn  rmcia 
jatf)t-öoo?n  aen  Den  $*W  en  oereet  toefenDe  om  met  ̂ Dt*e_ 
een.ge  ban  fijn  jpamllte  ter  jaebt  te  rpDen  /  fo  quam  £r 
alDaerDenboo?f5.$SIeranDer/  Den  lonrjflcn  <0?abe  ̂ aurM 

ban  <6aurta  /  en  troa  Den  Confnb  aen  D'een  3öDe  /  en  |£üeu^ feiDe  Dat  Op  bem  een  fecreet  DaDDe  te  rommuniceren  /  §3 
'ti»elb  bpnocfi  fijnen  outfien  b?oeDer  norb  eenicb  t»mé. 
menfrö  ter  toerelDBaDDetoilknontDccfeen/'ttoel&e  **" 
toau/ Dat  fipDoo?  een  onbebent  perfoon/  toas»  bomen  £5; 

te 





3£*  om^vm^a  v*a  tftn  //raefran£auriae/iz>_vi  ̂ wX/-.^//).-/;^  &cjf<& T   t&rurgl van  (ScfciAZk »oy&?aie  «/-«)J3«^öA^Xi  J  ynn.tyusluj,  in  téfcarxfo* 





JOO. Vervolg  van  de  Nederlandfc  Oorlogen. 
tmmn  ban  cenen  grooten  fcïjat  ben  Coninft  toefto 
nlenbe /  baer  mebe  ben Coninft fijn felbcn  foube  non» 
nen  ontladen  en  benden  ban  alle  fijne  fcftulben/  en 
fijne  faften  tn  een  goeben  (tant  (tellen/bat  ijp  ban  Dien 
ferjateenige  dueften  bangoet  fuiber  gout  tjabbege- 
fien/ en  ftabbe  mibbel  gebonbenombienperfoonen 
ten  feftat  tn  fijne  maeftt  te  ftrpgen/  en  ftabbe  nen  per- 
foon  en  Den  feftat  opgefloten  in  een  ftamer  nrtftutë 
ban  fijnen  outflen  O?oeDer/(0jabe  3Jan  boo2fcft?ebe 
binnen  De  &tab  ban  f)ertft/  maer  Dat  bp  b?eefbe 
mt  fijn  outfie  b2oeber  tot  fiennifle  ban  Dit  feercet  fou* 
Degeraften/  en  ftem  meeder  maften  ban  Denman/ 
en  Den  fcïjat  /  tot  groot  naDeel  ban  fijne  Jlfèajefteit  Die 
Jjetrecnt  baer  ban  toe  guam/  beftalben  Dat Hp  Dan 
ooft  beedeftcn  fouDe  blpben  ban  De  recompenfe  Die  bp 
ban  fijne  jRa  jeflett  toag  bertoaebtenbe  /  fo  toanneer 
ftp  ftem  Dien  fcljat  tn  fönen  ftanben  gelebert  fouDe 
ftebben.  g^e  Coninft  toag  in  ben  eerden  bol  berjcftel; 
bene  gebaeftten  /  maer  fienDe  Dat  lip  fijn  contenantie 
pielt  en  fonbec  tenteren  fpjatt  /  enftooec  bat  ftp  De 
toaeefteib  feibe  ̂   fo  beloofDe  bp  Dat  als*  fjp  een  ure 
of  ttoee  gejaegt  fouDe  ftebben  /  ftp  fijnen  toecb  op 
$ectb  fouDe  nemen/eer  ftp  na  ipaftlanb  fouDe  fteecen. 
5©e  Coninft  omtrent  i  o.  uren  boo2  mibbaeft  een  ï^ert 
gebangen  ftebbenbe  /  fleiöe  De  rede  ban  De  giarftt 
tyt  tot  fanberbaegö  toe/  De  jonge  <0?abe  toaö  eens*  te 
$ertb  getoeed/  en  toeberom  gefteert  na  Den  ConinB/ 
feggenbe  tegen  Den  ConinB  Dat  lip  bseefDe  Dat  fijn 
boeDer  fouDe  getoaer  too?ben  Dat  ftp  öten  man  en  Den 
febat  baer  ftp  fijn  Ifêajedeit  ban  gefeit  ftabbe  opge* 
floten  ftabDe/  en  fofulfts*  gefcftieDeDatftp  ban  Den 
Comnft  Defen  Diend  öte  fip  met  fulfte  fo?gbulbig* 
ijeit  boo2genomen  ftabbe/met  fouDe  bonnen  Doen.  wt 
Confnb  feiDe  Dat  ftp  boo?genomen  ftabbe  batelnft 
na  ©ertft  te  Bomen  /  en  fonDer  rappier  of  $onjaert 
bp  bem  te  bebben  /  maer  alleen  fijn  giacftt-  ljoo?n  aen 
ben  fiatë  en  bp  bem  fiebbenDe  alleen  Defe  peeren/met 

14. of  if.ban  fijnCbellutben/  betoelftemetftemaf; 
traben  enteboet  gingen/  en  Dacfit  nergens?  op  ban 
pm  befen  fcfiat  teftert;  aiöbe  ConinB  bp  be  &tab 
jnuam/  fo  f$  ftem  43?abe  gjan  ben  outden  <©aucia  te 

gemoet  geftomen/  feggenbe  ban  bes  Contnfto'  ftomd* ntetgetoeten  te  bebben/  toaecom  ftp  ftem  geen  fon= 
terltnge  goet  ontftael  foube  Bonnen. boen/  bat  ftem 
leettoag/  be  Comnft  nam  beejecufe  boo?  goet  aen/ 
en  na  bat  ben  &omnft  foberliB  genoeg  getracteert 
boass/  bèbt  ftpbe  tafelen  beeften  boo?  ben  ï^ectoge 
baniemnor  enCtëabebanïfêacce/  eneemgeban 
Baec  gefelfcbap  in  een  anber  ftamec/ latenbefftn 
b?oebec3flleranbecbpbe  ConinB/  De  toelfte  ftem  liet 
bunftennube  ceebteuee  geftomen  te  3ftn  bieftpfocb- 

te/  omfonenbecbloeBtenaenflacbtn'ttoecft  te  del- 

len /  feibe  tötten  ConinB  battet  goet  tóace  $  nu  t'  fa* men  alleen  gingen  om  ben  febat  te  fien  /  en  ben  man 

bieb  ftp  mebe  opgefloten  ftabbe/  baer  toe  bp  licfttelija 
bnfenteerbe/en  uitte  bainer  gaenDe  leiDeftp  ben 
&oninfe  D002  een  febcne  <©alöerpe/  batt  ban  bp 

ï!52  Jot  ',!lün  mcn  o^omen  5ijnbe/fteb  bie  uhxn outden  bioebcr  in  ftanDen  gcdelt /  en  u  en  utoe  b2len^ ben  tn  meerDer  ecre  en  reputatie  gedelt  Dan  npliüben optgetoeedftebt/  ihücnutoenConinh  en  peere/  es 
gp  $nt  aló  een  Cl)2iden  opgeboet  /  onöer  ecnen  mee= 
der  Die  u  met  fteeft  gcleert  Dat  gp  utoen  P2infefout bermoozDen  /  toat  fult  gp  met  mijn  D00D  gelomnen  i aiiljebbe  lunDeren  tot  erfgenamen/  mijn  bolhfal 
u  en  utoe  familie  t'eencmael  uitroepen/  fo  Dat  ban u  geflaebte  niet  anDcrtf  fal  oberblpbcn  Dan  cene 
fcoanbelijhe  geöacbtemfTe/  beel  beter  löljct  nepaf* 
feerDe  te  bergeten/  en  Dat  too  gaen  ban  Daer  top 
gebomen  3pn/  ubelobenDeop  ̂ inccltjüc  troutoe/ 
bat  tn  bet  niet  fal  to?eben ;  ben  toegemaehten  moo2- 
bec  genaemt^nbjeatf^enrirf*  Die  eenicb  beujint 
OaDDe  ban  a?abe  gian  ban  <©auria  fijnen  b?oe* 
bec/  toa$f  fo  berfcft?iüt  en  berbaed  in  fijn  gemoet/ 
bat  ftp/  obermitjs  be  pfcOelftBljeit  ban  fuift  een 
baeb/  feftubbeen  beef  De/  en  feonöe  (jemniet  roe* 
ren  noeft  ftanben  nocfj  boeten  betoegen/  ftoetnelljp 
een  derft  mantoatftocl  getoapent  en  een  pongaert 
inbe  ftanb ftabbe/  maer  bet  beliefbe«©ob  bemfftii ftracftt  te  benemen  /  en  tec  contcarie  ben  Comnft  te 
beefterften  en  t'encourageren  /  fo  bat  beie  ttoec moojDenaecsai  ftem  niet  ftoiiDen  eentclifing  bercbaDi* 
gen.  ̂ tec  en  tuffeben  quam  ben  outden  <©auria/  en 
feibe  tegen  ben  ̂ ertoge  ban  Hemnor  en  ben  <©2abc 
ban  Jfêarre/  bat  ben  Coninft  te  peerbe  gcfeten  en 
een  anber  $oo?te  uitgereben  toaiet/  ben  sjertog 
geftomen  3ftnbe  aen  be  $oo?te  /  berdont  ban  ben 
$o?tier  bat  ben  Coninft  norD  binnen  toatf/  baer* 
om  bleef  ftp  noeft  baec  fonbec  eenieft  becmoeben  te 
bebben  ban  bat  ben  Coninft  in  fobanigen  noob  en 
pectjeul  toa$7  ben  jongden  <0aucia  Ijklt  ben  Co^ 
ninft  befïoten  /  fonbec  ftem  eenieft  leet  te  Bonnen 
boen  /  of  te  befeftabigen  /  maec  D002  ben  bingec 
<*3ob$  gebtoongen  3ijnbe/  bcefUt  t)v  /  einbelftft  geboot 
ftp  ben  Coninft  bp  ben  moo?bec  te  blpben/en  ftem  ftiU 
Ie  te  bouben/ tot  bat  ftp  foube  toebec  fteecen  ban  fij= 
nen  outden  b?oebec/  bieftp  noeft  toilbe  gaen  fp2e» 
Ben/  met  conbitte  bat  be  Coninft  geen  benderö  fou* 
be  openen/  nocb  tot  fijn  bolft  roepen  batbpinpe* 

rijftel  toass/'t  toelft  ben  Coninft  ftem  folemnelnft  mo(t 

3toeeren. IBaerfoftaedtien  jongden  <6auria  uit  liet  Cabi* 
net  en  naede  ftamer  toa0/  fo  greep  ben  Coninft  r ou* 
cagie/  en  geboot  2dnb?ea!S  ̂ enrirft.  ben  toegemaeft* 
ten  moo^benaer  bat  ftpbe  bendere  foube  open  boen. 
55en  moo^bec  toasfben  Coninft  eeniebfinö  geftoo?- 
faem/  enbebe  be  bendere  ten  balben  op  /  baer  op 
be  jonge  <ö5auria  toebertnbe  ftamer  rjuam  /  en  feibe 
tegen  ben  Coninft  bat  ftp  mod  derben  /  en  toonbe 
ben  getoapenben  ̂ enricf3.  een  3ijben  bant  om  be  ar* 
men  Deö  Coninftjs  te  binDen. 

^©efe  fcbelmen  ftaDDen  in  Den  boDem  ban  baec 
fiabinet  een  ftoile  fcbuilplaetfe  toegemaeftt  /  en  met 

bop  bebeeftt/  om  De0  Comnftö  licbaem/  aio"  fp 

% 

ie  beure  tocfïoot/  en  ben  Coninft  nócb  boo?  b?le  bembernwoat  fouben  ftebben/boo2  eerd  baer  in  te 

Barneet  geleit  Ijebbenbe/  bieftp  telftenö  toefloot/ 
ennuamen  Doen  aen  cenftabinet/  toaecin  ftp  feibe 

ben  feftat  te  toefen/  en  baec  tn  ftomenbe/  fo  toonbe  ftp 

be  Comnft  eengroot  derft  getoapent  man/  bk  ftp 

ijaer  bedelt  ftabbe/  om  ben  Coninft  tebermoo?ben/ 

en  Uibt  tot  ben  Coninft/  nu  moet  gp  decben/gebenftt 

u  niet  be  moo? b  tU  gp  gebaen  ftebt  aen  mijn  ©aber/ 

be  upcei^  nu  geftomen  batiftmp  baer  ban  to?eben 

fal/  gpmoetnuderben/en  tooeft  mttfbten  ftjn  pon^ 
naectuit/  ftem  bie  d^Henöe  op  fijn  fteele. 

^eContnftfeec  berbaed3pnbe/  ( gelijftmen b
en- 

«en  ban;  fienbe  in  plaetfe  ban  be  feftat  baec  WW"
 

Sar»  gefeit  ftabbe/  niet  anberö  ban  een  pfbft  beelb
  beö 

Soobi  /  feibe  tot  bem  met  focte  tooo?oen :  b2tenb  toat 

Jai  u  mfln  boob  belpen  *ift  bebbe  fulften  to?eetlj
eu 

aen  u  noit  berbtent/  toant  aengaenbe  utoen  naDer  Di
e 

iel  afó  tft"  onDerjaricl)  toaö  geöoot/  bp  toegen  ban 

«auliitf i  /  en  alle  3ijn  goeb  /  lanben  en  ̂eerlijftfteben 

^iin  mijn  toenctoefen  m  berbeurt/  en  obectutcljt  ba
n 

gecommtt^êrt  te  fteböen  Chmenlaef*  Majcüati
s: 

V.  Deel. 

toecpen  /  om  ba^  mifDaeb  onbeftent  re  bouben  onbec 
't  becbjoogbe  gras?  of  ftop ;  5^e  Coninft  Uo2enbc  bat 
ftu  ftem  be  armen  binben  toilbe/  feibe :  ©erraber  gp 
fult  liegen  en  fult  mp  be  armen  niet  binben  /  ift  bebbe 
al0eenb3P$ancegeleeft  /  ift  fal  ooft  decbeninb2p*  ̂ e€oi 
fteib  bejf  licbaemei  en  be$  gemoed/  en  fienbe  bat  mnfu, 
^auria  fijn  rappier  toilbe  treeften  /  fo  bloog  bp  bem  in  otoot 

toeenbielt  ftem  fo  bad  bat  ftp 't  niet  ftonbe  uittrec*  *"wu 
Ben  /  en  met  b'anbec  ftant  batte  ftp  ftem  bp  be  ftrage/ 
en  ftielt  ftem  daenbe/  <0auria  greep  ooft  ben  Contng 
aen  /  en  gingen  alfo  maluanberen  te  Beer. 

Cen  laetdcn  troeft  bem  ben  Coninft  tot  bp  een 
bender  bat  ftalf  opentoasv  en  riepfeec  tuibc/  tot 
ttoee  of  bnereife  toe/  berraeb/berraeb^  ben^ertog 
ban  ïemnor  /  en  ben  <ö:abc  ban  /Darrc  Benben 
be  (temme  be^  Coninftö/  en  liepen  baedig  na  be 

plaetfe  toe  ban  baer  ben  Coninft  opnegacn  toaö  in  t\c 
ftamer  /  ban  bonöen  bc  Deure  bad  gefloten  /  neten 

bamersf  en  anber  indtumenten  ftalen  /  om  bc  beure optebjehen.  _.  ^.. 



66^ 
Het  fêven  endertigfte  Boek. 

iéoti 

<£entgc  €DeHufbett  grepen  Den  outfïen  «Bauria 

den/  Dc'toeiftcDc  uttftomfte  ban  fijn  conjuraticber* toaciueDc/  en  een  goet  gelact  toonöe/  (jptoaSDoe* 
maeisfoflerft  Dat  Bp  uit  baer  banöen  geraeftte/  en 
metten  boojnaemtfc  ban  fijn  aöneremen  gmftrefol* 
beren  töatfp  Doen  fonïren.  3&enEefer  macb  beben= 
Ben  intoat  ftoarïgOcDcnDat  Denïsoninft  DocmaelS 
toas  /  3i)nöe  fonöcr  eenige  toapenen  tegen  eenen  ber* 
tooeDen  berraDer  öie  toelbeDeftt  toasJ/  en  offenfifbe 
toapenen  (jabbc  i  DieS  niet  tcgcnftaenDc  fo  toert  Den 
berrabec  genootfaeftt  tot  bulpe  tegen  Den  Coninft  te 

roepen  /  fijnen  toegemaeftten  moo?D*naer/  Detoclfte met  bebenüe  fïemme  feiDe  Dat  bp  ïjem  niet  ftonöc 
ïjclpen/  ftcm  begcbenDe/  in  Defen  alarm/  fo  ftouit  ten 
ïaetffen  een  jonft  <£öelman  genaemt  üiamefep/  Die 

onlanr  te  b02en  $agie  in  't  buis  ban  Den  Utoninft 
toasgetoeefr/  Doo?  eenen  anDeren  trap  tot  De  ftamcr 
Daer  fijn  meefter  fïi  befloten  geïjouöen  toiert. 

t|P  ftaDDe  Doe  een  ̂ pertoer  opDcbuifl/  en  bp 
raeftte  Daer  in  en  fag  Dat  fijnen  f&2ince/  De  toelfte 
flerft  toas  en  in  fijn  bode  Dertigfte  jaerflet  rappier 

S!S/W  banöcn  jongen  «©auria  getoonnen  fiaDDe/  Doe  liet te  ber«   fJPfnnen  bogel  baren/  en  biel  Den  berraDec  mette 

pongaertaeny  De&oninftDfe  tri'ttoojftelengetoaer 
toas  getoo?Oen/  Dat  Den  berraDer  gelja*naft  toas 
met  een  onDerroft  /  Diemen  met  rappier  noiftpon* 
gaert  nonöe  Doö2freften  /  riep  ftamcfep  toe :  freeftt 
Ijem  beneDen  Den  (©noerroeftv  iftfalfjem  ba|tïjou= 
Den/  en  greep  gem  in  Den  arm.  ftamefepgaf  fjem 
D2ie  ftcfien  onber  in  Den  buift  /  Daer  ban  Den  berraDer 
(lerf/  en  De  Coninft  fieel  bebloept  toerDeban  Des  ber* 
raDers  bloeö. 

<£enanber  €Deimanban  DesConinjt  ftamerge* 
noemt  €fiomaS€tefftin/  eneeniBeDicön/  toege* 
naemt  J£eriS  /  toaren  ïlamefep  gebolgt/  5ijnDe  maer 
D?ie  met  een  ftnecfjt  ban  een  anDer  €öelman/  met 
Den  «Eoninft/  fiet  foguam  Den  outflen  gjan(©rabe   GodêeWaertdeConlngen,  dUopheM betroWVen, 
ban^BaurtainDenamer/  fcijuimbeeftenoe  ban  bit*  inpericVLe»,  en  infWaerbenoVWem 
terbefD  en  bol  Defperatie/  foomDat  öpfijn  b?oeöer  aLs  uCobdenfeftenWeL  heeft  beVonden, 
ïiaer  DOOD  fag  leggen  /  alS  OOK  Om  Dat  tp  fönen  aen*    Die  van  zlln  V Handen  kaefi  Was  Verf  Londen, 
(ïag  te  niet  fag  genomen/  fip  öaö  een  Ijelmet 

©e  Co* 
Ülttlft 

ftrrjGÖt 

taDctfe 

tiecjS 

iraer- 
baaU 

öc. 

en  foeftte  met  eenige  €obenaers  en  ̂ toarteftonfie* 
naers  te  bcraeeren  /  om  Daer  Duibelfe  uonften  te 
leeren/  enDoo?  Der  fêteer  bulpe  tot3tjn  Doornemen 
tegeraften/  DaermeDe  fjpmeenDe  allefijnftoarigj» 
IjeDen  te  oberftomen.  gfn  Defe  fcbole  toaiss  Jjp  gebjo?? 
Den  een  ban  De  gebeinfle  luiDen  öcss  ?8crDDoDem!S/ 
Dem  Diermaten  atcommoDerenDe  na  alle  <©eeflen/ 
Datter  niemanD  entoagofttp  öeDjoog  bem  ItcfjteUj- 
ften/  nochtans  toerb  Ijp  eïnDelijft  injijne  liften  ge* 
bangen.  jjfèen  bonD  in  5ün  ücurfe  beele  rOaractercn/ 
en^oberfe  5figupren.  3ilengaenDe  befteen/Dicijem 
«amefepgaf/  Daer  öpplat  DooD  afbleef/  Daer  ban 
liloepDeïjpniet/  fo  gefeit toert/  Danna  DatmenDe 
Cöaracteien  uit  3ün  bcurfe  getrornen  FjaDDe/Daer  na 
toerDe  grote  naerftigfjeiD  geöaen/  om  goeDe  info?* 
matie  te  benomen/  enDefcfmlDtgete  flraffcn  ifêen 
Öeeftooft  inalleftcrftcn  pnblijïic<©anftfeggtnge  ge* 
Daen  /  enioboo2t$f  ooft  eenen  Slaerlpfcn  ̂ anften 

5pecfl-Dagin^cl)otlanD  op  Den  brjfDen  2lugu(li  na 
Den  «OuDcn  ftijt  ingefet/  om  <i3oD  te  Danften  ban  toe» 
gert  DefebecloJTiageenbeöouDenifTe  De.ö  Coning& 

Jaer-dichtop't  felve  Feit. 

lanenALeXanden'GraVe»  Van  GaVrlaln  SCkot- L.and, 

VVILLenJe  JenConlng  VerMoorden,  BLeYen  doet 
t'haerderfQhant . 

Ander  Jaer-dichc. 

Conlng  }aQob  defefte  Van  SChotLaxt  VVys, 
VVeri  MlraCVLeVs  VerLoft ,  daer  Van  God  fit den  frySt 

Noch  een  ander. 
op 

fón i  öooft/  
en  inelfteïjanD  

een  rappier/  
met  feben ofaent  

Dienaersf/  
De  jloutfte  

Die  fjp  BaDDe  
en  met 

Baer  getoeer/  
menfjooiDeuit  

fijnen  
monD  

niet  Dan 
bloeften  

en  p?oteflatien  
ban  Den  Koninft  

aen  ftuc- iiente  
fjoutoen/  

met  alle  Die  in  De  Kamer  
toaren/ maer  <5oD  toilDe  

Den  fóoninft  
falberen/bermeerDer* 

De  bem  fijn  tourage/en  
ïtamefep  

rrjneüeOenDigfjeiD/ 
fo  Dat  bp  Den  <t5rabe  

aentaftenDe  
/  fjem  met  fjet  rap= 

^ier  fijns  taoebettf  
Doo2'tiijf|tacft/  

DatDP  
DooD  ter aerDen  

biel  /  Dicjef  De  anDere  
mo02Derö  

De  bluclit  
na- 

men en  liepen  
De  trappen  

af  al  beel  raffer  
Dan  fp  Daer 

opgeftomen  
toaren/  

eenige  
banDeïjaretoerDen  

ge* 
cjuefi/  

en  eenige  
DooD  geflagen/  

Den  toegemaeftten (Foi.  /o)  moó2Denaer  $CnD2ea0  i^enriftf5.  IbierD  gebangen/ 
Detoelfte  in  De  gebanfteniffealleDeparticulariteiten 
banDeconiuratieontDeftte.  ^n  Defe  laetffe  raDoul? 
Ité/  fo  DeDeDen^ertogebanSennor  en  Den  v^rabe 

bon  JÜQarre/  uebentf  D'anDere  Dienaers  Dejö  Conings 
allegetoelD  mctfiamcrsJ/  bijlenen  laDDersf/  om  De 
Deuren  op  te  b2eften/  en  DenConinftte  bulpetefto* 
men.  |I5aer  ais  3P  Daer  in  guamen  /  bonDen  3p 
bcfOeDe  boo2fcf)reben  geb2oeDerjef  me2tSDooDop  De 

,  tolo*»c  liggen/  en  Den  Coninftljeel  beoloept  ban  Den 
blocDe  ban  Den  jongen  03auria  /  Die  in  3(jn  armen 
toatf  Doojfteften/  gelijft  top  bergaclt  beoliën/  Dies 
3P  berfcb2iftten  /  meenenDeoat  DenConinft  fcerge* 
tpietfi  toas.  I^p  bertoonoe  l)em  eerflelijft  Doo2De 
tocnflcr  met  een  olijöe  gelaet  Den  ganfeben  bolfte : 

t^aer  na  Ijem  3tenDe  in'tmiDDen  ban  al3ijn  bolft/ 
bid  ijp  op  3bn  ftnien  /  en  Danftte  <©oD  ban  Defe  uitne> 
menDe  berloffinge,  €nbp  feeerDe  Daer  na  toeDerte 
5f,iftlanD/  omtrent  De  miDöernacfjt. 
^e  «öjnbc  gjan  /  Die  De  ouDfte  ban  De  geb2oe 

Ders  toas  /  DaDöc  gcftuDeert  /  en  toaS  ban  ftloeft  ber= 
(lanD/maerfjebbcnDe  aitijD  inDen3inom3i)n  ©a 
DerS  Doortte  to2eften  op  Den  Coninft  Diebem  nocb 

Sn  Defen  jaré  i<too.  iS3Bnna/  Coninginnebanöf  <j£ 

<5cDotlanD  /  Des  öoo?f3.  <&oninn  SatobS  ̂ uifb2ou,  JJ7nBf 
toe/  fn'tföinDerbeDDe  beballenban  öarenttoeeDen&röor* 
3oon/  tegentooojDig  Coninft  ban  «ÊngelanD/  ê§cljot*  gjj 

lanb/  en  grlanD  i  en  iü  op  Den  HerfDag  (3Cnno  booi*  JnEVta,t fcf)2eben  na  Den  fïjjl  ban  ̂ cïjotlanD  /  öat  is/  öen  4.  Mnbtt* 

Sfanuarp/  1601.  $ieutoen  fiijl;  geDoopt/  enge* ***** 
noemt  CareL  ;cn  B ttnecbm 

Jaer-dicht  op  de  geboorte  en  Doop  van  Carel , 
tweede  Zoon  van  den  Koning  lacobus. 

CareL  Wert  geboren  en  gedoopt » 
Na  MetEngeLantV  aji  VerQnoopt* 

Diens  gehoor t  Was  den  Vader  eenVrotldlitge, 
En  de  SChotfChe  een  VerbLldlnge. 

<©e<©alepenDie3preDcrift,§pinoïa  op  3i)n  K°^n  ©e  *w 
en  abontupje  te  ̂ lups  ( in  ©laenDeren )  gebjaept  tm  &^ 
baDDe  /  nonDen  niet  beel  bpfonDerS  upt-reebten/  ais  ncraci 

Daer  een  goeDe  toinD  en  ftoelte  toaepöe  /  en  Dat  De  gfn  tot CoopbaerDerSen©i(ïcberS  met  goeDe  TOlogfcbe*  ̂ f/Bt 
pen  ban  Defe  ïanöcn  toerDen  getonbopeert/maer  ais  een  &a. 

m  ffil  geto02öen  toas  /  ftregen  fp  altemet  eenen  buit/  Jy <j jj» bpfonDer  fotoanneerDe  CoopbaerDerS  fien  te  berre  t0/tHf, 

ban  De  Conbop-fcDepen  begaben  of  bp  De  felbe  met  un« 
Dient  genoeg  bonben  blijbcn/  toant  Dan  feregen  fp 
licbtelift  eenige  ban  De  gene  Die  toat  berre  ban  oc 
Conbopfeftepen  toaren/  alfoDefelbe  bp  gebeft  ban 
toint  en  ftaimtc  fiaer  geen  onDerftant  nocö  fjulpe  non* 
Den  Doen/  maer  alfo  De  peeren  Staten  <0enerael 
fo  bele  mogelift  toas  Dit  foebten  te  remeDieeren  /  D^ 
ben  goetgebonDenDatfe  ooft  eenige  <0alepen  fouDen boen  maften  /  tot  toelften  epnöe  fp  tot  een  p?oebe  boo* 
eerft  tot  ̂ 02b2ecrjt  [jebben  Doen  maften/  een  <0alepc/ 

tanSfo  beele  goeDsgeDaenöaDDe/repföe  na  ̂ talien/  Die  genaemt  toerde  De  ftoarte  <©alepe  / 

en  toeröe 

*iï 
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ojci  boo:ficn  alDerfjanDe  amunltie  ban  <Oo?logc  en 
cel»  tyc!  gemomeext  metgrof  gefc(juten  brngfbolb/ 
fn  mag  omtrent  lang  46.  of+g.treben/JöaDDeop  15 
03etale  fiucucn/  met  Deel  fïeen-frticben/  enbeei 
roepers*  en  mufguettieriöV  De  roepens  toaren  fittem 
De  D;v  uoo^n^ifóuet-fcljcuten.  <Defe  boo2fc|)Kbe 
<0aïcpe  nu  gereet  3iinDe/  ia  ban  <©o?b?ecljt  afoc 
naren  /  en  in  September  in  gcelano  gebomen/  cen 
lioperenDc  berfctjeiöcn  febepen  /  Die  Dan  Daer  boojts* 
na  ©wnïinjft  /  €ngelanb/  ̂ rljotianD  en  anDcr 
guartieren  toilOen toefen  /  in  SSeelanD  toefenDe/  öefc 
benfp  D2ie<ö3aicpen  Dan  &lup£in2;eegefien/  De* 
toclbc  een  <öo?logicftip  Daer  opCapitein  toaögja* 
ccb|H3ifI)iclf5.  obertoelDigtfjaDDen/  't  felbe  gefebojt 
tuffcöen  ttoee  <©alenen/  en  meenDen  't  felbe  a!|oo in  De  l$aben  ban  Der  ̂ Uipef  te  özengen :  maer  De 
ftoarte  oftalepe  Die  met  alDerbaefl  Dit  <©o?logirljip  te 
bulpe  gebcmen  i$/  beeft  fïer  getoelDicfi  tenen  De 
eene  »0a!epe  gefeboten/  fo  Datfe  Die  bp  na  fcbabelooö 
machte/  enmofl  fien  omtoerfj  teraben;  3£aerna 
10  De  5üjarte  <6alepe  feer  Dapperlife  De  ttoee  anDer 
<Mepen  Die  bet  &cnip  gefcfjozt  baDDen  na  geroept/ 
enfo  getoelDig  tegen  liaer  gefeboten  Datfe  gjetfróip 
mofien  berlaten  /  om  baer  felben  te  falberen  /  en 
alfo  beeft  De  3toarte<*öalepcDat  fcljip  ontfet/  en  De 
Djienalepen  3Ün  rot&lups*  ingelopen/  feerbefdja* 
Digt3tjnDe. 

<©c  l£ecr  gjufïinuies  ban  ,$aflfau  beeft  Den  29. 
5Sobemb2ts$  cenerploictboo?genomen/  om  Den  30 

'0natj)t0in  te  nemen  bet^bmtraetèfcbip/  leggen- 
De  boo?  3£nr toerpen  /  Daer  toe  bp  gebmpbt  Oeeft  €& 
pttem5!an<Êutöert3/  mette  Doo2f3>  3toarte  gaiepe 
en  15.  ̂ acüten/  Detoelbe  OP  baDDe  Doen  mannen 
met  bet  befte  bootf-bolfe/  en  met  ontrent  «2*  muf 

J  De  guettierjS  banDe5p02tenban  %\Ut>  en  SiefBentffioeft/ 
t  De   en3tjn  boo?  bp  <©ojDam  gepafTeert/Dicj;  beten  baren/ 
xfc'    fonDer  Daer  nn  te  febieten'  menenDe  Dat  bet  biet  ualie 
!pen  baerDerg  toaren/  Dfetel|ulfi  in  ©laenDeren  boeren 
uff-ei  metbictualie/  De  3toartc*©alepe  boo?  bp  <®o?Dam 
«&*  gepaffeert  toefenDe/  ftttft  terffont  Den  38Dmlrael 
Pi  boo?  in  gefeplt/  ennem  beblommen/  De  2öootfge> 

" m-  feilen  Daer  op  toefenDe  D00D  geffagen  /  fommige 
W*  fpjongen  buiten  boo?t  en  berD?onben/  bcbalbcn 
"•      ttoee  jongens*  DtefemeDe  b?arbten/  Die  baer  moften 

toefen  De  3eplen  en  allé  bet  baer-gereetfcbap  Datfe  al 
meDe  af  b?acbten/gebben  boben  Dien  nor u  ttoee  niem 
toe  iBart-fcfiepen  op  25?ufTel  en  ffêecïjelen  /  elbtf  op 
bebbenDe  bter  metale  (tut ben  en  anDere  pfere  ftueben/ 
en  al  't  bom  Daer  op  toefenDe/  meDe  genomen  en  \ 
noen  bnf  anDere  Jjeube-  febepen  Daer  op  elr  bier  ffêe- 
taleftutben  toaren/  entoegeruft  om  feonbopmebe 
te  Doen  /  met  Defe  arbj  febepen  3tjn  3P  be  Sebiere 
toeDeromafgebaren/  en  b?acfitena!fo  atljtenbijf; 
tig  IBetale  jiutben  45cfcbut!ö  Daer  ban  /  bebaiben 
eenige  pfere  en  fieen-ftur&eno  /   en  men  meenDe 
öat  Den  buit  Die  fp  baDDen  meerDer  toeerDig  toa0 

al«  De  galepe  uitgereet  geboft  ïjaDDe ;  De  Capucinen 
bic  Dit  crptoiftgeDaen  baDDen/  toaren  3Lcrjier/  S& 

rob  JBitbielf3.  «einier  De  Camp  /  &cbui!5  /  tn 
«3an  €utoer0.  3£en  HDmirael  giuflinu^  font  een 
ban  De  Catyteinen  Die  Daer  felfabp  getoeeft  baDDe/ 
namentltB  fieinier  Du  Camp  met  een  b?ief  aenDe 

Staten  om  De  felbeb?eeber  onDerricïjtingete  Doen/ 
met  toat  o?D?e  en  beleit  fulbjj  aileö  geftbiet  toa^/ 

Den  b2ief  toaj$  gcDateert  Den  30.  $obember  1600. 

«Pt  fiingocijt  boo?Hillo/  entoaiei  onDergefcb?eben 
©  IB.  €.  onDerDamge  Dienaer/  onDertcbent  Jufti- 
nus  de  Naflau.  28D2iaen  |tëae0  mtt- «Dmiraei  toa0 

Upgeballebpljetfcbip  met;  mt  «ömirael  fepip 

toa^  f«r  fcljoon  en  groot  /  leggenbe  bet  gefebut  D?ie 

boog  boben  Den  anDeren/  groot  omtrent  180  baten 

fo  groot  fraep  en  getoelDicb  /  Dat  De  geelanDersf  met 

ten  Dtergeliiftc  baDDen/  al0  De  galepen  boo?  «nttotr* 

pen  toaren /.blicfen  De  (Crompetten  gettoel  bebent 
f[»Dt&cn  Wilhelmus  van  Naflauwe  &c.  binnen 

3tnttoetpen  toasJ  'c  a(  in  roere  /  meenenDe  Dat  fp  ber* raöen  tonrm.  m .  .  „ 

©cConingmne  ban  CngelanD  b?oet  gemaeW  we^ 

Vervolg  van  de  Ncderbndfc  Ooi  [oi 

f  cnpe  Datter  onDer  De  peeren  Staten  Otnerae!  fcöer fmfber(tantgerefentoaO/  en  Dat  fp  Den  anöcrenmct 
)gen. 
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l.onöen  bcrltaen/  fotoel  D'cene  tegen  DMnDer/  oltf meDcp?obimtc  tegen  ̂ jobimie/  1aoobeeniaeb.n1 
De  felbe  tegen  fijn  <£rcel.  of  ren  minnen  tuffe beu  eci  11. ge  ban  De  felbe/cn  Doe  toel  Dat  De  teer  re  Cacon  «nent 

^v.iuiuMiuiiiitiut;;  UiUIUlCCfOClJt  Uit  Oetl  l)00f CC  I 
nam/  fo  toaó  ïjacc  Dit  foba|t  ingeDzubt  /  bat  fp  ban 
mecmnge  toaó  pemanDcn  ban  rjariii  't  toenen  aen  De peeren  Staten  «Öencroel  te  lenöen  /  om  ban  öe  felbe 
fabe  /  en  anDere  confiüeraticn  Die  fp  m  't  Dooft  rjaDDe te  fp?ehen/fulb0  Dat  De  boo?f3.  I9«re  Caron  geraDcn 
boutfifb  felbertcDifponcrcn  om  De  peeren  Staten 
ban  alle  bare  IDoi.  beDenbingeteonDemcljten/  ge* 
Itjbfp  fuÏBö  crnfïicr  op  bem  begeert  en  berforbt  baD< 
De/toaerombaerjRaj.  Den  felben  meDe  gaf  Den  na- 
bolgcuDe  b?icf/  lutDenDcal.Obolgt : 

MYNHEEREN.  {Mt,tJ 
Her  milhae^c  onsfeer,  dat  wyoccafie  heb.-    S?i»t 

ben  van  U.  L.  telchryvcnop  een(ub}edt,  waer  van  ̂ ?l  ?* 

wy  al  lange  jaloufie  en  beduchringe  gehad  hebben,  a,lllC ' 
om  het  Ichijnlijk  ongeval  dat  U.  L.  daer  van  mach  ban  «n» 

komen.  Want  gelijk  wygefien  hebben,  datghy  !ui-8lIa^ den  altijd  u  faken  geluckiglijk  tegen  allegeweld  hebt  (jfrrfn 
verdedigt  en    uirgevoert  ,  door   de  Unie  en  een-  Atatm 

drachc  daer  uit  niemant  meer  vreugde  omfapgen*5cJ1£' 
heef  ttian  w  y,om  den  welitant  die  wy  U.L.  wenichen:^^,. 
Alfo  hebben  wy  ook  gevreeft,  dat  fo  bet  byongelukntgbe 
pevieldat  fich  onder  U.  L.  eenige  particuliere paffien^0^ 
quamenre  bewegen,  waer  door  de  oneenicheit on- 

der UL.  mocht  ingevoert  worden,  engrypen,  die 

gyluiden  weet  te  zijn  een   gevacrlik  Serpent  inden 
boefem  van  een  ftaer  gecorr.poneert  ,   gelijk  den 

uwen  is,  dat'tfelve  gehelijk  degefonibeit  en  wefen 
van  U  L.  faken  mocht  verdervenen  altereren.  Hier- 

om ift  dat  wy  oikmaels  mer  grote  bekommernifTe 
gedifcoureert  hebben  met  defen  Edelman  denHeere 
van  Caron ,  bekennende  dat  den  vyand  gauw  by 
alfulke  occafien  was  om  daer  op  fijn  aenflagen  en 

praöijken  te  bouwen,  als  den  eenigen  weg  daer 

over  hy  fijnen  gank  nemen  mach  om  U.L.  teover- 
vallen.  Hierom  ift  dat  wy,  tot  ons  groot  leetwefen 
verftaen  hebbende,  fo  door  den  gemcenen  roep, 

als  van  de  vyanden  felfs,dat  onJanks  verwekt  fijn  eeni- 
getwiften  en  bitterheden,  onder  eenige  van  U.L. 

Mijn  Heeren ,  en  voorfiende  boe  veele  daer  aen 

gelegen  is  dat  gy  lieden  by  tijds  in  fulke  inconvc» enten  verfiet,  hebben  wy  beraetflacht  yemant  vaa 

deonle  aen  U.L.af  teveerdigen,  om  U.L.  ons  ad- 

vijs  op  dele  fakete  communiceeren  :  maer  vretende 
dat  fijn  komfte  meer  roepsfoude  verwecken  dan  wel 

re  wenfehen  *are  ,  hebben  wy  liever  deftn  Edel- 

man U.L.  eigen  Agent,  gebeden,  fich  te  delen  ef- 
fcöe  na  U.L.  te  vervoegen,  U.L.  biddende  hem 

te  geloven  in 't  gene  by  U.  L.  op  dit  fubject  feggen 

fal,  en  alles  ernftelik  te  overwegen  nad'jmportantie 
van  de  fake  ,  en  om  ons  geen  occafie  te  geven  van 

ons  te  beklagen  ,  dat  wy  ons  fo  naeu  vereenicht  heb- 
ben met  degene,  diedoor  haer  tweedracht  en  factie 

felve  haren  eygen  ftaet  aengefteken  fouden  hebben, 
't  Welk  van  U.  L.  Provintien  is  airede  niet  dan  te 

feer  beweegt,  gelijk  ghy  luiden  wel  weet,  door  de 
rouwe  aenftoten  der  Fortuyne,  en  als  fy  hier  by 

fullen  fien  datter  defordre  isonderden  genen  diedc 

bedieningeder  faken  hebben,  dit  fal  in  ben  met  kon- 

nendaneen  uyterftewanhoope  veroorfaken,  die  in 

de  gemoederen  des  volks  niet  li&t  weder  te  verfoe- 
ien is,  maer  de  proeve  die  cy  luiden  gegeven  hebt 

van  uwe  voorfichtigbeyt  in  harder  occafien  en  fwa- 

rieheden  ,  doet  ons  hopen  datgy  luiden  in  defé  ext- 

eentie  fuiken  refpeel  toedragen  fult  aen  't  ad  vis  van  
de 

die  den  welftand  van  U.  L.  faeken  fulck» 

heeft  ,  dat  fy  haer   intereften   ons 

genti 

gelieft 
delick  gemaeckt  heeft  ,  en  dat  ghy  lui

den  u 

qualick-Vacrc  fulcks  beduchten  fult ,  dft  gy  
Iw'den M  e^ ,  x  j  dei* 
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dei'e  particuliere  affectien  uit  fult  trecken,  om  een-  \  wat  fyhaer  noch foude willen  beloven;  maen 

drachtelijk  te  adviieren  opte  behoudenis  van 't  ge-  I  datter  apparentie  is ,  dat  fy  in  't  einde  geen 
meen  befte.  Wy  bidden  udah ,  mijn  Heeren  >  dat    middelen  fullen  hebben  om  haren  ftaet  tegen 

gy  luiden  om  onfer  liefden  wil  u  felfs  in  defer  voegen 

wik  toedragen,  en  ons  doen  blijken  dat  wy  niet  ver- 

loren hebben 'i  credit  dat  wyby  u  luiden  gehad  heb- 

ben, als  wy 't  geluk  hadden  over  drie  jaren  te  flichren 

meer 
de 

machtvan  den  vyand  te  defenderen3endattet  in 't  ein- 
de alleen  op  haer  Maiefteit  ibude  moeten  aenkomen 

indien  fy  henluiden  van  uiterlik  verderf  fal  willen  fien 
gepreferveert.  Defe  en  diergelijke  opinien  van  die 

fitte  ban 
btn 
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Bfbaen in  öf  üer» 
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trrtóer. 

de^efchillengerefentuflchen  Holland  en  Zeeland ;    van  haren  Rade,  worden  ook  gefecondeert  (fo  ik 
wel  bevinde  )  met  haer  eigen  difpofitie,  want  fydaer 
by  ook  fuftineert ,  en  wil  vaftelijk geloven ,  dat  deS 
vyanWsnecefliteiren  en  vermoeitheit,  in  regard  van 

de  Oorloge  ,  ook  groot  zijn ,  en  dat  na  alle  apparen- 
rien  hy  ook  den  Pais  oprechtelijk  moet  meenen.  Wil 
ook  achten ,  dat  met  den  ouden  Conink  van  Spangien 

d'oude  vyandfchappenwel  mochten  begraven  zijn, 
en  dat  den  nieuwen  Conink ,  ook  d'Eerts-Hertoge  en 
Infante,  zijnde  nieuliks  opgefeten,  de  vruntfehap 

van  hare  nabuiren  wel  van  node  hebben ,  't  welk  (  fö 
haer  Majefteit  fegc )  haer  ook  gemoveert  heeft  te  ver- 

ftaen in  ondethandeling  van  Peis  roet  den  vyand  te 
komen,  gemerkt  fy  daer  toe  met  fuiken  refpect  en 
eere  verfochi  is  geweeft  \  ook  om  de  wereld  daer  door 
contentemenrte  geven ,  en  infonderheie  hare  gemein- 
te ,  die  fy  wiften  den  Vrede  ook  ten  hoogften  begeer- 

de, doch  fegt,  doen  fy  bevonden  heeft  door  dik  mael 
fenden  over  en  weder  ,  dat  den  vyand  daer  in  een 

byfonder  einde  hadde*  om  de  Geünieerde  Provin* 
ïen  of  mede  te  trecken  rot  vrede,  of  fo  fy  niet  wilden, 

ren  minften  eenige  confufle  in  haren  ftaet  te  brengen. 
Heefr  ook  daer  na  hare  expectatie  en  raetflagen  ge- 

proportioneerd wenfehendedat  fy  met  den  vyand  fó 

goeden  Pais  konde  maken ,  dat  defelye  d'affairen 
van  mijn  Heeren  de  Staten  niet  mochten  troubleren, 

maer  met  d'een  en  d'ander  in  goede  vruntfehap  en 
alliantie  bly  ven  ;  En  bevinde  indien  fy  daer  toe  kon- 

de  geraken,  dat'tfelveook  geheel  by  haer  geaccep- 
teertfoude  worden.  Dien  volgende  heeft  my  ook  be- 

kent, dat  de  begonnen  handelingen  van  de  vrede  niet 
geheel  afgebroken  is ,  maer  datmen  haer  van  nieus 
verfoektj  ten  einde  fy  haer  foudè  willen  difponereny 
defe  communicatie  ergens  elders  in  eenige  Steden  en 
plaetfen  van  Viaenderen  te  willen  laten  voortgaen, 
alwaer  den  vyand  haer  Majefteit  de  prefiantie  beloofc 
tegeven*  metgrote  hope  van  vorder  fucces,fo  dattec 
fchijntdattet  maer  aen  haer  fal  liggen  of  fy  en  fal  den 

pais  tot  haren  wille  krijgen  :  doch  fegt  alleen  de  forg- 
vuldicheit  tehrbben  in  regard  van  den  ftaet  van  de 
Geünieerde  landen ,  en  wilde  daerom  wel  weten» 
waer  op  mijn  Heeren  de  Staten  henluiden  nu  voorts 
aen  eigentlik  fullen  willen  refolveren,  encffy  ook 
middelen  en  de  fubftanüe  fullen  hebben  om  de fwaere 

Oorloge  op  hierluider  eigen  middelen  langer  te  con- 
tinueren ,  gemerkt  fy  ook  daer  by  verklaert,  dat  haer 

niet  mogefik  is,  dat  fy  van  haer  middelen  daer  toe 
yetfoude  konnen  furneren  ,  maer  wil feergeerne ha- 

ren goeden  wil  en  affectie  continueren  tot  dienft  van 

degemeene  fake  indien  't  fel vefoude  mogen  helpen, 
want  fy  geenfinshaerluideraffairenineenichdangier 
ofperijkelfoude  willen  ftellen ;  wenfcht  daerom  dat- 
men  haer  metter  waerheit  foude  konnen  betonen, 
dat  haerliedcr  ftaet  van  haren  eigen  middelen  tegen 

'tgewelt  van  de  Spangiaert  den  gemeenen  vyand  fou- 
de  konnen  fubfifteren,  Daerom  begeert  haer  Maje- 

fteit feer  ferieufelik,  dat  ik  haer 't  fel  vet' mijner  we- 
derkomft  foude  doen  verftaen ,  mitfgaders  waer  toe 
fyluider  hen  nu  voortaen  fouden  willen  refolveren, 

om  'tfelve  te  verftaen  en  gefien ,  ook  daer  in  hare 
vorder  refolutie  te  beter  te  conftitueren.  Heeft  my 

waer  in  gy  luiden  ons  lult  geven  occalie  van  feer  groot 

conrentement,  en  van  tot  U  L.  waertste  continu- 

eren de  goede  wille ,  die  wy  U  L.  altijds  toegedragen 
hebben.  Hier  mede,  mijn  Heeren ,  &c.  Onderftont , 

U.  L.  feer  toegedane  Vriendinne ,  Ondertekent, 

El'fabetR. 
Noch  ftont  onder. 

Wy  hebben  onfe  Secretaris  Gilpin  belaft  U.  L 

eenige  faken  tecommunicerennaeyfchderoccafien, 
waer  in  wy  U.  L   bidden  hem  geloof  te  geven.  Op 

ons  Palkys  van  d'Otelanders ,  defen  30.  Augufti  ióoo 

^teropijeeft  beboojnöernDel^eew  3Cgent  $oel 
De  Carpn  noclj  geDaeu  tnDe  bergaDertnge  Der  peeren 
Staten  (©eneraclbooznoemt  Defe  monDclinge  $20 
pofttte/  Die  ïjp  Daer  na  aen  ïjare  jjlöog.  <£.  öp  ge^ 
fcljjifte  alDusf  oUccgclcbcft  ïjeeft. 

AL  is  'tfo  dat  het  fchijntby  de  brieven  van  haer 
Majefteit  aen  mijn  Heeren  de  Generale  Staren, 

dat  haer  Majefteit  alleenlijk  gemoveert  is  geweeft 

door  oorfake  vaneenige  mifcontentementen  en  dif- 
cordien  ,  die  fy  verftaen  foude  hebben  onlanksopge- 
refen  te  fijn  in  dele  ftate,fo  tufkhen  deProvintien  on- 

der eikanderen,  afs  tuffchen  fijn  Excellentie  en  de  Sta- 
ten felve  >   cf  ten  minften  eenige  van  dien  ;  So  is 

nochtans  wacracfrich  ,  dat  ik  haer  Majefteit  van 

't  contrarie  airede  lb  verre  geperfuadeert  hadde  dat  fy 
ook  fcheen  defelve  rapporten  genoech  niet  meer  te 
geloven,  nochtans  fo  konde  ik  haer  Majefteit  info 

goede  geruftheit  niet  ftellen,  offy  was  heel  gerefol- 

veert  een  perionagie  van  haren  't  wegen   aen   de 
voornoemde  mijn  Heeren  de  Staten  te  fenden,  in- 

dien ik  defelve  voyagie  had  willen  bly  ven  diflSculte- 
ren  -,  So  dat  ik  in  'r  einde  my  daer  toe  gedifponeert 
hebbe :  te  meer  door  dien  ik  bevont ,  dat  haer  Maje- 
fteir  my  noch  boven  dien  te  kennen  gaf  met  grote 
forghvuldigheit  diverfc andere confideratien  ,die  haer 
fofy  leidedikmaelfeerongeruftfteiden  ,  en  die  ook 

geheelijk  dependeren  met  de  welvaert  van  's  lands affairen.  Om  dan  wat  nader  op  haer  Majefteits  intentie 
en  difpofitie  te  tra&eren,  fo  fal  ik  de  confideratien  van 

Peis  in  den  eerften  in  aenmerk  nemen  :  want  fo't  fel- 
ve wel 't  hoofü-ftuk  is  in  defen  ftaet ,  fo  zijn  my  ook 

hier  op  veele  occurrentien  met  hier  Majefteit  beje- 
gent. Ik  bevinde  dat  haer  Majefteit  in  den  eerften 

hier  toe  gemoveert  is  geweeft ,  en  als  noch  gemoveert 
wort ,  doordien  fy  altijd  feer  ferieufelik  wil  appre. 
henderen,  dat  een  goede  Pays  haer  meer  dan  noot- 
fakelik  is  i  ook  dat  fy  bekende ,  dat  haer  naturel  geheel 
tot  vrede  inclineert ,   infonderheit  indien  fy  daer 
toe  konde  geraken  als  tot  hare  verfekertheit  en  yan 
hare  geallieerde  van  node  ware.  Boven  dien  klaecht 
feer  over  de  grote  laften,  dfefy  moet  gedogen  in  de 
Oorloge  van  Yrland ,  die  haer  maentlikmenich  dui- 

fenden moet  koften ,  fo  dat  fy  wil  geloven  ,  datter 

grote  apparentie  foude  wefen  >  dat  door  de  Pais  met 
de  Conink  van  Spangien  defe  rebellie  van  Yrlant 
haeft  foude  afnemen ;  gemerkt  fy  feker  wil  wefen  j  dat 
die  aldaer  door  fijne  middelen  en  beloften  gevoert    ook  boven  al  hoogelik  belaft  dat  ik  mijn  voornoemde 
wort.  Verklaert  ook  dat  meeft  alle  de  Heeren  van 
haren  Rade  hen  luiden  vaftelijk  perfuadeeren ,  dat  fy 
een  goede  peis  foude  mogen  hebben  indien  fy  maer 
haer  felven  daer  toe  willende  difponeren ,  fo  den  Co- 

nink van  Vrankrijk  gedaen  heett.  Reprcfenteren  haer 
ook  dagelijks  voor  oogen  de  fwarigheit  van  haer  geal- 

lieerden ,  die  fy  feggen  niet  te  onderhouden  felfs 
wat  fy  noch  ieft  fo  folemnelik  met  haer  getracteert 
hebben ,  noch  apparenc  zijn.  te  konnen  houden  al 

Heeren  vermanen  fouden,  tot  continuatie  van  geede 

concordie  t'famen;  daer  door  fy  ook  fegt  meerge- 
encourageert  fal  wefen  ,  om  henluiden  haer  goede 
gunfte  tot  de  gemene  welvaert  te  continueren.  Anders 
dat  fy  haer  geheel  fal  defcouragieren  en  genootfaekt 
zijn  ophaerftuk,  tot  haereigen  prefervatie,  nader 
te  letten .  En  dit  is  in  effect  den  laft ,  die  haer  Majeft. 
my  gegeven  heeft,  en  wat  ik  vorder  uit  hare  difpofitie 
hebbe  konnen  confidereren. 

Ir 
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volkomenheit  beftaen,  ten  zy  een  yc  Jer  iit  of  gedeelte 

eet  worden  in  voorfpoct  en  goeden  ftant,  dan  dat 

-r  ruit  Kger?CCrt  W°rde  met  al(ulkc  harmonyc ,  dat- * tuflehen  den  genen  dien  de  laft  bevolen  wort  geen 

opof^TV/TYN  HEER  EN, 

i^rer  ̂   ̂'  ̂u,len  zo  door  üet  Tchrij  ven  van  haer  Ma- 
ifpni    jefteit  by  den  Heere  van  Schonewallen  U  E.  Agent 

overgelevert,  als  fijne  mondehke  verklaringegenoeg- 
faem  verftaen  hebben  d'oorfaek  en  redenen  ,  die  haer 
Majefteit  gemoveert  hebben  fijn  E.  tot  defe  reife  en 
overkomflc  te  bewegen.  En  hoe  wel defelve  occaficn, 
voor  fo  veel  aengaet  de  geruchten  en  advertentien  al- 
daer  gelopen  en  gekomen  van  de  misveiftandenen 
queftien  die  alhier  fouden  zijn  geweeft  (daer  van  ook 
in  defen  landen  vreemde  propooften  zijngepafleert) 
ontwijfelik  fullen  voor  nu  gecefleert  zijn,  en  haer 
Majefteit  anders  onderricht.     Nochtans  fo  hebben 

U.  E.  te  confidereren,  met  wat  een  fbnderlingen  y  ver  I  hoop,  en  ten  leften  in  iVraparaVtecönmfie  vallen 
en  gunfte  haer  Majefteit  d'affectie  en  forge  toont,  die        Defe  en  diergelijke goede officicn  door  U.E. defelve  altijd  voorU.  E.  en  voor  defe  landen  heek 

het Mv^lt^l^SP^  Cn 
 aoeden~ftan 

teti 
j-r  ."   e,—-" u1v.11  uc iïii  ucvoicn  wort  peer 
djfcordanne  of  qued.e  valle ,  die  door  aflfcAi p£ fie. of  anderfins  gevoet  fouden  konnen  worden ,  waer  op 
niet  a  leen  de  vyanden  ( om  geen  voordcel  te  vcZ?- 

heitdegealheerd^alsdaeringeinterelTeertzijnde^n wel  wetende  wat  daer  af  ten  leften  te  verwagten  foude 2"jn ,  Qmne  regnHm  in/e  divifum  defolabïtur.  Dat  il  X AUc  rrjkdatin  fich  verdeiltis,  f  al  verwoeft  worden 
Hierom  en  andere  diergelijke  redenen  ,  .die  van  ge- 

wachte, en  U.  E.  beter  dan  yemant  anders  bekene Zijn,  heeft  haer  Majefteit  eea  /onderling  begecren  , 
en  doet  U.E  ernftel.k  vermanen ,  dattothetneder- ledgenvanalfuikediftercntcn  tuflehen  de  Provintien 
of  de  Leden  van  dien  uit  eenigcrley  pretenfien  of  oor- 

faken gevallen, allenaerftigheid met  den  eerftenaen- 
gewentengedaen  werdc,  opdat  de  gemeene  fake  en 
dienft  geen  nadeel  enJijd,  'tzy  door  faute  van  ver- 

gaderinge van  de  Staten,  bewillinge  van  de  confen- 
ten ,  furniflement  van  de  penningen  of  anderfints',  by gebrek  van  de  welke  andere  faken,  den  voorfchrevc dienft  concernerendc,  foude  komen  in  vorder 

ver- 
en voor 

gedragen  :  waer  tegerrs  ook  aen  defe  zijde  alle  deyoir 
behoort  aengewent  te  worden ,  datfe  mede  in  recom- 
penfe  defgelijx  to:  haerwaerts  mach  bemerken ,  en 

confequentelik  inalleoccurrentien  fo  bejegent  wor* 
den  ,  als  de  fonderlinge  menichvuldige  gunften  en 

onrfungen  weldaden  t'allen  tijden  bewefen,  verdient 
hebben.  Waer  stalfo  haer  Majefteit  haer  yerfekert 
houdet ,  fo  dunkt  haer  ook  datter  geen  beter  middel 

isomful^s  metterdaedte  betonen,  dan  in'tonder- 
houden  van  goede  correfpondentien  met  alle  behoor- 
lik  refpect  en  goeden  wil.  Dat  het  uitgeven  en  de 
rapporten  van  de  voorfchreve  verlchillen  onwaerach- 
tig  zijn,  is  nu  een  yeder  meer  als  notoir ,  fo  mede  dat 

defelve  en  diergelijke  van  den  vyand  en  den  fijnen  ge- 
in venreert  zijn  geweeft,  om  te  fien  en  verfoeken  wat 

goersdaer  foude  mogen  volgen  en  gcpraöifcert  wor- 
den by  alfulke ,  als  fijn  partye  eenigfins  toegedaen  ge- 

affectioneert  zijn  ,  bly  vende  anderfints  haren  vorde- 
ren grond  of  voornemen  voor  als  noch  onbekent. 

Maer  't  is  wel  te  bemoeyen  by  alle  apparentie,  dat  defe 
rumoeren  haer  begin  genomen  hebben  opte  differen- 
ten ,  gevallen  fo  tuflehen  de  Stad  Groeningen  en 
Omlanden ,  als  mede  tuffchen  de  leden  van  de  Staten 

van  Vriefland  :  waer  door  den  vyand  fijn  profijt  foe- 
kende  te  doen ,  alle  middelen  aen  went  om  het  ontftc- 
ken  vier  vorder  te  ftóken,  en  tot  een  gloeyende  brand 
komende,  hem  alfdan  aen  de  kolen  te  warmen. 

Hieruit  konnen  U  E.  wel  bemerken  hoe  dange- 
reus  dattet  daerom  is  aldus  te  bly  ven,  en  hoe  gera- 

den des  vyandsliftigepractijken  voor  te  komen,  foe- 

kende  by  alle  middelen  wech  te  nemen  d'occafien, 
waer  door  hyeenich  voordeel  foude  mogen  krygen. 

'tlsook  ganfeh  nodig,  dat  Princen  en  Potentaten, 
U.  E.  Geconfedereerde ,  datelik  fpeuren  mogen  de 

forge,  die  defelve  hebben  tot  confervatie  van  den 

welftand  defer  vereenichde  Nederlanden ,  die  prin- 

cipalik  en  infonderheit  gefon  deert  is  geweeft  en  con- 
fifteert  op  een  vafte  en  trouwe  Unie ,  waer  van  fy  ook 
den  name  voeren,  en  daer  om  behoort  te  volgen, 

dat  die  met  fonderlinge  y ver  en  voorfichtigheid  on- 
derhouden worden,  enter  fijden  leggende  alle  par- 

ticuliere affectien  en  allegatien ,  de  Provintien  be- 

weecht  te  mogen  worden  in  't  generael  boven  en  voor 
alwaertenemenen  vorderen,  daer  door  het  een  en 

het  ander  gepreferveert  kan  worden,  daer  ter  con- 
trarie, door  contefteren  meerder  inconvenienten 

moeten  volgen ,  enden  ganfehen  ftaet  ten  leften  ko- 
men te  periditeeren.  Want  gelijk  een  lichaem,  con 

dil 

in- 

gentie  ,  forgvuldi<ihcïd  ,  en  fingulicre  difcretie  ge- 
daen  zijnde  en  de  Provinciën  en  Leden  van  dien  't  ge- ne defen  aengaende  begeert  worr,  nakomende,  fal  niet 
alleen  hare  Majefteit  daer  in  een  fonderling  welge- 

vallen gefchieden ,  maer  de  felvc  te  meer  animeren  ia 
haer  gewoonlijke  affectie  en  faveur  tot  defe  landen, 
de  Provinciën ,  en  V.  en  hare  E.  in  't  generael  en  par- ticulier, tevolherden,  die  mede  de  vruchten  van 
alfulken  goed,  procederende  uiteenigheit  en  goede 
correfpondentie ,  rijkelijk  fullen  rapen  en  genieten, 
tot  meerder  verfekenhcid  en  welvaren  van  de  alge- 

meen e  fake,* Dit  is  mijn  Heeren'tgeneikhadde  ennodichach- 
tede  als  nu,  van  wegen  hare  Majefteit,  CJ.E.  voor  te 
houden :  waer  op  de  felve  gelieven  fal  te  letten  ,  en 
fulx  te refolveren ,  als  U.E.  tot  fatisfactic  van  hare 
Majefteit  en  den  dienft  van  den  lande  bevinden  fullen 

te  behoren. 
Geexhibeert  in  de  vergaderinge  van  de  Mogende 

E.  Heeren  Staten  Generael  in  den  Hage.  Defen  18, 

September ,  1600.  Ondertekent 
Geo :  Gilpin. 

|}fèr  op  Debben  öc  peeren  «Staten  <0cnerael  / 
öeltbcratie  gegeben  öc  naöolgcnöe  anttooojöe : 

na 

DE  Staten  Generael  der  vereenichde  Nederlandfe 
Provinciën  ,  hebbende  wel  rijpelik  beraedflaegt 

op  dePropofitic  aenhengedacn  ,  engeexihibeertin 
gefchrifte  in  haer  vergaderinge  den  18.  September 
leftleden ,  by  den  Heere  Gilpin ,  Raeds-Heer ,  gein- 
troduceert  in  den  Racd  van  Staten  der  voorfchrevc 

Provintien  ,  van  wegen  de  Doorluchtigfte  Konin- 
ginne  van  Engeland ,  Yrland ,  &c.  vermogens  fijn 
Credcntie-brief ,  verklaren :  Dat  zy  haer  Majefteit 
feer  ootmoedelijk  bedanken  van  de  feer  goede  en 

eflentiele  vermaningen ,  die  't  haer  belieft  heeft  hen 

te  doen,  tot  haithavinge  van  haren  ftaet,  door't  on- derhouden van  een  vafte  eendracht  en  eenighcid  tuf- 
fchen de  Lichamen  van  de  geünieerde  Provintien 

in  't  generael,  en  van  een  yeder  van  dien  in  't  par- 
ticulier, als  den  waejachtigen  en  eenigen  knoop, 

band ,  grondve/t ,  en  fondament  van  haerliedcr  fubfï- 
ftentie.  Erkennende,  dat  de  voorfchreve  vermanin- 

gen herkomen  ,  uit  ten  oprechte  forge  en  moederlijke 

affectie  ,  die  hare  Majefteit  hen  toedraegt ,  't  welk 
hen  die  met  meer  eer  ,  refpect ,  en  conrentement 

heeft  doen  ontfangen  en  aennemen  ,  gelijk  zy  aen 

haer  zijde.diecmployeren  fullen,  en  die  ook  ren  fel 
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fifterende  van  fijn  verfcheiden  leden ,  niet  kan  in  fijn   ven  einde  gebru.ken ,  fo  het  ott  van  node  is  (  t  welk 
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zy  niet  hopen)  met  verfekeringe ,  dat  de  voorfz.  ver- 
maningen over  al  fuiken  gewicht  en  kracht  fullen 

hebben  f  als  die  herkomen  van  een  fo  wijfeen  voor- 
fichtige Monarchie)  dat zy effecten ,  de  Heylige  in- 

tentie van  haer  Maj.  conform,  fullen  voortbrengen. 
Wel  is  waer ,  dat ,  gelijk  als  generalijk  ( felfs  onder  de 
Princen )  onder  de  Leden  van  haer  ftaet  dilpucen  val- 

len ,  om  de  contributien  en  beden  die  zy  verfoeken , 
ook  fomwijlen  alfo  tuflehen  de  vereenigde  Provin- 

ciën en  Leden  van  dien  gefchiet ,  niet  ter  oorfake  van 
de  contributien,  maer  alleenlij  kom  de  gelijkheit  of 
ongelijkheit  van  de  contributien  ,  en  middelen  ,en 
forme  van  collecteren ,  gel  ij  fc  noch  rechtevoort  in 
Vrieflandt ,  Groeningen  en  Omlanden ,  de  difputen 
daer  zijn  tuflehen  de  Leden  der  voorfz,  Provinciën, 

in  regard  van  de  middelen ,  waer  mede  men  dr  contri- 
butien fal  mogen  vinden ,  fulkx  dat  de  voorfz.  difpu- 

ten fo  eflentieel  niet  fijn ,  dat  men  daer  uit  moet  vre- 
fen  fo  grote  inconvenienten ,  die  den  ftaet  perijkel 
Jouden  mogen  toe  brengen.   En  indien  het  fo  ware , 
fouden  hen  de  voorfz.  Staten  in  defen  geval  fo  by  tijds 

daer  mede gemoet  hebben  met  de  ordre  en  difpofi- 

tie ,  die  daer  op  beftemt  en  geaccordeert  is  by  't  Trac- 

taet  van  de  Unie  der  vereenigde  Provinciën ,  en  d'in- 
rerventie  van  haer  autoriteit,  gelijk  fy  aireede  gedaen 
hebben  tuflehen  de  Leden  der  Provinciën  van  Vriei- 
land ,  Groeningen ,  en  Omlanden  ,  dat  Cy  hoopten 
datalledeverfchillen  wel  haeft  Jouden  geaccordeert 
en  begraven  worden.  Bidden  hier  mede  de  voorfz. 
Staten  haer  Maiefteit  feer  ootmoedelijk ,  dat  haer  be- 
lieve  fichte  verfekeren  ,  datfy  altijd  onder  haer  Co- 
ninklijke  faveur  en  affectie  alles  verrichten  fullen, 

*t  welk  fal  mogen  dienen  tot  de  verfekeringe  en  hand- 
havinge  van  haer  lieder  ftaet ,  en  van  haer  leer  recht- 
vaerdige  querelle ,  tot  vorderinge  van  Gods  Eer ,  den 
dienft  van  haer  voorfz.  Maj.  en  den  welftand  der  Ver- 

eenigde Provinciën  ,   gelijk  zy  tot  nu  toe  gedaen 
hebben.   Gedaen  in  den  Hage,  defen  7.  Octobcr idoo. 

€n  öcbbm  De  <£ö.  peeren  &tatett  <*3enerael  öaec 

op/  en  op  't  gene  öcnlicöcn  Op  Oen  $ec«  <6ttp$n 
tooo2geD2agentoa<$/  acnfjare  |ï)ajcfteft  gefc&eben 
Oefen  naootgenoen  2d?icf. 

ME- Vrouwe,  daer  is  niet  dat  ons  beter  genoegt , 
en  meer  contentement  vcroorlaekr ,  dan  roet 

d'oogen  te  den ,  en  als  met  de  handen  te  taften  de  con- 
ti* «L?*"  tmuek  en  geftadige forge ,  dieu  Maj.  draegt  voor  de 

fac&tfch"'  confervatie van  onfen  Staet ,  namentlijk  uit  d'inhoud (U  «o»    van  den  Brief,  die  haer  belieft  heeft  ons  te  fchrijven . 
nfagfane  vanden  30.  Augufti  leftleden  ,  met  den  HeereCaron 

odanb/1  onfen  Agent,  en  d'opening  die  hy  ons  daer  van  parti- bni  7.     culierJijker  ,  door  u  bevel ,  gedaen  heefc.  Waer  van 
<Pcro&ec  wyu  Maj.  feer  ootmoedelijk  bedanken,  metvaft  be- 

(FoTfa.)  trouwen»dat  den  goeden  God  eens  d'occafie  fal  ge- 
**'  ven  ,  dat  wy  middel  fullen  hebben,  om  de  gratiën, byftand,  enweldaed,  die  defen  ftaet  van  uwe  Co- 

ninginnegunftoutf-ingcnheetc,  te  erkennen  na  on- 
fen goeden  wille ,  op  dat  in  uwe  Majefteit  de-begeerte 

te  meer  mach  aenwaflen ,  om  daer  in  te  continueren, 
felfs  met  haer  Coninginne  favcuren  en  byftand  in  alle 
occurrentien  >   waer  toe  wy  fonder  ophouden  fullen 
arbeiden  v  en  altijd  alle  onfe  actiën  en  refolutien  daer 

henen  rechten.  Wy'.moeten  u  Majefteit  vertonen, 
Me- Vrouwe,  dat  onfe  latten  grotelijx  vermeerdert 
2  ijn  >  na  dat  den  Konink  van  Vrankrijk  peis  gemaekt, 
en  u  Majefteit  or  s  haer  fecours ,  en  de  vyand  alle  tra- 
hjk  benomen  heeft  ,fulx  dat  hetfeheen ,  na  alle  uiter- 

lijke apparentie,  gelijk  den  vyand  zijn  rekening  ge- 
maekt had  ,  dat  ( hebbende  al  zijn  macht  by  een  ge- 
bracht )  wy  niet  langer  konden  beftaeo ,  maer  dat  hy 

ons  al  ftrax  foude  wech  rucken,  en  als  verfijnden; 
Maer  God  ( door  fijn  Goddelijke  goedheid )  heeft 
ons  niet  alleen  bewaert  en  gehandhaeft  tegen  alle  fijn 
macht  en  gewelt ,  maer  ons  occafie  en  middel  gege- 

ven ,  om  (eer  importante  Exploiten  op  hem  te  doen , 
felf<  hem  en  fijn  hcir  in  volle  batailete  overwinnen, 

5M«f 
tan  De 
«eraren 
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door  het  wijs  beleit  en  de  kloekmoedige  refolutie  van 
mijn  Heere  de  PrinceMauritsvanNafTau: En  hoewel 

defe  nederlage  des  vyands,  niet  gehad  het  fc  't  fucces , 
't  welk  men  daer  uit  verhoopte,  fo  ifLriochtans  (Godr 
lof)  dat  onfen  Staet  daer  door  beter  verfterkt  en  ge  vei - 
tigt  is  van  buiten  en  van  binnen  by  allenChriftenPrin- 
cen;  ende  hebben  defe  vafte  hope  ,  mits  de  gratie 

Gods ,  en  d'affectien  en  faveuren  van  u  Mïjeft.  t'onf- 
wacrts,  dat  de  middelen,  couragie,  en  goede  refo- 

lutie ons  noit  ontbreken  fullen,  rot  verdediging  van 
onfen  Staet,  en  feerrechtvaerdige  fake:  Én  dit  te 
meer,  allo  men  van  dage  tot  dage  bekenten  ontdekt, 
detyrannife  en  Barbarife  refolutien  ,  die  de  Span- 
giaerts  en  de  gefpaniolifeerde  genomen  hebben ,  en 

determineren  in 't  werk  te  ftellen  (foo't  hen  moge- 
lijk was)  tegen  defen  Staet  ,  en  d'inwoonders  van 

dien ,  voornamentlijk  federt  dat  delen  Conink  van 

Spangien  aen  de  krone  gekomen  is ,  en  d'Ertz-Herto- 
gen  in  de  Nederlanden  gcaccepteert  zijn ,  die  ons 
lichtelijk  alle  apparentie  benemen  van  cenigTractaet 
met  hem  te  konnen  maken ;  En  wy  betrouwen  dat  fo 
door  defe  laetfteby -een -komfte  van  de  Gedeputeer- 

den van  u  Majeft.  en  die  van  den  Konink  van  Span- 
gien en  Ertz- Hertogen  ,  als  door  de  voorgaende, 

defelveu  Majefteit  ook  ontdekt  lal  hebben  het  ver- 
derflijek  opfet  van  den  voorfchreven  Konink  van 

Spangien  en  Spangiaerden  ,  en'rgenezy  inhaarlie- 
der  boefem  broeyen  tegen  de  Koringinne  perfoon 
van  uwe,haerRijken  en  Onderfaren.en  alle  Maj.Prin- 
cen  en  Republijken ,  profeffie  doende  van  de  Chrific- 
lijke  Religie  j  waer  door  de  fel  ve  met  feer  goede  rede- 

nen beweegt  geweeft  is  de  vergaderinge  te  Boulogne 
tedoen  breken  ;  Enhopendat  infgelijkenu  Majeft. 
wel  haeft  alle  vorder  continuatie  in  defe  befoigneen 
corrrefpondentie  affnyden  fal,  om  te  voorkomen 
alle  perijkelen  van  circonventie,  niet  dieper  te  treden, 
of  anderfins  in  de  voorfchreve  beloigne  en  correfpon- 
dentie ,  't  welk  wy  feer  duchten  en  vrefen  ,  felfs  om 
den  dienft  van  u  Majefteit,  Wat  belangt  dat  u  Majeft, 
vreeft  ,  alsof  onder  ons  oneenigheid  ware,  ons  fijn 
feer  aengenaem  de  vermaningen  van  u  Majefteit  by 
den  voorfchreve  brief,  om  ons  daer  van  te  diverteren, 
en  bedanken  haer  ook  feer  ootmoedelijk  daer  van. 
Maer  wy  bidden  u  Majefteit  Me-vrouwe,  te  gelo- 

ven ,  dat  de  forge  van  onfe  eendracht  en  eenigheid 

ons  fo  feer  gerecommandeert  is ,  gelijk  ons :  eigen 
welvaert ,  als  het  eenig  fondament  en  grontveft,  naeft 
God,  van  onfe  fubfiftentie,  feer  wel  wetende ,  dtat 

den  vyand  geen  berer  middel  heeft,  om  ons  te  ren- 
verferen,  dan  door  tweedracht,  waer  op  wy  hopen 
fo  goede^cdre  te  ftellen ,  datter  geen  perijkel  wefen 
fal,  en  datu  Majefteit  fich  daer  vaftelijk  op  verlaten, 
en  fonderen  ,  en  refolutie  op  ftellen  mach;  gelijk 
U.  Majefteit  breeder  verftaen  fal  by  den  Heere  Ca- 
ron  die  wy  te  defen  eindeop  allesonderici  t  hebben, 
Biddende  feer  ootmoedelijk ,  dat  u  Majefteit  belie  vc 
hem  re  delen  einde  volkomen  geloof  te  geven ,  en 
onfen  ftaet  te  hanthaven  in  haer  Coninginne  recom- 

mandatie; De  welke  wy  verwachten,  biddende  den Schepper, 

Me-vrouwe,  &c 

Uit  den  Hage,  delen  7.  Octo%ber,  1600.  Onder 
ftond  ,  van  uwe  Majefteit  onderdanige  Dienaren, 
dt  Staten  G  ener ael  der  Vereenigde  Provinciën,  En  waj 
ondertekent 

C.  Aer flens. 
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too.  Vervolg  van  de  Nederland/e  Oorlogen. 
«u««/  2&oun/HtteutenambattDen  <®oubecneucban  mu-   \w  m  h«>  a..m*  u~   «.», 
**> fingen/  Hem  guamen aenfp£  en ÏS I  & mmuS- -net ScS tWt? We  *Cm0flt 
t«ec  boo?f3.  l&eece  Sieutenant/  nagcoctcnïfTe/  Hibtfcec-    -— '•  ben  bed/  moenclimecnboon 
!./    De  een  tocinig  met  bem  in  't  &paeitó/  op  be  toanbel-- 
'tot  bace  en  onfeftere  uitbomfte  ban  ben  <©02(oge/  en  ban ia>  <!5oDe0  gebengenifte  /  DaetDoo?Debkt02ie  becleent 

too?t ;  3©aec  op  De  D002f5.  iBenboffa  in  't  &paen* 
*JC  anttooojbe/  Dat  Op  toel  bebenbe  Dat  <6oD  on#  öe blcto?ie  gegeben  baboe/  en  Datmen  Dat  alfo  oor  moft 
"    geloben/  toant  fo  be  felbe  beebcegenhonbe  tooien boo?  toeöoen  ban  menfefjen  /  Dat  Die  niet  bn  on#/ 

pen  maec  acn  fijn  50öe  fonDc  getoeeft  bebben/  en  bat 
w  nochtans  buiten  ttonfelfulrgefcbiebtoatf/  om  bem 

ofbe3Ünete  bafttjDenofteftcaffen/  pee  abontupce/ 
om  Dat3P  ontfmet  genoeg  geftcaft  baDben  /  en  bat 
nochtans  <6oDon$J  biel  toebecom  moebt  nomen  te 
ftcaffen  boo*  De  fjare  /  Daec  op  De  boojnoembe  2ttb?a* 
bain  banbeciBi)le/^ebtcant/in3ön  p2opooftbal; 
lenöe/  in  't  Satijn  feiDe/  Dat  öp  bat  niet  boopte/ 
't  toelb  OP  bojenbe/en  bem  ombecenDe/fïoeg  fijn  ogen op  Den  boo2fcb?ebc  2Üb2aham  ban  Dec  |fêijlen/b2aeg* 
De  bem/  toat  bp  feggen  toilDe  i  «£n  bp 't  felbe  anbec* 
toctf  becftalenbe/feiDe  D'  SCDmf  cante :  <©cW  gpluiben Doopt  en  top  Hopen  /  en  fo  top  niet  in  fjope  gn  leef  ben/ 
fo  ftonDen  top  in  een  ellenbig  leben  ;  ban  Dec  IBijlen 
fetbe  Daec  op  /  Dat  bP  bebenbe  Defe  bictocfeonö  ban 
<©oD  becleent  te  3ijn  /  en  Dat  top  bem  Daec  ban  (<Ü5oD) 
gcotelijbsö  öaDDcn  te  Danben/  enbechoopte/  Dat  bp 
onfe  fafte  noeïj  b02bec  fouDe  3egencn/  en  Dat  niet  al* 
leen  D002  Defe  bi«02ie  /  Die  top  met  fo  toeinig  bolr 
tegen  bem  en  De  3ijne  baDben  becbeegen/  maecoob 
ban  toegen  Den  boo?tganb  en  gelucbige  uithomfte 
Degbrjjgg/  Die  top  Doo2gaewa  metfo  toefnige  mfD* 
Delen  geboect  bebben  /  tegen  het  gcoot  getoelb  ban  fo 
machtigen  Coninb  /  al#  Den  Coninft  ban&pan* 
gien  f£ ;  en  onö  niet  alleenlijft  bebben  gemaintineett/ 
maec  ooft  gemofpeteett  /  en  Dibtoilö  obectoonnen/ 
bat  bp  en  De  3ijne  Daec  uit  genoeg  bonDen  fpeucen/ 
bat45oD  boo?  ons  toag/  en  onfefabe/  ai#  goeDen 
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paecopbe  3lientenant  fcibe  :3Dat  ia  Dit  üoo  een tpcannue  ban  u  3itebcn  /  bat  0d  niet  toil  tuLZ 
beb?pljeib  ban  Confcicntie/  en  bat  gP  tegen*  ,1.10™ ce  Steben  be  felbe  Inbfacmhctb  niet  bebt  aifn  e  t genot,  boet*  Siijbfaemhctf/  fcibe  DP/  ma f Ihe 
een  tubfacmljetb  ia  be  meefte  UwcctöeiS '  3a/  fe.b  be Sieutenant/fofp2ebcn  fp  alle  bic  baec  ecgecren  ató ^pcannen ,  en  fo  3P  lieben  pettoe*  meec  üegonDcn  te fPMienbanbctoactheib  baecbee  fieligie/  en  bene ceebtigbeib  haccbcc  fafie/  beftonbhp  Deel  iieftinec 
te  fuftmeren  /  batalle  't  felbe  toatf  aeh  Ijaetbec  suDrt Daec  bp  boegenbe/bat  öp  beceit  toatf  baec  optc  (lecben 
en  nimmecmecc  ban  öfe  opinie  foube  bonnen  geb^agt 
toecben  /  feggenbe  baec  toe :  boet  met  mn  toat  gp toiit/  cntopfenbemetfünbingecaenfïjnberie/  en 
ben  baio  uit(lcecbenbe/fetbe/  fn(jt  mp  bat  b2n  af/  etc. 

^©en  2lbmicanttot  3Doecben  geb?acijt  toefenöe/ 
iö  albaec  etlijbe  maenben  lang  gcbleben/  onbec  be  be* 
toaringe  ban  ten  ̂ eete  Caficlepn  gjacob  ban  ben 
<Ü:pnbe;  Daec  na  iö  öp  oob  etlijnen  tpn  getoeeft  op  het 
t$up$  te  ̂ecctjn/  een  blepn  uce  buiten  Den  ̂ age; ban  alfo  hp  albaec  feccgcoteb?pbepb  habbe/  enbat 
baec  Dagelijba  bele  fcbamele  ïieben  quamen  ban 
becfebepben  quactiecen  /  fo  uit  Defe  p?obintien  /  al^ 
uitbpanbenenneutcaleitanbBn  /  enbatmcnb2ecg? 
De  Dat  bpeenigep2actijfte  fouDe  mogen  p2nctiferen  / 
om  te  mogen  ontbomen/  of  pet  anDetiei  boo2nemnv 
totonDienfïe  banDenfjaetDefeclanben/fo  heeftmen 
caeDfaem  gebonben  bem  te  boen  b2engen  m  Den  ̂ a- 
ge/inbeCaflelepniebanben  igotoe/  altoaecfjemeen  rFoL^) 
namer  toc-becepDtoa.ö/ en  toecbe  bem  oohtoe-gela* 
ten  Dagelpb^  in  Den  €Dupn  ban  De  Caftelepnie  te 
mogen  gaen  toanDclcn/altf  betfrboon  toeDec  toaov 
en  bem  belief  be;  Daectoacen  beelpecfonen  feeclu^ 
flig/  om  Defen  becmaecDen  en  gebangen  §eet  te  fien/ 
niet  alleen  gemeene  luiDen  /  maec  oob  ban  De  pmiei; 

recbtbaccDigtoefenDe/  toe  ftonD;  Daec  op  ïjp  felbe:  |  paclfte^eecen/23ucgemceftecenenöegeecbec0ban 
^a/tja/  <6oD0oo2DeelenfbnbecfcbeiDen/  toonbec*  |  ̂teben/aiaanbere,l)ptoaafecr  affabel  en  gefpjaeh- 
06/  en  ongconDebjb/  maec  ib  bouöe  mp  becfebert  i  faem/  en  Die  bp  bem  quamen/  onDetbjaegDebpfcec 
Dat  onfe  fabe  3P  opceeftt/  en  onfe  Religie  goeD  en 
toaetachtigtDe  boo2fcn?ebe  j^ecee  Huitenant  Daec 
tuflfchen  fpjebenDe/  feiDe  in  Satijn  :  3©p  ter  ton* 
tracp3önbecfebect  banDeopcecljtigbeit  onfec  Kelt* 
nt'c/  toant  top  aencoepen  en  eecen  Den  toaecachttgen <&ob;  Daec  op  Den  SCDmicant  feiDe  /  boe  ban  Dat 
toefen  toant  <0öD  toil  niet  geeert  toefen  Dan  met  op* 
eccijte  «BoDfbtenfï/  Doe  feiDe  De  boomoemDe  %bt& 
feam  ban  Dec  Jfêijle ;  Dat  i$  toaec  /  maec  ftaet  te 

befien/  (enDatuit<50Datooo?ö)  ofuluibec<©oDf* 
DienflofDeonfeopcecbtia.  ^eboo?fcb?ebe  %i*\\* 
tenant  feiDe  toe  bem  :  <BP  Uitöen  beD?öft  2BfgoDe* 
cpe  /  toant  gp  aenbib  De  23eel0en.  <©en  ?fibmtcant 
feibebaecop  1 3©peneecenofaenbiDDenDe25celDen 
niet  al0  »6oD  /  maec  Detoijfen  De  felbe  alleenlijb  eece 
encebecentie/  alöcep?cfentecenDe  <©0D/  en  De  gene 
Die  ban  45oD  becbo?en  en  beilig  gemaebt  3(jn  /  en 
öaetom  toiltbanonitS  ge-eect  bebben.  ̂ aec  op  ban 

Dec IBijlen feiDe/  Dat De<3fcaliten alleen  nocbfelfa 
De  ©eiDenen  nott  fo  plomp  of  bot  getoeeft  3ön/  Dat  3P 

Reenen  of  bout  geljouDen  bebben  <©oD  te  toefen/  en 

nocbtanjS  3tjn  getoeeft  5fifgoDen-Dienaecö  ;  Doen 
tyaegDe  gp  ban  Dec  iBijlen/  of  bp  een  $?eDibant 
toa$}  bP  fetbe  Ja  j  fo  beeft  bpteeftont  Den  mantel/ 

bieb?  om'tbjf  babgeffagen/  geopent/  entoonbe 
3ijn  leecfen  en  anber  briigö  nabiten/  en  feiDe  tot  bem: 

gift  ben/  fo  gp  3iet/  een  nrijgö  man/en  Daccom  u  niet 

aehjb/  om  ban  De  fiïeligie  met  u  te  Difputecen/  maec 

(feiDe  fip)  bebt  gp  oob  in  in  De  pjilofopbte  geftu- 
Deectl^p  fetbe  ja/  paffeliib.  ̂ a/ha/fp?abnpmaec 
paffelöB/  boo2toaec  ten3P  gpDaec  in  geftubeecten 
ccbacen  3üt/fo  en  but:t  gp  geen  goeD  Cbeologant  toe- 

fen/ enfobe  boojfcbiebeSieutenant  Daecopfeibe/ 
Dat  bP  bem  benbe  boo2  een  gaet  $>l)ilofopliuö  /  en  \)v 
oob  Daec  beneffeniei  fcibe :  ïtëat  ift  ban  nobe  beel  te 

roemen/  fo'tnoottoace/  foube bptoei betonen/ Dat 

febeep  /  toie  3P  toacen  i  bace  namen  en  qualiteiten  { 
€nbaDDegcote€afelet- boeben/  Daec  bp  De  namen 
ban  De  gene/  Dtebembefocbten/  m  tebenbe/  alöbet 
eene  bol  toaa/  Dab  bp  toeDecom  een  anbec.  2b  bebbc 
mcDe  ttoee-mael  bp  Ijem  getoeeft/  D'eecfte  ccifete 
3BoecDen/  meteenige  J^cccen /meteen  toagenmet 
bolb^/  Daec  onDec  anbec  bp  toa$een  P20feffoc  in  be 
cecljten/in  be  anibecfiteit  tot  Setben/Dic  fpacnsf  bon* 
be  /  Dat  jjp  geleect  baDbc  /  toant  [u1  niet  in  ̂ pangien 
babbe getoeeft/en  bet  toaa  one  pimr ipaiijb  te  toen  fo 
om  3ijn  pecfoon  te  jten/  alö  bem  te  boo2cn  fp:eben  en 
bifcoucecen  met  Den  boo?fclj?ebe  ̂ eere  èjofcffto/ 

maec  alstopeccft  quamen/  toaa  bpin't  lefenban 
fijne  «©etijDen/  fo  moften  top  toaclnen  tot  Dat  Die 

uit  toacen/  enDoequam  Dpüpono  in 't  blein  2a- 
letben/  opbebinnen-plaetfecefponDecenbei  «Eaec 
toajl  ooft  een  ̂ offec  of  ttoee  bp  ontf  /  Die  bp  fiufte/  gaf 
on0  De  banD/  en  fp?ab  feec  b;ienbelih  met  ben  J&ofef- 
fo2;  De  buifb20u  ban  Den^eecban  ben  Cinbc  toaö 

bp  ontf/  en  feibe  tegen  mp/  t'abonb  fai  Dp  en  3ijn  boib 
feec  iaecben  /  om  (jet  gemaefete  ̂ pacno  fp?ebcn  ban 
Den  $20feflo?/  Dat  bPfopectinent  toil  Doen ;  3tl0  bet 
fp2ebeh  nu  lange  gcbup?t  IjaDDe/  b?acl)t  bem  3ön 
^ècccetaci.0  of  pemant  anDectf  ban  3ijn  ïDienaec* 

fijn  tafelboerfeen  /  en  begonft  boe  be  namen  op  te  tce» 
benen  /  en  Doe  ging  tb  ftil  uit  fjet  falet  in  De  boo23acl/ 
Docb  beeftont  Daec  na  /  Dat  bp  oob  na  mtjn  naem  ge* 

b2aegt  baDDe :  ̂)an  ib  toeet  niet  of  bp  mp  mebe  am> 
getehent  baboe  of  met.  ̂ e  ttoeeDc  ceife  toao  Jh  bp  J^w 
Hem  in  Den  $|age.  *>™  Dat» 

(Cectoijle  ben  ̂ bmicant  alïjter  Dcneerftcn  iDinte  r  h™nttn 

in  ̂ ollanD  gebangen  lag/  fo  qnam  De  JDcbutoe ■  gwti/ 
<02abinne  ban  ©albenftein  en  232oeb  /  blaocnbcen  biaroc 

ceeïjt  becfoebenbe  obcc  ben  «bmicant  ober  ben  ■«>" 
mooiD  ban  bacen  man   bic  bp  liabbe  boen  bermoo2;  mmiV 

ben/  38«€afteel  in  nemen/  enplonbecen/  cnalfo3Ptnbtr» 
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Htt  fevenendertigfte  Boek. 
f  mik  f  rt  ïjaet  betfoen  (jêfïcït  flaDbe/  om  tot  ïjaer  begeerte  te 
senftem/  ̂ etec te m°8en tomen *n bernnjgen/fo babbe fp  ber* betoEccn*  t>aclt  öc  goeDe  genegcntiiepD  en  ttenflen  /  Die  Den 
öe  be      <©jaüe  tjaren  man  De  Staten  <0enerael  eertijDtf  ge- 
EL  öacn  *n üeto*lcn  Naööe / cn  a,f°  0c Staten baer ber* 
«u  man/  foe&  niet  bonDen  gefunbeert  /  om  aar  alle  bet  ber* 
enrjet 
tune» 
men/ 
ï>Iout>w 
ren  /  en 
raben 
toanfjet 
Cafteel 
en  goede' 
ten  /  en 

fffnant» 

<?S£fan> 
ten  tiait 
«Sleoe 
itonien 
lip  oen 
9ID:n(' 
rant 

Jgaer 

f911  au tooocDe. 

mogen  ban  Den  felben  mee  fijne  gebanftenifle  ber* 
ballen  toas  aen  Den  lanbe/  al$  met  fjet  goeD  en 
blocb  ban  D'onDerfajen  ban  Deetf  lanDen  berbre* 
gen /en  Datmen  baer  niet  ftonbe  belpen  /  fonDer  lja> 
ten  epgen  fiaetfó  beel  te  ftrenben  /  fo  toeröe  nocl)* 
tan$  goeD  gebonDen/  liaec  berfpeli  in  jftrien  ban^ 
Den  te  Doen  ftcllcn/  om  te  eerDer  tot  een  reDelnb 
contract  te  bomen/  0111  fijne  berlofïmge  ert  man* 
gelinge  ban  gebangenen  ober  toeöec5ijDen.^ocl)  bem 
in  tjanDen  geftclt  3ijnDe  baer  berfoefi/  om  Daecop 
t'anttooo2Den/  fo  beeft  tip  terftorit  t»oo?  antrooo?* 
De  gegeben  *  Dat  De  <0?abe  baren  Sfêan  alle  De 
ftraffen/  Die  hpgeleDen  IjaDDe/  toel  berDient/  na 
Demael  bp  partialitcpt  /  fo  30  felfö  in  bare  fepf- 
ten  getupgDe  /  en  geen  goeDe  en  opjeeïjte  $eutrali* 
tept  gebouDen  fjaDDe. 

<©efgeltjb$  quamen  oob  bier  Clebife  gefanten 
tni§otlanD/om  öaecalagten  ober  Deri  ̂ Dmirant 
te  Doen/  Defe  Bregen  confent  om  bem  te  mogen 
fP2efien  j  Dan  bp  tjem  nomenDe/  fiwaö  bpfe  toel 
fpitfig  en  boogmoeOelyh  aen/ gelfj&  ofjjp  noct) 
ober  eenen  getoelDigen  Heger  in  baer  3£anb  fleer* 

tooVira»  fctlenoe  getoeeft  toace  /  en  Dat  nocb  D?epgenDèruiij.- 
fe;  gaer  boben  Dien  bertoijtenDe/  en  biagenDe/  of 
baer  niet  tnDacbtig  tnaö  /  Dat  baren  oberieDen 
©o?(l  boo?Den  SJcpfér  CarelDebijfbe  0P3ijnBnien 
gelegen  baDDe  /  met  een  baft  om  Den  balö  /  en  boe 
De  felbe  en  3plupDert  Doe  te  moeöetoaren/  en  epfct> 
te  baer  af  baer  Commiffie  /  en  30  fouDen/  fepDe 
pp/  baer  filaeDg  peeren  b?agen  /  Die  ïjem  laft  ge* 
cjeben  ïjaDDen/en  berfoebt  Die  ban  3&efel  te  feaflnDen/ 
Daer  een  Cafïeel  te  maben/en  De  <©erefojmeerDe  Sle* 
ligiete  berD2ijben/  om  Dat  bunnen  ©02ft  in  Die  fïaD 
geen  boIBomen  J^eer  BonDe  toefen :  ()p  aff irmeerDe 
jjaec  Dat  oeCleeffe  niet  neutrael  toaren/  nocb  fton* 
Den  toefen/  omnet(€cactaetban  ©cnlo  en  anbere. 
fjtem  Dat  Den  Ceurbo2ft  ban  Ceulen  oob  te  bojen 
toel  ban  frtn  bu m»r e  in  Die  (anDen  baDDe  getoeten  /  en 
meer  anDere  pjopooff  ert :  aifo  Dat  De  <©efanten  ( Daec 
tnöcr  oob  felbe  een  aaeDö -neer  toa$ )  feer  befebaemt 
toaren/  en  niet  toiften  Doe3Pöaer  Commiffte  met 
teren  fouDen  bo!b2engen  ijp  toilDe  baere  Com- 
mtffieften/  en  fienDe  Datfe  ban  fjaren  ©02(1  toatf 
onDertebent/  fepDe/  Dat  fulben  potten  Commffie/ 
Ban  fulben  eenen  i^eer  moftonDerteftent  toefen/toaer? 
om  De  boo2f3-  Cleeffe  gefanten  met  confufie  toeDec* 
om  ban  gem  bertrocben. 

^e  boo2fci)2eben  UlDmirant  toaieï  in  bem  felben 
fn  fijne  gebanbenijfe  feer  groots  en  boogbertig ; 
l)P  toas  blepn  en  fpitfigb  ban  perfone/  xp  toas 
erg  en  fcgerp  ban  bcrltanDe/  en  in  materie  ban 
^$tate  toei  erbaren;  men  t$J  met  bem  in  IjanDeiinge 
getreDen/fo  toel  boo?  3öne  berlofTinge  /  alö  oobboo2 
alle  De  anDere  gebangenen  /  Daer  in  begrepen  De 
<Ü5ouberneurO  ban  bet  «ÊpIanD  ban  ̂ .(€bome/^on 
5ferDinanDo  De  lïaenefiö/en  Die  ban  Canarien/  bp  De 
^ollanDfe  &c!iepen  ban  oDozlogc  ban  Daer  ge- 
b2acbt  /  Dat  tegen  alle  Defe  gebangenen  oob  fouöen 
loef  gelaten  too2Den  alle  De  gebangenen  Der  ©er* 
cenigDe  ̂ obinfien/ 3?  toaren  folbaten/  burgertf/ 

febtppero "/  biffcberö  /  bootögefellen  /  ingefetene  / fntooonüertf/  of  Die  De  ïanDen  DienDen/ Die  fo 
toel  in  £pangfcn en  Deö  ConingO  lanDen/  alOinDe 
SSeDerlanDcn  /  in  (teben  /  (terbten  /  .gebepen  /  <0a 

i6cm 
De  100  laten/  miöjs  betafenDe  gare  ftoffén  en  rantfoen/ 
bolgenDe  De  lefïe  o?Donnantie  op  't  guartier  gemaeht/ 
Danalfo  Dit  Qingaen  De  goeDe  gebefte  ban  Den  Co* 
ninb  ban  ,§pangi'en  en  €ert3-i^ertog/  fo  geeft  öp tijD  begeert /om  Dien  oengaenDe  mctljaer  te  mogen 
Doen  communiceren :  maernopettDeDe  50000  gul* 
DenötotlDebp  nietgeben/  ennoclitans  alle  geban- 

genen loöbebben/  niet  tegenfïaenDe  De  ̂ tatenDen 
Colonel  %ov$  Del  ©illar  Daer  gaerne  uit  gefleben 
öaDDen/om  Dat  ïjp  gebangen  toa0  bp  &iv  5FrancoisS 
3^eec/  Die  ban  bem  toilDebebben  30000  gulDens/ 
of  te  berloffen  eenen  €ngelfen  €Delman/  ober  u 
jaren  in  <3nbien  gebangen  /  2one  ban  Den  föiDDec 
3Iobn  l|autobeo/met  meer  anDere  conDitien. 

€en  leflen  ïffer  bp  gefebjifte  geflclt  /  febec  arcoo& 
<Daei  ban  (jet  inljom  bier  na  i!ö  bolgenDe  t 

TV/TYN  Heerende  Staten  voorfchrevch fiilleii  los  SSttoofl 

-^■'•'■jacen,   en    in    volle    vryheyd  ftellen,    orlder  ?c{?i,,tt 
de  volgende  conditien ,  en  mits  de  voltreckinge  van  0e  ̂ » 
dien ,  alle  de  Capirey nen ,  Officiers,  foldaten ,  en  bn-  ren  <&tai 

derdanen  des  Koninx  van  Spangien ,  gevangen  in  de  "n  (öe* Landen  den  felven  Konink  onderworpen  buiten  de  oer©ep 
Nederlanden ,  fijnde  in  hier  handen ,  fonder  datter  eenigöe 

yecwes  betaelt  f  al  worden  voor  haer  rantfoenofko-  ?c0&ta' A_n  nen  /  et üen.  ©on 

Alle  Capiteynen ,  Officiers ,  en  foldaten ,  fijnde  in  jPranrif* 

dien  ft  van  den  Konink  van  Spangien,  of  van  den  Errs-  roti* ■ 
Hertog,  gevangen  in  Nederland,  en  die  begreepen  jjfaib» 

fijn  in  't  quartier  gemaekt  Anno  99   tuflehen  de  Velt-  mirant 
overften  van  den  vöorfz.  Koninken  Eerrz  Hertoge ,  toan  Si» 

aen  d'eene ,  en  van  de  gernelte  Heeren   S'aten  aen  ̂ °^ 
d'ander  fyde  ,  fullen  les  gelaten  en   gerelaxeert  wor-  fjetlo^ 
den ,  betalende  redelijk  hare  koften,  en  haer  rant- 'at«» 
foen,  volgende  her  voord  hreven  quartier,  uitgeno-  ̂ „^ 
men  dat  de  gene  die  anders  haer  rantfoen  gemaekr  fo.w/ 

lullen  hebben ,  gehouden  lullen  wefen  haer  Patronen  En  ba» °  or  ne» 
tecontenteren.  bangenj 

DeHeere  Admirant,den  Veld-Marfchalk  Louys  banalft 
deVillar,  en  Don  Ferdinandde  Menefes  en  Piie,fP&«nï 
Gouverneur  van  S  Thomas ,  fullen  vry  en  vrank  uyc 
gaen,  mits  den  voorfchreven  Heere  Admirant  beta- 

lende, boven  hare  raond-koften,defomme  van  13000 

ponden, van  4.0  groten 't  pondt,voor  de extraordinaris onkoften. 

Doch  fullen  eeril  en  alvoren  ter  goeder  trouwen , 
reëlijk,enmetterdaed  vry  en  vrank  losgelaten  wor- 

den ,  fonder  eenig   rantfoen    of  koften  te  betalen  , 
binnen  den  tyd  van  6  weeken   naeftkomende,  na 
het  eyndlijk   befluyt  van  dit  Tractaet ,  alle  Burgers, 
Jnwoonders,    Coopluyden ,    Schippers,   Meefters 

van  fchepen ,  viflehers ,  bootfluyden ,  en  ander  Zee- 
volk,  boeren  ,  en  andere  ingelerenen  der  Vereenig^e 
Provinrien,  Leden,  Quartieren ,  Steden ,  Dorpen,  en 

Gthuchren  van  dien  ,  mitsgaders  alle  Capiteynen,  (Fol'W- Officiers ,  en  foldaten ,  die  gevangen  genomen  fijn 
te  Water  of  te  Lande,  te  voet  ot  te  paerd,  fijnde 
inden  dienft  der  felve  Vereernigde Provintien ,  van 
wat  natie,  conditie,  of  qualiteyt  datfe  ook  fijn»  nie- 

mand uytgefondert ,  van  degene  die  gevankelijk  ge- 
houden werden  of  fullen  werden  in  de  Nederlan- 

den of  indenabuyrigeplaetfen  ,  als  Berk,  Weerd, 

en  andere  pbetfen,  onder  't  gebied  en  de  gehoorfaem- 
heyd ,  of  van  de  Luyden  des  Coninx  van  Spangien , 
of  van  de  Ertz-Hertogen,  in  de  Steden,  Sterkten,Ga- 
leyen,  Schepen  ,  of  andere  plaetfen,op  den  dag  van 
deeyndelijke  befluitingedefe«Tra<flaers. 

Ook  fullen  reëlijken  metter  daed  ter  goeder  trou- 

we gerelaxeert  en  los  gelaten  worden ,  fonder  eenig 

bedroch  of  lifticheit,  vry  en  vrank,  fonder  eenig  rant- 

Iepen  AOf  aiiberfityOV  onDer  't  gebieD  ban  Den  Coning  j  loen  of  koften  te  betalen,  binnen  vy  f  of  fes  maenden 
naeftkomende,  na  het  eyndlijk  befluyt  van  ditTra- 

öact,  alle  burgers,  ingefetene,  koopluyden,  Schip- 

pers, meefters  van  Schepen,  viflehers,  boorsgefel- 
Jen,  boeren,  en  alle  a-ndere  ingeletene  van  de  Ver- 
eenigde  Provinrien,  Leden,  Quartieren,  Steden, 

Dorpen,  of  Gehuchten  der  lelve,  mitsgaders  alle  Capi- 

toan  ;§p  wgien  /  gebangen  toefenDc  ter  fabe  ban 
De<©o?loge/  en  niet  cm  particuliere  Delicten.  ®en 
SCDmirant  tocrDegep2oponeert/  Dat/fo  ïjpalleDe 
boo2f3.  ftonDelo«enb2pmaben/  fonöer  rantfoen  en 
feoflen  '  en  Dar  bP  Daer  en  boben  fonDe  toillen  be* 
talen  injfrio  Dtipfent  gulDensf/  Datmen  bem  met 

alle D'anDecegebangenen/Dte  De  Staten DaDDen/fOU*!  teyns',  Officiers,  en  foldaten,  die  gevankelijk  fullen I  VÏ9- 
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wefen  ten  dage  van  het  eyndlijk  befluyt  defes  Trac- 
raers,  te  water  ofte  Jande,  te  voetof  tcpaerde,  fijnde 
in  dienftt  der  voorfz.  Vcrccnigde  Proviruien,  van  wat 
natieor conditie  zy ook  fijn,  niemand  uitgelondert, 
diegevankelijk  fijn  of  wefen  fullen ,  ren  dage  van  het 
voorfz.  befluyt,  in  de  Coninkrijken ,  landen,  or 
plaetfen  ,  optefchepen  ,  Galeyen,of  elders  /t  gebied 
en  de  gehoorfaemheit  van  den  Conink  van  Spangien, 
fijne  Gouverneurs, Superintendenten,  of  Commjfen. 

Doch  fullen  onder  dit  Traöaet  niet  begrepen  we- 
fen de  gevangens  die  originelijk  fullen  gevangen  ge- 

ftcltfijn  (aen  allen  zyden )  of  gecondemneert ,  om 
privéeCrimenen  Deliöen,  niet  gemeens  hebbende 
metten  oorlog  of  aen  kleven  van  dien. 

Daer  fal  gemaekten  gelevert  worden  een  pertinente 
ly  fte  van  alle  de  gevangens,  die  gehouden  werden.fo  in 
Nerderland,  als  inde  Coninkrijken  en  andere  landen 
van  den  Conink  van  Spangien,  binnen  dry  weeken  na 
het  eyndlijk  befluyt  van  dit  Tradtaet,  en  de  gevan- 

gens fullen  datelij  k  gelicht  werden  van  de  Galeyen, 
en  generalijk  de  felve ,  en  alle  de  andere  van  allen  fy- 
den,  tot  haer  Jos-latinge  toe,  redelijk  onderhouden 
en  getracleert  als  gevangens  van  oorloge,  fo  in  haer 
eeten  en  drinken  als  anders. 

En  binnen  de  voorfz.  fes  weken  na  het  eyndlijk  be- 
fluyt van  dit  accoort  fal  genomineerr  en  beftemt 

worden  eenen  fekeren  dag  en  plaetfe,  op  de  welke 
de  gevangens  gebracht  fullen  worden  ,  onder  het  ge- 

der  gevangens  geen  fuffif ,„t  blijk  gekomen  ware  van dedadcl.jke  relaxatie  der  gevangenen  inde  Conink- 
rijken, Landen,  Schepen,Galcyen  ,of  andere  plaetlen van  de  gehoutfaemheyd  of  gebied  van  den  Conink 

van  bpangicn  ,  W  Gouverneurs ,  of  andere  Super- intendenten en  Cbounifen  .  dat  den  voorfz.  Heere 
Admirant  fo  lange  verfekert  icude  hlyven,  tor 
dat  het  voorfz.  blijk  gekomen  fal  v.ekn  ,  ren  vare 
dat  hy  daer  voor  borge  wift  te  flellen  ,  tor  contente- 
ment  der  voorfz.  Heeren  Staten  Gcnerael ,  tonder  an- 

dere fomme  uit  te  drucken,  dar  zy  verftaen  (volgende 
tgene  uitdruckclijk  overkomen  en  geaccordeert  is 
geworden  by  monde)  dat  de  felve  cautie  fal  motttn 
wefen  van  icooco.  Cronen  van  dry  ponden  van  xl 

groten 't  pond. Gedaen  dcfen  18  Ianuary,  1601. 

MP  hebben  een  tocpnigb  te  boojen  gefert/  bot 
Den  2fomirantgebangcntocfcnbe/  belc  perfonen  be; 
geerigtoaren  hem  teficn/  nier  alleen  gemecne  lui; 
ben  /  maer  oor  ban  be  p^itir ipaclfte  Deeren  /  fo  2öur= 
gemeefferen  en  töegecrbcrie  ban  ̂ teem/  oljö  anbere, 
entoant  hpfeer  affabel  ban  fpHhen  toasf/  baer  bp 
ergcnlifïig/  fo  heeft  hp  fubtplijhen  onoerfocju  De 
humeurenen  gefintfiebcnbrnbe  genebte  licmrjiia- 
men  befien  en  aenfpichcn  /  borï)  at  tosft  bat  hp  mcen^ 
bebatbe^ollanberjes  enanberc  biebpljcmquamciv 
fofletïjttoaren/batfehare  mcemngeen  hacrrjerten 
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bied,  of  van  de  Luyden  van  den  Conink  van  Span- 1  f0bl00tgabcnenuftfp2ahcn;  fOCJUOmenbcrochtocl 
gien  ,  of  van  de  Ertz-Hertogen  in  de  Nederlanden 
of  in  de  naburige  plaetfen,  als  Berk,  Weerd  en  andere , 

op  de  Schepen ,  of  Galeyen ,  en  elders.  En  van  gelij- 
ken de  gevangens  in  de  Vereenigde  Provintien,  fo  wel 

degene  die  volgende  dit  Traöaet  gerelaxeert  fullen 
werden  ,  fonder  koften  of  rantfoen  te  betalen  ,  als  de 
gene  die  alfdan  haer  rantfoen  en  koften  fullen  betaelt 
hebben ;  en  aldaer  fal  de  verwifTelinge  gedaen  werden 
ter  goeder  trouwe,  en  met  goede  ordre ,  fonder  dat  ye- 
mant  van  de  gevangens  van  genen  fyde  fal  mogen  ge- 
troubleert,gehouden,geretardeert  of  belet  werden.civi- 
lijk  of  criminelijk,in  eeniger  manieren,tegens  of  boven 
dit  accoort,om  eenige  oorfake,  gedaen  of  gefchiet  bui- 

ten of  binnen  deNederlanden,  of  neutrale  Landen. 
Gebeurende  dat  ten  voorfz  dage  van  de  Wifleling 

niet  gekomen  zy  fuffifanr  blijk  van  de  daetlijke  rela- 
xatie der  gevangens  inde  Coninkrijken,  landen  ,  fche- 

pen  ,  Galeyen,  of  ander  plaetfen  van  de  gehoorlaem- 
heid  ofgebiet  van  den  Conink  van  Spangien,  fijne 
Gouverneurs ,  of  andere  fijne  Superintendenten  en 
Commifen ,  fal  den  voorfz.  Heere  Admirant  fo  lange 
verfekert  bly  ven  ,  tot  dat  het  voorfz.  blijck  gekomen 

fal  fijn,  ten  ware  dat  hy  daer  borge  voor  wift  te  /tel- 
len ,  tot  contentement  der  Heeren  Staten  Generael. 

Het  voorfz.  quartiergemaekt  in  'tjaerxeix.  fal  ge- 
neralijk te  lande  onderhouden  en  achter-volgt 

worden  van  wederfijden  voor  dit  jaer  itfoi.  en  lal 

daer  na  mogen  op-gefcyd  worden  van  wederfijden , 
naden  inhout  van  dien. 
Den  voorfz.  Heere  Admirant  fal  de  ratificatie  van  dit 

accoort  tewege  brengen  binnen  den  tyd  van  20  da- 

gen, na  date  deflelven.  En  fal  te  dien  eynde  fijn  Se- 
cretaris in  Braband  mogen  zenden. 

Aldus  gedaen  en  geaccordeert  defen  18.  Ianuary, 

1 60 1 .  Was  geparapheert  ,  H .  Scherf  vt. Onder  ftont, 

Gefch.  Ter  Ordonnantie  der  voorfz.  Heeren  Staten 

Generael  Ondertekent 
C  AerJJen. 

Was  noch  ondertekent : 

Ik  Admirant  van  Ar  ragen. 

bp  hem  t  om  fijne  metjinge  te  ftoren  /  en  fijn  ijerte-te    ©<" 
onberfochen/  niettemin  fo  1.0  baer  uit  nebolgt/  bat  * 

IHM 

hpaen  ben  €ert3-(&cnogcgefrb2ctcn heeft/  bathp  m^n 
betoont  en  tod  blaerljjb  honbe  befpenren  be  gocbe  toil  ■"  w 

engenegentfjeib  biebeingcfctcncncefcr  lonbcntoa  jJJJJ' 
ren  hebbenbe  /  om  ban  befe  b:ocbine  <O02fcge  te  au."* 
mogen  toojöen  ontfïagen/  bathemoorh  centgeaf  <£"*• 

geb?aegt  gabben/  of  Jjpgccncn  iafï  ïjabbeem  ban  JJJ10' pais  eenige  openinge  te  mogen  toen  ;  bat  I)p  baer= 
om  niet  D&üüe  nonnen  lebig  ftacn  ai  't  fel  te  ijacr. 
^oogïjebcn  te  bennen  te  geben/  ten  cinbejjp  gelaft 
motftre  toojben  befe  fabc  naber  te  entameren  /  bat 

bienbolgenbe  bp  ben  «tferts-^ertoge  op  't  iiuf.se  te 
3©oerbcn  norïj  gebangen  3ittenbe  /  obergefonben 
toas  een  hicin  bjicffnn  gerat  eert  infjanuario  1601.    me 

3&aer  bp  Bare  l^cogbeben  Jaer  berhiarenfeer  bcr;  £«3- 
toujt  te3jjn/  bat  3pbcr(ïaen  bat  ben  peis  bier  brgcert  Jfll  °* toerb/  en  bat  ben  Hbmirant  baerem  ban  harem  frferpnm 

toegen  berber  fal  mogen  birigeren  en  beleibcn  /  en  be  £!'  Jn 

fclbejjare  ̂ ooghebenban  tjjöe  tot  tQke  abberteren  MI1I.  ' 
toar  bietf  aengaenbe  fai  toefen  boo2gcballcn  ■  torlh 
b2iefhrnin&pacn0  gcfrtj?tbrn  tocfente  /  ftpaietip 
nu  in  ben  ̂ age  gefcomen  fünbe  baer  na  ben  griffier 
3ferfenji  bertoonten  laten lefen heeft/  alfo  ïjï'bcn 
felben  met  een  bjiefhen  berferbt  ïjclfccnbe  euip  bp 

fjem  tefecmen/  baer  toe  ban  bc  peeren  ̂ tatHi<©e* 
nerael  confent  gegeben  toaé  /  cm  te  ho:en  tont  hp 

foube  toillen  feggen.  ̂ e  <®2\fitiï  tit  bjiefben  gelefen 
hebbenbe  /  feibe  baer  op  /  bat  het  al  te  generael  too.o    & 

om  bae?  op  pet  aen  te  bangen  bat  bieriftig  megte  roe.  eumn 

fen  tot  een  goebe  uiiftcmfre  ban  ben  oo?lcge  en  *"£*!* baerom  niet  ttopfelbe  of  J)p  9tcmirant  mtfr  a\^ttttl 

beei  naber  en  fpee iaelber  lafr  hebben  fo  berrc  ïjp  bon  %tmu 

meeninge  foube  toefen  oefen  aengaenbe  eenige  cpe '"«'"• 
ninge  te  boen  i  boe  heeft  ben  boo?ffh?ebcn  3lb-  Jgff 
mtrant  te  boo?ft|)nn  geb20tht  feher  bolmorïjt  ofbanDe 

©?ocuratie  /  ban  haer  ̂ oogfieben  gcr arfte «eert  /  en  *"y 

getebentin  bate  ben  27. 2tP2iü0/  1601.  in  fran^  J™; 
copfe  Cale  geftï)?eben/  houbenbe  in  effect/  bat  nabc-  Dm> 

mael  ïjaer  Jgoogheben  in  be  feibe  lanben  gefeomen  ©rorur* 
toaren/  om  be  feibe  toeberom  te  béngen  in  hare  bo?(  \£mt{ 
neruft  /  enoubep20fperitept/  mitpgabers?  om  hare  t>mgrrm 

QEStaten  Gene,el  der  Vereemgj^  Ned^rlandfe  I  S^jj^S^^ 
JL/Prov.ntien  verklaren  (  hoewel  dat  by  hej :  T«.     g««WnO«g  !P  r  ,  ̂   ̂  
|a«  van  Accoord ,  ge  maekt  tuffchen      er^    Do      m/  MJ    ai    j  1  ^  ^.^  ̂ ^  ̂  rrancifco  de   Mendoza,  Admirant  van  Arragon,    \»*Dr /"    '       É~,im7jfftWi  /    han  tino?  to^tic  en 
&c.)op  de.oS.|at,nge  van  fij„  I**^»™*    ̂ S^^Ï^^SSSttM. 
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fcen  moeten  geb?trincn  tt$m  den  oenen/ötc  fp  atë 
Ijacr  epgen  funderen  toillen  beminnen.  €n  alfo  fp 
berfiacn  nebben/ dat  al0  nu  aendefe  jijde  onderbra^ 
gmgc  gedaen  toa0  aen  den  SSDmrant  ban  Sürra* 

1  goede  ingefetenen ;  twee  op  bp  ben  l^eere  23arnebeld 
geanttooorttoiert  öattoeltoaer  i0datde  macöt  deg 
€ontnn0  ban  ̂ pangien  groot  i0  :  maerdatdierge? 
luhe  Coningennocö  toel  nonnen  totrupnc  gebracljc 

gon/ofl)P  ecnigclaftnaodc  omban$cp0  te  mogen  |  toorden/>dattopin'tgeuedaronfemacbtenbermo 
middelen, -SPlntdcn  goed  gebonden  nebben/ onueue'  ;  gentehlein  i0/  «3od  28Imacljtigtot  cnfe[U!ipc3Ö« 
tanjfen/  daffpdealderminfireoccafieniet  begeren  te ;  nemende/  die  bc  fijne  nimmermeer  fal  bcrlatcn, 

becfupmen/  die  tot  brede  dienfiig  tnacfj  toefen  /  Ija?  |  <©ocb  bat  ber  lanbe  toenfeï)  altijd  octoeeft  to'  /  bat ten  liedenen  beminden  $cbc  ;©on  5fcaneifco  be :  men  tot  een  einde  ban  defedrocbige<®orloge  (die  men 

3lKcndo3a/ ^idmirant  d'?£iTagon  /  <02ane  Dan  «©na-  !  noodfbalben  tot  defenfie  ban  lijf/  goed/  en  bloed  ge 
balefie/  Daren  ̂ of-mec(rer/  etc.  te  laflen  en  tcau- 
to2tferen  /  om  dcfe  fane  nader  te  mogen  belepdcn  /  en 
1)002  te  fTellcnfofoctc/  bcboortijue/  en  reent-matige 
conditien  /  alsf  eenigfintf  docnüjn  jïjn  fal  *  dan  aifö  fn 
bei'fraen  /  dat  men  alö  notf)  pcrfifrccrt  lp  de  difft- 
öentie/alö  of  men  tec  go'edettroutoen  den  brede  baftc* lijft  en  onberbreenelijli  niet  foude  oiidcrljouden :  dat 
öaerom den SCdmirant fa! mogen  beloben/bat  haer 
i|oogljcden  en  Princelijne  ageerden  fullen  ftoeeren 
alle0nateuonien/cnpunctuclijn  te  bouden  en  ou= 
ferbecen  /  en  te  doert  nouden  en  obferberen  /  dat  defeh 
aerigaende  met  den  Sidmirant  fal  toefen  geöandclt. 
ücnalfo  'tfïunbande  ïteligie  mede  teer  beleengto> 
te  öifficultcpten  i0  Hebbende/  dat  noclnanö  Ijaer 
l^oogtjeden  berbopen  alfmen  ban  defe  fanen  fal 
fcomen  in  communicatie/  batter  fobanige  midde? 
ïen  fullen  boorgeftclt  mogen  toorden  /  daer  door 
ooh  dcfe  difficultciten  fullen  nomen  te  ceffecen :  en 
öatljarelgoogfieden  te  breden  fullen  toefen  nier  in 

(Foi.j<5.;  f0  \)^ie  toe  te  laten  al0  eenigfïn0  mogelijK  /  en 
öoenlijh  fal  toefen  :  toel  toeten  je  dat  de  religie  niet 
boo2  flrengbcit  en  dtoang  /  macr  met  brpen  totlle 

aèngenomen  beboort  te  toorden.  «©'en  <02iffier  Sllerf- fenö  defe  procuratie  gelefen  bebbende  /  beralaerde 

gaerne  te  totilen  toeten  /  of lip  'Idmirant  geen  ande* 
reen  nader ^nfïructie  Dadde  ban  defe*  dcnHldmt; 
rant  affirmeerde  anderö  geene  te  ijebben  dan  befe ; 
ij$  Daer  met  toe-fegginge  ban  daer  ban  te  fullen 
boen  rapport  ban  baen  gefegeiden.  €n  alfo  geduren- 

de de  bergaderinge  noodden miodag  ten  felbenöage  ( 
toederom  tnflantte  gedaen  toierd  doo?  een  fener  b2tef- 
nen  aen  de  boorjyaierfTen/om  te  mogen  fprenen  met- 

ten J|eece<@ldenbarneldj  foto  bpde  bergaderinge 
sjecffen^/  goet  gebonden/  dat  fijn  <£.  ö*ni  aldacr  met  den  <©rif- 
£?**    fier  foude  toillen  laten  binden/op  abonture  of  3?  nocö 
lööa»    eentge  andere  in(tcuctie  of  befebeit  ban  bc»n  moc^ 
ca«  <s>\>  ten  benomen/  't  toeln  de  tioornoemde  peeren  aen= 

«!«£'  öenomen  Rebben :  die  ober  fute  den  14.  december/ ten$      160 1.  ternoo?fcö2ebeljergadcrinaerappo2tidoende/ 
mogtDp  bernlaert  Ijeöben/  datdeboo2f5.  58dmirant  benluü 
öcmiio^  jjen  in 't  lange  en  b2eede  Oadde  noo2gcd?agen  /  boe 
matig  nodig  Det  altang toaö  boo?  de gebeele  Cïmftenöetd 
e^ta^  een  gemeenenbjede/  feer  fuccinteliju  berbalendede 

b?ucljten  ber  felber/  mitfgaderö  den  onbeilen  on- 
gemanban  der<©o2loge/  toelne  nocötanö  ten  leliën/ 
na  fobeel  bloed  bergi:ten$7  eenö  foude  moeten  met 
bjede  bectoiffelt  too2den:datöPdaerom  lafljjadde 
ban  tjaer  ̂ oogïjeöen  /  ban  den  pei^s  openinge  te 
boen/  ten toclhen  einde  DP  boo2tb2acln bet bjiefnen 

5SJ2*  bo?en  ban  berfjaelt.  *©an  foljem  Dier  op  tot  ant- 
tooo?degegeben  to02de/ dat  dufdanige  falien meer- 

malen fijn  geopent  getoeefi/  en  dat  te  dien  einde 
ooh  de  b2teden  ban  fijne  i^oogöeit  aen  de  Staten  fel« 
begefien  fijngeooeejt/  dan  datmen  altoos  gefpeurt 
\Ktft  metter  daed  /  bat  dcfe  Ijandelinge  ficübe  ge? 
(leent  tot  groot  nadeel  ban  den  Slande/  en  bpfon- 

©e»  35b' 
mtrant 
toftfoefet 
aen  bru 
<Briffïec 

ten  42>z> 
ticrae! 

goet  3e' tlOiltKïl; 

tiatbe 
toojfj. 

baruc» 

beti9b> 
mtcanc 
foube 
gaen  en 
taatpfo» 
pooffen 

3Pffa^ 

Suget '  ber  dat  dit  befebcit  al  te  generacl  iö  /  daer  op  een  fane ijonöe».  ban  fulucn  getoiclit  en  importantie  te  mogen  ban* 
beien ;  Ijecftben  ̂ dmirant  fcecljoocl)  becljeben  de 
macljt  ban  den  Coninh  ban  ̂ pangien  die  nimmer? 
meer  dcfe  landen  foude  abandonneren  /  en  dattet 
öaerom  beter  foude  toefen/datmen  amplecteerde  met 

Cereïs't  gene  men  alsinu  foude  mogen  beentijgen/ 
ban  datmend'onfeuere  uitnomfte  der  <0o2loge  foude 
toillen  bcrtoacljten  ;  ïjscfi  ooit  de  goetbcctigïjcit/ 
b2un0lijh!icit  en  deugden  ban  bare  i|oogf)eden  feer 
P2ijfelijn  boo?-gcflelt  /  al0  toefende  ̂ ?tncen/  die  niet 
foenen  bande  beljoudem^  ban  de  landen/  en  i.arc 

d2ongen  getoeejl  të  aen  te  nemen)  foude  mogen  ge«= 
rahen/  fo  berre  per  macl)  bolgen  't  gene  eerujn/ 

Cl)2ifteiijh  /  en  berfenert  i'0 ;  fonder  dat  de  landen immermeer  fouoen  nonnen  berftaen  tot  een  $2ede? 
bandelinge/dieontffêifïelijh/  of  oneerlijn/  ofonber* 
fenertb002  de  landen  en  tngefetenen  der  felber  foude 
toefen ;  €n  fo  berre  men  daer  af  foude  fpjeucn  dat  te 

dien  einde  ander  fpcciaelder  laft  mofre  toefen/  oio' die ÖP^ömtrantalfnocböaddebertoont :  dacrcpljptc 
boo?fcï)ijn  geb2agt  beeft  de  procuratie  /  Ijicr  boren  ge? 
mentioneert/  dan  alfo  de  l|eere  23arnebeld  nocij  tnft? 
(teerde  /  dat  f)p  al  nader  infrructie  moft  Hebben/  \)ctft 
gefcit  /  dat  pP  Üem  nader  toilde  bedennen  op  de 
tooo2den  /  die  öaer  hooglieden  t'anderen  tijden  bad? 
dengebruint  bandefe  fane/  en  bat  lip  alfban  't  felbe in  fjanden  ban  de  J^ecre  25arncbeld  foude  doen  ober? 
leberen.  <0>ienbolgende  geeft  den  boo?f5»  2Cdmiran£ 
aen  de  ̂ eere  25arnebeld  gefonden  feber  ̂ acnet 
232ieben  *  de  toelne  ftp  niet  bad  toillen  openen  dan 

in  be  bergaderinge/  en  10  bebonden  'tfclbe  aldacc 
geopent  3pndc/  niet  andere  te  bouden  daneenfeaec 
jBiffibc  aen  de  peeren  Staten  ̂ enerael/  bebelfende 
een  bermaninge  tot  den©2ede/  en 't  bubbelt  ban 
't  b2iefnen  dco  €ert3  ï=>ertog0/en  ban  de  procuratie/ 
beide  bier  boren  gementioneerti  en  alfo  den  SCdmi? 
rant  toederom  aen  den  <©2ifFtec  ?Cec^en0berfocöte/ 

meteenletterBenin't^paen0/  met  bem  eentoei- 
nig  nader  te  mogen  communiceren  /  i0  ter  bergade* 
ringc  goet  gebonden/  't  felbe  toe  te  laten/  en  daer  ban 
rapport  gefjoo2t  nebbende/al0  dan  in  der  fane  gedaen 
te  too2den/  alö  ten  meciten  bienfïe  ban  ben  lande  be» 
bonden  foude  to02den  te  bcijorcn. 

<0p  den  26. 3£>ecembri0/ 1 60 1 ,  öên  <«3?ifficc  Wïfc 

fen  rappo2t  doende  ban  't  gene  ïjem  toa0  bejegent 
rmt  den  Südmirant  /  i0  bp  be  §eere  23arnebeld  boort 
geb2acbt  ttoeederlcp  gefepft  in  ̂ paen0  en  in  jf  ran* 
cop0/  ban  eendeclep  inhoud  /  beide  bp  de  Stdmirant 
ondecteaent/  luidende  op  defen  fin.  m 

^at[)p  ̂ dmtrant/  op  'tgenebpfiemgetracteert  bmnit 
toaö  bv  be  peeren  25arnebeld  en  3Cer(Ten0/  nopende  bc-a«i- 
den  #ap0op  denii.  ̂ ecembri0/  goed  gebonden  [,"'[,"(, 
ïjadde  te  p?oponeren  defe  nabolgende  2£rtieulen.      mmu 

fj1  Erft,dac  den  Eertz-Hercoge  en  d'Infamte  gehuld,  fant  bad 
j  ge-eed  ,   aèngenomen  (ouden   worden  by    de  üf',( Geünieerde  Provinciën  ,  tot  Princen  van  den  lande, 

fulx  (y  gehuld  en  aèngenomen  fijn  by  de  Provintien 
van  d'andre  zijde. 

Dac  hareHoogheden  foude  beveftigen  en  confir- 
meren  alledehandveften,  privilegiën,  en  goede  co- 

ituymen  van  de  Landen  ,  fulkx  die  voor  d'oorloge  in obfervantie  fijn  geweeft. 

Dat  een  yegelijk  in  de  Geünieerde  Provintien  {ou- 
de mogen  beleven  fodanige  Religie,  als  hy  beeft  of 

foude  willen  verkiefen .  ten  einde  de  Catholijke  fo 

wel  als  andere  de  vryheidhaersGeloofs  mochten  ge- 
bruiken onder  de  gehoorfaemheid  des  Magiftraets. 

Dat  hare  Hooglieden  te  vreden  fouden  wefen  ,  dat 

een  yegelijk  fijn  goederen  wederom  foude  mogen  aen- 
vaerden ,  daer  van  hy  is  gedepofSdeert ,  fulkx  hy  voor 
d'  oorloge  gehad  heeft. 

Datter  foude  wefen  een  eeuwige  vergetelheid  van.. - 

't  gene  gedurende  d'oorloge  gepaffeert  is. 
Dat  haer  Hoogheden  iouden  beloven  en  fweeren 

'tgene  geconcludeert  foude  wefen  onverbrekelijk  te 
onderhouden,  en  by  hare  vrunien  en  geconfedereer- 
de  te  doen  onderhouden. 

Dat  zy  infgelijks  fouden  procureren  dat  denCo- 
nink  yan  Spangien  den  Peis  foude  ratificeres. 
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leit.  a-ancawojoe  Die  men  op  be  boojgeftelbe  eonöitfen ban  ben  Wept  /  ban  oen  libmirante  ober-nelebcrt 
boo?  öen  Gtffitt  3Certfen/ben  bóojfs.  ttomtrattt  fou beöaen  aenfeggen  /  te  toeten  t  öat  bem  Blömfrant 
(elf*  toef  benige  W  Dat  öe  peeren  Staten  «aenerael bewapenen  met  grote  rebenen /tot  öefenfïe  ban  be 
lanben/  tegen  be  &pangfaertf  en  Bareabjjerenten 
Ijebbert  moeten  aenrtemen;  bat  oob  ftftetftf/batfp be  felbe  Wapenen  fullen continueren/  tertiibetttonie 
toefp  fiaeröooiberhteöénfniien  nebben  ecnChriftc 
lijke,  Eerlijke >  en  yerfekerde  Vrede,  baer  na  fp 
ban  geïjeelöécöecten  fón  toenfrbenbe.  ifèanaifo  De 

jenrrari  CDnomenbp  ben  ?Bbmteantboo2gefrelt  ban  ©«Di/ £81  foöantg  nier  en  3ijn  5  ( met  Ch  rifteiijk ,  bet  mibtf  baer 
neon.  üp  De  catbolijbeh  in  be  «Bennferrbe  $2óbtntien 
ÜÏÜÜ?  toeberom  tot  ö'ejrerritiè  ban  bare  «eifgfe  toe-sela* 
*™}9  ten  tóojben/ toaer  boo?  litöteiijft  b'anöer  flcligie ien.  foube  tocröen  gefupplantcert :  nier  Eerlik , bermib* 
&  8ac^00Mébenfoubentomén  aengenomén  toefen/ 
oSfïïj  0Ö  f°  ortlyöcïijöc  en  onrebefij&c  conbttien/al*  f n  25:a* 
m f*  banö  én  b'anöere  $20btmien  ban bie 3pbet  niet  ver- 
crjruim  iekeriyk,bermtt0men  af  bannen  foube  jooooman* 
,52  ttente  boete/  en  $ooö  pacrben/  op  be  naefcte  De* 
it  tofee  ban  bare  4aoog-ffêogentfieben  foube  moe- 
aX'  ten  betrouwen)  bn  öe  felbe  baerom  be  Staten ei  bk»  «Öenerael  nfet  baboe  bojben  booaojagen.  me  bart 
aenu  fttrccfjt  berlilaerbert  baer  felben  bier  toe  nfet  ge» 
urn  jafr  te  toefen  en  berföcbtéit  liaér  naber  te  bebénhen. 
S«t*.  ̂ n  &00*  Wen  öa"ï»e!  i$  be  fafte een  tojjle  blijben 
ia-  nier  ftangenöe/  en  De  ten  letten  fonbereftetr  té  nfet  gégaen. 
2* '  23p  bet  Contract  met  ben  Hbmfrante  ban  arra^ 
Sfiw»  B°n  gemacht  /  baöbe  f}»  onber  anberen  belooft  en 

Hengenomen  allegebangénen/  fotoel  fn&pangfen 

aI0in|$cbe?!anb/  en  oolu'n  alle  anöere  tfonmhrij ben  en  lanben/  onber  Dtt  gebieb  ban  ben  Confnb 
ban  ̂ pangfen  ftaenöe/  Ooft  in  «Jnbien  gebangen 
lijnïiei  ooft  mebe  allebé  gene  Dit  norii  binnen  fect 
toeben  na  bét  berb?ag  gebangen  fottöen  toerben/ 
teboenoniflaen ;  berfjalbenfn  allen  ̂ tcben/  ©lec- 
ben /en  loipen  inbe  <i3eu;iieérbe  $20birttfen  toer* 
ben  2&iHetten  aengefTagen/  fngoubenoe/  bat  alle  be 
rtene/  bie  eenige  ban  bare  b2ienbenof  nngen  opee* 
nfgeplaetfen/  ónoec'tsebfeb  ban  ben  Coninb  ban 
«$pangien  gebangen  Jabben/  Dat 3?  Oiéaengeben 
f  cuben  aen  bé  IQagiftraet/  onber  tnelbe  jp  tooonben/ 
bf  be  rjebana^n  fijuptf  be^oo2ben  /  met  becalarin* 
getoanneee  én  toicc  y*  gebangen  toarért/  en  toaer 
3P  op  be  Molenen  mijten  fitten  /  fo  na  aiö  net 
tentgfm* boenliib  toate  /  om  baer  ban  een  Infre  ge* 
macht  te  toerben/  bie  men  oberieberen  foube/  om 

be  felbe  lotf  en  seb?t)t  te  toerbert  /  *t  toelb  booj- 
toaer  een  feer  loftoaerbige  fade  toaö/  en  baer  aen 

be  peeren  jStaten  een  grote  eece  en  reputatie  be* 
ftaelöen  bn  alle  bölfeeren/  bat  jn  met  ben  gemep* 
hen  bupt  bare  gemeene  onberfaten  uit  be  beftoaérlüfee 
en  <£p?annffe  gebanheniffe/  en  banbe  «©diepen 
berloli  en  beb2(jö^*  5^aér  toarenber  bele  bie  fo 
In  b*  gebanbeniffe  aliö  op  be  «Balepen  ban  grote 
ftoarigbePt  en  gelében  ongemab  gé(!o?ben  en  om* 
cchomen  toaren/  én  beer  guamen  ooh  eenige 
rbup^bfemen  al  lange  boob  séfepb  babbe/en 
men  meenbe  géftojbente  3rjn/  bocö  ïjet  bep  al  feer 
iange  aen  eermen  Bonbe  berttemen  toaer  alle  be 
Sfbangenert3atett  en  toaren/ bie  men  met  geen 
rantfoen  baboe  wonnen  beb?pen  -,  tot  55ommet 
toaaéen  ©oiger  Dit  al  ober  ttoee  en  ttointig  iaren 

Sebangen  toaö  getoeeft/  en  alö  hP  bertroh/  toao' 3rjn  ëtintf-b  ou  ftoanger/  en  gelaeb  bart  eene 
gonge  t»ocöter/  bfe  al  gebout  toa$  aW  ftaer 

3©aber  toeber  t'bupji  ̂ uam/  men  babbe  tn  lange 
jaren  geene  tiibinge  ban  bem  gebooit/  IWjfrW*' 
b?ou  toaö  ooh  al  toeberom  berbout  /  ert  moft  ban  ba* 
ren  ttoeeben  man  toeberom  af  ftaert/  én  ben  eer* 

flen  toeberom  Oennemen.  ifcotb  quant  boer  eenen 
u  doeningen  toeberom  bie  feiöen  bertfg  jaren  tn 

^pangfen  op  be  «©alepe  gefeten  öabbe/f n  eeitf  ge  an- 
bcre  (leben  fün  bp  na  biergepe  faüert  sebcurt.(Ctoee V.  Deel. 
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ben  geballcn  toaren<  toerben  tecnemael  boo>  toob  o* teftent  /  betople  3?  gecne  geiiabe  ijaöben  te  berliopcn/ en  bare  tfapitcpnfrbappen  toaren  bnbe  Staren  af bergeben  :  maerfp  toaren bpbe  bpanbnict  gehenr/ 
en3ijn  onber  anbere  namen  fcuunlenbe/  oobtoPac= raeht.  H>m  «bmirant  t*  ben  ig.fRcp  1661  tut, 
gegaen  en  b2p  gelaten  onber  fehere  tauile  en  met 
alle  beleefbfghefb/cninfeBerfiepb  oeboert  tot  fcht* 

toerpen. m  peeren  Staten  «©enerael  bebben  bnerha  ge* 
rommfrteerr  flTpmon  23arentf5.  om  na  Smeten 
en  boiberu  tn  alle  Hijsen  en  Xanben  btt  Conmr  bon 
Spangfert  te  bernemennagelegcntïiept  ban  bc  ge* 
bangenen/  baer  toe  ben  felbén  (Cpm'on  25arentf«. infiructle  ban  be  Staten  <©eneraei  mebe  gegeben  ió/ 
Ijct  inhoub  t0getoec|lbitnabolgenbe : 

Inftru&ievan  de  Heeren  Staten  Gcnerael  der  Veree* 
nigde  Nederlanden  vbor  Tymon  Baremii..  vah 
't  gene  hy  fo  in  Braband,  Vlaendcren,  a's  in  Spah- gien,  Portügael  en  andere  Rijkeh,  Landkhappeh, 
Steden,  Havens ,  Galeyen  en  Schepen  den  Conink 
Van  Spangien  onderworpen,  lal  hebben  te  doen. 

S  Al  hertt  tranipörreren  ha  Braband  rn  Vlaende- 
ren by  den  Eertf- hertog  ofti  aldaerte  bevorderen 

de  ontflaginge  van  de  gevangens,  en  voorts  teont- 
fangen  defauve  conduiteri  tot  verfekeringe  Vah  fijne 
reile  onder  her  gebied  des  Coninks  vabSpangien,mit 
fulke commiflien,  brieven  en  ftucken  als  hem  daer  toe 

fullen  mede  gegeven  worden. 
Delelve  ontfargen  hebbende  *  fal  hy  herh  inalder 

diligentie,  't zj  te  water  of  te  lande,  tranipörreren 
na  t Hof  des  Coninks  van  Spangien*  en  metreln- 
ftru&ienen  brieven  hem  ren  fine  vah  defe  Irtftru&ie» 
mede  te  geven  ,  doen  na  den  inhouden  van  dien . 

In  de  Rijken  ,  Landfchappen  en  Steden  ,  ftaende 
onder  het  gebied  des  Coninks  vanSparigien  komen- 

de» fal  hy  naerftich  onderfoek  doen,  wat  g«v  n- 
gens  van  de  Vereeuigde  Nederlanden  of  andere  Rij- 

kenot landen*  in  onfen  dienft  geweeft  Zijnde  i  die 
voor  den  twaelfden  February  in  den  jare  t5oo.  ge- 

vangen fijn  ge  weeft ,  en  volgende  hetaccoort  metten 
Admirante  by  approbatie:  en  goet  vinden  van  de 
Eettf-hertog  opte  ontflaginge  van  alle  gevangens  ge- 
rriaekt  ( hier  by  gevoecht  getekent  No.  r  )  behoren 
ontflagen  te  worden ,  aldaer  noch  gehouden  wor- 
den. 

De  voorfz.  gevangenen  die  hy  bevinden  fal  frt 

eenige  gevankenilten ,  Scheepen,  Gal<jren,'of  afi- 
dere  plaetfen  ial  hy  verfoeken  ontflagen  te  wordert 
enyanhare  ontflaginge  getuygenifte  en  bekeötenifte 

in  gefchrifte  geven ,  en  daer  van  goede  notitie  hou- 
den, fo  hy  van  gelijken  goede  notitie  houden  fal, 

of  aldaer  eenige  der  voorichreven  gevangen»  opge- 
houden worden,  en  cf  aldaer  eenige  gevangen  ge- 

florven ,  verfonden  ot  ontflagen  fijn. 

Sal  daer  na  de  ontflagen  gevangens  peninenfclijk 

ondervragen  ,of  by  haer  kennifle  ergens  in  eenige 

Steden ,  Schepen ,  Galden  of  andere  plaetfeft  noch 

gevangens  defer  landen  ,of  defelveecdient  hebbende, 

fijn  en  opgehouden  worden. Ook  ofeenigeildaer,met 

haer  goeden  wille  begeren  te  bly  ven ,  eü  daer  van  me* 
de  goede  notitie  houden. 

Item  or  eenige  gevangens  bjr  hafe  kenniiTe  geftor- 

ven  fijn,  op  wat  tijd  en  plaetfe,  Item  of  eenige  ge- 
vangens fijn  verfonden  ,  en  na  wit  plaetfen ,  eü  op 

wattijdfulksisgefchiet. 

Sal  gelijk  onderfoek  doen ,  by  den  Hovelingen, 

Coopluiden,  Faftoren ,  en  andere  ingeferencn  of  in- 
woonders  der  voorfe.  Rijken  en  landen ,  fo  veel  hem 

eenigfints  doenelijk  wefen  fal. 

So  haefthy  eenige  gavarigefts  ln«  gekregen  heeft, 

fal  defelvc  af-vaerdigen ,  te  water  of  te  Unde  j  eö 
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daer  toe  vorderen  henluyden  verkregen  ontflig, 
en  mede  geven  de  befcheyden  toe  haer  verfekerin- 
ge  toe  dele  landen  toe,  nodig,  belaftende  den  fel- 
ven  dat  (y  op  hare  komfte  in  de  Vcreenigde  Lan- 

den,  hen  by  den  Heeren  Sraten  Generael  alhier  in 
den  Hage  lullen  vinden  ,  om  van  hare  weoerkomfte 
en  wedervaren  notitie  gehouden  te  worden. 

En  om  te  beter  goet  onderfoek  van  de  voorfchre- 
ven  gevangens  te  mogen  doen  ,  fal  hy  mede  nemen 
en  necrftelijk  examineren  de  Lijlte  van  de  felve 

gevangcrii,  getekene  No-  i-  en  met  aendachr.  in 't 
examineeren  van  vJe  gevangens  trachten,  om  fe- 
keré  kennifïete  gekrygen,  waer  alle  gevangens  mo- 

gen .welen  ,  en  or  eenige  verlbnden  ,  geftorven  , 
vry  gelaren,  of  in  willigen  dienft  gegaen  zijn,  en 
blyveu  willen  ,  walmde  oniemeriingeaat ookdiehen 
in  dienft  begeven  hebben,  lullen  worden  ontflagen  als 
fy  fulx  begeeren. 
Teneyndeook  de  vooriz.  ontfhgingeen  verlof- 

finge  der  gevangens  te  beier  en  te  fpoediger  mag 

worden  geerTeclueert ,  fal  hy  op  fyne  komfte  in 't 
Hofvanden  Conink  vanSpangien  (lente  recouvre- 
ren ,  genoechfamc  depelchen  van  den  Conink  aen 
elke  Vice-Roy  of  Gouverneur,  Admirael  van  elk 
Koninkrijk,  Landfchap,  quartier,  of  Stad,  (o  in 
Spangien,  Portugael, Napels  ;  Cicilien,  Sardegnien , 
Majorque,  Minorque,  Afrique  ,  Eylanden  van  Bra- 
filien ,  Ooften  Weft-Indien,  en  alle  andereden  Co- 

nink van  Spangien  onderhorig,  inhoudende  pre 
cijs  bevel  om  alle  gevangens  der  Vereenigde Neder- 

landen orden  felven  gedient  hebbende  voorden  n. 
February  desjaers  1601.  gevangen, te ontflaen. 

En  namentlik  fal  hy  bevorderen  een  goet  getal 
van  (ulke  irrevocabele  bevelen  aen  de  Viceroys, 
Gouverneurs  enamiere  Officieren  der  Rijken,  quar- 
tieren  ,  Steden  en  plaetfen  verhaelt  in  't  lefte  accoort 
metten  voorlchveven  Admirante  gemaekr,  den  17. 
Aprillis  leftleden  ,  hem  mede  gegeven ,  getekent 
N.  3.  om  by  alle  gelegentheden  eenige  van  de  fel- 

ve depefche  te  zenden  na  de  Rijken  ,  Landschap- 
pen, Quartieren,  of  Steden ,  daer  fulx  nodig  is, 

met  fijne  Brieven;  inhoudende  verfoek,  om  per- 
tinentelijk  geadvifeert  te  welen,  wat  daer  opgedaen 
fal  worden. 

Sal byfonder letten ,  dat  de  t'ieftig  gevangens,  be- 
grepen in  de  1.  lijften ,  hem  mede  gegeven ,  getekent 

N, ffr.t'  federt  den  iz.  February  des  jaers  1601. ge- 
vangen ,  fo  in  de  Nederlanden  als  in  Spangien,  or- 

dentelijk na  dat  die  geftelt  fijn,  worden  ontflagen, 
en  fo  veel  anderen  als  hy  door  faveur  van  de  voorfz. 
Heere  Admirant  fal  kunnen  te  wege  brengen. 

Sal  voorts  onderfoeken,  en  pertinente  notitie  ma- 

ken ,  wat  gevangens  in  de  Nederlanden  opte  Ga- 

leyen ,  te  Sluys ,  tot  Brugge ,  in  't  Leger  tot  Nieupoort 
cnDuynkerken,  noch  uit  de  Nederlanden  of  de  fd- 
vegédient  hebbende ,  opgehouden  worden. 

Sal  infgelijks  neerftelijk ,  fo  in  de  Nederlanden ,  als 
alom  onder  het  gebied  des  Coninx  van  Spangien , 
goed  en  naerftig  onderfoek  doen,  wat  den  gevan- 

gens voor  randoen ,  koften  of  andere  pretenfien 

afgenomen  is, 't federcden  if.Marty,  in  denlopen- 
denjare  icToi.  en  daer  van  pertinente  notitie  ma- ken, 

Sal  by  alle  gelegentheyd  den  Heeren  Staten  ad- 

verteren van 't  gene  by  hem  in  den  voorfz,  poin- 
cten  ,  en  elk  poincl  van  dien  gebefoigneert  is,  en 

voorts  van  alle 't  genen  dat  defer  fake  aengaende  by 
hem  verftaen  fal  werden ,  om  daer  op  gelet  en  gedaen 
te  werden  na  behoren. 

En  indien  tot  het  effectueren  van  d'  ontflagi'nge  der 
voorfchreven  gevangenen  hem  by  ons  noch  eeni- 

ge andere  laft  foude  mogen  worden  nagefonden,  fal 
delelvemede  hebben  na  te  komen,  en  voorts  alles 

doen,  tot  bevorderinge  van  de  felve  ontflaginge, 
dat  hy  daer  toe  fal  vinden  te  dienen. 

Het  ieven  en  dertigfte  Boek. 
De  Staten  Getier  ael,  &c. 

10- 
A  Lfo  tot  voldoeninge  van  de  accoorden  tufïlhen 
■^•ons  en  den  Hoog  gefurften  Prince  en  Heere 
Don>  Francilco  de  Mendüza  ,  Admirant  vnn 
Arragon  ,  &cc.  op  fijne  ontllaginge  gemaekr, 
by  gemeen  confent  goed  gevonden  is,  dat  Ty- 
man  Barentfz.  uyt  onfe  tn  des  Heeren  Admirant 
name  fal  werden  gecommitteert,  om  daer  toe 
eerft  in  Braband  en  Vlaenderen,  en  daer  na  in  de 

Rijken,  ftaende  onder't  gebied  des  Coninks  van 
Spangien  te  reylien  ,  en  te  vorderen  de  orc- 
flaginge  der  gevangens,  voor  den  welken  vry- 
dom  is  bedongen  by  den  voorfchreven  accoordr, 
en  volgende  de  Lijften  daer  van  gemaekr.  So  ift., 
wy  ons  betrouwende  op  de  vromichcid  ,  naerftig- 
heid ,  en  andere  goede  qualiteiten  van  den  voor- 

fchreven Ty  man  Barentfz.  en  om  te  volbrengen 't  ge- 
ne hier  voren  verhaelt  is,  den  felven  daer  toegejaft, 

gecom mitteert  en  geautorileert  hebben,  laften,  com- 
mitteren ,  en  authoriferen  by  defen ,  mits  dat  hy 

hem  dies  aengaende  fal  reguleren  na  de  inftructie 

daer  op  by  ons  gemaekt,  en  om'tfelve  wel  en  ge- 
trouwelijk na  te  komen  en  te  achtervolgen  ,  heeft 

hy  in  onfe  handen  den  behoorlijken  eed  gedaen, 
laften  en  bevelen  daerom  alle  Gouverneuren ,  Ad- 

miralen ,  Ridmeefteren  ,  Capiteinen ,  Officieren, 
en  alle  anderen  in  onfen  dienft  wefendej  verfbeken- 
de  mede  alle  Coningen  ,  Potentaten ,  Princen , 
Heeren  ,  Gouverneuren,  en  Regeerders  van  Provin- 
tien,  Quartieren  en  Steden  en  allen  anderen  van  wat 
ftaet  of  conditie  die  fijn ,  die  defe  getoont  fal  wor- 

den, den  voornoemden  Tyman  Barentfz-  in 't  vol- 
brengen van  defe  onfen  laft,  alle  mogelijke  bevor- 

deringe doen ,  't  welk  wy  ahijds  een  yegelijk  behoor- 
lijk willen  erkennen. 

Gedaen  in  den  Mageden  15.  May,  1600. 

€en  man  ban  S|aerlem/genaemt  ^prnon  %<sx\^. 
Mk$/  geïjutoclijbt  binnen  Der  <!5ouDe/ fjaDDe  lange 

hoopfjanDel  geD?eben  in  Spangien  /  onöer  't  fccjcel 
bat  npecn  25o?ger  ban  q£mbDen  toaö/  alDaer  \y? 
bier  en  iiclit  toa$  |jouDenDe/en  Daer  tonenDe  beftljcit/ 
maer  als  gpDaer  ober  befcïjuIDigt  toerDe/  Dat  ïjet 
fo  niet  toa$  /  teerD  (jp  tn  De  gebanuenifie  gcto02pen. 
«Sijne  guifbjoutoe  Defe  tpinge  ontfangen  fjebbenbe/ 
fcf)?eefaenben2llutBeur/  enberfocöt  Dem/  Datïjp 
Oen  '3CDmirant  (cuDctoiUcn  fp?e&en/  en  berfoeben 
Dat  ftp  mebe  op  het  accoo?t  met  Den  stbmirant  /  no* 
penDe  D'ontflaginge  ban  De  gebangeno  fouDe  mo* 
genuit-gaen/  en  Datnp  Daer  toe  ooïifouDe  geb2ui= 
ftenDeintercefifie  ban  gionner  Reinout  De252eDero* 
De/  J$eereban©een{juifen/  pjefiDent  banöenï|c* 
gen  aaDeban^ollanD/  De  toclne  macgfcljaptoas 
ban  Den  felben  èpmon  <3anf3.  Ifcieg  /  ban  3ijn  moe* 
Der0  toegen;  Den  2fiuteut  De  fane  met  Den  Jgeere 
|D?cfiDent  boojftluebcn  tn  communicatie  geleit  ijdi> 
DenDe/  fijn  bp  Den  ?l!ömicant  gegaen  /  en  Ijem  Die 
faöe/  öoe  Die  toajS/te  hennen  gegeben/  en  bcrfïaenDe 
Dat  De  3P?efiDent  De  ̂ toagec  liao  ban  Den  l^ccrc 
ban<01bentarnebelD  3ïDbocactban  Den  üanDe  ban 

JgoilanD  /  feiDe  Dat  alljoctocl  het  onDec  't  accoo^D  met 
Ijem  gemae&t  niet  fconDe  getogen  toer  Den/  en  Dat 
Dn  obctmitis  Die  fcauDatie  alDacr  gebangen  toaöV 
Dat  f)p  niet  te  min  3ön  uitttüc  befte  fouD  Doen  /  fa 

ten  regatDe  ban  Den^eere  2CDbocaet/  aljefDe^eere (Fo1- P?efiDent/  om  fjemte  berloffen/  cnöeeft  Daerom 
ttoee  252ieben  gefcö?eben/  een  aen  Den  officier 

Daer  pp  gebangen  toao7  en  een  anDer  aen  Den  ge* 
nen  Die  alle 3(jn  fauen  in^gpangien  toa$  berrictnen- 
De  j  De  25?ieben  toaren  feer  fab02abel  gefcfj?ebcn 
inÉatijn/  alfofipDe  felbe  fonöe/  Datmen  De  felbe 
BonDe  (Tuiten  met  3tjn Mignet  en  J)i t fier/  en  in  gelo* 
be  bafleltjn  Datfe  bo2DeeI  fouDen  geDaen  Hebben  /  bp 
alDienDe  felbe  tijDelijB  Daer  genomen  toaren/  maec 
eer  De  b?ieben  Daer  quamen  toaö  lip  op  De  «0alep  ge* 
conDemneert  en  geftelt/  en  omtrent  aclit  of  tfjten  Da* 
gen  te  bojen  genoeg  ban  Dertfeer  ge(io?ben. 

»ƒ•: 



6*oo. Vervolg  van  de  Nedcrlandfc  Oorlogen. 
3J&  fiebDê  öóèbgebanöen  alhier  mebe  te  berfta 

ïen/ftoe  batbe  €«3  Igectogen  tn  befen  jare  i  600. 
fieböen  boen  tracteren  wet  j$eer  Jtëillem  fierens 
§&efbpter/€anter  en  Canonifi/  ̂ eec  en  fl&eefter 
^tebcn  banCraegbefee/  maeb  o?bmariö  ban  öa* 
ren  Saöeïn252aDanö/engonftl)cer»Honi0  ^an 
i£ert<®iib  ̂ cljepen/alie  ïscrh  en  5pab2ü&  meefte; 
ren  ban  be  Collegiale  fterbe  ban  &  *©onbele  bin- 

nen Der  fïaöt  ban  25?ufTele.  €en  epnbe/  om  ben 
Iafï  te  aeniiaerben  ban  alle  banen  te  boen  boen  /  ten 
mitofaen  baocn/  bzie  gelefene  JEiffen/  en  eenfo= 
lemnelc  iaec-gettjbe  's?  jaers?/  boo2  be  $iele  ban  fij- nen Sloeber  ben  <£rt5-i£ertoge  €cne(l  nan  <0ofïeïv 
rijft  3jjnen  bjocber  /  be  toelhe  ben  20.  Jfctouarp 
iS9ï-  binnen  buffel  obedeben  tj&7  omtrent  ttoceu- 
ren  na  miöbernacbt  /  otib  fijnbe  toepnig  maenben 
min  ban  41.  jaeren  /  gcUjn  top  in  't  ?  i.  2öoec&/  jpolio 
7.  Colom  ?.  beiljaelt  jfjebben.  <®ie  ben  lafï geaen- 
baert  Bcbüen  op  be  botatieenconbitie  Ijiec  na  bol- 
genbe» 

J3?fef 
Hl 
nDatie 
1  gifte 
111  tic 
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A  Lbert  en  Ifabel  &c. 

**  Allen  den  genen  die  defe  letteren  Tullen  fienfa'lüit endilecTie.  Alfo  wy  hebben  doen  traóteren  met  onfe 
lieve  en  beminde  Heer  Willem  Fieres  Preibyter, 
Canrer  en  Canonik,  Heer  en  Meefter  Steven  van 
Craei  beke  ,  en  Jonker  Anthonis  van  Hert,  Out- 
Schepen,alle  Kerk-meefteren    en  Fabrijk-metfte- 
ren  van  de  Collegiale  Kerke  van  St-  Gondelebin- 
nen  defe  onfe    Stad  van  Bruffel ,  ten  eynde  fy  fou- 

!™ag,,    den  willen  aenvaerdenden  laft  van  alle  dage  té  doen 
iïfap    doen ,  ten  eeuwigen  dage ,  drie  gelefené  Miflen ,  en 

een  fole'mhèle  jaer-getyde  's  jaers,  voor  de  ziele  van onfen  feer  lieven  en  Teerbeminde  Broeder  deEcrti- 

Hertoge Erncft  van Ooftenrijk,diens Ziel  God gena- 
jerbooj  digzy,te  vreden  zijn  ge  weeft  fuiken  laftte  aenvaer- 

fe&arte  ̂ en  '  behoudens  genoechfame  daer  toe  nodig  om  de 
utodïfc  koften  daer  van  te  vervallen  ,  tonder  laft  der  voorfz. 

irenöe   Kerke  en  Fabrijke,  doen  te  wetene  dat  wy  't  gene 
yoorffz.  is  overgemerkt,  begerende  daer  in  tevoor- 
fïen ,  ter  memorie  van  onfen  lieven  en  feer  beminden 
broeder  voorfz.  en  tot  keffenifle  fijnder  Zielen  ,  daer 

op  gehad 't  advijs  van  onfen  lieven  en  getrouwe  de 
luyden  van  onfe  Rekenkamer  in  Braband  en   van 
de   Hoo£r-Treforier   Generael  en   Gecommitteer- 

de van  onie    Finantien ,  hebben  die  Kerck  en  Fa- 
brijkmeeftersvan  der  voorfchreven  Kerk,  uit  onfer 
rechte  wetenheid  voor  ons  onfe  Hoiren,  erven  en 

nakomelingen ,    Hertogen   en  Hertoginnen    van 
Braband  gegeven ,  gecedeert   en   getranfporteert , 

geven ,  cederen  eri  tranfporteren  mits  delen ,  't  Hof 
a"  f°'  geheeten  te  Pee ,  gelegen  onderden  Dorpe  van  Mol- 
J         lem,    alfo  dat  beftrekt,  te  wetene  vijf  en  twintig 

bunderen  winnende  lands,  feven  bunderen    wey- 
den  en  beemden,  en  drie  bunderen  een  dachwant 

t'achtentig    roeden  Bofch  ,    toebehoort  hebbende 
Artus't  Serclaes,  en  ons  vervallen  by  titul  vancon- 
fifcatie  alleenlijk  belaft  aen  Chriftoftele  Smet  mer 

een  fefter  rogge,  mate  van  Bruffel  en  vier  myten 

een  halt  Lovens,  en  aen  d'erfgenamen    lans    de 
Fraye  drie  veerteïen  Rogge,  en  fes  mytens  Lovens, 

nemende  t'onlwaerts  d'ander  laften   van  de  voor- 
schreven losbare  renten  daer  op  uytgaende ,  totrer 

tijd  dat  wy  die  fullen  gequeten  en  de  voorfchreven 

Hoeve  daer  afgefuyvert  hebben , 't  welk  wy  verftaen 

ter  eerfter  gelegentheid  te  doen  doen,  confente- 
rende  en  accorderende,  dat  (y  de  voorfchreven  hof 

en  hare  toebehoorte fullen  mogen  eeuwelijk, erffe- 

lijk,  ruftelijk  en  vrcdeli|k  houden  ert  befitten,  de 

felveuit  onfe  meerdere  gratie  adraortiferende,  alop 

den  laft  en  conditie  hier  na  volgende,  te  weten  dat 

de  voorfchreven  Kerke  en    Fabrijk-meefteren   lul- 

len mitsdien  fchuldich  en  gehouden  fijn  ten  ceuwi- 

een  dage,  alle  dage  te   doen  doen,  drie   gelelene 

ÜVliffen  op  den  Autaer,  diemen  maken  fal  onder 
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't  nieuwe  doxael  der   voorfchreven   Kerke  noort- 

waerts,  en  ter  rechter  fyde  den  Chore  uytgaende, 
te  weten  d'een  te  feven  uren , 

V.  Deel» 
de  tweede  ten  acht 

nyren,  en  de  derde  ten  negen  uyren;  bthalven  op de  bondagen  en  Heylig  dagen  ,  dat  alfdan  in  den 
bomer  >  d  cerfte  van  de  drie  Miffen  fal  moeten  gcdaen weien  voor  het  Sermoen  ,  en  inden  wintert  wan- 

neer men  predikt  ten  acht  uyren  de  twee  ecrlle,  en 
aengaende  het  voorfcherven  folemneel  jaergetydc  alle 
jaren  op  den  ziFebruary  dag  van  den  overlydenons voorfchreven  Broeders  ;  en 's  daegs  te  voren  de  Vigi- lien, met  alle  folemniteyte  van  mufyke,  met  het 
grootfte  en  meefte  gcluit  van  kloeken ,  grootcr  tn lwaerder  keerffen  dan  van  eenige  andere  Jaer- 
gcryden ,  fo  op  den  Autaer  als  ronts  om  de  Tom- 

be, daer  toe  geroepen  en  prefent,  de  Deken,  gro- 
te en  kleyne  Canonicken,  Cappellanen  en  alle 

andere  van  de  Chore  der  voorfchreven  Kercke, 
Fabrijk-meefteren  die  wy  verfoeken  daer  prefent 
te  willen  wefen,  dien  fy  lchuldig  Tullen  zijn(  te  we- 

tene den  preTentenj"  te  doen  uitreyken  de  dïftributie hiernavolgende,  te  wetene  den  Plebacn,  voor  het 
intoneren  van  de  Vigilien  acht  ftuy  vers,aen  Tynen  aflï- 
ftent  vierftuivers,aen  den  voorfz.  Plebaen,doendede 
MiTfenoch  vijftien  ftuivers,  aen  den  Diacre  en  Sub- 
diacre  t'Tamenach'  ftuivers,  den  Deken  cwinrig ftui- vers, de twaelfCanoniken, Plebacn,  Scholaftcrs  en 
eiken  van  hen  voor  hunne  preientien ,  in  de  voor- 
Tchreven  Vigilien  en  Mifle  vijftien  ftuy  vers,  acnde 
tien  Canqniken  vande  kleine  Prebenden.vijf  en  veer- 

tig Cappellanen,  elk  van  hen  die  preTent  fullen  we- 
fen in  de  voorfchreven  Vigilien  en  Miffen  fes  ftuivers, 

aenden  Cantere  en  fynen  affiftent,  wefende  een  van  de 
Canoniken  van  de  grote  Prebenden,  en  elk  van  hen 
twaelf  ltuy.en  voor  benne  beyde  affiftenten,  elk  fes 
ftuyvers,  voorts  Sang.meefters  en  de  Sangers,  en 
aen  eiken  van  hen  voor  de  tweedienften  vier  ftuivers, 

belopende  t'famen  twee  Rijns  Guldens,  en  voor 
de  Miffein  Mufyke  i%.  ftuyvers,  aende  Cercmó- 
me-meefter  voor  de  twee  dienftenfes  ftuyvers,  aen 
den  genen  die  de  dïftributie  doet  ook  (es  ftuyvers ,  aen 

de  twee  oude  Cofters  t'famen  fes  ftuyvers ,  Item  aen 
den  Graefmaker  vier  ftuyven ,  Item  aenden  Roey- 
drager  voor  de  twee  dienften  fes  ftuyvers ,  Item  aende 
Coralen  van  de beneficaten , en  elk  van  hen  voorde 

rwee  dienften,  elk  twee  ftuyvers ,  t'famen  15.  ftuy- vers ,  Item  noch  aen  den  Plebaen  voort  infinueren 
van  de  voorfz»  Vigilien  en  Miflen  drie  ftuyvers,  Item 
voor  het  luyden  vande  kloeke  tot  drie  reyfen*  te  we- 

tene voor  de  Vigilien  's  avonts  en  des  anderen  daegs 
voor  de  Mifle  drie  Rijns  Gulden ,  en  aen  elke  van 
demeeftersvandeFabrijke  komende  en  aflJfterende 
indeMiffe,  en  aenden  Rentmeefter  elk  acht  ftuy- 

vers ,  belopende  t'famen  acht  en  dertig  ftuyvers ,  wel, 
verftaende  dat  ingevalle gebeurde  dat  de  voorfchre- 

ven Plebaen  nietdedede  voorfz.  Vigilie  en  Miffet 
en  dat  hy  hem  daer  van  excufeerde,datdie  aiidange- 
daen  werde  by  een  van  den  Canoniken  totten  felven 
loon  voren  verklaert,  en  dat  niemant  van  den  ge- 

nen hier  voren  gedenomineert,  'tzy  Deken,  Can- 
tre,  Plebaen  ,  kleyne  Canoniken  ,Cappelianen,  San- 

gers ,  Coralen ,  Bonefanten  kinderen  of  andere ,  ful- 
ien  van  de  diftributie  genieten  ten  fy  dat  (y  continue- 

lijk  fijn  en  blyven ,  fo  wel  in  de  voorfz.  Vigilien  als 

Mifle,  blyvende  de  diftributie  vanden  abfenten  ton 

profijt  van  de  Fabrijke ,  doende  des  Sondaegs  te  voren 

den  dag  en  uyre  van  de  felve  Vigilien  en  jaer-gety- 
den  altijd  verkondigen  op  den  Predik-ftoel  by  den 

Plebaen  der  felver  Kerken  ,  dien  daer  van  ook  fala- 

rierende,  ten  eynde  de  gemeynteen  andere  die 't  be- lieven fal,  hen  daer  mogen  vinden, en  hebben  noch 

daer  en  boven  gejont  en  gegeven  de  voorfz.  Ker- 
ke en  Fabrijk-meefteren  allede  ornamenten,  om  de 

voorfz.  Miflen  te  doen  celebreren ,  te  weten ,  twee 

fwerte fluweele  Autaer  kleden,  vier dweelen,  eenen 

v-ergulden  Kelk  en  Patene,  twee  filvere  ampullen, 
•en  Miflael  en  Leflenaer,  twee  fwarte  Armofyne 

Gordynen ,  twee  Candelaren ,  en  voorts  generalij- 
ken alle  andere  toebehoren ,  mits  eeuwelijken  de 

voorfchreven  Kerke  en  Fabrijk-meefters  
gehouden 

worden  ten  eeuwigen  dage  de  felve  
Ornamenten 

*7$ 
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t'onderhouden  J  en  ook  te  beforgen  brood ,  wijn  en 
licht  totte  Celebratie  van  de  voorfchreve  MifTen  no- 

dig, fonder  koft  van  ons,  onfeHoiren,  erven  en  na- 
komelingen, op  conditien  wel  merkelijken  onder- 

fproken  ,  datingevalle  de  voorfz  Kerke  en  Fabrijk- 
meefteren  in  toekomenden  tyde  in  faulte  waren  en 

bleven,  d'welke  niet  gefchieden  moet,  de  voor- 
fchreve drie  dagelijkfe  Miffe,  en  folemneel  Jaer-ge- 

tyde  ,  of  eenige  van  dien  te  doen  doen,  de  koften 
en  laften  daer  toe  ftaende  te  vervallen  en  betalen,  dat 

indien  gevalle  de  voorfz-  Hoeve,    met  alle  haretoe- 
behoorte  wederom  komen  lal  tot  ons  of  onfe  erven , 

Hoiren  en  nakomelingen  ,  Hertogen  en  Hertogin- 
nen van  Braband,  om  van  de  felve  te  mogen  difpone- 

ren  tot  diergelijke  of  ander  deugdelijke  werken,  of 
fundatien  foonsofhaergoetdunken  lal,  fonder  aen- 
fien  des  voorlchreven  Kerk  of  Fabrijk-meefters.   En 
ten  einde  fy  Fabrijkmeefters  in  toekomende  tijden 
niet  werden  gemolefteert  voor  de  betalinge  van  de 
lopende  losbare  renten  voorfz.  terwylen  datmen  ad- 
vifeertop  deloffinge  der  felver,  die  wy  ten  ecrften 
willen  gedaen  hebben ,  fo  beveelen  en  belaften  wy, 
dien  van  onfe  Finantien  en  Rekeninge  voorfz.  den 
loop  en  cours  der  felve ,  fo  te  doen  en  jaerlijks  te  be- 

talen 't  zy  by  de  Penningen  van  de  confifcatie ,  ofby 
faute  van  dien ,  van  onfe  Domeinen  ,  dat  henKerk- 
meefters  geen  fchade  of  achterdeel  daerafkome,  wil- 

lende ook  en  bevelende,  dat  by  onlen  Rentmeefter 
van  Vilvoorden  overbrengende  voor  eens  Copieau- 
cTrentijk  van  defe,  hy  voortaen  in  fijne  Rekeninge 
van  de  confifcatie  ontlaft  worde  gehouden,  van  de 
voorlchreve  Hoeve  en  den  inkomen  van  dien,  behou- 
delik  ook  dat  de  voorfchreve  Kerk  en  Fabrijkmeefters 
fchuldich  en  gehouden  fullen  wefen  tefenden  en  pre- 
fenteren  defe  jegenwoordige ,  fo  in  onfe  Finantie 
als  kamer  van  de  Rekeninge  voorfchreven  omaldaer 
refpeélivelik  geverificeert  en  geinterineert  te  wor- 

den na  behoren,  in  welke  voorfchreve  kamere,  fy 
fchuldig  fullen  zijn  te  leveren  hen  Renverfale,  en 
verbanc-brieven  in  behoorlijke  for me,  inhoudende 
belofte  van  alle  de  voorfz.  conditien  te  volbrengen 
ten  eeuwigen  dagen  opdeprimarenalsvoren,ontpie- 
den  daerom  en  bevelen  onfen  lieven  getrouwen  de 
Cancelier  en  luiden  van  onfen  Rade  in  Braband,  den 
voorfchreven  van  onfe  Finantien  en  Rekeningen , 
Amptman  vanBruflele,  Meyerye  van  Vilvoorden, 
enRcntmeefterealdaerjen  alle  andere  onfe  Regteren, 
Jufticieren,  Officiren  en  Onderfaten  dien  ditaengaen 

(rol. ƒ9,)  faj  ̂   jat  fy  ̂e  j£erk  en  Fabrijk-meefters  voorfchreven 
doen  laten  en  gedogen  van  defe  onfe  jegenwoordige 
gratie,  gifte,  tranfporten  admortifatie,  op  de  con- 

ditien ,  laftenen  inder  maniere  voorfchreven  rufte- 
lik  en  vredelik  genieten  en  gebruiken  ,  fonder  hen 
te  doen  of  laten  doen  eenich  beletfel  of  moeyenifle 
ter  contrarie ,  want  ons  alfo  belieft ,  nietjegenftaen- 
dedatby  de  ordonnantie  hier  voortijden  gemaektop 
de  conduite  van  onfe  Domeinen  en  Finantien  onder 

andere  verboden  en'geinterdiceert  zy  te  verlenen  al- 
fulke  admortiffementen  en  alienatien,  op  de  penen  en 
reftriitien  begrepen  in  de  felve  ordonnantien,  en  de 
Eeden  gedaen  op  de  onderhoudeniffe  van  dier.  Al  de 
welke  wy  nietverftaen,  inditcasin  eeniger  maniere 
te  prejudiceren ,  den  voorfchreve  Fabrijke  ofKerk- 
rneefters  noch  henne  nakomelingen ,  maer  hebben 
hen  daer  af  gereleveert ,  en  releveren  by  defen  onfe 
tegenwoordige  brieven,  en  byde  felve  ontflaen  de 
voorfchreven  van  onfe  Finantien ,  Rekenkamer  en 
alle  andere  onfe  Jufticiren,  Officieren,  en  Ambach- 

teren dien  dit  rakenen  aengaen  mach  van  den  Eede 
die  fy  refpectivelijken  gedaen  hebben  op  de  onder- 

houdeniffe en  obfervantievande  voorlchreve  ordon- 
nantie ,  de  felve  bly  vende  in  andere  poincten,  in  hare 

volle  macht  en  vigeur,  nietjegenftaende  ookallean- 
dere  ordonnantien,  reftrinótien ,  bevelen  of  verbo- 

den rer  contrarie  ,  en  ten  einde  al'tgene  voorfz.  is, 
viftcn  van  weerden  zy  en  blyve,  hebben  wy  onfen 
Zegel  hier  aen  doen  hangen,  behoudelik  in  andere  fa- 

ken ons  recht  en  een  yegelik  't  fijne  in  allen. 

Gedaen  in  onfe  Stad  van  Bruffel  den  g'.  O&obris ióoo.Onderftontgefchre  ven  aldus:  Cancelier  van 
Braband  wy  ordonneren  te  zegelen  opene  Brie- 

ven volgende  defe  minute.  Gedaen  te  Bruflelten 
dagen  en  jare  als  boven  ,  cij.  CJt.  Ondertekent. 

Alhert ,  Charles  Yhilippei  de  Croy ,  J.de  Drenkwaert, 
G.  de  Merode ,  G.de  Grobbendoucq. 

Jaerdicht  op 't  overlijden  van  den  Erts-Hertog  Erne- ftus  van  Ooftenrijk. 

EmefiVs  Van  OoftenrllCk ,  dledeVr  ̂ Vaell  Liften 

praCtUCk, MaVrltlVs  VVILde  doen  doden  ,   d\e  Is  geftorVen 
VoerVVaer, 

hatende  't  VaderLant  In  geVaer,  en  In  /V  Vare  v0' den. 

ten  aen 

ö'<ömf. 

ü?crto> 

gen  3jJ6i 
In  De  maenben  ban  September  en  <£>ctobertoa* 

ren  be  Staten  onber  öc  gcljcrojfacmDeit  ban  be 
Certf-^errogen  bergabett  tot  23?uffel/  en  bcraet; 
fïaegben  met  Den  €ertH£crtoge  om  nubbelen  te  bin* 
ben  tot  continuatie  ban  De  <®o2logen  /  Detoülc  Daer  J?ErJata0f geen  oftoetntg  gelbguit  ̂ pangicn  rjuam  en  Dat  De  ̂ uffei/ 
ianben  Doo?  De  mtttfnatte  ban  fjet  bjeemDe  Krijgt  ?m 
bolfc  ganfchelinbertoocft  engeruineert  toerben/  fo  'igfj™ 
tjebben  De  feibe  ̂ taten  «©enerael  goet  gebonben  binten. 
om  Daer  tn  te  boo?ften  fo  beel  mogelijk  toag  /  pjobi* 
fionelifc  De  €ertM£ertogen  te  Deboilligen  en  te  con* 
fenteren  fener  aibe  /  [julpe  en  onberfïant/  fo  tot  f  on* 
tinuatie  Der  <®02loge  /  fijne  ̂ of-ïjoubingc  al$  anbere 
nobige  falie/  opbeconDitienfnernabolgenDe/  DiD* 
DenDe  gare  l^oogljeben  om  De  feibe  te  toillcn  Doen 
bolb?engen  om  lm  geaccojbeerDe  ban  gunnc  miöbe* 
len  te  Doen  baliberen/  als : 

i.  Eerft  dat  univerfelik  over  alle  het  land  ceffcren 
fouden  alrehande  contributien  ,  het  ware  van  ferviti- 
tien,  voeragie,  Fortificatien  ,  wagens,  Pioniers  en 
andere  laften  die  fonder  confent  van  de  Staten  geftelc 
en  inge  voert  waren  3  bly  vende  de  felve  Staten  alleen- 

lij ken  belaft  mette  aiden. 
i.  Dat  dien  volgende  ookpromptelijken  cefleren 

fouden,  alle  laften,  opneminge  van  alle  degemuti- 
neerde  van  Dieft  en  Weerds ,  fo  wel  om  voeragie  en 
fervitieals  anderfints. 

Ü.  «©pbefettoce  poincten  rjeböen  De  €ertf -^erto* tc 
gen  berfelaert  Dat  ïjace  intentie  meDe  fulBjsf  fo?/  en  Dat- <c 
fefuuWulfenbolbaengcnfobeele  uunmenfcfielifeen lC 
mogelinfal  toefen/  enfoberrehunJ^oogfieDen  con* « 
trarie  Doen  /  'tlanD  falbaerban  geinDemneert  3ijn  « 
't  30  Doo?  fjare  betalinge  of  Doo?  De  penningen  ban  <c 
DefeaiDe» 

3.  Dat  gedepefcheert  Zy  het  Placcaet  tegens  alle 
toekomende mutineerders,  engeftelt  in  handen  van- 
de  Gouverneurs  en  Raden  van  de  Provintien ,  om 
gepubliceert  te  worden,  fo  haeftalsde  voornoemde 
gemutineerde  van  Dieft  en  Weert  geappaileert  fullen 

wefen. 

cc 

cc 
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iij.  I|ier  op  berRlaerDeD'€e«f- hertogen  albusf : fenóenbe  De  Staten  bier  of  btif  principalen  ban  om 
Der  UenlmDen  tot  fiare  J^oogbeben  falmen  8en  fjter  op 
particulieriiR  alle  reDelm  contentement  geben. 

4.  Dat  ook  cefferen  fouden  allelaften  en  teeringen 

van  't  pafTeren  en  weder  pa  fleren  ,  van  gelijken  de  re- 
creuten  van  't  volk  van  Oorloge  naden  voet  byde 
voorfz  Staten  geadvifeert. 

mj.  T®iti$ a!reDcgeacco?Deert  bpDeboomoemDe ct 
^rticulen  Die  Den<0rabeban,§olre  geb?ac]f)tf)eeft/ <c 
maer  öare  ̂ oogfteDcn  niettoillenDe  fanen  beloben  (C 
Die  Daer  na  niet  fouben  mogen  bolb?agt  toerDen/  ber* tc 
foe&en  De  Staten  te  bjillen  confiDereren/  Dat  fiet c< 
Difitoiiö  gebeurt  Dat  De  3©a!fcïje  folDaten/  fiebben-  «■ 
De  fjuiDen  gare  betalinge  ontfangen  ober  bier  Da* «« 
gen  niet  ̂ nenftuibertn  Daerbeurfen  fullen  ïjebben/  « ten 



oo. Vervolg  van  de  Nederland^  Oorlogen, 
„ten  3p  bat  fjen  hm  Capttein  affifleten/  nochtans 
„  moet  Op  alle  Dageeeten/  ennietïjebbenöetoaetme» 
„  bete  betalen/  fo  moeten  3p  'tnemenennrpgen  Daet 
,» 3P't  binDen  /  en  alfo  i**  te  P2efumeten  Dattet  in  öe ,,  paffagïen  en  toeDetpaffagien  Daet  geen  foetelaertfof 
,>  bibanöiet.ö$tjn/fp'tfelbebanöegoeDe  luiDen  fullen o  toillen  nemen  :  toaet  ban  öaen  geen  nlcine  hlacfiten 
,>  fouöe  nomen/  tot  groot  leettoefenban  Inmnc^oog^ 
,>  ïjeöen/  Die  öe  felbe  niet  foube  mogen  fttaffen/  en 
,>  omöieoo2fane  fouDeOcnluiDenbeDunhen  DatDefoU 
,»  baten  paffetenöe  b'002  eenen  nacljt  /  men  Die  foube ,>  behoren  uiooö  en  biet  te  geben/  fonDetban  benuif* 
j>  luioen  pet  anDer£  meetfonöet  betalen  ofgelbtemo^ 
»  gen  eifeïjen  /  bat  fal  een  Kleine  laft  toefen/  en  öaer 
»  ban  be  ïguifïuiöen  Den  niet  foubcn  beblagen/  en  men 
3)  fouöe  até  ban  materp  Rebben  om  De  folbaten  te  mo^ 
,j  genfïraffen  /  itfDatfp  Daer  buiten  gaen/  tonntheb* 
,3  benöegelt/  fo  ïjeeft  bp  miDbel  toaet  meöe  te  betalen/ 
,» en 't  felbe  niet  bebbenöe/  fa!  ban  geen  Donget  fier- 3)  ben  a!0  fp  b?ooö  en  bkt  hebben. 

5".  Dat  wel  exprefTelijk  en  óp  ftraffê  verboden  fou- 
de  worden  ,  aen  alle  Garnifoenen  van  de  Steden,  Ca- 
fteleh  en  andere  Forten  en  pafTagien,  van  nu  voortaen 
meer  eenige  openinge  te  doen  op  de  perfonen,  goede- 

ren en  Koopmanfchappen ,  door  de  plaetfen  van  de 

voornoemde  Garnifoenen  paflerende,  't  ware  te 
V/ater  of  te  lande,  en  dat  de  gene  die  de  felve  je- 
genwoordich  noch  op  nemende  fijn  ,promptelik  ful- 

len cefTer  en. 

„  b.  <®tt  f0  reöelinen  fal  bolb?acf)t  toojöen/  ten 
3,  tegatöe  ban  alle 't  gunt  opgenomen  too?tfonöetau* 
„  tbo2iteit  ban  Bate  $|oog&,eDen  en  betoilliginge  ban  öe 

Staten, 3) 

6  Dat  alle  de  Tollen  ook  fo  wel  te  water  als  te  lan- 
de, door  alle  her  land  fullen  geremitteeit  wordenter 

gewoonlijker  plaetfen  daer  toe  bequaem  en  gegeven 
op  den  ouden  voet,  gelijk  de  felve  voor  detroublen 
geweeftzijn,  en  de  gene  van  nieuws  ingevoert,  gea- 
boleert. 

to.  mt  nttiml  fal  getaetfïaegt  toojben  metten 
„  jgecteten  föaeö  en  tife  ban  be  ̂inantie/om  na  bat  be 
„  geintet  effeetöe  f^obintien  /  tfeöcn  en  petforten  ge- 
3, tjoojt  fullen  j(jn/  baetinteo?Donneten  na  beoogen. 

7.  Dat  alle Provintien, Steden,  Vryheden  en  Dor- 

pen ,  ook  alle  perticulieren  die  reconciliatie  verkre- 

gen hebben ,  'tzy  particuliere  of  generale ,  van  fton 

j) 

677. 

vonden  werde  de  voornoemde  Garnifoenen  te  ver- 
meerderen of  nieuwe  te  leggen  in  plactfe  daer  der 

gene  zijn  ,  dat  in  fuiken  gevalle  die  genomen  (uilen 
worden  van  't  corpus,  van  de  10000.  voet-knech- ten ,  en  lallen  als  de  andere  betaelt  worden  van  de 
ayden. 

8.  en  9.  elhe  Jfcobintic  fal  be  penningen  batniine  ,* 

hXSiï^fiS*"**?  ÖC,,cn  WcbunoocDDim»  " 
ben  fal/  en  fullen  Daet  banboo2  al  betaelt  tooien 
öe  garmfoenen  oei  felbet/  na  gewoonte/  't  3J1  be 02ötnarie  of  De  gene  Dtcmen  albacr  ban  meutoo  fal  Z 
mogen  leggen/  gclijh  alö  in*t  naboigcnöc  ormhcl  „ gcfeiö  iLojb  /  en  De  refte  remittet en  ben  hare  boon-,  „ 
hcöen/  totli2eeDerbcr(lanD'ttoelftl)Pöeanttoco2De ,, 
Ijiernain't  13.cn  i^anicttlcngeDaen  gegebmi?.  „ 

10.  En  het  overfchot  of  furplusvandevoorfz.pen-  *FoLc  i ningen  fal  gerapporteert  worden  in  de  gemene  borfe, 
en  geemploycert  totte  betalinge  van  de  Regimenten, 
benden  van  Ordonnantie ,  en  ander  volk  van  Oorlo- 
ge,ook  naturelen  van  den  lande  wefende  tot  laft  van  de 
voornoemde  middelen  ,  na  dat  van  maend  tot  maend 
of  anders  geordonneert  fal  worden. 

10.  ̂ are^oogheben  hebbenfefjiet  geconfenteett,, 
bat  De  penningen  ban  bcfe  apbe/  geemptopcertfoü;,, 
Den  too?ben  tot  betalinge  ban  't  <0o2logö-bolb  ban  „ 
Defe  lanDen  /  en  fouöen  bp  Defe  felbe  mecningeblu-  „ 
ben/  ten  toate  bat  (ïjebbenöe  Defe  materie  naliet » 
getonfiDereert  /  en  om  oojfahe  Die  ficb  3eDect  bebben  „ 
gep?efenteert/  en  confiDeratie  mertteren )  3P  luiDen  „ 
b?eefDenDat  Doo2öefcfepecatte  niet  eenicli  fneonne*  ,> 
nient  foube  bolgen/  aljef  bet  lanö  niet  eenö2acljticö  >» 
mocDte  3ijn/  'ttoelueen  fabefoube  toefen  ban  al  te  » 
fm  Dangeteufe  confequentic/  en  om  Defe  oc2fnrie ,» 
berfoeben  aen  De  boo2nocmDe  Staten  (Oeneracliuin ,» 
öefe  pjecife  conbitte  genlniDen  te  toillen  Depo2teten ,» 
Oaet  te  laten  bereenfgen  in  De  Diflributie  ban  Defe » 
penningen/  metetP2c(fe  tonDitien  Datfc  fullen  ge- ,» 
ii2Uibt  to02Den  tottet  <©o?loge  en  toelbarcn  ban  Den  ,> 
lanöe/  toat  mogen  be  b002ncembe  ,§t«ifen  meet3> 
begeeren/  enöatftetlanb  falbeb2öt5u^^«:  alfefou-  „ 
lenen  fenaben.  ©etblatenDe  fia"  boo2fctöe  &?og*  „ 

beDenftncectlib/  Datfe  feetbeelöoubcn  ban 't  ©02-  » 
log0-bolb  ban  bcfer  3jjDen/  fo  tocl  om  Datfe  hunne  „ 
onDetöanen  3ijn  /  al£  om  Dat  fp  luiöen  in  fo  belet-- » 
banöe  manieten  p2cube  getoont  Ijebbcn  ban  hunne  ,* 
toaetöe/  en  Dat  ftaet  intentie  iö  biet  goeDe  ttegimen=  ,> 
ten  ban  ©alen  in  Compagnie  te  ïjouben/  en  Die  alle  „ 

gen  neooen ,  t  zy  particunerc  or  gene»» ,  v.u  «.«  -    macnöen  punctucltfï  te  betalen  /  <teltjö  't  anDtt  bolb  „ 
denaen  fullen  mogen  weder  keeren ,n »t  vrjregebruik    ̂ ïï£Jnnul)an  üc  penningen  ban DeaiDe/  Dan  „ en  poffeffie  van  hare  goederen,  a&ien  en  crediten 
hier  te  vooren  aengeflagen  ,  fonderdatvan  nodezy 

daer  van  hantlichtinge  te  verwerven,  of  eenich  ander 
devoirtedoen,  en  dat  daer  van  acte  gegeven  worde 
tot  contentement  van  dè  voornoemde  Staten* 

bij.  ̂ e  Staten  fiaöDen  Dit  acttitnl  toel  mogen 
'*  nalaten/  toetenDe  bat  in  öe  p^obintien  en  ̂ ten> 
M  Den  De  trar teringe  onöetgouöen  to02öen  /  en  t a* 
"  neuöe  fee  patticulietcn  /  bet  fiaetöen  ̂ 2inccn  toe 
"  nunbolftfelimitetenna  öatbungoet  öunbt/  eniö 
"  niet  teöeljïj  Dat  bunne  cnöetöanen  bun  een  toet  ge* 
"  ben'  Daermen  De  felbe  tn  alle fabenfogoeDenpince 
.  bebinöen  fal/  Dat  nomenöe  fiunne  beröoolöe  ©a- 
"  faHen  fj^nlniDen  erbennen/  fp  De  felbe  met  allefoe- 
"  tic^ett  en  genaDenttacteten  fullen  nabeïjojétt. 

8.  Dat  de  penningen  die  in  elke  Provintie  gelicht 

fulkn  worden ,  ter  fake  van  defë  aiden  tullen  ortt- 

fanren  en  gemanieert  worden ,  door  de  Ontfangers 

en^Comyien  van  de  felve  Provintien,  en  daer  van 

voor  al  betaelt  met  preferentievan  alkandere,  de 
Garnifoenen  van  de  Steden ,  Caftelen  en  plaetfen 

van  elke  contribuerende  Provintie,  wefende  tot  ja- 
fte  van  de  felve  aide,  en  voornamelijk  de  gene  die 

in  de  Fron  tieren  leggen,  doende  datelik  dienftevan 
defentie  en  weringe  des  vyands. 

9.  Welverftaende dat  foincas  yan  nood  goetge- 
V.  Deel. 

ban  <©o?loge 
ban  anDeten  /  geluh  gebonben  fal  to02ben  te  befi02cn/  „ 
enDatmen  ban  De  felbe  betalinge  De  Staten  fal  Doen  ,> 

blutten/  gelön  mebe  ban  De  betalinge  aen  De  man-  „ 
nen  ban  toapenen  /  met  fulbe  mate  alfmen  Daet  toe  „ 

fal  gebmtnen/  't  toclbe  p2incipalüh  te  ©eloe  fal  3bn.  „ 
aomma  tjeteinDe  ofboö^nemen  ban  De  Staten  W ,, 
Dattet  licbame  ban<0o?loge  fal  5ön/  gclub  bet  fal/  „ 
Dattetbolb  ban  Den  lanDe  betaelt  falto02Den/  geli)6  » 
fp  fullen/  en  Dat  fict  lanD  gegaranDeert  blPbc  ban  alle  „ 
foiillenert  fcljaDe/  toaettoe  Dunne ^oogöeöen  fiaer  >i 
betobligeten.  » 

n.  Van  gelijken  tot  betalinge  van  de  if  o  wagens, 

en  van  de  fubfidie  voor  het  huis  van  hare  Hoog- 

lieden. 

X).  «ZMtig  belooft  en  fal  00b  bolöjacfit  to02öen.      :, 

iz.  Enaengaende  het  ander  volk  van  Oorloge  die 

fijne  Hoogheid  tot  fijnen  lafte  nemen  fal,  fovvel 
 te 

voet  als  te  peerde,  Admiraliteit  en  andere  Schep
en 

van  Oorloge,  ook  het  (hik  vandevivres,  train 
 van 

de  ArtiUerye,  en  alle 't  gene  fijne  Hoogheit  tot 
 fij- 

nen laft  hout,  als  boven,  de  felve  fal  in  t.jds  en 

wylen  voorfien ,  in  fulker  voegen  dat  het  an
d  daer 

van  geen  overlafte  draegt,  noch  felf  om  
de  fervn.e 

van'tvoorfchrevevolk  van  Oorloge,  of  voera
gie 

wanneer  fy  luiden  in  Garnifoen  lullen  zijn
  ,  noen 

Xn  't  palieren  van  'r  felve  volk  van  O
orloge, 



é78 Het  feven  en  dertigfte  Boek. 

de  landen  onder  ̂  

iSoa 

3> 
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M 

ii 

3» 

of  henluider  vertoef, en fe jour  op 
de  gehoorfaemheid  van  de  voornoemde  Hoogheden; 
in  welken  gevalle  van  vertoef,  fe  jour  of  pafTagie, 
fyne  Hoogheid  fal  believen  defelve  te  voorfien  van 
fiallinge  en  anderfins  tot  fyne  koften. 

xi).  35acr  iö  gconb  genoeg/  om  te  betalen/  enfo 
gocöe  o?02C  tegeben  /  bat  De  Staten  contentement 
nebben  fiillcn  /  't  toelhooai$  Dat  Rare  i§oogl)eben 
Degceren  en  toaecom  fpluiDen  noclj  acbept  noch  in* 
commobitept/noente  pctsS  toatfp  te  toecelö  DeütJen/ 
fparen  fullen. 

13.  Enombecergeinformeert  te  fijn  vandenftaet 
V2n  defe  ayde,  byfonder  dat  de  penningen  van 
Maend  pot  Maend  gebruykt  fullen  zijn  ten  gedefti- 
neerden  fine,  fonder  eenige  diverfie,  fal  by  de  Ge- 

nerale Staten  gettelt  worden  eenen  Ontfanger  Ge- 
nerael,en  twee  Commifen,  op  (ulke  gagieen  met 
alfulke.inftruótie  ,  als  by  de  felve  Staten  geadvifeert 
foude  worden,  met  adveur  van  fyne  Hoogheyd , 
in  handen  van  den  welken  door  den  voornoemden 

Ontfanger  en  particuliere  Commifen  rekeninge 
gedaenfal  worden  van  hetfurplus  van  de  penningen 
dewelke  refteren  lullen  over  de  betalinge  van  de  Gar- 
nifoenen  als  boven. 

14..  Ook  fal  fyne  Hoogheid  verfocht  fijn  te  gedo- 
gen dat  de  Provintien  alhier  mogen  vergaderen  van 

vier  Maenden  tot  vier  Maenden  elx  eene  Gede- 
puteerdeten minften,  die  de  felve  fullen  willen  (en- 

den, om  te  weten  den  ftaet  van  deayden,  en  devol- 

brenginge  van  dien  te  procureren ,  't  felve  nochtans fonder  diminutie  of  laft  van  de  voorfz.  middelen. 

tiy.  en  jcüö»  J^et  oberfegot  of  fucplugf  ban  De  pen* 
ningenban  DeapDe/  na  Dat  De  <Éarnifoenen  L-etaeit 
fullen  toefen/fal  men  fenDen  tn  ïianDcn  ban  Den  (€refo* 
tier  ban  Der  <@o?ioge  /  om  op  De  o?Donnantie  ban  ga- 
re  Igoogöcbcn  Die  te  Dijïcibueren  tot  bet  gunt  tn  Der 
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hebben  over  de  Benden  van  Ordonnantien  ,  Regi- 
menten en  Capiteynen ,  Therfen  en  Walonnen  we- 

fendetot  lafte  van  defe  ayde,  maer  fullen  blyven 
tot  kenniffe,  lafte,  en  judicature  van  hunne  Capi- 

teynen ,Colonellen,en  Bevelhebberen,  verklarende 
nietteminhaer  Hoogheden  voor  de  befte  Admini- 
ftratievanjuftitieen  pretenfie  van  de  ordinariie  Offi- 

ciers en  Magiftraten  van  de  landen ,  heeft  plaetfe ,  om 
daervan  kenniffe  te  nemen,  oordelen  en  executeren. 

jcbij.  <ZMt  rae&t  get  Co?pu0  ban  De  Staten  niet/ 
engaDDen  geen  oo?fauetoaerom  Dit  felbeïu  Defe  De- 
foignete  infereren/  foberre  DcCapiteinen  mannen 
ban  Slapenen  /  en  3©alfe  Cólonellen  eenige  fane 
te  remonftreren  Rebben  /  fullen  gaerne  genoopt 
toojDen  /  en  men  fal  De  felbe  alle  rcDelftH  genoe* 
gengeben/  becfïaenbe  fjaer  j^oogfjeDen mt  petg 
te  innobcren  in  't  gene  ban  Dunne  $?tbilcgien  beboh- Den  fal  tooien. 

18.  Dat  de  170  Wagens  namyrlijlf  gefurneert  ful- 
len worden  by  de  Staten ,  de  welke  daer  van  traceren 

fullen  door  Gedeputeerden  ,  met  de  Voerluyden  ■ 

en  andere  , die  de  felve  fullen  willen  aennemen  date- 
lijk  te  leveren ,  en  die  van  maend  te  maend  precifelijk 
betaelt  fullen  worden  van  de  penningen  der  voorfz. 

ayde. 10.  Dat  de  Wagens  ten  langften  in't  jaer  dienen 
fullen ,  en  gebruykt  worden  tot  dienfte  van  't  Leger , 
en  van  d'Armee,  fonder  die  te  mogen  diverteren  tot 
anderen  gebruyke  ,of  particuliere  commoditeyten, 
maer  fullen  wederom  gefonden  worden ,  fo  haeft 
haer  Hoogheden  den  Leger  gebroken  fullen  hebben, 
en  wanneer  de  lelve  Wagens  meer  als  acht  maen- 

den diehen ,  fal  fijn  tot  lafte  van  hare  Hoogheden. 

jcbuj.  cn  xix  ̂ areJgoogïjeöen  berftaen't  ooaalfo.  « 
20.  Verfoekende  dat  huane  Hoogheden  believen 

het  Hof  eh  fijn  Huys  te  reduceren  op  den  voet  van  de *•»•    K7MVl_jyi.Ui.il    V»*   *V     »l|Wt»H»«l    «-Ml  iJM  (JUIll  lil  Vtt-    I    UCC   »U1   CXI  ll|ll  ÜUyS    IC  ItUULCLClI  lip   Utll  KUtl  ViJU  UC 

<0O?ÏOge  noDiCÖ  fal  fijn/  Dat  f0  Oaefi   flllöef  Doen»    overleden  Hertogen  van  Bourgoignen,  op  dat  her. 
3> 

3> 3> 

Iija  bsefen  fal/tóclnen  (Ccefocier  alle  biet  maenDen  fp- 
nen  flaet  fal  D?e|feren  ban  fpnen  ontfang  en  uit- 
geben/  en  Daer  ban  een  Dubbelt  fenDen  aenDe  $20- 
bintie  /om  te  toeten  of  Daer  in  m  geDiberteert  fal 
toefen.  €ntftbattet  De  Staten  iieber  hebben/  (uU 

£  ien  alfjier  mogen  committeren  een  of  ttoee  perfo? 
„  nen  /  aen  De  tocifte  alle  De  <©2bonnamien  ban  Defe  Dt » 
3>  ftributfe  /  en  De  reaeninge  ban  Dien  gecommuni  * 
„  ceert  fullen  too?Den  /  om  bunnc  |55eefier0  Daer  ban  te 
„  aDberteren/en  alagen  /  fo  fpluiDen  Daer  toe  oe?faae 
„  rencontreren. 

if.  Item,  dat  de  monfteringe  van't  volk  van  oor- 
loge, wefendetot  lafte  van  de  felve  ayde,  ten  lanx- 

ften  gefchieden  fal  alle  drie  maenden  voor  Com- 
mifïaris  van  fijne  Hoogheyt ,  met  noch  eenen  van 
wegen  den  Staten ,  de  welke  met  gemeender  hand  de 
felve  monfteringe  ontfangen,  de  Rollen  tekenen 
lullen. 

ïb.  Ifare  Hoogfieben  jpn  te  bjeDen/  Dat  als?  De 
monfteringe  gefclöijeDen  fal  /  De  boo^noemDe  Staten 
Daer  bp  Doen  fcomen  een/ttoee/of  Djie  perfonen/  om  te 
3ien  en  te  bemerken  /  of  alDaer  eenig  abup^gefcfjieD/ 

9'  en  Daer  ban  ïijfle  ftouDen  /  fo  öun  fulr  goet  Dunfet/ 
n  om  Daer  na  De  felbe  met  De  Solle  ban  Den  Com* 
"  miffari^  te  confereren/  en  flraff e  te  Doen  /  ïfl  Dat  Daer 
"  in  faulte  of  mefufen  gebonDen  tooien, 

\6  En  fal  aen 't  voorfz.  volk  van  Oorloge  geen 
betalinge  gefchieden  dan  hooft  voor  hooft,  en  aen 
de  gene  die  aduelijk  dienen  ,  en  (  ift  mogelijk) 
in  haer  eygen  handen ,  en  onder  de  voorfz.  mon- 

fteringe ,  fonder  meer. 

>;  ïbj.  3&e  Staten  mogen  Bun  berfeaeren/  Dat  Bier 
*  inbebeftmefnage  geöouDen  fal  too?Den/  Dat  Doen* 
»lÖ&fal3ün. 

ij*  Dat  den  Auditeur  Generael,  of  fijne  Com- 
mifen, geen  kenniiïe,  judicature  of  executie  fullen 

cc 
«e 

u 

3) 3> 

3' 

land  niet  overlaft  worde  met  overtollige  Logemen- 
ten en  onkoften. 

rr.  ̂ itberfoe6too?tt'n'tgoeDe  genomen /cn  ful* Ien  Bare  ̂ oogBeDen  alle  fabo?abel  rcgarD  nemen  /  < 
foop  Defeatëop  alleanDere  Diergelijben/  mogenbe 
Ben  De  boojnoembe  Staten  berfeaeren  /  Dat  in  alle 
't guiu  Baer  l^oogBeDen  fullen  bermogen/  tot  bo?= 
Deringe  ban  Baer  goeDe  ©aflfalen  en  onDerDanen/3? 
Bun  altijD  feer  gereeD  en  toillig  fullen  laten  binDen. 

ii.  Dat  metten  alder-eerftcn  afrekeninge  gevor- 

dert  fal  worden  van  't  volk  van  Oorloge  ,'fo  gemuyti- neerde  alsdeGuarnifoenen  ,  en  die  van  de  Admira- 
liteyt ,  en  andere  Schepen  van  Oorloge. 

gjej.  i^aer  l|oogBeDen  ftebben  Bt'^r  in  meer  gcD?er DanpemanD  ban  be&taten. 
ax.Dat  terftontgearrefteert  fal  worden  het  ftuk  van 

de  tracSteringe,  belangende  de  nombre  van  't  volk  van 
Oorloge,  welk  beftierten  gereformeert  fal  worden, 
volgens,  de  fomme  die  de  Provintien  accorderen 
lullen, en  belangende  de  Gagien  en  Tractamentcn, 

ftellen  't  felve  tot  difcretie  van  hunne  Hoogheden 
om  die  fulx  te  ordonneren  dat  het  voornoemde  volk 
daer  van  leven ,  en  hun  onderhouden  moge ,  en  de 
betalinge  te  doen,  gelijk  de  Staten  begeert  hebben, 
en  aJsnoch  begerende  fijn. 

13.  Wel-verftaende,  dat  belangende  de  Mannen 
van  Wapenen ,  die  lullen  heele  gagie  hebben,  wan-  (FoU»- 
neer  datfe  in  aduelen  dienft  zyn  ,  en  t'  Huys  fijnde,  de kleyne  gagie. 

jrjcij.en  rriij.5©itfalgefcBteDenboo?DemaenD  ban  " 
^obember  /  ttoeln  DentijD  fal  fpn  ban  De  eer  (re  be* " 
talinge  ban  Defe  apDe;  en  men  fa!  ban  gelijaen  p?oce*  " 
Deren  ten  regarDe  ban  De  üfêanncn  ban  Rapenen.      " 

24..  't  Selve  fal  ook  gefchieden  van  't  reglement, 
volgens  d'welke  hec  volk  van  Oorloge  hun  fullen  heb- 

ben te  gelcvden. 
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Vervolg  van  de  Nederland/c  Oorlogen. 
Xtta.  ïgacê  ̂ óügïjeben  8<*üen  gaerne  gefien  rjet 
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^abbijgban  öe  &tatm/  op  ten  regel  ban 't  bol»  ban 
„  <®02loge/toaerin  bed  poincten  fcer  toiifelbB  gerede. 
;,  fenteert  too?ben  /  öe  toeifte  men  naber  cowïDeren 
M  fal  /  en  fal  nojtc  en  fab02able  refolutie  genomen  too2; 
„ben/  bte  gare  ̂ oogbeben  (uilen  boen  publiceren/ 
„  op  öat  cenpegelü&en  macl)  toeten  toaec  nabp  bcm 
„  fal  Debüen  te  reguleren» 

x$t  Dat  om  te  fuseren  de  fomme  die  elke  Pro- 
vintieindefeayde  fal  moeten  op-brengen  of  betalen, 
men  niet  meer  fal  mogen  (tellen  eenige  tribuiten 
Tollen,  or  ander  imp'ifitie,  hoedanich  die  zijn,  de 
welke  mochten  prejudicerende  Commercie  of  Tra 
fijke  van  eenige  d<-r  voornoemde  Pro  vintien,  Steden, Naburen,  of  andere ,  op  de  waren  die  hun  van  elders 
gebracht  fullen  worden ,  of  die  men  aldaer  van  elders 
in'rgruS  fal  willen  kopen  en  halen,  en  ift  dat  daer airede  eenige  laften  opgefteltfijn  ,  defelve  als  nu  om 
her  ftuk  van  de  ayde  voortaen  fullen  cefTeren. 

n  jeïb.  l^aec  ̂ oognebencontenteren  ftaer  met  i^fc 
apbe/  boo2bcnrnbbarbefe!bebunrenfal/  en  fullen 
niet  nebogen  bat  anbere  (Cubuiten  of^mpofitien 
geljeben  inojben  /  fonöer  liet  aubeu  en  De  betoillinge 
ban  bc  booznoembe  Staten. 

2.6.  Dat  van  de  voorfeide  middelen,  niemantvry 
pochte cxempt  fal  wefen  ,  Geeftelijke,  ofSeculieren, 
gepriviligeerde,  of  niet  gepriviligeerde,  mannen  van 

Oorloge,  of  van't  Hof,Bifïchoppen,  Prelaren,  Cap- pellanen ,  Universiteiten,  Ridders  van  der  Orden,  ot 
andere,  Edelen,  Raden  van  Staten,  den  Secreten 
Raed,  en  die  van  de  Finantien,  Groten  Rade,  die 
vanBraband,  of  andere  Provinciale  Raden,  Reken- 

kamers, die  van  de  Middelen,  en  univerfelijk  alle 

Wton.  &al  gefeïjterjen  gelift  ty  't  felbe  Degcercn.     „ vOebaen  tot  buffel  Den  leften  Octoücr/    L>. ecparapbeert  Rjch.  vt.  floeft  lagerftonb  geirl^ 

Vereiken. 

»> 

Jfyitt  na  begeerben  be  boo2nocmbe  peeren  Staten    »«., 
penecacl ban  De*  €rt5^ertogen  3uöc /  onöTt  lYm  nSSi uubente  ramen/  enteoberleagcnnoe  *r»  befe  mron  ̂ a,dt' 
fenteerbe  ïjulp- penningen  of  anbe  fouben  op Yw  ïff' rten/en  toaer  op  uien  bic  uinben  foube :  btc  Djclatcn  »>iuoni 
en  (C beten  ban  25?abanö  lïclben  boo2  /  Datmen  eene Df  vuu 
belaftmge  foube  binben  en  frcllen  al  £eöcrlanb  boo2/  S!T' opbe  tonfnmptien/  mitfgabertf  opbe  fïete  ban  alle  ̂ m 
anbere  Baren  en  fcoopuianfcliappen/  en  f0mmu  fnhöc^-. nicerenmctDfeban©lacnDcren/  natoelfiecoinmu  S». 
nicatie  fo  ronfenteeröcn  en  refolbcerben  fp  boo2  De  U"f°' 

tbjee  «Staten  en  op  't  bcliagen  ban  ben  berbén  om  Dit  0f,,(arj tebtnDenopbeconfumpnenban beg2ancn/IDpnen  S% 
Bieren  en  ©leiö/eerftltcntenbe  op  DeiCertoc  uaab  tf«- 
üenant/  en  bp  p2opo2tie  b,w  een  fefter  mate  ban 
252ufTeI  bier  ftuiberö  /  op  be  Kogge  of  matfclume 
mateb2tefhiiber)es/  opclfie?Cmel©unö/  fonunfe/ 
franfe  of  &oacnfe  acijt  ftuibera  /  op  een  ?[mc  of tonne  2öterö  ban  ttoee  tot  bier  gulben  /  fee  fluibcrtf/ 
en  op  be  tonne  Bter  ban  biet  i  ot  fe«  gulbene  /  ttoaelf 
ftutbcrö  /  op  be  nogc  en  alle  b2eembe  Bieren  bobbel/ 
bier  en  twintig  ftutberö  /  op  ctfte  ©n/e  of  bi  c  ban  b^ic 
jaren  optoaertg/  berticl)  fluiberö/  op  elfte  &oeV 
fêeerö  ttointif  U  fhiiberö  /  op  igamele  of  öalf  biif 
ftuiberö/op  elR<§cuaepof  Kam  bier  fïulberoyop  elft 
Ham/  <©eite  ofb2aetberften  ttoee  fïuiberev  op  elft 
©erftenaebt  ftuiberö/  bobenbien  ronfenreerben  fp 
noch  boo?  een  jaer  op  el&e  melfe-ftoei»  fo  toel  tornt  erg 

andere,  fclftook  dicgerekentfijn. onder -dcPhirou»,   aiöfomerötermaenbeenfïuiber/elBeöoePeofOn-c ja  ook  alle  Ridderen  ,  van  wat^  Ordre  datfe  fouden    om  vjCt  te  maHen  ttoee  fïUiberS. 

3) 

mogen  fijn,  vryheit  van 't  Hof,  niemant  uitgefon 
dert,  hoe  groot  of  gepreviligeerthy  ware,  behalven 
de  perfoonen  van  hare  Hoogheden  ,  en  die  van  ha- 

ren huife,  blyvende  en  eetende  in  't  Palleis  van 't 
hof,  ten  regarde  van  de  confumeringe  die  in  't  felve 
Palleis  gefchieden  tot  koften  van  hare  vborfchreven 
Hoocheden. 

Itjcbi  <©c  gepjtbeUgeerbe  Rebben  geeme  geconfen* 

teert 'f  gene  berfoent  to02b  boo?befe  reife/  felfe  be 
,  Bibberen  ban  ber  <©2b2ein'tgeneaengaet  bet  (iufe 
9  banbeftnfTumeringe/  om  be  fïngultere  affectietiie 
,  3P Rebben  tot  benbienflban  gare^incen/  bieden 

3i  baer  toe  berobltaeren  :  maer  Ijnre  i^oogfjeben  ber^ 
"  flaen  enbernlarén  opentlijn/  bat  bit  fal  gefebteben 
3'boo?befemael/  en  fonber'tfelbete  mogen  in  confe^ 
"  guentie  treeften.  €n  boo2  bet  particulier  ban  be  boo2 noembe  fóibbergban  ber  ©2b2e/  fiare  ̂ oogfjeben 

3'  berfraen  nietbie  te  ejcempteren/  enbeel  min  tic  te 
"  affubjecteren/ompetanbersste  betalen /ban  bietot 
3>  noctj  toegebaen  öeöben/ficb  ter  refteperfuaberen^ 
"be/  bat  be  generale  Staten  niet  en  meenen  inbefe 
11  <0eneraliteit  te  begrijpen  be  bier  Bcbel-02benjef/  bic 

alle  t'  famen  meer  öulpe  ban  noöe  Debben  ban  eenige 
laften. 

zj.  Dat  gene  Raden  ,  of  andere  Rechters  fullen 

mogen  eenige  klachte  of  oppofitien  voortbrengen, 

ter  oorfake  van  de  voorfz,.  middelen  ,  fonder  voor- 

gaende  namptifTement  van  den  Ontfanger  of  Com- 
mifen  van  de  Staten  van  de  Provintien ,  en  fullen 

niet  mogen  decerneren  Brieven  van  State  offtilftant 

van  executies  om  oorfake  ofperfone,  wie  het  ook 

ift  datfe  darelijk  eenige  decerneren  ,  den 

fal 

ware ,  en   -> 

voornoemden  Ontfanger  ,  of  fijne  Executeur, 

evenwel  voorts- varen  als  boven. 

Aldus  gedacn  in  de  vergaderinge  by  de  Generale 

Staten  gehouden  tot  Bruflel ,  defen  14.  October, 

1600.  onderftont  geichreven  en  ondertekent  my  pre- 
fent 

P.  Mcjïus>_ 

3£an  alfobe^ebeputeerbeban  beanbérjp2obme 
tien  /  öierin  ff  Henen  ftoarigHeib  te  ma&en/  eniie* 
ber  berfiaen  fouben  tot  een  generale  repartitie  en 
een  pegelijft  ban  be  $2obtntien  re  betonfen  fijn  rjuota 
afaenbeel/  onberbefjooilijftemoberatie/  norlirang 
na  abbenanr  be  |egenmoo2bfge  gelïaltcntfTe  en  mibs 
beien  banbe  felbe  P2obinfien/  fo  fouben  be  boo2fs. 
peeren/  gelaten  en  Abelen  te  b2eben  5nnte  bèta* 
len  be  ttoee  berbenbeelen  ban  een  bierenbeel  ban  't  ge* 
tieel  /  behonbelift  aitpb  be  rcfïaurnrie  ban  De  ingc- 
b20ften  pointten  banbunne  P2tbilegien  en  be  tollen 
gelift  op  ben  oubenboet. 

^\t  ban  Unttoerpen  fjebben  Run  't  acht  erfjeben  en  ©,f  ban ftoangbeben  tegen  bc  confun-pfien  berftlaert:  M  Dat  anttDro 
fp  eenfbeelö  bp  €>ctropen  fjaer  fcbulben  betaelben  uit  f r" ncu0 
beflccpfen  engjmpoftcn  opte  confumptien  t  en  Die  Ebart 
toaren  alrebe  aen  oe  ftoopüebcn  ecnfbeclsf  berBom  t>r  fcgat^ 

ben/  bieöaeropUonbertenbnfttcfjDuifentgulbenö  |'"ociue 
uitgelangt  babben  /  ten  beïjocbe  ban  ben  C*crtf -tyt;  JfJ" toge  booi ftin  bertreft  na  ̂ êpanglen :  en  nocb  babDen  ronfwru 
ïjunnemibDelen  berftreftt  tottebetaltngeban  bege* tim' 
mutineerbe  ban  ben  ftafleel  met  biergelöne  ftoarigbe» 

ben  meer/  berfoe&enbe  't  felbe  geconfibereert  te  bo?* ben.   ontrent  beeö  tijti  to02be  tot  SCnttoerpen  een 

^afgutl  aengeplcfu  ban  befeninljout: 
Spaenfen  Raed,  hogen  Staet,  brengt  ons  ditquaet, 
Verandert  den  Raed ,  vermindert  den  Staet  eert  valt 

te  laet. 

3£c  $20totntten  W  ben  <£ettf-$erfoge-nfcf  erftcn* 
ben  boo2  baren  ̂ ouberamen  %ere  ük  foebten  oofi 
alle  mibbelen  om  penningen  en  feftatringen  /  nobfg 
tot  continuatie  ban  ben  <0O2logc  regen  bc  ̂ pans 
giaerbenen  tiarcab(jerentenopteb2engen/  enliicU 
ben  baerom  berfebeiben  bergaüennncn  /  tieben  $20* 
pofitien  om  te  ftomen  tot  opb2cngtnge  ban  be  oube  en 

nieutoefenattinge/  gelnbijier  een  fobam'ae  £?opo* fitte  bpben  KaDe  ban^tatc  arn&e  graten  «Cine^ 
rael  gebaen  f  en  booïttf  aen  De  particuliere  j&obin- 

mntsJgÉfonben/  UiibenDealDuss: 

^bUf  MTN 
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3&?upp)f> 
tic  ïiai 

aan  De 

j&cateti 
«Bftie 
tod  Den 
2.2    &CJJ» 
tentb?!^ 

MYN  HEER
EN, 

Wy  hebben  in  Octobri  des  voorleden  jaers  99. 
uwe  E.M.  voorgedragen  de  laften  van  der  Oorloge, 

dewelke  als  doen  nademeefteapparen
tie  

gegift  kon- 
den worden  dat  in  den  tegenwoordigenjare

  
totteno 

digedefentie  der  landen  en  afbreuk  des  vyands  gedra- 

gen foudé  moeren  worden, en  daer  by  verfogt  de  mid- 
delen van  penningen  daer  toe  gerequireert,  en  hadden 

wel  verhoopt  datmen  voor  dit  jaer  daer  mede  de  faken 

foud<  hebben  konnen  uitvoeren, maer  gelijk  als  d'oor- 

logemetalrijd  precyfelik  gehouden  kan  worden  bin- 

nen de  hmuen  van'  yemants  arbitragie ,  maer  hen  ook 
dikwils  moet  ftellen  na  't  voornemen,aenf

lagen  en  ge- 

legemheit  van  fijnen  vyand,waer  uit  dan  lichtelik  ver- 

andcringe  wort  veroorfaekt,  daer  op 't  elke  na  den 
tijd  en  occafien  de  remedien  voorgenomen

  of  het 

voordeel  (indien daer eenich  verfchijnt)  waergeno- 

raen  moet  worden ,  fo  fchijnt  dat  in  het  tegenwoor- 

dige jaer  de  laften  van  de  Oorloge  niet  hebben  geheel 

konnen  blyven  binnen  de  termen  daer  op  die  eerft 

geraemt  fijn  geweeft ,  want  voor  eerft  fo  is  een  yeder 

notoir  dat  den  vyand  fijn  Leger  des  voorleden  jaers 

den  geheelen  winter  heeft  houden  leggen  in  de  Dor- 
pen ontrent  de  Maefcante,  metvafte  refolutie,  om 

by  gelegenrheit  van  vorft  en  toeleggen  van  ftromen 

als  noch  te  volbrengen  't  gene  hy  alle  de  voorgaende 

tijd  hadde  gepoocht,  te  weten  de  Rivieren  te pafle- 

ren  ,  't  welk  hy  ook  buiten  alle  twijff  el  foude  geatten- 
teert  hebben,  indien  by  fonderlinge  genade  God  de 
Heere  niet  hadde  het  geluk  gegeven ,  dat  ten  felven 

tijden  fijn  krijgs-volk  voor  een  groot  deel  in  muterye 

waregeraekt,  uit  oorfake  van 't  welk  men  vandefer 
2.ijde  ook  genootfaekt  is  ge  weeft  den  geheelen  win- 

ter door  op  alle  voorvallende  occafien  een  groot  deel 

van'rgefchut  en  andere  Legers  behoeften  t'fcheepte 

houden  leggen ,  d'Officieren  van  dien  in  gagie  te  hou- 
den, en  mede  rot  eenige  malen  op  des  vyands  pre- 

paratien  den  tocht  aen  te  nemen,  daer  by  dan  ook  ten 
laerften  degelegentheit  haerfulx  heeft  vertoont,  dat 

geraden  is  gevonden  al  van  ontrent  half  Maerte  te  vel- 
de re  komen ,  en  de  belegeringe  van  Creveceur  en 

Sr-AndrRsby  hand  te  nemen,  daer  van  de  heerlijke 

en  geluckige  verovennge  is  gevolgt,  door  welke  vroe- 

ge en  tijdelijke  uitkomfte  in 't  veld,  en  expeditien 
daer  op  gevolgt  des  legers  onkoftcn  vry  een  goet  deel 
deeerfte  bei  aminge  hebben  geexcedeert,  waer  byis 

gekomen  dat  Compagnien  van  Creveceur  en  Sr.  An- 
driestot  een  grote  merkelijke  fomme  hebben  moeten 

(Fol'ft.J  uitgekott  worden ,  en  daer  ria  ook  in  dienfte  zijn  ge- 
houden ,  om  den  vyand  daer  af  te  pri  veren,  terwylen 

fy  alle  oude  ervarene  Krijgsluiden  waren ,  en  by  ma- 

niere vanfpreken  de  fleur  van 's  vyands  leger,  daer 
afin  deBataille  vanNieupoort  geen  kleine  proevers 

gefien,  boven  defen  fo  is  noch  in  Mayo  voorleden  een 
Comp.  Switfers  alhier  te  lande  aengekomen ,  de  wel- 

ke al  hoewel  geen  voorgaende  bcftellinge  hebben- 
de ,  nochtans  mits  die  by  openbare  ordre  van  die  van 

Zurich  geworven  was,  ('t  welk  voor  dier  tijd  niet 
toegelaten  is  geweeft)  heefemen  defelve  uitfo  verre 

landen  goetwillich  gekomen  zijnde,  niet  wel  met  ge- 
voegelijkheit  konnen  refuferen,  befonder  fo  de  ex- 

peditie van  Vlaenderen  als  doen  op  handen  zijnde, 

wel  meerder  getal  van  krijgs-volk  was  vereifchende, 

want  gelijk  geoordeelt  is  geweeft  dat  geen  exploict 

van  oorloge  van  groter  gewichte  voorden  ftaetdefer 

lande  kende  voorgenomen  worden,  daer  mede  aen 

d'eene  zijde  de  vyand  fchadelijker  afbreuk  van  land  en 
contributien  konde  gefchieden ,  en  daer  beneffens  in 

meerder  confufie  geftelt  worden ,  en  aen  d'ander  zij- 
de defe  landen  van  meerder  verlies ,  onkoften  en  pe- 

ricul  konden  worden  gevrijt ,  fo  was  ook  wel  te  con- 
(idererendat  den  vyand  niet  foude  nalaten  alleuitter- 

fte  macht  en  middelen  te  employeren  tot  belet  en 
wederftant  van  dien ,  weshalven  men  ook  niet  heeft 
konnen  lcdich  ftaen  terwylen  alle  apparentie  van  de- 

fen tocht  haer  fofchoon  waren  vertonende,  noch  in 
hacfte  eenige  nieuwe  lichtinge  voor  eenen  korren  tijd 

te  doen  tot  verfterkinge  van 't  veld-leger,  en  nader 

verlekeringe  van  de  Frontierenï  daër  by  noch  is  ge- 

komen terwyle  inden  voorleden  jare 't  leger  ontrent 
de  negen  maenden  ,  met  alle  den  gevolge  en  behoefte 

te  velde  is  geweeft  en  by  den  vyand  nu  in  d'eene  en 
dan  aen  d'ander  plaetfeis  getrocken  >  alwaer  t'elkert 
nieuwe  koften  van  gravingen  hebben  moeten  gefchie- 

den, en  ten  laeften  ook  getreden  heeft  moeten  worden 
inde  menichvuldige  retrenchementen  jegens St.  An- 
dries  tot  belet  van  des  vyands  overkomlle,  daer  toe 
alle  fijn  grote  leger  en  koften  waren  tenderende,  dat 
mitfdienook  de  onkoften  van  den  leger  in  den  felven 
jare  fo  verre  buiten  raminge  zijn  gegaen,  dat  defelve 
nagemaekte  rekeninge  bevonden  worden,  allevcr- 
fochte  petitien  ook  ten  vollen  opgebracht  zijnde,  en 

andere  by  gekomen  fubfidien  ontrent  de  twee  hon- 
dert  en  achtien  duifent  ponden  excederen ,  waer  van 

gelijk  mede  van  't  gene  by  eenige  Provinticn  als  noch 
niet  geforneertis,  nocb  dagelijks  fo  groten  na  loop 
en  klagen  is,  van  meenichte  van  arme  luiden,  als 
arbeiders,  voerluiden  ,  paerde-dryvers  ,  fchippers; 
officieren  van  den  leger,  en  andere  diergelijke,datt  et 
een  verdriet  en  jammer  is  om  horen,  en  want  alle  de 
voorfchreve  koften  (daer  af  nader  deductie  gemaekt 
is  in  den  Staet  hierby  gaende)  niet  zijn  begrepen  in 
de  Propofitie  en  verfoek  van  de  Confenten  voor  dit  te- 

genwoordige jaer  by  ons  in  Octobri  laeftleden  ge- 
daen,  dewelke  ten  felven  tijde  noch  niet  konden  ge- 

raemt worden  ,  fo  dat  geheel  nodig  is  daer  op  van  ge- 
lijken metten  eerften  te  verfien  tot  hanthoudinge  van 

des  lands  credit  j  én  weringe  van  alle  confüfien  appa- 
rentanderfinrs  daer  uit  teontftaen. 

So  heeft  denRaedamptshilven  niet  konnen  voor- 
by  gaen  dit  felve  U,  £.  M.  ernftelijk  te  vertonen  ,  en 
daer  by  te  verfoeken ,  dat  de  felve  believe,  infiende 
de  nodigheit  deler  koften  ,  en  dar  die  geenfints  en 
fonder  merkelijk  nadeel  en  verachteringe  van  faken 
niet  hebben  konnen  geexcufeert  worden,  boven  de 
confenten  by  onfe  laetfte  Propofitie  begeert,  noch 
tot  een  extraordinarisfubfidie  voor  ditjaér  eens  te  ac- 

corderen en  inwilligen  over  deProvintien  van  Gel- 
derland, Holland,  Zeland,  Utrecht,  Vriefland,  Over. 

Yfel,  en  de  Stad  Groeningen  en  Ommelanden  de 
fomme  van  500000.  ponden  van  xl.  groten ,  om  daer 
mede  de  voorfchreve  onkoften  te  mogen  vervallen* 
dewelke  doch  metter  daed  al  bevonden  fullen  wor- 

den hoger  te  belopen ,  en  alhoewel  feer  wel  ge- 
confidereerr  wort  met  wat  fwarigheid  't  f«lve  by 
de  Provinticn  en  Leden  van  dien  fal  konnea  gevon- 

den worden  ,  boven  de  voorgaende  confenten ,  daer 

van  mede  'tminfte  nier  kan  gemift  worden ,  ter- 
wyle de  laften  daer  notoirlijk  zijn,  nochtans  fo  in 

defen  vooroogen  genomen  moet  worden  de  impor- 
tantie van  de  fake ,  en  dat  oogenfchijnlijk  fonder  defe 

fubfidie,  en  dat  beneffens  dien  op  alle  voorgaende 
petitien  .volkomen  confent  worde  gedragen  ,  niet 

mogelijk  fal  weien  de  difordrenen  muteryen  van 't 
Krijgs-volk  in  fo  groten  getale  noch  ongerepartieerc 

zijnde ,  langer  te  weeren  en  's  lands  credit  te  houden 
ftaen ,  infonderheit  noch  daer  by  komende  de  grote 
fwarigheden  van  de  Admiraliteiten ,  fo  fal  het  gelie- 

ven uwe  E.  M.  't  felve  ferieufelijk  na  hare  gewoonlijke 
difcretie  te  overwegen,  en  n»ch  voor  defe  maelhen 
fulks  te  verkloeken ,  dat  het  op  fpoedigfte  een  vrucht- 

bare Refolutieop  defen  genomen  worde. 

Actum  in  's  Graven-hage  den  az.  September, 
idoo.  &c. 

^en  bijf  Den  «©cto&et  1 600,  neböen  De  ftaDen  ba» 
&tate  aen  De  peeren  Staten  »©enerael  De  naüoloen* 
De  propofitie  oeDaen/  luiDenDe  al$  bolgt : 

"p  Dele  Vermogende  Heeren, 
-*-1  Wy  konnen  U.M. E. niet  genoech  bedanken 
van  de  goede  couragie,  y  ver  en  forge  als  defelve  in  dit 
tegenwoordige  jaer  betoont  hebben  om  te  hanthou- 
den  defen  loffelijken  algemeinen  Staet,  en  te  bevor- 

deren de  middelen  daer  toe  vereifcht,  verhopende 

ook  vafteljik  dat  deProvintien  als  noch  niet  vo.'ko- 
melijkin  allede  petitien  bewilligt  hebbende,  noch 

hare 
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Vervolg  van  de  Nederlandse  Oorlogen. 
hare  penningen  gefurneert ,  overmits  eenlgetuffchen 
gevallen  beletfelcn,  (fohet  fchijnr)  't  fel v e  als  noch 

öétt  meeren  eertten  mede  Tullen  doen  terwylen  het  Krijgs- 

pga»  volk  daer  dateli'k  is,  en  noch  worden  onderhouden, \eoo-  en  alIe  andere  voorgedragen  koften  cffcduelik  gedaen 

'  zijnde,  ook  betaelc  moeten  wefen  ,  het  welke  gefe- condeert  zijnde  mettecgoer  beleit,  kloekheit  en  vi- 
gilantie  van  fijne  Princelijkc  Excellentie  God  de  Hee- 
re  belieft  heeft ,  door  fijne  almogenden  hand  in  dier 
voegen  te  begenadigen  dat  niet  alleen  den  vyand  bui- 

ten de  Frontieren  is  gehouden,  maer  dacr  l.y  ookfo 
heerlijke  conqueftcnophemzijn  gedaen,  daermede 
hy  teffens  uit  fijn  deffem  van  oorloge  is  gebracht ,  als 
namentlik  hem  niet  alleen  afgenomen  zijnde  het  Fort 
van  S  Andries,  by  hem  gedeftineert  (mits  de  be- 
quaemheit  van  cituatie )  adfedem  totius  bellittrreftrit, 
om  daer  uit  de  landen  van  Gelderland,  Hoflanden 
(lichte  van  Utrecht  ineen  geftadigen  allarm  te  hou- 

den ,  en  voorts  d'eene  tijd  of  d'andef  palTerende  de 
Riviere  van  deWale,  met  alle  fijn  macht  te  overval- 

len ,  maer  dat  ook  terftont  daer  na  by  de  expeditie  van 
Vlaenderen, alle  fijn  menichte  van  ongeregelt  Krijgs- 

volk getrocken  is  binnen  in  't  harte  van  fijn  eigen  lan- den, met  geheel  verderf  en  ruine  vandefelve,  dewel- 
kehy  anderfims,  ook  volgende  deexpreffe  beloften 
by  hem  aen  de  Staten  van  de  andere  lijde  gedaen ,  by 
alle  manieren  gemeent  was  te  verfchonen  tot  ver- 
meerderinge  van  fijne  inkomftcn  en  finantiem 
Nufo weten  U.Ë.M,  nihare  gewoonlijke difcre- 

tie,  wijsheid  en  ervarentheid  henielven  feer  wel  te 
berichten  uit  des  vyands  dagelixe  handelingen  en 
comportementen  ,  in  wat  manieren  hy  als  noch  (niet 
tegenftaende  (omwylen  uicerlik  (chijnende  eenich  an- 

der gelaet  te  willen  vertonen)  echter  in  fijnen  grond 
getaft  zijnde,  kiaerlik  niet  anders  wort  bevonden  als 
meeren  meer  verhartin  fijn  oude  voornemen,  ver. 
fworen  rotte  uitroeyinge  van  de  ware  Evangelife  lee- 
re,  en  vryheid  vanconlcientie,  en  totteuiterfte  ruine 
en  verwoeftinge  van  defe  landen  en  goede  ingefete- 
nen  van  dien ,  daer  van  wy  boven  alle  fijneïchande- 
]ijkewreetheit  vandevoorgaende  jaren  noch  onlanx 
eennieuwepreuvehebbe  gefien,  (weiende  fijn  eenich 
exploict  van  defen  jare)  dat  hy  by  fo  eene  barbarife  en 
noit  gehoorde  maniere  van  doen  tegens  de  arme 
viflebers,  haren  foberen  koft  mettet  uiterfte  onge- 

mak en  perieul  van  de  zee,  winden  en  tempeeften 
foekende  gefevieert  hetft,  endeonnofele  menichen 
hen  doch  niet  verwerende  tot  jongens  en  kinderen  toe 

in  den  grond  heeft  doen  boren  en  als  beeften  verfmo- 
rem  fonder  met  eenich  rantfoen  te  mogen  volftaen. 

En  op  dat  hy  diergelijke  exploióten  als  noch  foudc 

mogen  vervolgen,  en  fiende  dat  hy  by  fijne  bedrieg- 
lijke pradijken  door  de  loflijke  ftantvaftigheit  en  ,  zijn,  ennamentlijkom  te  mogen  in  den  dienft  conti 

voorfienicheit  van  U.E.M.  ( die  buiten  twytele  door  j  nueren  alfulkaentalvan  krijgivolk  alsditjaer  onder 

de  krachtige  hand  Gods  daer  in  gefterkt  worden) 

nieten  vordert,  10  laethy  niet  by  alle  manieren  hem 

dagelix  te  redrefferen  van  't  fchandelik  verlies  by  hem 
van  fijn  volk  van  oorloge  indefeSomer  geleden,  en 

daer  by  ook  hem  tegens  den  toekomenden  tijdgrote- 

lix  te  prepareren ,  hebbende  airede  opgerecht  een 

groot  deel  van  fijne  oude  benden  van  Ordonnantie, 

tot  verfterkinge  van  fijn  Cavallerie,  daer  beneffen 

noch  van  nieus  doende  lichten ,  drie  nieuwe  regimen- 

ten van  Walfch  krijgs-volk,  behalven  dat  hy  noch  feer 

grote  ftaet  is  makende  op  de  nieuwe  regimenten  die 

tegenwoordig  in  Spangienen  Italien  gelicht  worden 

voor  den  Savoyfchen  krijg  die  hy  acht  dat  lichtelik  ge- 

appoincteertfal  konnen  worden,  overfulks  hen  wel 

duidelik  vermetende,  zijne  meningete  zijn  in^het 

toekomende jaer defe  quartieren,k>  aen  d'een  als  d  an 
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dat  met  een  competente  macht  van  krijgivolk  het hooft  hem  mach  worden  geboden ,  ten  minden  om 

hn!i,lPk  "*&?"*  van  de  Frontieren  hem  te Z t  T?  allc  h°pe  Van  conqueften,  wcfendc  hec ecn.ge  middel  om  eens  tot  een  goede  uirkomftevan dele  jammerlijke  oorloge  te  geraken,  en  alioU  E  M na  hare  wijfe  ervarentheit  by  haer  fel  ven  feer  wel  we- 
ren dat  rot  lodanige  goede  verfekenn ge  van  de  Fron- tieren nietalleen  gerequireerr  worr  een  fuffifantebe- 

ierringc,  maer  daerbyook  een  tamelijk  Veld-lcger, 
om  by  nood  van  belegcringeen  andere  voorvallende occalien  de  fclve  te  iecoureren ,  de  voordelen  van 
rivieren  en  andere  paffag.enrijdlijk  in  te  nemen,  en allc  hoftilc  in  vallen  in  de  platte  landen  te  beletten,  fo 
weten  U.  E.  M.  daer  by  ook  wel  over  te  legaen  uit  hec voorgenoemde  beleit  van  faken ,  dat  ook  voorn  aen 
op  geen  minder  getal  van  ruiteren  en  knechten  fal 
mogen  rekeningegemackt  worden  als  tcgenwoor.iich 
in  den  dienft  zijn ,  ten  minften  f.)  lange  als  den  vyJnd 
noch  in  defe  gelegenthcii  wort  gefien,  daerin  hy  doch 
na  alle  apparentic  nier  kan  blyven  ,  even  verre  van 
defefijde  een  ftantvaftige  couragiemer  goedecontc- 
nantie  worde  gehouden,  waer  na  alldan  londcr  ge- 
vaer  tot  verminderinge  van  laften  geproccdeerc  fal mogen  worden. 
Wy  weten  wel,  MijnHeeren,  met  wat  extreme 

fwarigheid  de  middelen  van  onderhout  van  lo  nota- 
belen aental  van  krijgsvolk  by  de  Provinticn  lullen 

konnen  gevonden  worden  ,  daer  by  noch  komende 
de  onkoften  van  de  Legers  en  andere  laften  van  der 
oorloge  dependerende ,  nochtans  moet  ook  aen  d'an- 
der  zijde  geconfidereert  zijn  ,  dar  geen  faken  van  oor- 

loge lbnder  fwarigheid  konnen  uitgevoert  worden , 
en  mede  wat  grote  nadeel  het  geven  foude  indien  de 
vyand  met  fo  eenen  hoop  verwoet  krijgfvolk  (dat  God 
verhoede)  een  inbreuk  van  importantie  dede  ,  gelijk 
wy  hier  voortijts  alfmen  van  fo  goeden  geral  volks  van 
Oorloge  niet  verfien  konde  welen ,  niet  dan  al  te  veel 

beproeft  hebben. 
En  rerwylm  de  confenten  van  U.  E.  M.  niet  langer 

en  duereir  als  tot  uitgank  defesjaers,en  over  fulx  meer 
alsnjd  is,  dat  voorts  prompte  ordre genomen  worde  (Fol-ej.; 

voor  het  toekomendejaer,  'cwelkU.E.M.  wel  we- 
ten dat  tijdlik  moet  gefchieden ,  hebbende  in  voorle- 
den jaren  genoech  gefpeurt  wat  inconvenienten  het 

dilay  is  onderworpen  ,  fo  verfchijnen  fijne  Excel, 
ert  wy  nu  wederom  voor  U.  E  M  de  fclve  verfoe- 
kende  en  biddende  dat  alles  na  haren  gewoonelijken 

yver,  wijfheid  en  forgvuldicheid  te  willen  overwe- 
gen, en  mede  voor  het  toekomendejaer  ï6or,  met- 

ten cerften  inwilligen  alfulke  middelen  als  tot  be- 
fcherminge  van  ons  algemeene  Vaderland  nodich 

houden ,  of  ten  minften  als  in  den  ftaet  van  Oorloge, 
overgefonden  in  den  voorleden  jare  beneffens  onfe 
Propofitic  begrepen  is  geweeft ,  daer  van  de  preuve 
i;  gefien  dar  de  verminderinge  lichtelijk  tot  notabele 
fwarigheid  loude  mogen  gedyen ,  als  noch  te  willen 
accorderen  in  het  aenncmen  van  den  felven  ftaet  van 

Oorloge,  bedragende  ter Maendoverde Provintien 
van  Gelderland  (daer onder  begrepen  alleenlijk  de 

quartieren  van  Nimmegen  ,  Zurphen  en  de  Veluwe) 
Hoiland,  Zeeland,  Utrecht,  Vriefland,  O  ver- Yiel,  en 
Stad  Groeaingcn  enOmlanden  terfomme  van  vier 
hondert  een  en  tachtich  duifent  ponden  van  xl.  groten 

vlaems'tpond. 
Niet  konnende  nalaten  U.  E-  M.  by  defen  indach- 

tich te  maken,  datal  hoeweldelelveindefe,  enook 

voorleden  jaren  mogen  bewilligt  hebben  in  de  volle 

der  ziide  des  Rijns  teflrens  op  verfcheiden  plaerfen  met    fomme  van  de  v
oorfz.  ftaet  van  oorloge, dat  nochtans 

versheiden  Legers  aen  te  taften  ,  en  al  ift  dat  wel  kan    de  Generaliteit  op  v
errena  n.etcnheeft  konnen  ge- 

verftaen  worden  dat  het  voor  den  vyand  fwarigheid 

fal  hebben  om  fulx  te  konnen  bewegen,  fo  konnen 

uwe  E  M.  nochtans  wel  overleggen ,  dat 't  fel ve  niet 

geheel  in  de  wind  kan  worden  geflagen  ,  maer  dat  de 
faken  van  Oorloge  al  voor  een  groot  deel  hier  na  ful 

len  moeten  gericht  worden ,  en  in  alle  gevalle  toefien 

nieten  de  behoorlijke  vrucht  van  dien  ,  terwyleniec 

met  eenen  de  betalinge  van  alle  de  partyen  van  den 

ftaet  in  ipecie  by  de  Provintien  reipeöive  is  geac- 

cepreert ,  want  behalven  dat  de  Provintien  hare  pen- 

ningen van  de  partyen  niet  aengenomen,  ten  behoor- 

lijken tijd  niet  furneren,   houdende  gemeenlijk  in 
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befte  recommandatie  haër  oude  repartitie,  fo  wor- 
den noch  defelve  penningen  dikmael  anderwaerts 

gediverteert,  waer  mede 't  land  inde  uiterfte  pericul 
en  gevaer  wort  geftelt,  terwyle  alfulke  laften  gen  oech 
altemael  beftaen  in  datelikkrygfvolk  tot  fo  groten  ge. 
tale  als  U.  E.  M.  kennelik  is ,  en  die  na  alle  tochten  en 
expeditien  voor  eerft  worden  gebruikt ,  biddende 
daerom  dat  U.  E.  M.  gelieven  dit  alfnoch  te  beharti- 

gen de  voorfchreve  repartitie  eehmaei  aente  nemen 
fonder  vorder  excufeof  dilputen ,  dewelke  doch  wel 
ingefien  zijnde ,  bevonden  lullen  worden  in  fich  feifs 
niet  veel  te  importeren,  belonder  wanneer  de  Pro- 
vintien  daer  by  hen  refpedtive  verbinden  om  van  bare 
reële  betalinge  goet  bewijs  te  doen,  ten  minften  by 
pertinente  ftaet  van  drie  maenden  tot  drie  maenden, 
en  voorts 't  einden  'sjaers  by  overleveringe  van  goede 
geverifieerde  rekeninge ,  'c  welk  doch  in  allen  gevalle 
niet  behoort  geweigert  re  Worden ,  en  mede  wel  lich- 

telijk kan  gefchieden. 
Én  alfo  mede  de  onkoften  van  de  Legers  als  na- 

mentlijk  van  wagens,  trek-peerden,  fchepen,  gravin- 
gen  en  andere  werkenen  behoeften  wefende  buiten 
den  voorfz.  ftaet  van  Oorloge  niet  minder  mogen  ge- 
rekent  worden  alstegens  hondertduifent  pondenter 
maend  voor  den  tijd  datmen  te  velde  is,  vallende  met- 
ter  daed  ongelijk  hoger  gelijk  de  experientie  in  defe 
voorleden  jaren  heeft  geleert ,  ert  notoir  zijnde  dat  aU 
fuik  veld-leger  niet  kan  achterwege  gelaten  Worden, 
ten  ware  men  wilde  met  goeden  ooge  aenfien  en  toe- 

laten dat  de  vyand  na  fijnen  appetite  graflere  ,  en 

d'eene  plaetfevoor  end'anderna  fonder  belet  affnij- 
de  en  occupere,  fo  worden  U.  E.  M.  verfocht  hier  toe 
mede  voor  het  aenftaende  jaer  over  de  Provintien 
van  Holland,  Zeeland,  Utrecht,  Vriefland,  enftad 
Groeningen  en  Omlanden  te  willen  confenteren  eens 
de  fomme  van  700000  ponden  niunte  voorfchreve, 
wetende  U  E.  M.  by  haer  felven  wel  te  overleggen 

dat  de  tijd  van  't  veld-leger  niet  minder  als  voor  5 
ttiaenden  gerekent  mach  worden» 

Van  gelijken  noch  de  fomme  van  200000  ponden 
voorde  nodigfte  fortificatie  werken  der  Frontieren, 
dewelke  mede  niet  mogen  worden  geexcufeert,om 
by  dier  manieren  een mael  den  \ryand  af  te  fnijden  alle 
hope  van  veroveringe,  en  dat  defe  penningen  lovan 
't  veld-leger  als  fortificatie  binnen  de  eerfte  acht 
maenden  mogen  datelij k  opgebracht  worden  ten 
comptoire  van  den  Ontfanger  Generael,  fonder  af- 
brekofdiverfie. 

En  wat  aenlangt  de  Provintien  van  Gelderland  en 
Over-Yfel ,  terwyle  de  felve  verfchoont  zijn  gebleven 
van  de  nieuwe  lichtingeen  andere  laftenvanden  jare 
599.  en  nu  zijnde  door  de  genade  Gods  in  eenen  tame- 
lijken  ftaet  gebracht ,  met  fo  exceffive  koften  en  goet 
devoir  van  de  andere  Provintien  hare  bondgenoten, 
die  ook  buiten  twijfel  niet  fullen  nalaten  daer  in  te 
volharden  voor  den  gemeenen  welftanten  detentie, 
fo  worden  de  felve  Provintien  ernftig  verfocht  hun  te 
willen  verkloeken  om  mede  tegens  defen  een  rede- 

lijke fomme  extraordinarie  in  te  willigen,  boven  de 
partyen  daer  mede  hare  E.  in  den  itaet  van  Oorloge 
2ijn  belaft,  als  te  weten  Gelderland  voor  de  voorfz. 
drie  quartieren eens  hondertduifent,  en  Over-Yfel 
tachrich  duifent  ponden  munte  als  voren. 

Belangende  delandfchappen  van  de  Drent  en  Lin- 

gen  nictweinich  mede  verbetert  zijnde,  'tzedertdat 
iy  van  den  vyand  zijn  verloft  en  vry  gemaekt,  dat 
U.E.M,  de  felve  vervangende  believe  te  confente- 

ren over  de  Drenthe  acht  duilent  ponden,  en  over 
Lingen  drie  duifenr,  drie  hondert  ponden  ter  maend, 
en  na  proportie  hare  quote  inde  extraordinaris  c»n- 
fenren  opte  termijnen  voren  verhaelt. 

Voorts  om  te  vinden  de  penningen  van 't  rem- 
bouriTement  van  hare  Majefteit  van  Engeland ,  dat 
U.  E.  M.  gelieven  te  verftaen  over  alle  de  Provintien 
totten  opheve  van  vier  ftuiversopre  tonne  biersten 
tappe  gefleren ,  in  plaetfe  van  de  twee  ftuivers  eerft 
verfocht»  mitfgaders  van  de  twintich  ftuivers  opte 

sonfumptie  van  't  vat  zouts ,  en  voorts  daer  by  te  fup- 

pleren  't  gene  dat  boven  dien  aen  de  voldoeningen 
van  den  termijn  van  den  toekomende  jare  fal  mogen 
ontbreken. 

Van  gelijken  alfo  den  Ontfanger  Generael  als  noch 
blijft  befwaert  met  een  fo  merkelijke  fomme  van  pen- 

ningen, dewelke  hyby  ipeciale  laft  tot  verlcheiden 
tijden  op  fijn  particulier  credit  heeft  gencgotieertin 
extreme  nood  en  meeft  tot  onderhout  van  de  oncere- 
partieerde  Compagnien ,  daer  af  de  penningen  in  an- 

dere nootfakelikheden  zijn  geconverteert ,  bedragen- 
de noch  tegenwoordich  over  de      

die  tot  (ware  interefte zijn  lopende,  fofal  U.E.M. 
mede  gelieven  indachtich  te  zijn,  om  tot  afioffingen 
van  de  felve  fomme  middelen  te  vinden  en  confent  te 
dragen. 

So  mede  U.  E.  M.  gelieven  fal  te  overleggen  of 
het  niet  nodich  fal  wefen  den  Raed  van  State  te  auto- 

rifercn  om  in  tijde  van  nood  (gelijk  d'Oorloge  alre- 
hande  avonturen  onderworpen  is)  de  knden  te  mo- 

gen befwaren  mette  fomme  van  eens  hondertduifent 

ponden  voor  't  jaer ,  gelijk  eertijds  wel  is  gefchiet. 
Hetfal  raedeU  E.  M. gelieven  te  continuerende 

Impoften,  contributien  en  verdingen  in  Steden,  For- 
ten en  ten  platten  lande  van  Braband ,  Vlaenderen, 

Over-quartier  van  Gelderland,  Luxenburg,  Namen, 
de  vier  landen  van  Over-Mafe  en  van  alle  andere 
plaetlen  onder  de  vyand  gelegen,  met  lafieom  die 
na  gelegentheit  tot  allen  tijden  te  mogen  verhogen, 
terwyle  de  felve  Inkomften  met  hoger  laften  befwaert 
zijn  als  die  tot  noch  toe  hebben  konnen  uitbrengen,of 
fo  U  E.  M.  fouden  dienftelijk  vinden  dat  de  felve  con- 

tributien nu  of  namaels  werden  afgedaen ,  of  dat  ook 
den  vyand  defelve  quame  te  niet  te  doen,  dat  U.E.M, 
gelieve  verdacht  te  zijn,  andere  equivalente  middelen 
totte  voorfz.  laften  te  accorderen. 

Infgelijx  te  continueren  den  generalen  impoft  van 

't  zout,  totlafte  van  de  panneman,  en 't  recht  van 
de  pafpoorten  ,  en  dat  de  penningen  daer  af  procede- 
derende  gelijkelik  mogen  komen  in  de  beurfe  van  de 
Generalireit. 

Gelijker  wijs  U.  E.  M.  ook  verfocht  worden  te  ver- 
ftaen tot  continuatie  van  de  opheve  der  Convoyen  en 

Licenten  tot  behoef  van  de  equipagie  en  oorloge  te 
water  gedeftineert ,  achter  volgende  den  tax  enordre 
daer  op  geftelt,  of  die  U  E.M.  noch  fullen  weten  té 
ftellentot  meeftegelijkheitcnvoorkominge  van  alle 
frauden,  en  terwijlen  de  faken  te  water  dele  landen 
fo  hoochlijk  importerende,  en  by  maniere  van  ipre- 
ken  wefende  als  de  Ziele  in  't  lichaem  ,  in  het  uiter- 

fte verloop  zijn  gekomen,  door  het  ophouden  van  de 
Licenten,  en  noch  dagelijks  meer  en  meer  te  gronde 
gaen,  fonder  hope  van  redres ,  teri  zy  met  prompt  be- 

hulp van  een  merkelijke  iomme  van  penningen,  ge- 
lijk als  de  muteryen ,  airede ontfteken  kunnen  uit  wij - 

fen  ,  fo  fal  het  ook  gelieven  U.  E.  M.  verdacht  te  we- 
fen daer  in  op  het  alderfpoedigfte  fulks  te  voorfien, 

datdelelve  naden  tegenwoordigen nood  geaffifteerr, 
endelanden  van  fo  notabeien  perij  kei  gevrijt  mogen 
worden. 
Wy  hebben  nu  ook  tot  meermalen  verlocht,  de 

Provintien  de  welke  tot  noch  töe  niet  hebben  in  train 

gebracht  een  opheve  van  degemeene  middelen  van 
confumptie,dat  fy  daer  toe  eenmael  fouden  willen 
verftaen,  fulks  als  fy  volgende  het  gemeene  verbond 
fchuldich  en  gehouden  zijn  te  doen  tot  vindinge  van 
de  nodige  Confenten ,  en  alfo  den  gemeenen  welftant 
by  faulte  van  defen  ten  hoogften  is  vernadeelt ,  als  we- 

fende daer  door  veroorfaekt  dat  alfulkc  Provintien 

niet  alleen  in  hare  Coafen  ten  niet  konnen  d'ander  be- 
hoorelijk  opbrengen ,  en  dat  de  lange  experientie 
notoir  maekt  dat  den  voet  van  gemeene  middelen 
fulx  die  in  Holland  en  Zeeland  worden  geheven,  is 

het  bequaem  ft  en  gevoegelikft  middel,om  mette  mec- 
fte  gelijkheit  en  minfte  quetfe  van  de  gemeente  de  no- 

dige contributien  te  vinden  ,  fo  worden  defelve  Pro- 
vintien als  noch  wederom  verfocht  en  gebeden  den 

voorfz.  voet  van  middelen  niet  langer  te  willen  uit- 
ftcJIen,  ftreckende  niet  tot  befwaringe,  maer  kenne- 

lijke 
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over  uit  krachte  van  de  Unie  hen  ten  hoogften  bekla- 
gen, en  gedifcouragem  worden. 

Verfoekende  ten  leften  ,  gelijk  als  U.  E.  M.  den 
ftaet  defer  landen  nu  veele  jaren  fo  kloekelik  ( hoe 
wel  niet  fonder  extreme  fwarigheid ,  doch  mede  met 
niet  minder  lof  en  reputatie  by  alle  de  wereld)  door 
degenade  van  God  Almachtich  hebben  ftaende  ge- 

houden ,  dat  defelve  ook  voorts  acn  daer  in  perleve- 
rerende  metten  eerften  op  alle  defe  poinclen  io  vrugt- 
baerlik  willen  refolveren  als  defelve  weten  dat  de  ho- 

ge nood  is  vereifchende,  en  mede  alfulke  refolutie 
en  confenten  in  brengen  ten  langften  voor  den  uit- 
gank  van  November  toekomende,  fonder  langer 

uitftcl  te  nemen  ,  't  welke  in  defe  gelegentheit  niet 
gefchieden  kan  ,  fonder  d'  uiterfte  ruinc  en  verloop van  faken. 

Aldus  gedaen  in  den  Rade  van  State ,  den  5 .  Octo- 
bris,  ióoo. 

^en  19.  September:  1600.  igfefeer  <©2öonnam 
tic  en  paccact  nemaent  en  öaer  na  Qcpubltcectt  / 
toaec  na  binnen  öen  lanDc  ban  l^ollanö  en  3©eft- 

^teflanö/  fot'nbe^teöen/  floten  ais  ren  platten i.h)  lanue/totonöertfantban  De  <$ov2loae  fal  betaelt  too^ 
öen  ïjet  öeertfteöeen^clioo2fteen-n,elb/  unn  ttotn; 
ttcD  flupberg  op  alle  ïjeert-fteoen  en  plaetfen  öaec 
men  bier  (lonen  macO/  binnen  ben  jaer e  1600.  bol; 
oenöe  net  confent  ban  De  Staten  en  fjet  paccaet 
Daer  ban  in  b?uEt  uitgeoeben  /  mfjouöenöe  al0  bolot : 

ogen. 
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I.inErfteiik  datmen  in  alle  diligentie  wel  getrou- 
±_j  weiijk  door  goede  getrouwe  perfonen  in  alle  Ste- 

den en  platte  landen  daer  toe  te  committeren  ,~fal 
doen  opfehryven  allede  heert-fteden  in  Hollanden 
Weft-Vnefland  voornoemt,  gelegen,  alstcWetenal- 
derhande  heert-fteden  daer  men  vier  in  mach  ftoken. 
Ook  alderhande  Ovens,  Forneifen,  Stoven,  Smiffen, 
als  Gout- fmeden  en  Silver-fmeden,  Harnas-rrtakers, 
Wapen-makers,  Yfer-fmeeden,Sloot-makers,  Glafe- 
makers,  Backers,  Paftey-Backers ,  Brouwers,  Mout- 
makersen  Gorters,  Verwers,  Tinne-gieters,  Geel-gie- 
ters,  Suiker- backers  ,  Kareel-ovens ,  Kalk-ovens, 
Tygel-ovens  ,  Potbackers-ovens  ,  Brandewijn  en  al- 

derhande difteleer-ovens,  en  diergelijke,  Oly-flagers, 
Zout-keten ,  elke  Zout-pan  voor  een  heerd-ftede  ge- 
rekent  ,  Mee-ftovcn ,  Zeep-fieders,  Traen-makers , 
Bocken-drogers.  En  voorts  alle  heert-fteden  en  plaet- 

fen daermen  vier  ftoken  mach, 

II.  En  ten  platten  lande  alle  Rook-gaten  ,  Ovens, 
Schouwen  en  Haert-fteden ,  daer  men  vier  ftoken 
mach  of  daer  rook  uirgaet. 

III.  Enfalvan  elke  heert-ftede  ten  behoeve  als  vo- 

ren, fo  binnen  de  Steden  als  ten  platte  lande  betaelt 

worden  twintich  ftuivers ,  de  Brouw-ketels,  Backers 

voor  haer  Back-ovens,  Verweryen,  Zout-pannen, 
Kalk-ovens,  Steen-ovens,  Meeftovens,  Zeeperijen, 

en  Mourerierv  voor  twee  heert-fteden  gerekent, 

VI.  Gelijk  ook  de  gerechten  van  all 
moeten  veraowoorden  van  alle  Haert-fteden, Oven/. Kook-gaten  en  Schoorfteenen,  di« lullen  worden, 

VII.  Mitsdatde  Regeerders  van 
pen  geautonlcert  f  uilen  welen  in  r 
vermogende  Burgers  defelve  f»  veelte  v, 
als  fy  tollen  bevinden  in  aenficninge  der  1 
horen.  En  tollen  t'fclvc  wederom  over  de  Rijke  bui- len mogen  vinden  en  te  meerder  omflaen 

VIII.  Enopdarde  voorfchreveopfehrijvin 
en  getrouwehiken  op  eenen  cenpar;grn  voei  lü  v binnen  den  fteden  en  vryheid  van  dien ,  al. 
ten  platten  lande  fal  mogen  worden  gedaen,  tollen 
de  Regeerders  van  de  refpic"tive  Srcdcft  ge*U  0  |cj zijn  d'opfchrijvinge  te  doen  effectueren  I 
committeerde  daertoe  byhaerte  fttllen,  'rvy  ukfet 
Corpus  van  de  Magiltraet ,  Vroetichapof  ander*  in 
Regeringe  der  felver  zijnde,  of  by  alfulke  andere 
goede  patriotten  de  gemene  fake  behartigende  en  tn  - 
gedaen  zijnde,  als  fy  bcquamclixt  en  mette  meute 
eenicheit   en  rufte  der  gemeente  tollen  achten  en 
bevinden  oirbaerlixtte  wefen  ,  mits  dat  alfulke  Ge- 

committeerde in  handen  van  de  rcfptdtive  Officiers, 
gehouden  tollen  wefen  hen  byredetc  verbinden  00 
voorfchreve  opfehrij vinge  wel  getrouwchk  en  opregt 
te  doen,  fonder  yet  daer  in  te  verfwijgen  of  eenige 
huifen  daer  in  te  verfchonen ,  of  yoorly  te  gaen ,  en 
daer  van  te  maken  tweequohieren  by  den  fel  ven  gete- 
kent ,  d'eene  ten  behoeve  van  de  Gecommitteerde 
Raden ,  en  d'ander  te  laten  aen  de  Magiftratcn  van  de 
refpective  fteden 
.  IX  Sullen  ookalJedegene  die  in  eenige  huifen  (o 
binnen  de  Stede  en  vryheid  van  dien  ,  u\s  ten  piattcn 
lande  zijn  wonende,  van  wat  qualitcitdie  ook  zijn, 
gehouden  wefen  van  degecommitteerdc  daer  toe  ver- 
maent  zijnde,  hare  floten  en  huifen  te  openen,  en 
getrouwelik  en  opiechtelik  aen  te  geven  alle  de 
Schoorfteenen,  Haert-fteden,  Ovens,  en  alle  andere 
plaetfen  daer  men  vier  is  ftokende,  of  daer  eenige 
rook  is  uitgaende,  fonder  eenige  daer  van  te  verfwij- 

gen, op  pene  dat  fy  luiden  van  eiken  diely  verfwe- 
gen  of  niet  aengegeven  tollen  hebben ,  verbeuren 
tollen  in  plaetfe  van  eene  gulden  drie  te  betalen, 
ten  behoeve  van  de  gemeene  fake  als  voren.  Mits 
dat  de  voorfchreve  Gecommitteerde  gehouden  lul- 

len wefen  in  't  opfehryven  eenen  jegelik  daer  van  te 
waerfchouwen  en  te. kennen  te  geven. 

X.  Sullen  ookde  Gecommitteerde  in  harequohie- 
ren  aentekenen  de  namen  en  toenamen  vanden  e.<- 
genaers  en  bruikers  der  felver :  mitsgaders  de  namen 

die  d'aenwijfinge  en  verklaringe  gedaen  fal  hebben, 
mitsgaders  dcquantitciten  qualiteit  fo  fy  die  gevon- 

den lullen  hebben.     . 
XI.  En  tollen  de  Gecommitteerde  terftont  na  den 

eed  by  hen  gedaen  daer  op  in  't  werk  treden  ,  met  alle 
devoir  en  getrouwicheit ,  fulxdar  ten  lanxften  je- 

gens den  leften  Oclobris  toe- komende  de  quohie- IIII.  Welk  voorfz.  heert-geld  of  Schoorfteen  geld 

gedragen  fal  werden  d'eene  helft  tot  lafte  van  den  eige-    ren  daer  afgeformeert  en  ondertekent  
als  voren  ,  ge- 

vers! en  d'ander  helft  van  den  Bruiker  of  Huyrman:  !  tonden  en  gelevert  worden  ,  d  eene  in  ha
nden  van  de 

Welverftaende  dat  deHuyrmandie  in  eenigeHuyr-  !  Gecommitteerde  Rade
n  endandere vai 

huyfen  woont  ,  't  voorfchreven  Schoorfteen  geld  of 
haert-ftede  geld  gehouden  fal  zijn  re  betalen  of ver- 
fchieten,  mits  dathy  daer  van  deneigenaer  de  helft 

aen  fijne  huire  fal  korten. 
V.  En  fowatHeertfteden,  Ovens,  Schoorfteenen, 

fo  wel  in  der  Armen  als  Rijken- luiden  huifen  bevon- 

den tollen  worden ,  fo  binnen  de  fteden  als  jurifdi- 

dien  van  dien,  daer  van  tollen  derefpeöive  fteden 

ten  behoeve  van  de  gemene  fake  of  't  land  van  Hol- 
land moeten  ten  vollen  verantwoorden,  fonder  eeni- 

ge daer  van  achter  te  houden  of  verfwijgen.  Mits  dat 

hiervan  alleen  exempten  vry  tollen  wefen  ceStad- 

huifen,  Wachthuifen,  Stad-toorns:  Mitlgaders  de 

Gods- huifen,  Leproos- huifen,  en  diergelijke  hui- 

ftraten  aldaer. 

XII.  Allede  geene  die  met  woorden  of  werken 
mutinerep  de  voorfchreve  Gecommitteerde  tottc 

Haertftellinge  gecommitteert  fijnde,  lullen  arbitra- 

lijken  gecorngeert  worden.  En  lalmen  de  voorfchre- 
ve Gecommitteerde  geinjurieert  fijnde,  daer  af 

volkomen  gelove   geven,  op  hare  verklaringe  en 

eed. XIII.  En  tollende  voorfchreven Gecommiteerde 

voor  hare befoignen ,  moeiten,  arbeiten'tguntdaer 

aen  kleeft,  in  defengedaen,tot  lafte  van  't  land  betaelt 

en  gecontenteert  worden,  fulx  de  Gecommitteer- 
de Raden  in  alder  difcrene  bevinden  tollen  te  be- horcn-  XIIII. 
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XH1I.  Referverende  de  Heeren  Staten  aen  hen,in- ,  van  denVyahdishier  niet  altoos  als  oit  tevoren.  Sw 

gevalle  xy  fouden  bevinden  ineenige  Steden ,  of  ook  \  hebben  over  weder  zijden  eens  wefen  befien  de  Stad, 
ten  platten  lande  geen  dèvoïr  gedaen  te  fijn,  als  dat  be- 

hoort, door  hare  Gecommitteerde  de  opfehrij  vinge  fe 
doen  her  -doen  ,  tot  kofte  van  deSreden  en  Dorpen  > 
daer  men  bevinden  lalhet  devoirniet  gedaen  tezijn 
nabehooren. 

Gedaen  in  den  H2ge  den  tjj.Septembrü  1600.  oh- 
derftont  ter  Ordonnantie  van  de  Staten.  En  was  on- 
dertekent 

Adri.  Duik. 

3&en  a8.  $obemb?të/  1600.  ïjeeftbanberEich 
gefeïpeben  oen  tien  3fiöbotaet  ̂ eer^ouan  ban<©l* 
benüarnebdb/  uit  Oofïcnöe  /  oefen  naboltfenben 
23?ief. 

E  Dele,  Hooggeleerde .  iPijfeVoorfienigtt  feer  Dij- 
crete  Meere» 

Mijn  Heer  en  Vader,  ik  recommandeer  mijnfeer 
in  uwer  E.  goede  gratie,  uwer  E.  alles  ten  diende,  dat 
uwer  E.  wel  gelieven,  het  felve  mijn  d  oenelij  k  en 
mogelijk  wefen  lal  om  doen  j  Voorts  hebbe  ik  niet 

fanqen&e  konnenna  laten  om  uwer  E  te  adviferen  de  mifera- 
be.ftfaöe  beien  ftaetder  Stad  van  Ooftcude ,  hoe  dat  wy  opten 

battbooi  17<  ̂ cr  maen(*  November  alfulken  tempeeft  en 
liet  flto>  hooge  vloed  uit  den  Noordweften  gehad  hebben,  dat 

wy  anders  niec  dochten  of  fouden  ganfeh  met  den 
water  vergaen  hebben ,  fo  dat  daer  aen  de  ftad  on- 
tallijke  fchade  gefchjet  is ,  het  Ooft-Ravelijn,  met  het 
Bolwerk  buiten  de  Brugfe  Poorte,  fijn  meeft  al  wech- 
gelopen  met  den  meeftendeel  der  felver  Zeedijk ,  fo 
dat  alle  dage  de  Zee  vloeyt  ren  de  Stad-  veften : 
Hoofden,  Palyfaden  het  is  al  voorts.  En  aen  de  Wed- 
zijde  is  den  Beer  ook  door  met  grote  Breflèn  neder  ge- 

vallen fo  aen  't  WenVeinde  der  Older  en  Nieuwer  ftad, 
en  in 't  midden  der  Older-  ftad  tuflehen  den  torenen 

SBtfef 
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dan  fy  houden  haer  buiten  fchoots,  de  Boeren  feggen 
datfe  de  Stad  tegens  de  Somer  willen  beleggen  ,  maer 
ik  duchte  fy  haer  noch  welfullen  beraen.  Jkwenfche 
fo  geluckich  geweeft  te  zijn  datfe  hier  hadden  geko- 

men, als  U»  L.  fulx  tegens  my  feide ,  eer  (y  ook  haer  , 
fulx vanteerden.  Vale. 
Hier  mede  Edele,  Hooggeleerde,  Wijfe,  voorfienige 

feer  difcrete  Heer,  mijn  Vader,  ui  God  bidden 
hyuwerE.  en  uwer  E.  Huisvrou  en  Familie fpare 
ineengefont  lange  falich  leven  en  regeringe,  mei 
haeft  in  Ooftende  defen  27.  November  anno  1 600. 
önderftont,  uwer  E.  ganfeh  Onderdanige,  dienst- 

willige Dienaer,en  was  ondertekent  r  .van  der  Eith, 
Het opfehrift  was ,  E. Hoochgeleerde  Wijfe  voor- 
fienige  feer  difcrete  Heer ,  mijn  Heer  Johan  van 
01denbarneveld,Heer  vahden  Tempel,  Advocaec 
Van  Holland ,  refiderende  in  den  Hage. 

IDt  peeren  töaben  ban  Staten  Dcbinöenbe  be  lam    fee 
uenfofeerueftoaertmette  ogbinartö  cnenraojbinas  jtobci 
rftr  (aften  ban  ber  «©ojlogen  /  hebben  ooet  gebonben  gfaft 
be  02obmtlentebefenben  met  eenfge  per  jonen  ban  boent 

gualite  felftf  upt  nare  bergaberinge  /  om  be  feibc  f«»bfo 
Collegte  na  aenbfebinge  ban  toegen  be  peeren  Ge  "™Jj 
nerale<fctaten/cn0abenban  Staten  ban  alle  goe^  \me 
be  en  bzfcnbiürhe  eo?refponbemie/  be  felbe  boontf  P?ow 

boo?b2agen  /  bat  öoetoel  men  niet  ttotjffelt  óf  fiaerber ttsn- 
ttefbe  (Uilen  niet  na  gelaten  Rebben  teel  te  behartigen 
uetnujoubbanelnpointt  ber  p?opofute  bic  fïjntfr* 
rel.  en  ben  ftaeb  ban  &tate  na  röp  e  en  ernftige  ober  * 
leggingeban  bejegentooojbfge  gelegentfleib  berge* 
meene  fafte  nobfg  gebonben  ijcbben  in  September 
leftleben  aen  be  peeren  Staten  Generael  te  boen* 

S&at  notntana  om  be  grote  getötcn  ugfjet  ö  en  nooft 
ber  fanen  /  be  felbe  peeren  generale  Staten  tn 

het  Weft-bolwerk  is 't  bekans  wel  tot  drie  plaetfen  '  ifcabenban  :§rate/alcbentoel  ftebben  nobtggebon* 
door  geweeft  ,  Palyfaden  al  onder  de  voet ,  fo  dat    ben  /  bepirt Irultre  Staten  ber  J^Obf  ntien  a!0  notD 

deStadieitby  dat  gy  daer  inden  Somer  fijt  geweeft, '  pcjfooniuhte  befenöenom  ftaerlufben  norft,  monbe» gelijk  een  verbrande  Dorp  of  Plaetfe,  fo  daer  door 
uwer  E.  en  de  E.  Heeren  Staten  niet  metier  daedin 
voorfien  wert ,  fo  moet  de  ganfche  Stad  van  defen 
Winter  noch  verfuipen,  hadmen  daer  in  de  voorleden 
Somer  fo  veel  honderden  aen  re  kofte  peïeit ,  als  men 
nu  wel  duifenden  fal  moeten  aen  te  kofte  leggen,  daer 
foude  wel  in  voorfien  zijn  geweeft :  dan  mijn  feer  lie- 

ve en  wel  beminde  Heer  en  Vader^ik  verforge  datgy 
mijn  fchrijvensfult  voor  goet  houden,  het  gaethier 

rechts  in  de  Stad  gelijk  of  menfe  ganfeh  wilde  t'onder 
laten  komen ,  want  de  foldaten  zijn  alhier  gelogeert 
argerals  honden*  want  leggen  tegens  den  grond  aen 
Tonder  ftro,  matten  of  brand,  de  huifing  boven  ganfeh 
ondekt,  en  alfo  de  huifen  alhier  dagelix  ondecken 

(F»\$r.)  door  ftorm  en  wind ,  alsmen  de  Heren  vander  Stad 
daer  voren  doet  aen-fpreken ,  of  (elfs  aen-fpreken, 
feggen  fy  wy  konnen  dat  niet  helpen ,  laet  het  vry  on- 

der de  voet  vallen  ,  ik  fpreke  dat  my  felfs  gebeurt  is, 

lo  dat  ik  genoeg  gefien  hebbe ,  't  federt  een  j  aer  her- 
waerts  ik  hier  in  Garnifoen  hebbe  gelegen ,  dit  daer 
meer  als  een  doufijn  Huifen  alfo  door  kleine  reparatie 
van  een  gulden  drie  of  vier  al  onder  de  voet  fijn  geko- 

men ,  daermen  wel  halve  Compagnien  by  nood  in 
gelogeert  foude  hebben ,  en  dan  onder  de  voet  liggen- 

de, fo  komt  daer  eenCommijs,  of  een  vandeMagi- 
ftraet  klagen  aen  den  Gouverneur,  of  klagen  met 
lchrij vens  aen  de  E.  Heeren  Staten  aen  de  Capiteinen 

die 't  haer  quartier  is,  daer  hebben  de  Soldaten  dat 
huis  onderde  voet  gemaekt,  't  welk  door  haer  eigen 
negligentie  toekomt ,  want  als  de  Huifen  ontdekt 
zijn  ,  fohouc  daer  een  yder  foldaet  de  hand  aen  ,  als 

d'een  ot  d'ander  de  wacht  heeft ,  fo  haelt  een  yder  dat 
hykrygenkan,  fodat  ik  fie en  gefien  hebbe,  dat  die 
van  de  Magiftraet  ganfeh  haer  meninge  niet  il  eenige 
reparatie  te  doen  aen  haer  eigen  huifen ,  liever  dat  de 
Heere  Staten  dat  duifenden  te  kofte  hebben,  d'welk  (y 
met  z  c.  gulden  en  minder  foude  hebben  konnen  doen 

maken ,  ea  repareren ,  indien  'c  haer  allo  beliefde» 

Ifng  en  paruculterltjH  Dan  ben  ftanb  ber  gemeene 
fafie  f  en  in  't  bpfonberban  betegentooojbfgen  ober 
groten  noob  te  onberrtthten. 
gn  baer  beneffen*  006  boo*  te  blagen  't  gent 

menberftatti  ban  ban  't  bnanbjigeiegentneiD  3  na* 
mentltin  Datuobenöegroote  macömuhrüa$bol& 
fo  te  paerbe  ah*  te  boet/bte  &p  jegentooojDelöa  bp 
ben  anberen  heeft/  be  felbe  nortj  bageljNtft  toatf 
bermeerberenbe/  en  onttogfeitjfi  tegen  ben  nieutoert 
tjjb  noc»)  bermeerberen  foube  (baer  toe  fjem  be  fubfi' 
Dien  uit  <$pagnien  niet  fullen  ontboetten)  om  na 
frjn  berbittertfKtb  en  fpgt  /  boo;  be  frhanbe  en  fc&abe  / 
bp  hem  m  ©lacnöerenbegaen/ baer  ban  fijne  reben* 
ge  en  toeberbjjaHe  ;te  mogen  hebben /en  fnne  repu- 
tatie/  fo  't  mogelpa  /  te  repareren* 

«Sullenbe  opparentlöfi  met  t'ulhcn  kooebutge trarhtenbefe  bereenigbe  Sanben  tot  meer  a!0  tor 
eenber  plaetfe  teffenfl  aen  te  ballen  /en  te  btfpiin, 

gen.  b'3©clh  alfo/  na  menfr heinner  appacentie  f 
niet  fal  te  toeberfiaen  3i)n  /  Dan  bp  niibbel  ban  tame* 
W  getal  ban  hrhgtf-bolö/  batfe  baer  baer  om  niet 
mogen  laten  bebunnen  /  bat  ben  eifrDtipbe  boo?f$> 
P^opofitie  gebaen/  te  errefföf  /  en  ben  ftaet  ban  <öoj* 
loge  te  feer  goog  10  ff  aenbe. 

3©ant  alles  feer  tnel  /  |a  fo  nau  atfeeitfgfuli*  mo^ 
geir)h  \$j  bp  fijn  «freeUemte  en  n.ibe  ban  «State 
oberlegttjnbe/  bebonben  it/  niet  DoenujH  noch  mo= 
gelijH  tejnn/  batbe  gemeene  fase/  met  minöeren 
ftcun  of  fubfibie  t'abmtniflreren/  of  fJaenöe  tegoo* 
ben  «/  alst  bp  beboorf3.  p?opofitic  berfor^titf/ert 
namemlnh  met  het  getal  ban  nrfjgtf-boiR  tegea^ 
bjoojbelöh  in  bienfï  fgnbe/  of  immers  ten  albetmin^ 
ften/  aliefin  ben  ftaet  ban<©o;loge/  ban  fjet  tegen= 

tooo?bige  iaer  1600.  en  in'tbooileöen  jaerober  ge- 
fonbenen  begrepen  tier/  met  toelhcn  ftaet  ooh  in  ge* 
tal  ban  hrngjf  bolh  en  laften  ronfoam  10  ben  ftaet/ 
bie  nor  D  toeöcrom  onlanr  aen  fcacr  Oer  lieOen  ifi  ober^ 

gefonben. 



6oo. 
Hier  beneffenjE*  fjaeröce  Ueföcntoel  ferieufelüftte 

ueDenben  gebenDcv  en  taoo?  oogen  frellenuc  fcoateen 
öcrfljgentOcto  battet  ober  al  fouDe  mogen  bccoo?fa- 
Iien  /  ftenDe  Dat  tecttujlen  tien  bpanD  feer  macötig  10/ 
*n  nocfj  gctöelöelüö  bccfïeröcnöe/  men  Der  ©erenig- 
ber  $eDerianben  Rcngtf-bolR/  met  aföan&mge/  ging 
becmtnöemi*  en  tarnt  groter  uopc  en  moet,  en  oor 
wat  getoenfle  occafien  Den  bpanD  Daer  uit  fouDe 
fcfleppen  enbfnDen/  en  tocDcrom  toat  be&lagelü&e 
en  fcöaDelijfeefaHefjet  toefen  fouDe/  fo  betre  (De0 
<©oö  becfjocben  tajfl  /  en  noebtantf  gro  tclij&ï  i$  te  bt> 
aucnten)  open  öoo? fulfic  afbanbtnge  eenigbeclietf 
ban  &tab  of  flecöte  boojbiele. 

3E>aeucc  contracten/  fobecce  toe  #20bfnticn  ficlj 
brillen  altinorft  ten  uiterflen  becnloenenom  de  boo?* 
fcöjebe  miDDelen  /  Dp  De  boomoembe  pjopofitie  bet- 
focfit/  nöcD  boo?  bit  jaec  te  confentecen  /  en  DatelijR  te 

Vervolg  van  de  Nederlandfê  Oorlogen. 
2Cnö?tc0/  buiten  Den  ftaetgebleben/  en  bat  mallen gebaüe  De  meeninge  en  berflant  iö  /  uat  De  repani tieobec  Defeben  #20bintien  fouDe  DlPbcn  optebicr DonDect  een  en  tacbttcö  DuifenD  ponben  ban  beertf  c ft 

groten 't  ponD.  " gullen  boo2t$  mebe  infifleren  op  alle  De  bojDere 
pometen/  banDeboo2f3.p2opofttte:  eninfonöcrnctt 
op 't  poinct ban  De  generale  mtDDelen  ban  confumne in  De:$20Utntien  DaerDie  noeft  niet  3nn  inneboert 
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opten  boet  ban  ̂ ollanb  en  ̂ elanb. 
I&fet  opftouDenDe  geDupricftiijB  te  betboigenom 

een  abfoluteen  categodquerefolutfe/  oob  metDui* 
Defi»Heenb)eluitgeD?uBte  berfelaringe/  Dotfobcrr* 
Denftaetban<©02loge/  Datclijnniet  too?D  oengeno- 
men/  öetongerepartieertnrögtf-boift/  fonbereenf* 
gefaute/  00&  DatelijR  fouDcafgeDanftttöojDen/Dacc 

uiijtfiwujvvut  MH,nm^g.i|u.iHUK  Miwmviij        Doo?  Dan  niet  anDerg/  al#  een  merhelft  en  gereet 

furneren/  en  De  maebt  ban  'tficögtf-bolb  /  bolgentf   ongemaR  boo?  De  gemeene  fabe/  ban  bectoacfjt  of benboó2f5.  flaetatënocFjaente  UouDen/  DenbpanD   beDucbtto02Den. 
niet  alleen  Den  ïjoop  en  moet  geijcclijften  fal  laten 
ballen  :  maecooftDoo2  bcnautfjeu  en  ulterlijbe  ar^ 
moeDe  ban  fijne  $2obintfen  en  onDecfaten/  &em 
felben  grotelijftr  fn  mtDDclcn  berRo?t  btnöenöe /  geen 
tnacftt  fal  Rebben  Defe  gemeene  fabe  getoelDelüR  aen 
ce  tallen  en  langer  op  fo  ftoace  laflen  te  jagen. 

€n  fttllen  Daerom  De  boojfc&ebe  ̂ eecen  <©ecom= 
mitteerbenberfoeRen  enacnbouDen/  niet  alleenlift 
om  De  intoiiliginge  Der  fomme  in  De  boo?fcb?ebe 

f&opofitie  berfoeftt  /  maec  ooR  toelemftelpenuf; 
tecltjR  infifleren/  Dat  De  partpen  in  Den  felben  flaet 
geflelt/  DatelijR  en  in  fpetie  too?ben  aengenomen/ 
DolgenDe  bet  gene  De  p?opofme  boojfcfijebe  bjeebec 
naec  ban  té  becljalenDe/  met  DuiDeujfie  en  loei  er- 
pjefTe  bcrftlaringe/  Dat  anDerflng  De  gemeene  fa&e 
baec  ban  niet  fouDe  feonnen  toefen  gebient/  tértojj^ 
len  met  groot  naDeel  Der  gemeene  fafie/  menbebint 
bat  be  geconfenteecDe  penningen  /  of  niet  ten  bollen/ 
of  niet  ten  beboo?lp<m  tjjDe  toojDen  opgebjaebt/ 
ftoben  Dien  Datmen  ooft  met  Dzoefbeit  DibmaeljS  moet 
aenften/  bat  De  felbe  ingetajiilicbbe  miDbelennafiet 
particulier  goet  binbenbec  §^?obintien/  elDersi  atë 

baer  meDeDe  gemeene  fase  geDient  i#/  too?Dege^- 
öiberteert/  DaecDooib"  Rrijgtf-bolH  fiaec  bèta  in- 
ne  gemiffenbe  /  men  met  groutnei  5?eft  moaenjicn/ 

Ret  groot  pertjbel  /  baer  De  gemeene  fafte  in  tt  flaen* 

Se  /  Doo?  apparentie^  ban  grote  en  gebaerljjHe  mutt- tiatien. 
©oben  allen  befen  fuiien  De  boo?fj  peeren  <©ecom^ 

ttmteecDemeDe  toel  emdelpaenbouDenopDepac* 
ticutterepjopofitienbanïjet  aebtertoefen  /  bobenbe 

Serfocöteconfenten/  enfuppletieberfelber/  foban 

Eetboileben/  atföet  tegentooo?Dige  faergeraemt 

dberböfOonbert  buifemgulDensS/  toantfonDerDe 

felbe  bet  cceDit  Der  gemeene  fabe  niet  langer  të  flaen* 

Öe©an  geloften  oob  opte  negen  OonDert  Duifent  gul. 
tm  tot  behoefoer  3HDmiraliteit/  betoelbefo  feer

tn 

't  &tmS f  tt  berlopen/  en  anber^  onttonfelon 

noS?ffipenfal/  &  ben  gebeelen  flaet  b
an  Den 

StDe  alreDe  in  poinct  i*  Daer  bp  te  P«<cliteren. 

«oSullen  nocb  toel  infillecenom  goeDe
ligut- 

bat?e/ ?Sïï  öbefucneecingebanbeconf
entenban 

Sfhö02leDen  facen  ban  1598.  ̂ 99» ««  itfoo.  foDe 

fcbulDeS 

^SbTbSS 

ssaWag genomen too?b  ̂ «fS«^SS^wmSu 
Seltcentieerbe  pactpen  fullen  ögjjg"  f  °gn  Z 
DebeertienCompagntenban  

QtMttw  /  «n  &w 
V.  Deel. 

SiM 

€n  fullen  boo?tg  alle${  Doen  en  DebojDeren/  't  gene 
fpnaïjare  toetenfcljap  en  Difcretie/  fullen  totmec- 
fïen  Dtcnflban  Den  lanDe  befï  en  oozDaerljjüH  bin^ Den. 

Gedaen  in  Hen  Rade  van  Sute,  in  'sGraven-hage  den leften  Oótobris  1600. 

SlBet  Defe  in(lructfen  toerDen  eenige  Dccren  ban 
Den  öaöeban^tate  gefonDen/  aen  De  particuliere 
P?obtntten/neffcnö  fchcre  miffibe  ban  Den  flaöc  ban 
^tate  aen  De  boo2f3 .  ̂obintien  particuliere  mutatis 

mutandis,  luiDenbe  in  effect  aio'  bolcbt : 
Edele  &c  By  ons  alhier  wel  ernftelijk  overlegt  zijn- 

de, de  tegenwoordige  gelegentheit  der  gemeene  fake,  j>anGw« en  hoe  de  felve  beft  fal  mogen  gehamhaeft  worden  awte 

tegens  des  Vyands  groot  geweld,  dathy  tegenwoor-  Qrrrrn 
deïïik  by  den  anderen  heeft ,  en  dat  hy  voorts  noch  **««» 
meer  en  meer  is  vermeerderende,  io  hebben  wy  no-  pJJ^ 
dig  gevonden  U.  L.  foo  wel  als  de  Staten  van  alle  Hre  p?o/ 

d'andere  Provintien  te  befenden  door  de  Heere  N.  b**J'n 
en  N.onle  Mede- broederen,  om  u  lieden  voor  te  dra-  JJruopBe 
gen  faken  daer  aen  des  lands-dienft,  jadegeheelebe-  ftcrmi 

houdeniffe  ten  hoogftcn  is  gelegen ,  U .  L.  verfoeken-  RaKrn 
de  defe  felve  onfe  Gedeputeerde  gereet  en  gunftich  ̂ Me 

gehoor,  en  voorts  alle  geloof  toe  te  ftaen  als  ons  fel-  (fo1.«.) 

ven  ,  en  de  felve  met  fo  goede  vruchtbaren  en  fpoe- 

digen  antwoord  en  affcheitop  allepoincten  te  beje- 
genen als  U.  L.  felfs  na haer  wijsheid  en  difcretie  wel 

fullen  kunnen  bevinden  en  verftaen  ,  datdegelegent- 

heid  des  geliefden  Vaderlands  ten  hoogften  is  verei- 

fchende.  Hiermede. 

Edele  &c  In  s'Graven-Hage  den  %.  Novembris, 

1600. 

qm^elanD  fijn  ten  einbe  boo?fcïj?ebcnbpDegce-  Qc  e„, 

ren  maDen  ban  Staten  gecommittcect  getoeeg  De  t**m 
SeecenWtB  *»  ̂ M  m«2*  *»iïn 
Deren/ en  gjoban  ban  IBatöcneiBi/  |§eecebanOibie^  bme 

ce/Detoelufben  45aob.  uitten  l?age  bercetfl  #i>  m^
 

De/  D7n  feU »«5»ffi;  -  « 
ribeert/  enbebbennocRDienDacbouDienticbecfocbt  3of,aa 

.nSrerjenDenbnfDenDecfelfDermacnD/  cnbefi, 
 fcan 

öentie/  bectoont  Den  nooD ban  Den  HanDc  om  te  beb*  tlcrr 

banDe  oo2loge/  fofp  leit  acntenemen/  of  f f)
 an*  »^[r« 

SSntf  ttbe&Iflwn/  om  Bet ono«cparti«rt  &rtiptf-  Kr
bnD. 

SSftSSoftt  geben  /op  Bm  occa  e  «1  ̂  
toiiDer  bcftoaernt.ö/Dte  onD^acglnh  10  .  Of  V*  on-  aanmtu 

SlDe  briigö-bolbnietgecaRcn  tnmuttnattc
  €n  bpör 

Kbal m  afSanhingc  batmcnl pebbe ̂tobec
 eg,  j™ 

ÏLiTrmitflflfcfal  bertoebt  tajoiöcn  aen  Den  np=  g  ̂r; 

&l teS  füSm 1  5»en  om  onslte  in
fulteren  fri SSSISSSSfSP 

Ïian
öf 

rn 



'6ü6 
Het  fcven  'en  d 

pt  fanen  ban  ̂ anfertjh  Date  fo  fcDoon  laten  aca* 
fien:  Dat  lol»  niet  genomen  toacen  om  liacr  €.öti 
en  anbece  boojbeci  en  inconbenienten  bic  tipt  goe* 
te  of  acïjtcrbelige  réfoluite  foube  te  bectoaebten 
fijn  /  met  Dele  tooojben  in  te  beelDen  /  Detonle  Daec  €• 
bc  faben  alfo  mei  a\$  onsf  betond  toacc/  Daec  top 
niet  ttoijffeiben  of  fp  Dabben  benftaet  ban  <©o?loge 
toel  geeramineect/  en  ter  $mm  genomen/  maec 
Dat  fp  baec  gehomen  toacen  (geltjfiooH  aenailean* 
bece  f^obintien  gefcDiebe)  om  te  Debben  epgentlin 
anttooo?b  /  en  ingebal  ban  eenigc  ftoactgljepb  te  bf  e- 
nen  ban  {jaren  abbijfe  in  bet  genefpinbe  0ege> 
ringemocötèn  geobferbeert  ïjebben/  en  na  bat  Dun 
DiccopbilatoicanttooojtegegebenfoasS/  fiebben  fp 
gecepliceect/mittf  a'fb?agenbe  off?  op  eenige  ant* tóoojbe  ten  principale  Dabben  te  bectoacDten  /  ban  of 
't  Dun  gelief  be^taets-getonfe/  en  in  competenten 
getale  met  Daec  té  repfenna  l^ollanb/  om  bpcon* 
fttmk  en  communicatie  ban  be  ï^eecen  Staten  ban 
l^ollanb  tegentooojbigtec  bag-baert  becgabect/  en 
gare  aennomllbectoacDtenbe/tebaitec  refolutie  te 
nemen  obec  befbjacigljeben  lik  meeft  tec  see  feïjec- 
nen  teb?ucnen/  DiecoptéDaerbpftmüban  buplnü 
bejegent /bat  bare  <Ê.nocD  tec  eence  nocl)  tecanbe- 
te  toegen  niet  gecefolbeect  toacen  om  eenig  befcDepb 
te  geben  /  maec  bat  fp  baec  obec  toacen  tn  beltbecatie  / 
begecenöe  bal  fp  Dun  bie  ujb  niet  toilben  laten  bec* 
bieten/  om  een  Dag  of  Djie  opnabec.  anttooo?b  te 
bertoacDten/'t  toelnfp  niet  onceöeïijfe  nonbenbm* ben/  en  Debben  onbectufTcöen  Daec  p?ofijt  gebaen 
met  pacticuliece  inbuctien  en  aenmaningen:  ban 
bit  baer  toebec  baren  /  fjebben  fp  beg  anbecen 
ham  bie ban  ben  nabe  ban  &tate  bp  miflïbe  bec- 
tóittigt. 

©enee>    3£e#  ̂ atecbaeggf  fijn  be  peeren  Staten  ban  ge* 
ren  ̂ >ta*  janti  bectcoctsen  na  l|up0/en  bc  <ö3ecommitteecbe 
griS  Sabcn  ban  De  Staten  ban  Eelanb  ïjebben  be  <&e> 
beicccc»  committeecbe  ban  be  ïgeccen  föaben  ban  &tate  beg 
feen  om  abonttf  omtcent  fes  ucen  in  't  Collegie  ontboben 
«SS  al^aecfp  gecompareect  en  beef  ebenen  fijn/  en  té  D*n* 
ten  ik    iuiben  albaec  boojgeDoubert  en  becnlaect  in  't  lange 
tom-     öe  toilbaecbigöepD  ban  be  peeren  Staten  ban  2e* 
cw"S» lanö  om  t^contimtecén  in  be  mibbelen  tot  beDoube* 

fccuBe* 
tirjm» 
tcecbe 
nutte 
«örcoin* 
niittccc 

tien  uait 
je  ̂ ra? 
uu  ban 

£cla:i&. 

öeimtjö  nf ffc  bén  bert  ftact  bej$  lanbtf/baer  in  fp  alleen  neffen.tf 
fprefieii  jjollanb  meer  Dabben  gebaen  atë  pemanb  ban  be 

anbece  $?obintien  /  hk  in  allen  geballe  beDó02ben 
totgeltjlujePt  geb2acljt  te  toojben :  gelün  fp  ban  ̂ e* 
lanb  becftlaecben  te  fullen  betoijfen  bat  fp  tot  nocfj 
toe  mecc  als?  Daec  contingent  ten  bollen  foube  mogen 
bebjagen/opgebjacïjt  Dabben/  combinecenbe  be  mib* 
beien  te  toatec  met  ttk  ban  ben  lanbè/  geltjn  fé  fep- 
ben  be  ceben  fulc  becépfcöte  /  en  be  confenten  ban  tp 
tot  tijb  baec  op  bp  lik  ban  Eelanb  geb?agen  toa* 
een.  €nöabbcn  toel  getoenfcljt  bat  bie  ban  be  Ka- 
ben  tik  anbecfintö  hk  ban  ben  ïïabeban  ̂ tate/ 
niet  genoegfaem  nonben  bebanften/boo?  Ijunne  fojcfj- 
uulbigDcib  booi  ben  (iaet  ban  ben  lanbe/  öiec  op  toat 
fcöecpec  gelet  nabben  /  öaec  becfenecenbe  bat  ben 
jiaet  ban  be  SBbmicalitept  in  ̂elanb  /  boe  acfit 
maenben  nectoaectsf  fo  becce  beclopen  toass/  bat  baec 
fp  maentlijn  mollen  becballen  in  be  fomme  ban 
't  feiiig  bupfenb  gulben.ïf/baec  tegen  geen  xoooo  guU 
bene?  in&omft  Dabben/  encjiiamen  alfo  te  6o?t  o* 
becbe  40000.  gulbene?  tec  maenb/'ttoeln  obec  be 
boo2f5.  aebt  maenben  t'famen  foube  beb?agen  om tcerit  ?oo  en  ioooo  gulöenö/  toelb  öo?t  boo?  alletf 
molt  gebonben  en  toijbec  becloop  becljoebet  too?ben. 
<&m  maec  toe  te  nomen  /  be  Staten  ban  ̂ elanb  toa* 
ren  gecefolbeect  baftelnu  een  aenfienlij&e  befenbin* 
geiiHSollanbte  boen/  toefenbe  be  ̂ eecen  Staten 
ban^elanbaennunnecefpectibe  principalen/  om 
goebe  confibecatïcn  tot  bebo?becinge  ban  be  gemene 
falie  btenenbe  bectogen  /  metbafte  beloften  ban  te- 

gen Ifêaenbage  toebec  baec  te^tjn/  en  bat  fp  lup* 
ben  't  felbe  ten  beften  toilben  bupbem 

<©P  al  't  toel&e  fp  luoben  bebben  geanttooojb  /  be* 
gtnnenbe  ban  't  iefte  bat  fp  lupben  be  p?obfntien 
geeamate  Daö^n  te  ftellen  banecnenprecifentüb/ 

ertigfte  Boek.  1600^ 
toaec  in  (p  fjaec  fouben  moeten  anttooojben/ban  batfe 
toacen  genomen  om  te  oecfoenen  bat  aengenomen 
mocljte  too2bentoattotteepgen  oegoubentë  ban  be 
^ccenbanSclanb  öaböctc  Dienen /bat  bie  ban  ben 
ïïabenoitgefaeït  Dabben  mit  allen  eenftobee  be  ge* 
lijhl)eitonbecbc©20bintien  acnteïioubcn:  ban  bat 
ban  be  f  acfjtecfjeib  ban  beftlbmicalttept/bfeban  ben 
ïiabe  niet  toiften  te  becanttooo2ben/of  te  niet  bec* 
moebten  te  nemen  fulfee  confibecatienalögetoenfcöt 
toiecben/ alfo  bit  eenfane  toaö/ftaenbe  buiten  be* 
fiaebg  bifpofitie  /  anbecfintsf  bat  |jet  gebaen  of  man- 

gel felfë  toasf  aenbe  ̂ obintien  /  toaecom  fp  ban  tjet 
iaec 't  negentig  af  ban  tijb  tot  tijb  bpben  ïiabcbor* focljt  3ijnbe/  niet  fiabben  obecgefclji&t  nocb  Baren 
ftaetban  betalinge/  en  bat  binnen  be  geceouiceerbe 
brie  maenben  tot  b2fe  maenben  nocljte  begecen  te 
«omen  ban  jaer  tot  iaec  in  cefteningeenliQuibatie/ 
toat  aengin&be  befenbinge  in  i^olianb  batfe  gaten 
fouben  beeftaen/ofbe  €>.e.commiteerbe  al  ncnomt* 
neect  toacen  /  en  of  top  neffeng  öaec  fouöen  nebben  te 
bectcec&en  /  of  toat  fenecnepb  top  fouben  fiebbente 
cefececen  ban  ben  tijb  ber  aenfcomfte  banbegceufe 
^eecen  <®ebeputcecben  met  bef)oo?lnne  laft  om  af 
te  DanDelen/  boc?fien  fünDe. 
s  %p  ceplpe  too?be  bp  be  (0ecommitteecbe  öaben 
ban  be  Staten  ban  Eelanb  gefeeftt/bat  be^eecen 
Staten  ban  gelanb  geen  anbecen  laft  gelaten  Dab» 
ben  ban  baec  ban  bp  be  <6ecommitteecbe  föaben 
gun  openinge  gebaen  toa*  /  baer  ban  fp  f) ace  piefen* 
teecbe  Copie  bp  gefcD?ift  te  geben.  €n  fo  fp  bp  bu« 
plijneiniifteecben/  om  befcfiept  teDebben/toaecop 
fp  fouben  Debben  te  bectoacijten  of  te  beccepfen  /  Deb* 
ben  Dun  belooft  anttooo?be  aenbe  ̂ ecbecg  te  laten toehomen. 

<©en  bijftienben  Debben  fptoebecom  aubientiebp 
be  Staten  ban  ̂ elanbgebab/  en  bectoont  benoob 
en  onmacDt  ban  De  SanDen  /  becftiacenDe  Dat  fp  toel 
getoilt  DaDDen  ben  epgentlijben  tijb  te  toeten  toan- 
neecbieban^elanb  bie  ban  t^ollanb  befenbenfou^ 
ben /'t  toelft  fp  nobig  fepben  te  fön  om  te  toeten/ 
obecmittf  be  Staten  ban  Jgollanb  becgabect  toacen  / 
op  bat  fp  be  felbe  fouben  boen  opliouben  /  en  niet  la? 
tenfefiepben  boo?  Daec  feomfte/baec  op  öenlupben 
ben  17.  $obemb?ig  fcD?iftelöbbefcö^pt  gegebent^/ lupbenbe  al0  bolcDt  z 

"T\E  Heeren  Staten  van  Zeland  ̂ gehoort  hebben - 
^^de  de  Edele  én  Èrentfefte  Hccren,  Jonk-Heere 
Henrik  van  Brienen  de  Altften  Heere  in  Sinde- 
ren,  ert  Iohan  van  Mathenes  Heere  van  de  Riviere , 

op  't  gene  fy  van  wegen  de  Heeren  Raden  van  Sta- te van  de  vereenigde  Provintien  uit  krachte  van  de 
overgegeven  Brieven  van  credentie  hebben  voorge- 

dragen ,  hebben  eerft  den  fevenden  en  daer  na  den 
15  deler  maend  vertoont.  Bedanken  voor  eerft  de 
voorlz.  Heeren  Raden  van  State  feer  hooglijk ,  van 

de  grote  forgvuldigheytdic  fy  dragen  tot  bewaernif- 
ie  van  den  gemeenen  Vaderlande,  en  van  de  de- 
voiren  de  welke  ly  tot  dien  eynde  doen,  willende 
voorts  de  voorfchreven  Heeren  Raden  van  State  wel 

verfekeren  van  gelijken  niet  meer  voor  gerecom- 
mandeert  te  houden  dan  de  verfekertheid  en  wel- 

ftant  van  alle  de  Vereenigde  Provintien,  maer  ge- 
merkt op  de  propofitie  van  de  voorfz.  Heeren  Gede- 

puteerde en  verfoek  van  precile  en  finale  antwoorde 
op  de  acceptatie  van  de  Staet  van  oorloge  fo  promp- 
telijk  niet  kan  gerefolveert  worden,  mits  de  grote 

gewichtigheid  van  de  felve,  fo  hebben  de  Heeren  Sfa- 
ten  gerefolveert  hare  Gedeputeerde  na  Holland  te 
fenden ,  om  mette  Heeren  Staten  Generael ,  zijne 
Excellentie  Raden  van  Staten  en  Staten  van  Holland 

te  komen  in  communicatie  genoechfamelik  geau- 
torifeert ,  om  op  als  tot  meeften  dienfte  van  de  Ver- 

eenigde Provintien  eri  van  den  Lande  van  Zeland 
te  relolveren ,  die  tegen  den  eerften  Decembris  hen 
met  Gods  hulpe  in  den  Hage  lullen  vinden ,  de 
voorlz.  Heeren  verfoekende  en  biddende  van  defe 

antwoorde  ,  en  'c  gene  vorder  voorgevallen  is  te 
doe» 

*cflrtf>  i telrjft 

affcfiepfr 

&p  be yecren 

i&tatett bauZe* 

lanügtf 

gebet» 

aenbr 

peeren 

«3e&ep*i 

teerbe banöen 

&atü 

ban 

«S>tatf, 



6oo# Vervolg  der  Nederlandfe  Oorlogen. 
doen  favorabe!  rapport.  Aldus  gedaen  ter  venradcrin- 
gevandeVoorfz.  Heeren  Staten  in 't  PJof  aldaer  tot Middelburg  den  16  November  1600.  «énöecdOW, Ter  ordonnantie  van  de  voornoemde  Staten 

25?  mp/  en  toa#  onöecce&ent 
J.  de  Jonge. 

«Belijbe  befenöinge  5tjn  ban  De  peeren  fiaöen  Dan 
^tate/oon  acn  öe  Sta.' en  ban  öe  anöere  P20bintien geöaen/  öaer  meöe  üüdtnö$  D002  gebracht  toetö/  eet- 
De  P2Gbintien  henonöcröenanbercngcheelijhfton* 
ten  bergcltjben  /  en  tot  nenneminge  ban  ben  ftaet 
ban  ̂ o?loge  fo  bie  lach  i  en  tot  confent  ban  be  font* 
wen  bie  bp  be  boo2fcïj2cbe  pjopofitien  geeifcbt 
toecDen/  toant  al  toafï  fo  batfe  Dihtoilö  fo  p2om* ptelnb  op  bc  geo^öineeröe  terminen  niet  toeröe 
üetaelt/  en  bat  fomtijDjS  öoojöen  noob  en  haedöe 
felbe  boo?  een  fto?te  tijöanbertf  geb^uiht  tocröcn  en 
geemplopeert/  fo  moffen  be  felbe  nochtans  alujög 
)nmt  opgepacht  en  bergeleben  tocröcn/  elft  op  fnn 
quote. 

]-<7-)  <s>eCaröinael  SÜnö^easban  <©oflennjn  toillenDe 5L  mcöe  Jjet  giuDtle  houDcn/  is?  na  gtalien  gereid  en  t£ 
i»n*  te  boet  ban  ïïo^ette  metttoee  3(jnrc  ocöelluiöen  tn 
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*EonS°"i£ft,  €2CCl  8C&r00nt  ̂ nbc/  W  QCnU£na  f,are <«ta  en  ban  Polen  beoo2fafte  ban  fnnehroninncnc  b,(tt"» IcttKben/  aenbieöcnbe  allen  b2eöe 

ft 
icrt 
nen. 

>0 

toge 
rel 

rtnfi 

tt)U0 
niutt 

teöeu 

't  ftnart  gebleet  /  ben  1 5  <0ctob.  te  ftomen  onbehent genomen/  Doch  öaer  3iniöe  itfhp  bebent  getoojöcn/ 
en'titföenpautf  aengefeit/  bteben  Caröinaelban Snu<©eo3ge  bphem  beeft  gefonöen/  be  toclftenem 
met  getoclb  in  fnn  huis  genomen  /  en  baec  na  bp 
ben  paus?  gebracht  beeft/  bie  hem  grote  eere  bctoee.07 
öant.öno?«s  oftoeimg  Dagen  öaer  na  fiebgeto02öen/ 
en  niet  tegenfraen&e  be  neerflictjeib  ber  «Doctoren 
binnen  föomen  oberleöen  ben  n  j^obember. 

gn  oefen  jare  ióoo.  t$  hertog  Cacel  ban  ̂ toe- 
ben  (na  bat  ontoeftt  mas?  het  boo?nemen  ban  ben  Co» 
ninfe  ̂ igifmunöftf  ban  polen  bat  Dp  berbonö  ge- 
maeftt  haDöe  metten  Coninb  ban  ̂ pangien  om 
EtoeDen  te  beDtoingen  /  en  ban  te  jamen  met  haec 
fcijepen  haec  meedertf  te  manen  ban  b'<®ofHee/  en 

cöen  ben  igoilanöerg  met  hulp  ban  eenige  geöucen)  geto- 
!?c  gen  met  igepr-feracht  in  2tijfïan.D/  altuaec  hpber* 

fcljeiöenplaetfen  en  (ïernten  m  nam :  maer  toillcnöe 
bo2ötf$  trechen  toert  ban  be  polen  geflagen/öie  hem 
af jloegen  een  grote  menigte  bolr:  Doclj  Op  bergaberbe 
fnn  €roupen  toeöerom/  en  met  bulpe  ban  toooo 
^tocöenaerg/  öie  Dp  tot  berbecfchwge  nteecly  floeg 
hpöe  poolfe  Sfirmaöe  ter  neDer/ nam  haren  opper* 
(len  Belt-  öeer  gebangen/  en  breeclj  alfo  3Ö11  rebenge/ 
fjoïjan ^amofbp groot  Cancellter  banpalen  beeft 
boo?laftbanben  Coninb  ̂ igifmunönaf  toebereen 
Seger  op  geltelu  ban  beertig  bnpfent  iBannen/ 
en berfeotiöicöbe  Igectog  Carel  öe  oorloge  /  betoel- 
fee  ïtiga  be  li^ooft-ttab  ban  3tüf-lanö  belegert  Ijaböe/ 
maer  ̂ artog  Carel  oberbiel  be  polen  toeöerom  / 
berfloeg  een  goet  öeel  ber  felber/  beroof  be  baren 
leger  en  be  refte  blucöten  tjaelïeiicït  toeöerin  polen/ 
en  ̂artog  Carel  toij&enöe  ben  a©inter  /  ging  Ijem 
berbcrfcöen  in  ̂ toeeöen/  ober^/  niet  fonöer 
groot  perijbei. 

gjn  bc  nabolgenbe  iaren  ïjeeft  ï^artoge  Carel  ben 
fenjeö  berbolgt  tegen  ben  Coninn  ̂ igifmunöuö/  en 
ban  jare  te  jare  tegen  fiem  gep?ofüeert/  fo  öar  fip  ein* 
telijn  /  na  bien  bis  ban  ̂ toeöen  berfebeiben  45& 

e  feta»  fanten  aen  baren  Coninn  ̂ igifmunöuss  in  poleil 
,1,an   gefcljilitöaööen/ ftem  bibbenbe  in  fijn  Coninbcijlue   nacriS 
521"  bomen  en  baec alöaec  per foonlin  te  regeren/  nabe 
«      toetten  en  conflitutien  bp  baer  hem  op  fnn  Cromnge 
i  **    bef  tooien  /  en  fo  bp  fuljc  ntet  bonbe  of  toilöe  öoett/öat 

DP  ïjaer  ban  fön^n  ̂ one  üaöiflauö/ of^oban 

lm 

t^?utmJtcJ  ma«alf°fPöaerop  metanttooo  ,  n'ÏI oen/  fc|)2eefbpanöermacl/  met  Copie  ban  oeneen  kvbt 

b2e"öe^,Cf/  itta'mmm  *[*  *>"«»/  allen  3lanb  Sn<9 
met  nafcö2eef  bp  aen  ben  Coninb  ̂ igifmun^  Krt öum  felbe  /  öaec  meöc  eec(l  niet  op  geanttooo^t  too2>  frÏÏf 

?^SLan, Den  ft*?tt«  bebbcn  öe  Staten  U* ban  polen  en  be  palatijnjf  biebeanttooort  incencn  öc 252tef/  befcbulöigenbe  be  Etoeöen  ten  boogden  /  SW 
maer  Die  ban  ZbeDen  licbben  ö|e  bcfcbulöiglnge  ïïi'fji mettreffelnbe  reöenentoeöerlept.  ^§p  feggen  öatfe°om' 
ben  Coninb  niet  beüben  obcrballen  ali@if)P  inZtoc*  SS9 ben  toasf  geftomen/  noch  bet  ïtadeel  ïéunamtint  toti,iw 
berraöeljjli  ingenomen  geljjb  te  polen  feggen/  fp  be- Cmn* 

1  bennen  ben  Coninlt  ̂ igifmnnöuö  aio"  reebte  Crf^  Shfl°i,B genaem en^uctefTeur fnn0 baöcrjj inöen  jare  ish  toon* boo?  baren  Coninb  aengenomen  te  hebben  j   fjcm ailegeboo2faembepbtoefeggenöe/geln&fp  hém  coh 
acn  baer  refpectibelijft  berbonöen  tjebbch/  maerfp 
ontnennen  öat  fp  bien  €eb  gebjohen  en  gcbtolccrt 
Ijebben/  ban  öat  ben  Coninb  becgetenbe  fjjn  Co* 
ninblijbe  plicht  en  allen  Deplfamen  raeö  /  baec 
bpanöltjb  gefocht  heeft  te  oberballen  /  alfo  bat  fp 
cpntlub  3ön  gemotfaeht  getoeed  bien  te  berlatcn,  bah 
bentoelnenfp  fo  öicbtoilss  betlatentoarcn  getoeed/ 
bat  fp  met  ïjaren  tegentooo?bigen  Coniih  üarel 
hem  baböen  gefcb?eben  en  ferieufelnh  gebeöcn  /  öat 
hp  afleggenöe  alle  bpantljjb  gemoet  /  alö  een  b2eeb- 
faem  ©o?d  /  fün  Crf-ftoninbrön  foube  bomen  befoe* ben  /  en  hem  fuljc  berfeftcrenöe  /  öat  bp  niemant  in 
^toeöen  fouöe  binöen  /  öie  hem  niet  fouöc  hebben 
ontfangen/  alö  met  fuift  refpect/  ol.ei  h«  fnneCo* 
ninaln&e  JBajedept  betaemöe/  öat  öaer  en  boben 
(jaren  tegentooo2öigen  Coninb  hem  t)abbe .  laten 
aenbieben  een  .acjeepg-armaöc  /  beguaem  om  fijne 
ConinHUjbe  iKajedeptsi  pecfoonna  fijne  toaecöig* 
Ijepb  obecteboecen/  banöe  Coninb  ïjeeft  baer  op 
niet  eend  toillen  anttooo2öen/  maer  i)eeft  oberge* 
fonöen  gebjubte  b.ncbcn  ban  <0enaöe  en  iecmteitit 
boo2  be  ̂ tenöen  öeö  fiijr  Etocbcn/  uptfluptenöe 
fiaren  tegentooo?bigen  Coninb  :  ̂ efe252ieben  fint 
be  Coninb  ban  ̂ toeöen  1  gebolcbt  niet  met  fijn 
l^of-gefinöe  ( gelijh  öe  polen  feggen )  maer  met  een 
treffeïijb  toel  toegerud  3leger  ban  -^uptfen  /  föon> 
garen/  Schottenen  Polen/  erlij&e  öupfenö  dech 
behanötgt  /  gebiebenöe  öaer  en  boben  be  jrun* 
nen  en  ilijflanöer.fli  öe  Coninb  ban  ö'anöer  3ijöe 
aen  te  nrijpen. 

<©at  öe  Coninb  Sigifmunöus  ^002  fijn  fiomfïe 
baboe  binnen  3tubeb  en  anöere  Seefteöen  öoenar^» 
rederen  alle  öe  goeöeren  en  perfonenöerStoeben; 
berbteöenbe  allen  ben  toebocr  /  bpfonberbanöojen/ 
baer  feer  groot  gefrjeh  af  toaö  in  Stoeben, 

3filö  öe  Coninb  Sigifmunöuö  in  Etoeöen  guam/ 
öaer  niet  teaendacnoc  öit  bootfefpeben  alle  P002- 

tenenSterbten  boojbemopen  donöen  bolgen  't  be* 
bel  ban  baren  Coninb  /  bat  öe  «öouberncüro'  en fonöerlinge  öie  ban  Calmar  fjaööe  öoen  bangen/ 
en  na  polen  laten  boeren /bat  ooftöe  Coninb  Si' 
gifmunöuö  bp  openbaec  Cöict  t)abbe  laten  gebie* 
Den  öat  niemanö  bent  fouöe  berb02öercn  De  ̂ te- 

ban  baren  Coninb  te  mogen  hupfen  nocö 
boben/  maer  bat  men  bie  fouöe  aen  öen  iubedraf* 

en  alö  De  Coninb  Daer  na  met  fnn  ganfebe 

ontafe 

Ïm  iecSgVban '(©'odec-aoölanö  toiiöe  fenDcn/  en  fo m  m,  hpfuiroob  niettotlöe  boen/  fouöen  ̂   3ünen  ©om 
rl,i  fêartoge  Carel  genootfacht  toefen  tot  IjaerConinh 
an  teberbiefen/en  beönjle  baec  op  geen  anttnoo2öe 
'toeben  guam  hebben  fpenntebjbfulrgeDaen/  en  hem  ten  \e- 
fei  den  op  Den  x^JBap  irfoo  tot  hacen  Coninb  gebroont 
lefo.  metbere(€itul/  Carel  den  negenden  by  dcr^  Gratie 
«tnóra  Gods  der  Zweden,  Wandalen,  Funn en, Garelen, 

Eu?  Lappen,  Cajancen,Effchen 6cc.  in  Lijf  land  Conink. 
ca«rcn     Deel.  V. 

fen/ 
heP2  na  Stebenburg  trob  beeft  baren  Coninb  ber- 

fcijcPben  mael  op  hem  berfocijt/  oat  ijp't  b2eemt érijgö-bolh  fouöe  toillen  aföanhen/öatbpDcgene 
Die  hem  tot  fulbcn  onrud  öaööen  gcb2agt/ 
fouöe  toillen  fenöen  in  bare  hupfen  /  om  öaer  re 
bliiben  tot  ben  naeden  fiijcybag  /  bat  bn  ban  ̂  
luben  toilöeöoen/en  toaef  berenö  in  fim  ©ojtfens 

öom  te  bectrecben/  en  hem  öaer  t'ontbouöen/  m 
öaer  een  fiijroacb  fouöc  berfclueben  toefen/bow 
Den  toelben  bP  voao  berenD  rebcumjete  geben  /  en 
hem  te  beranttoooïben  ban  alle^  öat  men  hem 
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foubc  te  laft  leoocrt  /  en  te  toertaacuten  en  na  te 

fcomrn'tgene  Bern  bp  De  ftnr&tenDenCna.gUjeDt- 
fclje  reenten  )  foUDe  geo?Dineert  toojDen. 

lEaer  ̂ igifiwinöüö  fjaODe  tot  Defe  billijke  con* 
bitten  niet  toillen  beeftaen/  en  Ijecft  baten  Comnft 
3ü)i>anölijBer  toiife  aengetatf  /  ai$  tin  ïjcm  l»tïöc 
naöct  Bomen  /om  met  !jem  monöelingetefpjchcn/ 
baec  na  ̂ tatfmuntutö  op  Sincopcn  getogen 
3ijnbe/  itf  toeöcrom  betfocljt  ban  Ijaren  Contnn/ 

aen  een  bjccbelijBe  t'famen  fpMitnrje  te  nomen  / 
en  niet  boo?  Bern  te  toijBen/DienoptpetquaeDgie* 
gen  Bern  boójgcnomen  baöbe. 

Natalie 't  fclbe  Dn  &igifmunDu£  toatfinDetöint 
Oeftagen/  Derjrjclue  alleen  De  fabe  bectroB/  op  Dope  Dat 
De  jfimtcn  bem  fouöe  te  ïjulpe  Bomen/  en  fjoetuei 
cpnölijB  eenen  flilftanb  toaö  geraemt/  fo  B,ab  n«B* 
tantf  gjouanTBepec/fonoecDaecop  te  acbten/bem 
meermalen  becbo?Dect  /  De  toacfjten  ban  Den  Co- 

nin&  te  obetballen  en  tot  in 't  3iegéc  na  te  jagen/ 
inaec  boo?  De  Conincu  bcnooDigbt  i$  gebjeejt  / 
fienDe  Dat  np  geen  ©2ebe  mocijt  genieten  /  De 
toapenen  te  getyupnen  tot  fijne  Defemie  /  toaec 
D002  De  Coninn  ̂ tgffmunDu.tf  üpt  Den  ©elDe  ge* 
(lagen  i£. 

ConmB  ̂ tgifmunDuö  toatf  ïn'er  booi  beraDen ïjctbelD  te  beclaten  en  göeDe  tooo?Den  te  gében/en 
Den  Coninfi  te  bibbcn  om  opfebomnge  ban  ffla  = 
penen  /  't  toelB  Bern  tetfïonb  i$  becgunt  /  tóant  al 
toari  ïjet  fo  Dat  Dp  Den  ï&oninB  &igtfmunDu$  ge* 
nocg  innjn  gctoelt  Babbe/fo  toasf  bem  noebtang 
niet  bpanDftjcr  geiïatueect  ban  Den  ConinB  3ijnen 
toeeininbec  /  maec  Beeft  beel  meec  Den  3hnen  ge- 

/  öoben  De  3©apenen  neDcr  te  leggen. 
3£e  pactpen  3ijn  Daer  na  berDjagen  en  geacco?- 

Deert  metfulneuptgeD?UBte  conötttcn : 

Conöt»  Waert  by  aldien  dat  Sigifmundus  fijn  fchriftelij- 
tienwt'  ke  beloften  en  folemnele  toelegginge  van  fodanigen 
vMtjbO  verdrach  niet  hielde,  en  behoorlijk  na  en  quame, 
gifman^  dat  in  fuiken  geval  de  Rij  x- Stenden  fouden  ontfla- 
öujS  aan  gen  fijn  van  den  £ecj  Van  gehoorfaemheyd ,  daer 

gemaeftt/  mede  fy  hem  verplicht  waren  ,  fonder  gehouden  te 
taer  op  wefen  hem  wijder  voor  haren  Heere  en  Conink  te  er- 

kennen- 

eenen  5P?anfopjSDe  $Kibence/€Delmanbatt2S;nn> 
fel /Dieeenige  Dagen  tebojenalDaec  gebangentoajS 
genomen/  en  albaec  in  Dienfi  lag  onber  Den  0it* 
meeder  ban  Der  B3el/ljpt0  gcconDemneect  gctoo?Den 
om geerecuteett  te  toecben metten  jtoceebe /  en  Dan 
boo?t$  gequactiert  tetoojben/  bolgenDe  bet  intjou* 
Den  ban  fnne  Sententie  bier  na  bolgenbe  en  ge- 
pjonuntieert  boo?  Den  omftanöecsi  en  ter  cjcecutic 
geflelt  binnen  (©eettrupDenbctge  op  De  jJKerat  op  een 
^cljabot  Daet  toe  opgececöt. 

SP  tot «goninft 
ban 

<g  a^nge 
nomen. 

^oftaeit  bit  Contract  tbai$  fieflóten/  i$&U 
gifmnnDusf  öepmelijb  upt  Den  Jltj&e  getoeaen  /  w 

\  Lfo  Jonker  Francoys  de  Provenzeop  fyns  Va-  «Senti 

■^■dersEdclnaans  Woninge  gelegen  buytcn  Bruflel  r*efcPj onder  de  Baronye  van  Gaesbeek  ,  jegenwoordigh  ïaefö 
ghevangen   binnen   der  Stede    Geertruydenberge,  ©etc» 

buyten  pyn  en  banden  vart  yfere  bekent  heeft,  dat  j^P0* 
hy  hebbende  eenen  Broeder  Adolph  genaemt,  die  e|0l^f 
ten  dienfte  van  den  Hartoge  van  Braband  veriochc  i-'can» 
wasby  Grobbendonk  om  de  itad  van  Geertruyden-  C^J> 

berg  met  verradery  te  leveren  aen  den  voorfchreven  g^'/ Hartog  >  en  dat  den  fel  ven  fulx  refulerende ,  hem  ge-  fjeboa 

vangen  't  felve  aengedient  en  fijn  verfoek  gebracht  ̂ '"^ 
haddeby  den   voorfchreven  Grobbendonk,  metten  r°£L| 
welken  hy  gevangen  fo  wijt  gehandelt  en  gecontra-  antoi 

cleertwas ,  dat  hy  eyntelijk  aengenomen  hadde  de  ̂ pa»ö 
voorfchreven  ftede  Geertruyden  berg  te  verraden  en  tl^\ 
in  handen  van  den  vyand  te  leveren ,  niet  fo  fetr  om  ftaö 

groot  goed  te  verkrygen,  als  wel  om  God  en  lijnen  *p"W 
Hartog  dienfi:  re  doen  ;  hebbende  nade  voorl2.aen-      ** 
neminge  pafpoort  vanden  Lande  doen  verwerven, 
en  hem  yanden  Bofch  alhier  getranfporteert,  voorts 
na  Sevenberge  by  fijn  nichte   Peis*  en  van   daer  op 

BrufTelbyden  Raets-heer  Morienfael ,  die  hem  oni 
het  feyt  te  weeg  te  brengen  aengetelt  hadde  twee  hon- 
dert  Philips  daeld-  onder  belofte  van  hem  heerlijker 
te  recompenteren  fo  wanneer  de  verraderye  (oude 
wefen   ten    efFeöe  gebracht ,    wefende  al  vooren 
van  Bruflel  tefcheyden  gebiegt  en  gefacramerit  van 
den  Overflen  van  de  Jefuiren  aldaer ,  die  hem  con- 
fentgegeven  hadde buytert  quetfingc  van  cenige  con- 
fcientie  of  fonden  die  Stad   te  verraden ,    maer  fo 
weinig  bloets  te  ftortenalft  mogelijk  wacr  ,  Jatendc 
ook  fyn  broeder  voorfz,.  een  fchriftel ijk  verfoek,  waer 
byhy  recompens  foude  mogen  lollicireren ,  indien 
de  verraderye  geopenbaert  en  hy  gevangen  daer  over 
gedood  mochte  worden.  Item  dat  hy  gevangen  nu 
vier  maenden  geleden  hem  onder  den   Ritmeefter 

gen  Den  fjOOp  en  ftet  bectCOUtoen  allee  menftfjen/    van  der  Wel  ten  dienfte  heeft  geftelt  en  voor  Ruytêr 
met  öem  nemenDe  De  genepen/  becfien  met  % 
munitie  en  gefebut  /  geo?Donneect  tot  fijn  ceife  na 
^tonfiolm  /  niet  tegenfraenDeBp  bp  f)etboo?f3  con^ 
tract /folemneltjH  belooft  ïjaDDe  tecflonD  tot^toh- 
Dotm  te  Bomen, 

<©e  ©cfïinge  Calmec  een  Dec  boo?naem(ie  op 
Dc<©?cnfen  ban  ̂ DenemaccBen  Beeft  lipbefctgela* 
ten  metbjeemtBcijgöbolfi/  enbetonfenDe  Daecme* 

De  fnnen  naet  /  Die  ïjp  tegen  't  töjjfe  ̂ tocDen  en  öaec 
opgenomen  BaDDe. 

©ertjalen  boon^  beel  anDece  faBen  en  bafïe  argu- 
menten/ tegen  Den  ConinB  ̂ igifmunbusi/  Die  fp 

feggen  banfulBec  inpo:tantiete  toefen  Dat-De  min- 
fle  uan  Dien  genoeg  toa$  /  om  een  ConinB  fijn  «tjft 

en  ̂ oon  te  benemen/  gelijnDe  fclbe  in'tboo?fcfj?e* toen  fefle  25oeB  Deö  feflenDeelö  bo?Dec  becftaelt  (laen  / 
fuir  Dat  De  ConinB  Caecle  epnielpe  lp  De  fiijr- 

<Bu(la' 
tou£3S« 

bojenbecbaeltiief/  en  na  3ünen  D00D  i$  «aiiitabuö 
?£DoIpbu0  3ijnen  &one  Beminbetboo2f3.öpBban 
^tneocn  en  anDere  in  füne  baDeciö  €itule  uitge- 
bjuBt/  gcfucceDeect/  ban  bjelfie  ttoe  koningen  Caco* 

Snfnhuó  Iuö  en  ̂ wfïanuö  in  nabolgenDe  25oehen  ( fo  fjet  <3o* 

Sj tn fjn  De  gelieft )  meec  becbaelt  fal  toojDcn/  boben  't  gene  ih 
3©aon0  Daec  ban  tn't  Bone  in't  boo2f3.becbolg  ban  De  C2ontjB 
f\atS *tn  Cacioniö  en bPfonDec in  't feftc 25oeB  Deö  fefïen  Deels? 
ïSdfce  becijaeltöebbe/  bp  alDienifiDan  Daer  toe  nocöbe- 

Qitaem  ben 

heeft  gereden  j  om  deplaerfete  verfpieden  daermen 
den  vyand  foude  mogen  doen  inkomen,  foekende  van 

dag  tot  dag  occafie  tot  effeftacringe  van'r  gene  voorfz 
is ,  't  welk  te  doen  foude  geweeft  zijn  achter  het  Hert , 
met  tien  lederen,  hebbende  ook  binnen  den  voorfz 
tijd    verlof  genomen  om   op   Heufden  te  ryden  , 
fynen  cours  genomen  op  den  Bofch ,  alwaer  hy  by 
den  draeyboom  een  bricfken  geleit  hadde gedcdiceerc 
aen  den  voorfz.  Grobbendonk,  inhoudende  dar  den 
gevangen  voor  die  tijd  niet  mogelijk  was  geweeft 
/yn  aengenomen  werk  ten  efFcdt  te  brengen ,  over- 

mits d'abfentie  vanden  perfoon  die  hem  tot  compli- 
ce by  den  voorfz.  Grobbendonk  genoemt  en  gelaft 

was  aen  tefpreken,  wefende  alleenlikjaques  de  Vife 
Luytenant  van  de  voorfz  Ruyterie,  fijnde  ook  daer 
na  gerefolveert  uit  te  ryden  omtrent  den  Bofch  een 
lofcgevankenifïete  pradtiferen  tot  omtrent  10  man 

(IanDetl    geB02en  en  geBjOOnt  i$  iftoninfi/   geBjB     tot  den  Geweldigen  te  brengen,  op  feker  nacht  uic 
te  vallen ,  de  cortegarde  den  bek  te  breken ,  en  de 
veftc  daer  mede  fo  lange  klaer  te  houden  tot  dat  den 
vyand  van  buiten  met  lederen  foude  weien  ingekiom- 
men ,  al  wefende  faken  daer  landen ,  luyden ,  gemein- 
ten  en  fteden  mede  foude  konnen  worden  bedorven^ 
welke  verraderye  en  fchelmftucken  in  plaetfe  daer- 

men luftitie  doet,  niet  behoren  geleden  of  getol- 
lerecrt  te  worden.  Soift,  dar  mijn  Heere  den  Gou- 

verneur, mitfgadersRitmeefters  ,Capiteynen,Luy- 
tenanten,Vendrigs  en  andere  Officieren  inden  Krijgs- ban 

^toetten  "  <0ptCri  28.  ï©eccmb2f$  rtfoo.  t'0  tot  <0eectrup;  I  raed  vergadert  wefende ,  alvoren  hier  opgehadthet 
Sw."'  DenbetÖ  bp  De  förijgO'raeD   alDaer  ge-ejeamineew    advisyan  de  Hoge  Oyerheyt>  doende  recht  den  voor I  noem- 
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nèert  hebben ,  én  condemneren  by  defen  gebracht  te 
worden  op  het  Schavot 't  welk  op  de  Markt  gevon- den fal  werden  gemaekt  ftaen ,  om  aldaer  eerft  geexe- 
cuteertte  w<  rden,  fulks  men  dan  gewoonelijk  is  te 
doen,  daer  na  het  hooft  gefteit  op  een  ftaek  achter  het 
ï^ert  daer  hy  fijn  verradery  hadde'gemeent  tee/Tectu- 
eren,  mitsgaders  de  quartieren  aen  halve  galgen 
geketent  gehangen  op  ïodahige  plaerfen  als  men 
defigneren  zal  ,  ander  tot  een  exempel,  verklaren- 

de alle  lijn  goederen  geconfifqueerr,'t  zy  waermen  die 
foude  mogen  bekomen.  Aldus  gedaen  in  den  krijgs 
raed  tot  Geertruydenberge,en  gepronuntieert  voor 

den  omftanders  op  den  f.  Janua'ry  1601.  By  Secre- taris in  den  vóorfehreven  Krijgsraed ,  en  was  onder- 
teikent 

J,  van  Vreefivijk. 

DWecutie  fgf  ren  fclben  Dage  gebaen/  f)»  beeft 
fecr  groot  leettoefen  ober  fijne  migbaetgetoont/  bP 
fcl)2eef  acn  fijn  b2oeber  SUbolf  bcpjobeno'  boo?  fijn tferben  öen  nabolgenOen  ojief  /  Die  Ijp  begeerbe  öat- 
men  D002  eenicfj  miböel  aen  fijnen  boozfj.  bjoeDer 
fouDefientebefteiïen. 

IK  Francoys  de  Provence  u  gevangen  broederen 
totter  dood  geeygent  om  mijne  grote  misdaden 

enfonden,  bekenne  datiktotnoch  toe  fwaerlij  k  ge- 
fondigt  hebbe,  levende  in  afgoderye  en  menlche- 
lijke  infeitihge,  en  infonderheit  ditgrouwelik  feyt 

aennemende  tegen  de  Stad  Geertruydenberge, d'welk 
mijn  hertelijken  leer.  is,  en  vertrouwe  ook  dat  mijn 
God  genadig  zijn  lal  door  Jefum  Chriftum,  mits- 

dien ik  door  goede  onderrichtinge  uyt  des  Hee- 
ren  woord  tot  de  ware  kennifle  Jefu  Chrifti  geko- 

men ben  ,  en  dat  ik  bevinde  dat  de  waerheid  al- 
hier volgende  Godts  woord  geleert  wort,  daerom 

vermane  ik  ual  tefamenmijn  lieve  broeders  dat  gy 

neerftig  wilt  leien  in 't  nieuwe  Teftament  opdatgy 
ook  tot  kennifle  uwer  fonden,  oprechte  berou  uwes 
levens ,  en  tot  het  ware  gelove  komen  meucht.  Ik 
heb  een  Teftament  gemaekt  dat  het  gebroken  Sacra- 
ments-huis foude  gemaekt  worden:  maerik  begee- 
xe  niet  dat  gy  fulx  doet ,  want  Chriftus  woont  in  den 
Hemel ,  wilt  gy  wat  doen  ,  keert  die  koften  die 
daer  toe  fouden  gedaen  worden  voor  de  behoeftige 

huys-armen,  d'welk  God  aengenaem  zijn  fal,  dit 
is  mijn  uiterfte  wille  en  begeerte,  d'welk  ik  van  har- 

ten vry willig  ondertekent  hebbe,  met  mijn  eigen 
hand.  A&um  den  4.  January  Anno  i<Joi.  Doch 
als  ik  uit  die  leven  fcheide  verhope  dat  mijn  God  ge- 

nadigh  zijn  lal.  Aldus  ondertekent  Francois  de  Pro- 
vences,  met  eenen  vryen  wille.  Het  opfehrift  was : 

A  Moffjieur  Ado/ph  de  Vrovences. 

;©en  tientjen  $obemb2t'0  2Cnno  idoo.  fó  tot  «Delft 
robe*  gefto?ben  <0obecta©iilemf3.23?a(Ter/  25urgemee; 

fter  Der  ̂ taö  SDelft  /  en  ïjoog  Igeemraet  ban  3&elf' 
/  Die  lange  m  De  HïegeringeDertanDtfa^ 

toeefttë. 
Co?neU$J€aemf5.  ban  Hoojn/  eengoetenfraep 

DuitjS  poëet  /  ïjeeft  beel  aetDige  Dut'tfe  poefpen  uit- gegeben/  Dietoat  neerfticb  Doo2to2ocbt  toaren/  tjp 

té  in  't  lede  ban  öe  maenD  ban  $obembec  i<ïoo. 
metfietiaeerfctjip  ban^oom  ban  3JlmfterDam  ge* 

nco^Homen/  eni^onbcttjoetsS  oberboo?t  geballen  en  in 
W     ̂ ee  berbjonben/aitf  tjp  33  Saren  out  toatf/  tjp 

lf3' beeft  ̂ pangien/  gtalien  en  <Duptflanb  D'een  aen 
D'anDer  befïcïjtigt  /  en  fijne  meefte  miDDelen  t'foeft 
gebjagt/  omtoat  teljoójen  en  teften/  en  toajei  tot 
©oo?n  toet  bemint/  en  tong  ban  De  ,&tab  meteen 

ïïcntmeeftcrfcbap  berfien/  't  toelfce  [jp  niet  ïange 
beOienDe  Doo?  tjet  boo2f>  ongeluk» 

lert 

nm\*  lanot 
nft. 
taffer. 
mt* 
re» 
rban 
tlft. 
et  brr» 
tabert 

uitjS 
oeet 
D 

oojir 

Jaerdicht  op  fijn  overlyden 

Cornelis  Taemszoon  van  Hoorn  ,  een  aerdig  duiti 

Poeët , 

Sneuvelt  in  zee ,  't  welk  veel  Burgeren  was  leet. 

<Dc Confnft  Slbboei bnn  perfien  boejoe  fecr  ftoarc  ®f  Co' ®02logc  tegen  Den  groten  Curh  /  noebtan*  meelt  £« 
ongelucnelnli/  baecombpnoet  bont  te  ferben Oen  f";< «m* 

lwiT.i» 

brn 
feet  treffelijlten  ̂ cere  Sintonp  ̂ cbcrlp  t 
Öctfer  aoDolpduö/  en  ooliaen  Den  pou<3 /  010  te  ïu'bcn ^ooföcn  ban  alle  CD2t|lenc  potentaten/  Ccmnnc  1 
©o?ffen  enpjtnccn/  en  met  tjem  fnfiin  ocutfcijap 
Den  alDer  geacïjtlten  Perfoon  <rufunalp  23cp  /  fn» 
ncn  JJmbaffabcur  met  bjieben  ban  rrebenttc/  c\\ 
om  een  bofle  oltantie  ban  bjtenDfrrjap  en  berbenö 
te  maften  /  en  ïjare  maclnen  t'famen  te  boegen  tegen 
öen  groten  €ur&/  tjp  Doet  De  berftlaringc  ban  De 
fbjabbept  DesftCurjc/  Die  fijne  mar(it  moerberbets 
ten  aen  beele  oo2ben  Daer  men  Ijem  fmn  hefpnngen 
teffentf  en  onboozfiensf/  berlilaert  Dat  Iip  Dr(©co^ 
gianen  /  3Crmcnier0  en  anbere  bolliercn  fal  tenen 
Ijem  op  maften  en  nem  felbcn  inperfoon  met  fnne 
maerjt  en  ©elb-i^eeren  en  fcliatten  toil  bp  ftaen/ 
berfoettenDe  Dat  fijne  &ciferlijne  JDajcfleit  meDebe 
<©02loge  tegen  Den  (Curft  toil  continueren  en  Daet 
in  boltjerDen  /  en  met  tjem  geenen  ©2ebe  mti  maften/ 
noen  Ijem  betroutoen  /  alfo  bp  fijn  tooo2b  nochte  bc* 
toften  niet  tjoutuoclj  aclumaer  alleen  fijn  boo2bee[ 
foeftt  /  en  feit  Dat  obcriulasf  Den  bepttgtjfle  en  berfe* 
ftertften  toegiobe  openbare  <©02loge/  baeromracb 
tjp  Den  fóeifer  Dat  fjp  alle  De  potentaten  en  PMnr m 
ban  De  CD2iftenbepD  tot  bjecbefouDe  ften  te  b2ingcn/ 
op  Datfe  gelijbelüft  De  <©o?Ioge  fouDen  tegen  Den 
fCurfi  mogen  aenbaerDen  /  en  Dat  bet  Dan  tient  foti= 
Debatten  bem  uit  te  roepen  en  te  bernielen/  atfofp 
Dan  aen  alten  fijben  D002  eenDiactitigc  contrtbutten 
ban  getDe/  oberbtoeD  ban  bictualie  en  atte  noot* 
D?uft  futten  Hebben/  en  Dat  Den  anDeren  aen  allen 
oojDen  en  plaetfen  fullen  toeboeren  bonnen  Daer  bet 
noutnn  10/  pjefentcert  in  aio  en  oberat  fijne  buipe 
en  bpflant  met  fijne  macïjt  ban  botft  en  ban  alleg. 

5^e  öepferljjfte  lEajeftept  beeft  De  boo2f3.  9lm-    ««' 

batTaDeurjJfeereerlijften  ontfangenen  ontbaelt/  en  j!.00*^ berftlaect  Dat  ömt  Defefo  boo2treffetü6e  3lmbaf  Mam 

fabefeec  aengenaem  toasJ  ober  fulbe  grote  biflanttc  ̂ ^m> 
ban  Êanben  en  ̂ een  /  en  bat  bem  Tobanigen  groe^  J;1^ 

teniffe  ban  fijne  ̂ oojtucbtigbepb  gebaen  3P  /  en  u  '■  "m Dat  bp  fo  goettnilltg  en  beerbig  aenbfet  tegen  b^n  f0,J2 

Curften  «Öttomannife  maebt/  eenmeerberaltiaiu  ^®tl' tie  en  berbant  eerft  met  fun  $.  jjBa/cftept  /  en 
Dan  mette  anDere  CD^iften  potentaten  en  pïinren 
temaften/Dactupterbentbpfpn^oo2ltifi)tiol)cPi0 

Ijetoift  en  boo2treffelift  gemoet/  ban  .fulben  nro^ 
tenenfo  beroemben  ober  alle  De  toereltbcrmacrDcn 
Coninft  toeerDig/  Dat  fijne  ̂ .  öepfertijhe  Jpaje* 
(lept  tot  noeïjtoe  niet  onbertaten  ijabbc  alle  fiinge- 

toelt  enmaebt  tegen  b'^ttomanntfe  marljt  te  ftd* 
ten  f  en  bem  beele  jaren  na  beo  nijfio"  en  fpnee 
Coninbrijften  maebt  /  mocbe  te  maften  /  bat  np  /  om 
een  atgemepn  berbonb  tegen  ben  gemeenen  bpanö 
ben  €urft  te  maften/  albferte  b02en  bp  be  ̂ oogfte 

p?incen/  fpne  auctoritept  gecmplopeert  D"ft  ea 
boibero"  te  emploperen  gefint  i$. 

<gn  atfomen  tufTcben  te  felbe  P2inren/  fo  toijt 

ban  malftanberen  gelegen  /  en  ten  Decle  D002  tn? 
tanDfe<0o?logen/  en  ten  beele  ban  anbere  belctfelen 
berbepltfönDe/  Daer  ban  ïjanDelen  moet  met  allee 
befctjeiöenbeib/  fo  fat  fijne  ̂ .öcifertijbejDajcflept 
Daec  in  fijn  uptterfïe  befte  Doen/  Dat  fjet  een  goet 

fucceö  bebbe. 
^at  lip  onbemtflr bc"  b^ooft  /  Dat  fjp  De  O02I0? 

ge  na  at  fijn  bermogen  continueren  fal  /  en  Den  p«u£ 
hem  foDiftmactë  ban  3tb2aïjtm  SafTa  en  Den  Car- 
tarifen  Cbam  met  bcrfctjeiDcn  b?teben  aengeboben/ 
aelnbbPDicaltnö3$  getoeigert beeft/  alfo  nngeften 

Defe  2t'mbaiTaDe  ban  Den  5Doo2luc{jtigflen  Co* 
%\l  3 

htnii/ 
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ninn  /toveren  en  alle  Fianliclinge  ban  Dien  af  fnp; 
(foUj.)  öcnfal/  en  aen  fijn  fpDe  niet  nalaten/ 't toclb  om DcrtëEurbenmacljtte  bzeben  en  te  rupneren  Dienen 

mach. 
€n  öat  bp  tot  Dien  epnDc  booigenomen  öaöte 

HanD-Dagen  ban  't  Jg.  Koomfe  ïïijK  en  fijne  Co* 
ninbrjjbenen  Beerfeljapppen  te  befcippben/meutoc 
rontribwien  te  bo?öcren/De  boomaemfte  Cö?ifab 
Punten/  fo  toijt  gelegen  al$  naburige  met  Stmbaffa* 
oen  te  bermanen/  Dat  fp  £aec  fojcen  t'famen  boegen/ 
en  alleg  te  DeDenben  /  om  Deo1  brijgs  fenutoe  te  bojfcc- 
ren  /  en  epnöelijn  ooft  te  beletten  De  trafnbe  Der  Cl_tëi* 
(ten  boll$eren  mette  €urhen. 

3£at  DerUalben  fpn  i|.  fcepfcruj&e  fföajefiept  ten 
fjoogften  toenfefjt  bat  be  Contnb  ban  perfen  fijn 
nabupjige  punten  aio'  De  «öeojgianen  en  Den  geo; ten  hertog  ban  Ifèofcobien  ( Den  toeiftcn  fpn  ï>. 
öepferlijbeiiMeftept  alg  een  CÜJffïen  punce  Daer 
toebrengen  en  alliantie  met  bcm  maften  fal)  en 
anDere  tot  fijn  berbonD  trecben  om  Défe  aioecbe- 
cjuaemfteoccafieaentegrppen/  en  Baer  macht  te- 
genö  Den  fel  ben  bpanö  opten  felben  tijD  aen  te  toen  * 
ben. 

3£at  Den  «©oojlticbtigfien  Coninb  boo?  Dien 
miDDel  in  fijn  faben  en  Coninhrpen  beft  uoo?fien 
fal/opöatljpftet  ongelijk/  &cmöe  boo:leDen  jaren 
aengeöacn  /  te  lichter  to?efee  /  ficD  en  bet  fijne  in  ber* 
(ebertljept  b?enge/  alfo  }jP  Bier  «auiaelé  nopt  beter 
beguaemfjept  fjebben  fal  /  om  Den  (Curft  met  meet:- 
ber  licö«gBept  en  minöec  perijbel  tebefpnngen/en 
fjem  toijt  ban  fpne  palen  af  teb?ijben/  Dan  te  Defer 
tijD  nu  fijne  ̂ .  fóepferlijbe  fBajefïept  boo?fefcer 
in  Defe  quartiecen  't  felbeDoen/  en  niet  acljtertoe» 
gen  laten  fal  /  om  Den  gemeenen  bpanö  Den  (£nrfe 
tnjgongarpentoerbtegeben/  opbatbp  nietfogro^ 
te  fojcen/ató  ftp  anDecaf  boel  fouDe  bonnen  /  inöien  fjp 
met  fijne  ̂ .  =(üepferlij&e|fêajeftept  ©?eoe  BaDDe/  te» 
gen  De  perfiaen  acntoenDe. 

3©ant  fpne  jBajeftept  niet  ttopfelt/  of  nabien 
tufiTcften  ftem  en  ben  <©oo2!uc0"8ften  Coninb  ban 
perfen  fo  befloten  W  bat  De  aenftaenbe  Êente  fo  ftiec 
fpne&epferl(jbe$Bajefrept  algDaec  fpne  v&ooMucb* 
tfgïjepD/  ben  (€urb  befpjingen/  fpfullen  macBttg 
genoeg  fijn  /  alaomenDec  anDcrg  geen  finten  bp/ 
om  De  macïjt  bec  >€urben  te  D?ehen  en  te  rupneren, 

25elangenöe  Dat  ben  33oo2lucbtigften  Coninb 

1 600 opten  eerften^anuacij  bet  ̂ ubfle-^Iaet  aen*  men* 
gebangen/geDurenöe  totten  lellen  <©ecembug  toe  /  JjjJ'1 
DpDeDeftem  D?agen  ban  fijn  pallepiï  in  eencn  fecr  fptlg 
BOfieujben&toel/  pontificalttec  gebleet  tot  in  $.  wie- 
petere  fëerbe/  cntoerDe  gcbolgtban  alle  DcCar*  ?J5 
Dinalen  /2&iffcBoppen/  Prelaten  enöIlebeClerefpe  J£ 
binnen  Komen  toefenDe/  en  fijn  l^ofgcfin/  en  fijn 
getooonltjfce  <0uacDe  ban  ̂ étoitferen/  en  alle  De 
fCmbafTaDeurjS  ban  b?eemDe  Coningen/  53otenta= 
ten  /  3éo?(ienen  peeren:  entoerDe  in  Defeibep?o? 
ccffie  omgeDjagen  bele  ̂ epligDomjS  /  filoere  en  ner= 
gulDe haffen/  en  bermite  bet  fcljoon  b3eöcr  toajö/ 
fo  toerDen  00b  omgeD?agcn  De  23eelDeniffen  ban  &. 
^albato?  en  IBaria  /  Die  Den  €bangeli|l  g*.  % uca.s 
felfs  (fo  fp  feggen)  fouDe  gefcbilöert  bebben/Dacc 
bolgöeeen  feer  grote  menicfjteban  bolbö/  fo  5Öo?- 
geren  en  gjngefetenen  alsf  b?eemDelingen  ban  aile 
plaetfen;  %i$  De  $an0  nu  gebomen  toa^  aen  De  ̂ cp* 
lige  ̂ oo?te/Dte  tcegemctfelt  tooosv  en  niet  too?* 
öe  geopent  Dan  In  Defec  gelijbe  tfeeften/  fo  nam 
b^ineene  banD  een  b?anDenDe  getopöe  roajsbeerfe/ 
en  in  D'anDer  fjanö  een  blcpn  gouDen  bamerhen/ 
met  get  toelbe  ftp  Djie  (lagen  floeg  op  Den  boo?f5» 
mup?  /  Detoelbe  alfDoen  terflont  boo?t  gebeel  afge* 
b^oben  toert  ban  De  gene  Die  baer  toe  beffeit  toaren/ 
en  in 't  Doen  ban  Defe  Ceremonie  /  fepDe  Den  ̂ au.cJ 
eenige  STatijnfe  Zegeningen  en  gebeDen/  en  De 
<0eeftelijböept  fongen  eenige  Slatnfe  JDfalmen/ 
2tntipfjone  en  Éoffangen  /  tertoplen  Dat  bet  bolb 
alle  De  fhirhenö  en  bsojeben^  ban  be  fteenïienö  en 
ban  De  balb  toaren  opnemenbe/  en  alö  groot  ̂ ep«= 
ligDom  fo?gbulDelijb  betoaerDen,-  ©an  gelpben 
toerDen  00b  De  Deuren  ban  De  fóerben  ban  &.  pauü/ 
Z3Iart  en  ön0  liebe  ©joutoe  00b  geopent  met 
groten  toeloop  ban  beel  boljc  bp  D?tc  CarDinalen  / 
bp  ben  ̂ auö  baer  toe  gelafl/  bloppenDe  op  ellie 
Deure  D?ie  bloppen  clb  met  een  filberen  panier  ben/ 
ftet  gouöen  bamerhen  Daer  ftp  De  l^eplige  §3oo:te 
mebe  geopent  DaDbe  Wfi  Bp  Set  ftupss  banDe  2JIDO* 
bjanbintbeceert/  en  een  ban  De  ftlbere  ̂ amerfteniei 
aenDe  CarDinael  pnellt/  en  een  aenbe  $tab  ban 
<aenua  Die  'tfelbe  al.tf  een  ̂ epligbom  tot  eeutoige 
geDacötenifTe  fijn  betoarenDe/toienöPBetberDefi!* 
bere  {^amerben  gegeben  beeft  fjcb  ib  niet  aengetebent 
gebonoen.  5^en  paujs  beeft  hem  Dertig  bagen  lange/ 
aile&anbag  in  Defe  bier  herben  Doen  b?agen :  baec 

ban  ̂ erfen  allen  CfJJilrenen  niet  alleen  De  trafijbe/    i^fulben  menigte  ban  ©olb  binnen  ïïomen  ge^ 
tuaecoohb?pbeptbaniHeligietoelaet/Dat'tfelbefpï    toeeft  uit  graften/  a^anBrüb/^pangien/  25ol)e^ 
tie  <Doo2lucbtigbeit  tn  grote  gunfle  bp  allen  Cf)?ifïe 
nen  brengen  fal/Dat  fp  bem  grotebjfeiS  p?pfen  /  en  aen 
flaec  fpDe  toeöerom  De  p^rfife  natie  alle  goettoil-- 
ïiaBepö  in  aller  manieren  en  gelegcntbeDen  betop'- 
fen  /  en  De  felbe  feer  mpme  b^pigljepb  ban  trafijbe  en 
feer  groote  ̂ ibilegien  gebeii. 

<gpntelijb  öat  fpne  l§.  Jjcpferljjbe  UBajeffept  fo 
toat  bp  bcqnaem  acljten  fal  om  b2iemfc|jap  metten 
€oniiift  ban  perfen  /  fotentüöe  ban  b?ebe  alefban 
<©02loge/  teonöer^ouDen  en  te  conferberen/  DatbP 
t  felbe  altijD  berfojgen  en  ter  berten  nemen  fal. 
ga  bp  bebanbt  00b  Den  ̂ eere  5CmbaflfaDeur  5Cn= 

töonf  ïètöaclep  /en  fpnen  3Cö|imct  Den  l^eere  Ca- 
(linalibepboojDegeDanc  moepte  ban  fulben  groten 
en  fo  langen  repfe/enp?efenteertbungoebectierent* 
Ujb  fijne  èepferlijhe  gratie  en  feer  geaftectioneerDen 
toille. 

vDatum  te  5B2agc  Den  1 1  m>ecemb2i0  i<foo  $t. 

©e       *©en  tx  <©ecemb2t!£J  beDbcn  De  ̂ erfiaenfe  3lm* 
^müaf^  baffaDeurö  aen  get  Öepferl.  i^of  fjaer  affc bept  geno- 
ion  ©«*  mm ' öe ̂ e^fec  "C£ff  öe  felöc  aKt  alöeclep  filbere  en 
feu  bet.  hergulDe  ̂ cfjalen  en  Coppen/  en  bo?  bere  met 
rmiteii  gouDe  ketenen  en  Daer  aenelfiiS  een  gouDe  ̂ epfers 
wnÏÏm  l^rie  ̂ eöauc  bereert/en  ben  nocö  met  etltjfte  fomme 
ipragc  /  oclötf  tot  teergelt  boo?f ten  /  fo  Dat  tin  fpne  iBa/eflept 
6caift<8t  ober  De  30000  rprö.  guam  te  boften;  Zp  namen 

£?eca  Barerepf'e  ober  ̂ eurenbura/  en  tollDen  boojtef 
©e '  met  alDec  fpoet  toeDerom  na  ̂erfen  repfen. 

men  /  ̂uptflanD  /  tjongarijen  /  ̂ebenbergen  /  po* 
len/i§lefien/<ÊngelanD/ffrlan&/  jgtoitferlanD  en 
meer  anDere  lanDen  /  Datmen  niet  toift  toaermen 
met  bet  bolb  blpben  fouDe  /  onber  be  toeihc  Daer  00b 
getoeefi  fyn  bele  grote  peeren  en  ©ojften/in  onbehen* 
Depelgrim^hleöcren/ onDec  De  toelbe  00b  getoeefi 
fijn  De  ïjartogen  ban  ilöantua  en  ban  25eperen/maer 
alfo  De  felbe  bebent  fijn  getoojDen  in  't  l^of  <0aftl)tip0 
banDe  ̂ .  ̂ icbulöigijcpD/  foöeeftfeDepau^Daec 
uit  Doen  balen  en  ©02frelijft  laten  tracteeren/Doen* 
De  De  felbe  bp  eenige  ftatelijbe  peeren  Dienen  /  Dit  98f* 
laet  Beeft  Betgeljeelejaer  te  berDienen  getoeefi  bin* 
nen  öomen/mitjS  bp  Debjeembe  alle  Dag/  bbftig 
Dagen  geDurenDe/  Dieboo2f5  bier  herben  befoeben* 
De  /  Dan  Die  binnen  Komen  toaren  moften  Dat  Der* 
tig  Dagen  Doen  /  en  25iecl)tcn  en  te  Sacrament  gaen/ 
en  fottöen  genieten  bergiffeniffe  en  SCfïaet  ban  ̂ are 
fonben  en  mif DaDen  Boe  groot  en  ftoaer  Die  mocijten 
toefen. 
W$  nu  bet  3ubile-jaer  ben  leften  ©feembiisf    &fl 

1  <foo.  geepnDigt  toao"/  fo  Beeft  De  paug  eer  Bp  fön  ge=  jJ"M( naDe  toefïbot  /  nocB  bijftig  Dagen  Daer  toe  gebaen  Dat  (nfrf , 
bit  9fubile  en  ?jflaet  nocb  binnen  Komen  te  berbie*  tyum 

nen  isf  getoeeft/  Den  16  ganuarp  160  r.  beeft  De  *"*** WW  met  alle  De  CarDinalen/ peeren  en^elgrimö 
Die  nocb  te  Komen  toaren/  bemtnepgenec  perfoon 
begeben  injöe  fèerne  ban  g>.  peter  en  $aulu£  /en 
Beeft  alöaer  liKiffe  gebaen/  en  Daer  na  Bern  te  boete 

«tie* 

mette  CarDinalen  met  De  boo?f5  bptoefenbe  pel- 

<De  panö  ClemensJ  DeacBtfte  fieeft  Dit  i'aerl  grim.o"naBetpaleijEfban3lateranenberboegt/altoaec 
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Reeft/  en  Reeft  Rem  Daer  na  aengefept  bat  Dpfc  alle in  &.gian$i&erfteban  £ateranen  op  Den  x8  tfc; bjuarp  befefie  beneDictfegeben  fouDe/enDaecmeDe 
Ret  gubtlc  befluta/  geujh  ÖP  öan  gebaen  Reeft/ RerboegenDe  flcönaeDe  gebane  flifle  en  Ceremo- 

niën op  De  iBernt  öp  De  fppramiDe  Die  Den  ©auö 
#ljtfu<$  Daer  fiaDDe  Doen  oprichten  /  alDaec  fipalle Dein  en  uptbeemfe  gelnfe  De  bencDictie  en  bolbomen 
aflaet  en  remifffe  ban  alle  öare  fonDen  gegeben  Reeft/ 

J?öie??S?  f,acc  flupfcn  oaen/toefenöcDacc neDefotoel  betoaert/of  fp  met  beiDe  bare  becnen 
int  biet  geferenRaöbcn/ en  hier  tneöe  namlictgu* DUe  een  emöe/  bet  toelbe  befoebt  10  gen ceft  / fo bu cenigc  Sclmbenten  berljaelt  toert/  ban  ober  De 
joaooomenfcben/bieinfulh  gtipcbcl-fpel  bcliancn Raöbcn  en  liaec  betroutoen  fteiDcn  /  en  Daer  nu-tw bcüolpen  3ijn  getxjeed  /  ïjiec  meDe  bJillen  top  bit f  aet  etnDcn  en  befhiitcn  /  feggenDe :, 

O  menfehen  dwaes  van  fin  die  op  Paus  Bul  vertrout  , 
Of  op  fijn  Jubilé ,  gy  doolt  hier  jonk  en  oud , 
Betrout  alleen  op  God ,  die  kan  fonden  vergeven 
Als  wy  hebben  berou ,  fchenkt  hy  ons  't  eeuwig  leven, 
Meteen  gelovig  hert ,  op  Chrift'gefondeertvaft, 
Loopt  tot  hem  inder  nood  ,  hy  roept  die  fijn  in  laft, 
Want  hy  is  de  waerheyd  daer  op  men  vaft  mach  bouwen, 
En  fijn  liefde  tot  ons ,  en  fal  ook  niet  verkouwen , 
Bid  hem  met  waer  ootmoet,  hy  heeft  ons  dier  gekocht 
Synde  geheel  verdoolt ,  heeft  hy  onsfelf  gefocht  $ 

Siet  dits  't  recht  Jubel- Jaer,  dat  men  niet  hoeft  te  foekeri 
Op  een  beflemde  tijd ,  noch  ïn  bepaelder  hoeken : 

iMaer  t 'aller  tijd  en  plaets  voor  yder  open  flaet 
Die  daer  by  tijds  na  tracht ,  tot  fijnder  zielen  baet : 
Dus  vliet  des  Pausbedrog,  want  hy  vergeeft  geen  fonden, 
Maerfulx  doet  God  alleen ,  om  Chrifli  dierbaer  wonden. 

Èyndevanhetjèvenen  dertigfte  Boek. 
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AUTHENTYKE  STUKKEN. 

La  "Bataille  de  3\Qeuport  > 
efcripe  par  Ie  Chr. 

F\A3S(J0IS  VE%E. 
Es  forccs  de  1'Ennemy  eftant  foi- 
bles »  &  en  Mutination  &  fes  affai- 

res en  defordre  les  Eftatz  refolu- 
rent  de  faire  une  guerre  offenfive 
en  Flandres  >  comme  Ie  lieuleplus 
propre  pour  incommoder  leur  En- 
nemy  ,  &  afTeurer  leur  propre 

1  Eftat  &  (s'il  fe  pouvoit)  pour  re- 
couvrer  leurs  villes  perdues ,  qui  eftoit  Ie  but  de  1'en- 
treprinfe. 

Comme  ceft'a&ion  eftoit  de  grande  im  por  tance,aufiy 
fut  elle  deliberée.  en  plufieursaflem  blees  ,  auxquelles, 

quoy  qu'indigne  ,  Jcfus  appellé.  Icy  ,  entre  autrcs 
chofes  ,  fe  parlant  delafacilitédeTexecution  il  fut  af- 
firmé  par  la  plus  part  que  1'Ennemy  n'avoit  ,  nyles 
moyens  ,  ny  Ie  courage  de  nous  rcncontrer  en  Cam- 

pagne :  Ce  quejenecontrariaypas  feulement  ,  mais 
auffi fis paroiftre  particulierement  :  que,  dansquinze 

jours  aprez  qu'aurions  mis  pied  a  rerre  en  Flandres  ,  il 
pourroit  venir  &  Viendroit ,  nous  prefcnter  bataille, 
comme  il  arriva  precifèment  de  puis. 

L 'armee  s'embarqua  en  intention  de  mettre  pied  a 
terre  aOoftende,  mais  trouvants  continuellementle 
vent  contraire,  comme  nous  arrivafmes  en  Zelande , 

par  nouvelle  deliberation  nous  refolufmes  de  defem- 
barquer  a  lacoftede  Flandres  du  coftéde  la  rivierede 
1'Efcault  :  &en  fuitenous  donnafmes  denosbatteaux 
(qui  felon  la  facon  du  pais  avoyent  Ie  fonds  plat)  a  terre 

a  la  haute  marée  pres  d'un  petit  fort  nommé  la  Phi- 

lippine  ou  ,  a  la  defcente  de  1'eau ,  nous  demeurafmes 
a  fee  de  forte  que  tantCa vaillerie  qu'  Infanterie  fut  miie 
a  terre  a  beaucoupd^ife ,  &  promptitude. 

Noftre  armee  eftoit  compofée  de  douze  mille  hom- 
mes de  pied  &  de  trois  mille  chevaux ,  &  fut  divifée  en 

trois  parties  ,  commifes  aautantdecommandeurs,  a 
fcavoir  au  Conté  Erneft  de  Naflau,  au  Conté  de  Solms, 

&  a  Moy.  Ma  trouppe  eftant  de  2600  A  nglois  &  2800 

Frifons:  ótdixComettes  de  Chevaux,avec  c'efte  troup- 

pe j'eux  mon  tour  de  bataille  d'avantguarde,  &d'ar- 
riere  guarde,comme  il  venoit  a  poind. 

Nous  marchafmespar  Ie  pays  de  1'Efcaut ,  &  de  Bru- 

ges  vers  Oldenburgh  qui  eftun  fort  de  1'Ennemy »  pas 

gueres  loing  de  Ooftende ,  1'Ennemy  1'ayant  abandon- 
né  comm'  aufly  quelques  autres  moins  forts ,  par  ou 

Ie  pafiage  d'Ooftende  eftoit  francq  &  ouvert. 

Lal' Armee  fe  campa  &  fe  repofa  deuxou  trois  jours, 

pour  nous  rafrefchir  deVivres,&  fpecialement^de  breu- 
vage  duquel  nous  avionsefté en  grande  neceflite,  les 

eaux  du  pais  ,  ou  nous  avions  paffe ,  eftant  pour  la  plus 

part  troubles ,  &  marefcageufes. 

De  Slag  by  Nieupoort, 
befchrevendoor  den  Ridder 

FRANCOIS  VERE. 
<£  ficacfjtcn  bes?  ©panD*  (laaft/  en 
mjiDuwerp3ünöe/  en  fijne  faftcnm 
bertoerring  loopcnöc/foo  öcflotcnöe 
^tnten  een  befp2tngenöcn  oo2log  te 
boeren  in  Blacnberen  /  aio  öe  be- 
guaemire  plaetg  om  oen  Bnanö  nf« 

brenft  te  boen/  en  Darm  eigen  <§tact  te  berfeberen/  en 
(inbicn  net  mogelijk  toaö)  barcberloren^teöen  toe? 

öec  te  brijgen  /  't  toeln  bet  oogtou  ban  ben  aenflan 
toaie?. ®it  bekijf  ban  groot  getotcljt  /  toierb  00b  in  ber- 
frfteiöen  bergaberingen  obertoogen/  tnbctoelnc/ 
of  fcfjoon  ontoaeröig  /  ift  mcDe  toierb  ontüoöcn. 
^ier  onbec  anbere  faben  gefpiobcn  to02öenöe  /  boe 
licöt  fulbtf  toatf  om  uit  te  boeren/foo  toaren  be  meefïc 
ban  geboelen  /  bat  be  ©panö  nocl)  miöbefen  noch 

moebtf  genoeg  bab  om  onö  in  bet  belö  t'ontmocten: toaer  in  tft  niet  alleen  Ijaer  tegen  (lont  /  maer  ooft  in* 
fonberfteit  bertoonbe  /  bat  top  geen  beertien  bagen 
in  ©laenberen  aengclanb  foubcn  toefen/  of  bat  f  ju 
toel  fou  bonnen  en  00b  bomen  ons  -$lag  bieben  /  ge^ 
hjBnaber&anö  toel  min  gefcbicöbe. 

J^et  leger  toierb  in  gefebcept/  met  boo.niemenom 
tot  «Ooftenbe  telanben ;  matje  be  toinöonö  gebming 
tegen  toaienbe  /  toanneertop  ibEeelanbquamen/ 
foo  befïoten  top/  naerecnnientoeoberlcggmg/  in 
©laenöeren  te  lanbc  te  treben  acn  öe  3ijöc  ban  be 
^ebdbe;  en  berbolgen$  liepen  topmetonfe^cfje- 
pen  (liit  bolgenö  be  toijfe  ban  bat  31  anö  platte  bo- 
bcmenbabben)  boo2  bet  boog  toater  aen  lanb  /  on- 

trent een  hleinc^cbanöPnlippnnegcnacmt  toner 

top  met  bet  afioopen  ban  't  toater  bieben  öjoog  futen/ 
inboegen  bat  footoelöcïtuiterp/  aio  bet  IDoetboln 
met  gjoote  licljtigbcit  enbaerbtgljettaenlanbgcfet 

toierben. 
<&ntf  leger  befïont  uit  ttoaelf-önifentlDoctbncf  bten 

en  b?ie-buifentpaerben/  entoaoinu2ieljooflröeelen 
onberfcljeiöén  /  0002  foo  bele  Bebelbebberen  atngc 
boert  /  namelrjh  <02aef  €rneft  ban  $affeu  tim 
<02aef  ban  ̂ olmö  /  en  Jïfóp.  Bjwic  benben  ;nnbe 
uan  2600.  ö?ngelfelien  /  en  2800 piefen/  nebentf 
ttoaelfC02netten£aerben  :  met  öefc  bolher  en  bab 
ib  mijn  beel  in  ben^lagban  ©oo2ljoebeof  banXcb- 
terboebe/gelijb  bet  gelegen  qnam. 

j©u  namen  onfen  optoebt  lange' De  ̂ cbelöe/  en 

ban  252tigge  naer  vOlöenlnirg  tut  een  ̂ rlnino'  ban 
be  ©panb  iö  /  niet  toijöbanöotïcnöc/  beDnanö 
üic  beVlaten  bebbenbe/  geiijft  oofinorlj  eemgc  anbere 

minöere  ̂ cbantTen  /  toaer  boo?  cno  Dctoegnaet 
*Oo(Ienben  b2n  en  open  tontf. 

©et  leger  fattc  ficl)  ncber  /  en  rnfte  ttoeeof  D2ie 

öagèn  /  om  onö  te  berbctfclien  met  leeftoebt '  en 
bi'fonbcr  met  löanft  /  öacr  top  g200t  geb2eb  ban  gt> 

leben  babben  be  toateren  beo  3lanb9  toaer  ton  0002* 

getroffen  toaren  /  meefl  onfinber  en  moeraflïgb  ge* 
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ifyia  tuierD  Dan  \\ia\m  beraebfïaegt/  toaer  t« 

tttt  U0cr  eerfi  fou  gebjuibt  too?Den/  of  om  £>cBanflen 
in  te  nemen  /  toelbebe©panDinDelaegeengebjo* 
ben  lanben  rontom  «öofrenoe  BaD  /  ofomDe&tafc 
,$ieupoo?t  te  belegeren  :  3&it  lae(te  bcfloten  sijnDe  / 

Icy  il  fut  dcliberé  de  nouveau  »  a  quoy  1'arméc  fe- 
roit  employee  pour  Ie  premier  ;  ou  a  prendre  les  fbrts , 

que  tehoit  1'Ennemy  dans  les  terresbafles&rompues, 
auiour  d'Ooftende  ,  ou  a  afïiegerla  Ville  deNieu- 
porc  ;  Ce  dernier  ayant  efterefolu,  lesEftatz,  qui 
tout  cc  temps  avoyent  marché  avec  1' Armee,  partirent    f00  feeerDen  De  «Staten  /  Dte  altljt  met  Bet  leger  foa*   *s^/x_£j   '   »...i:   i   „a  i,,..-  «•»<;.    ron  t\nnt>t  rtihUcn  I  nacr  d^nlrenïii?  l  niftïv  lirnn.i:  m; 
pour  Ooitendecomm' au  Heu  plus  propre  a  leur  refi 
dence,&  Ie  Conté  de  Solms  avecq  fa  part  de  Parmée  fut 
envoyé  Ie  droict  chemin  vers  Ooltende,  pour  prendre 
Ie  fort  d'Albert,  &  ouvrir  Ie  palTagc  entre  cefte  Ville 
&  celle  de  Nieuport. 

Le  Conté  Maurice  avecq  Ie  refte  de  1' Armee  (ayant 

laiflë-  le  fort  d'Oldenburg  ,  &  autres^que  1'Ennemy 
avoit  abandonnez  bien  muniz  comm'ilappartenoit: 

par  ce  que  lans  les  forcerl'Ennemynepouvoit  appro- 
cher  de  nous ,  cu'en  faifai.t  un  grand  tour)  marcha 
du  longdeHemft  ck  un  fort  nommé  le  Damme  furla 
riviere  qui  va  a  Nieuport  ,  maistrouvant  le  paysmol, 
marefcageux  ,  &  incapable  de  porter  la  pefanteur  de 
noftre  chariage  &  Artillerie  ,  retourna  vers  unpetit 
Village  non  loingdeHemfteck  ,  oü  illogca  :  de  la  il 
traverfa  les  prairiers  vers  le  rivage  de  la  meren  rem- 
pliflant  beaucoup  de  fofll-7,  &  faifantcoucherdesponts 
a  paflèr  les  eaues  ,  des  quelles  lepayseft  plein  Ainfy 
abeaucoup  de  peine  nous  arrivafmes  jusques  aux  dunes 
prez  du  rwage  ,  &  fufmes  campés  a  environ  un  demy 
traid  de  canon  du  fort  Albert  qui  auparavant  avoit 
efté  rendu  au  Conté  de  Solms.  Le  matindebonne 
heure  nous  marchafmes  vers  Nieuport ,  &  a  la  bafTe 
marée  traverfames  la  Riviere  du  cofte  ou  elle  faiö  le 
Havre  de  la  Ville,  &  ainfy  nous  campafmes;  mettans 
deux  ou  trois  jours  ,  a  faire  les  quartiers  ,  &anous 
retrancher  és  lieux  les  plus  advanrageux  pour  noftre 
feureté ,  &  Ie  fiege  de  Vil  e ,  faifans  un  pont  de  pierre 
au  plus  eftroict  du  Havre  pour  y  faire  pafler  &  repafièr 
en  tout  temps  noftre  chariage  &  nos  trouppes,  quand 
befoing  en  feroit. 

Entre  tant  le  Conté  fut  adverty  de  par  Ceux  d'Oo- 
ftende &  d'Oldenburg  que  ,'Ennemy  avec  bonne 

trouppe  a  Chcval  &a  piedeftoit  venu  loger  prez  du 
dift  ibrtjfurquoy  ayant  efté  deliberé,les  opinions  furent 

diverfes  s'accordant  la  plus  part  en  cequece  n'eftoit , 
qu'une  bravade  de  Rivas  ,  lequel  avionsappris aupa- 

ravant avoir  aflemblé  trois  ou  quatre  mille  hommes 

prei  de  TEfclufe  ,  &  qu'a  nous  veoir  acheminer  vers 
luy,  il  feroit  fa  retraicleversl'Efclufe. 

Mais  ( cecy  arrivantjuftement ,  felon  le  conté  que 

j'en  avoy  faiót  )  je  periiftay  en  ce  que  c'eftoit  le  gros 
de  leur  armee  &  qu'il  falloit ,  que  fans  delay  ,  nous 
marchaflïons  de  mefme  avecq  noftre  armee  vers  la ,  de 
peur  que  ce  fort  &  les  autres  ne  tombaflènt  entre  les 

mains  de  1'Ennemy  ,  qui  en  cecaspourroitvenir  lo- 
ger a  noftre  dos  &  nous  coupper  le  paffage  d'Ooftende  : 

qui  par  ainfy,  en  faifant diligence  aprevenir  1'Enne- 
my en  Ia  prilè  decesfortx ;  de  mefme  voye  nous  pour- 

rions  blocquer  &  aflieger  ccux  que  1'ennemy  tenoit 
dansles  pays  bas  &  noyez ;  laquelle  entreprinfe  avoit 

efte  meuë'&fouftenue  de  grande  importanceavec  cel- 
le deNicuport:&  encorque  d'aucunesraifbns  femblaf- 

fent  bien  fondées  ,  le  Conté  (comme  de  nature  il  eft 
tardif  a  refoudre  quoy  que  leur)  ne  fit  autre  chofè 

pour  alors. 

La  mefme  nuift  il  vint  meflagepremierementque 

1'Ennemy  avoit  du  canon ,  aprez  que  ceux  du  fort  a- 
voyent  eftéfommez  ,  aunom  del'Archiducq,  depuis 
qu'il  avoit  efté  rendu  par  appoin&ement  ;  &  fus-je 
cefte  nuiö  trois  foisappelléde  mon  repos,fur  ces  divers 
alarmes  que  me  confirmoyent  en  ma  premiere  opinion 
en  laquelle  je  periiftay  ,  avec  le  changement  qui 
«enfuit. 

renopgetrobben/  naer<8o(tenDe/  altfDebeguaem* 
(te  plaetg  om  Ijaec  berbujf  te  nemen;  cnDe<6?aef 

ban  ,&olm0  toierD  met  fijn  Deel  ban  't  leger  Den  recB» ten  toeg  naer  <©o(t enDe  gefonDen  /  om  De  ̂ cljani* 
9ïlbertu$  in  te  nemen  /  en  Hen  Doojtocljt  tufletjen  Defe 
^taö  en  Die  ban  $ieupoo?t  te  openen. 

<©?aef  jjBauritö  met  Bet  oberige  ban  't  leger  (De &t Ijansf  <2DlDenburg  /  en  anDere  toelfce  De  ©panö 
bcr laten  liaD  /  toci  üefet en  boo?fien IjebüenDegeUjft 
Dat  fjclioo?Dc  '  omDatfonDerDietebemaclHigenDe 
DuanD  niet  bp  onö  don  nomen  /  altf  met  eeng^ooten 
omtocg  te  nemen)  tron  op  lang  De  %  mlteh  naer  etn 
«Stijang  Slimme  genoemt  op  De  ftibter  Ut  na 
Igieupoo^c  loopt ;  maer  Bet  lanD  feer  moeracfjtig 
binDenDe  /  en  onbeguaem  omDenlafï  banonfetoa* 
gems  en  gefeftnt  te  D?agen  /  toeen  naer  een  Klein 
ö^o?pie  niet  rjoijD  ban  ï|cmfïe«  /  toaer  öp  flcfineDec 
fette :  ban  Daer  tron  npDtoetfcï)  ober  Die  belDennae* 
De  bant  ban  De  ̂ ee  /  bele  grachten  en  ffooten  toeteer* 
penDe  /  en  Daer  ober  bruggen  DoenDe  leggen/  om 
ober  De  toateren  te  nomen  /  toaer  ban  Bet  lanD  bol  i& 
Wp  nnamen  ooh  met  g?oote  moeiten  tot  aen  De^ut^ 
nen  ontrent  De  Eee/  enfloegenonjeflegerneDeron* 
trent  op  een  ijalf  nanonfcljoot  ban  De  ̂ clianö  %b 
bertu^t  /  Die  ban  te  bo?cn  aen  Den  <©?aef  ban  ̂ olmtf 

toasf  obergegeben.  ̂ 'mo?genief  b?oeg  b?anen  top 
op  naer  $ieutopoo2t  /  en  met  fjet  jaeg  toater  gingen 
top  Doo?  De  niWcr  /  aen  De  3pe  toaer  fp  De  j^aben 
maent  banDe^taD/  enDu!SlegerDentopon0Daer/ 
ttoee  of  tyiz  Dagen  Doo?b?engenDe  in  De  quartieren  te 
manen  /  en  in  ons  aen  De  boo2Deligfre  plaetfen  boo; 
onfe  berfenertneit  te  befcljanffen  /  en  De  &taD  te  be» 

legeren  /  manenDe  een  iieene  b?ugober'tnaeutofle 
ban  De  ̂ aben  /  om  t'aller  tijt  onfe  toagenj*  en  onfe 
hrijgtf-benDen  Daer  ober  en  toeDer  te  Doentrennett 
toanneer  Bet  noDig  fou  ̂tjn. 

(©nDertoijï  «reeg  De  <0?aef  benefit  DoozDiebati 
<©oftenDe  en  ban  <OlDenburg  /  Dat  De  ©panD  met 
goeDe  benDen  te  $acrDe  en  te  boet  DicOt  bp  Die  gefei^ 
De^cfjanötoaiefHcmenlcgeren;  toaer  ober  baaeD* 
flacgt  3tjnDe  /  toierDen  DegeboelenefonDerfeBeiDen 
gebonDen/  De  mccfïc  Daer  6p  uit  feomenDe/  Dat  Bet 
niet  toao  Dan  een  brabaDe  ban  ftiiw  /  Dien  top  ban 
te  boren  bernomen  IjaDDen  D?ie  of  bier  Duifent  mam 
nen  berfamelt  te  Bcbben  ontrent  &luig/  enDatBp 
al^  BP  ons?  op  Bern  fou  pen  aen  trennen/  De  toijn  naec 
^ lui tf  nemen  fou. 

g&ocl)  (Dier  Bet  retBt  uitballenDe  bolgentf  De  reae^ 
ning  Dte  in  Daer  ban  gemaeht  lint)  is  BielD  (ïaenDe/ 
Dat  Dit  Bet  g?osr  ban  Baer  leger  toatf  /  en  Dat  top  fon* 
Der  uitfïel  mfgelüfesef  met  ontf  leger  Daer  na  toe  moe* 
(ten  trenfeen/uit  b?ees?  Dat  Die  ̂ ScBan0  en  anDere  niet 
in  BanDen  ban  De  ©panD  mogten  ballen/Die  bpfulnett 
gelegentfjeit  onjf  fou  feonnen  op  Den  Bals  nomen  fitten 
en  Den  toeg  naer  <® oftenDe  afftujDen  :  Dat  top  in  Dier 
boegen  ono  beblijtigenDe  om  Den  ©panDboo?  te  no* 
men  ban  Die  «&cBan(Ten  in  te  nemen/  Defelbemet 
eenen  fouDen  nonnen  be(Tuiten  en  belegeren  toelne  De 
BpanD  BaD  in  De  laege  entoatcracBttgeianDen;  en 
Defen  aenfïag  toasfgeDKbenengeBouDenbang^oot 
getotcBt/met  Dieban|^ièupoo?t :  en  of  toel  eenige  tv 
Denen  Dien  aengaeuDe  toel  gegjor.D  frliencn  /  foo  DeeD 
Ded5?acf(gelijB  Bp  traeg  ban  aert  iö  om  iettf  tebefiui^ 
ten  Boetoel  f efter  gaenDe)boenmacl$  nog  niet  Daer  m- 

3Den  felben  nacBt  Kregen  toprjjDingopttjDing/ 
eer(t  Dat  De  ©panD  gefcBut  bp  ftcB  BaD  /  Daer  na  Dat 
Die  ban  De  &cBan$  inDennaemDe$3Certei)ertog$ 
opgeeifcBt  toaren  /  en  Dan  Dat  fp  met  berb?ag  toajS 
obergegeben  :  <Cn  ib  toterD  Defen  nacljt  D?iemael 
uit  mijn  ru(t  geroepen  /  op  berfcUeiDe  SClarmen  Die 
mp  in  mijn  eer(te  geboelen  bebe(ïigDen  /  toaer  bp  ift 
bolftanDtg  bleef  met  De  ber  anDc  r  mg  nO  boigt. 9flt 
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pre 
Que  comme  premierement  j'eftoy  d'advis  (  a  la 
-miere  advertance  de  4'approche  de  1'Ennemy  vers 

nous)  qu'il  nous  falloit  lercncontrer  fans  dilay ,  avec 
toute  1' Armee  vers  Oldenburgh  &  les autres  forti  ,  & 
ce  pour  les  raifons  fus  allegucesque,  dis-je,  furces 
nouveauxadvis,  par  oü  on  nous  faifoit  entendreque 
Ie  fort  avoit  cfté  rendu  a  rEnnemy.mon  opinion  eftoit, 

qu'il  nous  falloit  repaiferpromptement  1'eau  avec  tou- 
te  1' Armee  &ce  pour  empefcher  1'Ennemy  degaigner 
lepaflfage,  que  nous  meimes  avionsfaicï au  traversdes 
paisinondéz,  &mefmesaufli  pour  Ie  tenir  occupé, 
comm'  criant  1c plus  proche  chemin  que  1'cnncmy  euft 
vers  les  Dunes  &  Ie  ri  vage  de  la  Mer. 

5 

Le  Conté  Maurice  n'approuva  pas  cefte  raifon  , 
mais  fc  rcfolut  d'envoyer  le  Conté  Emeft,  avecq  i  f oo. 
hommes  de  pied  &  yoo.  chevaux  avec  quelque  Artil- 

lerie, &  de  la  provifion  pour  fcretrancher  dans  lemef- 

mc  lieu  ,  oü  paffagedilantqu'il  le  vouloitfuivre&  fe- 
conder  avec  le  relte  de  1' Armee  a  heure  deüe.  Ce  que 
je  ne peu  trouver  bon,remonftrant  par  mes  raifons,com- 
bien  la  feparation  de  fes  forces  pourroit  mettre  letout 

en  dangcr,  carjefgavoyequel'ennemy  apparemment , 
fcroit  toute  diligence,  a  franchir  cepailage,  &avoit 
moyen  de  le  faire  avec  fon  avantgarde,  &partiede 

fes  troupes  devant  1'arrivée  de  nosgens  ,  qui  cftant 
fi  peu  en  nombre  ne  pourroyent  faire  refifle nee  la  01^ 

noftre  armee  rmrehant,  quand  1'Ennemy  auroit  paffe 
les  terres  bafles,  nous  euffionseu  nos  torces  unies  pour 
luy  donner  bataille  le  fuh'ant  la  refolution  prife,  en 

casqu'il  nous  cerchaft,ou  nous  rencontraft  s'il  n'y  avoit 
qu'une  partie  de  fon  Arméc  pafiée  qui  eftoit  le  plus 

apparent  qu'en  confideration  de  la  briefietédutemps 
&  des  empefchements  de  lanuict  nous  en  avionsune 
vi6toireaiTeuvrée,ii  nous  cftions  la  devant  euXjlepaffage 
eftoit  a  nous. 

<Dat  gelnn  ifc  eertf  ban  geboden  toaö  op  bet  eerfte ucrient  /Dat  bc  IDnanD  op  onö  acntjuam  /  Dat  ton Ijeni  fonöcc  uittfclmoefren  tegen  trcMcn  met  adiccl 

ÏmSF Jf?  (9,Dcnbur0 ™  öMnöerc  ̂ tlianffcn  / ut  fuiliö  om  öc  boo:gaenDe  rebenen .  bat  (ta  in 
op  oe  nieuiöL-  luncljtingcn  /  D002  tocllic  men  onö öecD  berjlacn  Dat  De^cijano  acn  De  DnanD  toao  0; 
bergegeben/  unjn  geboden  toaö.  DattonbacrDig ober  t  toater  te  rug  moeden  trehhen  met  gebed  onö 
leger  /  enfulbö  om  Den  DnanD  te  beletten  Den  tocg te  totnncn  Dien  ton  fclfö  gemaeln  DaDDen  Dtocrtt'n 
Ö002  Dc  toateracijnge  lanDen  /  en  fnlho  om  liacr  op  te 
IjouDen  /  alö  Dit  Den  naejten  toen  3unDc  Dien  De 
BpanD  IjaD  na  De  ©npnen  en  na  Dé  bant  ban  Dc 

'Zee 

<®2aefjilöauritötfemDeDefcrcDcn  roet  toe/  macc 
bejloot  <0^aef  Crncft  te  fenDen  met  1500.  öoet- 
bnecljtcn  en  f 00.  $aerDen  ncbeno  cenig  gcjclnit  en 
boojraeD  /  om  ficlj  in  Dc  fdfDc  plaetöof  Doo2torlit 
te  befcljanffcn  /  feggenDe  Dat  bnljcmtoiïDcbolgcn 
en  onDerfteunen  met  Jjet  obenge  ban  't  leger  ter  be- 
ijoo2ltjher  tijt.  't  ïfêclbib  nietgeet  btnDen  non '  ber= toonenDe  D002  mijne  reDenen  /  ijoc  DatuctfcbeiDcn 
ban  onfe  macht  alleö  in  't  gebacr  fïcllcn  (ton  -,  toant tli  tont  Dat  De  DpanD  toaccfelinndnli  alle  blijt  fou 
befteDen  om  Dcfen  Doojtocbt  open  te  bingen  /  en  miD- 
Del  IjaD  omfulhö  met  fijn  bco2jjoebc  en  een  Deel  ban 
fijne  benDen  te  Doen  /  eer  Dat  ons  boluDacu  nomen 
fton/  'ttoctii  fo  toeinig  in  getal  njnbc  geen  tocDcrflant 
fon  nonnen  Doen  -,  Dacr  onö  leger  optrefclunbe  /  toan-= 
neer  Dc  ©pa nDDoo?  De  laege  lanDen  genomen  fon5un/ 
top  onfe  magt  bp  malnanbergebaDfcttDcn  Ijcbbenom 
Dcm^lag  te  lebcren  bolgenö  'tgenomenbcfluit/m gebal  fjnonö  focfjt/  of  onaf  mogt  ontmoeten/  toanncet 
een  Deel  ban  fijn  leger  maer  ober  fou  toefen  ■  't  toelft 
Demeefte  toacrfcfjijnclijbbeit  baö  /  tut  inftr Ijt  ban  De 
no?tljcit  öeö  tijtö  en  De  berfjinDecingcn  ban  Dcnacfjt  / 
Dat  top  een  berfenerDe  obertoinnmg  fonDcnltrijgcn ; 
tnDten  top  Daer  eerDer  guamen  al?  fn  /  Dan  fouDcn  top 
meefler  ban  Die  toeg  toefen. 

«Dntrent  iniDDernacöt  toierD  <62aef  Crncftafge- 
becrDigt  met  laft  ban  Dat  ©oln  te  nemen  uit  De  bem 
Den  Die  bp  Den  <ö52aef  ban^olm.Stoaren/  al^bc- 
auaemft  en  baerDtgft  5ijnDc  tot  Dcfen  Dienlt. 

^et  obertge  ban  't  leger  ftreeg  bebel  ban  na  Dc  XXU bier  te  trehnen  /  om  Daer  D002  te  homen  met  ftct  acn- 
bjefeen  ban  Den  Dacl)  op  Ijet  cerfïc  laeg  toater  /  toan- 
neer  ïiet  mijn  beurt  toatfom  De  boo2bocDc  te  boeren 
t  toelH  mn  f02gbulDi(t  maclue  om  tnmuncnpliriit 
niet  te  nojt  te  üUjben  /  foo  Dat  te  gcfettcr  tijt  mijne 
benDen  fietj  op  De  bedcmDeplaetö  bebonDen  /  en  om 
Dat  Dc  ïtibicr  nocl)  niet  lacg  genoeg  toaö  om  DC02  te 

gaen/foging  iltmp  felfjStot<02acfülïauru6'  begeben/ om  te  toeten  \xmt  l);:mmogtacngenaem  5ijn.  3lt 
bonD  öem  bn  De  b?ug  /  met  Ijet  mccite  Deel  ban  Dc 
boo?nacmftc  33rij^-bcamptcn  :  toacr  Uon  Daer  na 
ftem  öe  tpDing  gebjagt  toterö  /  Dat  De  DnanD  ober  De 
duinen  gehomen  toaö  /  en  recDt  oponsaentron/ 
'ttoelübemGntrocrDe. 
Sb  feite  ïjcm  /  Datmenfooïjaeftigalömogdnb 

toaö  De  benDen  moeft  ober  Doen  nomen  eer  De 

#panD  D'anDere  sijDeban  Dc  ̂ abcn  megt  innemen  / 
Dat  ift  Dterfwlbcn  nacr  mijne  benDen  fou  gaen  om  mn 

te  beDienen  ban  D'ecrftc  gclegcntbcttmet  laeg  toater/ 
bem  biDDcnDc  mn  te  bebe len  toat  Ijp  tocnftbtc  Dat  \k 
naDcrbanD  Doen  fou  alö  ib  ober  De  Jjabcngi bomen 

nroD0r&  appellant  a'ïoyk  Conté  LouysdeNaffau,  |  fou  toefen,  m '  belaftc  mn  in  allcö^te  Doen  toat  
ih propos  <xappciid.u^  ̂   r^np„y  Ap  ,/r^v^iiierie .  raeDfaem  ennoDtg  mogtbmDcn  enOiaef  IcDctouU 

Environ  minuia  le  conté  Erneft  eut  fa  depefche , 

avecordrede  prendredesgensdestroupesqui  eftoyent 
avec  le  Conté  de  Solms  comme  les  plus preftes ace 
fervice. 

Le  refte  de  1' Armee  futcommande'de  marcher  vers 
la  reviere  >  afin  de  la  pafler  a  1'aube  du  jour  a  la  premiere 

baffe  marée  quand  ce  fut  mon  tour  d'avoir  1'avanrguar- 
de  qui  me  rendit  foigneux  de  ne  mancquer  poinöamon 

debvoir  de  lorte  qu'a  poinft  nommé  mestroupes  fe 

trouverent  a  la  place  appoindée,  &acaufequelaRi- 

viere  n'eftoitpoint  encore  gueablc.j'allay  trouver  moy 
meimes  le  conté  Maurice  pour  fcavoir  cc  qui  eftok  de 

fon  plaifir ,  je  le  trouvay ,  preï  du  pont  avec  la  ptófpart 

des  pnncipaux  officiers  de  1'Armée  ,  oupeu  a^es  nou- 

vellesluy  furent  portéesque  1'Ennemy  avoi] ïhaftS  les 
Dunes  &  marchoit  vers  nous  qui  le  troubla. 

Ie  luy  dis  au'il  falloit  faire  toute  la  hafte  poffible  a 

palier  les  troupes,  premier  que  1'Ennemy  fe  failiftd
e 

1'autrebord  duHavre,  quepar tantjem'eniroyames 
troupes  a  me  prevaloir  de  la  premiere  opportunitedc

 

la  Marée  le  pnant  dem'ordonner  ce  qu'il  defiroit  
que 

ie  fiffe  apres  que  j'auroye  pafie  le  Havre.  Il  me  
coiïl- 

manda  de  faire  entouteschofesfelonquejetrouverois 

qui  lors  faifoit  la  charge  de  General  de  la  Cavail
lerie , 

luy  commanda  d'aller  avec  moy  &  de  fuivrc 
 mesdi- 

reöions. 

Ainfv  ie  lailTayle  conté  Maurice  m'enretou
rnant  a 

mes  troupes ;  &  aufly  toftquela  Marée  (ervit,j
e pafTay 

meseensqui  fe  tenoyentlaenbataillons. 

Les  Soldats  fe  voulurent  despoüüler  ,  pour  teni
r 

leurs  Habits  fecs  comme  jeleurcommanday ,  la  pre- 

miere fois  qu'ils  pafierent  le  Havre;  maïs  depuisje 

ban  l^affau  tot  Ijcm  roepenDe/  Dtc  Dommaelö  liet 
Hlmpt  ban  «öenerad  ober  De  ïïuitern  lublecDc  /  De* 
lafte  Ijcm  met  mn  te  gaen  en  mijne  bcftieringc  te 

bolgcn. 
•®va  fcljctDDe  inafban43.2aef.mauntö/  torDer 

beerenDe  nacr  mijne  benDen ;  en  foo  raö  alö  bet  laeg 
toater  onöDicnDc/  liet  ib  mijn  ©olh  Daer  DC02  trelt^ 

ben  /  Dat  baer  in  fTagt :Dcnö  "front 
X&e  Jsnjgö-bnecljten  toilDcn  ficD  ontbleeDen  '  om bare  blecDeren  D20og  te  bouDcn/  gelijbibbacrbaö 
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Byvoegfel  van  Authcnt.  Stukken , 
ne  lc  trouvay  point  a  propos ,  1'cnnemy  eftant  fi  proche 
a  Ia  main ;  Ét  partant  je  leur  commanday  de  tenir  lcurs 
habits  ,  &  nc  fe  foucier  poinór.  de  les  moüillcr ,  veu 

qu'ou  ils  n'en  auroyent  plus  befoing ,  ou  en  auroyent 
de  plusfecs,  &  meilleurs,  acoucher  dedansla  nuict, 
que  vcnoit. 

Aprez  que  la  troupe  de  1'Avantguarde  tuft  pafféeje 
laifiay  l'Infanterie  rangée  en  ordre  entre  les  Dunes  &  la 
mer,&  m'advan^ay  avec  la  Cavaillerie  vers  1'cnnemy, 
leques  nous  pouvoit  descouvrirde  loing  venant  vers 
nous  Ie  loing  du  rivage ,  non  pas  pour  nous  engager 
en  une  elcarmouche,  oucombatj  mais  pour  choifir 

un  lieu  propre  a  1'attendre,  quieftoit,  maintenantle 
fèul  advantage,  que,  parinduftrie,  pouvions  avoir 
flir  1'ennemy,  car  a  raifon  de  la  fituation  dupaysla 
fcience ,  &  dexterité  en  laquelle  nous  prefumionsd' ex- 
ceder  noftreEnnemy:  (quieftoit  la  prompte,  &agile 
motion  de  nos  bataillons)  nous  fuft  entierement  ren- 
düe  infructueufe. 

Car  1'efpace  d'entre  la  mer ,  &  les  Dunes  eftoit  com- 
mandé  par  ces  Dunes  mefmes,  qui  ont  plufieurs  coup- 
peaux  &  (e  commandent  1'unc  a  1'autre  ,  eftant  fi  lar- 
ges  en  plufieurs  endroiéls ,  que  nos  troupes  ne  les  peu- 
rent  pas  occuper  toutes  eftant  joincles  par  enfemble  i\ 
confulèment,  fi  r  om  pues,fidro  icl:es  que  les  troupes  ne 

peurent  n'y  bonnement  confideier  ce  qui  fe  faifoit  a  un 
jeét  de  pierre  devant  ellesn'y  s'advanceren  aucunor- 
dre,  pour  feconder  oü  il  en  feroit  befoing. 

De  1'autre  cofté  des  Dunes  vers  la  terre  ferme ,  fi 
on  n'occupoit  toute  la  largeur ,  1'Ennemy  pouvoit  paf- 
fer  jufques  au  Havre  de  Nieuport,  ou  noftrepont& 
nos  batteaux  eftoyent  cncores  a  feo  ayant  moyen  de  les 
rompre,  &  brufler  a  noftreveue,inconvenicnsqueje 
debvöy  prevenir. 

Trouvant  doncques  certain  lieu,  oü  les  Dunes  fe 
voyoyent  feparées  de  certain  fonds  creus  eftroit  par  Ie 
bas  (les  Dunes  eftants  plus  hautes  vers  la  rivage  de  la 
Mer  au  Nord ,  que  vers  Ie  pais  au  Zuid)  icellefepara- 
tion  paffaiit  a  travers  Champsdepuis  Ie  rivage  jufques 

au  dedansdupays,  comme  les  Dunes  n'eftoyent  pas  la 
fort  larges ,  en  forte  que  pouvions  affez  bien  les  occu- 

per de  'noftre  front  &  auffy  bien  commander  Ie  rivage , 
que  Ie  chemin ,  qui  eftoit  entre  lepaysbasdedcdans 
ode  pied  desDunes. 

En  ce  lieu,  au  deca  du  fond  creux,  jemerefolu 
d'attendre  1'Ennemy,  &  partant,  ayant  faiótadvan- 
céer  mes  troupes  je  tiray  de  toute  1'Avantguardeenvi- ron  iqoo.  hommes,  a  fcouvir  500.  Angloiz,25o.  des 

guardes  du  Conté  Maurice&  desautres  Compaigtiies' qui  ont  accouftumé  de  marcher  avec  elles,  &  500.  \ 
Frifons  ,  qui  eftoyent  tous  Mufquettaires  j  les  deux 
autres  troupes ,  eftant  meslés  de  Mufquets  ,  &  de 
Picques. 

Les  Angloiz ,  &  ?o.  hommes  des  guardes  du  Conté, 
je  les  placay  au  haut  de  laDune,  unpeuplusadvant 

quelerefte,  IcelleDune  eftant  droiét,  &  fablonneu- 
fe  n'eftoit  pas  fort  aifée  a  attaquer,  ains ,  ficreufepar 
ie  haut,  que  les  hommes  eftoyent  couversdes  Dunes 
de  1'autrc  cofté  .  &  de  la,  pouvoyentcombatre  comme 
de  derriere  unparaped. 

Juftement  derriere  cefte  Dune,  aquelques  100. 
pas,  il  y  en  avoit  une  aucre  beaucoup  plusrelevéeau 
haut  de  la  quelle  je  placay  les  autres  200.  hommes  de 
la  troupe  des  gardes  la  ou  femblablement ,  au  moyen 

d'un  peu  de  travail ,  les  Soldatsfetrouverent  affez  bien a  couvert. 
Ces  deux  Dunes  eftoyent  joincles  par  enfemble , 

d'un  dos  quelque  peu  plus  bas ,  que  les  Dunes  d'au 
devant ,  qui  du  long  regardoy 1 1'Orient ,  &  Occident, 
de  travers,  Ie  Midy,  ou  Ie  pays  dededans,  &com- 
mandoyt  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  fonds  paffable ,  dece 
cofté  la ,  eftant  fort  droid  &  d'un  fable  mpuvant ,  & 

bebolen  /  toen  fpfcoo?  b'eerftemael  boo?  bie  ̂ aben trobben  j  maer  ift  bonb  bat  nu  niet  geraben  /  bê 
©panb  foo  bicht  Dp  be  öanb  3tjnbe ;  €n  bierhalben 
belafteib  ftaer  öe  hleeberen  aentehonben/  enfieft 
met  te  Debo  mineren  ban  tite  nat  te  manen/  om  Dat 
fp  of  Die  niet  meer  noobig  föuben  hebben  /  of  toel  D20= 
ger  en  beter  fouben  Krijgen  om  tegen  ben  bolgenben 
nacfjtinteflapen. 

l^a  bat  be  benben  ban  be  ©oo2Doebeobergebo* 
men  toaren  /  liet  in  ft^t  ©oetbolhmo2b?egefcl;iht 
tuffcDen  be  duinen  en  be  ̂ ee/  en  troh  met  bc  ïluite* 
in  boo:t na  be  ©panb/bie  ongban  berrehon  ontbete 
Ben  lahgö  beftranb  ban  beÉlee  naer  ongbomenbe/ 
niet  om  ong  in  ecnige  «Scfjermutfeling  of  <fl5ebecf)t  irt 
te  toihbelen/  maer  om  een  benuameplaettfteber* 
biefen  baer  top  hem  mogten  bertoaebten  /  bat  nu  öet 
eenigtte  boojöeel  toa$  /  't  toelb  top  booj  bernuftig* 
Oeit  op  ben  tëpanb  honben  hebben ;  toant  ten  aenfien 
ban  be  geiegentheit  bier  plaetö  /  toaren  be  betjenbig* 
heiten  fnebigïjeit/  in  toelhe  top  on$  lieten  boojjïaert 
onfen  ©panb  t'obertreffen  ('t  toelb  toagbebeerbige 
en  lichte  betoeging  ban  onfe  fïagojbeno)  ontf  gantg 
b2uchteloo0  getoo?ben. 

3©ant  be  fpacie  tuffeben  be  ̂ ee  en  be  duinen/ 
toierb  beïjeerfcljt  ban  be  duinen  felfs?  /  bk  beefchei* 
be  hoogten  Rebben  /  enmalnanberbeïjeerfcben/foo 
b?tzü  op  fommige  plaetfen  3ünbe  /  bat  onfe  benbeti 
lik  niet  alle  aonbetfbeflaen/  ober  alfoobertoert/foo 
gewonen  /  foo  fleil  bat  be  benben  niet  toel  ttonben  in 
acht  nemen  toat  een  (leen-toerp  boo?  ftaer  gefcljieb* 
be/  nocöineenigeo?berboo?tgaen/  om  tot  öulp  te 
nomen  toaer  Ijct  noobin  fou  toefen. 

36  en  b'anbere  5ijbe  ban  be  duinen  naer  f  iet  ba  (Ie lanb  /  inbien  men  alle  bare  b?eebte  niet  fou  befetten/ 
foo  non  be  Bpanb  boo?b?tngen  tot  aen  be  tjaben  ban 
5^ieupoo?t  /  toaer  onfe  25?ug  toa^  en  onfe  ̂ cbepen 
nocb  b?oog  lagen  /  mibbel  binbenbe  om  W  af  te  b?e* 
nenen  te  berb?anbenboo?  onfe  oogen/  onfjeilen  itU  iö 
boojbomen  moe|t. 

Binbenbe  ban  fenere  plaeté  /  baer  be  ?Duincn  ge- 
fctjetöcn  toaren  boo?  fe bere  biepe  g?onb  beneben  eng 
(be  juinen  ijooger  $nnöc  na  ben  oeber  ban  be  Eee 
tenj^oo?ben/  alsf  naer  Ijetïanb  ten  ̂ upben)  Uk 
fcljeibing  btoerfeft  baer  boo?  loopenbe  ban  be  Eee- 
ftranb  tot  binnen  in'tHanb/  gelijb  be  duinen  baer 
niet  feer  b?eeb  toaren  /  foo  bat  top  met  onfe  boo?-rpe 
lik  toel  bonben  befmtn  /  en  foo  toel  be  (Iranb  bebeer* 
feften  /aijef  be  toeg  /  tk  baer  toa.tf  tuffchen  't  laeg  lanb en  ben  boet  ban  be  <&uinen. 

3|n  befe  plaetö  /  aen  befe  3tjbe  ban  be  biepe  gzonb/ 
bcfïoot  ib  ben  ©panb  te  bertoagfiten/  en  bierlialben 
Ijebbcnbe mijne  benben  boen  boo?t bomen/  namih 
uitgtfeel  be©oo?boebe  ontrent  1000.  mannen/  te 
toeten  jigp.  €ngelfcljen  /  250.  uit  be  ïijftoacbten 
ban  <0i&ef  iBaurttö  /  en  ban  b'anbere  Compa- gnienbitrgetooon3ijnmet  fjaer  op  tetrebben/  met 
f 00.  i^iefen  /  tk  alle  itëuöbettiero  toaren ;  be  ttoee 
anbere  benben  ban  jjBugbetten  en  ̂ ijbben  ber- 
mengf^t. 

g&e  a?ngelfcben/en  fo.  iBannen  ban  be  ïijftoacfj; 
ten  be0  <©raeftf/  plaetfte  ib  boben  op  een  ̂ uin  een 
toeinigbo?beralö  b'anbere/  Uk  3Duin  fleil  enfan^ big  3 pnöe  toajef  niet  lieftt  aen  te  bomen/  en  boben  foo 
btep  /  bat  be  UBanncn  btHiht  toaren  boe?  be  <®uU 
nenbanb'anber3ijbe/  en  ban  baer  bonben  bechten ais  aeftter  eenb02|ïtoeering  fïaenbe. 

ïlecDt  aeftter  befe  3£uin  /  eenige  100.  fcffêeben  ban 
fjaer  af/  toajemoeft  een  anbere  b^p  fjooger  /  op  toef* 
fter$  top  ih  200  jjfêannen  ban  be  benbe  ber  Elijftoarb^ 
tenplaetfie/  toaer  infgelrjbg  boo?  mibbel  ban  een 
toeinig  arbeibg  be  Jirngolieben  firft  bebebt  genoeg 
bonben. 

^efe  ttoee  juinen  toaren  aen  malbanber  ba|l 
boo?  een  berftebentbcit  bk  toat  laegcr  toao*  als  be 
^Duinen  ban  boren/  fienbe  ib  inbe  lengte  naer 't  <©o? 
ften  en  3©e(len  /  ober  btoarfch  naer  het  ̂ uiben  / 
of  na  binnen  in  't  lanb  /  en  behf  1  rfcljte  alleo  toat  baer 
ontrent  aen  bie3iibe  te  begam  toas/  feerfïeii  ioo= 

penbe/ 
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par  ainfy  malaifé  a  attacquer.  Dans  Ie  creuxjeplacay 
yoo.  Mufquettaires,  donnant  charge  aux  Officiers  de 
ne  tirer ,  que  vers  Ie  cofte  de  Midy  quand  Ie  temps 
feroit  venu  c'eft  a  dire  vers  la  main  droicle ,  felon  que lorsnousavionslevifage  tournc  vers  1'Ennemy. 

Entre  ces  Deux  Collines,  a  main  gauche  ,  versla 
Mer,  je  placay  a  couvert  (en  des  lieuxpropres,  &C\ 

proches  du  rivage ,  qu'ils  en  pouvoyent  foitir  en  un 
inftant  a  1'aifc  &  enbonordre)deuxouquatre  troupes Angloifes  faifant  en  viron  700.  hommes,  les  vifages 
tournez  vers  Ie  Nord,  regardansdireétement  dede- 

puis  noflre  flancq  gauche.  Carencasquel'Ennemyha- 
zardaft  de  paffer  a  cofte  de  nous  vers  les  autres  troupes, 
mon  intention  eftoit  de  luy  mettre  celles  cy  en  veue. 

Sur  Ie  fable,  plus  vers  1'Orient  que  n'eftoit  lc  de- 
dans  des  deux  Dunes ,  je  rangeay  en  front  avec  une  di- 

ftance entre  deux  les  deux  autres  troupes  des  Angloiz  , 
&  a  une  bonne  diftance  derriere  eux,  plusdeversla 
Mer,  les  Frifons  en  quatre  bataillons  deux  de  front 
avec  de  la  diftance  entre  deux  a  recepvoirun  des  deux 
autres  bataillons,  quifc  tenoyt  derriere  eux,  les  files 
és  diftances  derriere  les  troupes  aufiy  ferrées  qu'ils  fe 
pouvoit  bonnement  faire  pour  laiflèr  d'aütant  plus  de 
place  aux  autres  ordres  avec  de  la  diftance  competente 
entre  chafque  troupe  en  forte  que  1'unetroupeprotc- 
geoit  1'autre ,  mais  toutes  en  un  inftant  pouvoyent  eftre 
veues  de  1'Ennemy.  Ainfy  1'Avantguardeoccupoit  en- 
viron  Ie  tiers  des  Dunes  fe  laiffant  Ie  reftc  a  eftre  garny 
des  autres  troupes ,  felon  que  Foccafion  Ie  requerroit. 
A  main  gauche ,  du  tout  vers  la  Mer ,  6c  plus  en  avant, 
eftoit  la  Cavaillerie. 

A  peine  avoisje  achevé  c'efte  befoigne  comme  Ie 
Conté  Maurice ,  &  la  plufpart  des  commandeurs  de 

1'Armée ,  vindrent  a  la  tefte  de  mes  troupes >  ou ,  a 
cheval&  a  Pouyede  tous  les  Aflïftants,  quieftoyent 

en  grand  nombre  il  mit  en  deliberation,  s'il  devroit 
advanccr  avec  fon  Armee  vers  1'Ennemy  ou  bien 
1'attendre. 

Ccux  qui  parlerent  (comme  Ia  plufpart  des  hommes , 

en  telles  occafions  veulent  fembler  n'avoir  point  de 
peur)  adviferent  qu'il  falloit  marcher  avant;  croyans 
que  ce  feroit  pour  intimider  1'Ennemy,  &  rendre  la 
Viftoire  plus  aifée,  laou  fi  on  1'attendoit ,  1'opinion 
de  noftre  crainte  luy  feroit  prendre  courage  ,  ou  fe 
prevaloir  de  noftre  arreft,  pour  fortifier  Ie  pafiage 
d'Oftende,  pour  nous  couper  Ie  chemindesvivres& 
de  la  refai&e.  j'alleguay  que  leur  armee,  quiavoit 
eftc  alTemblée  a  la  hafte ,  eftant  me'me  dans  un  pays ,  oü 
ils  n'attendoyent  pas  telle  guerre,  ne  pouvoit  avoir, 

n'y  provifion  deVivres,  n'y  aucuns  Magafins  en  fes 
quartiers  pourlafournir,  n'y  aucune  autre  abondance 
aattendredeversceftefinde  1'année,  enunpaysfidef- 

pourveu  ,  fi  bien  ,  qu'il  ne  falloit  point  apprehender 
qu'ils  ie  retranchafiènt  la,  pour  nous affamer  qui  avions 

provifions  de  Vivres  dans  nos  bateaux ,  &  la  mer  ouver- 
tc  a  nous  en  fuppler  a  tous  vents. 

Pour  ce  qui  eftoit  du  vain  courage,qu'ils  prendroyent 

de  noftre  peur  fuppofe'e,  qu'  aprezavoir  tant  marché 
a  monter  &  defcendreces  Collines  droides ,  &  fablon- 

neufes,  dans  une  extreme  chaleurlaz,  &defaitz  qu'ils 
feroyent ,  devant  que  de  pouvoir  approcher  de  nous 

qu'ilz  trouveroyent  fraiz  gaillards  &  prefts  a  les  recep- 

vo'ir  au  fort  de  noftre  advantage  que ,  dije ,  en  toute 
raifon  cela  tendroit  a  leur  plus  grande  crainte  &con- 

Ils  perfifterent  toutefois ,  &  d'une  mefme  voix  s  op- 

poferent,  a  Moy,  en  forte  qu'  alafinjefusprefiede 
dire  que  tout  Ie  monde  ne  me  fcauroit  faire  changcr d'advis. 

Le  Conté  Maurice  eut  agreabledelapprouver,  
re- 

petitie /  en  ban  een  los  fanb  /  en  br»  geboln  nualhii  om aenteuomen:  mbc  bicpte  (telbeVVoo  mS? nero  /  aen  Baren  ©bS  ii|t  gebenöc  n  et Ve  ftn 

S  iS  ïï? *  mt  Uan  '<  S«»öcn 1  /  toannc  •    be 
nnb    &nCA3?y  >«  ,ö^0gcn  na  bc  rechtcr- 

*****  I  Itclbe  t(i  bebeht  (inüeniianieplactfcn  en 
foo  bicljt  aen  be  (rranb/  bat  fu  bacr  op  een  p'o.  n met  gemaft  Cn  in  goebe  0202e  uit  bomen  iion 
ben)  ttoee  of  biet  fcrijgS-bcnbcn  Cngclfr  Den,  ontrent 700.  bannen  uitmahenbe  /  ijet  acnfirijt  nacr  liet J5oo2ben  octet  /  ficnöe  reelu  langs  onfen  fliuhlicr 
IDletigel ;  toant  in  gebal  bc  Bnnnö  het  tonnen  morjt 
om4cr  3ijben  ban  ons  boo2  teb2chcnnacib'anbcrc benben  /  foo  tornt  mun  boo2nemcn  hem  bicboo:  be 
neukte  (lellen. 
4Dp  Ijet  3anb/  meernahetoofren/  bat  met  toas 

ban  binnen  tc  ttoee  ©innen/  (telbe  ih  in  een  boo2-rpe/ 
met  een  tonbcctuflchcn  beiben/  bc  ttoee  nnbere  ben-- 
tan  <engelfcl)en ;  en  op  een  goebe  lengte  achter  hacr  / 
naber  aen  be  Zet  /  be  piefen  m  bier  Bntniiiono  ' 
ttoee  ban  boren/  met  bc  toubtetiifïcbcnbcibcn  om 
een  ban  be  ttoee  anbere  25atatllons  bic  achter  haer 
lïonben  /  bacr  in  tc  bonnen  ontfangen ;  be  fincn  op  tc 
tonbten  tuffeben  bc  benben  foo  gefloten  ais  men  toel 
boen  bon/  om  bies  te  meer  plaetstc  laten  aen  ban 
bere  o?bens  /  met  bcrjoo?lijbe  topötctufTchennbcr 
benbe  /  foo  bat  becne benbe  b'anbercbcht.v  macc 
alle  tc  gelijB  ban  be  ̂ panbgcficnhonbcnto02bcn. 
<©us  befïocg  be  ©o02ljocbe  ontrent  een  berbe  ban  tc 
duinen  /  latcnbe  Ijet  oberige  om  met  anbere  benben 
boojfïen  te  too^ben  /  na  bat  begclcgcnthcithctfou 
toercifchen.  ®e  fïinbher  Ijanb  /  meer  na  tic  §Zce/ 
en  bo?ber  /  toas  be  üuiterp. 

53aeutoeli)bS  rjab  tb  tiit  toerft  ten  einbc  gcbipgt  ató 
<©?aef  JBaurittf  /  cnljctmecfrebeelbcriöcbeibcb' 
bcrSban  't  leger/  booj  aen  mijne  bcnbcnquamcn/ 
toaer  öP/  tcpaerbe/  cnin'tacnfjoorcnbanaflcbe 
sömfïanbertf  /  tie  in  't  gzoot  getal  toaren  /  ttecti obertoegen  of  Ijp  met  fnn  leger  na  be  ©panb  moefl 
optrebben/  of  toel  Oembcrtoachten. 

5^e  gene  Uk  fpzaben  (gelijb  tc  meefte  mannen  in 
foobantge  gelegentljebcn  fclnjnen  toillen  niet  bebrceft 
te  3ijn)  bonben  geraben  bat  men  boojt  trebhen  moeft/ 
gelobenbe  bat  (üllis  fou  toefen  om  ben  Bpanb  breefe 
aen  te  jagen/en  b'obertoinning  lichter  te  mahen  bacr inbicn  men  fjem  mtoachtc  hetgeboeienbanonfebe 
b?ce(rbeit  hemmocbfoti  boen  nemen  of  fnnboojbed 
uit  ons  (til  blpbcn  te  trebhen  /  om  ons  ben  tocg  nacr 
^o(tenbe  /  of  ben  tocboer  ban  leeftocht  af  tcfnijben/ 
cn  onfen  aftocht  te  beletten.  3b  toagt  hier  bn  bat 
hacr  leger  inberhac(ttoast'|acmgcniht/  geboert ^tjnbc  tn  een  lanb  toacr  fp  foobanigen  oo:lcg  niet  ber 
toaebt  habben  /  noch  boojraeb  ban  leeftocht  noch 
ecnige  ÜSagafnncn  om  be  fclbe  te  ber  frliaff  cn  benben 
hebben/  noch  cemgen  anberen  obcrblocb  tc  bertoarty 
ten  ontrent  bit  einbc  ban  't  jacr  /  in  een  lanb  foo  gantó 
onboo?fien  ;  toaerom  men  met  behoefbe  tc  b^efen 
bat  f^  fich  bacr  ergens  fouben  befchanffen  om  ons 
uitte  Ijongeren/  bacr  top  boojracb  ban  leeftocht  m 
onfe  Schepen  habben/  enbeEceopen  om  bn  alle 
toinben  ons  tic  toe  te  toengen. 

3©ataengaet  bepbelèmocbbie  fp  fouben  frheppen 
uit  onfe  b002gegcbcne  bjcefe  /  bat  na  foo  beel  tocg  af - 
gelegt  te  hebben  in  tic  (ïetlc  cn  fanbigc  bcubclcn  op  en 
af  te  blimmen  /  in  ccng200tehittcmoccccnmnt/ 
gcli)  ft  fp  fouben  tocfen/cerfptot  ons  bonben  grnnftcn/ 
tie  fp  frifth  en  toafthcr  fouben  binben  enbaerbig 

om  hacr  op  bet  bcfrcbanonsboo2bccit'ontf«inncn ; 
bat/  fcg ib /  fulbS  bp  alle  reben (Irebtc  tot  Ijarcr  020 
ter  bjeefeen  bertoerrincj- 

.^ocbtanS  blebcn  fp  bacr  bp  f  cn  (tclbcn  fich  een- 
(tcmmig  tegens  mp/  foobatibcinbclubgcbrcngcn 
toaste  fcggen/  bat  albe  toccrclbmp ban fulftcn ge- 

boden niet  fou  bonnen  boen  beranberen. 
452acf  paauritS  nam  boo2  acngcnaem  fulbs  toe 

23  2  te 
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folvant  de  nepaffiM-outr  e  vers  1'Ennemy  &  pour  ce  qui  i  te  ftemmen  /  beflUltenDe  niet  b02Der  na  De  ©panb 
eftoit  de  mesordres,  fe  confia  fi  avant  enMoyqu'ilj  Op  te  tCCfeftCII  /  en  aengaenDe  De  02Derg  Die  ibgettelt 
creut  qu'ils  eftoyent  bons  fans  revoir  les  lieuxouexa- 
miner  ics  raifons  de  ce  quej'avois  faicl ,  s'cn  retour- 
nant  a  donner  ordre,  &  difpoferdureftedc  1'armée 
laquelle,  comme  la  Marée  defcendoit ,  il  eflarga de- 
vers  la  Mer,  du  quel  coftéla  Cavailleriefuftplacée, 

&  lïx  pieces  de  canon  advancées  a  la  tefte  de  1'Avant- 
guarde. 

En  tfefte  ordre  nous  fifmes  halte  &  1'Ennemy  (quoy 
que  tousjoursen  veut)  u'advanca  point  de  deux  heures, 
cc  lors  en  fournant  pluftoft  qu'en  advancant ,  il  tra- 
verfa  les  Dunes  ,  &  Ie  repofa  encor  deux  heures 

de  plus  ,  aupied  des  Dunes  deverslepays,  quicon- 
firmoit  1'opinion  de  ceux,quicroyoyentqu'ileuC,°n- 
vie  de  feloger.  Maisdctoutesleurs  procedures  nous 
tiralmes  des  raifons  capables  de  nousempéfcherde  ne 

rien  changer.  Car  il  nous  fembloit  apparenr ,  que  1'En- 
nemy debvoit  eftre  las ,  &  harafie  de  Ion  voyagie  de 

nuiér.  &  jour,  &  que  en  nous  voyant  pafTez  Ie  Havre 

de  Nieuport  (pour  de  quoy  nous  empefcher  il  s'eftoit 
Ie  plus  hafté,tandis  qu'encores  il  nous  voyoit  remuer& 
nous  mettre  en  ordre)  pcöt  efperer  que  nous  qui  eftions 
frais,  maintenant  pafièz,  &engagez,  a  nousbattre, 

advancerions  d'autant  plus  tard  pour  avoir  1'aide  de 
nos  troupes  qui  eftoyent  avec  Ie  Conté  Ernetï  ,  fi 
peut  eftre,  il  s'eftoit  retiré  vers  Ooftende,  lequel  lieu, 
plus  nous  ferions  proches  de  combatre  &  plus  nous 

cftoit  il  profitable ,  ou  bien  qu'ayansentenduleurde- 
fai&e,  nous  ferions  attirezd'envie  de  revange. 

Mais  coram'  ils  veirent  que  tenions  noftre  place ,  & 
ne  advancions  point  deftituez  de  ceft  efpoir  &  non 

pourveuz  a  s'arrefter  plus  long  temps,  pour  les  raifons lusdiöes  ils  peurent  refoudre  de  fe  refraifchir ,  &lors 

d'avancera  nous.  Car  ce  cofte  la  cftoit  plus  propre  a 
c'eft  effect  que  Ie  fable  de  la  Mer. 

Outre  cela  nous  confiderafmes  qu'  ayans  mis  leur 
principale  confiance  en  leur  Infanterie  (qui  eftoit  com- 
pofée  de  vieux  Soldats  exercez ,  &  non  encores  batuz, 

en  compaign^)  ils  attendroyent  pluftoft  la  haute  Ma- 
rée (qui  lors  cftoit  au  plus  bas)  afin  que  les  diftances 

du  lable  fuflent  moins  amples,  &  moins  fcrviables 
alaCavaillerie. 

Environ  la  mi-marée,  ilstraverferent  derechefles 
Dunes,  versie  rivage,  &  marcherent  en  avant, eu- 
voyans  quelque  chevaux  legers  bien  loing  devant  les 
troupes,  ung  defquels  (comme  nous  fuppofame^)  fe 
laifia  prendre  exprez ,  &  ameiner  au  Conté  Maurice 
&  luy  dit  tout  haut ,  que  Ie  Conté  Erneft  avoit  efté  de- 
fai&  ,  &  que  tout  incontinent  il  auroit  la  bataille ,  aug- 
mentant  Ie  nombre,  la  bravefle  &  la  relblution  de 
leurs  gens. 

Pour  la  perte  de  nos  gens ,  nousl'avionsapprinfe  au- 

paravant ,  & panant  eul'mes foing de  laifler peu degens 
approcher  a  1'ouye  du  prifonnier  de  qui  laboucheayant 
efté  fermée  par  ordre  du  Conté  Maurice  qui  i'ouit ,  il 
ne  laifia  pas  de  Ie  defcouvrir  oü  de  contenance  aux 
Soldats. 

1'Ennemy  approchant  de  plus  en  plus ,  &  la  Ca- 
vaillerie  fortaiit  a  la  tefte  de  leurs  troupes  en  une  di- 
ftance  competente  pour  pouvoir  eftre  attirée  au  com- 
bat»  j'avoy  grand  envie  devoirlaCavailleriedel'A- 
vantguarde  approcher  d'elle,  &  avec  quelques  gens 
d'eflue,  &  bien  montez  batre  leurs  carabins  &  Elcar- 
moucheurs ,  jufques  a  denus  leur  gros ,  en  intention 

que  s'ils  euflènt  cftérecharges  de  retireren  hafteavec 
ladite  Avantguarde  de  Chevaulx,  eirre  la  mer  & 

1'Avantgarde  d'Infanterie  >  &aprezles  avoir  tirez  ar- 
rierc  de  leur  Infanterie,  foubs  la  mercy  de  noftre  canon, 
avoir  engagé  Ie  refte  de  nos  Chevaux  a  charger,  & 
fuivrc  relölument.    Mais  lejeufne  Seigneur  nepeut 

baD  l  bertrouDe  fici)  foo  bet  op  mp  /  Dat  lm  De  felbe 
goet  odooföe  /  fonber  De  plaetfen  te  beftclu  tgen  of  De 
reDenen  tcnDcrfochen  ban  't  gene  tb  berricbtbaD/ toeDer  beerenDe  cm  o?Der#  te  geben  en  bet  oberige  ban 
't  leger  te  fcljtbben  /  't  todb  lm  /  betoijl  l)et  lacg  toa* ter  toterD  /  berDer  uu  bjetDDe  na  De  %tz  /  aen 
toelbe  3ijöe  De  üuiterp  geplaetfl  toterD  /  en  fcgftub* 
Ren  Iftmon  gcfïelt  eben  aen  De  J3oo2boeDe. 

%\\  Defe  o?Der  IjielDcn  top  Trant/  en  De  ©panD  (of 
fcljoon  altijt  tn  't  gefteht)  quant  in  ttoce  uuren met  na* Der  i  en  Dan  bcei  eer  aftoubenDe  alö  aenbomenbe/ 
trob  Ijp  tnDe  ïDutnen  en  rufre  Daec  nocf)  ttoee  uuren 
langer  aen  Den  boet  ban  De  juinen  naer  f)et  ianD/ 
't  toeltt  Ijet  geboden  Der  gener  Debe|ligDe  /  Die  geloof? Den  Dat  lm  gefmt  toasficl)  neertefetten.  i^aar  uit 
alleljare  DeD?nb^n  DaelDen  top  genoegfame  reDenen 
om  on^  te  beletten  uietg  te  beranDeren  ■,  toant  het 
üleeHon.ötoaerfcl)ijneli)HDatDe  ©panD  mat  en  moe* 
Democft  toefen/  toegenörjaren  optocht  lm  nacljtcn 
Dacl)  /  en  Dat  fjp  onjs  fienDe  ober  De  ̂ aben  ban  Mim* 
poo?t  neüomen  (om  to:lfete  berDinDeren  Ijp  ficl)  meefl 
IjaD  beifjaeit  /  tertoyl  Dp  om  nocl)  fag  roeren  en  on£ 
in  o?Der  fteüei )  ijopenöon/  Dat  top  Die  fris?  toaren/ 
tegentocojDigobtrgvliomen  en  berbonDen  tot  ̂ laen/ 
Dieö  te  eerDer  fouDen  boo?tfetten  /  om  bpfrant  te  fteb* 
benban  onfe benben  Die  met  <0raef  erneft  toaren/ 
tnDien  Ijp  mifTcljien  De  toijb  genomen  megt  tjebben 
naer»0oftenDei  tjoenaDertop  aen  fulïten  plaetö  in 
tjet^iaenfouDen toefen/  Ijoe  meerDer  onö  Dat  tot 
boojDeel  fou  ftteftnen ;  of  toel  Dat  top  nare  neDerlaeg 
berftaentjebbcnDe/  Doo?  lujttottojaefi  Daec  na  toe, 
getrobben  mogten  too?öen* 

jj^actalieifpfagcn  Dat  top  onfe  plaetö  betjtelDen/ 
engeenfinsfboo?tauamen/  inDieöoopbeD?ogcn/  en 
metboo?fïen  om  ficö  Daet  langer  te  nonnen  opftou* 
Den/  foo  mogten  fp  om  De  boo?gefeiDe  reDenen  befïuit 
nemen  om  ntij  te  berberfCiien  /  en  Dan  op  onö  aen  te 
bomen/  toant  Die  $tjbetoa$  öaettoe  bequamet  als 
tjetfanD  banbe^ee. 25oben  Dit  namen  top  in  artjttng  /  Dat  fp  tjaec  boo?=« 
naemit  bectroutom  gefrelt  tjebbenDe  op  l)aer©oet* 
bolb(  t  toclft  bejïont  uit  ouDe  Urijgshnecfjten  /  ijie 
toelgcoeffent/  ennoeïj  ttcit  in't©elD  geffagentoa* ren)  fp  beel  eer  [jet  Ijoog  toatet  fouDen  bertoacïuen 
(Dat  toenmaelsf  op  tjet  laegfte  toa»)  ten  einDe  Dat  De 
itranD  foobjeeD nietmogt  toefen/  en  minDet  Dienen 
boo?  De  öuiterp. ontrent  (jaïbec  bloeD  rtuamen  fp  toeber  uitïit 
duinen  ou  De  (ïranD/  entrohbenboojt/  eenigelich* 
te  paerDe  tbel  berce  ban  bare  benDeit  booj  uit  fenDen* 
De  /  een  ban  toelfte(geli)b  topbertrouDen)  ficfjal  toti* 
lensS  gebangen  liet  nemen/  enboo2a5?aefi(BauriteJ 

brengen/  |)em  ober  luiD  feggcnDe/"  Dat  <02aef  <£tn(t geflagen  toatf  /  en  Dat  lmterffonDDcn<§lagmoeft 
bertoaebten  /  g200t  mabenDe  't  getal  /  De  moebig* beit  en  bloebbeit  banljarc  Boiberen. 

IcngaenDe  't  bcrlietf  ban  onsddolb/  DatfjaDDen top  te  boren  al  berncmen ;  en  DierljalDen  D2oegen  ton 
fo?g  Dat*  er  toeinig  lieDen  tot  Ijet  geljoo?  ban  Dten  ge* bangen  mogten  bomen  /  toten  De  monD  tocgefleten 
3tjnDe  D002  lafl  ban  $iin$  jiBauritsf  Die  bem  geboot 
rjaD/  foo  lietlm  niet  na  fuln$  t'ontDehhen  of  Doo?  ge* luiD  of  Doo?  teebenen  aen  De  Jjtjjgoftncgten. 

ó^e  ©panD  meeren  meer  naDerenDe  /  en  De  TmU 
terp  boo2  Dare  benDen  uitbomcjiDe  Didit  generg  bp 
onö  om  in  't  gebeebt  te  bonnen getrobben  tooien/ IjaD  ib  g?oote  tuft  om  te  fien  DatDeöuiterpbanDe 
©002i)0eDe  baer  aentreffen  mogt/  enmeteeniguit* 
gefocljt  ©olb/  toel  opgcfetenopbareCaiabijn^en 
^cljermutfeerDerö  banen  /  om  Die  tot  cm  'tgjoo: ban  Daer  Hegerte  D2tjben/  metboo2ncmen  inDieirec 
meer  op  Ijaer  mogten  uttbomen  baii  liaefltg  De  tonft 
te  nemen  met  De  gcfetDe  too2ijocDcban  PaerDentuf^ 
feben  De  ̂ ee  en  De  it)o02boeDe  tan  Boetbnedjten  / 
en  na  baer  aebter  bet  juoeiboib  getrobben  te  Ijebben  / 
onDet  't  bcgunfligen  ban  on$  Matton  /  bet  oberige 

tan 



Tot  de  Hiftoric  van  P.  Bor. 

trouver  bonc'eftadvis  n'ayantpaseuagreable  lc  Pou- 
voir  que  Ie  conté  Maurice  m'  avoit  donnéparderlus 
fa  charge  ,  &  partant  ne  1'execut?.  pas ,  choilirï'ant 
pluftoft  comme  1'Ennemy  advancoit  toutbellementde reculer  de  mefme  vers  ̂ Infanterie. 

ban  onfc  £>aeröcn  bevplicht  te  hebben  tot  ttctf en  en hlocftmocbtg  te  bolgen.  jUaev  öc  jongen  beer  hen 
oefen  raeb  met  goct  bm&en  /  hem  niet  aengmaem  nc^ toeeit  3ijnbe  öat  43?aef  niaiinttf  inn  foo  Uccl  macht 
ober  fijne  bebtening  gegeöcn  haö  /  eiibocvöeöicrha;; ben öat  met  uit/  Uecftiefenöe  beel  eer  foo  alSöcBnanb acnqnam  faclnesöc  tonh  te  nemen  nacr  het  Doctbolh. 

v©efe  munen  raeö  totgcenanDm-üetcvetocvhlung homenöc  en  öc  fluiter  p  nn  ai  genabert  3nnöc  tot  onötr 
onsi  fcanon  /  foo  ftclöe  in  boo:/  öat  men  het  fclüc  moed 
loffen  /  't  toelu  goct  totcrö  gebonöcn  /  en  foo  toel  in 
't  toern  geftelt  /  öat  het  hareüenöenöceöbectfroien en  in  toano2öcr  topltheu  /  om  behouöcn  in  öe  ëmnen 
te  nomen  /  een  faen  bic  fonöcrttonffcl  ons  ö'otiertotn.; ning  gegeben  fou  hebben  /  inötcn  onfc  a intern  haö 
baeröig  en  getotlltg  getoeclt  /  om  boojöccl  uu  b'aeiu 
geboöene  gelcgentljcit  te  trehhen. 

^aer  ©oetbolh  /  noch  buiten  öe  fchoot  ban  on» 
Öanon  /  berbolgöe  haren  toeg  langs  öc  fanöcn  ;  en 
om  ons  fiilftS  te  eeröer  te  betalen  toteröbaergefchut 
berre  genoeg  boo?  ftaergeboert/  en  fcljoot  bolhomcn 
op  ons  los /  al  eenige  fcijaöen  öoenöe . 

$11  toas  het  /  bat  öc  bloebal  tterhbrgon  op  te  no- 
men/ toaer  Ö002  en  top/  enfpgcö2ongentotcröcuon= 

fc  ©oon'pen  te  beröubbeleu  :  <£n  öe  I3nanö  /  met 
opfet  (gelijft  gefejt  is)  om  met  meevoer  boó?öcel  (gctijn 
ftp  fich  Uoo?tJtacn  liet)  met  fnn  BoetUolft  tebcthtcn/ 
toeeft  öaer  meöe  in  öe  duinen;  en  alle  onfc  nutterp 
toas  üp  onfe  ificOterljoeöe. 

5^aer  op  onfc  ©002-hocbe  ban  o?öer  btranöercnöe/ 
troft  ons  gjos  en  achter-hoeöe  in  öe  duinen  /  entoe^ 
hen  in  gehjhhe  topöten  naer  achter  en  ter  5ijöcn  /  gelijh 
fpop  öe  ftranö  ter  flinnnerhanö  geftelt  gctoceuMjab* 
öen  s  foo  öat  öc  b?ic  ̂ ooftöeclcn  jaoctbolho  öc  toccöte 
ban  öe  juinen  befettenöe  /  alleöefiuitcrpgcpiactft 
getoeeft  5ünöe  in  öe  groene  toeg  /  öte  öaer  loopt  tuf* 
fchen  öe  laegelanöen  en  öe  boet  ban  öe  duinen/  met 

tod  in  een  b?eeöe  ©002-rpe  /  maer  ö'eene  achter  ö'afc öere/  na  öat  men  bolgèns  öe  tochtige  bjccöte  geö^ongen 
toas  te  öoen. 

gift  bonö  eenbecjuame  plaets  boben  op  een  Meubel/ 
Uan  toaer  öe  gzoenc  toeg  binnen  öe  duinen  beheerfcht 

hon  tooien  Ö002  't  gefcljut/  en  terftonö  totcröen  öoo? 
laft  ban  «0?aefiKauritsttoeeljalbeöanonSöaerop 

geftelt» $u  öe  ©panö  feer  op  ons  naöerenöe  feiöe  in  tot  öc 
&mf  I  öat  hettntboo2  mp  toas  om  na  myn  plicht  te 
gacn/  hem  toagcnöeofhpeenigenanöcccnöienftmp 
te  gcbieöeu  haö  i  hp  anttooo?böe  mp  /  neen  /  maer 
öat  ift  fou  öocn  /  toat  ih  nooöig  fou  btnöen  /  toen; 
fclienöe/  öat  top  öcngs^ooföcn  öte  vontom  hem  toa- 
ren  /  raeö  toilöen  geben  aentoatöcelöcSSlegcrSbp 

in  perfoon  fUch  fou  houöen  /  toaer  op  top  alle  anttooc:- öcöen/  öat/  om  belereöenen/hp  fich  mocfr  houöen  in 
ö'lchter-hocöe  /  toaer  in  hp  ons  toeftemöe. 

èier  op  ging  ift  na  öc  Boo2hoeöe  /  en  na  ö'02öcr  en bacröigheit  ban  pöcrbcnbeoberfien  te  hebben/  gelijh 

Ce  mien  confcil  ne  parvenant  a  autre  meilleur  eftecl:, 
&  defia  la  Cavaillerie  eftant  venue  foubs  la  portee 

de  noftre  canon,  je  propolay  qu'il  Ie  falloit  defcharger , 
qui  fut  trouvé  bon,&  fi  bien  efteclué  qu'il  faifoit  clcar- ter  leurs  troupes  &  fair  en  deforde ,  pour  fe  fauver  de- 
dans  les  Dunes,  chofe  qui  ,  fans  doute  ,  nous  euft 
donné  la  Viftoire ,  ii  noftre  Cavaillerie  euft  efté  prefte, 

&  volontaire ,  a  Ie  prevaloir  de  1'occalion  offerte. 

Leur  Infanterie  ,  encores  hors  de  la  portee  de  noftre 

canon  pourfuivoit  fon  chemin  Ie  long  des  fables ,  & 

pour  nous  rendre  lapareilletant  plus  toft,  leur  artille- 
rie futadvancéeafiez  loing  devantellc,  &tiraronde- 

ment  a  nous ,  en  faifant  quelque  dommage. 

Or  eft  il ,  que  la  Marée  commenga  fort  a  monter  par 

oü  &  nous,  &eusfufmescontraintts  de  renfor eer  no- 

ftre front.  Et  1'Ennemy ,  a  defieing  (coinra'  a  efté  dit) 
de  combatre  a  plus  d'advantage(comm'ilprefuppofa) 
avec  fon  Infanterie  la  retira  dans  les  Dunes,  toute  no- 

ftre Cavaillerie  eftoita  noftre  arriere-guarde. 

La  defius  noftreAvantguarde  changeant  d'ordre,noftre 
bataille  &  Arnereguarde,pafferent  dansles  Dunes,  «Sc 
fe  retirerent  a  meimes  diftances  en  arriere ,  &  de  cofte , 

comme  deffuslerivageellesavoyent  efte  rangéesama 

majn  gauche,  en  fortequelestrois  Corps d'Infantene 
rempliflbyent  la  largeur  des  Dunes  ,  toute  la  Cavaille- 

rie ayant  eftéplacée  dans  Ie  chemin  verd,  qui  pafte, 
entre  les  terres  bafles&lepied  des  Dunes,  nönpasen 

front  large,  mais  1'un  a  la  queue  de  l'autre  felon  qu*  a 
raifon  du  peu  de  largeur  on  fut  contraint  de  faire. 

Te  trouvoy  un  lieu  propre  au  haut  d'une  colline  d'oü Ie  chemin  verd  du  dedans  des  Dunes  pouvoit  eftre 

commandé  de  1'Artillerie  oü  incontinent  par  ordre  du 

Conté  Maurice,  il  tuft  place  deus demys  Canons. 

Or  1'Ennemy  approchant  de  fort  prez,^  je  dis  au 

Conté  qu'il  eftuit  temps  que  je  m'  enallaflè  a  ma  char- 

ge, luydemandant,s'Uavoit  aucun  autre fervicca  me 
commander,  Urne  refpondit  que  non,  maïs  que  je 

flflè  ,  comme  je  trouveroisa  propos  defirant,  que  nous 

Chefs  qui  eftions  autourdeluy,  vouluftlonsl'adviler 
en  qu'elle  part  de  1' Armee  il  fe  tiendroit  en  petlonne. 

Aquoy  nous  refpondifmes  tous,  que  pour  pluheu
rs 

raifons,  il  fe  devoit  tenir  dans  1'arnereguarde 
,  a 

quoy  il  condefcendit. 

La  deflüs  je  m'en  allay  a  l'Avantguarde,&  a
pres 

avoir  reveurordre  ̂ ^^^^^A^S^^Mim  ftchalfeernabpbevtoonöc/ 
Pe,comme  1'ennemy  mamtenant  P^ejap  ^        ̂   ÜCÏJ2^cn  te bctcl.  t'0ntöehhen  /  en  om  tt bacr. 
ïnieux  defcouvrir  fes  adions  cc  pour  donner  l

es  plus 

promptes  diredions  en  toutes  occurrence
s,  comme 

auflv  pour  encourager  de  ma  prefence  nos  
gens  aupre- 

mfeyr  aTut,  je  pri^smaplace  a^lta^g^ 
vaocée  dontj'ay  fait  ment.onoujemerefol

usdat ten 

dre  1'iffue  de  tout  Ie  fervice  qui  Ie  debvoit  faire
  cc  jour 

la    tant  pour  lesadvantages  des  lieux  
qu  avions  cnoi- 

fi2,nouSPdevans  tenir  fur  laDefenfive  ,  qu'a
ufTy  par 

ceque  en  remuant,  de  lieu  en  l.eu  
(comme  on  aac- 

couftumé  de  faire,  &  la  neceflite lerequie»"  lfeX^ 

cution  de  la  charge  de  Capitame ,  ou  k  pa,  eft  pl^  & 

ouverO  en  pais  inefgal,  cela  ne  m  
euft  pasfeulemen 

Sö  perdre'la  veu?  de  l'¥^g^ 
ouel  en  cette  forte  d'occafions  dependen

t  les  conlu  s 

l  nos «ecutiou* ,  mais auffy  de  mes  pr^n 

&delcursaaions,  chofeqm  neceffa
irementcuftcaufc 

plufieurssommandemenscontuï&fupernuz. 

öiflcr  befttevmgen  bpallcbooiballen  te  genen/  gelnli 
ooft  om  ons  J^olft  met  mijne  tegentooo2öigheit  tot  het 
eevfte  befp2tngen  aen  te  moeötgcn  /  foo  nam  tümnu 
ulacts  opöenbo02ftenheubcl/  öaevihbangcfp20hen 

heb/  toaenft  beflootöen  uitflag  ban  alles  te  bertoach  - 
ten  toat  tnonfenöienftopöicn  öachberrtcht  to02öen 

mogt/  foo  toel  acngacnöe  öcboojöeeleuöerpiactjcn 
ïiicW  berftoren  Ijaööen  /  ons  moctenöe  houöen  tp 

het  beröcöigen  /  als  ooft  om  öat  ui  ban  pinete  tct 
nlaetS  te  beranöeren  (gelijh  men  gr tocen  is  te  tctn  en 

öc  nooöfahcltjhhcit  bevctfcljt  m  't  bolboeren  öev  rltcht San  cen  ©clöoberfte  /  öaev  hetbelö  blah  en  open  ig 
m  en  oneffen  belö  niet  alleen  het  gei ïciit  ban  öc  Dra 11  D 
fou Vcbücn  öocn  bevlicfen/  bantoieno  üctoegtngentn 

fooüanme  gclcgentheöen  öe  racöflagcn  uan  onfc  bcr  = 
Kingen  hangen  /  maevooft  ban  mijne  eigene  öe

n löen    cnban hare  üeö2i)ben/  SSSSSSSiSSÊ 

'fel  berfcheiöc  bcrtoavöe  en  onnutte  bebclciio  Uetoiv^ faefttfoulKMcn.  ^t 



f  o Byvoegfel  van  Authent.  Stukken 
Oü  1'Efquadron  volant ,  les  enfans ,  perdus  Arque- 

boulïers  de  l'Ennemy  ayans  gaignéles  fommetsdes  col- 
lines, &  places  plus  avantageulès  de  1'aurre  cofté  ,  du fonds  fufmentionné  commencerent  de  la  a  tirer  fur 

nous  tandis  que  leur  Avantguarde  approchoit ,  laquel- 
le  eftant  venue  tout  pres,  foo.  Efpaignols ,  que  picques 
que  mufquets  meflez  fans  drapeaux,  oüaucunordre 
precis  ,  donnerent  fur  la  place,  oü  j'eftoy,  &  fort 
obftinément  travaillerent ,  1'efpace  d'une  grande  de- 
mye  heure  a  la  forcer  &y  entrer  favorifez  d'encores  plus 
de  mufquetades  du  haut  de  leurs  Collineslegrosdc 
leur  Avantguarde  fe  tenant  derriere  a  couvert  de  mes 

Mousquetadesde  1'autre  coftedudk.  fonds» 

Entre  tant  1'Avantguarde  de  leurs  Chevaux  advan- 
ca,  Ie  long  du  chemin  verdplulieurs  foismentionné 
c'y  deflus ,  entre  les  terres  baflès  de  dedans ,  &  les  Du- 
nes,  devers  noftre  Cavaillerie  qui  fe  renoit  plus  en 
arriere ,  contre  lc  flancq  de  noftre  Bataille ,  &  lors  nos 
deux  pieces  de  Canon  furent.defchargéesduhautdes 
Collines ,  &  employees  a  tres  bon  effect. 

Et  comme  ils  vindrent  plus  pres  a  cofté  de  mon 
flancq  droicf  les  500.  Mufquettaires  Frifons »  lesquels 

(comme  j'ay  dicïc'y  deflus)  avoyentcommandement 
d'employer  leurs  coupsfeulement  dececofte  la,  firent, 
leur  debvoir  &  lestraiclerent  en  forte  qu'a  la  premiere 
charge  que  tenta  noftre  Cavaillerie  fur  eux  ils  furent 
mis  en  une  retraicle  defordonnée  voirejufquesalcur 
Infanterie  pourfuiviz  a  la  queue  par  noftre  Cavaillerie 
qui  fut  contraincle  de  les  laifler  la, 

En  ce  mefme  inftant  ,  je  donnay  ordre  que  ioo. 

hommes  de  1'Infanterie  plus  advanfée(laquelle  com- 
me j'ay  dict,  j'avois  placée  dans  les  Dunes ,  pour  don- 

ner  dans  Ie  flancq  gauche  de  l'Ennemy,  s'il  cuft  attente 
de  pafler  a  cofté  de  nous  fur  lerivage)fuflèntenvoyez 

&  Ie  plus  couvertementqu'ilspeüfleritapprochaflent , 
&  donnaflent  fur  Ie  flancq  droiét  de  ceux  qui  eftoyent 
en  combat  avec  moy. ■ 

Comme  ceux  c'y  furent  montez,  &  venuz  aux  mains 
avecrEnnemyj'envojay  de  la  collinê  oüj'eftois  par  une 
defcente  creufe,quelque  60.  hommes  a  Ie  charger,  en 

front  ce  qui  cftonna  l'Ennemy  &lc  fit  fuyr  ,  nosgens 
les  pourfuivants  &  tuans  jufques  au  dcla  du  fonds ,  oü> 
venuz  a  leur  advantguarde,  il  en  futderechef  desbandé 

ün  parcil  nombre  qu'  auparavant  pourfuivant  nos  gens 
&  fe  faifïffant  de  quelques  hauteursquieftoyentau  bas 
du  fonds,  un  peu  prochesde  nous,  Stcouvrirent  leurs 

picques  a  lombre'des  Collincs,  en  tirant  toufiours  du 
haut  des  fommets  fur  nosgens,  desbandes,  a  1'efcar- 
mouche. 

J'envoyay,  pour  les  repouflèr  de  la  (uepouvanten- 
durer  qu'ils  gaignaflent  de  la  terre  fur  nous)  par  lc 
mefme  chemin  par  oü  j'avois  meiné  les  hommes  fuf- 
di&s,  avec  ordre  fcülement  de  tenir  bon  dans  ce  lieu  la. 

C'eftoit  icy  unmorceaufanglantlcquelnousdebat- 
tions  cartandis  que  nosgens,  oü  les  leurs  n 'eftoyent  a 
couvert  de  la  pente  des  Dunes ,  comm'  ils  advancoyent 
oü  eftoyent  repouflèz ,  ils  eftoyent  ouvers  aux  Mous- 
quettades ,  non  feülement  de  Ceux  qui  pofledoyent 

les  petitcs  collines  ,  mais  aufly  de  c'eux  qui  eftoyent 
en  haut  fondans  desgroflès  tempeftes  fur  eux, 

Car  comme  les  Soldats  que  j'envojoye  pour  leur 
feureté ,  fe  haftoyent  a  gaigner  lc  cofté  de  la  colline 

l'Ennemy,  pour  les  meimes  raifous  attendoit  leur 
venue ,  avec  refolution ,  de  forte  que ,  la  montaigne 
eftant  ronde ,  &  montablc ,  les  gens  venoyent  aux  mains 

fur  1'entier  demy  cercele  d'icelle  d'avec  beaucoup  de 
tuerie  d'un  coftc  &  d'autrc ,  tant  qu'a  la  fin  l'Ennemy fut  forcé  de  fe  retirer. 

C'epcndant  la  Bataille  de  1'Infanterie  Enncmye 
cftoit  montée  jufques  augros  de  leur  Avantguarde ,  la 

^>e  beclocen  ftnecBten  of  fiet  blicgerD  €frjitat>?e 
^cguebufiecö  ban  De  ©paiïD  De  Dooofic  Beubelcn 
en  uooiüceltrTrtx  plaetfen  wan  D'anDec  ;nöe  aen  De 
g?onD  boojgenoemt  getoonnenBebbenDe/  begonnen 
ban  Daec  op  ong  te  fcDieten  tectoijlBace©oo2BoeDe 
naDecDe/  ook  fijn  Dicïjt  bp  on$  geftomen/  ?oo  ̂ èpaen^ 
jaecDen/ptjftRen  en  mufftetten  onDec  een  gemengt/fon^ 
Dec©aenDelen/ofeenigenaeuReucige  02Dec/  Die  op  De 
plaetg  Daec  ift  toa$  aenbielen  /  enfeecDacDneftftig 
acbeiDDen  een  g200te  Dalf  uuclanftDuucenDeomDe 
felbe  te  becmeeflecen  en  Daec  in  te  Komen/  nocB  meec 
begunfligt  D002  De  mufftet-fcBoten  boben  ban  Bace 
Deubelen  /  Bet  <©20£  ban  Bace  ©002-ftoeDe  ficlj  Daec 
acïjtec  DeDeftt  tjouDenDe  boo?  mijne  mufftetten  aen 
D'anDece  3tjöe  ban  De  gefeiDe  g20nD. 

<©nDertonl  guam  De©oo2-BoeDebanBaceftuite* 
een  boo^tfetten  lang$  Den  g20enen  toeg  meecmaels 
Biec  boren  genoemt  /  tufletjen  De  laege  lanDen  ban 
binnen  /  en  De  duinen/  naec  onfe  föuitecp  /  Die  ficD 
meet  aeBtectoaectö  BielD  /  tegen  De  3ijDe  ban  onfe 
25a taille ;  en  toen  toiecDen  onfe  ttoeefluftftengefcBut 
gelofl  boben  ban  De  juinen  /  en  tot  een  feec  goeDe 
toeeftftinggebcuiftt. 

€n  alö  fp  naDec  guamen  aen  De  ;nöe  ban  mijn 
cecBtec  5tjDe  /  foo  bolDeDen  De  500  fjfêtifïiettierg 
©2iefen/  Die(geIijR  ïh  Bier  bocen  gefeitfteb)  lafl  öaD= 
Den  tjare  floten  alleen  aen  Die  3ijDe  te  geb2utfeen/jaec 
plicöt/  en  bejegenbenDefelbefooDanig/  DatopRet 
eeefte  aentceffen  /  't  toelfe  onfe  Kuiterp  tegen  öaec 
DeeD/  tP  totaenfjaceïBoetRnecfitenbanacfitecDoo? 
onfe  öuitecpgebolgt  toierDt/  DiegeD^ongen  toierD  De 
felbe  Daec  te  laten. 

(€et  felbec  flonD  gaf  ift  lafl  /  Dat  100  mannen 
©oetRnecBten  Die  meefl  gebo?Dett  toacen  (toelRe/ 
gelijR  ih  gefett  Ijtb/  iR  in  De  duinen  geplaetft  BaD  / 
om  in  De  linftliec  3ijDe  ban  De  BpanDinte  ballen/ 
inDien  Rp  getcacöt  mogt  öebben  tet  3tjDen  ban  ons?  na 
De  flranD  te  ttreRöen)  gefonDen  fouben  b)o?Den  /  en 
foobeDefetelp  al$f  fpfeonDen  boo?tfetten/  enaenbal^ 
len  op  De  3üDe  ban  De  gene  Die  met  mpm'tgebecöt 
toaren. 3M$  Defe  op  gelilommen  enfianD-gemeenmetDe 
©panD  getoo?Den  toacen  /  fonD  ift  ban  Denöeubel 
Daec  ift  op  toajs  /  D002  een  Bollen  en  Diepen  afganft 
ontcent  éo  mannen  om  Baec  ban  bocen  aen  te  ballen/ 
•t  toeiR  De  ©panDen  becbaefl  maefete  /  en  tfatt  DeeD blncRten.  <©nfe  lieDen  öaec  becbolgenDe  en  ter  neDcc 
bellenDe  totaenD'obecige5ijDebanDeg20nD/  toaec 
fp  totaen0ace©oo2-fjoeDegeftomen/  toeDeceenge^ lijft  getal  al$  te  bocen  op  Daec  toiecD  uitgefonDen/  onjs 
Bolft  becbolgenDe  en  eenigeljoogteninnemenDeDie 
Daec  beneDen  aen  De  g?onD  toacen  /  eentoeinigban 
om  af/en  becbccgöen  Dace  5pijftften  onbec  De  fcljaDuto 

'ban  De  fteubelen  /  altijt  boben  ban  Die  Boogtefcftte^ tenDe  op  on$  ©olft  tot  ̂ cBecmutfcl  uitgefonDen. 
16  fonD  nocB  meecBolftomDiebanDaectebec^ 

D2ijben  (niet  ftonnenDe  lijDen  /  Dat  fp  lanD  op  onö  fou* 
Den  toinnen)  D002  Den  felben  toeg  toaec  langöiftDe 
boo?gaenDe  lieDen  gefonDen  BaD  /  alleen  met  lafl  om 
DaecflaenDeteblijben. 

üiectoaiefeen  bioeDigenBenbel  DaectopomflceDen: 
toant  tectoijl  on^^olft/  Daec  De  Bace  beDeftt  toacen 
D002  De  fleilte  Dec  duinen  /  foo  lang  fp  aen  bieien  of 
te  cug  geD?eben  toiecDen/  open  toacen  boo?  De  Mufc 
ftet-fcBoten  /  niet  alleen  Dec  genec  Die  opDeftleine Beubelen  faten  /  maec  ooft  Dec  genec  Die  Daec  boben 
toacen  /  met  ftoaceflojmenobecBaecuitbacflenDe. 

3©ant  gelijft  De  öcijgiefftnecBten  Die  ift  fonD  tot  fta* 
cec  becfeftecing  /  ficlj  IjaefleDen  om  Die  3ijDe  ban  ben 
Beubel  te  toinnen/  footoacBtebe©panDomDefelbe 
ceDenen  op  Bace  ftoomfl  met  een  ftloeftmoeDig  opfet  /  • 
foo  Dat  Dien  becg  conD  en  opftlimmelijft  3ijnDe/  De 
^cijg^-lieDen  aen  maiftanbec  guamen  op  ben  bollen 
Balben  omftcing  De0  felfjS  met  bele  DoDen  ban  toeDec 
3ijDen  /  foo  lang  tot  DateinDeajft  De  ©panDgeDtoon^ 
gen  toiecD  Daec  af  te  toijften. 

<©nDectuffcben  toatf  De  25ataille  ban  't©panD.ö 
©oetbolft  tot  aen  'tgcojS  ban  Bace©oo?-BoeDe  gefio^ 

men/ 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bon 

Mousquettades  du  haut  delaDunc)  fetinftaufly 
couvcrte  que  la  place  Ie  put  permettre,  envoyent  nou- 
velles  gens ,  a.  repoufier  les  noftres  des  fonds  d'advanu- 
gedans  Ie  Creux,en  forte  que  les  noltres  des  fonds  d'ad- 
vantage  dans  Ie  Creux,  en  forte  que  les  noftres  reti- 

rans  j'envojay  un  fupplement  nouveau ,  a  maintenir 
cefte  place  &  ainfy  par  fois  en  gaignant ,  par  fois  en 
perdant  fonds,  Ie  combat  fut  continue  par  nouveaux 
iecours  de  cofté,  &d'autre. 

En  c'efte  difpute  s'apperceus  (quoy  qu'  avec  perte  de mes  gens,  a  caufe  des  avantages,  que  tnedonnoitla 
terre  de  pouvoirbattreaufTybien  leur  gros,  que  leurs 
gens,  que  combattoyent,des  bandes )  que  la  perte  en  fuft 
beaucoup  plus  grande  de  leurcofté,mondeflèing  eftant, 
d'en  gager  ainfy  toutes  leurs  forces  fur  ma  poignée  de 
gens,quej'cmployjaefcharcement,&  apetits  morceaux, 
en  intention  dcconfumer  1'Ennemy  en  forte  qu'ilne 
pourroit  endurer  la  veue  des  autrestroupes ,  quand 
elless'advanccoyent. 

Les  Chevauxde  leur  Bataille,  &  les  noftres  fechoc- 
querent  mais  un  peu  plus  devers  Ie  cofté  de  1'Enne- 

my (nos  gens  ayanspriscourage  du  premier  fucces)  en 
forte  que  mes  fusd.  Moufquetaires  Frifons ,  neles  peu- 
vent  favorifer ,  mais  noftre  Cavaillerie  eftant  repouflëe, 

1'Ennemy  eftant  falué  pareuxalapourfuite,  fit  halte, 
&  feretira  derriere  leur  Arriere-guarde,  quijuftement 
venoit  d'arriver  a  droit  des  autres  deux  Corps  (|e  les 
nomme  ainfy  a  caufe  que  leurs  drappeaux  demeure- 
rentparenfemble ,  encoresque  la  plus  part  de  lursgens 

fut  tirée  arriere  d'eux  au  combat ) 

Les  Enfeignes  accompaignés  de  braves  gens  a  main 
gauche  de  la  Bataille,  &occupans  la  largeur  des  Du- 
nes  fe  trouverent  au  regard  de  nos  troupes  pluftoft  vers 
lc  coing  de  noftre  flancq  droict ,  que  de  front  femblans 
avoir  intention  d'advance  directement  vers  noftre  Ba- 

taille &  arriere-guarde  quieftoit  derriere  mes  troupes 

a  la  portee  d'un  Maufquet. 

Premierement  nous  leur  quitafmet  autant  d'efpace 
des  Dunes  quepouvions,  mais  comm*ils  commance- 
rent ,  a  s'ouvrir  dcffïis  mes  Mufquettaires  Frifons  (les- 
quels,  comme  j'ay  dict ,  ne  debvoyent  employer  leurs 
coups,  qu'  amaindroi&e,  &jufques  alorsn'avoyent 

faiér.  aucun  fervice ,  que  contre  la  Cavaillerie  de  1'En- 
nemy) ils  furent  fortfrottez,  &  firent  halte  foudaine- 

ment,  &  eftonnezoü  honteux  de  fe  retirer ,  ne  voyans 

perfonne  que  les  chafiatf,  Ie  mirentdans  un  petit  fonds 
couvert  envoyans  dehors  quelques  Efcarmoucheurs 

Ie  long  du  cofte  du  midy  des  Dunes,  contre  lesquels 

il  fut  envoyé  quelques  gens  desbandéesde  nos  autres 

troupes  Mais  nos  Mufquettaires,  qui  tiroyent  debout, 
&  fans  crainte  des  leurs ,  leur  firent  Ie  plus  grand  mal. 

La  Cavaillerie  del'Arriereguardefemonftraadeux 

coftez  &yfuft  faid  quelque  petite rencontre,  fur  la- 

quelle  elle  fe  retira  hors  de  la  portee  de  1'Infantene. 

C'eftoit  icy  une  forte  de  combat  eftrange  &  extraor- 
dinaire. Car  la  oü  pour  la  pluspart  en  Bataille,  Ie 

fucces  de  rinfanterie  depend  de  celuy  de  la  Cavaille- 

rie icy  ü  en'alloit  tout  au  conrraire.  Carrantque 
rinfanterie  tenoit  bon ,  les  Chevaux  ne  pouvoyent 

eftre  battus  hors  de  la  campaigne  quoy  que  (comm  il 

arrivoit)  ils  pcurent  eftre  chafiez  jufques  a  deflus  ic
elle. 

Durant  toutcetempsle  combat  continuafans  en
tre- 

mife  de  chaud  ,  en  pluschaud,  entre  les  deux  au
tres 

troupes  del'Ennemy,&Moy,run&rautreenvoyan
tdes 

nouveaux  lecours  a  fouftenir  Ie  combat ,  felon  que  1  oc- 

caiïon  Ie  requerroit,fi  bien  que  toutes  les  troupes  Anglo
i- 

fes  furent  engagées  au  combat  de  mama  mam  dan
s  Ie 

fonds  fufdia  ,horfmisceuxqui  eftoyent  place* derlus 
 les 

Collines.  Aufiy  du  cofté  de  1'Ennemy  il  y  en  avoit  peu 

ban  De pinnen  ontfaugen  ijebbentie;  firn  fooZih 
DebthtelD  alSDepiaetAntoclaten/  mlC  Sn  h  ' ten  (entente  om  De  onfe  te  Djnben  Z  oe  nfonöm ban  boo2teel  in  De  Diepte/  fooVtöeonfftoShS ft  een  meutoe  berbu.lmg  fonD  om  DienSm 
Uecüefenöe  /  tuiert  get  gebeebt  onöcrljouöen  0002 
meutoe  bpftanDen  ban  toeöec  3nDen.  ? 31n  Dit  ttoiftcn  Hernam  in  (offcboonmetberlieö ban  myn  Bolft/  toegenöDeboojDeclen/  DictlanD 
mp  paf  nan  foo  toel  tegen  ïjacrgjo$  als  tegen  bare afgefonDerDe  Itcben  te  flacn)  Dactjèt  Deriirsacn  ijarc 5ü0c  beel  gzooter  toajï  /  myti  boojnennn  3nnDc  /  alle 
Jaf  ™  ,acutcn  ,0°  Oaenbe  te  maften  tegen  mnnbanD bol  ©olftö  /  Die  ih  feer  fpacrfaem  geb2iuhte  /  en met  ftleme  beetjes/  metopfet  om  Den  ©part)  fooDa; 
mg  te  berf  mannen Datbp  'tgeficbt  ban D'anDerc  ben* Den  met  fouDen  nonnen  berDjagciv toanneer  fp  fouDcn 

boojt  nomen.  wrvw* ^e  ïïuiterp  ban  hare  SSataille  /  en  De  onfe  qua; 
men  tot  treffen  /  maer  een  toeimg  naDcr  aen  De  3nDc 
ban  De  BpanD  /  (onfe  lieDen  moeD  gebat  bebbenbe 
uit  haer  eertfe  geluft)  foo  Dat  mijne  boojfciDc  jDutf; hetierö  ©?ifen  ijaer  niet  ftonDen  beguntfigen/  maer 
onfe  öuiterp  ge|teuit  3ijnDe  /  De  DpanD  D002  baer 
beb?tjD  too?DenDe  ban'tberbolgen/  hielDftara/  en nam  Detonftacljter  Öaer  ̂ cbterljoeDc/  DiecbenDaer 
aen  quam  recljt  bp  De  ttoee  IjooftDeelen  (ih  noem  Ijaer 
fooDanig  uit  oirfaeft  Dat  hare  baenDelenrfamcnble; 
ben  /  of  feboon  bet  meefïe  Deel  ban  Ijaer  tot  Ijetge; 
beeftt  toaa?  afgetroftften ) 

<©e  fêaenDelen  met  b2abe  lieDen  berfelt  aen  De  (Tin- 
fter  hanb  ban  De  25attaille  /  en  De  b2'eeDte  ban  De duinen  befTaenDe  /  bonDen  (iel)  ten  aenfien  ban  onfe 
benDen  beel  eer  na  Den hoeh  ban  onfe  flinfenersüDe/ 
alet  ban  De  boo?-rpe  /  fchtjnenDebetopfcttebebben 
ban  rerljt  aen  te  fetten  op  onfe  25ataille  en3tcl)terljoei 
De  /  Die  tot  een  mustëet-fcbootacbter  mijne  benDen 
toa$. €ttft  ruimDcn  top  fjaec  foo  beel  plaetjS  ban  De 
juinen  atë  topnonDen;  maer  alöfpficlj  begonnen 
te  openen  boben  mjjnelmujsbettieröj^jiefcn  (Dicge- 
lijft  tft  gefeiD  heb  bare  feboten  met  moeden  geb2uiben 
Dan  ter  retbter  IjanD/en  tot  Dien  tijt  norlj  geenen  Dienft 
geDaenfjaDDenDan  tegen  De  Kuiterpban  De  TpanD 
foo  toierDen  fp  Deerlijft  geljabem  /  en  IjiclDen  fiacfïtg 
Itil  /  en  berbaefl  of  ficIjfcDamenDetetonbften/nie- 
manD  fienDc  Die  Daec  D?eef  /  begaben  fitb  in  een  klei- 

ne beDeftte  gronD/  eenige  ̂ cDetmutfelaertf  uitfen- 
DenDe  langs  De3(jDe  ban  bet  miDDen  Der  duinen/ 
tegen  toelfee  eemge  afgefonDerDe  lieDen  ban  onfe  anDe- 
re  benDen  toierDen  uitgefonDcn ;  maer  onfe  jBuöftet- 
tierS  /  Die  al  ftaenDe  fcljoten/  en  fonDer  boojbeljarc  te 
b?eefen/  DeDen  baer  het  meefte  qua  et. 

3bt  ïluiterp  ban  D'2Crfjter-IjocDe  bertoonDen  ficb 
ban  ttoee  5ijben  /  en  Daer  biel  eenige  ftleineontmoe- 
ring  boo?  /  toaer  op  fp  De  tonft  namen  buiten  't  fe[ncs 
tenban't©oetbolft. 

ï^et  gaf  Ijier  een  bjemD  en  ongemeen  gebecbt:toant 
in  plaetS  /  toanneer  fp  meelt  in  't  fTaen  3ijn  /  Dat  De 
goeDen  uitffag  ban  't  ©oetbolft  bangt  aen  Dien  ban 
De  fiuiterp  /  foo  ging  het  hier  gants  in  tcgenDcel. 
3©ant  foo  lang  als  IjetBoetbolftfïaenDe  bleef/  fton 
De  ïftuiterp  niet  uit  IjetBelDgetTagcntoojDcn;  hoe- 
toel  fp  (gelnft  gebeurDe)  tot  achter  De  fclbe  te  rug  ge- D2eebcnftonDen3hn. 
^  <0eDuerenDe  al  Defen  tijt  ging  't  gebcebt  booit  fon* 

Der  opIjouDcn  ban  bebig  tot  hebiger  /  tuffchen  De 

ttoee  anDcre  benDen  De.0'  ©panDoen,f,ï)p/  Dïcnen 
D'anDere  nieutoe  onDcrflanDen  fenDenDe  om  Den  (IrijD 

te  ïjanDbaben  /  na  DatDe  gelegentbeitfulftei  bereifeb- 
te  /  foo  Dat  alle  De  benDen  €ngelfcbc  in  Den  «$lag 
bertoert  toaren  ban  banD  tot  hanD  in  De  boojfciDe 

gronD/  behalben  Die  ift  boben  op  De  duinen  gcftcit 
41  z  yA°' 



12 doififs  &  maintenant  je  vis ,  qu'il  eftoit  temps  de don - 

ner  a  1'Ennemy  un  Coup  mortel ,  fon  gros  eftant  des- 

bande', aufly  bien  aoccuper  les  places  releve'es&ad- 
vantageufes,  pour  nous  incommoder ,  qu' araifonde 

Byvocgfel  van  Authcnt.  Stukken öaD.  ̂ oo  toaren  oo&  aen  De  3i)De  öcsf  ©panö#  toet* 
nige  lebig  /  en  nu  fas  tn  Dat  Bet  tijt  toagom  Den 
©panb  een  DooDelijBen  freeB  te  geben  /  fijn  <è?ois 
loggemaeBt  3iinDe  /  foo  toel  om  ïiooge  en  boo?Deeitge 

ceu7qd7uïeSr"envoyez  a'difputer  ïésuiacesencon- 1  plaetfen  in  te  nemen/  toaer  Doo?  öp  ons  mogt  belee troverfe.  Car  leurs  forces  confiftoyent  unicque 

ment  en  leurs  gens  desbandées  lefquelles  foudaine- 
ment  chargces  de  quelque  peu  de  Chevaux  au  creux 

du  fonds  pouvoyent  eftre  miles  en  fuite ,  &  eftans  pour- 
fuiviespcfle  melle  de  noftre  Infanterie  ne  pouvoyent 

j'amais  avoir  moyendefe  rallier  oüraflèmbler :  d'ail- 

leurs ,  je  connuz  que  a  railbn  de  leur  nombre ,  fans  qu' euflions  autre  fecours,  ils  etbyentcapables,  de  nous 
mangeralafin. 

A  mefme  temps  doncquesj'envoyay  commander  1'In- 
fanterie  Frifonne  de  1'Avantguarde  de  s'advancer  & 
fisdire  au  Conté  Maurice,  en  quel  eitat  eftoyentles 

affaires,  pour  Ie  prier  de  m'envoyer  une  partiedes  Che- 
vaux de  laBataille,  &  par  ce  que  je  vis  1'Ennemy  pref- 

fer,  &gaigner  de  plus  en  plus  denus  nos,gcns  j'envoyay yierechef  meflager  fur  meiïager. 

Et  entre  tant ,  pour  donner  plus  de  courage  a  nos 

gens,  j'entray  dans  Ie  Creux  parmyeuxoü en paffant 
&  repafiant  a  leur  veiieje  failöyeenfemblei'ofhcede 
Capitaine  &  de  Soldat,  &abeaucoupdepeine,  nous 
entretenions  Ie  combat  encores  que  1'Ennemy  allait 
toufiour s  gaignant  fur  nous. 

A  ma  premiere  entree  je  receus  un  coup  de  mouf- 

quet  dans  la  j'ambe,  &,  dans  un  quartier  d'heure apres ,  un  autre  coup  dans  la  mefme  cuifie ,  de  quoy 

pour  lors  je  nc  me  complaignis ,  n'y  ne  me  vantay ,  ne 
penfant  pasfeulement  aung  Chirurgijn.  Car  jefcavoy 

bien  ,  h*  je  quittoy  la  place  qu' aufly  toft  mes  gens  per- 
droyent  courage  par  quoy  (n'ayant  pas  accouftuméde 
laiflèr  battre  mes  troupes)  je  refolus  d'eflayer  f  extreme 
effort  pluftoft  que  de  monftrer  Ie  chemin  de  la  fuite  e- 
fperant  tousjours  la  venue  des  Frifons  &  des  Chevaux 

quej'avoys  envoyé  querir. 

Mais  ils  fe  hafterent  fi  peu ,  que  mes  gens  accablez 
du  nombre  quitterent  la  place  (non  obftant  tous  les 
meilleurs  debvoirs  que  je  peus  faire  pour  les  arreftei) 

fe  haftans  Ie  long  du  fable  vers  noftre  Canon,  1'Enne- 
my  les  pourfuivant  fortferré. 

Voyant  que  tous  s'en  alloyent,  jefus  farce"  de  m'cn aller  de  compaignie  avec  les  derniers.  Dieu  fcait,  fort 
a  regret,  &  mal-vo!ontiers-  En  chemin  moncheval 
tomba  mort  deflbus  moy  &deflusmoy,  en  lorteque 

je  ne  pusbouger ,  &n'avojs  je  n'y  Officier,  n'ygentil- 
homme  n'y  fervitcur  autour  de  moy  qui  peurt  me  fe- 
courir ,  &  toutefois  il  pleuitaDieu ,  que  Ie  Chevallier 
Robert  Drurie  venant  a  paflèr  avecqunfien  fervitcur 
nommé  Higham ,  ceftuy  -  cy  me  tira  de  deflbubs  Ie 
cheval,  &  me  mit  en  croupe,  derriere  fon  Maiftre,  Ce 

fecours  vint  fort  a  poinö  pour  moy ,  1'Ennemy  eftant  fi 
prochc  quand  je  tombay ,  &  par  ce  moyenzje  fusfauvé 
de  leurs  mains., 

En  cefte  afllette  je  parvinsjufques au  Canon,  oüjc 
trouvay  mon  frere  Horace,  &  la  plus  part  des  Offi- 

ciers en  vie  avecq  quelqucs  $00  hommes  de  pied.  Je 
lesfisarrefterdevantle  Canon,  &commandyaux Ca- 

noniers de  Ie  defcharger  fur  1'Ennemy  qui maintenant 
venoit  ala  fouledulong  durivage. 

Et  comme  a  mefme  temps ,  ma  propre  Campaignie 
de  chevaux  &  celle  du  Capne Balen arriverent la.  je 
leur  commanday  d'aller  a  la  charge ,  &  a  mon  frere  de 
s'advancer  avec  1'Infanterie  &  de  les  poufler. 

Ce  petit  nombre  de  Cavaillerje ,  &  Infanterie  fut 

caufe  d'ungrand&foudain  changement,  Car  1'Efperan- 

öigen/  ai0  tenaenfienbanDegeneDiegefonOentoa* 
een  om  De  plaetfen  m  't  gefebil  te  beDifputeren  a©ant Ijace  mactjten  betfonDen  tn  nare  uitgefcUifete  lieben  / 
Die  tjaejlig  en  onbertoacljt  aengetcoffen  D002  eenige 
toeinge  paerDen  in  De  Diepte  ban  Diegronb/  op  De 
bluctjt  BonDen  geDjeben  toojDen/enallenonensban 
tm  ©oetbolB  gebolgt  3ijnDe  noit  miDDei  BonDen  öeb* 
ben  om  toeDer  ffaemtenomenofficljtebereenigen. 
ICen  D'anDer  3ÖDe  BenDe  in  /  Dat  fp  ten  aenfien  ban öaer  getal/  fonber  Dat  top  eenige  anDere  bpftant  mog* 
ten  Brijgen  /  macDtig  toaten  om  einDelijn  on$  alle  on 

teeten. 
(Cec  felfDec  tijt  Dan  fonD  iïi  om  Det©?t'efcD©oetbolK ban  De  ©oo?-ï)oeDe  te  gebicDen  DatfpfouDen  boon fetten/  enDeeDaene?aef.fiaaucttSfeggen/  intoat 

ftant  De  fafecn  toacen  /  om  tjem  te  DtDDen  mp  een  Deel sniitecp  banDe25ataillete  fenDenj  en  om  Dat  in  De 
©panD  fag  aenDouDen  om  meer  en  meer  D'oberftanD op  onss  ©oin  te  toinnen  /  fonD  in  tocDec  boDe  oo 

boDe. €n  onDectotjl  /  om  meetDec  moeDaenon^Bola 
te  geben  /  guam  in  in  De  Diepte  bp  [jaec  /  toaec  in 
in 't  nomen  en  neecen  boo?  ftace  óogenie  piicljt  ban een  «Bbetfte  en  ban  een  i&njgss  nneclJt  te  gelijB  toaec 
nam  /  en  met  gcoote  moeiten  onberljielDe  top  nocfj 
geDuucig  ïjet  gebecDt/  De  ©panD  boo?tgaenDe  in  altnt 

op  oniS  te  toinnen. €>p  mön  eecfi  innomen  aceeg  i&  een  mujssBet-fcftoot 
in  't  been  /  eneenguactiecuucgbaecna/  nocljeen anDere  fcöoot  tn  De  felbe  Die/  toaec  obec  ik  Doenmaelg 
mp  niet  beBlaegDe  nocö  becoemDe  /  fdf#  niet  eenjs 
om  een  3©onDljeelDei*  DenfeenDe  \  toantiB  toijl  toel/ in  Dien  in  Die  plaetg  becliet/  DattecftonDooBmnn 
©olB  Den  tnoeD  fouDenbecliefen,-  toaecomifi(ntét 
getooon  3önDe  mijne  benDen  te  laten  flaen)  beffootfiet 
uittecfïe  poogen  te  toagen  toeeleecalssaeneenanDec 
Den  toeg  tot  blucDten  aen  te  toijfen  /  BopenDe  altnt  op 
De  Boomfl  Dec  ©?tefen  en  Dec  PaecDen  Daec  in  om  ge= 
fonDenljaD. IBaec  fp  öaefieDen  foo  toetnig  /  Dat  mnn  IteDen 
Doo?  't  getal  obecballen  uit  öace  plaets  toeBen  (niet  te* genftaenDe  alle  mijn  be|i  bermogen  Dat  iB  mogt  aen> 
toenDen  om  fiaec  nocf)  op  te  IjouDen)  ftc h  DaeftenDe 
lange?  öetfanD  naec  on0  ̂ anon/  De  ©panDftaec  feec 
gefloten  becbolgenDe. ^ienDe  Dat  fp  alle  toecfi  gingen  /  toiecD  ift  geD?on* 
gen  in  Ijaec  gefelfcfiap  met  De  laefle  te  gaen.  «0oDt toeet/  metfjoegcootenleettoeefen/  en  fjoe  feec  tegen 
mijn  tject.  <©p  Defe  toeg  biel  mijn  paecD  onDec  mp Doot  en  op  mijn  been/  foo  Dat  iïtmp  niet  bon  roecen/ 
en  iftftaDnocft«©fficiec/  nocD€Deiman/  nocltDie* naec  ontrent  mp  /  DiempBonöelpen/  ennoditanö 
beliefD'et  45oDt/  Dat  De  ftiDDer  Slobbert  i®wie  Daec BomenDe  boo?bp  cpDen  met  een  ban  fijn  Dtenaertf 
J^igljam  genaemt  /  Defe  mp  ban  onbec  't  paecD  troB/ 
en  mp  acutec  fnn  USeefiec  op  't  paecD  fette.  ̂ efe bpftant  guam  feec  toel  te  paefbooamp  /  De©panD 
niet  topD  ban  ons* af  3tjnbe  wanneer  iB  biel/  enDoo? Dit  mtDDel  toiecD  iBuittjaceöanDengeceDDect, 

*©uö  opgefeten  guam  iB  tot  aen  ontf&anon/  toaec 
ifi  mijn  2ö?oeDec  J|ocatiutf  met  ïjet  meefïe  Deel  Dec 
örijgö  IjoofDen  noclj  in  't  leben  bonD  /  ijebbenDe  on* trent  300  ©oetBnecïjten  bp  fjaec.  3B  btdi  öaec 
boo?  't  gefcljnt  flantöouDen/  en  gaf  De  ïsanonntertf lafl  Dat  op  De  ©panD  te  loffen /  bu  nu  met  acoote  me* 
mgte  langtf  De  (tcanD  guam. 

€n  gelijB  ter  felbec  tijt  mijne  benbe  ̂ uiteren  en  Die 
ban  De  «itmeeftec  2öalen  Daec  aengnamen  /  foo  gaf 
iB  lafl  op  De  ©panD  te  treffen  /  en  aen  mijn  2$?oeDer 
met  öet  ©octboln  op  öaer  aen  te  fetten  en  Die  te  Doen 

topfeiten. ^it«lein  getal  Suiterpen©oetbolBtoa«tfotrfaeB 
ban  een  groote  en  ijaefïtge  bcranDering  }  toantDe 

©panD 



Tot  de  Hiftorie  van  P.  Bor. 
ce  de  Vi&orie  pourfuivoit  dru,  &  fe  trouvant  au  riva- 
ge,  oü  les  chevaux  avoyent  moyen  de  faire  fervice, 
tut  foudainement  miten  route,  &  pour  la  plus  part  en 
pieces.  Et  Ie  refte  fe  fauvantala  fuite  du  mieux ,  qu'ils 
peurent  dans  les  Dunes,  nos  gens,  tant  Cavaillerie  qu' 
Infanterie  les  pourfuivoyent. 

Leur  Bataille ,  oü  demeuroyent  leurs  Enfeignes 
commenca  a  remuer  &  afemettrecnpoftureplultolï 
pour  la  detence  que  pour  vengerfes  camarades,  ear 
cllen'advancapas. 

Nos  gens  du  haut  des  Collines,  qui  avoyent  garde, 
leur  place  depuis  1c  commencement,  eurent  par  ce 
moyen  une  belle  marque  a  tirer,  &  ne  manquerent 

point  de  s'y  employer,  la  deflus  noz  Soldats  Anglois 
retournerent  au  combat  de  tous  couftci,  &  de  nouveau 
courage.  Or  la  Bataille  eftant  fort  petite,  &  menue 
a  raifon  des  hommes  qui  avoyent  cftéenvoyeiaufc- 
cours  du  combat,  notamment  desMulquettaircsqui 
en  ces  lieux  Ia  font  Ie  plus  de  fervice,  futdefaitcde 
nos  Mufquets ,  &  nos  gens  preiTants  deflus  elle  la  firent 
reculcr. 

Le  Gonte  Maurice  voyant  les  affaires  en  cestermes, 
fit  advancer  la  Bataille,  &  fa  Cavaillerie,  pour  faire 
un  eflay  fur  Tiinnemy  qui  voyant  celafansattendreun 
fêul  coup  fut  mife  en  route  öcchaflee hors  de  la  Cam- 
paigne. 
.  En  c'efte  derniere  charge  je  ne  fuivis  point.  Car 

Voyant  le  fucces  que  prennoyent  les  affaires  au  rivage, 
&  fcachant,  que  mes  dire&ions ,  a  la  pourfuite  de  la 
Viêtoire  feroyent  executées,je  peus  aifement  conjedu- 
rer  que  le  travail  decejour  lieftoitabout,  ótpartant 

commancay  apourveoir  amoy  mefme  (carn'ayantefté 
penfé  durant  tout  ce  temps,  &lefangmefortantpar 
quacre  trous»  enfemble  avec  un  dangereux  mal  qui 

nv  avoit  tenu  long  temps,  j'cn  eflois  devenu  fort  foible , 
«tdebile* 

fÈnnèmy  perdit  plus  de  1 20  drappeaux ,  la  plus  part 
de  fonlnfanteriefutbattue,  maisdela  Cavaillerie  fort 

peu.  De  noftre  cofté  en  aucune  manicre^toute  la  perte, 

tomba  fur  les  Anglois  defquels  il  en  fut  bleffe' ,  &tué 
preï  de  600.  entre  iceux  huid  Capitaines  de  tuez  & 
tous  les  autres  (horfmis  deux)  bleffez,  la  plus  part  de 

mes  Officiers  inferieurs ,  que  bleffez ,  que  tuez. 

Dans  le  refte  de  1' Armee  il  n*y  avoit  point  de  perte, 

qui  vaille  la  peine  den  parier ,  notamment  parmy  1  In- 

faiTeïoferoy  attribuer  1'honneur  qntier  de  la  Viftoirc 
£  la  pauvre  troupe  Angloifede  1 6c*.  hommes,  

maïs 

en  laiffe  le  jugement  a  ceux  quien  pouyentdonner  
la 

cenfure a  moins  de  foubscon  depar tialite , j l  arfermeray 

feulement  que  les  Anglois  n'ont  rien  laiff
e  afaireau 

f efte  de  1'  Armee  que  de  fuivre  la  chafiè ;  Et  qu  on  na 

jamais  ouy  dire  que  par  un  ii  petit  nombre  
en  un  fonds 

indifferent,  duquel  le  feul  advantage eftoit le chois & 

le  bon  ufage  qui  s'enpouvoit  faire  fans  laide  
de  paifle 

oü  autre  inftrument,  oü  engin  de  fortification  
une 

Armee  ü  grande,  &  fi  vidomufe  comm' 
 avoit  efte 

celle  de  1'Archiducq  ayreftéfouftenue  en  
luiöe  conti* 

nuelle ,  &  fi  avant  confumée. 

Et  toutefois  la  Viaoire  euft  cfté  aur
yafTeurée,  a 

«? race  de  fe  retirer ,  devant  un  Ennemy 
 plus  fort)  11  ie 

fccoSrs  de  Cavaillerie  &  Infanterie 
 quej'avoisenvoye 

ÏSSSi  element.  1'un  des  deux,  faft  venu  plus 

'3 

Bpanb  op  hoop  ban  b'obertommna  miam  ferr  huZ 
aen|etten  /  en  ficlj  op  bc  frtanöbcUu  D   ö  '  m  ̂ 

wcc  mmiSfCtei?ÏS  ÖCÜ^°V  «»™OoetDceUec 
neer  gimaem  ,•  De  oberige  foe  hhenbcmetDe  niurht 

ÏÏTJT  [}u  bc(l  Dat  P  »'onöcn  m  o  %m    ? 
face  bataille/  toaechace  ©acnbelcn  bteben/  ür 

ff  OcD  te  betoegenen inpotfum SflSSm   be/l  m 
«en/ toant fpjette met  boo2t. 

u^?Pm  öoben  op  be  hoogten/  bichacrplacto pm  t  begin  oen  gehouöen  Ijabben  hregen  öoojbit miööel  een  üegaem  mit  om  te  fdjietcn  /  enblcbcn 
met  te  fto?t  in  fig  kim  acngaenöe  tod  te  ö2agcn.  ?5acc op  heerben  onfe  Cngelfcfje  örugoiniccljtcn  toebec 
uan  alle  hamen  en  metmeutoe  moeb  m'tgcbccbt. m  öe  25atatUe  feec  ölcinenberm!nöert3nnDcban toegen  öe  üeben  bietotbenflrnbbaecbanuugefon^ ben  toacen/  boomamelijftinjKufftctticren/  btcin 
üefe  plaetfen  ben  meeften  bienft  boen  /  toietb  boo* onfe  iKuiJftetten berb?ohen  /  en  ons  tëolb  bact  liaib 
op  acnfettenbe  beben  Ijaec  toijhben. 

<6?aef mautitfi  fienbe  be  fanen  in  foobantgen  (tact/ 
beeb  be  Bataille  en  ftace  öuiteep  boo?tfctten/  om 
eenproef  op  ben  löpanb  te  nemen  /  bte  fultiö  ftenbe/ 
fonbec  ecneenigcfctjoottebectoachtcn/  gantóbu 
b?often  en  uttijet  belb  toiecb  beeb^eben. 
^n  bit  iaeftc  treffen  toolgbe  th  niet  i  toant  ftenbe 

ben  goebenuitfïag  bien  be  fahen  op  be  fttanb  namen  / 
en  toctenbebat  mijne  bekeringen  in  't  berbolgcn  ban 
be  fëiccoue  tocl  nagebomen  fouben  tooien  /  foo  hou 
Ui  lieljtclnfi  giften  bat  be  moeielpfjeben  ban  bteti  badj 
ten  etnbe  toaeen  ;  en  bierhalben  begon  ih  üoo:  nnjn 
fclbentetoen  :  toant  getjeel  bien  tntboo:  niet  bec^ 
bonben  getoeefl  3ünbe/  en  net  bloeb  mp  uit  bierga^ 
ten  loopenbc/  nebcn^noeö  een  gebaeduneguaei  bic 
mp  langen tijt  bp  geülebenjjab/  foo  toasiftfeerftoafc 
en  fïaeu  getoo^ben. 

©e  löpanb  beclooc  meet  ban  120  ©acnbelen/  öet 
mee|te  beel ban  fön©oetboln  bleef  nciflagen/  maec 
feee  toeimge  ban  be  öuitecp.  Hen  onfe  5nbc  [jab  tjet 
nieW  te  bebieben  /  al  het  betlicjs  biel  op  be  «engel 
fehc/  ban  toelhe  ontrent  éoo.geboob  engequetft  toa- 
ren  /  onbee  be  felbe?  hopmannen  boot/  en  alle  be 
anberc  (behalben  tïocc)  geguetfl  /  be  meeflc  ban  nuj? 
ne  minber  örjjgo-beamptcn  toaren  foo  gegueft  /  nia 
boot. 

31»  't  oberige  ban  't  3lcger  toajj  geen  bcrlicö  bat berb/ient  genoemt  te  too?ben  /  infonberyeit  onbet 
het  ©oetbolft. 
3»  fou  be  bolHomcne  eere  ban  b'<öbertoinning Durben  toefclj?tjben  aenbe  geringe  benbe  «Ungelfclicn 

ban  ióoo.  mannen  /  maerihlaet het oirbeel aenbe 
gene  liiz  baer  ober  haerbonnitf  mogen  (irnüncn  met 
minber  tierbachtheit  ban  een3i)big  te  toefen,  gu  fal 
allcenigbebcfttgenbat  be  <Cngclfche  niet  oberig  gela- 

ten hebbenboo?  het  oberige  ban  'tïeger  altf  be  bluch; tenbe  te  Uerbölgen  ;  4cn  bat  men  noit  heeft  Ijooren 
feggen/  Datüooj  een  foo  felein  getal  in  een  enberfebü- 
iige  gronb  /  ban  toelne  liet  eemg  uoc:uecl  toao  ber- 
htei'mg  en  't  goet  gebanh  bat  men  baer  ban  hen  ne- 

men /  fonbec  't  behulp  ban  fcljopofanbergereeb- 
fcfiap  /  of  tocrïituig  ban  ©efting-bouto  /  een  foo 
grooten  en  foo  ̂ eegbaftigen  Heger  gelyB  bat  üc# 
2fierts(hertogö  gctoeefl  tó  /  fou  fijn  in  een  gebuung 
gebetht  onberhoubm  en  foo  berre  boenberfmclten. 

<en  nochtans  fou  be  ©ictorie  ooftalfoobcrfehcrt 

getoeefl  3ijn  /  enmetminbecberlieiefcnbcrtoyt(foo 
men  't  toooj  een  ongebal  cchenen  mag  /  bat  men  boo? 
een  (tecBfiec  aDpanb  getochen  ip)  mbien  bc  bpftant 
ban  fiuitecp  en  ©oettoolft  baec  ih  om  gefonben  Ijab  / 

quenr  ou  feulement  ̂ ^g^n'jzakcA^^^m  ban  btitt /  eerber  to onjK öchoimr 

p°erfLn°e^^^^  ^  *  *  "^  ™  ̂   ̂  
veux  chargcr  n'y  accufer  0f  allcenJg  een  ban  beibe  /  eerber  bp  ons  gehomen 

1  SaS  •  toaer  in  iö  nicmanb  totl  bclaften  noch  be^ 

fchiübigcn  /  maec  toet  be  boben  ober  te  grooten  on; 

iachtfaemïieit. 
* Uit 



*4 

Byvocgfclvan  Authent.  Stukken, 

Uk  Monde  van  den 

H.     W    Y     T    S, 
Belangende  de 

Slagh  van  Vlaenderen. 
V€nb?tgö  onber  ben  <tapitainnaeeröer«e/ Cotoncl  ̂ oratio  Beer  /  toieng  regement 

't  eerft  be  gallen  paffeerbe. 
J^p  bocln  bpnaatë  een  fantgperbutfmet  ? 

©enbeltf  /  De  mibbelfte  toert  gefcljoten  /  fp  toerben 
getyeben  tot  onber  fabeur  ban  een  gros?/  enalbaer 
abem  gefcljept  ftcbbcnbe  bzeben  toeber  begeenebie 
Den  geb?eben  tjabben  /  toecben  opnieutobeboebten 
engcfpcrttctlijKe  malen  tot  bat  fpentlp  toeber  na 
't  berbant  geraeftten  met  be  foo  mannen  geraept bolk  /  fraenbe  opeen^uin/  onber  ben  perfoon  ban 
^.  beet/  be  ©panbt  tegens  ober  op  een  anbere  ̂ utn/ 
cla  oucïjtenfce  fjet  bel  te  paffeten.  ontlijft  be  ©oant/ 
al  gemuite  ̂ panjaertoy  tre&&en  aen  /  1 200  ̂ terfe/ 
maer  liijgljen  nac  nare  abem  eer  fp  öoben  quanten  / 
b'onfe  bcrbjacfjtenfe  tot  batfe  fjanbtgemeen  toaren. 
&t  atfytstfte  ban  ttcn  ©panbt  begonnen  beblutftt/ 

bejj  b'onfe  baer  op  aen  ballen  /  en  fïaen'er  toel  ontrent Sootnbebellinge. 

<©nfe  fioopen  toaren  feleen  en  ban  ontrent  300. 

Daan. 3&e  ©panb  beelt  gemeenlüb  frjn  batr  in  bieren/ 
een  SSatafüon  bolant  boo?  uit :  abantgarbe/  bas 
taille  /  en  arrieregarbe  /bjtèofbierregementenm een  troep. 

€en  gebangen  B2engenbe  be  tijbing  ban  't  ffaen ber  Stootten  en  iJeeutom  bw?bt  boo2  ben  $?in$ 
geboben te boojfcöieten /  om  'tniet  nae  te  seggen. 

<®p  't  lefl  bergaberbe  ®t:t  een  gcosnan  ontrent 
if 00  mannen  en  toogfj  tot  aen  '0  ©?anb$  g^fcluit 
bat  berlaten  toas  /  baer  nae  te  rug  om  njti  <£rc.  tt 
brnben :  boeit  bernacfjt  eer  fjp  meer  bïienben  bant. 

^ijn  <£rc-  bernacïtt  ooft  in  't  #elt  binnen  ö$ duinen. 

Relaes  van  het 







Relaes  van  het  gepaffeerde  van 
den  Jacrc  1 5  66.  en  i  s 67.  in  Amftcrdam ,  te  plaatfen in  het  cerfte  Deel  van  de  bygevoegde  Stukken. p.  125.  Lm,  22.  van  de  tweede  Colom,  na  de 

woorden ,  by  my  ƒ .  Haever ,  en  in  de  Hifto- 
nefelvc,  2.  iv.p.z+s.Lin.  is  (177) 
na  de  woorden,  en gejlr aft  te  worden. 

€ïae$?  ban  \n  fteenc  i&  toeet  Dat  in  De 
troebele  tijt  in  öcn2jfaccc66  en  67  ge? 
fcijict  iov  en  Daer  in  bp  en  oberge- 
toeeft  ben  als?  ger  oepen  en  geo?Donncer  t 
ban  De  25uraecmee(ïeri5  en  50  ftaDen/ 
toaer  upt  men  binöcnaan/  upt  toat 
oo?facb  en  bebcl  ib  tot  alle  piaetfen 

rjebbe  moeten  oaen/  tot  bic  ban  Denicutoe  fieligie  en-- 
be  aen  ben  §1.  ban  252eDeroDe  /  enbe  be  rappo?ten 
ober  en  toeöer  ober  boen/  mt'të  Dat  mijn  peeren  en 2&urgermcefrer£  mijn  belooföc  te  inöcmneeren  /  en 
öacr  na  ooft  mn  inDcmnitic  onDcr  Dc&^tats  ̂ cgeï  ge- 
geben  ïjebbcnatëbicr  na  bertjaelt  to02t/fo  bat  men  niet 
en  mag  feggen  bat  in  t)et  tipt  mijn  fclben  Debben  gebaen 
ban  upt  bebeel  algboben/  baeromallesaenctoeltot 
onregbt  onöcr  be  gemeente  too?tberfp2jjt  enbe  bpfon* 
bet  bat  men  fept.    Die  het  volk  kan  neder  fetten ,  die 
kanfe  ooi:  weder  oprokken. 

3Jtem  ontrent  ̂ lacobi  foo  beeft  bc  cerfïe$2eDicatie 
begonnen  buptcu  3ïmftctbam  in  be  fiietbincfc  ofte  Daer 
ontrent/  en  ban  öacr  op  öeEaftaegeaftcr  berijm 
baneoftc^piberg. 

j  6  6.  1.  fjtcm  ontrent  ben  18. Sjugufti/fo  iffet  Dp  wurger; 
meeftecg  en  36  iftaöen/  in^mfterDamgcrefolbeect: 
bat  men  Uk  nicutoe  ̂ ebicante  nogö  Die$2eDicatie 
in  be  «&tat  niet  foube  laten  nomen/  en  batmen  bie 
ntetter  öaetfoubetoeberftaen/  bier  toe  toaren  oofe  5e; 
ner  toagbte  enbe  ojöonnancie  öp  mijn  peeren  gemaebt/ 
toaer  pber  nomen  foube  in  tijt  ban  noot. 

2|tem  be  2o.2i.22.3dugufh7  foobebiebberftaen 

aen  mijn  ïjeere  gcliomcn  /  batfe  in  De  ouöc  öcrfc 
De  25edDc  fro?mtJc/  cnDe  tciftont  to02öc  alle  öc 
^cbuttero  cp  be  jDart  boo2  't  ̂ taOtbupo  brrga Dcrt/  om  boo?  inbafie  te  berijoeöcn/en  bc  piaeto  te betoaren. 

2Item  npt  öitnacrgcnoemDci6DeCcöcIgcfp2or:n 
bic tli  mijn  peeren  De  23urgermectlcrenonbcr  Cort  cv 
fie  ïjebbe  obcrgelcbert  op  bcnlupDcn  begeerte  en  bcr 

foeb. 
*.  «Den  24.  3fugtiftp  ben  ib  ban  mijn  peeren  bc 

2Surgermccftcren  ontboöen  te  bomen  op  "t  ̂>tarjtl)upo 
Daer  ib  gehomen  ben/  mctftrent©20utócr  en  «Con- 

cert ftocloffe  /  Die  mebe  ontboöen  toaeren  /  en  fijn 
met  ons*  b2pcn/  gelijcb  in  öe  öamerbP  mijn  peeren geroepen  /  foo  Ijuft  De  23iirgcrmccflcr  Ploert 
j$arr  ontf  bcrbaclt/  boe  batfe  upt  Dibcrfc  piaetfen 
tijDingebaDOen  gebregen/öat  men  öc  öerben  en  fcloo- 
ftertfin  öe  öiberfc  piaetfen  fpolgceröc  enDcDc23ccI0cn 
gctl02int  too?Dcn/  en  DatDe#2icfïer$benDtcnfrnirt 
met  ïD?eöe  in  De  &er&emoghtcDocn/  nogboohniet 
met  ©?eDe  met  bet  Sacrament  mogten  langs  frract 
gaen/  en  bat  ben  öe  nieutoe$2eOicatic  al  onteer  bcr- 
fp?apenöe  toatfmetgetoelt  enöe  Defegelütbc  tooo2öen 

meer» 25egerenöe  Dier  onjS  aöbijö  op/  bat  men  be  gemeente 
mogbte  te  b2ebcn  {tellen/  op  Dat  niet  meer  fulrmgc^ 
feljiebe  alsl  top  Daegïj.tf  te  booren  in  be  ouöc  üerbe  ge- 
ften  baDDen/  enbe  bat  geen  bo?ber  inbafie  in  fclooftcrss 
mogljteöcfcbicöcn. 

^ier  op  ïKb  ib  mijn  J^eere  gcanttooo2t  /  alö  ie  ou 

i<)4  6. 

bat  be  Cloofleren  enbe^erbenboo?  be  25uegermeeftcr  fle  ban  hik  tocfcnöe  bat  Defe  fabe  bnptcn  mijn  bcrflant 
Stllbcrt  Matx  getoaerfcfjont  toaren  om  tjun  licbe  gocbe  toajS  /  enöe  Dat  mijn  peeren  öacr  fulr  in  Doen  moglite 
te  bluebten  /  toaec  boo?  beel  uit  be  Ijloofteren  enöe 
l&crhe  geblugbt  too?Den/  enbe  00b  groot  berbae|t* 
Dept  enbe  ber|ïö2icbingfie  in  be^tatbjogïite. 

2.  g[tembenz3.5fiigu(ti/  naDemiDDagbonöerbe 
©efpee  ofte  foo  b2ae  De  ©efper  upt  toaöfooto02Den 
be  25eeIDen  in  be  oübc  &cr&  gejtonnt  /  atë  eenigc  nogb 
beftgb  toaren  (jen  goet  baer  upt  te  blugbten/  mceft 
banonbebent  ©olb  foo  mcnfijöt/  enöe  too?öen  öacr 
na  b^  be  «^cfjout  ecmge  25o?gerss  en  ̂ cbuttcrtf  tocöer 
uptbe  öerbcgeb2eben. 

"  Stem  toat  bier  buptcn  gefcDiet  ijS  entoeet  ib  niet  / toant  ib  baer  niet  getoecjt  fp. 
gjtcm  na  mijn  ontöout/  foo  bebbcöe2502gcrme- 

fterö  ontrent  öe  18.  SHiigiitïp  be  ?  ̂cbutterpen  boen 
toergaberen/  enbe  bebben  öe  «gcDuttcrg  ben  lupöcn 
O2öonnanci  bier  ober  boojgebouöen  /  enöe  ban  bc 

^cïjutterö  berfogijt  fulr  mebe  te  toillcn  onöcr- 
bouöcn  /  bat  bp  be  «jScbutteries  mebe  geacc02öecrt 
too?öe.  ^ 

§tem  Dier  af  acte  ban  bout  geen  Datum  $0.  r.  en- 
be nocb  een  acte  550, 2.  ban  ben  26.  SJugufïo  to02t  ban 

tk  ban  be  ïfêagbt  bermaebt. 

gtem  2 1 .  Sïugnfï p  ben  ib  bp  be  2&02gcrmeeficr$  ont- 
boöen te  bomen  op  't  &tabtftup0  op  2  uuren  na  De 

miDDagb/  i^  meenDe  DeCapitijnenbanDc^cDuttC' 
rp  mcDe  ontboDcn  toaren  /  Daer  ib  gebomen  ben  in  öc 
groote  ̂ ebepenö  Kamer/  alöaer  gefpjoben  to02öc 

ban  öe  bergaöeringe  uk  Bern  in  be  oubcl^crb  bcrgaci^ 
be/  enbe  alöaer  ftaenöe  in  öe  jftamcri.3  öetpöingb 

alss  liet  bun  lieöcn  o?boo?  Dogtjte  gcöaen/  toant  fnöc 
iKagifïraet  toaeren 

Hier  op  beeft  De  25urgcnnceflcr  Hlbcrt  .marr ' 
tocDer  tot  onö  gefept  /  Dat  mijn  peeren  begecröe  Dat 
tou  ineen  üamcr  fouDc  gacn  /  enöe  ono  öacr  toat  op 
beraöen/  enöe  öat  top  onis  goet  önncbe  öacr  op  fouDni 

5eggcn/  toantDaertoa^  peiicuium  inMora. 
ï|icr  op  upt  De  lüamcr  gacnöc  /  firn  top  ban  ̂ taötct 

25ooöc  in  t  (€oo2ntjc  gclcnt  /  Dat  Icöigb  toao  o\v.  ai 
Daer  met  malbanDeren  te  fp2eclienomiiujnl)caeic anttooo?Den.  .  ̂   v  ,  .. 

<gn  alDaer  met  ontf  D2pcn  in  'tCooiwjc  fïinöe ,  bcbbcti 
top  De  tooo2Den  ban  De  23urflcnucc|lcrcn  enöe  tijding: 
met  malbanDeren  oberlcnt  /  cnöc  Uur  infccibcifla 
aen  fïinöe  /  enöe  (;cbl)cn  top  geen  anttooo:t  toeten  te 

bcDenben/  enDc  bn  ontf  fclben  befloten'  om  mun  l)ee 
re  onDcr<Co2rccticteb2agcn  ofmefulr  lm  p:ol)ific 

Dcöe/  alö  öat  men  fclbe  öe  23eclöe  nf  fette '  cu  öc 
öerbe  toe  bidt  enöe  Dtcrgclnrbc  toner  un  De  Docgli 

raDe  anDeröin  boo2fien  too:Den,  en  befloten  ooit  tin»'* 
te  gacn  fonber  eeninlj  anttooo2t  mun  ï)c:rcn  te  geben  f 
Dan  Dat  ton  on.o  Dié  naglit  Daer  op  fouöen  bcraDcn  /  of 

top  toat  betcrö  honDen  bcDenben. 
Wem  m  Doen  afgacnDc ,  Hebben munOccrm op 

onö  begeert  Dat  top  togb'.ömo:gcnöb:oeg!iono  a 
tooojt  ut  béngen  fouDen/  toant  Daer  toao  rcriculum 

m  «Ttem  mijn  Deercn  nebben  ontf  00b  beboïen  Dat  ton 

tegcit  pemant  fouDen  te  bennen  geben  Datfe  tegen  
onö 

3C 

ge- 



Rclaes  van  het  gepaffecrd< 

gcfcpt  Dabben  /  om  met  niemant  boo?bcr  te  beraben  / 1  De  2$U2aei  mcefteren  en  j  6  ftaben  obergcgcbenBabbe/ 
üacrom  top  ooft  met  niemanöt  baer  af  gefpjoonciti  enbe  pet  $lbertfïteaI?;2Surgermeéfter  ontfangen 

Rebben.  | toiï?  /  toaer  «i  teft'  berfoefcenbe  toa?  bo?ber  inbemtute gtem  op  bic  Conclufïc  Dier  booren  ban  on?  typen  \  ban  bena  bato  ban  ben  2.  ap2tl  /  2Cnno  67.  foo  i?  mijn 
neb  ift '?abont?  bit  op  een  Ceelftengefet  tot  memorie /<3©ijf  tot  Wteit  $®m  getoeeft/  om  erpebicteban 
om  onber  Coterie  mijn  peeren  te  b?agen/  enbe  i?  mijn  rcnue(t/  foo  Beeft  SUlbert  jjfêarr  Baer  berBaclt 
jjet  imjout  na  mijn  ontftout  op  bc  tooo2be  ban  De  Doe  bat  in  een  CeeUtt  ban  toegen  berConfiftorie  enbe 
2502gamee|ter  ?l  Ibcrt  jiföarr  alDu?  gefcljjebcn.         '  ,&cDuttcr?  gebjogijt  Ijaöbe  al?  een  berfoeft baerftoae* 

vigljept  tntoatf/ enbealfooiRt'^nttoevpentoajSöeeft «Dat  mijn  peeren  bc  25cclbc  in  be  feerfte  beben  affet- 
ten  /  bat  men  be  &erfte  bebe  toe  fïupten  /  fonber  öienft 
baer  in  te  boen/  bat  men  be  p?cbicatie  b?pbnpten 
bcr  ̂ tabt  liet  gcfcDiebcn/  enbe  bpontoebcc  in  be 
3i!cue&erH. 

<0>at  bic  begeerbe  foube  in  fijn  fieftte  een  goetpjje* 
fier  ofte  $)?ebtcant  mogen  laten  bp  Bern  homen 

mnn  3Bijf  mijn  fulr  ontboben. 

i$iec  opöeb  in  atmertlBarrgefonbencenfcïm'fte* lijft  betoij?/  tn  toat  manieren  ift  bat  Ceelftcn  Babbe 
bonen  geb?ogfjt/  te  toeten  al?  in  j.  2Ccticul  Uier  boo? 
berDaeït  /  ötcc  op  anttooojbe  Sïlbertnaarr/  Dem  ftont 
toei  boo?  bat  mijn  t^eere  mijn  aen  eenige  ban  be^cfjut- 

<Dat  men  be  $2icfter?  in  (iiltemet  Bet  ̂ acrement  terep  Ijabben  gefonben/  enbe  in  foube  ooft  niet  anber? 
50tibe  laten  gaen  bp  be3ieften.  « feggen  /  ofte  ift  foube  baer  in  laft  mebe  nomen  /  al 

€nbe  bit  alfoo  gebaen  fijnbe/  bat  men  Op  (terne  Doetoel  DP  mp  foo  beel  niet  Doo?be  te  feggen/  banift 
Conbtrie  fonbe  berbieben  bat  niemant  in  eenige  fcerfte ,  foube  ïjem  fulrfcD2jftelncfe3enben  ban  mijn  Danbtfoa 
ofte  itfooftcr?  foube  mogen  feftabe  boen/  nogft  bat  ( foube  in  baer  ban  geen  laft  banftrijgen 
niemanbt  ben  een  ben  anDer  foube  mogen  bertoijten/ 
bit  ooft  tot  battcr  bp  be  Con.  |Baj.  enbe  generale 
Staten  b02bcr  in  boo2fien  foube  too?ben/  bat  men 
Doopte  fecr  ft02t  gcfcljieben  foube. 

gjtcm  be  reben  ban  bit  Cecitje  /  &  getoeeft  om  met 

in  ftaet  met  Rapenen  toeberteftaen/  in'teerftcfoo toa?  ïjet  bn  23urgermeefteren  en  36.  naben  befïooten  / 
al?  in  't  SCrticul  Dier  boo? 

(€en  anberen  foo  en  to02ben  op  ben  20. ti,  22. 3Cu- 
guftp  al?  be  toacrfcUoutoinge  aen  Cloofter?  en  ©er* 
«en  gebaen  too?be  ■,  geen  tegentoecr met  bewapenen 
nogD  toagDt  gebaen  na  bat  j  .  2Crt 

<€en  berben  /  batte  25urgccmeeitec  lilbert  JBarr  / 

onö  baecna  af  berftaelbe  banbe  o?b2e  onbet*  be  gemeen- 
te  te  (tellen/  foo  bat  top  niet  nonben  bebenlien/  an- 
Dersf  ban  mijn  peeren  onbecCojrectie  al^  bobcn  fulr  te 
blagen  /  enbe  (tont  Mp  mijn  J^eece  te  boen  /  al.*  Dun  ite 
ïiengoetbogljt. 

2Btem  ben  2  s  3Cugu(tp'^mo2gen!S  ontrent  8  uurren/ i$f  een  ̂ tabtg  25obe  tot  mijnent  genomen/  om  bp  mijn 

peeren  te  Hoornen/  om  ons1  anttooo?t  in  te  brengen  / 
fieb  i&  bit  Ceelfte  mebe  genomen/  meenbe  Strenbt 
25outoer  en  <2gbett  üïoeloffe  baer  te  binben/  üieib 
öaer  niet  gebonben  Ijebbe  ban  eenige  anbere25o?ger£ 

met  mijn  peeren  fp?eelienbe  /  in  meen  fjet  toajS  J^oppe- 
facit;  enbe  alfo  mijn  peeren  on?  na  bebolen  Dabben  niet 
met  eenige  2502ger?S  ban  befe3ae«etefp?ee&en/  foo 
fieb  ife  ooft  monbelingö  niet  baer  af  berben  behalen 
in  p?efentic  ban  anberen  /  ban  tjebbe  bit  Ceelfte  bat  ili 
alfoo  onber  C02rerie  ge(teltöabbeomteb2agen/  be 
25urgermee(ter  bie  ift  meen  ̂ an  €laef5.  ban  ̂ oppeü 

toaoy  gebaen  /  baer  in  't  ftojt  3cggi?nbe  bat  top  mnn 
3|ecregeen  anber  anttooo^t  toi(tcn  te  geben  /  ban  mijn 
lleere  mocljte  baer  in  boen  ató  fietsen  goet  bogljte  /en 
altf  mijn  ̂ eere  fulr  toilbe  boen  /  foube  top  menen 
batte  2öo?ger0  toel  30ube  baer  mebe  te b2ebe  toefen/ 
enbe  ijabben  geen  reebe  om  eenigD  guaet  of  fpoliaeffe 
te  boen. 

gitem  öu0  i$l}tt  (Tot  ban  bit  Ceelfte  bat  mnn  ̂ eere 
geen  reben  nebben  nogn  bcijooren  te  feggen  bat  top 
boo2  on*  abbtjg  ïjebbe  gegeben/  ban  al?  een  3impel 
bjaègl)  onber  Co?rercie. 

31tem  in  toat  manieren  bit  Ceelfte  ban  bc  25urger- 
mcc(ter  onber  be  $6.  föaben  bertoont  i?  /  toeetift  niet/ 
ban  ift  berltae  bat  onber  bit  Ceelfte  (taet  bp  |Br. 

5pranö  fijn  öanbt/  bit  Confcnteeren  25urgcrmee(te- 
rencn^.öaben 
^tem  ftoe  befefaftebo?ber  onber  be  ̂ clmtterp  ofte 

<©it  Jiorenbe  bat  men  een  openbaer  logen  ban  mijn 
in  fcö?ift  begcerbe  /  ïjtb  ift  guabe  p?efomtie  genomen/ 
enbe  t>b&cfulr  niet  toillen  boen  om  tegen  betoaeröept 
te  feggen  of  tefenben/  toaeruptiftbermoebebejaet 
op  mp  gecomen  $  /  enbe  en  tënict  te  min  bagelir  on- 

ber bc  25o?ger0  ban  bit  Ceelfte  ber(tropt. 
fjtem  nnm  67.  ontrent  be  4  <©ctober  ficeft  H9ee(ter 

%nb2icft  ̂ irr  tegen  Ciae?  <©ircftö©erljoef  gefept  of 
in  fijn  p?efentie/  boen  ift  be  Ceebel  ban  mijn  abbjjg 
onber  co?rerie  fjabbe  in  ben  ftaet  geb?ogDt  /  boen  fou* 
be  ift  baer  bp  ijebbe  giefept  tegen  25urgermee(teren/fiet 
befe  Heligie  toiinu  fijnboo?tgancft  ijebben  /  ban  öeeft 
toel  ober  20.  garen  tn  mijn  öup?  getoee(t/  en  Biet 
foube  toel  ban  eenige  ban  bc  36.  fiaben  certificatie  af 
gebaen  toerben. 

^ier  upt  magf)  men  fien  fjoe  balfcBelijcft  bat  em 
faebemet  een  logen  bertyapt  too?t  /  enbe  onber  be  lup- 
ben  boo?  be  toaeröept  berfjaelt  too?t/  men  fal  nfct 
anber?  bebinben  bp  be  25o?germee(ter  3lan  Claefe 
ban  ̂ oppe/  bic  ift  be  Ceebel  ïjeb  ober  anttooo?tbatt 
bic  reben  fuer  booi  tn  't  3.  2Crticul  berDaeït  benz5» 
»ugu(ïpgefept. 

3tem  aengaenbe  bat  ift  tegen  eenige  ban  be35ur* 

germee(ter?  gefept  ö^ftbe/i?  gefcfiiet  in  't  (€oo^nt/e 
boo?  25o?germee(ter?  ben  12.  «Dctober/  al?  Bier  na 
in  't  i  o.  mtitixl  bermaent  baer  2&oigermeefter  Coptf 
bp  toa?* 

3Item  B«c  bolgen  3eftere2Bctebiebermelbe  ban  fe- 
ftere  aengeben  aen  mijn  ïfeeren  /  enbe  ooeft  ban  eenige 
perfoonen  uptgefonben  /  bic  bebe  berfoeftinge  ban 
eenige  goebe  mibbelenombe^cButterije/  betoelcne 
mijn  ̂ eere  5efett*3tU'tiftelBebbeobcrgelebert/  toaec op  fcljijnt  bic  o?binantie  ben  26.  luguftp  gemaeftt 

i?. 

Stem  een  %ttc  5S0. 2.battben  15.  Hugu(rp  bic  ban 
't  boo2fcl)?eben  tycebt  fp?eecftt;  noclj  j  2Ccte  ban  ̂ 0. 2. 
fulr  bat  foo  't  ban  nooben  i?  meen  toel  binben  fal/  toie bic  ̂ erfoonen  fijn  ofte  getoeeft  Bebben/  baer  fufeje 
mebe  i^ibp  mijn^eeregeöanbelt/  toant  ift  nopt  baec 
bp  fp  getoee(t  ai?  in  't  ?.  blat  Bier  boo?  berDaeït. Stem  i?  immer?  notoo?  /  toaer  bat  ift  tn  bit  €ctlto 
anber?  ban  't  belicben  ban  mijn  ̂ eereBabbegeDan* 
belt/  ofte  bat  ift  in  't  oberleberen  ban  bien  foube  ge* fept  Bebben  /  al?  ,ïlöee(ter  ̂ enb?ic  Bier  boo?  bermaent 
heeft  1  foo  foubt  immer?  jeer  nuanjeft  ban  mijn  èeere 
be  25ii2germeettcren  en  36.  Saben  fijn  gebaen/  enbe 
tegen  Ben  lieber  €cb  bat  fp  mijn  in  ?  bagenbaernae 
foubcn  gecooren  Bebben  /  enbe  gcratificeertBebbe  boo; 

SSoigcrpe  bermaent  i?  ofte  boo?  toten  en  toeetift  niet  een  ban  be  beguaemfteperfoonen  bic  onber  be  6  $er- 
toant  ift  ficftelncft  tljup?  toa?  gegaen  /  en  met  bp  befoonen  bic  upt  be^cButtcrp  gecooren  toaren/  ai?  in 

Schutter?  ofte  op  be  piaet?  getoeeft  ben  /  al?  't  onber  j  't  j*  §Crtiftel  Bier  na  berljaelt  /  en  bat  mijn  J|eere  baer be  ,§cl)utter?  i?  bermaent  enbe  geacco?tmt  /  bat  foo  en  boben  BennocBacte  ban  inbemnite  gegebenlieb* 
't  noot  i?  fait  toel  bebonben  to02ben.|  1  ben  /  en  bebaneften  ban  alle  mijn  befonge  al?  biijcftt 
gtem  memorie  ban  batiftgeftoo?tBebbe/  Boe  bat  per  acte  $0. 3- 

bit  Ceelften  Bier  boo?f5  berbupt  tegen  be  toaer*     ̂ tem  ban  be  eerfte  fBrtifiel  ben  26.  2fuguftp  bp 
Bept  tot  mijn  bclaftinge  onber  be  JBet  enbe  2502gerije  (Crompette  uptgeroenen. 
berftrout  i?.  4-  3tem  foo  fijn upt*r roepen  fefter  9drtiftel  geo2bon- 

2;tem  ftnno  68.  in  <©ctober  al?iftmijnreaue(tan  neert  tot  rnft  enbe  eenb;acfit/  entcomalletommoctc '  in 



in  dejaerenr5  66.  en  i 
m  be  ̂ taöt  te  berDoeDe  bp  De  25urgermccfteren  en 
36.  batten  met  aDbijg  ban  be  ̂ cDutterp  gr-macht blyclientrc  bp  De  acte  tuier  af  fijnbe. 

3?tem  ben  28.  ̂ uguflp  aloin  eeeft  gecoren  toatfban 
De  6  ̂erfoonen/  aio  m  't  ̂ ticulbcrclacrtftaet/ foo  tsÈ  mijn  een  Copijc  enDe  acte  tot  ̂ taöt -25ocli  ne^ Dacn/  om  onsuia  te  reguleren  ban  De  3icticiiletibQQ2= 
fcljjeben  enöe  öoubt  in  't  eerfl/  Hoc  Datmnnltec berfocljt  Debben/  aen  eenige  ban  be  ̂ eïjutterp  om 
ruft  enbe  b?ebe  te  mogen  Douben  /  binnen  Defer  &ttbe 
om  te  aDbtferen  eenige  goebemiDDelenmit  te  «gtD»^ 
tenje/  enbe  bat  be  felbe  ̂ cljuttcröbeïïaDeobergc: 
lebert  Debben  seefcer  Irticul/  toclcne  28rticul  nu)n 
Heere  gebifiteert  Debbcnbc/gere(blbecrtDcbucnaiODe acte  boo?t  mebe  brengt  $0. 2. 

3[tem  nogD  Deb  tn  een  acte  ban  ben  28.  3Cugiifrp 
$0. 4-bie  rnyn  gebaen  iö  al#  een  ban  be  6  perfonen  om 
onjs  na  te  ricljten/  enbe  too?be  ban  be  2&02gecmec(ter 
•fllbsrt  IBarcr/op  't  &rabtDup$  be  ̂ cljutteco  boo?gc* lefeti/  öet  itrtjout  to  batte  25o?gemee(ler  Sfllbert  Höarcjc 
op  't  «gtabtijupö  gecomen/  baer  allebeCapitepnen enbe  be  Capttepnenban  be  ̂ cbutterp  bergabect  toa^ 
ren/ban  niet  ia  fepbe  nvt  Dart/en  batfe  alle  geaccojöeert 
Debben  in  Defe  naboigenbe  $ointen  /  in  't  eerft  bat  nie^ manbteenigc  SöeelDe  groot  of  ftlcpn  bcfcDabige  fal/ 
ten  anbercu  bat  niemant  bpbaguc  ofte  bpnacljte  ban 
be  toacïjt  foube  mogen  bcctrecncii/  fonbec  Confent ban  be  ober  €^pitcpi\et\. 

^ier  geeft  onö  be  2&02germee(ïer  SMbertlBaccr/ 
be  naem  ban  be  ober  Capïtepnen  tegen  be  o?bonnancie 
DaegDö  te  booren  ofte  op  be  felbe  baglj  gemaect  /  toant 
top  anbersS  niet  toaren  geo?bonneert  ban  be  fafteofte 
gnefiic  bic  foube  mogen  comen  oberbiagen  /  atë  in 
t  f.  2firticulDternabecDaelt. 
%  tem  upt  befe  acte  fcDtjnt  toe!  bat  alle  be  ̂ cDuttersf 

tn  be  o^aonnancieban  be  3f  rticulen  Dier  bobenben  28. 
SCugujtp  uitgeroepen  niet  moeten  geconcenteertDefc 
Den/  ofte  bat  fp  boen  op  te  lEarctnictgctoeeftfnn/ 
ianöec0  toaert  noDelooo"  toeber  te  confenteren  geen 25eelDe  te  befcDabige/  ban  DoeDer  om  i£  en  toeetife 
nocD  be  recDte  grom  niet/  baer  ftaet  recDt  te  be- 
hagen. 

Sltem  upt  bepbe  bie  acten$o.  2.  blijcnt  ofte  foube 
fcDnnen  batte  Bojgermeefter  3Clbert|fêarcr  mijn  Ce- 
öel  Cjiiaujcn  aen  ben  ftaebtljeeftobergebjocDt/  enbe 
tn  fulcfce  fojme  aio  tjp  tegen  mp  gefept  Deeft  /  bat  in  be 
Cebel  ban  toegen  be  Confiftorie  ofte  ̂ $cDWtecp  foube 
ïjobengebiacDt  öebbw. 

^fte  mijn  ̂ eere  moeten  eenige  aen  De&cDuttccije 
gefonben  Debben  /  bie  mijn  peeren  een  anttooo?t  en  fe- 
«ere  airticul  geb?ocDt  Debbe  bolgenbe  beacte/  toant 
mijn  Cebel  in  geen  anbec  manier  bobengcbjocDt  is?/ 
ban  Dier  boo?  in  'ts.tfrtioilbermaentuptbemonDt 
ban31Ibert3|fêarcr.  M  ■    ̂  

g[tem  be  23o?germeefter  3lan€laef5  foppen/ 10 
in  't  uptroepen  ben  z6.  %i\qu\ïp  bp  be  trompetter  ge* 
gaen.  2Ultf  be  ̂ ecretariief  uptgeroepen  Beeft  bk  mijn 
te  moet  is  gecomen  bp  ftuttenbo^clj/baer  after  aenglje- 
boleïjt  fijn  /  2Crent  25outoer  enbe  €gbert  «oeloffe 
baer  mebe  iü  oock  booit  geboiöDt  öen  w«  eenige 
anberen.  n  ̂   , . 

Item  van  de  Elexie  van  de  6  Perfoonen,  tot  elcke 

Schutteriie2.waertoediegecooren2ijn. 

f.  Item  De  27.  ofte  28.3flugufïp  foo  10  bp  goetbunc* 
ucn  ban  De 25o?germeefters enöe  36.ï!abe mtt  abbg* 
fen  ban  De  ̂ cljutterp  geoiDonneert  /  te  Rtefen  upt  elcfte 
,§cnuttecije  2.  ban  De  b?eefaemfle  enDe  bcguaemfte 
Scnutter^/  enbe  Dit  om  bp  yenlupDen  m  mibbclaerö 

gcrappozteert  fouDe  tooiben  ober  bpbe  3ijDe/tutTclten  De 
V2gerie/  enDe  Die  Dan  De  ̂ ieutoe  Religie  ban  alle 
mcïie  Die  hem  boo2  comen  fouDen  /  om  alfoo  mtnDer 

oberloop  ban  De  gcbcele  gemeente  boo?  De  25o?gcrmee; 
fleren  te  manen/  after  bolgenbe  Defe  oiDonnantie  foo 
fnn  gecoren  bp  allen  en  De  gemene  (temmen  ban  alle  De 

Capuepnen  ban  be  ̂ cljuttenje  /  enbe  Daer  na 1  bpbe 

^ojgcrmeeller^  en   36.  «aben  geapp?obeert/  te 

to1tnW  25oeleffen  enDe^bjiaenpauto  totte  oube 

567.InAmftcrdam.  5 ^cljuttccue;  darmen  noöcnüo^gcnöe  Clacó  iimrifx 

31tim  mu  Dcfe  clcvnc  foo  fijn  top  niet  te  i.»,«Dmnc- bJeep  om  fnïjc  te  Doen/  ten  toaer  EttnSnSSm& 2t.ogcunecftcr0  en  ,6.  flaöen  m  üelooföe  ba  1  af teniDcmnercn  banalftilclie  befonge  aio  tm  uit  Cr,  r  it ban  Dit  officie  boen  foube  moeten  öatm, i,K  « belooft  Ijebben/  enbe  l,eübcn  Du  off,™ a  Z mi  b 
bW  moeten  aennemen.  ü  r J^ier  upt  blijcht  tmmcre  notoo2öatmenonötotoni recljtDeeftoberCapttepnengenocnu/enbeDtTu  cro^ Der  De  gmteente  berjtropt  Ijeeft  altf  «Iben  l\ircr  / Den  28.  SCuguftp  m  be  acte^o.4.gcDncni  eef rtcScn Die  boo2fcl)2cbe  o^bonnancte  baagoFcbor ̂ ^nn cmacri 

enbe  baer  Ijp  felfo  25o2gemeefrer  toaö.         ocmacent 6.  gjtcm  foo  b?ae  bic  fttttod  bm  z6.  atigiiftn  tipt* geroepen  toaö  /  foo  fynber  bagclijcr  beel  troebelen  de* toeeft  onber  be  gemeente  /  b  een  tegen  b'anbcr  om befe  Irticulen  te  onbcrljouDen/  foo  bat  top  Danclnrr groot  oberloop  cteegen  ban  De  gemeente/  bic  crircr 
|clijcüfepDe/top  toacren  baer  toe  gcojbocnccrt  bcnlup^ ben  aengebenbe/om  aen  mijn  ̂ eerc  bc2502gcmcctteicn 
ober  te  blagen  enbe  te  rapp02teren  /  enbe  aló  fp  bP  mnn l^eere  quamen/  toosben  aen  ono  geremobeert  om  De moepte  ontflagen  te  fnn/  enöe Ijoctocl ifi biclunncl De 
gemeente  met  aller  naerfticljept  beimacnDc  Dat  ötc 
ICiticulen  alfo  in  effecte  niet  te  beeftacn  toaren/  om 
Dat  men  alfoo  gcijeclfouDe  moeten  onDcrljouDen/  Dan 
Dat  öet  om  betero  toil  gljefcDiebe  toao  bp  p2obi)fic/  enbe 
bat  Den  bpgelijchDoojbe te laeten genoegen/  aloliPin 
't  ftjne  biijben  moclju/  foo  bebbm  't  beel  alfoo  niet toillen  berfiaen/  ban  boilbe  bat  men  fulcr  aio  geo2bon^ 
neerten  uptgeroepen  toaö/  in  effecte  foube  onberijou- 
ben  fonber  baer  af  ofte  toe  te  boen/  enbeljier  toe  toa* 

ontf  een  acte  upt't<§tat.ö-25oe&  gegeben  baer  top  on'0 na  fouben  reguleren  ban  be  2Crticuicnbe  26.  Kngu|lp 
uitgeroepen  /  bic  m'etom  Die  toeDer  te  ftaen  Dan  te  on- 
DecijouDen. gitem  alfoo  Det  oberloop  ban  be  gemeente  feec 
groot  aen  onfe  6  perfoonen  toojöe/ bie  beel  (louter  tot 
ontfalöte  boren  totte  2502germeefïcrcn  toaren  te  gaen/ 
foo  i£  Ijet  bp  ons*  6  $crfonen  bcffoten/  bat  men  een 
ban  be  6  foube  betfeiefen/  omaltijtDettooojtteDoen 
om  Die  rapojten  ober  te  bjagen  aen  be  2302germce(ter 

ofte  «^cljutterp  baer  't  te  boen  foube  fnn/  toaer  toe  in al$  beoubtffe  gecoren  toojbe/  baerommee(taltijtDet 

tooojbt  bp  mp  io  gebaen. fjtem  in  toatpericule  en  Baet  top  boo?  bit  officie  ge= 
comen  fijn  onber  be  gemeente  (ïaettoel  te  bebensen  /  eit 
bat  om  bat  top  niet  altöttoillicf)  toaren  alle  fafcen  ban 
een  pgelijcn  bie  onö  te  booten  gelept  tooien/  cnonö 
onnobiclj  DocDt  nieten  toilDe  rapporteren. 
^tem  Ö^t  (tact  oocntoel  te  beDencnen  bat  mijn  pee- 

ren al£  boen  bet  pacn  ban  Denlnpbenljaio  cp  oirögc- 
leclit  tjebben/  enbe  toaer  beel  beljoo2ujcncr  gttoeefl 
tot  meerber  ontficö  bat  fp  alö  be  naagi(rraet  fcifo  ijaD- 

De  geDaen» 5|tem  in  fomma  Doe  Dat  top  ong  tn  Dit  officie  geDia^ 
gen  hebbm/  enDe  tot  alle  paetfen  Debben  moeten 
gaen/  Daer  top  toe  berfocDt  fün  getoeeft  ofte  ban  110* 
ben  io  getoee(t/  blpcfct  immerö  toel  bpDe  acte  ban  m- 
Demnite  ban  2Cnno  67.  Den  2. 1Cp2tl  #0.  h  4.  ban  mijn 
jaeeren  De  -2502germee(terö  0110  gegeben/  toaer  in  mijn 
peeren  on.0  Doocljgelpcn  bebanclienenbebelobente  m- bemneeren»  „    ̂   ,       _,_,   _    _ 
gtem  boo?  mijn  p?ibe  ̂ erfoon  blijct  bp  Ds 

certificatie  ban  «rent  €o?nelif5.  Cool  o3afiliuptf 

jÜBeeder/  De  meDe  een  ban  De  6  perfoonen  10  gc^ toeeft 

^tem  bier  toe  macïj  men  fitn  enbe  berffaen  met  toat 
reben  fte  ban  be  ©et  onber  be  gemeente  berffropt 
nebben  en  nocD  ber(tropen  /  bat  die  de  gemeente  kan 

neder  fetten  en  (lillen,  die  canle  ook  weder  oprocke- 
nen  aenaéficn  top  niet  upt  onO  felben  gebaen  Ijebben  / 

baiuiPt  bcbel  en  op  officie  al*  Dier  men/  baer  af 
ono  belooft  iO  te  inbemnecren ,  enbe  bcbantht  |yn  alö 

uoben  berDaelt  onber  D«  fegel  ban  De  &tabt. 



Item  van  't  Accoort  van  de  Minbroers 
leden  September  mit  feker  Articul. 
mm\  alfoo  De  cerfre  ojbonnantie  De  t$A  ̂ uguffp 

geittaefet  toa^opgoebe  Doop  Die  j§taDtingoeDeb?eDe 
te  fniibe/  rotter  congé  o^öonnantie  ban  De  ̂ oogbea* 
Uett  romen  fouöe/  enD?  niet  en  guam  /  foo  ftjnOec  Da- 

ncUjcjc'  bed  cri  bieberfclji!  rjjDmgen  gecomen  Darmen  op 
mfèere-plaetfcn  Kcrhcn  timrnerDc  boo?  Die  Dan  De 
Jjicütoc  iteltgte  /  entre  ooeft  too?be  De  beroerte  trage- 

ïijf  grootec  in  De^iaDt  ban  D'eenfnDe  om  bat  De  hee- 
ften 0cffoéenölcbcnfonöcr  ötcuft  /  enDe  ban  De  anDer 

fpé/  omimibeDoobcteuegrabeninbeïierRe/  enDe 
toilöe  D*:  cerfre  ojDonnantie  niet  a^lacn  fonber  een 
ücrfc  boo?  Ijenïupöen  te  Ijebbcn/  foo  bat  op  Den2é. 
September  öe  riitope  in  De  jiBintoocDerg&ercftgc; 
fetjtet  tó  m  :efl  uan  onbeftent  bjemt  ©oleft  /  foo  in  nee- 
ftaen  ïieoDe  uit  öe  monbtban  be25urgermeefler  Co?* 
neliö  ̂ acopö  2S20utoer  Die  Daer  mit  eenige  2Ö0?ger£ 

enDe^cDwteré  toas"  gegaen/om  't  Cloofler  te  reDDen. 
©fei*  tipt  bolglj&e  teeftonbt  toeDer  eengroot  remoer 

onbee  De  gemeente/  Die  toilDe  een  fécr&Bebbenboo? 
Die  ban  De  ̂ ieutoe  Religie/  om  Denerceccitieenbe 
DooDe  te  DegraUen/  fiiec  op  fieöbeDieban  De  Religie 
felbe  een  regueflacn  De  ̂ urgermeefleren  en  36  föaben 
obergegeben/  om  fenere  Q2bonnantie  te  maften  /  om 
alle  peritulen  enöe  Dloetflo?tinge  te  becDoebe/  Datte 
&erfte  toeber  fouDe  geopent  too?Den  /  en  De  Dienfl  Daer 
toeöerom  geDaen  fouDe  toojDen  /  foo  tffer  be  leflen 
September  toeber  een  |$tcutoe  ojDonnantie  gemaert/ 

enöe  Èö'iöé  üvaa  toegeroepen  om  De  gemeente  te  (lil* 
len/  enöetoójbe  in  print  uit  gegeben /op  bar  een  pge* 
likli  Daer  na  fotiDe  toeren  te  reguleren  /  ompberfnn 
UjtJliejJt  on  fijn  piaettf  te  gebjupeften. 

Sjtém  'altf  Dit  accoojt  in  De  ïïaer  op  't  ̂ raDt- l)w$  beflooren  fouDe  too?De  /  foo  Ijeeft  De  2302gecmee> 
iler  »rt  |ISarc,r  tegen  Die  ban  De  Religie  ;gefept/ 

'ieft  IjcDöe  gef)oo?t  Dat  ük  ban  De  Religie  rainttoecpen 
fiebben  bo?g  geflelt/  op  Dat  boo?DeniupDengeenop* 
loop  in  De  &taDt  ofte  pet  guaets  fouDe  gefcBieben/ 
fulr  befjoo?t  gtjplieDen  meDe  te  Doen/  Daer  op  Die  ban 
be  religie  uit  fnn  gegaen/  enDe  Debben  eenige  2502* 
gersS  meDe  boben  geb?ogt  om  Benluibenbo?ge  te  toefen/ 
onber  De  toelfte  meDe  toag  €gbert  iBijnDerfe  Die  fepDe 
tegen  mönéeere  na  mijn  ontBout/foube  top  eenige  lafl 
Daer  af  mogen  ftrijgen  ban  Defe  onberreftenineft  foo  toil* 
De  ieft  Bet  niet  Doen  /  Daer  op  Daer  geanttooo2t  too?be  / 
neen  gijn  fultbaerom  niet  beïafttoo?ben/  enDei.ö  006 

alfoo  in  't  accoo2t  geteeeftent  ofte  bermaent. 
^temtiPt  Defe  boo?fcB2eben  beroerte/  foo  fijn  top 

6  ©erfonen  DicïtmaeibergaDcrtgetoeefltenBupfeban 
3dan  2Betfe  töobenbo&B  Dan  tot  fijn  23?oeber  darmen 
üoDenbojgïj  Dan  opanbjepïaetfen/  Daer  ontrent  om 
Die  25o?öer0  te  (lillen/  enDe  oen  lupDen  berfoeftacn 
mijn  peeren  te  rapporteren afterbolgcngong officie/ 

Dan  alö'top  Die  meninge  ban  De  l^erfte  berflonDen/enDe 
ons  Die  faefte  te  toigDtig  toa£  monDelinge  ober  te  D?a< 

gen/  fo  nebben  top 't  felbe  per  reguefï/  aenmijn^ee* re  obeigclebert/  enDe  Daer  nafelbe  monDelinge  mit 
mijn  ̂ecre  gefp?oonen  /  enDe  geacco?Dert. 
Jtem  alö  Dit  accoo?t  gemaent  toasten  gefcD?eben  / 

Doen  fnn  ton  6.  $erfonen  meDe  boben  ontboDen  bp  mijn 
Üeere  öé  25o?germeefter/  enDe  alfoo  3ürisf  23oelif5. 
na  mijn  ontöout  niet  tïjup&  en  toass  /  too?De  b^  confent 
ban  mijn  ̂ eere  0eper  ̂ pmensf  ban  $ecn  tn  fnn 
plaets  genomen* 

gitmt  alDaer  Dp  mijn  J^eere  in  De  Warner  fïaenDe/ 
in  p?cfentie  ban  bepDeCommiffarifen/  enDe  Die  ban 
De  $ietitoe  Religie  /  foo  D^eft  Den  25o?germeelïer  %U 
bert  naarcr  De  ̂ ecretartë  bebolen/  omöctaccoo?t 
te  (lellen  fcggenDe  Datl)P  f(D?P^n  fouDe/  Dat  De  25o?* 
germcejlerö  en  ïlaDen  ter  cenDer  frjDe  en  \x»6  tyct* 
foonen  /  mit  Die  ban  De  fteligie  ter  anDer  fijtffgecom- 
pareert  fijn/  toaer  op  in  Den  25urgermee(ler  ant- 
töOo?De  Dat  top  6  ̂erfonen  ban  toegen  DeS&urgermee* 
(leren  en  3  6  itaDen  toare  geo?Donneert  /  enDe  niet  ban 
Die  ban  De  Religie/  Doen  too?Den  't  anDersf  gefleït/ 
Dat  top  met  De  25urgermee(ler  ter  anDer  3ijDe/al)S  men  \ 

in" 

Relaes  van  hetgepafleerde 
Kerk  ,  de ften  /  Dat  3Mbert  iBartr  niet  goetg  jegens  onjs  6  ©er^ 

foonen  in  Den  fin  \yztft  geftaD. . 
8.  9item  ban  De  lef  e  September  tot  ontrent  m&e* 

Dio  december  toaffet  in  tameajcueflilte  /  enDe  en  fijn 
nietbeeltroeblengetoced/  Dan  omD'türticuit'onDeiv OouDen/  enDe  Dat  Die  ban  De  Gelige  DelijbrpbanDe 
!fêinü?oeDer£  gaeren  meDe  gerjaDtljaDDen/ foo  toaren 
top  meDe  boben  aen  mijn  ]|eere  /  anbens  toeet  ift  niet 
fonDens  gefcfnet  te  fnn/  Dangrooteb?eefetoajsonDer 

De  25o2gerije  /  ban  D'een  partije  tegen  D'anDer. 3Item  in  ̂ obember  foo  too?Dcn  top  6  perfoonen 
omüoDen  ban  De  $2tn$  tot  öptrecDt  bp  Dem  te  comen/ 
Dat  top  De2502germec(leröaengeDientï)ebben/  enDe 
aDbijiS  begeert  ofte  top  rijfen  ofte  tftupsf  blijben  fouDen/ 
Daer  op  mijnheren  De2502germee(ler9f/na  DatfeCom- 
municatie  met  De  ouDe  25urgermeefleren  enDe  ïiaDen 
getjouDenljaDDen/  ons?  concenteerDe  Daer  te  rijfen/ 
enDe  Dpbe  3j>?insi  tot  a©tretftt  gecomen  fijnDe/  foo 
Deeft  9p  on$fgeb?aegrjt  /  DöeDat  alïefafte  tot  2tm(ler= 
Dam  (tonDen  /  enDe  fjoe  Dte  gegaen  toaren  enDe  anDeriS 
niet/  toaer  op  top  fjem  een  Difcourief  ober  gegeben 
bebben  al^  öier  na  bolgljt/  Daer  na  fepDe  fin  0110  tot 
een  affcöept  Doet  jou  neerftigljept  /  Dat  De  <étaDt  in 
b?eDe  magD  blpenin  öoope  mt$  Daerfelbenteco* 

men. ,  ̂tem  ontrent  Defe  tijt  toaren  beeï  25o?gersf  ooeft 
eenige  uptDe ï»aet upter ^taDt  getogen /  Den  reftDen^ 
cie  nemenDe  buptm  Der  ̂ taDt  /  aiss  (Cergouto  /  %tp* 
Den/  ̂ aerlem/  3©trerï)t/  enDe  blucfttenDe  met  Den 
lupDer  goeDeren  toter  ̂ taDt/  Dat  bail  grootebjeefe 
in  Der  ̂ êtaDt  maente/  enDe  tooien  2finno7o.  Den  3. 
IBeert  bp  Clocïie  ge(ïacO  toeDer  in  geroepen. 

gitem  op  De  begeerte  ban  De  $2mg  /  Dabben  top  een 
Difcours?  gemaeftt  ban  alle  Datter  na  ongbcfle  toeten 
in  Der  <§taDt  gfjefcDiet  toasf  enDe  m  toat  manieren/ 
enDe  fiebDen  'tmetonjSó^erfoonenonDerteftentDaer toe  3lri025oellefeDie  niet p2efenttoag/ enDe foD?atop 
t'2im(lerDam  gecomen  fnn/  foo  Bebben  top  De25o?* germeefteren  onö  toeDerbarenbergaeit/  enDeDebben 
mijn  ï^eere  De  Coppjje  gegeben/  toaer  affpongbe* 
DanftenDe  toaren  /  Dier  af  të  nogD  Coppije  Ho.  7  Daer 

men  niet  Dan  De  toaergept  in  bïnben  fal. " 10»  gjtem  Den  12.  december/  fo  Dabben  top  fe«f 
Perfoonen/  een  25?ief  ban  De  fB?in$  ban  a©trecDt 
ontfangen/  Die  top  De  25urgermee(ler0  (Iracr  bewoont 
Bebben/  D«  tnijout  tiSöat  fijn  «Ercellentte  begeerDe 
Datmen  alle  Deiigentte  Doen  fouDe  /  enDe  oocn  De  Danö 
Daer  aenDouben  toiiDe/  Dat  Die  ban  De  Jlieutoftete 
gïe  met  Den  HacDtmaeïnietfouDenboo2t  gaen/  Dan 
Dat  fp  't  opDouDe  foube  tot  fnnec  toecomd  bat  feer  co?; telinr  fouDe  gefcDicDen/  tot  toelfte  fiebel  enDeDetbe* 
bel  bau  25urgermee(leren  ik  gegaen  Ben/  ten  bupte 
ban  De  ̂ eDicanten/  enDe  ooeft  tn  De  nèinb20eDer3 
ïterft/  enDe  Debbe  DenlupDen  Dit  jamen  boo?geDou* 
Den/  enDe  ooeft  De  begeerte  ban  De2502gcrmeefleren  / 
enDe  onsftotertfe  Daer  toe  geDaen/  omDatfpfulrbe^ 
geeren  toilbe  Doen/  Dier  op  anttooo?DeDep2eDican* 
ten/  alfoo  fp  Den  DagD  op  fonneDagD  eerdcomenDe 
bewonbicDt  Dabben  om  Detj^acBtmael  totteDeelen/ 
foo  conDen  fp  fulcr  niet  opDouDen/  befo?genbe  offer 
eenicD  oproer  Doo?mocDte comen/  Ditanttooo?tDeb- 
bm  top  De  p?in^gefcD?eben/  enbeonfe23o?germee* 
(leren  gerapo?teert  1^0.7. 

11.  9tem  Den  20.  december  foo  &  De  p?inis  in 
3CmflcrDam  gecomen/  enDe  Beeft  eenige  ban  De  ï©et 
te  gafl  genoot  enDe  onfeóperfoonen/  Daer  top  geco^ 
men  5ön/  Dan  Daertë  bponjfbangeennsateneban 
De  ̂taDtsf  fafte  ofte  Religie  bermaent» 
Stem  tot  Defe  reDen  foo  iffet  gefcDiet/  atë  tcftDet 

rappo?t  aen  De  25o?germeeflcren  in  't  (Coorentje  DeDe/ Daer  De  25urgermec(ler  Copjsfpjefentbaö/  enDeam 
D?e  ©o?germee(leren  /  alfoo  Daer  too?De  geb^aegDt 
ban  De  manier  ban  Dit  JSacfjtmael  /  Dat  ieft  anttoooiDe 
enDe  fepDe  ift  en  DaDDe  nopt  ban  Defe  manier  ban 
$acBtmael  geDoo?t/  Dan  ban  De  ̂ ugBSburghfe 
Confeffie  DaDDe  ift  toel  ober.2o.g[areninmönDuP!j 
geDoo?t  enDe  Dit  upt  reDen  /  toant  alle  mijn  Dageïijcre 

t^}intfienmacD/  Biet  upt  magD  men  toel  mer^  gapen  toaeren  ̂ uptfcDe  enDe  «^oflerlingen/  enDe 

oocö 



van  den  Jaere  1 5  66.  en  1 5  67 .  in  Amfterdam ,  1 

&£.&&  top  6  Patonen  fonöcrli,.?  ncra^ö  toe' 
hï2ïl?lde^taDtï,,um    D*ttlT  tocbrr  iiootboo2 OanDcn  toatf  /  doe»  too>öc  tocber  Den  14.  meert  £ 

IrEf  ̂ S  2  ̂6  «aöcn  gco2öo,m.m  tot  tic [IC 
too?Dt!       «©^^"etuefmrcn/  aieijicinaberijaclt Memorie  van  dat  by  my  in  dcoploop  gchandelt  is  uit  A     M 
bevel  van  de  Borgcrmccltercn.  Ao.  67, iy.  Stem  Den  15.  5pcb2iiarp  oïno?gcntf  tumïjcn 7  en  .8  uuren/  foo  bcbücn  De  Bo^rnWert  een &tato-25obc  tot  mijn  bupögkfonDen/  önttcti  ftrar  te 
mnn  gecren  op  't  ̂taDtbupo  foube  bomen  en  alfo  Ut nocrj  ftebclncb  op  mijn  bebDe  larf)  /  ban  geen  bergabe* rmgc  ofte  oploop  toete/  beeft  mijn  i^updbjou  mrin fulr  aenge(cpt/  öaerom  ich  ftrajropoeflaenfn/  enöe ben  alfoo  fonbee  getoeer  na  bet  ̂ taDtbuDogegacn/ noclj  met  toef  toetenbe  Doet  Dacr  orflclt  toatf  /  Dan  co* 
incnDemDe  3Baimoe$(traet/cn  bpfonber  bnöcDa- penb?uggeljebbetcbgcficn  bc23o?gcrucin  aDapenen 
tebcegaberen. Stem  comenbe  bp  «uptcnb02gb  nebbe  in  bebonben/ 
opDen^amjlnpö  De  ftneebten  m  02bcn  ftaen/  enbc 
3leepooclj  fcer  naerftig  funDe  Die  in  0202e  te  (tellen/ 
bacr  Doo2icbgcgaen  ben. 
Stem  bomcnDe  op  Den<Dambebicbbecl2&02gcrö: 

.Scljuttertf  in  JDapenen  bacr  gebonben/  baccaf 
fommigc  mijn  omrinDber./  enbe  een  mijn  bpDebocfcm 
greep/ feggenbe  bier  bebbentop  bejKan/  bic  toillen 
top  niet  gaen  laeten/  enbe  anöere  biclben  lm  Hoer 
boo?  mijn/  foo  Dat  niet rcdelncr tegen mpgebanbclt 
to02be/  Dan  altf  fp  berftonDcnDattfibanbe23o2gcrs 
meeftcro  toegen  baer  toa$  /  lieten  f»  mnn  op  't  ̂tabt* 
hups  gaen. 16.  Stem  bp  be  23o?germecjtcrcn  gccomcnfïinbe/ 
op  be  gcootc&cbepcno  öamer  beb  in  be  2502gcrmee- 
(teren  en  bed  ban  be  1 6  ïtabcn  baer  gebonben/  toaec 
onber  eenigegetoapentfaten/  enbc  nebben  mijn  pee- 

ren gcb2acgi;t  toat  l)cn  geiicfbe  /  toaer  op  be  SBojgcr* 
meefto  berbaelbe  fjoe  bat  0'abonttf  te  boren  eènigc 2&o?ger$  in  be  2&o?germee(tcr  Sooft  23uDcb  fijn  ïjunjef 
toaren  getoeeft/  qualijcb  fp2cbenDe  bat  bcnlupDen  fulp 
niet  en  (tont  te  lepben  /  mét  meer  anbere  tooo?Dcn  bie 
tb  niet  al  fiebbe  ontboden. 

j^ier  op  anttooo?bcn  in  mijn  peeren/  alfoo  altf  et  in 
ber  toaeebept  t$  bat  ib  ban  befabennietgcboc2ten 
babbe  noclj  en  toiftc/  toant  ib  om  mijnber  fteebtcn 
baegSte  boren  niet  upt  getoeeft  babbc  /  ban  mijn  ̂ ce- 
ren  toaren  be  3©et  enbc  jEagiftraten  bk  mocfjten  Ijier 
in  boen/  al$  et  Ijcnlupbcn  goet  Docljtcn. 

ïgier  op  fp?aeben  mijn  peeren  tefamen/betoijl  (tont 
tb  bp  Comelitf  Sacobft.  252011  toer  23o2ger/  bie  tegen 
mp  fepbè  gl)p  boet  tod  bat  gbp  bp  one"  comt  /  toacr  op icb  bem  anttooo2bc  bat  ih  licber  bn  De  jBarjiftract  ge* 
(lagen  too?ben  /  ban  bacr  tegen  in  be  bictorie. 

17.  Stem  na  bat  mijn  peeren  te  famengeft)20bcn 
Ijabbe  /  öebbenfe  op  mijn  begeert  /  itb  fotibe  afgacn 
onber  be2502gcns/  enbememen  boe  't  Dacrfronoc/ 
bier  op  Ijeb  ib  Ijaer  bertdt  met  \nat  groote  p2ijbei  ift 
baer  gecomen  toaief  /  tnbc  bat  tb  niet  en  bcgecrDc  toe* 
ber  of  tegaeninfulbenpcribel/  bacr  op  mint  peeren 
toeber  anttooojben  batfulr  ban  mijn  bcgcerben  /  enbe 
fp  fouben  toaebten  ftcllen  op  bc  Praten  aen  ben  3&am  / 
om  b2P  tocber  op  te  mogen  bomen. 

^icr  op  ben  icb  tocber  afgegaen  ober  tit  Epgeönm/ 
enbe  ober  be  ̂ apcnb2uggc  in  bc  öercb-flraet  HU 
baer  tb  be  bergaberntgb  fcer  bermeert  gcbonCcn 

Ijebbe. Stem  ben  lupben  b2agcnbc  be  oo2facb  ban  oefen  cp^ 

loop/  nebben  "fp  mijn  ncfent  ban  lic  aengenoinrn 
UncgbtjS  alö  in  't  14  ilrricul  bier  boo2 1  enbcaffoo  n« 
fagen  bc  ünetbtcn  al  gerect/  enbc  anbere  3o?gcriie 
op  te  placttf  f02gl)ben  fp  bat  men  ben  lunben  ober  bal- len toilbe/  alömcnlicni  lupben  niet  mebe  op  be  plaa0 
ontbobenbabbc. 
Stem  bier  op  beb  ib  tie  bergaberbe  2302gern  toe^ 

oorb  b|n  be  ïó.  mbm  beben* 

>  >-4m lil 

oocb  bab  tb 
Beert: 
Stem  ontrent  befe  ttjtfïjn  top  altemet  mit  onö  6. ©erfoonen  bp  be  ̂ msf  ontboben  /  bacr  ons  ocb2aent to02bebanbe  02nonnancie  ban  be  motljt/  enbc  ban be  önecljte  in  be^tabt  aen  te  nemen/  banbp  onö 

lupben  ijgecn  refoiutie  opeenige  bingen  genomen/ banbe  25urgermeeftcrcn  enbe  be  $ecfïDcnt  ̂ tonsï/ 
toaren  bageincr  bp  be  ©21'nsf  om  be  faften  te  oiöonnW ren  al^  et  gefijt  tf  aljS  bier  na  bolgljt. 

12 .  Stem  ontrent  be  Icfte  december  foo  fijn  febcre 
O7,02bonnatme  gemaeebt  bpbe^2inöenbebc#>cftbcnt Etoijfl/  enbeonfe  2502germcefler  op  be  02bonnancic 

ban  be  lefie  September  om  be  iJerbebanbejiIQni; b20eber^  te  berlaten  /  enbe  om  een  ©aenbei  üncdjten 
aen  te  nemen/  baer  Willem  f  ouliffen  aVCapitün enbe  EcepoocD  Euptenant  toefen  foube/  bier  op too?ben  be  ̂   ̂cljutterijen  bergabert  ontrent  be  r. 
Sanuart/  albaer  be  ̂ eftbent  ̂ toijtf  en  2&02gertncc; 
lieren/ be^cbutterije  Hie  02bonnancie  boo2geljouben 
enbe  gelefen  Ijebben  /  enbe  malbanberen  belooft  beb- 
ben  m  O2bonnancie  te  onberbouben  /  ban  boe  befe 
o?bonnancie  in  't  lange  bout  toeet  ih  niet  /  ban  baer  na ftaet  te  bernemen  foo  't  noot  ttf  3^0. 9. 1?.  Sb  Ijebbe  berfiaen  bat  om  bat  befe 02bonnan- 
tie  niet  boo?t  geflelt  too?be/  foo  ban  be  3©acbt 
alö  anbere/  foo  toaffer  bagelijcr  beroerte  onber  be 
gemeente  /  enbe  namen  baer  upt  rjuabe  fufpitie. 

14.  Stem  ben  25.  jpebmarp  foo  itf  ben  grooten  op- 
loop  gefefttet  /  tiie  tb  bcrltaen  ftebbe  tot  befe  nabolgen- 
bc  oo?faeb  gefcDiebt  foube  fijn/  bat  tb  bier  (tellen  tot 
een  memorie  onber  Cojrerte. 
Stem  in  'teerde  boe  bat  ben  24.5pcb2uarp  onber  be gemeente  berftropt  to02be  boe  bat  mijn  J^ceee  be  2002^ 

germeefieren  boben  be  02bonnancte/  ijierbobenban 
ben  f  2ine  norD  eentge  Snecbten  fetteteimU^bben 
aengenomen/  enbe  bat  eentge  bie  mnn  ̂ eere  felfs 
gabbe  toilïen  aennemen/  fulr  tegen  eenige  25o?gersS 
gcfept  babben/  baerom  groote  bergaberinglj  op  be 
plaetfe  gecomen  iöf  /  baerom  ettclncbe2502gcrgenbe 
^cbutter^/  ten  bupfe  banbe  2502germee(ïer Sooft 
25upcb  gegaen  toaren/  enbe ftemfuicr aengefept beb- 
ben  batte  bef02gen  toas  bat  baer  boo2  eenige  oproer  in 
Ue  ̂ tabt  comen  moebten/  toaer  op  5pbanbe25o?* 
cjermee(ter  Soo(i  25upcb  geen  goetanttooo?bt  fouben 
gecregen  öebben/  uit  toelcbe  oojfaebalopbenfelben 
2Cbont  /  be  2&02ger?$  en  be  «©emeente  eenigbe  op  te 
Hieutoe-^2ugge  begonnen  te  bergaberen/  omfo?gö 
uan  oberballen  te  too?ben. 

f€en  anbere  bat  bie  l^necDten  ban  ïtëillem  ̂ autoe- 
Uf3.  btebaegD^  te  booren  op  fijn  Eanbt  toaögetoogen/ 
boo?  fijn  Euptenant  Seepoocïj  tegen  be  02bonnancie 
op  ben  ̂ Cbonbtopbe  3©acbtto02bengebocrt/  enbe 
baer  alle  be  nacDt  bleben  /  enbe  batfe  al  fabontö  be 
plaetss  begonnen  te  befetten  /  enbe  en  toilben  be 
jfècdutteitf  "^  ouber  getooonte  niet  op  be33Bacfjt  ofte 
plaetss  laten  commen/  bat  ter(lont  boo?  be  ̂ tabt  \ 
toerfpjepbt  too?be  onber  be  gemeente/  baer  uit  ber* 
toolgbt  foube  Debbe/  batte bergaberinge banbe 25o?- 
getije  ben  zr.  Hlugufip  al  b?ocgD  begonnen  te  berga- beren/ fomma  be  recDte  toaerbept  en  toeet  icb  niet/ 
toant  i^  bacr  niet  ban  en  toi(te  nocö  geljoo?t  uebbe  / 

ban  ben2^ifeb?uarp3S'mo?geng  ontrent  7  en  8  uren  / 
alö  öier  na  berbaelt  too?t/  toat  mp  in  be  oploop  be- 

jegent $. 
Stem  onttent  ben  le(ïen  december  /  foo  too?bc 

onö  éint  geboren/  enbe  alfoo  bet  gctollereert toast/ 
enbe  gebed  gemeen  /  enbe  noclj  gebed  gemeen 
bleef/  na  be  nteutoe  o?bonnancie  bp  ben  $?in0enbe 
2&o?germec(ter0  gemaeebt  alj$ berbaelt/  foöebbeicb 
bet  om  febere  oo?faecbe  bie  tegen  mijn  ̂ upsm?ou  ge- 
mobeert  toaö/  na  bat  Det  tod  6  ofte  7ï»agcnonge- 
boopt  toass/  inbe  ,ïfêinb?oeber0  öerb  toegelaten  te 
boopen/  niet  bermoebenbe  foo  groot  tegen  beifêagi- 
flraet  baer  aen  te  miöboen  /  enbe  bocljte  mnn  beter 
gebaen banbe  ̂ tat  te  berlaten/  enbe  mijn  goeberen . 

gebluebt  te  Ijebbmj  otf  Me  tan  öe  p?incipaei(le  en  J  ^ggggg^  u  lh  bp  m})n  %hm  ̂ ^  naoöc/ » 
en  De 



Relaes  van  het  gepaffeerde 
enbe  bat  in  fuljc  niet  en  tonbe  bemerften  /  batmen  Bem 
lupben  oberballen  toilbe/ baerom  ife  ijenlupben  Boogl) 
liicn  fitööcnöe  toae/  bat  fp  Benlupbenj  tocB  niet aen 
mijn  ïgeece  toilbe  bergrijpen  nocBboo?t  treeften  /  enbe 
Ben  alfoo  ftrar  toeberomnaOetdStabtöupegegaen/ 
enbe  Bebbe  mijn  peeren  mijn  toeberbaren  bertelt. 

^ier  op  Oebben  mijn  peeren  toeber  tot  mijn  gefept 

ontoillicB  toaren  ftilfeen  officie  te  bebienen/  aieinar* 
Brttcut  toerciaert  coo?t. 

22.  Stem  bit  nabolgenbeBebiftuptbebel  ban  mijn  a06 

%ere  öe  2&urgermeefteren  Bp  be  ̂ eer  ban  2&2e-     * öerobegebaan. 

Stem  in  't  eerfte  Oebben  mijn  ïgeere  De  2&02germee* (teren  mijn  met  ̂ acmen  ftobenb02cö  enbe  ̂ ireft 

bat  fp  geen  iknecljten  Oabben  aengenomen  /  ban  Bab'  3©outerf5.  gefonben  aen  mijn  Igeer  ban  ©jeberobe/ 
be  alleen  eenige  aengete&ent  op  (jet  frtmjben  banbe  om  ban  mnn  ̂ eerteberneemen/  enbeteb?agentot 
^ertoginne/  enöe  en  toaeren  ooeft  niet  ban  menincB 
be  2d02gerp  baer  mebe  te  obetballen  /  enbe  begeerben 
baerom  bat  ten  tocB  toeber  onber  be  2&o?gere  gaen 
foube/  enbe  mijnneerfticBept  baer  toe  boen  om  bie  te 
(tillen  /  enbe  bie  te  bermanen  /  enbe  bat  ment  baec  toe 
brengen  moeïjte/  bat  men  ban  bpbt  fijben  mocBten 
ojbonneren  4  ofte  s  $erfonen  om  mit  malcanberen 
teonberrecljten. 
Stem  Dier  op  ben  itb  toeber  afgegaen  onber  be 

2502gere/  enbe  ooeft  meer  anbere  25o2gereuptgefon- 
ben  ban  mijn^eere/  foo  bat  baer  entujfte  foo  beel  in- 
gebaen  too?be  /  bat  men  aen  bpbt  fijbe  4  a  s  25o?gerss 
foube  02bonnerenommalftanberenteberftaen/  enbe 
be  faefte  te  bergeujeften  /  toaer  toe  be  plaete  geojbon- 
neert  too?be/  om  bpeen  te&omeninbe&epfeeopbe 
©pgenbam/  enbe  beloof  ben  bergers  ooeft  in  ftilte 
te  Ooube/  foo  beer  fp  niet  aengebocBten  too?ben. 

Stem  i&  toeber  bp  mijn  J|eece  boben  gecomen 
fijnbe/  öeeftet  mijn  J^eere  goet  gebocötombe2502 

toat  intentie  Op  inber  ̂ tabt  mocBte  gecomen  fijn  / 
Bier  op  mijn  B|eer  anttooojbeBpOabbeboo?  befe  tijt 
meer  in  be  ̂ tabt  getoeeft  en  fijn  geit  berteert/  bit  Ijcb- 
ben  top  mijn  peeren  albatelijcft  aen  gefept. 
Stem  Bier  na  ben  ift  nocf)  2  of  3  maei  aen  be  ̂ cec 

ban  25?eberobe  gefonben  /  mitten  2öo?germee(ter 
Sooft  25upcft  enbe  mit  Ifêeeftecifrane  Secretarie/ 
enbe  «©ireft  3®outerf5.  .Secretarie/  ban  tot  toat  in- 
tencie  ftaet  mijn  niet  al  boo?/  ban  toaemeeftombe 
jafte  ban  ̂ plato?  enbe  ©jiffen  3Cbel. 

Stem  ben  1 8.jj©aert  foo  ben  ieft  toeber  mit  darmen 
ïtobenbojclj  /  enbe  eenige  ban  one  6  $ecfonen  mitten 
penfionarie  ifêeeftec  lb?iaen  2&iocftlanbt  /  ban  be 
2&urgermeefteren  en  ?6.  ïïaben  totten  ̂ eer  ban  2&2e* 
berobe  gefonben  /  om  Bern  tebertonen  3eftere2Crti- 
culen  enbe  02bonnantie  bk  mijn  J^eere  mit  bit  ban  be 
5&ieutoe  Gelige  gemaefttofteberaemt  Babben/bie  one 
fcBjiftelijcft  toaren  mebe  gebaen. 

3©elcfte  boo?f5.  3fictitulen  be  J^eerban25?eberobe 
gerp  bet  te  (tillen/  bat  be2&02germeefterCope  enbe  met  totlbe  nocO  begeerbe  te  Ijooren  Iefen  /  nocf)  be 
'  geerbebaer  af  niet  te  toeten/ ban  bermaenbe  Boe  bat Op  ban  fin  toae  tebertrecfien/  toelcftrapojtjlfêeeftec 

3Cb?iaen  2&locnlant  mit  one  aen  mijn  i|eere  öeeft 

gebaen. Stem  Oier  op  O^bbemijn  ̂ eereaenfienbebie  groote 
bergaberinge  opbeplaettf/enbe  (traten  boo?'t  «Stabt- Oupj»  /  batter  groote  periculen  uit  Bet  bertreeft  ban  be 
^eer  ban  25ieberobe  comen  mocBten  /  enbe  uit  anbere 
oojfafte  Hit  mijn  $eere  baer  toe  moberenmotOten/ 
ban  on?  begeert  bat  top  toeber  met  Ifêeefter  3lb?iaen 
^locftlanbt  /  enbe  be  anbere  aen  mijn  l^eere  ban  25?e- 
berobe  /  enbe  ban  mijn  Heere  be  25o?getmeefter$  toe* 
gen  berfoeft  boen  /  batBp  nocB  s  aöbagen  binnec  befec 
«Stebe  blijben  toilbe/  tenjtijt  toe  tot  bat  bie  geene  bie 
öaer  toe  geojbonneert  toaren  te  rijfen  om  be#?ince 
ban  <@?amete(to?e6en/toeberom  foube  tOupiJ  gecomer» 
fpn/enbe  bat  mibbeïer  tijt  mjjn  i^eere  fo  beel  m  in  Ben 
toae  te  b?ebe  fijn/  bat  fün<gbelBept  foube  benamen 
geb?upcuen  banober  Capitepn/  oberbeCB?PBan^ 
bel/  fonber  nocBtan?  kt  te  attenteren  /  ter  tijt  toe 
Bier  bp  be  P?ins?gebefponeert  foube  fijn/  battopal* 
baer  gebaen  Bebben. 

J^ier  op  öeeft  be  $|eerban2&?eberobegeamtoo02t/ 
batBP  beur  befe  begeerte  tot  bien(t  ban  ben  honing  en 
ru(t  enbe  eenbjacOt  befer  &tebt/  om  alle  oproer  te  ber; 
Ooeben/  Oierjal  blijben  onberbenaemalö  Capitepn 
oberbe  C0?öcöö0anbel  befer  ̂ §tebe/  belobenbeoocft 

Sacob  <©erritfen/  en  ich  toeber  afgaen  fouben  boo? 
,  be29o?gerp 

Ao.  67.  18.  stem  ben  2  f.  5Feb?uarp  jS'3ibontef  fo  isf  boo?  be 
gratie  45obt.ö  befen  grooten  oploop  ge(tilt  fonber  eeni^ 
ge  bloet(to?tinge/  enbe  baer  too?ben  een  accoojbt  ge- 
maeeftt  enbe  befcB?eben/  baer  beel  ®o?gersf  ober 
toaren  aen  bepbe  fepben/  B^rafOebicftgeenCopije 
enbe  en  ftaet  mp  ooeft  niet  toel  boo:  toie  bat  baer  al 
ober  toaeren/  obermitis  bat  ith  mee(tafenaentoasf 
gaenbe  /  ban  ftaet  te  betyagen. 

Stem  alfoo  liet  fjeel  laet  in  ben  abonttoasf  eer  bit 
accoo?ö  gefcB^eben  toaö/  foo  bat  men  't  ban  bten «bont  niet  uptroepen  conbe  /  foo  toilbe  beel  ban  be  ge* 
meente  ban  baer  niet  fcOijben/  bk  nacljt  befo^genöe 
oberballen  te  toojben  /  enbe  toiert  geo?Donneert  bagB^ 
baer  nabe.ö  mo?genö  bitboo?f5.  accoo?b  mitte  €rom? 
pet  al  omme  upt  te  roepen. 
Stem  ben  26.  jfebzuarp  0'mo?gcnsffootoo?benbe 

55o?germee(ter  Sooft  25upcft  mit  3©illem  foppen 
Secretarie  /  en  Ut  geo?bonneert  om  bit  accoo^t  te  boen 
afroepen  aen  be  $ieutoe3ijbe/  toant  beel  banbe  ge- 
meente  nocB  bergabert  bleben  /  enbe  niet  fcBö&en  toil- 
be  eert  uptgeroepen  foube  fnn/  enbe  comenbe  bp  be 
<©ube-252ugge  /  baec  nocB  beel  tioicr  ftohben 
met  öeniupbengetoeecbecgabect/  foo  Beeft  3©illem 
foppen  Bet  accoo2bt  beginnen  af  te  lefen/  enbe  alfoo 
gp  becbaeft  toaö  /  mocBt  BP  in  't  afïefen  eenige  tooo? ben  niet  te  cecBt  pjonunceeren  oftefaelgeerben/  foo,  niet  te  attenteren  al  eer  Bet  anttooojt  op  bere^ueftebp 

too?ben  geroepen  fcBiet/fc0iet/baerboo2  3©illeml|oP'  -    - berliep/  enbe  be  25o?germeefter  feer  berbaert 

pen fijnbe/  öeb  ieft  Beur  opgeOouben/  enbe  mijn  felben 
boojt  gefcOiet  geftelt  /  enbe  be  gemeente  mit  naerftic- 

hept  bermaent  om  geBoo?  te  geben  alfo  't  gefcBiet  fo 19.  Stem  na  mijn  ontBout  foo  ie  be  ̂ r.  ban  ©?e= 
berobe  op  ben  28.  5Peb?uarp inber  Stabt gecomen/ 
toaer  uit  groote  berbarenieonber mijn ï^eere banbe 
3©et  enbe  be  25o?gerp  gecomen  te/  niet  toetenbeuit 
toat  oo?faecft  mijn  J&cer  baer  gecomen  mocBten  fijn/ 
alfoo  eenigBe  bergaberingBe  ban  JftnecBten  ontrent 
Bianen  bergabert  too?ben. 

20.  Stem  be  1 4.  IKeert  Bebben  mijn  peeren  2öo?^ 
germeefteren  en  ?6.  ïlaben  toeber  geojöonneert  be 
^écbutterije  te  bergaberen  /  enbe  uit  elcfte  ,§cBu^ 
tetije  3  ̂erfonen  te  ftiefen  ban  be  bifcreetfte  enbe 
tojeetfaemfte  aie  Bier  na  in  't  25»  Sfirticul  berclaert 
to02t- 

z  1 .  Stem  ben  t.  2Cp2il  toojbe  befe  02bonnantie  ban 
be  9 -perf on  en  eer  ft  ban  begeer  e  bo  02 1  geftelt/  alfoo 
be  periculen  bagelijcc  grooter  tooien/  enbe  top  al 

bk  ban  be  ïieligie  obergelebert  aen  ben  ©2ine  toeber- 
om  gecomen  foube  fijn/  enbe  bat  Bp  met  anbere  be* 
geerbe  te  boen/  ban  bat  bp  benzine  op  bereguefte 
geo2bonneert  fbube  to02ben. 
Stem  alfoo  befe  fafte  ban  Smpojtancietoae/  Beb 

ieft  bie  anttooojbe  ban  tooo?betottooo2be  opgefcO?if- 
te  geftelt  /  metten  p?efenten  IBeefter  2Cö2iaen  2&loc6* 
lant  /  enbe  be  anbere  geaccojbeert  /  enbe  bit  ant- 
tooo2t  albaer  aen  mijn  J^eerebe  25urgcrmeefteren 
ober  gelebert. Stem  toie  aen  ben  $2ine  ie  gefonben  getoeeft  /  ooeft 
toat  be  reguefte  getoeeft  ie/  enbe  toat  anttooojt 
baer  op  gecomen  ie/  en  toèet  ift  geenrcgBtbe- 

febijtban. 
Item  hier  na  volght  de  ordonancie  van  de  9  Perfonen  Ao.  67» 

uitte  Schutterijé. 
Stem  ben  2.  3fp2iiöebbenmijn!|eerebe2&urger- 

mcefteren  enbe  36.  ftaöen/  be  obcrltipben  ban  be 
^cbutterije  boen  bergaberen  op  be  boelen/  om  te 
boen  ftiefen  uitte  elcfte^cOutterije  3  ban  bc  b2eebfaem= 
(te  en  beguaemfte  perfonen  /  bk  niet  geOeel  ban  b'em 

per- 



van  den  Jacrc  1 5  66.  en  15  67.  in  Amfterdain. 
pertije  öan  uit  bepöe  fieligie  afterbolgenöc/  öe  o?- 
bonnancie  bp  25o?germeefteren  en  3  e.  fiaben  ben  14. 
IBeertgeftBiet/  om  metten  toelcfteatë  't  nujn^cere ban  Doen  Babbe  fouöe  mogen  communiceren  enbebe- 
fongeren/  tot  betoucmtë  Dan  be  «Stabt/  om  be 
.gcButterp  telften  reptfniettebergaberen/  intoelcfte 
€Ierie  toeber  gecocen  fijn  befe  nabolgcnbc  $er; 
fonen. 

aibjiaen  $au  enbe  ̂ enbencn  ban  Haarcel/  enbe 
€gbert  föoeloffe  uitte  ouöe^cljutterije. 

gjan  25etfe0oöenDurcö/  2ïrentC02nelif5.Cool/ 
enbe  Meinier  ban  $ecft/  uitte  t^antboocB  «Sctjuttcrp. 
darmen  fiobenburcB  /  Claetf  ïieperfe  /  €gbert 

jjBepnnerf3.  uitte  ©oetbooclj^cButterp. 
3Item  na  befe  €lejcie  Rebben  mijn  peeren  be  <©ber* 

*    f     / ban  mijn  $|eere  gebaen/  enbe  aengenomen  bat  na «en  bclieben  te  befïcllen/  enbe  Bebben  bc  toaciuertf 
bp  abbitf  ban  mijn  ̂ eereue  23urgermccfrcrcnalmt 
geftelt/  te  toaften  bp  fo.  ofte  100.  ofte  200  ofte  alle 
joo.  foo  't  mijn  Ijcerconöbebolen Bebben/  enbeoerft D002  't  btipö  ban  Sfocberobe/  om  te  toeten  toatterm öe  «^tabt  mocljt  gefcljicbcn. 
<£nbe  fjeeft  befe  toatbt  gebuert  foo  langbc  tot 

$o»2carme$  mbe&tabt  quammet  fijn  fcnccBtcn. 
Item  van  de  acht  duilend  gulden  die  ik  mit  Har- 

men  Rodenborch  uit  bevel  van  de  Borgcrmccftercn 
de  Heer  van  Brederode  op  renten  hebbe  gedaan  op  onfe 
naam 

27  S«m  ben  27.2flp?il  o-mojgems  ontrent  9.  uren  /  .    , 
fo  nebben  mijn  l^eere  be  2302germccfter$  mijn  mtt Aa  °*' 

lupben  be|eboo?fcö?eben  9  perfonenaen  mijn  J^eerebe  darmen  fiobcnborcB  op  't  &tabtOup0  ontboben/ 2&urgermeefteren  en  $6.  aaben  obergegeben  in  ge* < albaer  mijn  ̂ eere  ontf  Bebben  aengefept  ïjoe  battct 
fcB?ift  /  toaeroptmjn  =|eerebe  2öurgermeefteren  enbe  mitte  25o?germeefterencn  16.  fiaben  bcflootcntoao  / 36  ïtaben/  bie  boo?fcB?eben  9»  perfonen  geappjobeert  mijn  ̂ eer  ban  252eberobe  op  renten  te  boen  8000. 
Bebbe/  enbe  Bebben  bie  felbe  9.  ©erfonen  belooft  baer  |  gulben  op  fijn  £anbt  in  23ergen/  enbe  bat  mijn  $ccrc 
afteinbemncren/  abjrtblijcntbpbe  acte  ben  f.2Cp?il  baerom  belooft  tjabbe/  foo  ö2ac  alöBn  bat  geit  foube 
ban  mijn  peeren  ontfangen  $0. 10. 

gjtem  ben  2  3flp2ii  foo  Bebben  nujnj|eecebe  2&tn> 
germeefteren/  bie  èerjte  6.  perfonen  uitte  &cButte- 
rjje/  baec  mebe  mijn  peeren  in  alle  boozgaenbefane 
gebefoingcert  Baboe  /  enbe  te  toerefte  geftelt  Dabben  / 
ben  z6. 2tugufïp  2Cnno  66.  als  boo?gegeben  acte  onber 
öe£  «gtaöttf  ̂ egel  ban  inbemnite/  enbe  berftlacin- 
ge  bat  fp  Benlupben  bebancten  ban  Ben  lupben  boo?- 
gaenbe  befonge/  algblijtfetbpacte  j&o.  5.  öeCopne 
uit  be  certificatie  ban  be  inbemnite» 

lO.  67.     Item  hier  na  volght  de  Reael  wagt ,  e  nde  uit  wat  oor- 
faek  die  gefproten  is, 

gitem  ontrent  ben  $*.  3Cp?il  foo  iflec  bp  mijn  peeren 
öe  2&urgermeefteren  en  36.  ïiaben  geo?bonneert/ 
öatmen  500  fcljamele  J^erfonen  foube  aennemenöie 
niet  te  öoen  Dabben/  om  Ben  lupben  te onberïjouben/ 
enbe  ött  onber  öe  €et  ban  öe  Co:  jföa:  öen  p?incc 
üSrelientie  öe  25o?germeeflerenenöe«§taötgetrouto 
te  fijn/  enöe  öat  fp  tot  allen  tijöen  bp  öage  ofte  bp 
nacBte  fouöe  gereet  ftjn/  om  te  toaeen  bp  100.  ofte 

zoo.  ofte  300.  foo  't  mjjn  Heere  fouöe  belieben/  ofte 
o?öineren  fouöen/  enöe  öat  men  öefe  #erfonenaen* 
nemen  fouöen/  foo  koel  ban  öe  een  Religie  atëban 
ö'anbere  /  enöe  öat  fp  oocb  beloben  fouöen  mal&anö*- 
ren  niet  te  bertoijten  ban  <0eufen  ofte  ̂ artncBetec0/ 
öan  fouöe  b?eöeliicö  onöer  malfeanöerentoacBt  Sou- 
ben/  ter  plaetfe  öaec  men  Ben  Iupöen  o?bonneren 
foube. 
gtemöereöen  ban  öefe  toacBt/toaj*  ten  eerfle  om  öat 

men  Bet  fcBamel  ©ola  bagelijr  feec  facB  te  Boop  lopen/ 
ten  anöecen  om  öat  fp  Benlupben  nfemant  foube  bp 

ballicB  maften  ban  öe  ̂ taöt/  tenöeröeofter  eemgc 
toerraöerp  Baöt  boo?tge(ieltgetoo?ben/  öatmen  tte 
beter  öooiS^^  I  ketter  ban  25?eberob  tocgetclt  /  op  bat  mi,n  ma DeterO002|qoWKU^MU»auyaw^       ö  .      9flhont  föuöe  \1crrr*fben/  mhc  mt)   tcbbcn 

Bebben/  foo  foube  BP  uitte  ̂ tabt  bertreeften/  baer 
om  mijn  ̂ eere  op  oniï  bcgeerbe  om  ben  Boge  noot  te 
fcBoutoen/  ban  be  SnecBten  ban  23jcberobe  bie  on- 

trent be^tabt  quamen  /  bat  top  onfeh  nacm  Bier  toe 
toilbe  berleenen  /  enöe  öat  top  goebe  b?ienben  bacc 
toe  toilbe  mocpen/  om  befe  8000.  gulben  ftrar  op  te 
b?engcn/  mijn  J^cere  foube  onjs  bic  mttten  eerften 
toebcr  geben/  enbe  bcloofben  ong  bacr  afteinbem- 
neren/  baer  op  ieft  mijn  l^eere  anttooo?be  bat  mijn 
fulr  niet  toel  te  boen  (tont  /  enbe  oceft  fo  toaren  top 

niet  gepiobibeert  fo  beel  gclt.o1  op  teb2cngen/  toaet op  mijn  J^eere  tot  ontf  fepbe/  top  foube  onbclaftblp* 
ben  om  te  boen  Balen  bic  penningen  bie  baer  reet  toa- 

ren/ enbe  alfoobe  Bogen  noot  boo:  Banbcntoaov  enbe 
top  oocb  gaeren  be  begeerte  ban  mijn  $eere  begeerbe 
te  bolb?cngcntot  boojbeel  ban  öe  ̂ tabt/  foljebbcn 
top  mijn  Heere  (ulcjc  geconfenteert  te  boen/  mit  öat 
mjjn  peeren  on£  bdoofben  baer  af  te  inbemneren/ 
Bier  op  Bebben  mijn  peeren  gefonben  op  't  ̂tjrnjsrrjupö om  Bet  geit  te  boen  b?engcn  ten  Bupfe  ban  ̂ armen  80- 
benburcB  om  Bet  geit  baec  te  bergaberen . 
gjtem  B«r  toe  Bebbe  gebiocBt  be  ejecijg  lEeefter 

flonö  JUaartf5.  enbe  §armen  «Ottfcn  1502.  gulben  be 
refte  Bebbe  top  ban  goebe  bjinben  boo?t  gclecnt  alö  ban 
Ulntonp  ©erBoof  /  airent  25outocr  /  iKarten  iCom- 
bocB/  31afper  Cracft/  enbe  ̂ ireft  gianfen/  enbe 
meer  anbere  aljS  mijn  25oecft  bermelt  /  bat  bacr  na 
bp  mijn  i|eere  toebcr  betaelt  tó/  op  be  treforieboo? 
2Clbcrt  IBarr  enbe  ̂ ireft  ̂ ilb?antfcn/  tot  op  3600. 
guiben  na/  betoelfte  bleben  op  renten  tot  in  |5obcm- 
bcr/  enbe  3ijn  mette  renten  ban  bpbe  treforierö  betaelt/ 

censbeetë  gjan  ̂ ireft  JiKarr. 
gjtem  ben  27»  3fip?il  fnn  befe  8000.  gulbcn  be  öen- 

baer  alle  nacBt  toacBt  mebe  geljoubetoojben  /  enbe 
öat  men  be  relteban'tfcBamele©olcftteb2ebcUjcfter 

mocBte  Bouöe/  op  öat  fp  meöe  in  öe  öienft  mocöte 

C°§tem  foo  Wbt  mijn  peeren  op  onsS  9  f  erfonen 
me  eerft  gecoren  toaren/  begeert  öat  top  öefe moette 
toiïöenaennemen/om  öefe  3oof  erfonen  te  Wmbew 

fp  toilöen  m  oocb  Ceelfcene  fenben  ban  bef  erfonen 
bie  (p  baer  in  begeerben  te  Bebben/  fulr  Bebbe  topop 

öe  begeerte  ban  mijn  ̂ eere  aengenomen ite  öoen 7  enöe 
Saertoe  Beeft  onjs  3lan  25etfc  moöcnburg  fDjBupJ 

Serleent  om  bit  ©olcft  te  befcB?iJben/  enöe  Bebben 

Sïot  200  |erfonen  opgetefient/  mette  genen  öi 

S  ̂eer'e  onfopW  m ̂ vm^SSSSP/ Bebben  elcfte  nacBt  ofte  öacB  jeneenBalbefïupbec/ 

enöe  Bebben  öit  mijn  ̂ eere  alöaeraengegeben 
• 

^00  Bebben  mijn  ̂ eere  ban  ons?  9  #*r£on*"  ü*; 

QeeTt  öat  top  öefe  toacltfoube  betoaren  /  e
nbeban « 

fennaclit  baer  bp  foube  toaeeften/  enbe  bat  
top  op; 

K  be  toacBt  enbe  ban  be  o?b?enemeii 1  foube/ 

S  bat  top  aue  mo?gen  om  ̂ ^«$*J* 
Sft  af  betalen/  enöe  öat  top 't  geit  ban  betreforter

^ 

^^8«/5w*  m»  ̂   OP  öe  begeerte 

notfj  bien  ilbont  foube  bertreeften/  cnbc  top  Bebben 
een  recepiffe  ban  mfjn  l^ccr  op  onfc  nacm  genomen 
baer  in  BP  belooft  joo.  gulbcn  0  <3aer.öopfnn  lanöt 
in  25ergen  te  berfegelcn/toelcftc  recipiffe  ton  in  banben 
ban  25o?gcrmee1tercn  Bebben  obcrgelcbert  /  enbe 
Bier  tegen  Bebbe  mijn  ̂ cere  ons  acte  ban  inbemnite 
onber  be*  j^tabH?  «Segrl  gegeben/  enbe  oocb  een 

fcBult  25?ief  ban  1600.  gulben  bie  in  #obcmber  bc- 
tacIttoo2tal$bobcn. 
gitem  Bier  na  ató  begeer  ban  252Cberobc  fijn goc- 

beren  befcB?eben  too?bcn/  foo  fijn  top  uit  bcbel  ban 
miin  fêeerebe  2ö02germec(teren  tot^aerlcm  gefonben 

aen  be  öcntemccitcr  ̂ taltpart/  om  befe  )-cc.guI= 
ben  0'^^erö  mebe  op  be  goeberen  ban  -3rebero  te 
boen  aenfcljJijben. 

«qitem  Bebben  mijn  ̂ cere  be  23o?gcrmeeflcr  ban 

«armen  fiobcnburgljenbc  mijn  /  begeert  cm  tranf- 

noo2t  boo2  <§cl)cpcnen  ban  befe  2ooo.  gulbcn  booj; 

fcliKben  3Ülr  top  mijn  ̂ cerc  gegeben  Hebben. 
1  28  gtem  ben  ii.  8pj«  fo  nuamen  be  önceftten 
üani^eberobc  boo:  be  £taö/cnöe  boeren  ben  $  o.  oiro 

ober  na  ©atcrlanbt/  om  batfe  geen  febabe  boo:bc 

%m  boen  foube/  öoen  too?öe  bp  mjjn  üecre  geo?. 



8 
Doneert  eentoe  p^banDeBenlupDen  te  fcBicften/  enbe 
tö  op  De  tr:torpprcWcrt|@ar;tbetaeït/  enDetoag 
De  eècljout  felbe  meDe  op  tre  25oombpbeïiinDeren 
ban  2Satcnbo2cU/  alfoo  3pp20banbeuegeerDe/  enDe 
iö  D002  De  ̂ cnout  ijetrapon  acn  De  igccre  geDaen. 

29.  5jtem  Den  $o.$p2il  cjuam  De  <®2abebanffêe; 
gen  itritfïjn  föneeBten  tot  vDicmcn/enDc  eenige  mitte 
i^oplupDen  boo?  De  Jgaerlemer  $002t/enDe  togen  boo?t 
D002  na  ober  in  3©aterlant. 

$0.  Stem  Den  f.  iiifêcpfo  fijn  jannen  ftoDenbojcB/ 
en  tft  gco?öonncert  ban  De  gemeente/  toegen  uit  be* 
geeite  ban  De  25o?germccfteren  en  36.  föaDen  /  om 
meDc  te  repfen  mitten  2d02germeeircr  klooft  25upcft 
na  ainttoapen/  om  aen  De  l^oocUept  ban  DeJgerto; 
gtnne  te  follifteeren  Datmen  geen  fcnecïjten  in  De 
^taDt  fottDc  toitlcn  leggen/  enDe  atë  top  tot  föotter; 
Dam  quanten/  ontmoeten  on$  Daer  3IanClaeff en  ban 
foppen  2&o?germeefter  comenDe  ban  3llnttoerpen/ 

Die  onsf  fepbe  mitbebeelte  gaent'2CmfterDam/  enDe 
moftc  in  4  Dagen  Daer  toeber  fijn  om  anttoooit  te  hen- 

gen aen  Uaec  ̂ oogljept/oftmcnDe  $|eer  ban  $oi?- 
carmetf  mit  3ijne  fóneclnen  mit  gljemocDe  in  Der 
«StaDt  toiiDe  laten  ofte  niet/  en  fjooft  25upcft  250?* 
germeefler  in  't  co?t  al  ftaenbe  fpjaeft  mit  Baec  ge- 
BouDen. 

ji.  üjtem  (leaje  mitten  3©agen  boo?t  barenDe/ 
foo  fijn  ongtot  üfclmonDe  ober  De  80  ofte  100.  Setje- 
pen  mit  fcnecljten  tegen  gecomen/  enDe  fijn  Den  ff  fel 
op  gebaren  na  Der  4&ouDe/  omfoboo2j:na3Cmftcr- 
Dam  te  treeften 

32.  ütem  Den  7-  lifêep  fo  Beeft  lifêeefter  5CD?taen 
^anDelijn  een  regueft  geo?Donneert  /  DieDe25tirger; 
meefïer  Sooft  23upcn  in  SCnttoerpen/  aenDe^ooc- 
Bept  ban  De^artoginne  Beeft  obergegeben/  Daer  op 
öp  Baer  ̂ oocljept  gepofïileert  i£  /  Dat  fo  De  25o?gei# 
De  fenecDten  ban  fijn  Co.  j]Ka.nietmitb?eDeninna= 
men/  enDe  Ben  lupDen  als  obcenten  ftelDen  tegen  De 
Co.  |fêa.  Dat  Die  25o?gerpfouDe  Bebben  een  maent  re; 
fpept  om  mit  B*n  lupDen  goeDeren  te  mogen  bertrec- 
feen/  Daecinfefter^erfonenuitbefonDert/  enDetoat 
Ijet  meet  Bout/  inDienBetnoottöftaetbojberteber* 
foeften  uit  B*t  pjincipaei  Dat  onDer  De  25o?germee-- 
fleren  $. Item  uit  defe  navolgende  pointcn  heb  ik  verftaen  dat 
men  mijn  belaften  wil ,  ende  wort  aldaer  tegen  de 
waerheyt  onder  de  gemeente  verftroyt,  fondereeni- 

ge  reden. Item  een  Man  die  de  luydenkan  neder  fetten  ofte 
ftillen ,  die  canfe  oock  weder  oprockenen  ,  Dit  fOUDe 
toe!  fcBijnen/  toaert  bat  ieft  Bet  uit  mijn  felben  fonDer 
ejep?eg  bebel  geDaen  BabDe/  Dan  Detojjl  tcu  Bet  met 
ejcp?e£  bebel  ban  25o?germecfteren  enDe  36.  SaDen 
Heüüe  geDaen/  enDe  Beb  moeten  Doen  al#  men  Bier 

boo?  in 't  ?.  4. 5.  SCrticul  fien  macB  /  enDeDaemain 
't  20. 21.  %rticul  fo  en  maclj  Dit  fp?eecfctooo?t  op  mijn 
geen  plaetö  Bebben  /  toant  men  niet  anbeca?  beton* 
Den  3al  bpmijn  ofteDoo?  mijn  geBanDelttefnn/Dan 
Bier  boo?  berljaelt  ftaet. 

51tem  ban  De  CeDel  Die  icït  25o?germeefterg  Beb 

obergelebert  /  binbpin  't  $.  2Crticul  uitten  monDe  ban 
De25o?gcrmee(tec!S  gefeit. 

gitem  Dat  icït  tegen  De  ©ojgemeefleciSgefeptfOHDe 
Bebben  /  Dat  icö  De  2iuobo?c0fe  Confeffie  obec  20. 
gjacen  in  mijn  l$up£  gBeijaDt  Bebbe  /  in  toat  ma- 

nieren Bet  gefcljiet  tó/  binDp  in  't  zo,  mtieul 
Btecboo?. 

Item  die  reden  van  'tDoopen  van  mijn  Kint,  vinde 
in 't  22.  Artic  ui  hier  voor. 
^tem  Dat  ieft  tot  gan  ©ecBterfenfouDe  gefept  Beb- 

ben  in  De  oploop  /  toillen  mijn  ï|eere  geen  b?eeDe  mitte 
25o2gei0  maften  /  foo  toil  icït  meDc  De  ̂ tat  upt  gaen/ 
Dit  Bcb  in  toel  mit  teDen  gefept  /  toant  mijn  peeren 
mijn  in  allepcnculenuitfonDen/  alsfin't  1  f.  2Crtiftel 
bermaent. 

gjtem  De  ceDen  toaec  upt  men  toel  ftanmernen  Dat 
tft  tegen  alle  reDen  uptec  ̂ taDtgeD?ongen3P/  enDe 
Dat  met  openbaere  logenen  /  te  toeten  Dat  De  J^cBout/ 
aen  ijwft  gegeben  in  Den  JüaeDtban  Detcoeble  /  Dat  in 

Relaes  van  het  gepafleerde 
bupten  Co-  ifêa.  lantlatiteerDe  enDe  fugitijf  toag/ 
fonDec  toelne  logenen  $  geen  raeDt  Dacu  toe  Bebben 
toeten  te  binDen/  enDe  De  Baet  gefp20tenis8Doo2  3Cl- 
bm  jifêarcic/  ban  De  CeDei  ytee  in't3-2l!rtiftefber? 
Ijaelt/  Dat  fp  Ijn  pacft  ban  Ben  Balg  op  mijn  Bebben toillen  leggen. 

i.  3Stem  in  't  eec|te  fo  Beeft  De  ̂ oogBept  ban  De ^artogin  in  2Cnttoerpen  /  Den  7.  ilöep  op  De  ceguefte 
ban  De2502germee|rec  3|oo(l  VSupüi  gepoftileert  /  Dat 
in  Dien  De  gratie  ban  De  Co.  |Ba.  De  25o?ger0  niet  ge- 
gont  en  too?De/  Datfp  Dan  fouDe  Bebben  een  maant  om 
met  BeulupDen  goeDeren  te  mogen  bertretiHen  /  en 
ijei  Defe  reguetfe  onDer  25o2gemeefleren. 

2.  3!tem  Daer  na  in  't  felbe  g[aer  B^ft  Co.  USa. 
3ün  openbaere  piaccaet  Doen  uptroepen  in  Stmftec* 
Dam/  opalleBoefeenbanfïraeten/  Dat  Bern  een  pge* 
lijeft  toel  op  fijn  Co.  |fêa.  gratie  fouDe  betrontoen/ 
enDe  in  fijn  neeringB  enDe  BanDelingBe/  fonDerber^ 
trelifeen  fouDe  blpben  fittm/  enDe  Beeft  Dit  felbe  nogl) 
na  aen  mijnïgeerebe  2&02germeefteren  DocnfcD?ijben/ 
Dat  Bcm  een  pgelijcft  Daer  op  berlaten  fouDe  per 
Copije  1^0.1^. 
h  9item  nou  tffet  immerjef  toaeracBtigB/  öat  tft 

mijngeBeelenalopDegra«eboo?f5.  Bebbe  berlaten/ 
en  fp  in  mijn  Buptf  en  neeringe  blijben  fitten/  enDe 

mijn  BanDel  en  Coopmanfcljap  in  't  openbaer  optec flraet  DoenDe  /  fonDer  eenige  apparentie  te  maften 
om  te  bertrecnen/  noen  nopt  «ptter  ̂ taDt  Hebben 
toillen  treeften  om  mijn  BanDelinge  /  om  bupten 
alle  p2efontic  te  blijben  per  Certeficatie  350. 14. 1  r. 

4.  3item  alfoo  ife  in  Den  Slaere  68.  ontrent «^ep-  Ao.6 
tember  na  25?abanDt  Beb  moeten  repfen  /  om 
mijn  BanDelinge  te  Doen  in  SCnttoerpen  /  Dat  tft  fuljc 
aen  De  25urgermeefler  f  lom  USart3en  Doo?  mijn 
^upob?outoe  Bebbe  Doen  bjagen/  enDe  ooftDe25o^ 
germeefler  J|enricCo?neIiss  ofte  ooft  fulr  toel  fouDe 
moeten  Doen/  toaer  op  fp  ftjDen  ja  Dat  een  25o?gec 
toel  mogBt  upt  rijfe  om  fijn  BanDeling  te  Doen/  enDe 
tot  een  meerDer  berfeftertBept  fo  Bebifteenpafpoo?t 
onDer  Dejer  ̂ taDtier  ̂ egel  meDe  genomen  ban  Den  1  f. 
«September  /  enbe3p  Daer  meDe  na  25?abant  gerepfl  / 
enDe  boo?t  binnen  Co.  |Ka  %mt  Daer  ift  te  Doen  Beft 
geBaDt/  fonDer  een  boet  bupten  Co.  ifêa.  ïamte 
fetten  per  Certefïeatie  1^0. 16. 

5. 3!tem  ontrent  Den  22.  «September ben  ift  toeDec 
in  2fm|lcrDam  gecomen  uit  252abant/  foto02Demp 
gefept  Dat  De  «ScBout  informatie  op  mijn  DeDe  ne? 
men/  enDe  DattnDefafteDieiftnptbebelbanDeSöo?* 
germeederen  en  j6. öaDen BaDDe geDaen/  afterbol* 
genDe  mijn  officie/  als  Bier  boo?  in  't  *.  4. 5-,  Sürrifteï 
en  in  't  20. 21.  Sdrtiftel  bermaent  ftaet 

6.  gitem  Bier  in  berffagen  fijnDe  /  fo  Beb  ift  Dit 
eenige  ban  De  Wtt  te  ftennen  gegeben/  Die  in  Der  tijt 
25urgermeeflerief  enDe  üegeerDerg  toaren/  enDe  Boe 
toel  ift  acte  ban  inDemniteitBaDDe/  tot  3Cnno  67.  Den 
2. 2Cp2il:  fo  fp  ift  toeDer  gecoren  in  De  9.  $erfonen/upt* 
te  ScButterije  Den  5 .  Sipjii  bj?  mijn  ̂eere  De  25o?ger- 
meefteren  en^ö.aaDengeapprobcert/  met  Dat  mijn 
ï^eere  mijn  beloofDe  Daer  afteinDemneren/foBebift 
om  meerDer  fefterBept  ban  mijn  ̂ eere  te  Bebbe  ber^ 
fogBt  bp  reauefïe  aen  De  25o?germeefteren  enDe  36. 
aaDen/  om  te  Bebben  acte  bangjnDemniteftbanBet 
geene  Dat  ift  Dan  naDenz.Sflpril  geDaen  BaDDe/  enDe 
ooft  mijn  S^eere  in  De  requefte  te  ftenne  gebenDe  Boe 
Dat  3iilr  onDer  De  gemeente  berftropt  too?De  Dat  ift 
mijn  in  mijn  officie  50uDe  gualijcft  Bebbe  geD?agen 
toelcue  fnpplicatie  mitte  certeficatie  enDe  acte  De  2&02* 
germeefler  ̂ enrieft  Corneltffe  Beeft  gelcbert  in  BanDe 
ban  De  25o?germeefter  3ïlbert  iiBarjr  Die  Daer  op  gc= 
teftent  Beeft  Den  2.  <©ctobcr  Defe  rerjuefie  ontfangen 
ban  toegen  aiDjiacn  ©auto  tot  BanDen  ban  löeitoicft 
Co?neliffe  per  acte  $0. 18. 

7.  Stem  alfoo  ift  toeDer  na  2&2abant  mofl  repfen 
Beb  ift  mijn  ̂ up.flfDjou  in  bebel  gelaten  om  aen  mijn 
J^eere  te  follifteren/  om  erpeDitie  op  mijn  reouefï  te 
Bebben/  Daer  aen  ift  geen  ttoijfel  Djoegft  ofte  mijn 
^eere  fouDe  mijn  afterbolgenDcn  BenltipDer  belofte 
acte  ban  inDemntteit  gegeben  Bebben  /  ofte  te  minfïen 

5onDe 



van  den  Jaerc  1 5  66.  en  15  67.  in  Amfterdam. 
50uöc  gefept  Bebbe  De  reben  toaerom  mijn  fuïr  ge* 
toepgect  toojbe/  ban  toat  mijn  Wijf  folliciteecbe  en 
ronbe  gBeen  anttooojt  ccijgen/ban  ais  mijn  Jtëijf  aen 
Sllbert  jjfêarcr  2&02germecfter  inber  tijt  feer  folltfteer* 
be  feibeBp  mijn  J^upsbrou  ban  eenCebelbieicltacn 
mijn  l^cece  ober  gelebert  Babbe  baer  ftoaericbept  in 
toas  /  ais  Ijïec  boo?  op  't  3* 2CrtiBcl  ftaet  /  enbe  mijn anttooojt  baer  op  ontfange  Bebbe  ais  Bierboo?5Fol. 
5.  fiaet/  foo  toas  Bp  niet  te  b?eebe/  bat  in  fijnbe* 
gecrtc  niet  toilbe  bolgen  als  in 't  3.  Sfirtiftel  Bier boozflaet. 

8.  gftem  betoijl  tcB  albaer  om  mijn  Banbelinge  in 
25?abant  en  in  foliant  enbe  binnen  Co.  jfêa.  £anbeu 
uit  toas  mits  erp?eS  pafpoojt  battbenif.&eptem* 
ber  enbe  mijn  j£upSb?ou  nogb  feer  aen  mijn  ̂ eerebe 
2502gecuieefter  follifteerbe/  om  erpebicie  ban  mijn 
rcguefte  ais  boo?/fo  Beeft  mijn  ̂ eece  be  ̂cBout  ofte 
SClbert  of  eenige  ban  bemtSgonnacrsaenbe$2oau 
reur  <*3enerael  ban  beïïaet  ban  troeble  te  bennen  ge* 
geben/  Boe  bat  in  bupten  Co.lfêa.  Eanbenalber* 
trocnen  toas  entre  bnpten  Co.  iBa.  Xanöen  latite* 
renbe  toas  baer  op  bat  eenmanbement  bcrcregen  is 
ben  18.  $obemberommijiigoettebefcB2tjben/  enbe 
mijn  in  boen  roepen/ bat  ben  18.  december  ter  Crce* 
cutie  gelept  i$  pee  2Cctie  $0.  17- 
9.  3ltem  nou  en  fcjjeelt  immers  ban  ben  1$. 

September  ban  bat  ban  mijn  pafpoo?t  totten  18. 
3$obcmber  bat  ©et  manbement  al  gBeerpibeert  i& 
getoeeft  maer  1  flfêaenben  ?.  bagen/enbe  baer  en  tuf* 
fcljcn  ben  in  nocB  in  <©ctober  toelóbagentBupS  ge* 
toceft  en  bageujer  langes  ftcaten  gaenbe  /  enbe  mjjn 
öanbeling  boenbe/  enbe  bat  in  nopt  bupten  Co. «pa. 
Eanben  getoeeft  3p. 
Cnbe  ais  mijn  goet  befcB?eben  too?be  foo  Beeft 

mijn  I|upsb20uto  feer  aen  be  2&02germeefler  gefolli* 
(leert  om  txpzbm  te  Bebben  op  mijn  requefte/  om  mijn 
baer  mebe  te  bertoeeren/  ban  mijn  peeren  Bebben 
op  mijn  reguefie  mijn  niet  willen  geben  bat  fp 
mijn  belooft  Dabben  enbe  Beeft  Sfllbertlfêarr  ben  24» 
december  mijn  j^upsbrou  mjjn  reguefie  toeter  ge* 
geben  fonber  tet  baer  op  te  fetten. 

Item  om  bat  immers  Bettooojgenomen  Concept 
5ijn  boo?tganc&  mocBt  Bebben  om  mijn  uitter  ftabt 
te  öouben  foo  Beeft  men  nocB  befenabolgenbep?ac* 
tifee  gBebjupcat  tegens  mijn  3©jjf  enbe  ütinbe* 
ten  om  mijn  te  boen  toaerfcBoutoenbienocB  uit  was 
om  mijn  Banbeünge  te  bolb?cngcn. 

11.  gitem  in  't  eerfte  ts  &cBeel  Cfoofle  gecomen 
m  be  3©aecB  aen  be  3©aecD  Ifêeeflet  ftötte  bieren 
3eggenbe/  weet  göP  niet  of  3Hb2iaen  ©auto  tljups 

gecomen  is  /  mijn  Ifceere  be  £cBout  fjeeft  mjjn  be* 
Bolen  tcs  foube  na  Bem  ften  aen  fnn  (€upn  ofte  op 
be  flrate/  en  foo  bjae  ten  bernoinen  öab  toaer  BP 
tö  foo  foube  tB  8et  öem  (irarcomen  feggen/  befe 
iSijae  ̂ iecca  §izt  tn  berbaefl  3önbe  ts  gecomen 

tot  mijn  &toager  tgans  ban  Clffe/  bte  boo?t  ge* 

1 1.  z.  5Citiftel  bier  boo^  fïaec  bat  Ijcm  een  pgehje»  op 
ftjn  co.  |Ba.  gratie  foube  bctroutocn/  enbe  in  firn ncermge  blijben  fitten/ja  bat  meer  ts  met  toillenbc  bat^ 
men  aen  fijn  Co.  ma.  gracic  ttoijffelen  foube  cube 
geeft  ooch  ïjz  ̂ ctjout  geen  commiffie  gegeben  Pinant ban  üc  ©erfonen  baer  in  begrepen  /  te  roepen  ofte 
pem  goebe  te  befclmjbcn  /  ban  alleen  bic  bertogen toaren  bupten  Co.  |Ka.  Sant  enbe  baer  buwcn  bic* 

benlatiterenbe.  
^^ .16.  3ltem  be  ̂ tbout  betojjd  contrarie  /  hit 

mnn  mit  openbare  logen  beeft  aen  be  pocurcur 
<0eneraei  obergegeben/  bat  in  bertogen  baas  enbe 
bupten  Co.  HQa.  3lanben  latiterenbe  /  enbe  bic  alle 
anb?ebie|)p  auijt  toefen  toil  mit  3Ulc&epjactraebe 
Co.|Ka.  gracie  ontfettet/  bienopt  in  't  fm  ftebben geljabttebertreüHert. 

17»  ̂ tem  nou  iffet  immers  toacraebtigft  enbe 
toel  te  bermoeben  bat  toaert  alfoo  gbetoeeft  bat  icfi 
babbe  ban  fïns  getoeefl  om  te  bertrcWien  enbe  bup- 

ten Co.  |fêa.  ïanben  te  latiteren/  bat  ibbit  gclobf 
toel  babbe  in  2Cm(lerbam  /  enbe  binnen  Co.  £ï)a. 
3£anben  toel  tot  10.  ofte  20000. gulben  aen  goetfou* 
be  gecoft  Jjebben  ofte  enige  geit  op  toiffcl  ofte  renten 
foubt  genomen  bebben  om  mijn  goe beren  te  belaflen/ 
enbe  öabbe  oocfttijsgenoegbgebabt  mijn  renten  enbe 
mijn  goet  te  bertranfpo^teren/  bier  of  en  falmenim* 
uiers  niet  bebinben  bat  iu  bet  minfle  ja  (uier  ge* 
baen  ̂ tbbz  baer  tipt  immers  blijet  notoo:  bat  tcü 
nopt  3tns  fp  gbctoeefl  om  te  bectrehuen  /  ban 
bat  ik  uptter  ̂ tabt  geb^ongen  fp  als  boo?  ber* 

Daelt. Item  hier  na  volgen  die  reden  ende  oorfaeck  waer- 
omik  niet  hebbe  voor  de  Raet  van  troeble  derven  Com- 

pareren in  Perfoon. 
1.  3|tem  in  't  eerfte  aenfïenbe  be  ernflefijfte  (€00^ 

ren  ban  be  Co.  Jfóa-  ober  be  genen  bte  gebluebt  enbe 
uit  Jon  Co.|Ka-3lanbengelatiteert  babbeenbe5Ö« 
Co.  Ifêa.  gracie  beraebt  öabbe. 

2»  gitcm  ten  anbere  bte  baer  compareerbe  enbe 
bemlube  begeerbe  te  beranttooo?ben  /  terftont  in 
langbebuertge  gbebanchenis  gelept  too?ben  enbe  bat 
immers  baerom  /  toant  baer  too?ben  niemant  gfje* 
bacbbaert/  ten  toas  bat  bp  ban  be  «officieren  boren 
aen  befd?ocureurberclaect  toert  blutljtig  te  fnn  enbe 
Co.  IBa.  3lanbett  latiteerbeenbebem  luben  baer  m 

geloof  toas  gegeben. 3 .  3|tem  bat  tcN  boo?  oogen  fagtj  bte  groote  logenen 
bte  rebe  tegen  mijn  aen  be  ̂ ocureur  «Bencracl  te 
nennen  toas  gegcbcn/namentlijcB  bat  tb  bertogen  toas 
en  buptm  Co.  nBa.ïanbenlatiteerbe  toas  bat  tü  nopt 

gcbacbtijabbe. 4.  5Btem  alfoo  iö  mijn  reguefie  aen  mijn  ̂ eere  bc 
25o?germeefleren  en  26.  maben  ober  babbc  gegeben 
om  b'o?ber/befcöept  enbe  tnbemnite  ban  mijn  befongc 
uit  öerïlupber  nacm  te  bobben/  baer  icb mijn mceft 
mebe  foube  bebben  moeten  bcbelpen/  geen  anttooo:t 

«mèn  ïs^ot  mön  JgupSb?ou  om  mijn  te  boen  ofteeenicöbefcïjeptconbe  crjjgenais  in  't 
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toaerfcljoutoen  om  niet  fiaefligö  töupö  ce  comen.       |  flaet. 
n.  gitem  baer  na  Beeft  be  &cöout  toeber  na 

mijngebraget/  m  terftont  fulr  aen|Barten5Pom 
bo?g  ö«ft  Qtfm  om  mijn  te  toaerfcfioutocn/  bie 
fulcr  terftont  toeber  aen  mijn  J&upSbjou  beeft 

if^omma  bus  geeft  men  be  ifêare  boo?  be 

«tabt  berfp?ept  om  mijn  te  boen berbaren  enbe  uit* 
ter  «Stabt  tetjouben/  boo?berbaeflöeptban3©pfen 

M  iTlltem  foo  ben  »&  nocö  boo?ber  berflaen 1  bat 
mnn  fceere  be  ̂ cöout  openbaer  aen  be  (Safel  baer 

Se  ban  be  »t  bp  W«n  fijn  bermaent  beeft 
ais  tcBfe  upter^tabt  gupt  toil  toefen  (00  gae  tcb 

mSF: ï*  &uS*  op  een  bacö  becbp  ben  ju
p* 

fer 1  en  fie  baer  in/  foo  berbaer  tbfe  batfe  ber* 

tC*i??nè!tem  bier  upt  macb  men  immers  notoor  be* 
metBenffbat  beicbout fnn  officie betoaert beeft 

SbXbpfonberfijneCo. »  ̂ ^Ic^g?aneboo? 
fin  ©ubltcaten  w  25?ieben  Beeft  boen  roepen  ais  m 

;»  ̂Itcrn  befe  faae  b02bcr  infienbebenibopant- 
toerpen  gercpfl  albaer  in  mijn3abe  be  gcleerbe  te  ben* 
nen  gaf/  hit  boo?  beel  $erfonen  boo?  benïiaet  ban 
troeble  gebtent  babbe/  enbe  alfo  mi>n  actcn  enbe  eer* 
teftcaticn  bit  in  boen  rebe  Babbeboo?  ften  babbcn  fo 

htbbtnft  niet  geraben  gebonben  in  perfoon  te  contpa  - 
reren  toant  00b  anbje  baer  toarengccompareertinct 

goet  betoijs/ baer  opgeanttooo?t  too2bc  bat  gp  ge* 
baen  Bebt  bat  i^  quaet  /  gbP  fout  Bet  jou  burgermee* 
fier  getoepgert  Bebben  enbe  tegen  gep?oteflecrt  öeb* 

ben/  bus  magB  jou  bit  niet  Ijclpen/  enbe  bic  't?ou 
bcbolen  Bebben  bie  en  fal  't  oocb  met  bergeben 

to°6  ̂tcm  befe  3aebe  albaer  obertoegenbebebtbop 
be  eerfte  is  bagen  cenregueft  aen  be  fiaet  ban  troc* 
niebocnoberlebercn/  berfoebenbe  ootmoebelteb  om 

te  mogen  per  $?ocuratoren  te  anttooo?ben/  toaer  op 

gepOfltllcert  toO?be  comparant  riet  JuuHcia  
per  Acte 

^tmt  co?tS  Bier  na  ben  29.  Sfanuario  fo
o  iffer 



ÏO Relacs  van  het  gepaffeerdc 
een  $Iaccact  uptgcgeuen  üan  tic  ConincnlijcRc  4,ï)aj. 
öaer  in  nerboöen  toost  alle  ̂ eccetariencnöcjaota* 
riffen  gljcen  certificatie  te  mogen  fclfêijnen  noo?  öe  in- 
geroepen  /  öaer  meöe  immer»  alle  ftoop  uit  toa#  /  om 
U02öer  üefcljept  üan  onfcl)ult  te  mogen  crijgcn. 

8.  3[tem  Dier  na  Den  icR  toeöec  ingeroepen  teCom* 
pareren  in  3.  mael  ij*.  öagDen  noojöcnfiaetnan 
trouble. 

9.  gjtem  in  fienöe  allef)etboo?f5.  enöe  bonen  öien 
ïjét  $iaccaet  Dan  oen  29.  ̂ fannetoarp  öat  geen  02- 
öaer  toaginperfoon  te  compareren  fo  fjebicR ten an* 
öecmacl  een  reguefte  aen  öen  Saetnan  troeble  ober 
gegeben  öaer  in  te  hennen  gebenöe  Ijoe  Dat  ith  een 
jpactoo?  toao  ban  nee!  tre{feiijc&e<®ofterfcï)e€oop; 
iuöen/  ban  öetoelcRe  ten  beel  reReningenenCoop? 
manfcöappen  onöcc  mijn  [jaööe  /  entie  ijenïupDen 
oocR  fcïwlöicD  toao/öie  0002  mijn  abfencie  enöe  geban* 

fienioin  grootc  fcïjaöefcuöe  moeten  comen/ öaer  0002 
tli  oofc  mijn  geloof  en  gocöcnaemöiembpljenluiöcn 
ïjaööe  fouöe  moeten  bcrliefen/foo  l)eb  icRootmceöelnR 
berfocl)t/om  te  mogen  Jjebben  uptjtei  tot  op  ̂ oijannt 
om  pgèlijcR  te  mogen  contenteren  /  toaer  op  toeöer  ge- 
poflïlleert  io  $icl)ilpcr3ïctc|&o.2i 

10.  gjn  fomma  öit  al  tefamenalöacr  inficnöctjeb 
in  geen  anöer  raet  getoeten  öan  mtjnfaRete  appelle- 

ren aen  öe  alöer  opperfte  fiicljter  fjierboben/  enöe 
Deööe  mp  0002  öegracie  <0oöe$  offer  na  gefteuv 
om  te  repfen  enöe  om  een  pgèlijcR  te  bolöoen  öatife 
0002  öe  gracie  <©oöes  bolÓ20cijt  Debbc/  al»  et  bu> 
Ren  fal  öat  niemaut  op  mijn  goeöeren  gefp?oRen 
geeft  /  enöe  fjebbe  aio  öoen  mijn  faeRe  öe  alöer  op? 
perfte  fóicïjtec  bebolen  öie  iR  Dope  mijn  lijtfaemftept 
toer  lenen  fal  enöe  bequamer  tyt  om  mijme  mogen  ber* 
anttooo?öen3dmen. 

Artijc- 



Artijckelen  roerende  de  Schut- 
tery  worde  gemaekt  doen  de  Predicatie  ccrft 

begon  binnen  Amfterdam. 
ff  n  peeren  be  25urgermec(lcriö  enbe  \ 
xxx vj.  iïabe  befer  <§tebe  fijn  eentyag; 
tigöltjlien  gercfolbccrt  baatten  geen 
nteiitoe  $2ebicanten  binnen  ben  mue; 
ren  befee  «§tebc  fal  toe  laten  te  p?e; 
biclten  maer  bat  menbcnfelben$2e' 
bicanten  mettcc  bact  bpben  ̂ cljout 

fal  boen  appjeljenbcrcn. 

gitem  batmen  boo2  öcfer  tijt  tolereren  fa!  bat  bc ?2ebicatte  buiten  befer  &tcbe  gefcln be 1  fa  fon 
ber  JKrtuibanc  te  boen  fo  toe!  ben  t)oc '  b  ro  au» ben  j&cbieantcn  en  bat  men  lm  ontucbee  bei  w Iic.i fcerhljter  tocfai  mogen  gcbjiiutfccn. 
ptem  bat  bc  burgeren  beo  liegcrenbc  bp  ficrlit fullcn  mogen  laten  bp  Ijem  tomen  een  pleiter  ofte een  anbet  <Dtcnacrbcr  kerft  en  omme  tien  lupbmtg 

«©at  b'oube  ̂ cljuttectfuptloc&cffagbbptijbcban  mogen  laten  communiceren  ofte  biechten  na  naerVun 
noobe  enbe  ban  ©zebttatten  altf  booten  fullen  torn-  ben  confcicntic.  J       v' 
men  op  be  jifêarcfit  boo2  't  ̂ tabtnupg  enbe  bp  <£nomallc  rumoeren  te (Tulen/ bannen bc ttafioo- 
(tam  ofte  ontoeber  op  't  «Segclönptf  met  ïjaet  cm  mitten  Sacramenten  flifle  fa!  laten  gacu  Vonbct getoeer.  gelupt  ban  &t  elle-  ' 

5©e  ©oetboogn  ̂ cfjutterg  fullen  ooeftcomen  op  be  9?tem  bat  nicmant  boo2t  acn  in  eenige  tflooftercn 
Narent  ontrent  ber  3®age  enbe  bn  flo?m  ofte  ontoc;  ofte  fcerUcn  fal  moeten  biceficn  ofrcfrnabe  boen  /  op 
ber  op  be  ̂ teutoe  JBagc  ooft  met  baer  45 etoeer. 

3&c  ̂ anbtboog!)  ̂ clHittcro  op  beftëarcbt  ontrent 
beCramen  en  bp{t02m  ofte  ontoeber  op  vt<töaftbup0 

pene  ban  üjffïrafTingealtuttotmoberattcbanbcnnC' 
regtnen  naber  faelicngclegciulnpt. 

Stem  bat  nicmant  b'een  b'anber  fal  moeten  ruia 
ofte  Saele  ban  ̂ tabtljupg  met  fiaec  <0etoecr  al£  \  lijch  toefp?enen  ofte  becbuteren  mit  tooo?ben  ofte 
booren 

kantten  mgeballe  ban  ben  boo2fcl)2eben  noot  boo? 
dfte  $002t  fettcn  ofte  o?bonneten  fal  een  föotD  ban  ben 
^cljtuterö  omme  bic  tebetoarenenbegoebetocfigljt 
tot  befelbo  poo2t  te  b2agen. 

<&at  bic  jjfêeteroy  ̂ cttergen25terb2ager#  te  famen 
fullen  tomen  op  be  BifcDmaccfct  en  op  ben  <©am- 
fUipS  en  bat  baeconbergeftelt  fullen  to02benb2ie  Ca; 
pnepnen/  enbe  een  Capitepn  boo?  fuper  3[nten 

toechen  upt  faefeen  ban  ben  gdobe  maer  clchanbcren 
fal  laeten  in  fijn  b2cbc  op  pene  ban  bacr  of  bp  ben 
geregljtcn  geftraft  te  tooien  na  ber  faclien  gele; 

gentttept. Stem  bat  elft  ban  ber  $002tcrcn  en  SPngcfctcn  befcr 
,§tebe  bp  tijbe  ban  rumoer  ofte  anberiObptiochcflagl) 
blpben  3al  binnen  fijnen  poepen  ban  fïjh  tooonftebe 
mit  al  fulften  <0etoecr  baer  mebe  fjp  fnn  lijf foube  toiU 
ienbefetjermen/  mits  bp  tijbc  ban  tyanbt/  te  b?an; 

bent  omme  tot  btcnft  ban  ben  ̂ urgcrmee|terenalbaer  lbe  loopen  f  ui  Jen  be  gijeene  bic  baer  toe  geo2bon* 

tot  allen  tijben  berept  te  toefen  omme  ben  «©fficier  te  neettfijn.' 
affifteren  in  bicn  't  noot  fp. <©at  ingcballen  altfbooren  bic  3Bet  mittenxxxvj. 

töaben  fullen  ftomen  op  't  Stabtïjupie?  omme  met 
ntalöanberen  te  Belpen  raben  alfjoet  tenoojbaerbie; 
nen  fal. 

<©ie  ̂ cljout  met  fijn  «SuBfïmipt  en  dienaren  met; 
tec  ̂ tebetoagljt  fullen  tot  nen  in  ber  ©ierftljaet  boo? 
't^taböupsS. 

•®t  cefle  ban  be  ©urgeKp  ofte  burgers  eln  op  ftjn  r)it  is  od  't  verfoek  van  miin  Heeren ^1  hfiïrtenbe  bte  tateutoe  02bonnantte  mutf  L'u  "  ur    c  vcnuc*  vaiimijn  necren 

TBat  mcijt  elcu  gebuette  öem  fal  Douben  onbec  02- 
bonnantie  ban  fijn  Capttepn  bic  mnn  peeren  elcft  in 
fnn  gebuerte  o?bonneren  fullen. 

Gecollationcert  en  ceaccordcert  by  my  der 
Stadt  Amfterdam  Secretarius 

Pï  T.    B  C  V  L  O  I T  S  Z. 

Hoefflaglj  bolgenbe  ̂ k  $ieutoe  02bonnantie  mitsï 
bat  menopclcn  ̂ oeffïagi)  nogDftellen  fal  een  opper 

Capitepn  met  een  3luptenant  toaer  onber  alle  be  Ca- 

pitepnen  ban  't  ̂oeffïaglj  flaen  fullen. 

Extraft  uyten  Regifter  van  der  wil- 
lekeuren der  Stadt  van  Amfterdam  Gecun- 

dight  mittcr  Trompette  in  diverfe  quartieren 
defer  Stede  ten  bevelen  van  Schout ,  Burger- 

meefteren  en  Schepenen  der  felver  Stede  op 

ten  2Ó.  Augufty  Anno  1  $66. 

A^fobetijt  bob?  oogen  toefenbefeer  periculeus  i$/ 

fo  tft  bat  mijn  feeeren  ban  ben  <0ercgtc  mit  xxxvj. 
nabcn  befer  ̂ tebe  bp  abbijfe  ban  ber  ̂ cljutterp/ 
omtne  alle  mtbbelen  te  foefeen  tot  ruft  en  b?ebc  befer 

&ute  en  ban  ben  goeben  poorteren  enbe^jntooon; 
beren  b^r  felber  boo?  befe  ttjt  tot  bat  anbcrtf  bp  ben 

ftooöliept  ban  ber  ̂ ertoginnemitten  peeren  ban  ber 

02b:c  ge'rcfolbcctt  ofte  geo?bonnccrt  fal  toefen/  geflo; ten  en  neaccojbeertbebben  in  ber  naboigenbe  manieren 

®en  ecrfïen  batmen  be  Weelben  inne  ben  groote  en 

felenne  öer  nen  befcr  &tcbe  fal  toegb  nemen. 

<f  tem  om  feïtere  confiberatten  be^erhen  fullen  bp 

tnobific  gcüootcn  ge^ouben  blijben  enbe  bit  al  tertijt 

toe  bat  berefolutiebpbe^oogDeptbanber^ertognv 

m  en  ben  peeren  ban  ben  o?be  genomen  en  gecomen 

fal  toefen. 

gefchiet  als  in  mijn  difcours  in  't  3.  Artikel  ftaet, 
als  my  gefey  t  is ,  want  ik  hebber  niet  by  geweeft 
en  is  my  gegeven  alsCopie  uitterStadts-Boek 
gefchiet  Anno  66.  den  xy.  Augufty  waer  uyt  ik 
meen  de  Articulen  van  den  26.  Augufty  gc- 
fproten  fijn, 

D<£n  2  f.  %uq.  %i\m  66.nopenbeDetgeeneaengc;  ^0 
geben  iö  bp  eenige  treffelijcöen  getroutoe  JDoo^ccr^ef 

bat  om  alle  perittilcn  febitic  enbe  bfoctjtotinge  en 
alle  inconbenienten  bit  baer  upt  fouben  mogen  ber- 
rijfen  te  ebiteren  en  te  berboebcn  /  geraentoaerenbe 
Weelben  in  be  ̂teutoe  Öerli  af  tenemenmuten  MU 
taren/  toeleïte  falie  mit  eenige  ban  be^cljutteruegc; 
communiceert  en  gccefolbeertio/en  l)ier  m  10  bn  bc 
56.  ütabcnbcrfogljtaen  eenige  ban  ben^rnuttciucn 
omme  rufl  enb2ebe  te  mogen  Jjouben  binnen  befer 
^tebc/  enbcfe!be§c!jutteruenbp  Ijaer  gecommit* 
tcerbe  acn  benfiaben  obergelcbert  Ijcbbcn  fcfeerc  KnU 
culen/fo  bebben  mijn  peeren  ban  ben  ilaben  en  gercglj; 
tcnopbenboo2f5.2llrörul  gebcfongncectlicbbcnbc  ge; 

refolbeert  in  maniere  naboigenbe/  inbencccftcnatn- 
gacn  't  1.  SHrticul  limbenbe  gfitift/  in  ben  cerften  bat 
nujn  peeren  fullen  bic  25eclbcn  uptm  feerten  boen 

foo  toclbecujnealö'öiegroote&er&en  iegeacfo:öeerf Return  ben  2.6.  ftugutti  ben  iS,  Kuguftt  /  aio  een  1  pt 
benmonbt  banbebergaerbe  lupben  fepbe,  opent  lijken 

nerftaen  te  Rebben  be  boo?f5.  23att.  mtt  Cleuient 
<£  1  i)ou 



12 Relaes  van  het  gepafleerde 

No.  2 

©olnertfj.  intoacrebwbenberRïaerben  iiptaegge* 
ben  en  toaerfcljoutoiugc  ban  ̂ aeob  Claefe  %mw 
cooper  en  <DireH©teter0CocnCoo?ntQoper  op  befer 

,$tcbe  %im/  ttï  pjcfentie  ban  »iaen  ©au/  «epmer 

bandeen/  3ian  gjanfe.  fo  't  Dart  nwöe  Capitcjncn 
ban  be  «Stnuttery  en  /  ment  55outocr/  ©acnarö  nuj 
«©cerloffê.  met  anberen  $oo?teren  berjtaen  te  Bebben 
mittoaeffcljoutoinge. 

Aüfo  mijn  ©ceren  ban  tier  xxxvj.  fiabenme
tben 

gerealjte  befer  ,&tebeobermetuenbebe  latten  enbe 

periculen  befer  tijt  boo?  009e  toefenbe  /  aen  eemge 
ban  be  &cf)utterijen  berfogljt  Ijebben  te  abbnferen 

oocbe  mtbbelen  metter  gemeene  &cButter»e  omme 
uift  en  b?ebe  te  mogen  tjouben  binnen  befer  «Stebe/ 

cnic  befelbe  ̂ cButtenjen  bp  Baer  gecommttteerben 
ben  ftaoe  obergelebert  Bebben  seefeere  »tculen/fo 

Ijebben  mijn  peeren  ban  ben  ftabe  en  ge cegpte  ben 
boo?f5.  «meuten  gejufticeert  öebbenbe/gecefolbeect in  maniere  Bier  nabolgenbe.  -  ltalAlM 

gin  ben  eerfteaengaenbe0eteet1lc2llcmuUupben^ 
be  aUms/in  ben  eeeflen  bat  mijn  ©eece3uUenbe 

Weelben  tuner  Reenen  boen  fo  toel  tn  be  nlepne 
alss  in  begeóote  fcerïten. 

<3i$  om  bo?bec  inconbementen  te  feBo.toen  ge- 

aeéo?beert  bat  mijn  peeren  ben  boo?feB?ebe  Weelben 
tn  alle  Reenen  fullen  boen  toegljnemen. 

<©p  't  i.  Sfittteul  lunbertbe  albus  enbe  bat  mijn 

peeren  bk  heeften  fullen  toefïupten  fonber  eemge 

^^&*&  om  fenere  eonfibeeatten  be fcetnen  fullen  bp  WW*  Be^g£SJg 
en  bit  al  ter  tijt  toe  refoluttebpbe^oogBcptbanber 
lectoginne  en  ben  t&eere  banbec  o?b?e  genomen  

fal 

toS*'t  *•  mtieul  lupbenbe  albusv  bafbeSSurge? 
een  bes  begeeenbe  bp  fiente  fullen  mogen  een  goet 
ttoiefter  ofte  een  anber  ̂ ienaee  bec  Reenen  laten 

f  &  eome^omme  Ben  lupben  te  mogen  
laten 

tommunieeeren    agBteebolrjenS  Den  lupben  ton? 

fC  gEsmebe  bp  pjobifie  atë  booten  0^eco?beect. 
lp 't T  *«U  lupfcenbealbu*/ Mm*?*""» 

ftiïlen  onbelet  be  ©lebieatten  bupten  ber  ̂ tat  laten 

Seben/  fo  tof  be  Boo?ber$  alSbe^ebtcanten/ 

enbe! Ev ?  ontoebec  be  fiefte  fcernbaer  toe  te  mogen  ge* 

*m  geaeeojbeert  boo?  befe  tijt  te  tollereren. 
lp 't  ̂  mtieul  lupbenbe  albus*  omme  alle  temoe

, 
rente  (lillen  bat  mnn peeren  Beur  lupber  Moren 

m  mm I  iaeeamenten  fouben  toillen  totten  
fienen 

laten  gaen. 

lp  ̂talC°lctieuf  lupSé  albusv  bü  gebaen i  fönbe 
fouben  mnn  peeren  op  flatfee  Co?emte  beebteben 
öat  niemant  boojtaen  tn  eemge  Clotfer* .ofte 

Reeenen  foube  mogen  bjeefeen  ofte  eemge  fepaoe 

^m  mebe  geaceoibeert  bat  men  fulrberbiebenfal 
tot  mStKn  ̂ n  geeegBte  na  be  faenen  gele* 

%engaenbe  net  7.  «ttfcul  lupbenbe  albu?/  bat  006 
betboben  fouben  toojben  opgcooteCo^eetiebatm^ 

mant  Bern  onbertoinben  en  3al  b'een  b  ̂ber  guaite? 
Ken  toe  te  fp?euen  ofte  ber  bitteren  mn  tooojben  ofte 

toerïten  upt  faenen  ban  Baer  geloobe/maerelcnlae? 

m4$  mebe*  geaeeo?beeet  op  flcaffinge  ban  ben  ge* regljte  na  bee  faeue  gelegentDentljept. 
Aöum  den  26.  Augufty  Anno  66. 

Certificatie  van  de  Bor^ermeefters 

den  2.  April  Anno  67.  dacrbyblijcktd'cerftc clexie  van  de  6.  Perfonen  en  bcdankinge  en 
ons  belovende  te  indemneren. 

bien  't  beooojt/  certifteeren  mits  oefen  bat  alfoofe* 
beet  3laeobi  (eftleben  biberfeöe  tpbingen  en  cemoe-- ten  binnen  befe  &tebe  fijn  betfpjept   getoeefl/ 
baec  uPt  feneee  SCcten  ban  ttoift  en  beroerten  onber 
be  gemeente  gebolgljt  fijn  getoeeft/  en  upt  bieroo?^ 
faehe  omme  befe  goebeftebetebetoarentegemfboo?- 
ber  ineonbenienten/  bp  goet  bunenen  ban onsf  enbe 
xxxvj.  Saben  befer  ̂ êtebe  mitgaberjS  be  gemeene 
^eöuttetijen  geo?bonneett  isf  getoeeft  te  aiefen  upt 
eleït  tyk  ̂ eljutterijen  ttoee  perfoonen/  be  toelcfee 
bien  nabolgenbe  bp  gemeene  flcmmen  ban  alle  bte 
Capitepnen  ban  be  boo?fel)?eben  tyk  ̂ eöutterijen 
gecortn  fijn  getoeeft  en  bponsfgeapp?obeett/ te  toeten 
upt   be   oube  ̂ clmtteetje  /  Wntyk$  2öoelef5.  en 
3lb?iaen  ©auto  /  upte  Boetboogö  ̂ oele/  darmen 
«obenburglj  en  Ciaess  «epetf3  upt  be^anbtboogö 
San  ©etfen  aobenbuegb  en  3Htent  Cool/enbe  bit  om 
bp  Ben  lupben  atë  mibbelaecs  gecapo?teert  te  toerben 
ober  bepbe  3ijbèn  tuffen  onjs  en  be25urgerijeen  Ut  ban 
be  nieutoe  Religie  ban  alle  faenen  iik  öen  lupben  booi* 
tomen  foube/  omalfo  minber  oberloopsf  ban  be  ge? 
meente  boo?on?s  temaeben/  en  aifoo  top  be  boo?f5- 
©erfonen  tn  biberfeïjen  faenen  alsS  mibbelaer$f  tuf^ 
fcfjen  bk  ban  be  meutoe  Religie  en  anberjs  tuffcöen 
bk  2&urger£  gebefigfit  Bebben  omme  b?eben  en  een? 
b?agfit  binnen  befer  &tebz  te  maenen  en  alieonrufl 
oploop  en  ttoeebjagötre  bermijben  enberfjoet  te  toer? 
ben/  foo  të  *t  bat  top  Ben  luben  baer  of  bebannen  en  be? 
loben  te  tnbemneren  a$  't  beBoo?t  /  fonber  areB  of 
lid/ in  nenniflTe  ber  toaerBept  Bebben  top  ber  boojfj. 
^§tebe  ban  38mflerbam  5egele  ten  3aenen  Bier  bene? 
ben  aen  boen  Bangen/ gegeben  ben  ttoeeben  bagB  in 
2Cp?iï  Anno  Dom.  1  f67.onbergetepe&ent 

D.  Woutersz. 

En  Gecollationeert  en  nevens  originale 
gcaccordecrt  by  my  der  Stede  Am- uerdam  Secretaris 

Pet.  &c. i 
Sekere  Articulen  gemaekt  Anno  66. 

den  28.  Augufty. 

Sff  n  bk  oppercapttepnen  ml tjfgaberss  alle  bk  arrtie?No; ̂  
re  capitepnen  ofte  öaer  ̂ Subfiituten  ban  be  eerfte      ̂  toagïjt  ber  bik  ̂ eButteren/ upt  gefeptganSIIanfen 

tn  't  Bart  capitepn  ban  be  Eetter  C.  abfent  fnn? 
öe/geaceo?beert  in  be  btk  nabolgenbe  poineten. 
§n  ben  eerfte  bat  niemant  boo?taen  eemge  25eelbe 

't  fp  groot  ofte  clepn  fal  befeBabige  en  bitter  tijt  toe 
bat  anber$  bp  ber  feoogljept  baer  tnne  bootten 

falfnn. 
©oo?tö  bat  niemant  bp  bageoftebp  nagnte  opbe 

toagBt  fijnbe  fal  mogen  bertreenen  bupten  confent  ban 
een  ban  beb?pe  opper  €apitepnen/en  bit  op  peene  ban 
elenen  repfe  te  berbeuren  te  toeten  bp  bage  ttoin? 

tigB  ttupberjs  en  bp  nagBtebartigBflupberjït'appli? 
ceren  tot  beBoeft  ban  't  «ot  onber  toten  't  felbegebal?  ■ 
lenfalftjn. 

(Snbe  boo?W  ofte  gebeucbe  bat  een  ban  be  b?te  fcot? 
ten  of  gaenbe  op  ber  ftrate  eenigB  Kefcontre  eregen  / 
fullen  b'anb?eb?ie  botten  op  be  toagBt  baer  aen  bol? 
genbe  geBouben  toefen  fonber  bertcen  al  fulben 
oberballen  Slotte  affifteren/ fullen  alijts  anb?e  b?pe 
Kotten  baer  aen  bolgenbe  mebe  geBouben  f  jjn  fonber 
bertren  te  bolgen  en  te  affifteren. 

Remonftrancie  omme  te  vertoonen 

de  Princc  Excell.  Orangcn  als  Stadthouder 
van  Hollandt  van  wegen  de  fes  over  Capitey- 
nen  van  de  Schuttereyen  der  Stadt  Am- fterdam. 

Wa  ©urgermeefteren  en  «abe  ber  ,§tebe  ban  T#  ben  eerffenfio  i^  toacraeBtigB  bat  ontrent 

Imltelrebam  boen  eonöten  te  toeten  een  pgelöenp'tmibbebanbeiBaent  ban  amguftug  »nno  ijóó. 



vanden  Jacrc  1566.cn  1  $67.  in  Arofterd 
tot  SdmftelreDam  eencn  grooten  roepisfberfp^eptge; 

am. 

toeeft  comenDe  upt  DiUccfcfie  contrepenban Defe £x 
DerlanDen/  Dattcc  toecte  üeruen  tooien  beftomuen 
De  25eelDen  afgcto02pen/  treuhenDe  De  25eelöcft> 
mer#  ban  Deeenen  ̂ taöt  totten  anDeren. 

't  3©elcö  gecomen  toefenDe  tot  fcenmffe  ban  mijn peeren  De  JfcetDouDecg  Dcöben  fplupben  foo  tfthijnt 
De  <©ienaer#  ban  De  Reenen  en  Cloofterg  Daer  ban 
geaDberteert/  en  DenluDen  geraDen/  Dat  fp  tjenlup* 
Der  Clenogen  en  anDecegoeDenupcte  heeften  encioo; 
(terg  fouDen  blutsen  /  toelcftenacDtecbolgenDceeni; 
ge  geefteltjcöe  Perfoonenen&ecben  <Dienaer#  Dibet; 
tcfje  goebecen  npte  J&ecften  en  CloofterenDebuenge- 
tolugljt  en  eibers  in  anDere  plaetfen  gebjocDt. 

30lle  't  felbe  bp  eenige  $ecfoonen  ban  clepn  Dei*  Con; Dicie  geften  fijnbe/  tffee  beel  ©oler  inDeouDefcerue 
toergaöert  getoeeft  ban|Bannen/B20utoen  en  fctnDe* 
ren  toefenöemeeftalonbe&enDt©olc&/  Den  2^.2fiu- 
gtifti  boo2fclj2eben  Detfnaenoentf  onDer  Debefpertyt/ 
foo  Dat  De  Reenen  ̂ ienaersi  Deur  Dien  DenlupDente 
meet  Debben  geBaeft  geDaDt  omme  Daer  goeDeren 
teblucDten, 

3©aec  Deur  't  gemeen  onbefeent  ©olcfe  ban  clepn* Der  impo?tancie  tn  De  boo?fclj?eben  fcecfee  toefcnDe 

meer  ooifaeue  genomen  Debben  foo'tfcDijw/  en  Heb- 
ben alDaer  opter  Daet  begoft  De  S&eelDett  /mitaer  en  an- 

Dertfaftetoerpen. 
a©elcn  rumoer  comenDe  tot  benniffe  ban  mijn  Hee* 

een  De  25urgermeefteren  en  fiaDen  ttfuben  fp  iupDen 
ontboDcn  De  Capitepnen  ban  De  Schutterijen  Der 
boo?fcïj?eben  <§teDe/  omme  aDbijs*  enïiaet  te  Deba- 

tten/ Doe  Dat  men  fulrbeft  fouDe  mogen  beletten  en 
«eeren  /  binnen  toelcbe  tijt  en  aleer-  Datmen  Det  fciue 
OaDDe  mogen  beletten  De  tijDinge  aenDeS&urgemee- 
fter$  gecomen  i$  Dat  't  booafcBjeben  ©olcn  mDeboo?- 
fcö jeben  öerne  DoenDe  toaren  in  't  aftoerpen  en  btwt> oen  ban  De  25eelDen. 

&$  Dat  fp  De  .ScDutterijen  geboDen  Ijebben  in  Daer 
fiarntë  en  met  Daer  getoeer  op  te  paffen/  omme  berber 
inbafie  te  beletten  en  te  ueeren/DoubenDe  DagD  en  nagt 
fcfjerp  toagDt  /  foo  Datter  geen  berobinge  meer  in 
ïieruen  ofte  Clooftertfté  geDaen  getoeeft. 

€nDe  alfo  Den  oproer  binnen  ïanttf  Dagelicrber; 
meerberDe  en  Den  roepe  ban  De  berobingeban  kernen 
en  ClooflerjS  Dagelijcr  meer  enDe  meer  binnen  Deboo^ 
fcfneben  &teDe  comenDe  toag  /  öeeft  mijn  öeecen  De 
25o?gemeefteren  met  De  oube  2Sucgemeefteren  De 
xxx vj.  ifiaben  enDegemeene&cDutterijegoetgeDogDt 
te  maenen  fcuere  o?Donnancie  omme  berDer  oproer  en 
commocie  te  Debben. 

3©cïcnc  ojbonnancie  gemaefet  fijnDe  ia  Defelbe  op 
ten  zó.  Bugufti  ieftleDen  ober  alle  ije^taDtbpbec 
trompette  gecunDigDt  ten  epnbe  D«w  een  pgeiijcft 
Daec  naer  jouDe  mogen  reguleren  op  grootepenete 
berbeuren  Daer  ban  De  Copie  Uier  bp  geboecBt  tè. 

25!ijbenDe  al  ebentoel  Die  &cDuttecijen  nagDt  en 

bagO  in  Daer  getoeer  op  't  iBarctbelt/  bcrDopenDe 
miDDelectijt  te  gecrijgm  eenige  o^Dinancie  ban  Mada- 

me ia  Gouvernante  en  mijnen  peeren  ban  Der  <©?De/ 

Daer  naer  fp  IupDen  Den  fouDen  mogen  reguleren/bou; 
DenDe  fulr  Die  boojfcD^ben  dSteDe  in  goeDe  b?eDen 
fonbec  eenicD  «ï»aet  meer  te  gefcftieDen. 

't  Èeeft  00b  miDDelec  tijt  mjjn  peeren  De  föegeer- 
DeriS  ober  Derboo?fcf^eben^cljutterijegoetgeDogDt 

upt  eïebe  ̂ ciHitternetebiefenttoeebequame^erfoo* 
nen  omme  atle  gueftien  Dagelijr  onDer  De  gemeente 

rcpfenöc  De  ïïcgeerDersf  aen  te  geben/  omme  Daer 

inhe  goeDe  miDDelen  te  binDen  en  Det  anthJOO?t  ban  De 

ïSegeerDerg  üaeDer  te  rapporteren  enDe  oberD?agen 
aen  De  gemeente  /  omme  Deur  fulcr  goeDe  b?eDe  te  Dou^ 
Den  enDe  ten  epnDe  De  ülegeerDe^  Die  DogD  gcnoeglj 

te  Doen  Ijebben  alle  uren  ban  De  gemeente  niet  en  fou- 
Den oberloopen  bierDen.  ;.••  ̂   .. 

melcne  acDterbolgenDeuitDie  £tl)utternengep 

mineert  bebben  miam  ̂ aub?/3CnD?ie  {©odcfe.  gan 

25etfcn  öoDenburglj  /  ̂armen  öoDenburgD  /  Claesf 

«ünWf3.  en  ment  Cool/Die  toeicuen  oocnbpDefce; 

geerDer.01  Daer  toefnngeapp?obeert. 

^^00  öiï  ö5  rdbc  ̂   ̂rfonen  wet  gefept  menen toecDen  te  toefen geDepiueeröeu  ban  öe  Ociefo:mcec 
öe  neligie  /  maer  aIlcenU)cfi  mtercc(f:urtf  ofte  nuböc' lacrj  tuifcljen  öe  RcgwiDerö  enDe  gemunte fraenöe 

JJ1  e,1""1    f0  tocl  Uau  **  ̂,rÖ£meeflcrenal9oohban ^>ie  boo/fcljieben  ̂ tebe  fulcr  in  nocDebjcDenerc- poneert  en  gcftelt  ftjnDe/fulcr  Dat  een  pg:li)ffi  fnuc  W 
bac Ut  en  netmge  DoenDe  toao/itf  't  gebeurt  Datter  ccni. ge  ban  De  i0erefo?meciöc  «eligie  gcflorben  fijnDe/ fun  De  felbe  in  Der  Boften  en  op  te  üerchljoben  te  hida 
be  geu?oglu  Daer  ober  gefongen  fun  getoeeft  cenige 

$faimen m't  öupts?.  
"* &o  Dat  Dit  De  HegeerDertf  't  felbe  bcmerhenDc  en  lm abontbeöucljt  fynDe  Dat  Daer  upteeniglje  oproer  fouDe 

mogen  repfen  /  Hebben  fu  iupDen  geozöonneert  Datmen 
niemanDtin  Der  jöcrben  mette  Dooöen  fouDen  laeten 
gaen  Dan  De  naefte  B2inDen  ̂ ellenDc  Daer  toe  ftaerc 
toaeberiff  omme  alle  anDcren  uitter  Uerlic  te  ïjou- 
Den/  fonDer  nogljtantf  't  felbe  te  publiceren  foo  Dat De  gemeente  ban  De  felbe  ójDonnancte  niet  al  en 
toijten. 

3©aer  naer  op  ten  2  f.  «Steptember  gebeurt  iö  Dat^ 
men  eenen  ban  De  <0erefO2incerDc  Heiige  in  De  jpieu- 
toe  fcerfte  Derboo?fclj2eben  ̂ tcDe  fouDe  begrabcn/ 
Daer  toe  niet  alleen  gecomcnfnnDe©2inDenbanben 
oberleDen/  maecoocb  DiberfcDc  onbencnDc  b2cemDc 
Jderfonen/  alfoo  De^taDt  bol  b?cemt  boltin:  tos  ban 
öibecfclje  natien/te  meer  Deur  De  groote  quantitept  ban 
«gcDepen  Dier  tijt  boo?  Die  &taDt  leggenDe. 

3©elcbe  b?eemDelingen  enDe  anDercgcene©2inDcn 
ban  Den  oberleDen  fijnDe  meDe  pogenDe  in  Der  boo?* 
febjebe  Jierhente  D2ingen  bebbcn  Der  SteDe  toae^ 
fter^f  bolgen.ö  Daereii  lajle  't  felbe  toiüen  eerren  «1 
beletten  /  't  toden  DoenDe  De  toaecBerief  foo  mm 
fept  eenen  burger  Deur  fnnen  arm  gefcDooten 

Debben. 5^aer  Deur  toeDer  eene  nieutoe  commotie  gecev 

feniov  en  Beeft 't  gemeen  en  't  b2cempt©olcb  hen  ge* fielt  tegen  De  toaecuec0  /  en  De  felbe  banbecStercfe* 
geD2eben  tot  op  Det  l^arcbtbelt  fonDer  nogbtattf 
pmantmeerteguetfen. 

ofnöc  i#  terfiont  Daer  naer  een  grooter  Doop  b;e  cm- 

Delingen  enDe  onbehent  ©olch  geloopen  na  't  iDin- 
b?oeDer0  Cloofterö/  alfo  't  Die  fametoag  Datter  bcele 
ÖnecDten  en  45efcöut  in  't  felbe  Clooflec  toaren  Die Den  IupDen  oocb  beeitntö  ober  DagD  beten  liooccn/ 
fcDietenDe  öifitoilö  met  bnere  tuffen. 

't  a©elcö  eenige  purgeren  onDer  Den  felben  en  etni- 
gen  ban  De<0erefo?meerDe  Kelige  bemechenDe  Debben 
fp  IupDen  't  felbe  Den  SBurgemeefteren  aengegeben Die  aen  Dm  IupDen  berfoebt  Debben  Dat  fp  IupDen 
De  aenbecDtinge  ban  -t  HKiiineb2oerö  Cloofïer  fou^ 
Den  toiilen  beletten  boo?  fo  beele  Den  IupDen  mogcUju 
fouDe  fpn. 

gin  't  toelcfee  DoenDe  De  felbe  perfonen  tyn  IupDen 
beljoorlijcfte  D^ben  gegueten  met  fonDer  groote  pe* 

ricule  ban  Daere  bjbe  /  maer  en  Debben  't  rafcnDe ©olcbniet  connenbetemmen/  nocDte  ban  Daer  cjuaet 

boo2nemen  bjengen  /  alfo  fp  IupDen  't  felbe  met  getoclt 
niet  en  mogljten  beletten/  fo  Co2nelio  5Eacobf5  25ur^ 
geclueejter  met  nogD  ttoec  anDerm  ban  Den  fiaeDen 
meDe  ter  J39inneb?ocDcren  comenDe  een.öDceiö  met 

Debben  gefien. 
öpt  toelcne  002faecfte  Die  <§d)tittcren  toeDer  op 

't  USartbelt  bergabert  fnnDe  /  en  Ijebben  fp  IupDen  ben 
ban  't  jïfêartbelt  niet  Derben  begebcn/f02genDc  Dat  Die 

bjeemDelingen  en  gemyn  ©oleb  Die  feer  groot  in  ge- tal toaren  Deur  De  aüfcntie  ban  De  «SeDutteren 

't  naatctbelt  en  't  ̂ taDtbupö  fouDen  mogen  innemen 
enalfoDc&taDtmagDtigDtoorDen. 
©ebben  niet  te  min  fo  beel  geDaen  Dat  fn  IupDen 

meeft  alle  't  b002fcl)2eben  gemeen  ©oicfienDe  b?cmDe; 

Ungen  upt  Det  boo2fcD2eben  Cloofler  DeDcn  gaen  /  vit- 
gefept  eenigen  Die  uptbebcl  öcn25urgcmeeffcrenal 

Daer  geftelt  toaeren  omme'tCloofter  ban  bjanDcn 
berber  fcbaDe  tcbetoaeren. 

qaetf  anDeren  DaecDiS  iö  Daer  toeDer  een  oproer  gf ^  refen 
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refen  Deur  eenige  begjabinge/  fo  DatljemtoeDereen 
Deel  b?eemt  en  onbeftent  Boltft  berfamelt  nebben/ 
loopenDc  bupten  naer  be  CDawropffen  /  altoaer  fp 
ItmDen  ooft  eenige  Dingen  flutften  gefïagenftebben  blij* 
ticntic  bacr  öie  gcïjccle  nacDt  "ten  enD?intftenDe. 

<©etodcftc  Detf  anDeren  Daegljtf  fmo?geng  treur  eeni* 
gen  ban  Den  föaebt  met  fjiilpc  ban  bc,&t!)utterp  entte 
toaetftertf  Daer  toeDcr  uptgeD?eben  fijn/  enbe  bier  ban 
De  felbe  Dp  tien  .gtïjout  gebangen  genomen  en  naer 
Der  <§tebegebant&elijtftgeb20t[)t. 

't  aaeltft  binnet  Der^teDebetljoortfijnbetéDaer 
toeDer  grooten  oproer  en  bergabcringf)  onDer  De  ge* 
meentegetomen/roepenDe  Dat  Oen  lupDen  niet  te  lp* 
ben  flonDt  Datmen  öte  ftfjamelegefellen  fouöe  nangen 
omme  Dat  (p  alleen  gegeten  enDe  geDjontften  ïjaDDen 
tn  't  Cloofler/  feggenDe  Daer  beneffens  top  fijn  ftartfter 
Dan  De^tDutteren/top  toillen  lieber  alle  gelijtft  op  De 
^tuutteren  ballen/  loopenDe  met  een  naer  JjenlupDer 
getoeer  ban  bomen  en  fjaetften  Daer  fp  meDe  arbepben 
enöe  biergelijtften. 

3©aerom  be  ̂ tïuitteren  b?efenbe  bat  Deur  't  felbe nogö  meerDer  oproer  fouöe  mogöen  tomen/  Dabben 
fp  lupöen  't  felbe  öe  0egeerberjS  aengegeben  /  be  toelt* fte  ben  peritulen  innefienDe  geo^Donneert  ïjebben 
batmen  be  boo2fef)?eben  gebangens  Die  al  rebe  bm* 
nen  Der  &tetit  toaeren  ïos  fouben  laeten  't  toeltft  ooft 
geftljict  i#. 

"Bk  25urgeren  fienDe  enDe  obertoegenbe  Diegroo* te  perijtftcle  oproer  en  eommotie  öte  fjem  Dagelijtr 
meer  en  meer  openbaerben/  bpfonber  beur  Dien  öat  öe 
^teDc  is  popujoos  /  bol  b?eemt  bolcr  /  öe  toeltfte  fjen* 
lupöen  lieten  DeDuntften  öat  't  felbe  beguaem  öcur be  ttoifte  en  tuffende  ban  öe  Religiën  öat  fjetöaerom 
beter  toas  öat  fp  een  föerfte  fjabben  baer  fp  lupben  ïjaere 
Religie  30uöe  mogen  geb?uptften  enbe  Daer  booben 
begraben. 3&at  ootft  alle  bte  ©erften  binnen  Der^teDe  ober- 
mits  öe  ïaefle  o?bonancie  ban  ben  z6. 2üuguflp  geftoo* 
ten  bleben  fonöer  eenige  Dienfte  öaerinne  geöaen  te 
toeröen/  öaer  op  ooft  beele  burgers  banöer  ouDe 
Catnoltjt&en  Religie  murmereren. 

lebbert  be  2&urgcmeeftercn  berfaempt  be  onbe 
2&urgermee(teren  $6.  ftaDen  enbe  be  ̂ ojuttertje 
omme  mibbelen  te  binben  baer  beur  alle  oproer  ge* 
(lilt  en  bjeDe  binnen  ber  ̂ teDe  foube  mogen  bltjben. 
^e  toeltfte  bergaberinge  bp  een  fijnDe  fjebben  be 

felbe  ooeft  mijnen  peeren  /  ootft  in  't  bp  toefen  ban ttoee  Commiffariffen  uiten  fjobe  ban  ̂ ollanbt  enbe 
«Buartiermeefter  ber  boo?ftf)?ebe  ,§tebe  geen  beter 
mfbbel  tonnen  gebinöen  omme  b?eöe  en  eenD?agl)t 
binnen  ber  boo?fcD?eben  ̂ SteDe  te  getrijgen  ban  Die 
ban  De  <*3erefo?meerDe  föeligie  te  gunnen  een  $$erft 
en  Jüertftïjof  omme  fiaere  fóeligiete  geb2ttptften  enöe 
Ijaer  Dooöen  alöaer  te  begraben  /  fioetoel  fp  ongaeme 
fültrgeDacn  fouöen  fjebben  ten  toaer  Dattetmet  noot 

getoeefl  toaer. 
<gnDe  inne  fienDeDat'ttonbentbanDejifêinnebjoe* 

DerS  bogï)  toas  geruineert  en  boo?  Hit  ttjt  niet  geraben 
toa$  't  felbe  toeber  op  te  maeften  ïjeeft  öen  lupben 
ooetgebagtte  maeften  eene  anbereo?binantie/inöou* 
Dentie  onber  anberen  bat  Hk  ban  be  <6erefo?meerbe 

meligi«?  De  öerfte  en  't  &er&Dof  ban  öe  iDinnebjoe- öcrö  geüjuptften  fouöe  tot  öaer  Religie/  ter  ttjt  toe 
bu  öe  Co .  |©a.  en  fijne  Ifêa-  <©eneraelc  Staten  anöertf 

foutie  toefen  gco?öonneert  alle  't  felbe  bjeöer  bltjtftenöe bp  Deoibonancie  Daer  ban  fnnöe  Dopenöe  fult]tniet 
lange  flaen fouöe. 

a©cltfte  o:öonnancic  gcpubliteert  itf  metter^teöe 
Cïotfte  opten  laetten  öagl)  September  lefi  leDen. 

<Ênöe  ten  epnöc  Derfelbe  o?öonancie  bafi  enöe  on- bertoefteiijeu  geonöcrDonöen  fouöe  toeröen/ ftebben  De 
felbe  aegeeröcrS  berfogftt  aen  be  peöiranten  ban  be 
«6ecefo?meerbc  Religie  enbe  eenige  perfonen  ban  be 
befle  gequalifiteert  enbe  geartjt  onber  be  gemeente  bat 
fp  lupöen  bcfelbe  o?binantieraebc  fouben  toilien  onber- 

tcpftenen  fo  tot  Sïnttoerpen  geftljiet  toa^/  'ttoeltfte ooeft  bp  eenige  treffelijtfte  purgeren  ter  begeerte  al? 
boo?onberteptftenti0. 

Relacs  van  het  gepaffeerde 
€nöe  ijebben  bie  ̂ 2eöicanten  Die  nopt  te  boren 

binnen  ber  boo2fcï)?ebeh  ̂ teöcbuptentonfentbantie 
boo2ftl)2eben  üïegeerber^  ftabben  totllen  f^bicnen 
Die  feibe  02bonnancie  ter  begeerte  ban  be  tïegccrberjS 
gef  toeren  teonfccitjcuöcn. 

i^aer  toelcïte  ojöinantte  be  &tebe  tn  goeöe  b?ebe 
enbe  ecnb2agljt  Ijceft  getoeefl  enbe  nogl)  t$  boenbe/ 
e!tr  fijne  Ijanbciinge  /  neringe  /  Coopmanftïjap  en 
2Cmbatï)t/enbefnn  ooeft  alle  b'anbere  ïaertften  toe* 
ber  geopent  baer  bk  ban  be  Catuolijtfte  öeligie 
ban  gelijtften  ftaere  teremonien  gebjuptften  fonöer 
Den  een  ben  anberen  te  mioboen  met  tooojben  ofte toertften. 

3öan  toeltfien  geftfjiebeniffe  top  utoe  <üxtellentie 
toel  ftebben  toillen  te  ttennen  geben  enDe  onDerretD- 
ten  alsf  neutrale  ©erfonen  fo  bp  De  25urgermeefle* 
ren  até  ootft  bp  De  ̂tfjutterije  alg  miDDelaer^  geo?Di* neertfijnDe. 

Eerfamcn    onfc    lieven  befun deren 
Adriaen  Pauw3  Andries  Boelcfz.  Clacs  Rcycrfz. 
Arent  Cornelifz.  Cool,  Jan  Bctfen  Roden- 
burgh ,  Rey  er  van  Neckc ,  ende  elck  van  hen 
befondcr  in  Abfentie  van  d'andere. 

De  Prince  van  Orangen  Grave  van  Naflau  en  Stadt- 
^  houder  Generael  van  Hollant  Zeelandt. 

"C  <!?rfame  liebe  befonDer/  alfo  top  berflaen  Dat  ,$on*  No.  8 -"-•Dag  naefl  ftomenDe  /  Die  ban  Den  nieutoen  aelt* 
gien  inmepningcfouDenfijn  Ijare  Cene  teDoenbin* 
nen  Der  ̂ taDt  9CmflerDam  /  De  toeltfte  top  feer  geerne 
bertjinDert  fagenom  beele  rebenen  enDe  CcnftDeratien 
onsf  Daer  toe  moberenDe/  toaeromme  top  u-lieDen 
toel  Debben  toillen  berfoeften  Die  Sant  te  toillen  fiouDen 
om  Die  boo2ftl)2eben  cene  upt  te  flelïen  tot  onfer  torn* 
fle  alDaer/  De  toeltft  to?telinge  toefen  fal  /  toanttoj* 
binnen  eenen  Dag&  of  ttoee  ban  fjier  nae  SdmfrerDam 
ban  meiningen  fgn  tebertretftenenDealsf  Danu-lieDett 
enDe  Dien  ban  Den  boo2ft95eben  nieutoe  Heligie  onfet 
boo?ftf)2eben  rebenen  te  ontbetften/  toaer  inne  onfe 
fonDerlinge  bjintftfiapgeDaen  fal  too?Den/bereet  u-lie? 
Den  in  't  generael  enDe  pertitulier  bangelijftente  Doen/ 
Dat  ftenne  <6oDt  ̂ llmagtjtig!)  Die  toeltfien  top  biDDen 
u>lieDen  te  geben  lantftfalitf)  leben/  berfoeftenDeonj$ 
mit  boDe  ban  Defer  gelieben  anttooo?Dt  teftD?öben/ 
UitretBt  Den  1 1 .  DatD  ban  ̂ etember  3Cnno  iy66, 

U.  E.  Lieden  goeden  Vrient 
Guill.  de  N  as  s  au. 

Deurluchtige     Groot     Moogende 
Hooch  geboornc  Heere,  wy  gebieden  ons 
dienftelijck  mit  alder  ootmoet  tot  uwer  Prince 
Excellentie. 

Q|9  fiupDen  ontrent  negen  uren  fjebben  top  De  mif* 
^fibe  ban  ö.  €.  <2rtellenticomfangencp  gifteren gcftlj?cben  enDe  mit  aller  blijt  en  aenDatbt  Den  infjou* 
Den  ban  Dien  naer  onfe  befle  bermogen  te  boltomen/ 
ons  gebonDen  bp  Den  pjeDitanten  enDe  Die  ban  De 
<3eref02meerDe  Religie  Den  felben  boo2gef)ouben 
't  intjouDen  ban  utoer  €rtellentic  miffibe  enDe  Dien nabofgenDe  berfotljt  Dat  fp  lupöen  fouöen  toillen  op* 
DouDen  enöe  fuperfeDeren  ban  't  boo2nemen  ban  De uptDelinge  ban  öaeren  Cena  tottc  tompfle  banutoe 
€rtellentie  enDe  Dat  omme  reDenen  Die  utoer  <èrtel* 
lentie  alftiet  tomenDe  nen  lupDen  b^eDer  onDertoijfen 
Die  toeltfte  ons  boo?  anttooo?t  gegeben  Debben  Datfp 
lupDen  ober  D2ic  toeeften  in  alle  öaer  $2eDitatien  De 
uptDelinge  ban  fjaer  Cena  Öebbengep2ebitftt  enbe  ber* 
tunbitUt  baer  toe  beei  |T9enftöen  fo  toel  banbupten 
alö  ootft  binnen  befer  ̂ Stebc  öcn  lupben  Debben  berept/ 
niet  te  min  in  Dien  't  felbe  berfoetft  aen  ftenlieben  fiab* öe  geöaen  getoeefl  ober  tljien  ofte  ttoaclf  Dagen  fouöen 
fp  toel  ftebben  berljoopt  eenige  miDDelen  gebonDen 

te 



van  den  Jacrc  1 5  66.  en  15  67.  in  Amftcrdam. 
te  Debben  omme  't  felbe  upt  tefteilenenbeDemfulcr tn  altf  b^ebelijcn  enbe  obebienteujcfe  te  bertDonen/ 
macr  nabemael  ben  gcfetten  öacï)  boo?  Deöeurctè/ 
enbe  een  pegdijen  Dem  baer  toe  mit  alle  blijt  Deeftbe? 
rept  fo  bebucDten  fp  ïupben  bat  alfobanige  fubite  in; 
opineerbe  opDoubinge  eene  commode  onber  't  ©oich 
foube  mogen  bcroo2faecnen  öaeromme  Den  lupber 
geenfinsgeraben  en  i&  te  infringeren't  accoo?t  tuffen  be 
23urgemr.  en  gemeente  gemaeftt/'t  toelft  bp  bie  ban  be <0erefO2meerbe  Religie  alleenlijcn  onbertenent  i# 
fo  fp  feggen  omme  b?ebe  inbefe^tebetebeDouben/ 
bp  toelcnen  accoo?t  geconfenteert  #/  bic$2ebicacie/ 
Ceremoniën  enbe anberen  erceccitieban  öe  <©cref02- 
meerbeiïcligic  te  geb2upuen/mit0gaber0een  pegelijcli 
be  b?pOept  ban  fijn  geloof  en  Confcientie  toegelaten  iö/ 
fuierbat  itibicn  fp  ïupben  't  boojnemen  ban  't  boo2f3. Ceneuptftclben/gefept  fouben  mogen  toetbenbat  fp 
ïupben  't  boo2fj.  Contract  te  bupten  gingen  enbe  atë b?ebe  b?efter0  enbe  tegen  Det  Contract  gebaen  Ijebben- 
be  gecaufeert  foube  mogen  toerben  en  confegucntelijcn 
002jaecn  ban  beele  guaettf  fouben  fijn/  inbien  baer 
npt  een  commotie  ofte  oproer  auame  't  toelcn  fp  lup; ben  niet  en  fouben  toeten  te  beranttooo?bcn  /  begeeren* 
bc  baeromme  boo?  ütft  ceps?  geercufeert  geDouben 
te  toefen:  toaer  naertop  onsf ïupben gebonben  Debben 
bp  be  23urgcmeefter$  befer  ̂ tebe  enbe  Debben  jjen 
lupber  mebe  aertgegeben  fcDjijbcn  ban  utoe  Crccllen^ 
tie  en  't  gunt  bat  top  ïupben  mit  bie  ban  be<©erefo?; meerbe  ïlcligie  gefP200cnen  enbe  gebefongeert  ïjabben 
fo  boo2f5»  is  /  betoelcne  na  ecnige  monbelinge  ant* 
tooojbt  fepben  bat  fp  ïupben  ljaeranttooo?btfcïj?ifte^ 
lijcn  fteiïcn  enbe  ons  oberleberen  fouben/ 't  toelcn  top 
ontfangen  Debben  en  utoer  Crcellentiebp  befen  mebe 
oberfenben  /  enbe  alfo  utoe  Crtellentie  teeftont  enbe 
metter  tjaeft  berfoeent  anttooo?t  ban  ong  gebefon* 
geerbe/  enbe  top  boo?  befeco?tettjt  enbe  metterDaeft 
tn  fogroote  toicDtige  fane  meer  niet  en  fiebben  toeten 
te  boen  /  btbben  top  utoe  Crcellentie  on#  Dier  mebe  te 
toillen  öouben  boo2  beligent/  enbe  tnbien  utoer  Cr- 
tellentie  on#  in  eenige  faenen  berber  foube  gelieben 
te  geb?uptfcen  /  fai  utoer  CrceUentte  ober  ons*  gebieben 
enbe  ong  getrou  beligent  enbemaUesSfulcrbtnbente 
bjagen  altf  getroutoe  onberfaten  enbe  ̂ ienaerS  ban 
be  Co.  $fêa.  tot  nut/  oo?baer  enbe  b2ebe  ban  't  ge- 
meen  toelbaren  ban  öefe  ̂ Stebe  fobeèlealswmo* 
0eli)cnfal3ijn» 

Articulcn  voor  de  Borgery  ende  in- 
woonderen  defer  Stede  van  Amfterdam  die 

welcke  mijn  genadige  Heere  de  Prince  van 

Oraingen  van  wegen  der  Co.  Ma.  als  Stadhou- 
der Generael  over  Hollandr&c.  heeft  laten  in- 

fchryven  ende  aennemen  totter  bewaernifle 
ende  verfekerthey  t  derfelve  Stede. 

1.  T$  ben  eecfïen  fullen  fp  ftoeeren  enbe  betobcn  te 
JL 

'5 

-fijn  getrouto  W  Co.  «1.  al  ben  «5?abe  ban  ï^oi= 
lanbt/  enbe  fijne  Crcellenticalbaer  ^tabtDoubcr  <©c- 
nerael/  25urgemeefteren  enbe  föegeerbertf  toel  enge; 
trcutoeUjcnen  hk  &ttüt  bienen  enbe  te  betoaren  met 

alöcr  necrftigDepbt  fobeelinDenbermagDttë/  nuS* 

nelijcr  ̂ k  gemepne  rufte  totter  betfeeneringe  ber  25oj- 
acren/Cooplupben  enbeSntooonbercn/berDoeben  bat- 
ter  geenenoberlaft/fpoliacien  inüjecfcen/^upfenofte 
anbere  plaetfen  en  gefcDtet.  .  .     , 

2.  §tem  fullen  getjooafaem fnn fjeurenCapttetnen/ 
bebclliebbcrjS  enbe  JHotmeefierö  in  alle0  toesf  fp  Ijun 

boo?l)Ouben  enbe  gebieben  fullen  ter  berfeecuerDept 
rulle  enbe  toelbaert  befer  ̂ êtebc. 

z.  gitem  fullen  geljouben  fijn  tot  allen  möentoap 

neer  Ijeur  bat  fal  beboien  too?ben  ftuntebmbentoel 

opgerua  enbe  getoapent  met  Deuren  getoeer  aenful< 
Hen  poo2tcn/ftraete  ofte  plaetfeal^Dengeo?bonncer 
fal too?beu 

Üiï  fruflï!ac.te  bjïDcn  m^  'f  ©WW/al  toacit 
?iï  ' ,n  to'^Ot  02btnariömct  en  toacre/  cnbc  ter  00' 

|ct  fone  fonbec  te  meugen  ncuumbt  m  ijair  pUictfc 
6.  gjtcm  en  fullen  Dun  met  maigm  abfent eren  ofte bertrechen  ban  öietoacljt  ofte  plaetfe  Inm  occounftcn/ 

ban  ter  c?bmartfcDe/bcucoftc  nut  oo^lofban  Dunne 
Capitepn. 

7.  gjtem  buerenbe  be  toacljt  en  fullen  meughen 
bjincHcn  nogli  flaepen  nogD  ooch  unttrrtiien  Dun IDapenen  nocD  loet  laeten  eemcD  noer  ofte  ftiu> 
let  noclj  bjondien  ter  toacDte  comme  /  mooeincr 
geen  rumoer  met  5ancn/roepen  ofte  anbero  mafenT 

8.  gjtem  en  fullnt  niet  meugDen  toepgeren  ofte 
Dun  ongeDoo2faem  tDooncn  in  aft  tont  Ijun  ban 
Deuren  Capitepncn  ofte  anberc  bebelijebücren  fal 
to02ben  beboien  mi  onberen  ten  bienftc  ban  fijne 
,fï5aieftept/  toelbaren  ber  «Stebc  /  enbe  ruftc  ber  «Tn- 
tooonberen. 
9  Stem  fullen  geDouben  fijn  Dem  te  loten  02bone- 

ren  in  fulften  plaetfen  enbe  qetal  't  fp  met  D.ilbe  ofte Dcele  rotten  ofte  anbertf  mm  ofte  meer  boo2  fulcbc 
tijbt  al0  Deur  tot  elcft  repfc  beboien  fal  to02bcn. 

10.  g|tem  fullen  geDouben  fijn  te  monteren  tot  elcüe 
repfe  al$  Deur  bat  beboien  fal  to02bcn  fonber  cemge 
toepgeringe. 

11.  S"  toelclte  monftcringe  niemanbten  falmeu^ 
gen  boen  aenfcl)2ijben  anberen  nnemc  ban  ijk  Dem  ober 
buiten  gegeben  rö/  nocD  ooch  anbere  3©acpenen  ban 
fijn  epgene  ofte  fulctten  af 0  buerenbe  ben  tijt  ban  fijnen 
bienfteDem  fal  toillen  beDelpen 

iz.  Stem  bat  niemanbt  een?J  Debben  be<0uage/ 
ofte  folbt  ontfangen  Dem  fal  meugen  bertrecnen  ofte 
laeten  fnnebienftfonber  oo2lof  enbe  confente/nogD  oock 
paflecen  ban  eene  Capitepn  totten  anberen  fonber 

pafpoo?te. 
13.  stem  en  fullen  in  gDcenber  bougfjen  meugen 

mobcren  eenigDe  bifferentte/Dtffentie  ofte  beroerte 
tuflftften  Dun  met  malnanberen  noglj  oocn  met  anberen 
enbe  pjincipaelijca  metten  ̂ cDuttero  ber  ̂ tebc  ofte 
anbere  ban  bie  o?binarifclje  toacDte  ber  s:ntooon* 

bere  /  ter  Caufe  ban  b'een  of  b'anber  Heiigte  ofte 
anberfintf. 

14,  stem  en  fullen  niet  meugen  jurieren/  fojece- 
ren/  ofte  b?epgenpemanbbanbcn5Öo?geren/Coop- 
man  /  ofte  S«to00»ber  ber  <&tebc  fo  toel  geeflcluö 
al£  anbere  't  fp  IKan  ofte  ©20titocn  ban  toat  Hcligte/ 
Conbitie  ofte  qualitepr  /  Det  fp  met  tooo2ben  nocD  met 
toerenen/  nocD  ooeft  Dem  Dinberen  in  ccnigcrDanbc 

manieren. 1  s-  Stem  en  fullen  geene  gemepne  bcrgatrertnrjen 
ofte  alarm  mogen  maeeften  fonbe2  oorlof  enbe  toetc 
ban  Dunnen  Capitepn. 

16.  Stem  en  fullen  geen  oueftie  maenen  nogD 
b'een  met  ben  anber  becljten/  nocD  balgen  nocD  ootït 
met  anbere  in  eemgecDanbc  manieren/  maer  fullen 
Deurlieber  tjuefïie  en  bifferent  bertDoonen  Deuren 
Capitepn  ben  toelcften  Dun  beracco2bcren  fal. 

17.  2Btem  fullen  geïjouben  fnn  te  lepbenbatgoebe 
Sufiitie  enbe  ïtegt  gebaen  toert  ober  enbe  tegen  tic 

geene  bie  mi6b?upclu  fullen  Debuen/  enbe  baer  en  bo- 
ben  geDouben  te  boen  alle  (julpc  enbe  aiTtftentieaett 

ert 

Deuren  ̂ ?ebooft/  toel  bcrflacnbe  bat  bic  pometen  ban 

Dunne  beurten  enbe  tranogrefTie  geb«ien  op  betoac'o» 

te  ofte  elberö  nopenbe  Deuren  bienfl baer  'tlcbcn  niet aen  en  lja«ODt  nocD  entgDe  leDcn  fcDabinge  /  fullen 
ftaen  ter  «cnniffe  enbe  Correctie  ban  Deuren  Capitepn 

nietten  bebclljebberen/  enbe  alle  anbere  Criminele  fae- 
ben  concerncrenbc  bie  ftrafftnge  ban  lijf  Ut  of  leben  / 
fullen  beregDt  too?ben  bp  ük  02binarifc|)e  Sufnne 

met  abbiiö  ban  bc  Capitepnen  alö  alle  anbere  3302- 

gerc  fo  na  regDtfal  too?ben  bebonben  te  beDooren. 
10   «uiicnbaer  enbobengcDoubcnfunmalobcm 

toel  enbe  gctroutoeltjcft  te  guutcren  gclijcb  bat een 
.  stem  toanneer  W  €rommel  3Hlarm  flaetfal ,,     ..... 

pgelijcn  geDouben  fijn  Dem  ban  ftonben  aen  met )  faemt  goebe  enbe  getrouto^  onberfaten  enbe  »w 



ren/  alfoo f|> ocefi ocftouUen 3Ö"  te öocn/  enöe  öefge* 
Infcr  te  onöerftouöen  alle  anöere  02öonnantie  /  pom- 
ten  enöe  articülenöie  men  gctooonlycft  ijs  tonöerhou; 
öen  onöer  fónjggbolcB. 

19.  ücnfttilen  Deur  oocfe  niet  bcrboö2öeren  pet  te 
boen  ofte  aenbangen/  ö'toelrft  fouöe  mogen  5ijn  tegen 
öieouöeCouftumen/  $2ibilegien  ofte  ©?pljcpt  öer 
^teöe  ofte  Der  2So?geren  enöe  gjntooonöeren  ban 
öien/  maer  öeur  Helpen  öefenöeren  enöe  betoaren  foo 
berre  al$  't  moogeBjcfe  i$. 

20.  2Wö  tetKJ  berfioo2öen  toelcB  fouöe  mogen  toe; 
fen  in  pertinent  öejs  öienfïe  ban  fijn  flöa.  ofte  rufte 
tier  «§teöe  fuüen  gefjouöen  fijn  'tfelbeterftontteaö* 
berteren  Bunnen  Capitepnom  'tfclbetemeugenrap* 
posteren  öaer  't  ban  noöcn  fal  toefen» 

21.  3Mle#op  pepne  ban  geftraft  te  tooien  foo  toe! 
aen  lijf  en  goet/  leöenaltfbanningeofte  anöere  co?- 
rectie  arbitrale  ofte  pecuniaire  natter  ejeigentie  entre 
gelcgentftept  öer  faefee. 

22.  2Me  toelc&e  articulen  een  pgeltjcB  ban  Ijun 
toanneer  (p  op  gefcfijebenenöe  geinrotleert  fullen  too?- 
ben  fal  geftouöcn  fijn  te  ftoeeren  enöe  belonen  <©oöt 
2CJmagticü/  öefelbe  t'onöerrjouöen  enöe  niet  öaer  te- gen  te  commen  /  in  ecniger  manieren  /  noctj  oock  fjem 
te  rebelleren/  ofte  toeöerfpannincD  te  maec&en/  op 
pene  enöe  c o:rcrtic  aio  boben. 
2  ? .  «Sullen  öaer  en  boben  öe  Capitepnen/  ïuptenant 

©enöericö  /  ïïotmeefr  er  enöe  alle  anöere  2Sebell)eb- 
benöe  ftoeeren  enöe  beloben  /  öoen  alle  blijt  enöe  neer* 
(licljept  foo  beel  in  fjun  té  /  omme  fiun  .Solöaeten 
ofte  CtoijoboltB  in  alle  goeöe  politie  /  onöeröanicftept 
en  moöefïie  te  Ijouöen  /  enöe  metter  öaeöt  tebolb?em 

gen  alletoesf  boo2f3-  i$  mit.o'gaöergoocR'tgeeneöen boo^f3-  Capitepn  beöuncfeen  fal  tot  ruft/ b?eöe/ een- 
öjacjjt  enöe  toelbaert  öer  boojfc&eben  <§teöe  te  ht- 
gooren  acftterbolgenöe  öen  CeötinDanöen  ban  fijner 
<£rcellentie  alöaer  ̂ taötftouöer  <aenerael  ban^ol- 
lanötöaeropgeöaen. 

Extraft  uyten  Regifter  van  den  Re- 
lblutien  der  Stede  van  Amfterdam  op  den  14, 
dach  Marty  Anno  1567.  hebben  mijnen  Hec- 
ren  de  Burgemcefteren  communicacie  gehou- 

den mitter  ouden  Raad  defer  Stede  aengaende. 

T&  boo?tsf  mitten  boo?f5.  föaeöt  gecoöiceert  aengaen* 
Aöe  ö'electie  öie  geöaen  fouöe  mogen  toeröen  ban  eeni^ 
gen  tipten  öiie  ̂ cDuttenjen  mitten  toeicfeen  mijnen 
peeren  öc  25urger meefïeren  fouöen  mogen  commune 
cecen/om  öiegefteele^cRuttecijeelne  repfen  niet  te  be* 
Ijoeben/fo  öat  öaer  inne  beel  Booföen  enöe  berfebepben 
berftanöen  fnn  /  enöe  men  fulr  mit  Denlupöenaile 
feer  gualijcB  mit  b?eöe  fpieeuen  macD/  <$c  enöe  is? 
bp  öen  boo?fcö2eben  ïlaeöt  gerefolbeert  /  öat  mijn 
peeren  öe  ©urgermeefieren  öen  <©berlupöen  ban  öen 
öjpe  ̂ cljutterijen  bp  ften  ontbieöen  fouöen  ten  epnöe 
öat  öp  öe  felben  <©berltïpöen  /  öe  Capitepnen  ban  öen 
^cnuttertjen  bp  ontbooöen  fouöen  toeröen/  omme 

Relaes  van  het  gepaffeerde 
bp  öen  felben  Capitepnen/  bp  aöbysr  banfcaerftot* 
gefellen  te  committeren  ö?ie  $erfoonenupt  elcl^djut- 
tetije  maechenöe  alfoo  negen  perfoonen  ban  öen  be- 
auaemflen  enöeb2eöelijcr|ten^cDutteren/  Ijcuöcnöe 
öen  boo2fcl}2cben  «Oberlupöen  oock  boo?  öatmen  öe 
boo2fcl)?ebcn  $erfooncn  ojöonneren  fouöe  tipt  btptz 
fteligien  aliS  niet  geheel  ban  ö'eenenoclj  ban  ö'anöere tfeltgie/  mitter  toelcbcnaltfbanöe  gemeenc^tfjutte* 
ren  toegen  öe  2öurgemr.  altf  't  noot  oft  02baer  toare  fa* men  Bomenöe/fouöe  mogen  fp?eften  ban  faken  tot  öefer 
Steöe  betoaernitf  öienenöc.^p  Ijupöen  (jebbenéenöjiit 
^illeb2ant.ö  «00/  Hlambert  3Janf5.  Cuppcr  en  5f lortè 
^ircf5«  en<©berlupöen  ban  öectiöe  ̂ cljtitterije  mnne 
peeren  25urgcrmee(leren  obergcb2atl)t  öat  acljter* 
bolgenöe  öefe  notulen  in  'tbiercantban  oefen  gefcfee- ben/  bp  öer  boojfcltecben^cüutterpgctoren  enöe  ge* 
02öonnecrt  fnn  5triaen  ̂ au/  ̂ cnöerun  ban|Barc* 
nele/argijbert  i^oeloff3.  ten  feibe  tijöe  Jjebben  gia- 
cob  Eael  en^pmon  ̂ enöericBf5.^berIupöen  ban  öen 
J^anöboccD  ̂ cljutterije  in  abfentie  ban  ö'anöer  €>ber* lupöen  fo  ban  ̂ tiptfalg  siccö  toefenöe  ban  geinenen 
obergeb?acDt  öat  bpöen  ̂ antbooglj^cljutteren  ge= 
coren  enöe  geo?öonneert  fnn  3Ian  2detfcn  üooöenburcft 
%vem  C02nelif5.  Cool  enöe  Beper  ban  ̂ ecB  &p* 
mons/  ten  felben  tijöe  öeeft  gan&pmong/  <©ber* 
man  ban  öe  Sonfl*  <Scl)utterijebangeUjclieoberge* 
b2ocfjt  öat  bpöe  boo?fs.  ̂ ctjuttenje  gecooren  fijn  tot 
't  geene  boo?f5.  i$  ̂ erman  Uooöenburgl)  ̂ 'ouöe  / Clae^  öeperf5.  enöe  €gtjbert|I9epnerf3.  ictum  öen 
ttoeeöen  öach  in  fjpju  ainno  1^67,  oefent  fïooft 
ïïupth  Epbjantsef/  <$pmon  Claef5.Cop^enöe©en* 
öeric£02nelif5.23urgermeejïeren. 

Gecol.  en  mette  voorfz.  Reg.  bevonden accordeert  bymy 

Pet.  Vucloitsz. 

SCcDterboïgenöe  öe  «efolutie  bpöen  36.  ftaöenöe* 
fer  ̂ teöe  genomen  öen  14.  ifêartp  lefileöen  omme 
upt  elcft  .ScDutterijegecoren  te  toeröen  ö2ie,ScButte^ ren  öaer  meöe  ban  öegeDeele  «Schutteren  toegen  mip 
nen  peeren  öen  Söurgermeefteren  alö  't  oo?baer  oft noot  fouöe  fijn communiceeren  fouöe  mogen/  tnfaee* Ben  ter  &teöe  betoaerntffe  ofte  toelbaert  betreffenöe 
öaer  toe  bpöenö2ie^cöutteröenrefpecttbelöcBöeo2* 

öonneert.  J    w  *' f.  3fsf  een  atteflatte  ban  Strem  C02neitf5.  cool/ parttculter/öaeromöiermet. 
/252ief  banöe^ertogitme  ban^armain  Bor. 

14.  2lltte(latie  ban  ï|enric6  poutoelifs.  ffliomfooi 
en  öeöenban  Sïmfïeiiant  3©aeterlanten«leebancB<Sc. 

1  f.  SsS  een  Sdtteftatie  ban  l|eece  Cbert  öarmenf?. 
#afloo2  ban  onfer  ©?outoen  <©a(löuptf  gepaffeert 
boo?  25urgermeefleren  en  36.  ïtaöen. 

<©ito  noglj  ban  gieter  Co2nelif5.  Cupper  Cofler 
en  3Cel  Sanf^ogljter/jfêoeöer  ban  't  felbe«aaft* 

IjupS- ■  l6J* m?  *£n  ©af^^armen^en^W^alfto* nterCooplupöen. 



ALGEMEENE 

BLAD-WYSER 
Over  de 

HISTORIE 
Van 

P1ETER  BORCHRISTIAANSZ. 

En  de  daar  by gevoegde 

S  T  U  K  K  EN, 
Opgeftelt  om  tot  de  oude  en  nieuwe  Druk  gebruikt 

te  konnen  worden  ?  door 

ABRAHAM    van    POOT, 

Der  Medicijnen  Do&or. 

t'A  M  S  T  E  R  D  A  M, 

By  de  Weduwe  van   Joannes  
van   So.u.n,   Abraham 

7  Wouoanob,  Hendrik  en  de  Weduwe 
 van 

Dirk  Boom,  1684. 

Met  Privilegie* 





en 

3  E- 

Tot  den     L  E  E  S  E  R. 
fèefcheidene  Leefer. 

Indelik  brengen  wyudeBladwijfer,  over  de  Hiftorie  van 
^'".^^"^V^^^Bo^onderdeoogcnialvry lange  is defelve onderhanden geweeft:  geen  wonder, want 
tot  fo  groot  een  werk,  wierden  tijd  en  moeite  vercifcht,  en 
die  ifler  ook  wel  ter  deegen  aanbefteet.  De  ordredie  wy 
gehouden  hebben  isdefe;  inde  eerftc  rang  hebben  wy  ge- ftdt  het  geene  van  de  Oorsprong  elyke  Bewy- 
sen,  in  de  tweede,  het  geene  van  de  Personen 

S  a  a  k  e  n  ,  te  feggen  was  \  defelve  voet  hebben  wy  gehouden  met  de  B  y  c  „ 

voegde  Stukken:  of  nu  dcfe  fchikkinge  u  zal  gevallen,  weet  ik  niet", dit  wel,  dat  wy  geen beeter  noch  ordentelijke* hebben  konncn  uitvinden.  Mijn 
voorneemen  was  om  ook  eenige  bedenkinge  uit  defelve  te  trekken  5  maar  die 
dingen  zijn  te  teeder,  de  tijden  te  diftelig  geworden,  t'federt  dat  üsurpatie 
den  naam  heeft  moeten  aanneemen  van  Transactihj  een  gevarelijke  voor- 
on  der  ftellingc ,  jaeenvalfche,  en  een  wanfehepfel ,  voortgekomen  uitdeherf- 
fenen  van  tomelofe  en  heerfchfuchtige  menfehen ,  daar  toe  een  ondier  welk  alles , 
wat  eenigfints  na  vryheid  gelijkt,  vertreedt  en  verpletterde,  en  ons  Nederland  op 
het  grouwelijkfte  verwoeft  heeft.  Lees  maar  het  geene  in  defe  Boeken  befchre- 
ven  wordt  ,  en  de  waarheid  van  het  geene  ik  zegge ,  zal  fo  klaar ,  als  de  Son  op 
den  middag  blijken.  Want  dit  was  de  twift-appel  tuiTchen  de  Koning  van  Span- 

den en  de  Heeren  Staten,  of  hy,  die  voor-onderftcllinge  zo  zijnde,  de  Nederlan- 
den na  fijn  eigen  kift  en  gelieven ,  of  volgens  den  inhoud  en  regel  der  Wetten 

mocht  en  moft  regeeren :  H  y  hieldt  heteerfte ,  S  y  ,  en  met  recht,  het  laatfte , 

{taande ;  en  meinden ,  dat  die  Koning ,  die  fo  opentlijk  de  Heerfcbappye ,  niet  Voor  bet 

Vaderland ,  maar Voor  ft  eb  felvenyVoerde ;  en  niet  fo  [eer  het  gemeene  als  wel  fijn  eigen 

Voordeel  beforgde  j  en  die  de  Vaftigheid  Van  fijne  regeeringe  in  de  Verfwakkinge  der  Burge- 
ren en  Inwoonderen  flelde ;  en  die  geloofde  dat  bet  ̂ jjk ,  niet  ah  een  dierbaar  pand  hem 

Van  God  toevertrouwt ,  maar  een  aangebodene  roof  was;  dat  die  Koning ,  fegge  ik,  met 

ons  door  <reen  burgerlijke  of  eenige  men  f chelijke  band  Verknocht  <uw,  en  met  recht  Voor  een 
Vyand  Van  God  en  alle  menfehen  mojl  gehouden  worden  ;  en  hierom  heeftmen  fo  lange 

gevochten ,  fo  veel  bloeds  vergoten.  God  beware  een  iegelijk  voor  fulke  Vor- 
ften  !  Wenfchelijker  was  het,  dat  allen  die  geenen  die  in  Hoogheid  gefet  zijn, 

die  guldene  lelTe  van  Claudianus,  {reets  voor  oogen ,  en  diep  in  het  herte 

ingedrukt  was  -y 
Tn  ciVem ,  patremque  geras.   Tu  confule  cunclis , 

"Nee  tibi ;  nee  tua  te  moVeant ,  je d  publica  Vota. 
In  commune  jubes  ft  quid ,  cenfefque  tenendum , 

(Primus  jura  fubi.  Tune  obferVantior  <equi 

Fit  populus ,  nee  f  ene  negat ,  cum  Viderit  ipfum 

Auüorem  parere  ftbi.  Componitur  orbis 

%egis  ad  exemplum.   Nee  fic  infietlere  fenfus 
Humanos  editla  Volent ,  utVitaregentis. 

Mobile  mutatur  femper  cum  principe  Vulgus. 

Dat'* 



Tot  den  ÏJeefer. 

Dat's  voor  de  geleerde ;  voor  den  gcenen  die  geen  Latijn  verflaan  is  het  dit  te  feg- 
gen.  Dat  een  Vorjï  of  Koning  ficb  als  een  'Burger  en  Vader  dragen ;  niet  fo  feer  de  wek 
(land  Van  ficb  f  elven ,  als  wel  Van  alle  fijne  Ckiderfaten  beforgen ;  fo  by  iets  in  bet  gemein 
belafl  en  onderhouden  Wil  hebben ,  het  felve  eer  f  ondergaan  moet.    Want  dan  wordt  het 

Volk  gtfeg$lijk  ,  en  weigert  nooit  eenige  beVeelen  te  dragen  en  na  te  komen ,  wanneer  bet 

ftet  dat  de  Maker  daar  Van  fich  [elven  gehoor  faam  is.   De  wereld  febikt  ficb  na  bet  Voor- 
beeld des  ï\onings.    En  geen  waarfchouwingen  noch  (Placcaten  konnen  de  finnen  der  men- 

fchen  fo  gedwee  maken ,  als  wel  het  goede  Voorbeeld  Van  des  Vorjlen  leeVen.   De  buig  fa- 
me  Gemeente  wordt  altijd  met  den  Trince  Verandert.  God  geeve  ons  fiilke  Overhe- 

den !  Noch  een  woord.   Na  dat  het  werk  al  was  afgedrukt,  cjuam  my  feeker  ver- 
haal in  handen  van   Adriaan  Paauw,  een  van  de  ingedaagde  Burgers  van 

Amfteldam ,  om  fich,  voor  den  Hertog  van  Albaen  Bloed-Raad,  te  koomen  ver- 
antwoorden, over  faaken  in  defeonfeStad  voorgevallen  in  de  Jaaren  1566  en 

1567:  het  was  al  te  goed  om  verdüiftert  te  worden ,  daarom  heb  ik  het  aan  den 

Drukker  gegeven  5  en  eeven  voor  deie  Voor-reden ,  achter  de  bygevocgde  (tuk- 
ken geplaatft ,  anders  moet  het  in  het  Eerfre  Deel  van  defelve  ,  />.i  25.  //w.  22.  na 

de  woorden,  bymyJ.HaVer;  en  in  de  Hiftorie  felve  in  het  IV  'Boek,  f.  248. 
lin.  18(177)  na  de  woorden,  en geflraft  te  worden,  worden  ingevoegt.    Vaar 
welbefcheideneLeefer,  neemdefen  mijnen  arbeid  ten  goede,  en  lief,  fohetu 

luft ,  den  geheel  uwen 

ABRAHAM  van  POOT. 
Amfteldam  den  3  van  Hooy- 

maandi68j. 

BLAD- 



Bladwijfer  van  de  Authentik Bcwj|fen  inde  bygevoegde  Stekken  toe  de  Hiftorie VAN 

PIETER  C  BOR 
Het eerfte getal  wijlt  aan  het  Stuk,  of,  Deel 5 het  tweede ,  het  Blad. 

.      A.    • 

Anfpraak  van  de  Heer  Buxanvalaandc 
Staten  Generaal  der  verenigde  Neder- 

landen. 3.  D.  p.  26. 
Acte  door  de  Gouvernante  gegeven  aan de  Hecren  van  der  Ordre  tot  de  toela- 

tinge  van  de  Prekingen  in  het  accorde- ren met  den  Edelen,  i .  D.  i  oo. 
Acte  te  tekenen  door  de  Prelaten,  Vicariien,  Heeren, enz.  tot  ondcrhoudujge  van  de  unie  gemaakt  door  de Staten  Generaal  tot  Bruflèl.  i. D.p.  176. 
A&e  door  de  Wethouders  van  Groeningen  verleent  en 

gehecht  aan  den  Brief  van  Rennenburg  over  de  lofla- tmge  van  eenige  Gyfelaars  en  deonderhoudineevan 
het  gemaakte  accoord  met  Rennenburg; z.  D.  p.  1 1. 
j  %%cZen  droor  Rennenburg  waar  by  hy  het  gehandel- 

de tufichen  fijnen  gevolmachtigden  en  den  Hertog  van Terra  Nova  aanneemt.  2.  D.p.  13. 
Aggreatie  van  den  Raad  van  State  van  de  Unie  der  Staten 

Generaal  tot  Bruflèl.  1.  D.p.  175. 
Antwoord  van  Willem  Prince  van  Oranjen  aan  den  Her- 

tog van  Alba  op  fijn  dagement.  1.  D.  p.  16. 
Antwoord  van  den  Grave  vanHoogftraten  op  de  dagvaar- 

dingevan den  Procureur  Generaal.  1,  D.  p.  |  f.   ' Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  de  Propofitle  van 
den  Grave  van  Swartfènburg.  j,  D.  p.  176. 

Antwoord  van  Cypriaen  de  Figuireidoopden  Briefen  het 
verfoek  van  den  Koning  van  Caftilien.  2.  D.  p.  1 1  f. 

Apologie  van  Willem  Prince  van  Oranjen  uitgegeven  in 
den  Jar.ei  f81.2.  D.  p.  63. 

Apoftille  van  Aibaophet  requeft  door  den  Procureur  van 
de  Grave  van  Egmond  aan  hem  overgegeven.  1.  D. 
p.iif. 

Articulen  door  den  Gravevan  Hoornedien  van  de  Religie 
tot  Doornik  op  het  advijs ,  van  de  Regente  voorgehou- 

den en  geaccordeert.  1.  D-  p.  loo. 
Articulen  met  goedvinden  van  de  Regente ,  door  de  Ka- 

pitein van  het  Cafteel  tot  Doornik  en  de  Secretaris  la 

Torre,  dien  van  de  " 
1.  D.  p.101. 

Religie  tot  Doornik  toegelaten. 

B. 

l^Annifiement  van  den  Hertog  van  Alba  tegens eenige 

^      Uitrechtfe  vluchtelingen  en   verfcheideue  Edelen. 
i-D  p.  125"   

BelydenitTe  van  AntonioVenero. 2. D.p. 99. en  Antonio 
Timmerman. p.  joo 

Brief  van  Philips  de  tweede  totindaging  vanden  Grave 
van  Hoogftraten.  1.  D.  p.  17.  en  aan  den  Prince  van  O- 
ranjen  met  eigener  hand  gefchreven,  ibid. 

Brief  van  den  Grave  van  Hoogftraten  aan  den  Hertog  van 
Alba.i.D  p.  j8. 

Brief  door  Oranjen  ,  Egmond  en  Hoorne  gefchreven  aan 

Philips.  1.  D.p.  81'. Brief  van  den  Gravevan  Hoorne  aan  den  Koning.  1.  D. 
p.  8 1.  tweede  en  derde.  p.82. 

Brief  van  den  Grave  van  Hoorne  aan  de  Gouvernante 
haar  waarfchou  wende  van  de  confederatie.  i.Dp.  87. 

kom^tr^^^^^'^-opi,,. Bnef  van  den  Grave  van  Hoorne  aan  de  Gouvernante od de  hvangheden  by  den  Stadhouder  vandenGourï 

neur  gemaaakt.  1.  D.  p.  9 1 .  ^uuver Brief  van  "den  Grave  van  Hoorne  aan  die  van  Doornik haar  vermanende  COt onderdanigheid  en  éïïhekuS 

einde'  Tm.  'T*"  ™  het  <***" fc*«! Brief  van  de  Gouvernante  aan  de  Heer  van  Moulbais 
continuerende  de  laken  111  State.  1.  D  p  98  * Bnef  van  de  Raads-Hecr  d'Aflonville  aan  den' Admiraal wegens  de  dienften  by  hem  te  Doornik  gedaan  en  goed gevonden.  ;.  D.  p.  99.  en  aangaande  het  approbcren van  lijnen  handel  tot  Doornik,  ibid. 

Brief  by  de  Wet  van  Doornik  aan  de  Regente  op  dat  de Preeke  binnen  der  Stad  gefchieden  mochte.  1  Dp  104 
Bnef  van  de  Heere  van  Bcauvoir  en  andere  aan  de  Mee- 

ren van  Delquerdes  en  Vileers  waar  in  fy  die  van  Door- 
nik geweldig  dreigen.  i.D.  p.  10 f. 

Brief  van  Philips  wederroepende  her  Phccaat  tot  voordcel 
der  Inquihteurs  uitgegeven.  i.D  p  119. 

Brief  (afgeworpen..)  van  Elcovedoaan  den  Koning  van 
Spanjen.  1.  D.p.  164. tweede. p.  165.  derde  ibid.  van 
Don  Jan  aan  den  felven.  p.  166.  tweede,  p.167  van denfelvcn  aan  Antonio  Pereï.  p.  169.  van  Efcovcdoaan 
denielven.p.  170.  tweede,  ibid.  van  Don  Jan  aan  Fokker en  Fronsberge.  ibid.  en  aan  de  Officiers  van  vier  vende- 

len leggende  in  Guarnifoen  te  Antwerpen,  p.  171.  en 
aan  Fokker  en  Fronsberge,  ibid/noch  een  aan  defelve  ; 
ibid.  noch  een ;  ibid.  noch  een  ;  p.  i"z;  noch  een; 
ibid.  en  aan  de  Mark-Grave ,  Amman  enz.  van  Ant- 

werpen, p.  J7j\  enaan  Fokkeren  Fronsberge.  ibid. en 
vanLoys  Tourlon  aan  Don  Jan.  ibid.  en  van  Don  Jan 
aan  Fokker  en  Fronsberge.  p.  174.  en  aan  deKeiferin- 

ne;  ibid. Brief  van  Rennenburg  a3n  de  Burgermccftcren  ,  Raden , 
enz.  van  de  Stad  doeningen,  2  D.  p.  6. 

Brief  van  de  Wethouders  'van  Grocningen  aan  Rennen- burg. 2.  D.p.  7. 
Brief  van  Rennenburg  aan  de  Wethouders  van  Groenin- 

gen. 2.  D.  p-  10.  noch  een  aan  de  lelve.  p.  1 1. 
Brief  van  den  Grave  van  Lalaing  aan  den  Grave  van  Ren- 

nenburg. 2.  D-  p.  14. 
Brief(geintcrcipieerde)  van  GranvelleaanMorülon.  2.D. 

p.  ioi.  noch  een.p.  102. enaand'Aflbnviüe;  ibid. en 
aan  de  Hertoginne  vanParma.  p.  joj.enaandcn  Prin- 

ce van  Parma;  p.  I04.enaandcïvlarquisde  Roubais. 
p.  lof.  en  aan  Montigay  j  p.  106.  en  aan  Capres,  ibid. 
en  aan  GoQgnies;  ibid.  en  aan  den  Threforier  Sterk;  ibid 
en  aan  Billy.  p.  107.  en  van  Dennetkres  aan  RaJiingem  ; 
ibid. en  vanden  Abt  van  St.Vaaftaan  Richardot;n  108. 

en  van  Aldobrandino  aan  de  Hertoginne  \'in  Parma  ; 

p.  108.  en  aan  Jafper  d'Anaftro.  p".  109.  en  van  Francif- co  Guillames  aan  den  Prince  van  Parma  en  aan  den 

Threforier  Sterk  ;  ibid.  p.  Ui.  en  van  P. Illmlla  aan 

Pedro  d'Olave  j  p.  1 12.  en  van  den  Koning  aan  Cy- 
priaen de  Figueiredo.  ibid. 

Brief  van  Hennc  de  vierde  aan  de  Staten  Generaal  dcr 

vercenigde  Nederlanden.  3.  D.  p»2f  • 



B    L    A    D-W 

Ommiffie  van    Philips  op   den  Grave  van  Hoor
- 

ne  om  de  onruften  tot  Doornik  te  lullen,  i.  ü. 

Conditien  op  welk  Rennenburg  fich  aanbiedt  om  
over 

te  gaan  aandefijde  des  Konings.  2.D.p.  f. 

D. D Agemcnt  van  Philips  de  tweede  gegeven  tegen  Wil- lem Princevan  Oranjen.  i.  D.p.  14- 

Deliberatien  gehouden  in  de  vergadennge  van  de  Ma- 

ten van  Holland  en  Weft-Vriefland  over  het  Gouver- 

nement, de  Souvereiniteit  en  opdracht  der  Hoge  overig- 
heid. 2.  p.  ij-.*.- 

E. E Ed  gedaan  door  den  Grave  van  Arenberg  als  Stad- 
houder  van  Groeningen  en  de  Omlanden,   i.  D. 

p.  3»  , 
Eed  van  Philips  de  tweede  waar  by  hy  den  Eed  door 

Arenberg  gedaan  beveftigt.  i.  Dp.  3. 

Eed  gedaan    tot  Groeningen  om  de  Stad  te  bewaren 
ten  dienft  van  den  Koning  en  de  Generaliteit.  2.  D, 
D    7 

Eed'  te  doen  by  fijn  Excellentie  Maurits  als  Admiraal  Ge- neraal. 3-D.p^» 
Eed  der  Predicanten  op  de  onderhoudinge  van  de  Kerken 

ordeninge.b.  $.p.  19 
Extract  uit  het  elfde  Capittel  van  de  Statuten  van  de  ordre 

van  het  Gulden  Vlies  geftelt  door  Keifer  Carel.  i.D. 

p,  5  9. en  uit  de  Articulen  van  defelve  ordonnantie  door 

•  Hertog  Philips  de  Goede»  ibid.  en  van  de  Poincten  wel- 
ke alle  de  Ridders  van  de  ordre  en  den  Souverain  in 

haare  aannemingc  befweren.  p.  40,  en  van  de  vijf  Arti 

Y    S    E    R 
Cafteel  en  fuiveren  der  Kerken  ;  p.  90.  en  op  het  ac- 
corderen  van  Doornik  en  de  (warigheid  van  den  Stad- 

houder ;  ibid.  en  rakende  de  verlekeringe  van  den  Stad- 
houder, ibid. 

Extract  uit  de  Brief  van  den  Grave  van  Hoorne  aan  den 
Secretaris  Eraffo  rakende  de  Abdyen;  1.  D.p. 91. en 
aan  lijnen  Broeder  van  de  Beeldftorminge ;  ibid.  en  fijne 
handelinge  tot  Doornik,  p.92.  en  aangaande  den  Staat 
van  den  Lande;  p.  93.  en  noch  eens  over  fijne  hande- 

linge tot  Doornik,  ibid,  en  over  fijne  armoede  en  dien- 
ften aan  denfelven  en  den  Heere  van  Montigny  in  Span- 

jen; ibid.  en  van  des  Konings  komfte;  p.94;  en  van 
fijne  begeerte  tot  de  komfte  des  Konings ;  ibid.  en  aan 
den  Markgraaf  van  Bergen  in  Spanjen  aangaande  den 
Staat  des  Land ;  ibid.  en  aan  lijnen  Secretaris  Alonfo  op 
fijn  vertrek  en  handel  tot  Doornik ;  ibid.  en  beroeren- 

de fijne  dienfte  van  Doornik;  p.9f.ennochmaalsten 
felven  einde ;  ibid.  en  aan  den  Prefident  Vigilius  op  de 
Predicatien  ;  p.  96.  noch  eens  aangaande  de  Predica- 
tien  en  fijne  dienften ;  ibid.  en  aan  d'Aflbnville  over  de 
opfprake  die  men  hem  ten  ongelijke  na  gaf ;  ibid.  en 
aan  den  Officier  van  S.  Amand ,  doende  de  Soldaten , 
die  het  Land  verteeren  vertrekken ;  ibid.  en  aan  de 
Heeren  Andriguies  en  Lumbres,om  deonruft  te  ftillen; 
ibid.  nochmaal  aan  defelve ;  p.  97. 

Extract  uit  den  Brief  van  den  Grave  van  Hoorne  aan  den 
Koning  roerende  de  Abdyen  en  Bisdommen.  1.  D* 
p.  81.  en  uit  een  andere  Brief  beroerende  de  Bifichop- 
pen.  ibid.  en  nochandere.  p.  82. 

Extraft  uit  de  Brieven  van  den  Prince  van  Oranjen,Graven 
van  Egmond  en  Hoorne  gefonden  aan  den  Koning  van 
Spanjen.  i.  D.p.  79. 

Extract  uit  de  antwoorden  des  Konings  op  den  Briefvan 
den  Prince  van  Oranjen,Graven  van  Egmond  en  Hoor- 

ne. i.D.  81. 
Extract  uit  den  Briefvan  den  Grave  van  Hoorne  aan  den 

Hertog  van  Clcef.  1.  D.  p-97» 
Extract  uit  den  Brief  van  de  Gouvernante  aan  den  Raad 

van  Doornik  op  het  accoord  en  de  Commifïie  der  Ede- 
len. 1.  D.  p.  97.  en  aan  den  Heere  van  Moulbaistot  on- 

derhoud van  het  accoord  der  Edelen,  ibid. 

culen  uit  de  blijde  inkomft  van  de  Hertogen  van  Bra-   Extract  uit  de  Briefvan  de  Heer  Montigny  aan  deGouver- 
band.  p.  41.  en  van  de  drie  Articulen  van  de  blijde  in- komft. ibid. 

Extract  uit  den  Briefvan  de  Regente  aan  Philips  over  het 

"  verbond  der  Edelen.  1.  D.  p-  8 3.  en  uit  de  refolutieop 
de  inquifite  en  Placcaten  ;  p.  84.  en  uit  de  Briefvan  den 

Grave  van  Hoorne  op  fijn  onfchult  om  ten  Hoof  te  ko- 
men; p.  81.  en  uit  den  Briefvan  de  Gouvernante  aan 

den  felven ,  beroerende  den  handel  met  de  Edelen ; 
ibid.  en  uit  den  Briefvan  defelve  aangaande  den  handel 

met  de  Edelen;  ibid.  en  uit  de  Brieven  wegens  het  on- 
derhouden van  het  accoord  met  de  Edelen  gemaakt ; 

p.  8  f  ;  en  uit  de  Brieven  nopende  het  verfoek  der  Ker- 
ken •'  ibid.  en  uit  de  Brieven  over  het  accoord  met  den 

Edelen  ;  ibid.  en  uit  de  Brieven  op  de  Preeken  en  het 
accoord  met  denEdelen,  ibid.  en  uit  den  Brief  waar  in 

fy  fijne  dienften  te  Doornik  gedaan  bekent ;  ibid.  en  uit 
den  Brief  insgelijke  defelve  bekennende  gedaan  tot 

Sint  Amant ;  p-  &6.  en  uit  den  Brief  op  fijne  komfte,  en 

wegens  de  Graven  der  Kerke  tot  Doornik  ;  ibid.  en 
uit  den  Brief  aangaande  de  refolutie  des  Konings;  ibid. 
en  uit  den  Brief  over  de  Articulen  van  Doornik  ;  ibid. 

en  uit  den  Brief  op  het  onderhouden  van  het  accoord 

met  den  Edelen,  p.  87.cn  uit  den  Brief  beroerende  den 
Luitenant  en  het  onderhouden  van  het  accoord ;  ibid. 

en  uit  den  Brief  aangaande  de  geloften  vanden  Stad- 
houder; ibid.  en  uit  den  Brief  wegens  defelve  geloften 

en  fijne  komfte  ;  ibid. 
Extract  uit  den  Briefvan  den  Grave  van  Hoorne  aan  de 

Regente  op  het  vertrek  der  geeftelijke  en  andere  Poin- 
cten van  Doornik,  p.  88.  en  beroerende  de  Publicatien 

en  advijfc  van  der  Wet;  ibid.  en  aangaande  de  Pre- 
dicanten; ibid.  en  wegens  de  Preekc  binnen  j  ibid.  en 

over  de  Publicatien  en  Predicatien ;  ibid.  en  op  de  Pre- 
dicanten te  S.  Amand;  p. 98. en  rakende S.  Amand  ; 

ibid,  en  de  Predicatien  buiten ;  ibid.  en  op  fijne  befoi- 
gne  en  de  Graven ;  ibid.  en  op  het  voorfien  van  het 

nante ,  gefchreven  uit  Spanjen.  i.  D.  p.  98. 
Extract  uit  de  Brief  van  de  Siadhouder  van  Doornik  aan 

de  Gouvernante  op  de  Propooften  met  den  Grave  van 
Hoorne  gehouden.  1.  D.p.  98. 

Extract  uit  de  antwoorde  van  den  Prefident  aan  de  Admi- 
raal, aangaande  de  Predicatien  en  fijne  dieufteni  i.D. 

p-  98.  en  nopende  de  Predicanten;  ibid.  en  uit  den 
Brief  aan  den  Stadhouder  van  het  Cafteel  van  Door- 

nik aangaande  de  goede  dienften  van  den  Admiraal* 

p.99. 
Extract  uit  de  Brief  van  den  Raads-Hecr  d'Aflbnville 

aan  den  Admiraal ,  nopende  het  vergaderen  van  de  Sta- 
ten Generaal.  I.  D.  p.  99.  en  beroerende  de  Staten  Ge- 

neraal, ibid. 
Extract  uit  den  Brief  van  d'Aflbnville  aan  den  Admiraal 

rakende  Doornik  en  de  Staten  Generaal.  1.  D. 

p.  99. 
Extract  uit  de  geboden  uitgeroepen  te  Doornik  op  het  her- 

ftelïen  der  Kerken.  i.D.  103. 
Extract  uit  het  2  en  3  Articul  van  de  ordonantie  van  Noir- 

carmes  na  het  overgaan  van  Doornik ,  waar  in  de  Predi- 
catie  vrygelaten  was.  i.D.p.  102. 

Extract  uit  het  advys  van  de  Magiftraat  van  Doornik  ,  ge- 
geven op  de  propofitie  van  den  Admiraal  om  de  faken 

aldaar  te  ftillen.  1.  D.  p.  102.  en  op  fijne  Propofitie. 
ibid. 

Extract  uit  de  atteftatie vaneenige  Canonniken  tot  Door- 
nik over  het  graven  by  de  Kerk.  i.D.p.  io^enuitde 

atteftatien van  eenigc  ingeletenen ;  ibid. 
Extract  uit  de  atteftatie  van  die  van  der  Wet  van  Doornik 

gegeven  aan  die  van  de  Religie ,  aangaande  de  exercitie 
van  hare  Religie.  i.D.p.103. 

Extract  uit  de  atteftatie  van  de  Wet  van  Doornik  gegeven 
van  de  Proteftatien  door  die  van  de  Religie  voor  haar 
gedaan  in  het  accepteren  van  de  Articulen  door  de  Re- 

gente overgefonden.  1.  D.  p.  104. 

Extract 



van  de  AUTHENT 
Extraa  mt  eenige  Aniculen  van  deordonnantienenin- 

ftruètien  by  fijne  Majefteit  op  den  Raad  van  State  ge- 
maakt, i.  D.p.  104, 

Extract  uit  de  Brief  van  deHcervanNoircarmesaanden 
t  Capitein  van  het  Cafted  van  Doornik  om  in  de  Stad  te 
fchieten.  J.D.  p.  105. 

Extraa   uit   den  Brief  van  Robles  aan  den  Grave  van 
Hoorne  op  fijne   wederkomfte   uit  Spanjen,  1.  D. 
p.  10  f. 

Extraa  uit  den  Brief  van  de  Heer  van  Moulbais  aan  den 
Grave  van  Hoorne  wegensfijne  difpofuie  enfwakheid. 

i.D.p.135"» 
Extracl  uit  den  Brief  van  den  Officier  van  S.Amand op 

het  vertrekken  van  de  Knechten  uit  den  Lande  van  S. 
Amand.  i.D.p.  10  f. 

Extract  uit  het  requeft  door  die  van  de  Religie  tot  Door- 
nick  overgelevert  aan  de  Grave  van  Hoorne  en  Wet 
om  eenige   Kerken  binnen  Doornick  te  behouden. 
I.  D.  p.  105.  en  uit  een  tweede  ten  felven  einde, 
ibid. 

Extracten  uit  fekcrdifcoursoverdegelegentheidvanden 
Staat  des  Lands  en  der  Religie  ten  tijde  van  de  Gou  ver- 
nante.i.  D.p.  106. 

Extract  uit  de  blyde  Inkomften  van  het  Hertogdom  B  ra- 
band.  i.D.p;  107. 

Extracl  uit  de  tweede  additie  by  de  blyde  inkomfte  geor- 
donneert  en  geftatueert  door  Keifer  Carel  de  vijde.i.D. 
p.  108. 

Extract  uit  de  conftitutien  van  de  Ordre  van  het  Gulde 
Vlies.  1  D.p,  109. 

Extract  uit  het  requeft  van  de  Gravinne  van  Egmond 

overgegeven   aan   de   Staten  van  Braband,   1,   D- 
p.  109, 

Extract  uit  het  requeft  van  den  Grave  van  Egmond ,  door 

deflfelfs  Procureur  overgegeven  aan  den  Koning.  I.  D. 

p,  109, 
Extract  uit  het  requeft  door  den  Grave  van  Hoorne  felve 

l  opgcltelt  en  aan  Albaovergefonden.  1.  D,p.  no. 
Extract  uit  fekere  Supplicatie  van  de  Graven  van  Nuenar 

en  Hoogftraten  overgegeven  aan  den  Nederlandfen 
WeftfaalflènCreits  aangaande  de  kennifTe  van  faken  van 

den  Grave  van  Hoorne.  1,  D.  p.  110  en  uit  een  requeft 

van  defelve  Heeren  aan  den  Hertog  vanAlbaom  den 

Admiraal  byftant  van  Rade  te  gunnen .  ibid» 

Extract  uit  den  Brief  van  de  Gravinne  van  Hoorne  aan 

den  Keifer  tot  ontflaginge  van  haar  Man.  i.D.  p.  til» 

en  van  defelve  aan  Hoogftraten  pp  de  Ordre  van  den 

Gulden  Vliefe.i.  D.p.  ui» 

Extraa  uit  den  Brief  van  den  Grave  van  Nuenar  
aan  de 

Keifer  tot  voordeel  van  den  Grave  van  Hoorne.  1.  
D. 

p   in.  en  van  den  felven  aandevier  Ceurvorftenby 

den  Rhijn.ibid.  en  vandenfelven  aan  Alba  roerende  
de 

rechtvordcringe  tegen  den  Admiraal,  ibid. 

Extraft  uit  den  Brief  van  de  Graven  van  Nuenar  
en  Hoog- 

ftraten  aan  Alba  op  de  incompetentie  van  
de  Rechters 

van  den  Grave  van  Hoorne.  I.  D.p.  1 1 1-  en  
van  defelve 

Heeren  aan  den  felven  Hertog  gefonden  met  
een  pro- 

teft  tegens  de  proceduren.  1.  D.  p.  1 1  z . 

Extraft  uit  den  Brief  van  den  Grave  van  Hoogftraten  
aan 

den  Hertog  van  Beijeren.  I.D.  p,  112
. 

Extraft  uit  den  Brief  van  de  Graven  Nu
enar  en  Hoogftra- 

ten aan  de  Keurvorften  voor  den  Grave 
 van  Hoorne 

1  D.  p-  II*-  en  van  defelve  Heeren
aan  denKeifertot 

ontflapinee  van  den  Admiraal. ibid.
 

F"Sden  Brief  van  den  Keifer  aan  den  Kon
ing  van 

Soanien  tS  voordeel  van  den 
 Grave  van  Hoorne. 

i,PD  p.  11V  en  aan  den  Hertog  v
an  Alba  ten  felven 

ExSa  uk  den  Brief  van  den 
 Hertog  van  Beijeren  aan 

Sa  tot  voordeel  van  den  Gr
ave  van  Hoorne.  1.  D. 

Exffiit  den  Wn*^£*^g*£ï 

IKE    BEWYSEN. 
den   Grave  van  Hoorne. gevangenifie 

p.113. 
van 1.  D. 

'Tt  Uac  d  w?riefLVan- Alba  aan  dc  Radcn  ™n  den  Nc- derlandlen  Wcftphahien  Creits.  i.D.p.  114 
Extraa  uit  het  proteft  van  de  Grave  van  Nuena?  en  Hoog- itraten,  gedaan  tegens  de  onbehoorlijke  rechtsvordc- ringe  tegens  den  Grave  van  Hoorne.  1.  D.  p  1 14 
Extraa  van  p^n  Rrief  ir«r,.,j.   j.  r>r    ■ 

-----  0~.~..w<-.,  ,«1,  ui  vjriaviiiiii;  van 

Hoorne  nopende  de  vcrafchte  rechtsvordcringc  en  con- nlcatie.  1.  D.p.  114.cn  uit  een  andere  over  defelve  laak. 
ibid  .en  uit  een  andere  dat  de  Moeder  van  den  Grave 

uit  een  andere  dat  de  Moeder  van  den  G 
van  Hoorne  deflèlfs  mondkoften  heelt  moeten  betalen  ; 
ibid.  en  uit  een  andere  op  de  onbehoorlijke  en  verafchtc 
rechtsvorderinge  ;  ibid.  en  uit  een  andere  op  dcPrivi- 
legien  van  de  Ordre  van  het  Gulde  Vlits  en  aangebode- 

ne borchtocht;  ibid.  en  uit  eenander*,  datdcFifcaa! 
tegens  den  Admiraal  .geen  getuigen  gelegt  heeft, 
p.  11  f.  en  uit  een  andere  op  het  leiden  der  getuigen; 
ibid.  en  uit  een  andere  aangaande  dc  interlocutoire 
en  het  ftellen  van  borge.  p.  11  f.  en  uit  een  andere  op 
de  onvrye  vervolginge  van  het  Proces,  ibid.  en  uit  een 
andere  op  het  onbehoorlijk  en  fluiten  vanlict  Proces. 

.  ibid. 

Extraa  uit  den  Brief  van  de  Gravinne  van  Hoorne  ge- 
fonden na  Nederland  op  de  declinatoric.  I.  D« 

p.iif. 
Extraa  uit  het  requeft  door  de  Procureur  vanden  Grave 

van  Egmond  overgegeven.  i.D.p.  11  f. 
Extraa  uit  de  antwoord  van  Egmond  aangaande  defa- 

menkomftc  te  Hoogftraten.  i.D.  p.  118.  en  uit  de  109 
Articulen  van  de  antwoord  van  denfelven  Gra- 

ve ,  wegens  de  vergaderinge  gehouden  tot  Duffel, ibid. 

Extraa  uit  het  Placcaat  van  Keifer  Carel  op  het  feit  der  Re- 
ligie. 1.  D.p.  119. 

Extraa  uit  het  Placcaat  tot  voordeel  der  inquifiteurs ,  door 

den  Koning  gefonden  en  aanftonds  wederom  herroe- 
pen. 1.  D.p.  tig, 

F. 

"COrme  van  het  exploia  tegens  de  Grave  van  Hoogftra- 
■*■      ten,  isnulenvangeender waarde.  I.D. p. 33» 

G. £1  Ebeden  gevonden  by  Jean  Jeauregni.  2.  D-  p  •  99* 

H. 

HAndelinge  met  den  Grave  van  Renneburg  om  hem 
te  begeven,  aan  de  fijdedesKonings-  2.  D.p.  3» 

Hiftorie  van  de  Alteratie  en  veranderinge  in  dc  Stad 
Mechelen.  1.  D.  p.  140: 

I. INdaginge  gedaan  door  Philips  van  de  gevluchte  ba
llin- 

gender Stad  Groeningen.  1.  D.  p.  129. 
Inftruaie  voor  den  Raad  van  State.  3. D.  p. 3* 

K1 

K. 

Erkenordeningc  geftelt  in  het  Synodus  Notionaal  tot ■  ->    Dordrecht.  3. D.p- 11. 

Kerkenordeninge  geftelt  in  het  Synodus  Nation
aal  tot 

Dordrecht  en  uitgegeven  by  de  Ed.  Mogende  Heeren
 

Staten  der  felver  Landen.  B.  3-  P»  i°' 

M. 
MEmorie  van  het  gepafièerde  tot  Gro

ningen  rakende 

Billy  enRennenburg.z.D.p-  f. 

O. 
Rdre  van  het  Exploia  der  indaging  

tegens  den  Grave 

van  Hoogftrate.  1.  D.  p.  M*  &  nul  
en  yau  geender waarde,  ibid.  par(j0 

O'
 



van 
de  A  U  T  H  E  N  T  I  K  E    BEWYSEN. voorden.  T.D.p.119. 

Tractaat  tufTchen  Rennenburg  en  des  Wethouders  va 
Groeningen.  2.D.  p-  7. 

PArdon  door  Parma  verleent  aan  den  Grave  van  Ren- nenburg. 2.  D.  p.  >3> 

Placcaat  van  Philips  waar  by  veele  Poorters  tot  Amfter- 
dam  worden  iugedaagt  om  te  compareren  voor  den 

Hertog  van  Alb'a,  en  haar  van  verichcidene  faken  te verantwoorden.  1.  D-  p.  12- ?♦ 
Placcaat  van  Philips  by  welk  AdriaanPauw,Picter  Schaap, 

Leendert  Graaf,  en  Dirk  Guntiug  geciteert  worden 

om  haar  voor  den  Hertog  van  Alba  te  komen  verant- woorden. i.D.  P-Ï2.4- 

Publicatie  door  den  Grave  van  Hoorne  te  Doornik  ge- 
daan   tot-  eenigheid    van  al   de   ingefetenen.   1.  D. 

-p.  100. 
Publicatie  door  de  Heer  van  Moulbais  gedaan  tot  Doornik 

op  hetaanfteken  van  de  Huilen.  i-D.p.  102. 

Publicatie  waar  door  ieder  een  gelaft  wordt  om  de  goede- 
ren van  Adriaan  Pauw ,  Pieter  Schaap  ,  Leendert  Graaf 

en  Dirk  Gunting  aan  te  brengen .  I .  D-  p.  1 2  f . R. 

T>  Eligions  Vrede  word  gefloten  tot  Groeningen.  2.  D- 

p.  9. Remonftrantie  van  de  Staten  van  Braband  aan  Alba  op 

het  requeft  van  de  Gravinnevan  Egmond.  1.  D-  p»  109. 
Remonftrantie  tegens  de  verklaringe  van  Alba  by  welke 

hy  den  Grave  van  Egmond  verfteekt.  1.  D.  p.  t  16. 
Remonftrantie  door  de  Wethouders  van  Leiden  gedaan 

aan  de  Staten  van  Holland  wegens  het  verhandelde  in 

de  Synodus  van  Middelburg.  2.  D-  p. 1 1  f. 
Remonftrantie  vande  Synodus  van  Zuid  en  Noordholland 

aan  de  Staten  van  Hollland  ter  fake  vande  Kerken  orde- 
ninge  B.  $.  D.  p  19. 

Requeft  van  de  Grave  van  Egmond  om  ten  toon  te  ko- 

men. i.D-p.  116". Requeft  van  eenige  gevangene  tot  Groeningen  aan  de 
Wethouders  van  Goeningen.  2.  D.  p.  14. 

V. 

\7Erantwoording  van  Willem  Prince  van Oranjente 
»      gens  de  befchuldingen  met  welke  hy  ten  onrecht» belalt  wierd.  i.D.  p.  j. 

Verantwoordinge  van  den  Grave  van  Hoorne.  1.  D 

p.49. 

Verbintenifle  tullchen  Rennenburg  en  eenige  andere  te 
gens  de  Unie  van  Uitrecht.  2.  D.  p.  1 1.  tweede  verbin 
tenifle  p.  12. 

Verdediging  van  den  Grave  van  Hoógftraten  tegens  dt 
befchuldigingehemtelaftgelegt.  I  D.  p.  43. 

Verhaal  van  de  oorfaken  en  redenen  die  de  Generale  Sta« 
ten  genootfaakt  hebben  om  te  voorfien  tot  naarder  be- 

lcherminge  tegens  Don  Jan  van  Ooftenrijk.  I.  D.p.  15-1.1 
Verhaal  van  de  quetfure  van  WiJJem  Prince  van  Oranjen. 

2.  D.p.  119. 
Verklaringe  van  Alba  waar  by  hy  den  Grave  van  Egmond 

verfteekt,  1.  D.  p.  116, 
Verklaringe  van  Alba  tegens  de  Privilegiën  van  het  gul- 

den Vlies.  1.  D.p.  n8.entotverftekinge  van  de  Grave 
van  Hoorne.  ibid. 

Verklaringe  van  de  Wethouders  van  Groeningen  waar1 
by  fy  beloven  de  Unie  ,  door  de  Staten  tot  Bruflel  ge- 

maakt ,  te  zullen  onderhouden  en  handhaven.  2.  D.' 

P-7. 

Vermaninge  van  Willem  Prince  van  Oranjen  >  Herftel- 
ler  van  de  vryheid  der  Nederlanden  aan  de  Staten cu  de; 
gemeente.  1.  D.p.  IJ*. 

Vermaninge  van  de  Stiten  van  Holland  aan  de  Staten  van 
Braband  en  Vlaanderen.  1.  D.  p»  14  f. 

Vcrfoek  van  den  Procureurvan  de  Grave  van  Hoorne  om 
antwoord  te  hebben  op  de  Schriften  van  den  felven 

Grave.  1. D.p.  i'H. Verfoek  der  Fifcalen  tegens  de  defenfien  van  Egmond  en 
Hoorne.  i.D.  p.  116. 

Refolutien  genomen  inde  vergaderinge  van  de  Staten  van  !  Verftek  op  het  requeft  van  Egmond  om  ten  toon  te  ko- 
Holland  en  Weft-Vriefland  over  het  Gonvernement , 

de  Souverainiteit  en  de  opdracht  van  de  Hoge  overig- 
heid. 2.  D.p.  if«-.- 

Refolutien  vande  Staten  Generaal  waarby  fijn  Excellentie 

Maurits  gemaakt  wordt  Admiraal  Generaal.  p.$.  en 
over  veele  andere  faken.  p. . . . . 

Refolutien  van  de  Staten  van  Holland  en  Weftvriefland 

over  het  ftuk  van  de  Kerken  ordeninge.  ?.  D-  p.  6.... 

Renvers  van  de  gilden  en  Burgeren  teGroeningenover  de 

loflatinge  der  Gyfelaars  en  onderhoudinge  van  het  ge- 
maakte accoord  met  Rennenburg.  2.  D.  p.  1 J. ■ 

T. 'Afel  van  de  voornaamfte  StofTen  die  in  de  verant 
woordingc  van  den  Grave  van  Hoorne  verhandelt 

men.  i.D.  p-  H7» 
Unie  van  de  Generale  Staten  tot  BrufTcl.i.D  p.  17  f. 
Volmacht  voor  de  Gedeputeerde  van  Groeningen  aan  de 

Staten  Generaal  gegeven  met  confent der  ganfcheBor- 
gerye  en  by  forme  van  een  Brief  aan  Johan  Wyferink 
overgefonden.  2.  D.  p-7- 

Vonnis  van  Contumacie  tegens  den  Grave  van  Egmond. 
1.  D.p.  117. 

W. VTTAarfchouwingcn  (verfekerde)  1.  D.  p.  J06. 

Waarfchouwingevan  Willem  Prince  van  Oranjen  aan  de 
ingefeten  en  onderfaten  van  de  Nederlanden,  1.  D. 

p.  121. 

Blad- 



Bladwijfer  van  de  Perfonen Sakenvanwelkeindebygevoegde  Stukken totdeHiftorie 

en 

VAN 

PIETER  C    BOR 
Gehandelt  wordt. 

I 

Het  cerfte  getal  wijft  aan  het  Stuk,  of,  Deel; het  tweede ,  het  Blad. 

A. Driaan  Pauw  wordt  by  Placcaat  door 
den  Koning  in  gedaagt  om  lïch  over 
veele  (aken  voor  den  Hertog  van  Alba 
te  verantwoorden.  i.  D.p. '124. Adriaan  de  Waal  wordt  door  laft  van 
Alba  tot  Uitrecht  onthalft.  C.  D. 
p.  129* 

AntonisSimon  geeft  een  atteftatie  aangaande  de  eravingc in  de  Kerke  totDoornick.  1.  D.  p.  jo?. 
Anthonyvan  Lalaïng,  fie  Hoogftraten. 
Anthonis  de  Bafteu  geeft  een  atteftatie  aangaande  de 

gravinge  inde  Kerketot  Doornik.  I.  D.  p.  iöj. 
Anthomo  Venero  mede  plichtig  in  de  voorgenomene 

moord  tegensdenPrincevanOranjen,  wordt  gevan- 
gen en  komt  tot  bekentcnifiè.  2.  D.  p.  99. 

Anthony  Timmerman  mede  plichtig  in  de  voorgenomene 
moord  tegens  den  Prince  van  Oranjen,  wordt  ge- vangen  en  komt  tot  bekenteniflè.  2.  D.  100. 

Arenberg  (Grave  van)  doet  eed  als  Stadhouder  van  Groe- 
ningen en  de  Omlanden  van  wegens  den  Koning  van Spanjen.  i.D.p.3. 

Aflönville  fchrijft  om  den  Grave  van  Hoorne ,  nopende 
het  vergaderen  van  de  Staten  Generaal ;  1.  D.p.  99. 
en  beroerende  de  Staten  Generaal ;  ibid.  en  wegens  de 
dienften  by  hem  te  Doornik  gedaan  en  goed  gevonden , 
ibid.  en  aangaande  het  approberen  van  fijne 'handclinge van  Doornik  ■  ibid.  en  wegens  Doornik  en  de  Generale Staten;  ibid. 

B. 

TÏEauvoir  fchrijft  aan  Defquerdes  en  Villeers,  en  dreigt 
***    die  van  Doornik  geweldig.  1.  D.p.  Hf. 
Billy  Schrijft  aan  den  Grave  van  Hoorne  wegens  fijne  te 

rugkomfte  van  den  Koning.  1.  D.  p.  10  f. 
Burgers  (gevluchte)  van  Amfterdam  worden  door  den 

Koning  in  gedaagt ,  om  haar  over  veele  faken  voor  Al- 
ba te  komen  verantwoorden.  i.D.  p.  i23.cn  van  Groe- 

ningen, p.  1Z9. 
Burgers  (gevluchte)  van  Uitrecht ,  worden  door  den  Her- 

tog van  Alba  gebannen,  en derfelver goederen gecon- 
fifqueert.ï.D.  p.  i2f. 

Buzanval  doedt  een  aanipraak  aan  de  Staten  Generaal, 
by  welke  hy  de  vooripoet  des  Konings ,  en  de  redu- 

ctie van  veele  Steden ,  aan  haar  bekent  maakt.  3.  D. 
P»2f* 

c. 
/^»  Arcl  (Keifer)  geeft  een  Placcaat  uit  op  het  feit  der  Re- 

.  ̂-'    ligien.  1 .  D.  1 19. 
ClaasMoulleron geeft  een  atteftatie  aangaande  de  gravin- 

ge  in  de  Kerke  tot  Doornick.  1.  D.  p.  10? 
Cypmen  de  Figuereido  Gouverneur  van  Don  Antonio 

D. 

QEnnetgeres  fchrijft  aan  den  Heer  van  Ralfingen,  maar 
***     de  Bnet  wordt  afgeworpen.  2.  D  p  10- Dirk  Janiz.  Guntink  wordrby  Placcaat  ingcd'aagt  om  fich over  veel  faken  by  den  Hertog  van  Albafe  verfntwoor den,  1.  D.p.  124. 

E. 

■CGmond  fchrijft  aan  den  Koning.  1.  D.p.  8i  maakt &  eenrequeft  en  fend  het  fe.ve  aau  den  HeC^an  Al- ba. 1.  D.  p.  110.  levert  requeft  over  om  ten  toon  te 
komen ;  p.  1 1 7.  word  ver ftcken.  ibid.  geeft  ecniec  Ar- ticulen  ui.  aangaande  de  famenkomftfder  Edelen  tot Hoogftraten ;  p.  1 18.  en  tot  Duffel ;  ibid 

Edele  (gevlucht)  uit  het  Sticht  van  Uitrecht,  worden 
door  den  Hertog  van  Alba  gevangen  en  der  fel  ver  goe- deren geconfifqueert.  1 .  D.  p.  12  f . 

Elilabet  van  Diemen  wordt  door  laft  van  Alba  tot  Uitrecht 
onthalft.  1.  D.p.  129. 

Efcovedo  fchrijft'  verfcheidene  Brieven  aan  den  Koning. I.  D.p- 164.  16  f   en  aan  de  Duitfe  Colonellen  tot 
Antwerpen,  p.  170. . . 

Efplechin  ichrijft  aan  Defquerdes  en  Vilcers ,  en  dreigt  die 
van  Doornik  geweldig,  j.  D.p.  10 f. 

F. 

TJErdinand  de  Toledo  Hertog  van  Alba  fchrijft  aan  den 
«*-  Grave  van  Nuenar  op  het  wederkeeren  van  den  Grave 

van  Hootne;  I.  D.  p.  11?.  en  aan  defehen  over  het 
vangen  van  den  Grave ;  ibid.  geeft  een  inftru&ie  aan 
fijnegefanten  by  den  Hertog  van  Cleefom  te  verklaren 
aangaande  degevangeninevan  den  Grave  van  Hoorne. 
i.D.p.  113.  Schrijn  aan  de  Raden  van  den  Nederland- 
fen  Weftphalifen  Creits  p.  114.  geeft  apoftil  op  het  re- 

queft van  den  Procureur  van  Egmond.  p.  1 16.  en  een 
verklaringe  van  verftek  tegens  Egmond,  ibid.  en  een 
vonnis  van  contumacie.  p.  1 17.  verleent  verftek  op  het 
requeft  van  Egmond ;  p.  1 : 7.  doedt  een  verklaringe  te- 

gen de  Privilegiën  van  de  Oorden  van  hetG uiden  Vlies; 
p.  1  lS.  en  tot  verftekinge  vanden  Grave  van  Hoorne  ; 
ibid.  band  een  deel  gevluchte  Uitrcchtlè  Burgers  en 
Edelen,  en  doed  der  felver  goederen  confifqueren.  j.  D. 
p.  12  f.  laateenige  ter  dood  brengen,  p.  129. 

Fifcaals  doen  een  veriöek  tegens  dedefenfie  van  Egmond. 
1.  D.p.  117. 

FrancifcoGuillamas  fchrijft  aan  den  Prince  vanParmamaar 
b  den 
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den  Brief  wordt  afgeworpen.  2.  P-  p- 1 *  *  1 

G. 
 ' 

GElain  Parefis  geeft  een  atteftatie  aangaande  de  gravin- 
ge  in  de  Kerke  toe  Doornik.  1.  D.  p.  10  J. 

Gcrard  Parmentier  geeft  een  atteflatie  aangaande  de  gra- 
vingein de  Kerke  tot  Doornik.  ï.D.p.  !<>?• 

Gereformeerde  tot  Doornik  geven  een  requeft  over  aan 

den  Grave  van  Hoorne  enWethouders  om  eenige  Ker- 
ken in  de  Stad  te  behouden;  1,  D.p.  105.  en  een  tweede 

ten  felven  einde.  ibid. 

Gerrit  van  Renes  wordt  door  laft  van  Albatot  Uitrecht 
onthalft.  i.Dp.  129.  „.   ..         _    . 

Granvelle  (Cardinaal)  fchrijft  aan  verfcheidene  Perfo- 
nen  maar  de   Brieven   worden  afgeworpen.  2.  D. 

p.  101....  ,' 

Gravinne  van  Egmond  levert  een  requeft  over  aan  de  Ma- ten van  Braband.  1.  D.  p.  109. 

Gravinne  van  Hoorne  ichrijft  aan  den  Keifcr  tot  ontfla- 

ginge  van  haar  man  3  J.  D.  p.  H  1.  en  aan  Hoogftraten 

opte  Oorden  van  den  Galden  Vlielc.  ibid. 
Guiflain  de  Bailly  handelt  de  fake  van  Rennenburgom 

hem  met  den  Koning  te  verloenen.  2  D-p>  3*  •  •  • 

H. HAndelinge  van  de  Staten  van  Holland  en  Weft-Vrie- 
fland  over  de  opdracht  der  Souvcrainiteitaan  dePrin- 

ce  van  Oranjen  met  affweringe  van  den  Koning.  2.  D. 

Handelinge  (heimelijke)  van  Rcnnenburg  om  fich  met  den 

Koning'te  verloenen.  2.  D.  p.  ?•  • . . 
Henric  de  Vierde  fchrijft  aan  de  Staten  der  Verenigde 

Nederlanden  over  fijne voorfpoet,  endeovergifte  van 
veele  Steden.  J.D.p.2f. 

Hendrik  Albertfe  wordt  door  laft  van  Alba  levendig  ver- 
.  brandt  tot  Uitrecht.  ï.D.p.  i2f. 

Hertog  van  Beijeren  fchrijft  aan  Alba  voor  den  Grave  van 

Hoorne- ï.D.p.  H3-  '        «•-..  ,.r 
Hertogen  van  Braband  moeten  feven  Raadsheeren  kier

en 

en  onderhouden ,  vijf  mborelingenen  twee  na  haar  ei- 
gen believen.  ï.D.p.  107.  . 

Hoogftraten  (Grave  van)  wordt  by  opene  Brieven  wge- 

datgt  van  den  Koning  Philips.  i.D.  p.17-3?- toontde 

ordre  en  forme  van  het  Exploia  der  indagmg  tegens 

hem  gedaan,  en  wijft  de  nulliteit  der  felver  aan. p.  jj. 

antwoord  den  Procureur  Generaal  opde  Brieven  van 

fijne  dagvaardinge.  p.  35.  fchrijft  aan  den  Hertog  va
n 

Alba  p  ? 8.  verdedigt  fich  tegens  de  befchuldiging  hem 

te  laft  gelcgt.  p.  1  $.  geeft  een  Supplicatie  over  aan  den 

Weftphalifen  Creits  aangaande  de  kennifle  van  faken 

van  den  Grave  van  Hoorne 3  ï.D.p.  uo. en  een  re- 

queft aan  Alba,  dat  aan  den  Grave  byftand  van  Rade 

mochte  vergunt  worden,  ibid.  fchrijft  aan   Alba  op 

te  incompetentie  van  de  Commiflanfen  en  Rechters, 

p.  112.  fchrijft  andermaal  aan  den  felven  en  protefteert 

tegens  de  proceduren ;  ibid.  en  aan  den  Hertog  van 

Beijere  j  ibid.  en  aan  de  Keurvorften  voor  den  Grave ; 
ibid.  en  aan  den  Keiler  tot  defTelfsontilaginge;  ïbid.en 

protefteert  tegens  de  onbehoorlijke  rechtvordennge  te- 
gen den  Grave  van  Hoorne.  p.  1 1 4. 

Hoorne  (Grave  van)  geeft  een  verdedinge  uit.  i  .D.  p.  49- 

fchrijft  aan  den  Koning,  p.  81.  en  aandeRegente,en 
waarfchouwt  haar  van  de  confederatien.  ï.D.p.  87;en 

aan  denfelven  over  het  vertrek  van  fijne  komfte  ;  ibid. 

en  op  fijnekomfte ; ibid.  en  op  het  vertrek  der  geeftehjke 

en  andere  pornöen  van  Doornik ;  p.  88.  en  over  de 

publicatien  en  advijfen  van  de  Wet ;  ibid.  en  aangaan- de de  Predicatien  ;  ibid.  en  wegens  dè  Preken  binnen; 

ibid.  en  over  de  Publicatien  en  Predicatien ;  ibid.  en 

wegens  de  PredicatieteS.Amand;  p-89.cn  nopende 

de-^redicatie  buiten;  ibid.  en  beroerende  fijne  befoin- 

«e  en  de  Graven  ;  ibid.  en  op  het  voorfien  van  het  Ca- 

tteel  en  fuiveren  der  Kerken  ;  p.  90.  en  op  het  accorde- 
ren van  Doornik  en  de fwarigheden  vanden  Stadhou- 

der ;  ibid.  en  beroerende  de  verfekeringe  van  den  Stad- 
houder j  ibid.  en  op  de  fwarigheden  by  den  Stadhouder 

Y    S :    fc    R 
van  den  Gouverneur  gemaakt  3  p.  91.  en  aan  den  Secret 
taris  Eraftb  rakende  deabdyenjibid.enaan  lïjnenBrocder 
van  de  Beelde  ftorminge ;  ibid.  en  aan  denfelven  roeren- 

de fijne  handelinge  tot  Doornik ;  p.  92.  en  aangaande 
den  Staat  van  den  Lande.  p.  95.  en  noch  eens  roerende 
fijne  handelinge  tot  Doornik  j  ibid.  en  op  fijne  armoede 
en  dienften  aan  denfelven  en  den  Heere  van  Montigny 
in  Spanjen;  ibid.  en  van  des  Konings  komfte;  p-94.cn 
van  fijne  begeerte  tot  de  komfte  des  Konings ;  ibid.  en 
aan  den  Markgraaf  van  Bergen  in  Spanjen  aangaande 
den  Staat  des  Lands ;  ibid-  en  aan  fijnen  Secretaris  Alon- 
fo  op  fijn  vertrek  en  handel  tot  Doornik;  ibid.  en  be- 

roerende fijne  dienften  van  Doornik  p.  9f.nocheens 
t;en  felven  einde;  ibid.  en  aan  den  Prefident  Vigliusop 
de  Predicatien  ;  p.  96.  noch  eens  aangaande  de  Predi- 

catien en  fijnedienften;  ibid. en  aan  d'Afibnville  over 
de  opfprake  die  men  hem  't  ongelijke  nagaf;  ibid.  en 
aan  den  Officier  van  S.Amand*.  doende  de  Soldaten  i die  het  Land  verteren  vertrekken  ;  ibid.  en  aan  de  Hee- 
ren  Andrigues  enLumbres,  omdeonruftenteftillenj 
ibid.  nochmaal  aan  defelve ;  p.  97.  en  aan  die  van  Door- 

nik haar  vermanende  tot  onderdanigheid  en  eenigheidj 
ibid.  en  aan  den  Stadhouder  van  het  Cafteel  ten  (elven 
einde.  ibid.  fchrijft  nochmaal  aan  den  Koning,  en  noch- 

maal aangaande  lijnen  handel  tot  Doornik,  p.  82.  doedt 
een  Publicatie  tot  Doornik  tot  eenigheid  van  al  de  inge- 
fetcnej  p.  100.  houdt  die  van  de  Religie  tot  Doornik 
eenige  Articulen  voor,  en  accordeert  met  haar  over  de- 

felve. ibid.  laat  een  gebod  uitgaan  op  het  herftellender 
Kerken ;  p.  102.  fendt  aan  de  Gouvernante  het  requeft 
der  Gereformeerde  om  eenige  Kerken  binnen  Doornik 

te  behouden,  p.  io j". krijgt  Commiffieom  Doornikte ftillen.  p.  107. 

I. 

TAn  du  Bois  Procureur  Generaal  van  den  Bloedraad, 
•*-impetreert  Brieven  van  indaging  tegens  den  Grave  van 

Hoogftraten.  1.  D.  p.  17.  $2. 
Jan  (Don)  Schrijft  twee  Brieven  aan  den  Koning.  1,.  D* 

p.  Xó6.  167,  en  aan  Antonio  Perez.  p.  169,  en  aan  de 
Duitfe  Colonellen  tot  Antwerpen,  p.  170.  en  aan  de 

Wethouders  van  Antwerpen,  p.  173.  en  aan  de  Duitfe  ' 
Colonellen ;  ibid.  nochmaal  aan  defelve  j  p.  174.  en  aan 

deKeiferinne.p.  175*. 
Jan  Jauregni  voorgenomen  hebbendeden  PrincevanOxan- 

jen  om  te  brengen  ,  draagt  eenige  gebedekens  ovec fich.  2.  D.p.  99. 

Jan  Abt  van  S.  Van*  fchrijft  aan  Richardot  maar  de  Brief 
wordt  afgeworpen.  2.  D.p  108 

Jaques  Calu  geeft  een  atteftatie  aangaande  de  gravingein 
de  Kerke  tot  Doornik.  ï.D.p.  103. 

Johan  van  Lïgne,  fic  Arenberg. 

K. 

TT  Eifer  van  Romen  fchrijft  aan  den  Koning  van  Spanjen 
■*^-     tot  voordeel  van  den  Grave  van  Hoorne.  1.  D. 

p.  11$.  en  aan  Alba  ten  felven  einde.  ibid. 

L. 

T   Aurens  Cafier  geeft  een  atteftatie  aangaande  degra- 
■l~/     vinge  inde  Kerketot  Doornik.  ï.D.p.  103. 
Leendert  Janfz.  Graaf  wordt  by  Placcaat  ingedaagt  om  fich 

over  veele  faken  voorden  Hertog  van  A'ba  te  komen verantwoorden.  i.D.  p.  124. 

Louysde  Blois  fchrijft  aan  Don  Jan  wegens  de  onmoge- 
lijkheid van  Soldaten  binnen  Antwerpen  te  brengen 

i.D.p.173- 

M. 
MArgareta,  verftaan  hebbende  het  verbond  der  Ede- len, fchrijft  daar  over  aan  den  Koning  i.Dp.Sj. 

en  aan  den  Grave  van  Hoorne  op  fijne  onlchult  om  ten 
Hoof  te  komen;  en  beroerende  de  handelinge  met  de 

Edelen,  p.  84.  en  over  het  accoord  met  de  Edelen  ge- 
maak: 
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baakt  i  p.  8  f .  en  over  het  verfoek  der  Kerken  •  ibid 

en  over  de  Preeke  en  het  accoordt  met  de  Edelen;  ibid* en  aan  den  felven,  bekennende  fijne dienden  te  Door- 
nik gedaan ;  p.  86.  en  aan  den  ielven ,  goedvindende 

iyne  dienften  van  S.  Amand ,  ibid.  en  aan  den  felven 
op  fijne  komfte ,  en  degraven  in  de  Kerke ;  ibid. en  aan 
denlelven,  inhoudende  de  refclutie  van  den  Koning- 
ibid.  en  aan  den  felven,  op  de  Articulen  van  Doornik  • 
ibid.  en  aan  den  felven ,  op  de  onderhoudinge  van  het 
accoord  met  de  Edelen;  p.  87.  en  aan  den  felven,  roe- 

rende den  Luitenant ,  en  de  onderhoudinge  van  het  ac- 
coord ;  ibid.  en  aan  den  felven,  roerende  de  geloften 

vanden  Stadhouder;  ibid.  en  aan  den  felven,  over  de 
geloften  van  den  Stadhouder  en  fijne  komfte;  ibid.  en 
aan  den  Raad  van  Doornik ,  op  het  accoord  en  de  com- 
rmfile  van  de  Edelen  ;  p.  97.  en  aan  den  » leer  van  Moul- 
bais  tot  onderhoudinge  van  het  accoord  der  Edelen;  ibid. 
en  aan  den  felven  continuerende  de  faken  in  State  p  98. geeft  door  een  ade  laft  aan  de  Heeren  van  der  Oorden 
tot  toelatinge  van  de  Predikingen  in  het  accorderen  met 
de  Edelen,  p.  100.  laat  aan  die  van  de  Religie  tot  Door- 

nik eemge  Articulen  toe;  p.  101. 
Maurirs  werdt  Admiraal  en  Capitein  Generaal, krijgt  daar 

toe  fijne  commiflle,  endoedt  Eed.  j.D.p.3. 
iVLchelen  in  groote  beroerte  en  ontfteltenhTc,en  grou- 

vvelijk  getyrannifeert  door  de  Spanjaarden.  1.  D. 
p.  140. 

Montigny  fchrijft  aan  de  Regente  uitSpanjen  en  waar  over. 
i.D.p.98. 

Moulbais  lchrijft  aan  de  Regente  over  de  Propooften  met 
den  Grave  van  Hoorne  gehouden.  I.  D.  p.  98.doedt 
een  Publicatie  op  het  aanfteken  van  de  huifen.  p.  102. 
fchrijft  aan  Defquerdes  en  Vileers ,  en  dreigt  die  van 
Doornik  geweldig. p.  105. en  aandenGrave  vanHoorne 
over  fijne  indifpofuie ;  ibid. 

N. 

"^TAmen  der  geener  die  haar  binnen  Groeningen  met -*-^  Rennenburg  tegensde  U  nie  van  Uitrecht  verbon- 
den hebben.  2.  D*  p.  1 2. 1  ?. 

Noircarmes  maakt  een  ordonnantie  binnen  Doornik  aan- 
gaande de  Predfcatien  aan  haar  vry  gelaten  en  doedt 

defelve  uitroepen,  j.  D-p.  102.  fchrijft  aan  de  Stadhou- 
-  der  van  het  Cafteel  en  belaft  hem  in  de  Stad  te  fchieten. 

p-iof. 
Nuenar  (Grave  van)  geeft  een  Supplicatie  over  aan  den 

Weftphalifen  Creits  aangaande  de  kennifle  van  faken 
van  den  Grave  van  Hoorne.  1.  D.  p.  1 10.  en  een  requeft 
aan  Alba ,  dat  aan  den  Grave  byftant  van  Rade  mochte 

vergunt  worden,  ibid.  fchrijft  aan  den  Keifer  tot  voor- 
deel van  den  felven.  p.  III.  en  aan  de  Keurvorften 

by  den  Rhijn ;  ibid.  en  aan  den  Hertog  van  Alba 
aangaande  de  rechtvorderinge  tegens  den  Grave 

ibid  fchrijft  aan  Alba  op  te  incompetentien  van  decom- 
mifTien  en  Rechters,  p.  112.  fchrijft  andermaal  aan  den 
felven  en  protefteert  tegens  de  proceduren  $  ibid.  en  aan 
de  Keurvorften  voor  den  Grave;  ibid. en  aan  den  Keifer 

tot.deflèlfs  ontflagingc.  ibid.  protefteert  tegens  de  onbe- 
hoorlijke rechtvorderinge  tegen  den  Grave  van  Hoor- 

ne. p.  114. 

O. 
Officiers  van  S.  Amand  fchrijvcn  aan  den  Grave  van 

Hoorne,  over  het  vertrek  der  Knechten  uit  het 
Land  van  S.  Amand.  1 .  D- 10  f . 

Opdracht  van  de  Souverainiteit  van  Holland  en  Weft- 
Vricfland  door  de  Staten  van  defelve  Landen  aan  den 

Prince  van  Oranjen  met  affweringe  van  den  Koning; 

en  de  omftandigheden  daar  omtrent  voorgevallen.  2.  D. 

p.if.... 

)  Hilips  de  tweede  beveftigt  met  Eede  den  Eed  door  den 
■  •     Grave  van  Arenberg  gedaan.  1.  D.  p.  ?•  fchrijft  met 
eigener  hand  aan  Willem  Prince  van  Oranjen.  p  17.cn 

NENcnSAKEN. 

maeakteeC.nBrifrVa'1  ■  ilïda«inR  ««R™  Hoogftraten  ibid 
naakte  nordonanue^m.trud.c  op  den  Ld  vaVS  a. te  p.  104   geeft  commiffie  aandenGrave  van  Hnn, 
dccdcrlnqu.mcurs,  en  wcdcnoepthetfelveaanfl^ 

Amlterdam  in ,  om  haar  over  vmfek*«i  .„.  &   cnwn den  Hertog  vanAlba  everamw^n  p  ZS 

fchrijft  aan  Cypnaan  de  Figueiredo,  GoX„£r % 
Don .  Antonio  m  de  Canaritó eilandu  .  i.  D.  Z  , ,  ]  ™ 
arRA,dübrani,a°  fcbr*ftMn  dc  Gouvernante  maar de  Brie  wordt  afgeworpen.  2.  D.  p.  ,09. 

1.  IfunlTa  fcbnjrt  aan  den  Pagadoor  Generaal  van  het 

Z.DP.M1!  '  maat  dcBr,tt'wur*  afgeworpen. 
Pieter  Jacoblè  Schaap  wordt  by  Placcaar  door  den  Konintr ingedaags  om  fich  oycr  veele  faken  voor  den  Hertog  van 

Alba  te  verantwoorden.  i.D.p.  124.  5 Prefident  fchrijft  aan  den  Grave  vanHoorne  aangaande 
de  Predicatien  en  fijne  dienften,  antwoord  aangaande de  Predicatien;  ibid.  fchrijft  aan  den  Heervan  Moul- 

bais wegens  de  goede  dienften  van  den  Admiraal. 

P»  99- 
Procureur  van  Egmond  levert  een  requeft  over  en  addrer- 

fcert  het  aan  den  Koning  om  den  Grave  te  doen  bewa- 
ren door  de  Ridders  van  der  Orden.  i.D.p.  109  levert 

requeft  over  aan  den  Hertog  van  Alba.  1.  D.  p.  1 1  r 
en  doed  een  vertooninge  over  deverklarirge  vanden 
Hertog,  p.  116. 

Procureur  van  de  Grave  van  Hoorne  verfoekt  dat  de 
feiten  defenfionaal   voor  den  Grave  mogen  dienen 
i.D.p.ui. 

R. 
D  Aad  van  State  beveftigt  de  Unie  door  de  Staten  Ge- 
Av  neraai  gemaakt  tegens  de  Spanjaarden.  1.  D. 

p.175. Raad  van  State  fo  wel  wegens  de  Koninginne  als  de  ande- 
re, krijgen  hare  inftructic  van  de  Staten  Generaal.  2.  D. 

p.j. 

Rennenburg  (Grave  van)  handelt  heimelijk  om  fich  met 
den  Koning  teverfoenen,  en  wat  hy  daar  ontrent  ge- 

daan heeft.  2.  D.  p.  3. . . .  verbindt  fich  tegens  de  Unie 
van  Uitrecht. p.  II, 

Rechters  (geeftelijke)  in  Braband  mogen  maar  kennifle 
van  drie  faken  nemen.  i.D.p.  108. 

€. 

SImon  de  Couroulle  geeft  een  atteftatie  aangaande  de 
gravinge  in  de  Kerke  tot  Doornik.  1 .  D-  p.  1 03. 

Sinoden  van  Zuid  en  Noord-Holland  geven  een  remon- ftrantie  over  aan  de  Staten  van  Holland  ter  fake  van  de 
Kerkerkenordeninge.  3.  D-  p.  19. 

Souverainiteit  van  Holland  en  Weft-Vriefland  wordt 
door   de  Staten  van  die  Landen  aan  den  Prince  van 

Oranjen  opgedragen  met  affweringe  van  den  Koning. 
2.  D.p.  15.. . 

Staten  van  Braband  doen  een  vertoninge  aan  den  Hertog 
van  Alba  op  het  requeft  van  de  Gra\  innc  van  Egmond. 

iDp.109. 
Staten  Generaal  geven  een  Juftificatie  uit  tegen  Don  Jan. 

j.D-p-  I4f. maken  een  Unie  tegens  de  Spanjaarden. 

p.  175". tekenen  deactevan  defelve.  p.  176.  antwoorden 
op  de  propofitie  van  den  Grave  Aan  Swartlcnbnrg. 
ibid. 

Staten  Generaal  der  geünieerde  provinticn  maken  Mau- 
rits  Admiraal  en  Capitein  Generaal.  2  D.p-  J.  en  een 
inftructie  voor  den  Raad  van  State.  ibid. 

Staten  van  Holland  geven  een  vriendtljke  vermaninge 

uit  aan  de  Staten  van  Braband,  I.  D.p.  145". 
Staten  van  Hollanden  Weft-Vriefland  handelen  over  de 

opdracht  der  Souverainiteit  aan  denPrince  van  Oranjen, 

houden  daar  oververtcheidenc  delibera'icn  en  dragen 
delelve  aan  den  Prince  op  met  afVwerinzc  van  den 

b  2  K-  - 



fe    L    A    D-W    Y    S    E    R 

Koning.  2.  D*  p»  1 5*  *  •  refolvercn  over  het  ftuk  van  de 
Kerkenordeninge.  3.  D»p.  6.  ♦  ♦ . 

W. 
WEthouders  van  Doornik  geven  advys  op  de  propofitie 

van  den  Grave  van  Hoorne  om  de  faken  aldaar  in 
ftilte  te  brengen;  1.  D.  p.  102.  en  op  noch  een  tweede 
propofitie.  ibid.  en  een  atteftatie  aan  die  van  de  Re- 

ligie, aangaande  de  oeffèninge  van  hare  Godsdienft. 
p.  io$.  en  noch  een  van  de  proteftatie  voor  haar  gedaan 
in  het  accepteren  van  de  Articulenby  de  Regenteover- 
gefonden.  p*  104.  fchrijven  aan  de  Regente  dat  doch 
de  Predicatie  binnen  de  Stad  gefchieden  mochtc; 
ibid* 

Wethouders  van  Leiden  doen  een  vertoog  aan  de  Statei 
van  Holland  over  het  verhandelde  der  Predicantei 
in  het  Synodus  Nationaal  tot  Middelburg.  2.  D 

p.  146.... Willem  ;  Prince  van  Oranjen ,'  geeft  een  verantwoor ding  uit  tegens  de  befchuldinge  met  welke  hy  ten  on 
rechte  belaft  wierdt.  1.  D.  p.  3.  •.  antwoord  aan  der 
Hertog  van  Alba  op  fijn  dagèment.  p.  ió.fchryftaar 
den  Koning,  p.  81.  geeft  een  waarfchouwingc  uit  aar 
de  Ingefetene  en  Onderfaten  van  de  Nederlanden 
p.  121.  en  een  vermaninge.  p.  13 1. .  .neemt  de  opdrach 
der  Souverainiteit,  aan  hem  door  de  Staten  vanHollanc 
en  Zeland  gedaan ,  aan ,  en  geeft  een  renverfaal  aan  de 
felvc-  2.  D.  p.  $  j. . . .  geeft  een  apologie  uit  en  fchrijft  aar 
dePrincen  en  Potentaten  van  Chriftenheid.  p.  6j.. , 

E      I      N      DE. 
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het  Blad  van  den  Nieuwen ,  het  derde 

van  den  ouden  Druk. 
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Blad- Wij fcr  van  de  Authentike  Bewijfen. 
A. 

Anmerkingcn  op  de  Vredehandel  met 
Spanjen  in  den  Tare  1588.  B.  24. 
P-Mr(7i) 

Aantekeningen  van  Trcflong  op  het 
verbaal  tegens  hem  gehouden.in  den 
Jare  1  f  85.  B.  20.  p.  f72.  (14) 

Aantekeningen  door  deRaadvanSta- 
te  gemaeckt ,  op  de  overgeleverde 

ArticulenvanSonoy,  indenjaarei  f88.  B.  24.  p.  18  f 
(17) 

Aantekenmge  uit  het  Stads  Boek  van  Uitrecht,  over  de 
faken  der  Religiën,  in  den  Jare  1  f9  j.  B.  30.  p.  743  (54) 

Aantekeningen  op  de  Articulen  ,  door  Henric  de  vierde, 
aan  den  Paus  ingewilligt  ,  in  den  Jare  1 f9  f.  B.  32  p. 110.(87) 

Abfolutie  door  Paus  Clemens  de  achtfle  ,  verleent  aan 
Henric  de  vierde,  inden  Jare  1  f9  f.  B.  p.p.  11(93) 

Accoord-door  den  Prins  van  Oranjen  ,  gemaakt  mei  de 
Gedeputeerde  van  de  Gereformeerde  Kerke  tot  Ant- 

werpen, indenjarei?66.  B.2  p.98.  (69) 
Accoord  tuflehen  de  Staten  van  Uitrecht  en  die  van  de 

Gereformeerde  Religie  ,  gemaakt  in  den  Jare  1  f66. 
B.  2.  p.  Ioo.  (71)  wordt  by  klokluidinge  terpuyje  af- 

gekondigd p.  101  (7i)en  door  de  Gouvernante  te 
niet  gedaan  (72) 

Accoord  tuflehen  de  Wethouders  van  Amfterdam  ,  en 

die  van  de  Gereformeerde  Religie  ,  gemaakt  in  den  Ja- 
re 1  f  66.  wordt  met  de  trompet  in  verfcheidene  quar- 

tiere  der  Stad  verkondigt,  aan  de  Gouvernante  gefon- 

den  en  van  haar  wederroepen,  B.  2.p.  101  (-•  i)twede 
in  den  fclven  Jare  gemaakt  ,  wordtmet  klokilag  ver- 

kondigt, p.  10*  (7$) 
Accoord  tuflehen  de  Wethouders  van  Gent  en  die  van  de 

Gereformeerde  Religie  ,  gemaakt  in  den  Jare  15  66. 
B. 2.  p.  102.(72) 

Accoord  door  den  Prins  van  Oranjen  in  het  ftuk  der  Re- 
ligie tot  Uitrecht  in  den  Jare  1  f66.  gemaakt,  wordt  in 

forme  van  Placcaat ,  met  klokluidinge  ter  Puyje  afgcle- 
fen.  Bi  2.  p.  106.(75) 

Accoord  tuflehen  den  Grave  van  Arenberg  en  die  van 
Leeuwaerden  gemaakt  in  den  Jare  1  f67.  over  de  wee- 
ringe  van  de  onroomfe  Godsdienft  en  andere  faken. 

B.  $.p.  145*.  (102) 
Accoord  (provilïoneel)  tuflehen  de  Koninginne  van  Enge- 

land en  Koningvan  Spanjen,  gemaakt  in  den  Jare  1  f69. 
wegens  het  geld  dat  de  Koninginne  in  Engeland  hadde 
doen  aanhouden.  B.  f.  p.  279.  (201) 

Accoord  tuflehen  de  Burgermeefters  en  Burgers  van 
Enkhuifen ,  gemaakt  in  den  Jare  1572.  wegens  het  niet 

uit  voeren  van  de  Schepen  ,  en  Ammonitie  van  Oor- 
loge  B.  6.  p,  J72  (270)  wordt  vernietigt,  p.  374. 

(27*) 
Accoord  tuflehen  Bartholt  Entes  en  die  van  Dordrecht , 

op  welk  fich  die  Stad  begeven  heeft  aan  de  rijde  van  den 
Prins  van  Oranjen  ,  gemaakt  in  den  Jare  1  tfZ. B.  6. 

p.  379.(276) 

'  Accoord  tuflehen  de  Heer  van  Swieten  en  Adnaan  van 

Duik,  op  welk  de  Stad  en  het  Cafteel  van  Woerden , 

geftelt  ?Jjn  in  Handen  vanden  Prins  van  Oranjen ,  ge- 
maakt in  den  Jare  1  f  71.  B.  6.  p.  406.  (296) 

Accoord  gemaakt  in  den  Jare  1  f72.  op  welk  Bergen 

in  Henegouwen  aan  den  Hertog  van  Alba  overgeven 
is.  B  6.  p.  408.  (298) 

Accoord  tuflehen  die  van  Naerden  en  Julian  Romero ,  in 

den  Jare  1772.  gemaakt  ,  wordt  fchandelijk  door  de
 

Spanjaarden  verbroken.  B.  6.  p.4 18.  (?o  f) 

Accoord  gemaakt  in  den  Jare  1574- <>P  welk  Middelburg 

en  Armuy/en  aan  den  Prins  van  Oranjen  overgegev
en 

worden.  B.  7.  P  •  48o- (T)  .         „ 

Accoord  tuflehen  den  Prins  van  Oranjen  en  Burgeren 
 en 

Geeftelijke  van  Middelburg,  gemaakt  in  den  Jare  1  f74- 
B.  7.p.48i.(6)  _    ., 

Accoord  tuflehen  Monsdragon  en  die  van  Zienkf
e  op 

'  welk  die  Stad  aan  den  Koningvan  Spanjen  wordt  over- 

gegeven  gemaakt  inden  Iarc  1J7*.B.  o.n.  6S  .  ft Accord  tuflehen  de  Engclfc,  Prinsvan  Oranjen  < 
van  Holland  en  Zcland  ,  over  het  arrefleren  en  neeroen 
vanecnige  Schepen  ,  gemaakt  in  den  Lire  1576.  B.  <) 
p.  691.  (1  f4)  wordt  qualijk ondahouden  1 

P.692.(i54)  
ö Accoord  tuflehen  Don  Ian  en  den  Staten  Generaal  w< 

getroffen  en  getekent  in  den  Iarc  1577.  B.  io.p.78',. 

(2.22)  
r  ' Accord  tuflehen  Anjou  en  de  Staten  General,  gemaakt in  den  Iare  1  f78.  B.  12.  p.  976.  (43) 

Accoord  tuffen  den  Prins  van  Oranjen  en  die  van  Gent 
over  de  oefFeninge  van  beide  de  Religiën  ,  gemaakt  in den  Ian  i578.Bi3.p.io(7}J 

Accord  gemaekt  tuflehen  de  Gccftclijkhui  en  Gerefor- 
meerde binnen  Uitrecht,  in  den  Iare  j  f79.  B.  i3p.7u. (116) 

Accoord  gemaakt  inden  Iare  1579.  tuflehen  Renncnburg 
en  die  van  Grocningc ,  door  tuffchenfprekinge  van  de 
Gedeputeerde  van  de  Staten  der  gcunieci  de  Pan  int  icn. 
B. 13. p.  88.(129) 

Accoord  tuflehen  de  Staten  van  Holland  en  Wethouders 
van  Haarlem  ,  waar  door  de  latisfaétie  aan  die  S:ad  ge- 

geven wordt  te  niet  gedaan,  gemaakt  in  den  Iare  iföi. 
B.  16.  p.  2fé.(2o) 

Accoord  tuflehen  de  Staten  van  Holland  en  Wethouders 

van  Amfterdam  ,  waar  door  de  Satisfactie  ian  haar  ge- 
geven wordt  te  niet  gedaan ,  gemaakt  inden  Iare  1 58 1. B.  16.  p.  290 (45) 

Accoord  tuflehen  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Gene- 
raal en  Anjou ,  gemaakt  te  Pleflis  ,  en  gefloten  te 

Bordeaux  in  de  laren  1580.  en  1 5 81  B.  17.  p.  304/9) 
Accoord  (provifioneel)  van  verfoeninge  tuflehen  Anjou 

en  de  Staten  Generaal,gemaaktin  den  Iare  1  58^.  B.  17. 

p.3S5-(4<5; Accoord  tuflehen  Chimaycn  Princevan  Parma,  voor  die- 

van  Brugge  en  Damme  ,  gemaakt  m  den  Iare  15-84. B.  1 8.  p.  421  (47) 

Accoord  tuflehen  die  van  Bruffel  en  Parma,  gemaakt  in 
denIarei58f.B.  20. p.  567.(10) 

Aceoord  tuflehen  de  Staaten  van  Holland  en  Uitrecht, 
aangaande  de  middelen  om  het  Sticht  van  Uitrech  en 
Gelderland  te verfekeren  tegen  den  Vyand ,  gemaakt  in 
den  Iare  if8f.B.2o-  p.621.  (fz) 

Accoord  (provifioneel)  tuflehen  de  Koninginne  van  En- 

geland en  Gefanten  der  Staten  ,  wegens  de  onder- 
ftant  door  de  Koninginne  aan  defe  Landen  te  doen  . 
gemaakt  in  den  Iare  I  f  8  f  B.  20.  p.  6  $ 7. ( 65 ) 

Accoord  tuflehen  Lycefter  en  de  Staten  Generaal,  over 

het  gefag  aan  hem  opgedragen  ,  gemaakt  in  den  Iare 
15/86.  B.2i.p.686.(6) 

Accoord  op  welk  de  Grave  aan  Parma  is  overgegeven, 

gemaakt  in  den  Iare  1  f86.  B.  21  p  "708.  (21) 
Accoord  gemaakt  in  den  Iare  f  f88.  tuflehen  die  van  Ar- 

muyden  en  het  aldaar  leggende  Engelfe  Guarnifocn. 
B.24.p.  2l$.{Cj) 

Accoord  tuflehen  de  Gedeputeerde  Staten  en  het  muitme- 
rende  Guarnifoen  van  Geertruidenberg  ,  gemaakt  in 

den  Iare  1  f  88.  B.  24.  p.  2 94.(10*) 

Accoord  op  welk  Geertruidenberg  door  deMuitinecr
- 

ders  aan  Parma  is  overgegeven  ,  gemaakt  m  den  Iare 

1589.  B.  26.  p.  409-  (9)  en  dat  van  Parma  aan  die  va :
i 

Geertruidenberg  vergunt,  p.  4 10. 

Accoord  (provifioneel)  tuflehen  de  Steden  van  het 
 Noor- 

derquartier  ,  over  het  Collegie  der  Staten  van 
 Noort- 

Holland  ,  gemaakt  in  den  Iare  I  f89.  B.  26.  p.  4^2
. (f7) 

Accoord  tuflehen  Wilhem  van  Naflau  en  A  Hert  Cl
anr , 

om  eenig  volk  in  de  Omlanden  te  brengen,  gemaakt
 

indenIarei589.B.26.p.482.(  7) 

Accord  tuflehen  de  Staten  van  Zcland  en  die  van
  Bnv 

over  de  openinge  van  de  Haven  van  Sluis, 
 gemaakt 

in  den  Iare  1  f  91- B.  28.  P.  f  85.  (4-)  . 

Accoord  tuflehen  fijn  Excellent.e  Maunts
  en  het  Guarni- 

foen van  Coeverden, gemaakt  in  denlare  1  f92.  B. 
 29. 

p.  641.  (31;  Ax  Accoord 



BLAD 

Accoord  door  fijn  Excellentie  Maurits  verleent  aan  die 
van  Gcertruidenberg  ,  indenlarc  159J.  B. 34-p.  698. 

Accoord  tufTchen  de  Wethouders  van  Uitrecht  en  de  do- 
lerende Gemeente,   gemaakt  inden  Jare  1 5*93.  B.  30. 

P-7i3*(4f) 
Accoord  tufTchen  Henric  devierdeen  de  Staten  der  ver- 

enigde Provinciën ,  gemaakt  in  den  Jare  1  f96.  B.  33. 

Accoord  op  welk  de  Stad  Lingen  in  den  Jare  1  f97.  aan 
iïjn  Excellentie  Maurits  is  overgegeven.  B.  34. p.  369. 

X  ~r) 
Accoord  (nader)  tufTchen  de  Staten  van  Zeland  en  die 

van  Brugge  ,  over  de  openinge  van  de  Haven  van 

Sluis,  gemaaktinden Jare  1597- B. 34- P- 3^5"  (97) 
Accord  rullenen  de  Koninginne  van  Engeland  en  Staten , 

over  de  Penningen  door  haar  aan  de  Telve  verTchoten  , 
gemaakt  in  den  Jare  1598.B.  3 5- P- 47  f-  (43) 

Accoord  tufTchen  de  Staten  en  Admirant  van  Arragon  , 
over  het  loflaten  der  Gevangenen  ten  weder  lijden  ge- 

maakt in  den  Jare  1 600.  B.  p.  670.  (54) 
Acte  door  de  Gouvernante  in  den  Iare  1  f ó6.  gegeven  aan 

de  Gedeputeerde  om  met  de  verbondene  Edelen  te 

handelen  ,  tot  oogluikingeentoelatingevandePredi- 
catien.  B.2.p.  9  f,  (67) 

Acte  van't  Accoord  door  den  Prince  van  Oranjen,gemaakt 
met  de  Gedeputeerde  van  de  Gereformeerde  Kerke  tot 
Antwerpen  in  den  Iare  1  f66.  B.  2.  p.  9S.  (69) 

Acte  door  den  Koning  mede  gegeven  aan  de  Gedeputeer- 
de va  1  Brabandenz-hiSpanjen,  wegens  de  affchaffin- 

ge  van  den  tienden  en  twintigtten  Penning  ,  in  den  Ia- 
re if72.  B.  6. 38  f.  (28c) 

Acte  door  de  Staten  van  Holland  en  Prince  van  Oranjen , 
verleent  aan  de  Edelen  en  Wethouders  van  Holland , 
om  de  plonderinge  der  foldaten  ten  platten  Lande  te 
beletten,  in  den  Iare  1574.  B. 7-P.493»  (f 4) 

Acte  door  den  Prince  van  Oranjen  gegeven  aan  de  Rid- 
der fchap  en  Edelen  van  Holland,  om  kenniflè  te  nee- 

men  van  alle  mefufen  en  delicten  ,  in  den  Iare  1574. 
B.7-p.*72.(7i) 

Acte  van  Redemptie  van  hetHaagfeBofch,  verleentin 
den  Iare  1  f6.  B.  9.P.676.  (143) 

Acte  door  de  Staten  van  Holland  en  Zeland ,  in  den  Iare 
1  f77,  aan  Capitein  Helling , om  fich  van  Amfterdam  te 
verfekeren.  B.  1 1.  p.  906-  (5 10) 

Acte  van  den  Prince  van  Oranje ,  by  welke  hy  de  abfolute 
Souverainiteit  over  Holland  aanneemt ,  in  den  Iare 
1  f80.  B.  15. P- 186.(200) 

Acte  van  indemniteit  door  de  Staten  van  Holland,  ver- 
leent aan  die  van  den  Briel ,  in  den  Iare  158  f.  B.20. 

p.649*(74) 
Acte  van  de  Burger  Hopluiden  van  Uitrecht ,  om  de  Sou- 

verainiteit der  Landen  van  Uitrecht  volkomen  Tonder 

eenige  voorwaarden  aan  de  Koninginne  van  Enge- 
land op  te  dragen  ,  gemaakt  in  den  Iare  1  f86,  B.  21 

p.  725.(32) 
Acte  van  die  van  Amersvoort ,  ten  Telven  einde  en  in  den 

Telven  Iare  verleent.  B.  21^.723.(32)  en  van  die  van 
Wyk ,  en  van  MontToort.  ibid. 

ActevanKeiTerCarcl ,  in  den  Iare  158  f.  verleent  aan  die 
van  Holland  ,  om  die  alle  uit  de  Regcringe  te  houden, 
die  in  hare  Provintien  de  Hollanders  tot  de Telvie  niet 

kiesbaar  Hellen.  B.  21 .  p.  774-  ('8) 
Acte  van  Lycefter,  waar  by  hy  den  Raad  van  State  auctori- 

Teert  tot  het  Gouvernement  in  fijn  afwefen ,  verleent  in 
denïarcif86.B.  21^.784.(74) 

Acte  (fecrete)  van  Lycefter  ,  waar  by  hy  den  Raad  van 
State  ,  tegens  de  Acte  aan  haar  verleent,  veele  dingen 
ontrekt,  gepaffeert  in  den  Iare  If86.  B.  21.  p.  786. 
(76) 

Acte  by  welke  de  Grave  van  Meurs  het  eerfte  lid  der  Sta- 
ten van  Uitrecht  by  provifie  herfielt ,  verleent  in  den  Ia- 

re 1586.  B.  22.  p,  858  (1) 
Acte  gehecht  aan  den  requefte  van  die  van  Oftergoe, 

verlbckende  dat  de  Souverainiteit  van  Vriefland  a->n 
de  Koninginne  van  Engeland  mochte  overgedragen 
worden  ,  gepafTeert  in  den  Iare  1 587.  B.22.  p.  88f. 
(*4) 

W    Y    S    E    R 
Acte  van  de  Gedeputeerde  Staten  van  Uitrecht ,  defavo- 

jerende  het  fchry  ven  aan  Lycefter ,  gepafTeert  in  den  Ia- 
re 1  f87.  B.  22.  p.  9  f9»  (77) 

Acte  van  Satisfactie  dooi  de  Staten  aan  Lycefter,  gegeven 
in  den  Iare  1  f8  7.  B.  23 .  p.  25.  ( 17) 

A&e  door  Lycefter  uit  Medenblik  gefonden  aan  de  Sta- 
ten Generaal  ,  in  den  Iare  If87-  over  de  Vredehan- 

delinge  met  Parma  aan  te  vangen.  B.  23.  p.  69.  (46) 
Acte  van  de  refignatievan  het  Gouvernement ,  door  Ly- 

cefter wordt  aan  de  Heer  Herbert  gefonden,  en  van 
hem  mede  na  Engeland  genomen  ,  waar  door  den 
Provintien  groot  nadeel  gefchiedt.  B.  24.  p.  1 5  j.  (4) 

Acte  door  de  Staten  van  Uitrecht,  overgegeven  in  den- 
Iare  1  f88*  om  de  differenten  tufTchen  die  van  Holland 
en  U itrecht  te  verenigen.  B .  24.  p.  178. (22) 

Acte  van  de  Staten  van  Uitrecht ,  by  wel  ke  !y  Aloftanus 
recommanderen  tot  Prefident  van  het  Hof  van  Hol- 

land ,  gegeven  in  den  Iare  jf88.  B.  24.  p.  178. 
(22) 

Acte  van  de  refignatie  van  het  Gouvernement  door  Lyce- 
fter verleent  den  17  December.  1  f87.6.24.  p.  224. (f5) 

Acte  geconcipieert  door  de  Gedeputeerde  der  Staten  in 
den  Iare  1 588 ,  by  welke  Sonoy  het  Accoord  met  hem 
gemaakt  aanneemt.  B.  24.  p.  230.  (60) 

Acte  door  de  Staten  van  Holland  verleent  aan  den  Heer 
van  derMyleindenIarelf88,  dat  hy  fich  niet  zal  be- 

hoeven te  laten  gebruiken  in  de  Vredehandel  met  Span- 
jen.B-  24*  p.  241.(67) 

Acte  door  de  Heer  Willugby  gegeven  aan  den  Staten  ia 
den  Iare  l  f88  ,  waar  by  hy  belooft  Gecrtruidenberg 
voor  fijn  Excellentie  Maurits  te  houden,  enhetfelvc 
wederom  te  ftellen  in  defTelTs  handen.  B.  24»  p.  29  j. (10  f) 

Acte  van  AfTeurantie  gearrefteert  door  de  Staten  van  Ui- 
trecht in  den  Iare  1  f88 ,  na  de  inneminge  van  het  Huis 

te  Brakel.  B.  24.  p.  307.  (116) 
Acte  van  Prins  Willem  van  Oranjen  gegeven  aan  die 

van  het  Noorderquartier  op  den  16.  November  158 3  , 
by  welke  hy  het  Collegie  Gedeputeerde  Staten  al- 

daar beveftigt  gedurende  den  Oorlog.  B.  26.  p.481. 
(57) 

Acte  door  de  Staten  van  Holland  in  den  Iare  1  f92.  gege- 
ven aan  den  Heer  van  Oldenbarneveld ,  om  hem  in  den 

dienft  als  Advocaat  van  den  Lande  te  continueren. 
B.29P«6c>3.  (2) 

/,éte  der  Staten  van  Holland  voor  den  Hertog  van  BrunP 
wyk  tot  handlichtinge  van  Woerdenen  Liefveld  ,  ver- 

leent in  den  Iare  1  f63.  B.  30.  p.  748.  (57) 
Acte  van  de  Staten  van  Holland  ,  verleent  in  den  Iare 

1593.  by  welke  de  Grave  van  Hohenlogeftelt  wordt , 
in  de  befittinge  van  Woerden  en  Liefveld.  B.  30.  p,  752. 

(60) Acte  van  verantwoordiginge ,  gemaakt  in  den  Iare  1595. 
door  Ian  Huigen  van  Linlchoten  ,  wegens  de  onmoge-. 
lykheid  van  de  Vaart  na  Indien  door  de  Waygats.B.  32, 

p.25(i8) Acte  van  de  Krygsraad  binnen  Huift ,  aangaande  de  over- 
gevinge  van  de  Stad  aan  Albertus,  gemaakt  in  den  Iare 
1596.B.  33. p.  224.(48) 

Advijs  van  de  Staten  van  Braband  om  de  Predicatien  door 
de  Nederlanden  te  doen  ophouden ,  gegeven  in  den  Ia- 

re 1  f66.  B.  }.p.  J2ó.  (S9) 
Advijs  der  Spanjaarden  op  den  Staat  der  Nederlanden » 

wordt  door  den  druk  gemeen  gemaakt ,  in  den  Iare 
ifé8.B.  4.  p.  250.  (178) 

Advijs  van  Iohan  van  Difunca  gegeven  in  den  Iare  1874, 
hoemen  den  Oorlog  voeren  moet  als  de  Spaanfe  Vloot 
2al  gearriveert  zijn  ,  metdeaantekeningeophetfelve 
door  den  groot  Commandeur.  B  7«p.  f2f.  ($8) 

Advijs  geformeert  door  den  Raad  van  State  aan  de  fijde 
des  Konings  over  de  Vredehandclinge  ,  in  den  Iare 
If75-B.8.p.6ij.(98) 

Advijs  van  de  Profeffbren  van  Loven  en  Biffchoppen  van 
Nederland  over  de  Pacificatie  van  Gent,  gegeven  inden 
Iare  15-76.  B.  iQ.p.760.  (20S) Advijs  van  den  Raad  van  State  over  de  Pacificatie  van 
Gent,gegeven  in  den  Iare  1  f79,  B.  io.  p.76g.  (208 ) 

Advijs 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 
Advijs  van  de  Staten  van  Henegouwc ,  gegeven  in  den  la- 

re  i  p8.  op  het  Requeftder  Gereformeerde,verlbeken- 
de  vryheid  van  Religie.  B.  1 2.  p.  09 1,  (  f  j) 

Advijs  van  den  Prince  van  Oranjen  gegeven  in  de  verga- 
dennge  der  Staten  Generaal  in  den  Iare  1  f76  ,  op  het 
beleid  der  laken  van  Oorloge.  B.  14.  p.  150.  (174) 

Advjjs  van  den  Prince  van  Oranjen  op  de  reconciliatie  met 
Anjou,gegeven  inden  Jare  I  y8 j. B.  17.  p.  349.(42) 

Advijs  van  den  Hoogen  en  Provintialen  Raad  van  Hol- 
land wegens  den  handel  met  Vrankrijk,  gegeven  in  den 

Jare  Jf84.  B.  19^.480.  (12) 

Advijs  der  "bylöndere  Provintien  over  den  Vredehan- 
del met  Spanjen  ,  gegeven  in  den  Jare  1587.  B.  24. 

p.  1*4.(92) 
Advijs  door  de  Predicanten  Van  Holland  m  den  Jare  15-88, 

gegeven  aan  fijn  Excellentie  Maurits  op  de  Vredehandel 
met  Spanjen,  B-  24.  p-24i.  (68) 

Advijfen  van  de  Zeeufe  Predicanten  in  den  Jare  i$88,  ge- 
geven aan  fijn  Excellentie  Maurits  op  de  Vredehande- 

'lingemet  Spanjen.  B.  24.  p.244. (70) Advijs  van  Oldenbarnevelt ,  over  het  recht  Van  het  ver- 
fetten  van  de  Wet  tot  Uitrecht  en  in  de  Steden  van 

Holland  en  Zeland  ,  gegeven  den  9.  Oétobe*  j  f  87. 
B.26.p.4/8-(n) 

Advijs  van  Francilcus  Junius  om  de  Vrede  in  de  Kerke  van 
Uitrecht  te  bewaren,  gegeven  in  den  Jare  IJ93.B.  30. 
p.74o.(rO 

Advijs  van  JuftusLipfius  ,  over  de  Vrede  tufTchen  Span- 
jen ,  Vrankrijk  ,  Engeland  en  Holland,  gegeven  den  3. 

Januarii  1  f9?-  ?2-P-  6 ■('■) Affcheid  (fchriftelijk)  door  de  Staten  aan  de  Gefanten  van 
den  Koning  van  Denemarken  ,  gegeven  in  den  Iare 

if97.B.  $4-P-*7*.(7o) 
Antwoord  van  den  Raad  van  Braband  aan  de  Hooftfteden 

van  Braband  ,  gegeven  in  den  Jare  1  f66.  op  hare  Re- 
monftratie  rakende  de  Inquifitie  ,  is  vol  duifterheid. 

B.  i.p.  $6.  (28; 
Antwoord  der  Gouvernante  op  het  Requeft  der  verbon- 

dene Edelen,  gegeven  in  den  Iare  »5ó6.B.2p.  59.(42) 
Antwoord  der  Gouvernante  op  het  derde  Requeft  der 

verbondene  Edelen  gegeven  in  den  Iare  15-67.  B.  3. 
p.  150.  (105)  gevalt  den  Edelen  noch  Gereformeerden 
niet.  p.  151.(106) 

Antwoord  der  Gereformeerden  en  Lutherfen  aan  de 

Wethouders  van  Antwerpen  op  der  felver  Remon- 
ttrantie  om  de  Predicatie  te  doen  cefieren  ,  gegeven  in 

den  Iare  1 5-67- B.  J.p.  I5f.  (»<>9)     __.   . 
Antwoord  der  Gouvernante  aan  de  Wethouders  van

 

Antwerpen  ,  op  derfelver  eerfte  en  nader  vertom
nge 

tot  voorkomingc  van  de  inneminge  vanGuarnifoen  , 

gegeven  in  den  Iare  I  f  67.  p.  164.165.  (119) 

Antwoord  van  den  Hertog  van  Albaaan  die  v
an  Antwer- 

pen, gegeven  in  den  Iare  1567.  doe  fyhem  v
erwelkom- 

den^. 4- P- 1,2-(129)        TT  j    &        , 
Antwoord  van  de  Graaf  van  Hoorn  op  de  Articulen  v

an 

fijne  befchuldiginge ,  gegeven  m  den  Iare  1  f67.  B.  4. 

p.i9  5'-2o9.(i39-I49),  _..,    _    r  , 
Antwoord  van  Roeland  de  Rijke  Penfionans  va

n  Loven, 

gegeven  in  den  Iare  I  f67-  op  de  Articulen,  w
aar  mede 

hy  doorden  Bloedraad  belaft  wierdt.B.  4.p.  110.
(149) 

Antwoord  van  die  van  die  van  Uitrecht op
de  Articulen 

aan  haar  door  laft  van  den  Hertog .van  AJba  o
vergege- 

ven in  den  Iare  1 597-  B.  4-  p-2i6"-(«  rj)         ,,,.,. 
Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen

  op  de  bcfchuldi- 

ginge  van  den  Procureur  Generaal,  ge
geven  in  den  Iare 

Procureur  Generaal,  tegens  haar  in  d
en  Bloedraad  ge 

Ant^rdlcrW 

den  Procureur  Generaal  tegens  ha
ar  in  den Bloedraad, 

gedaan  inden  Iare  156*.  B.  f-P-^p-C1   *  >         „ 

Antwoord  van  deWethouders  van  ̂  '  je^ 

tog  van  Alba  op  fijn  ichrijven  weg
ens  het  innemen  yan 

r nimifoen  eegeven  in  den  ïare  1  f7« 
 B. f -p.  ?4»-" )) 

iSwoo'fvaf  fhilip  Koning  van  ̂ ^^. houdersenGeeftelijkevanÜ^^ 

oueft  waar  bv  fv  verfocht  hadden  o
ntlait  te  mogen  wor 

den  van  het  SpLns  Guarnifoen  
,  gegeven  in  den  Iare 

IKE    BEWYSEN. 
1571.B [ .^p.3f3(*n) 

Antwoord  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  aan  den  Pre 
hdent  van  het  Hof,  wegens  het  overleveren  van  hare 
lrivilegien,gegeven  in  den  Iare  1  r72.  B.6  p.  ̂ 0  (26.) 

Antwoord  van  den  Grave  van  der  Mark  aan  de  Wei  hou- 
ders van  Rotterdam  waarom  hy  (ich  met  als  een  gevan- gene wilde  laten  bewaren,  gegeven  in  den  Iare  If7j 

B.6.P.429.O14)  
S' Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen  op  den  brief  van 

Sonoyover  den  toeftant  van  het  Noorderquartierna 
het  innemen  van  Haarlem  ,  gegeven  in  den  Ure  j<7? 

B.6.  p.  447.  (329)  
3/i Antwoord  van  de  Staten  van  Hollanden  Zeeland ,  op  de Voorftellinge  van  de  Vredehandel.  ïll.  B.  7.  p.  y  3  j  (45) 

Antwoord  van  de  groot  Commandeur  op  de  remonftran- 
tie  van  de  Staten  van  Braband  over  deonordre  en  afper- 
lingen  van  het  Krijgsvolk ,  gegeven  in  den  Iare  1  f74. 

B.  7- p.  f67.  (67)  n Antwoord  der  Provintien  op  de  beden  van  den  groot 
Commandeur,  in  den  Iare  1  f74.  reden  gevende  waar- 

om fy  inde  felve  niet  konnen  bewilligen.  B-7.p.  f75. (72) 
Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  op  de 

Voorftelvande  Grave  vanSwartfcnburg  aangaande  de 
Vredehandelinge.ift  B.  8.  p.  5-96  (87) 

Antwoord  van  die  van  het  Noordcrquartier  op  de  Arti- 
culen van  den  Prince  van  Oranjen  en  Admiraliteit  van 

Zuid-Holland  rakende  de  inneminge  van  het  Barnde 
gat ,  gegeven  in  den  Iare  l  ƒ7  f.  B.  8.  p.  6i  9.  (10$) 

Antwoord  van  de  Burger  Hopluiden  tot  Uitrecht  op  den 
brief  van  de  Staten  van  Holland  aangaande  de  opieggin- 
ge  van  de  Sauvegarden  voor  den  Stichte  van  Uitrecht , 
gegeven  in  den  Iare  1 576.  B.9.  p.  70 j.  ( 1 60) 

Antwoord  van  de  Gedeputeerde  der  Staten  Generaal  op 
de  voorgeftelde  en  geeifchte  Articulen  van  Don  Jan, 
gegeven  in  den  Iare  1  [77- B.  10.  p.  772.  (21$) 

Antwoord  door  den  Prince  van  Oranjen  ,  in  den  Iare 

1577.  gegeven  aan  de  Staten  Generaal  op  ecnige  Arti- 
culen van  het  Accoord  met  Don  Ian  gemaakt/  B-io. 

p.  790.  (il  f) 
Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen  ,  Staten  van 

Holland  en  Zeland  ,  gegeven  ,  in  den  Iare  1  f77.  op 
de  Propofitie  van  Leoninus ,  verfoekende  afïïftentic 
van  geld  en  meer  andere  dingen.  10.  p.  807.  (238) 

Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen  aan  de  Staten 

Generaal  op  haar  fchrijven  in  faveur  van  die  van  Am- 
fterdam,gegevenindenlare  If77»  B.  io  p.  810.(239,) 

Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen ,  Staten  van  Hol- 
landen Zeland ,  op  het  voorftel  van  Leoninus  en  Schets , 

rakende  de  anchaffing  der  Licenten ,  gegeven  in  den  Ia- 
re If77-B.  10.  p.  81$.  (245) 

Antwoord  van  den  Prince  van  Oranjen  en  de  Gedepu- 
teerde Staten  van  Holland  en  Zeland  op  de  voorgeftel- 

de Articulen  van  de  Gefanten  van  Don  Ian ,  gegeven  in 
den  Iare  1  f77»  B.  10.  p.  817.(245) 

Antwoord  van  de  Hoogduitfe  Colonellen  op  de  pre- 
lentatien  aan  haar  door  de  Staten  Generaal  en  Don  Ian, 

gedaan  in  den  Iare  1 577.  B.  10. p.  820.  (248) 
Antwoord  van  de  Staten  Generaal,  op  het  Ichrijven  van 

Don  Jan  uit  Mechelen.  B.  10.  p,  823  (249; 

Antwoord  der  Staten  Generaal  op  het  gefchrift  van  Don 

Jan  ,  gefonden  door  de  Bific hoppen  van  Yperen  en 

Atrccht,  gegeven  in  den  Iare  1  f  77  B.  n.p.86i.(i~<) Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  op  het 

verfoek  van  Baffigny  en  Courtevillc  om  de  opbrengin- 

ge  van  penningen ,  en  het  inbrengen  van  hare  quote 

volgens  de  Pacificatie  van  Gent,  gegeven  in  den  Iare 
if77.B.n.p.87i.(28f) 

Antwoord  van  den  Pnnce  van  Oranjen  ,  aande  staten 

Generaal  op  haar  verfoek  dat  hy  doch  tot  Brunei  ge- 
liefde te  komen  ,  gegeven  in  den  Iare  1577.  B.  II. 

«.872.(28 f)  T  ;1..  '  c 

Antwoord  van  Don  Ian  tegens  de  Iuftilicati
evan  de  Sta- 

ten Generaal  ,  uitgegeven  in  den  Iare  1577  B.  n. 0.881.(262) 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  deye
riochtcaffiften- 

tie  door  die  van  Maftricht  ,  gegeven  in  den  Iare  i
f?* 

Antwo'oS^n^  Staten  Generaal  op  de
  Propofition 



BLAD-WYSER 

van  de  Ambaflideurs  des  Keifers ,  Konings  van  Vrank-  j 
rijk  en  Koninginne  van  Engeland  ,  rakende  de  Vrede 
metDonlan,  gegeven  in  den  lare  1578.B.12.P.979. 
(45) 

Antwoord  der  Geeftclijke  binnen  Uitrecht  in  denlare 

1578  ,  gegeven  op  het  verioek  der  inruiminge  van  de 
Sintlacobs  Kerke  voorde  Gereformeerde  ,  gevalt  den 
Wethouderen  niet.  B.  12.  p.  991  ( f4) 

Antwoord  van  de  Walfche  Provintien  op  de  vermanin- 

gevan de  Staten  Generaal,  dat  iy  doch  by  de  Unie  wil- 
den blijven  en  vandefelvenictaffcheiden  ,  gegeven  in 

denïarei579-B-i3*P«57  (93)  _ 

Antwoord  van  de  Gedeputeerde  der  Staten  Generaal  op 

de  fchriftelijke  antwoorde  van  de  Walfche  Provintien , 

gegeven  in  denlarei579.  B.  13.  P>56-C93> 
Antwoord  van  die  van  Mechelen  op  den  brief  vanden 

Eerts-Hertog  Matthiasaan  haar  gefchreven ,  inden  Iare 

1  £79 ,  na  dat  fy  met  Parma  veraccordeert  waren.  B.  13 . 
P'8x-(u4)  ;    ,  .  .         ,  v  ■ 

Antwoord  der  Staten  Generaal  op  de  brieven  van  de  Kei- 

fcrlijke  Commiflariffen  waar  door  fy  haar  tot  de  Vrede- 
handelingeaanmanen,gegevenindenIarei579-B»I3« p.  105.(139) 

Antwoord  van  de  Staten  der  Nederlanden  in  den  Iare 

1 579  gefonden  aan  den  Keifer ,  op  de  Propofitie  van  de 

Heer  van  Stubingen  defTelfs  Commiflans  tot  Keulen. 
B.i3-p.  n3.(i49)  .  ■      !  .    A    .    , 

Antwoord  van  den  PnncevanOranjenopde  Articulen 

aangaande  denVredehandel.ende  ordre  op  de  middelen 

en  contributien ,  handelinge  met  Anjou  en  het  Gouver- 
nement der  Landen ,  aan  hem  door  de  Staten  der  nader 

geünieerde  Provintien  overgelevert,  gegeven  in  den  Ia- 
re I  f79-  B.  I4-P-I3i«(l6°)  ,  ttv 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  aan  den  Keifer  wegens 

haren  handel  met  Anjou  »  gegeven  in  den  Iare  1  f  80. 

B.if.p.i9Mzo7)  .-. 
Antwoord  der  Staten  Generaal  aan  den  Pnnce  van  Oran- 

jen  wegens  den  ban  des  Konings  tegens  denfelven  Prin- 

ce  uitgegeven ,  gegeven  in  den  Iare  1581.  B,i6p.2  £i* (17) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Uitrecht  in  d«n  Iare  iy8j. 

gegeven  op  de  eerfte  remonftrantie  der  Burger  Hop- 
luiden. EU  18,  p.  383...  Uo...)  en  op  de  tweede,  p.  3  88. 

(22) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Zeland  aan  die  van  Holland 

aangaande  den  handel  met  Vrankrijk  ,  gegeven  inden 
Iare  1  f84.  B.  19- P- 482.U3)  _       ■ 

Antwoord  van  de  Koninginne  van  Engeland  op  de  ver- 

fochte  arMentic  en  propofitie  van  Gryfe  en  Ortel,  gege- 
ven in  den  Iare  1  f  84.  B.  1 9.  p.  487-  (*6) 

Antwoord  van  den  Raad  van  State  op  de  remonftrantie 

van  die  van  OveryfTel  aangaande  het  verwoeften  der 

platte  Landen,  gegeven  inden  Iare  1 584.  B.  19.  p.  499* 

Antwoord  der  Staten  op  het  voorftel  van  Lycefter  om 
meerder  middelen  totonderhoudinge  van  den  Oorlog, 

gegeven  in  den  Iare  1 586.  B.  2 1.  p-  691.  (9) 
Antwoord  van  de  Wethouders  van  Antwerpen  op  den 

brief  door  Parma  aan  haar  gefchreven ,  waar  by  hy  haar 

raad  dat  fy  haar  zouden  begeven  onder  de  gehoor- 
laamheid  des  Konings,  gegeven  in  den  Iare  1584.  B.  19. 
p.  503. (38) 

Antwoord  (weder)  van  Parma  op  het  antwoord  van  de 

Wethouders  van  Antwerpen  ,  gegeven  in  den  Iare 
1584.  B.  19- P  S°V(>9)  „     .       .     __     ,   ., 

Antwoord  van  Henric  de  derde  Koning  van  Vrankrijk 

op  de  PropofitievanLeoninushemdeheerfchappijeen 

hoge  overigheid  der  Nederlanden  aanbiedende ,  gege- 
ven in  den  Iare  1 5-85.  B.  19.  P  f  27-(  f  4) 

Antwoord  van  de  Staten  General  op  de  Propofitie  van 

Adolph  van  Ofenbrugge  wegens  de  HarfTe  Steden,  ge- 
geven in  den  Iare  1  ƒ 8  f .  B.  20.  p.  6i6.  (56) 

Antwoord  van  de  Koninginne  van  Engeland  in  den  Iare 

1 5  8  f .  gegeven  op  de  eerfte  Propofitie  van  Joos  de  Me- 
nijn  ,  in  welke  hv  haar  de  Souverainitit  der  Landen  uit 
naam  der  geünieerde  Staten  aanbiedt  en  opdraagt, 

B.  20.  p.636.  (64)  en  op  de  tweede  ?.  640.(66)  en  op 
dederde.  p.  644.  (73) 

Antwoord  der  Staten  Generaal  op  het  driftige  verfoek  van 
de  Burger  Hopluiden  van  Uitrecht  over  veele  faken  en 
byfonderlijk  op  de  fpoedigeoverkomft  van  Lycefter,ge- 
geven  in  den  Iare  1  f8  f.  B.  20.  p.  6  r  3.  (77) 

Antwoord  der  Burger  Hopluiden  van  Amfterdam  aan  die 
van  Uitrecht  op  den  brief  aan  haar  gefchreven  in  den 
Iare  if85.B.  2o,  p.657.  (76)  tweede  antwoord  derfel- ve.p.662.(84) 

Antwoord  van  de  Staten  der  verenigde  Provintien  op  den 
briefvan  den  Koning  van  Polen  ,  waar  by  hy  haar  aan- 

raad om  met  den  Koning  te  verfoenen ,  gegeven  in  den Iare  1  f86.  B.  21.  p  728.  (j  f) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  en  Gedeputeerde 
Staten  van  Vriefland  op  de  Propofitie  van  Lycefter  we- 

gens delaften  der  oorloge,  en  prompte  refolutie  tot  be- 
talinge  van  fijn  traélement ,  gegeven  in  den  Iare  1  j86. B.  21.^730.(37) 

Antwoord  der  Staten  van  Holland  opdeklachtevande 
uitgefeide  tot  Uitrecht  ,  gegeven  in  den  Iare  1  f  86. B.  21.^732.(38) 

Antwoord  van  Lycefter  aan  de  Staten  van  Holland.Ze- 
land  en  Vriefland  op  hare  remonftrantie  aangaande  de 
niet  uitvoeringe  vanfijnegenomenerefolutien  ,  gege- 

ven inden  Iare  1  f  itf.B. 21. p-793(6o) 
Antwoord  van  de  Kerke  van  Delftopdeklachrevandic 

van  de  Minnebroeders  Kerke  tot  Uitrecht  overHui- 
bert  Duifhuis,  gegeven  in  den  Iare  1  f  8é.  B.  21.  p.  834» 
(109) 

Antwoord  van  de  Uitrechtfe  Burger  Hopluiden  op  de 
voorftellinge  van  den  Grave  van  Meurs  aangaande  het 
caffèren  van  het  eerfte  lid  der  Staten  .  gegeven  in  den 
Iare  1586.  B.  22.  p.  857.  (4) 

Antwoord  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  op  de  rede- 
nen van  den  Grave  van  Meurs ,  waarby  fyfuftineren 

dat  de  Kerkelijke  uit  de  Staten  moften  gehouden  wor- 
den ,  gegeven  in  den  Iare  1  f  87»  B.  22.  p.  863.  (8. .) 

Antwoord  (hevige)  van  de  Koninginne  van  Engeland  op 

de  Propofitie  van  de  Gefanten  der  Staten ",  gegeven  in den  Iare  1  f87.  B.  22,  p.  8  74*  ( 1  $) 
Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  den  brief  door 

de  Wethouders  van  Uitrecht  aan  haar  gefchreven  in 
denlare  1  f87.  op  den  7.  Maert.  B.  22.  p.  909.(39) 

Antwoord  van  de  Burgermeefter  Deventer  tot  Uitrecht 
tegens  de  opfprakendie  hem  nagingen  ,  uitgegeven  in 
denIareif87-B.2ip.910.».  (4°-0 

Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  de  propofitie  en 
proteftatie  van  de  Heer  Wilkes  tegens  haar  gedaan  >  ge- 

geven in  den  Iare  1587.  B.  22.  p.  9*1.(48) 
Antwoord  van  de  Staten  van  Gelderland  aan  de  Staten 

van  Uitrecht  over  hetgeeneuk'sGravenhage  op  den 
naam  der  Generale  Staten  aan  Lycefter  gefchreven  was, 
gegeven  in  den  Iare  1  f87.  B.  22. p.  659.  (76) 

Antwoord  van  Lycefter  op  de  remonftrantie  der  Staten 
aangaande  de  gunfte  der  Koninginne  tot  defe Landen, 
en  de  goede  directie  van  de  faken  van  Oorloge,  gegeven 
in  den  Iare  1587. B.  23.  p.  22.(15) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Vriefland  op  de  remonftran- 
tie en  het  fchrijven  van  Lycefter  aan  de  byfonderc  Sta- 
ten ,  gegeven  in  denlare  1  f87.  B-  23.  p.  46,  (30) en  van 

het  Hof  en  van  den  Hogenraad  van  Holland  p.  47.  (31) 
en  van  de  Staten  van  Gelderland,  p.  f4- (i^)  en  van  de 
Staten  van  Uitrecht,  p.  S5*  (37) 

Antwoord  van  Lycefter  op  het  fchrijven  van  Hohenlofich 
ontfchuldigende  van  het  geene  hem  door  Lycefter  was 
te  laft  gelegt ,  gegeven  in  den  Iare  1  f87.  B.  23.  p.  120. 

f83)  
' 

Antwoord  van  de  Wethouders  van  Dordrecht  op  de 
Brieven  en  remonftrantie  van  Lycefter ,  gegeven  in  den 
Iarei587.B.23.p»56(38) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  de  remonftran- 
tie van  Lycefter,  gegeven  in  den  Iare  1588.  B.  23. p. 

76(50) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  de  Brieven  van 

de  gedeputeerde  van  Uitrecht,  gegeven  in  den  Iare 
if87.B.2?p.8ó.(5H) 

Antwoord  der  Gedeputeerde  Sratcn  van  Holland  en 

Zeland,op  den  briefvan  Lycefter  waarin  hy  haar  bekent 

maaakt ,  dat  de  Koninginne  hem  hadde  t'huis  ontboden, 

gegeven 



van  de  A  U  T  H  E  N  T  I  K 
gegeven  in  den  Iare  i  f 87» B.  2 3.  p.  1  $  1.  (90)  1 

Antwoord  van  de  Gedeputeerde  Staten  der  geünieerde 
Provintien  op  de  Propofitie  van  de  Heer  Herbert aan- 

gaande de  Vredehandelinge  met  Par  ma,  gegeven  in  den 
Iare  1 587.  B.  23.  p  l?5-(9*) 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  de  memorie  van  de 
Koninginne  van  Engeland  waar  in  fy  klaagt  over  de  har  - 
de  proceduren  der  Staten  met  bedrieginge  van  aan  de- 
felve  geen  meerder  afiiftentie  te  lullen  doen ,  gegeven  in 
den  Iare  1  f88.  B.  24^.158.(8) 

Antwoord  van  de  gecligeerde  Heeren  en  Ridderfchap  van 
Uitrecht  op  de  Propofitie  van  den  Grave  van  Meurs 
haar  radende  tot  vrede  en  eenigheid,  gegeven  in  den  Ia- 

re I  y  88.  B.  24.  p.  160.  (9)  en  van  de  Wethouders  van 
Uitrecht,  p.  1 61. 

Antwoord  der  dolerende  Edelen  op  den  Brief  van  den 
Grave  van  Meurs  waar  in  haar  bekent  gemaakt  was  de 
weinige  apparentië  om  hare  gefchillen  te  accorderen, 
gegeven  in  den  Iare  1588.  B*24.p.  17  ƒ  (20) 

Antwoord  van  de  gecligeerde  Heeren  opdegefchriften 
van  de  dolerende  Edelen,  gegeven  in  den  Iare  1  f  88. 
B.  24.  p.  176  (2,1)  en  van  de  Ridderfchap.  ibid.  en  van 

de  "Wethouders  van  Uitrecht,  p.  1 77. 
Antwoord  van  de  foldaten  binnen  Medcnblik  op  het  ver- 

foek  van  de  Commiflaris  Parafis  om  vryuit  en  ingang 
binnen  defelve  Stad  ,  gegeven  in  den  Iare  j  588.  B.  24. 
p.  188.(29) 

Antwoord  van  fijn  Excellentie  Maurits  aan  den  Raad  van 

State ,  reden  gevende  waarom  hy  fonder  haar  te  adver- 
teren meerder  volks  in  het  Noorderquartier  hadde 

ontboden  ,  gegeven  in  den  Iare  1  j88.  B.  24-  P«'97- 
(36) 

Antwoord  van  de  Koninginne  van  Engeland  op  de  Me- 
morie door  de  Heeren  Lofenen  Kafenbrood  aan  haar 

overgelevert ,  gegeven  in  den  Iare  1  f  88.  B»  24.  p.  203. 

(4°) 
Antwoord  van  fijn  Excellentie  Maurits  en  Staten  van 

Holland  op  het  fchrijven  van  de  muitinerende  foldaten 
binnen  Medenblik  ,  gegeven  in  den  Iare  1588.  B.  24. 
p.  210.  (45) 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  de  Propofitie  van 

Willugby  aangaande  de  Proceduren  tegens  Sonoy ,  ge- 
geven in  den  Iare  1  f88.  B.  24.  p.  220  (f3)  en  op  die 

van  Killegerey   ftrekkende  ten  felven  einde.  222. 
(f  4) 

Antwoord  der  Predicanten  van  Holland  op  de  vragen 

haar  door  fijn  Exellentie  Maurits  voorgeftelt  aangaande 
den  Vredehandel  met  Spanjen ,  gegeven  in  den  Iare 

1  f88.  b.  24.  p.  24?.  (69)        _    %  •:     £- 
Antwoord  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Ge- 

deputeerde van  de  Nederlandfe  Kerken,gegeven  m  den 

Iare  if8i.  B.  24.  p.266.  (85)  en  van  Lyce  fier  aan  de 
felve.($6) 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  de  Propofitie  van  d
e 

'  Heer  Fay  om  een  verbond  te  maken  tegens  de  Ligeurs 
in  Vrankrijk , gegeven  in  den  Iare  15888.  B.  24.  p.  276. 

An?woord  van  de  Staten  van  Holland  op  het  ver
foek  van 

'  Bodley  voor  Sonoy  gegeven  in  den  Iare  1  f  ö».  li.  24. 

Amwoor'dlfnde  Officiers  binnen  Geertruidenberg  op 
den  brief  van  de  Heer  Willugby ,  wegens  de  mui

terije 

enongeregeltheidvanhetGuarnifoen  ,  gegeve
n  in  den 

vZ  Heer  Norrits  tot  onderhoudinge vu «de  eenigheid 

in  den  Lande,  gegeven  inden  Iare  1588.  B
.25-p.  3&3- 

Antwoord  van  de  Koning  van  Schotlan
d  op  de  oratie  van 

dTNederlandiê  Gefanten  over  de  Pr
stenfien  van  de 

Collonel  Stuart ,  gegeven  m  den  Iare  if88.  B.  25. 

AvrMaurits  aangaand}  de  belegenn
ge  van  Geertrui, 

denbere  ,  gegevenin  denIarci589.
B.26.p.406.(7) 

en  valdelallen  der  Koninginne  
op  den  felven  briet. 

Ant^Srd  van  de  Staten  Generaal  aan 
 de  Gravinne  van  j 

E    BEWYSEN. 
Meurs  wegens  het  neutraal  blijven  van  Rhijnbcrck ,  ire- 
gevcnindenIarelf89.B.27.p.  5oj.(;)  ö Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  de  remonrtrant. 
van  de  gecommiteerde  Raden  ,  gegeven  in  den  Iare 
if93.B.27.  p.  5-09.(12) 

Antwoord  van  den  Raad  van  Stateopdcklachtevar.de 
Gedeputeerde  van  Luik  ,  gegeven  in  den  Iare  j5?o. B.  28.^543.(11) 

Antwoord  van  de  biitcn  Generaal  op  de  voorftcllinge  van 
de  Gefanten  der  Rijks  Vorften  ,  gegeven  in  den  Iare if90.B.2i.p  f4f.(i:) 

Antwoord  der  Staten  Gei, eraal  op  de  propofitie  van  de 
Heer  van  Buzanval,  gegeven  in  den  Iare  if9o.  B.  18. 
p.  f  f  2.  (16)  en  op  het  gefchrift  vanMonf.  Turcnnc 
P-5J3» 

Antwoord  van  de  Staten  Generaal  op  de  propofitie  van 
den  Baron  van  Reidafgefant  des  Keilers,  haar  radende 
tot  Vrede  te  inclineren,  gegeven  in  den  Iare  1591.B. 28.  p.  f91  (49) 

Antwoord  van  de  Staten  General  op  het  verfoek  van  de 
gefanten»  van  den  Keurvorft  van  Ceulen  ,  gegeven  in 
den  Iare  1592.6.29.  p.62$  (17) 

Antwoord  van  de  Princen  en  Prelaten  aan  de  fijde  van 
Henric  de  vierde  op  de  declaratie  van  Majenne  gegeven 
in  den  Iare  I  f93  •  baart  een  groot  bedenken  onder  de  Li- 

geurs. B.  30.  p.  073.674(4) 
Antwoord  van  CarelRoorda  op  de  aantekeningen  door 

Graaf  Willem  van  Naflau  op  lijnen  Brief  gemaakt ,  ge- 
geven in  den  Iare  1  f 9 J.B.  $ o.p. 703(24) 

Antwoord  der  Staten  op  de  vertoningc  enhet  verfoek  van 
denKoningvan Schotland,  gegeven  inden  Iare  1593. 
B.*o.p.7ii(3°) 

Antwoord  der  Staten  op  de  Propofitie  van  de  Heer  Mor- 
lans  afgefant  van  Henric  de  vierde ,  gegeven  in  den  Iare 

lf9J.B.  jo.p.  72-°  (41) 
Antwoord  van  Blokhoven  opdebefchuldigingevanGe- 

robulusen  Cefarius,  gegeven  in  den  Iare  1:9 j.B.  $0. 

p.  736  (48;  nader  antwoord  van  den  felven.  p.  739 

(fi) 
Antwoord  van  de  Staten  General  op  den  Brief  van  Er - 

neftus  en  de  Propofitie  fijnent  wegen  gedaan  in  den  Iare 

if94-  B.  31.  p-  813  (18  j  wordt  wederlegt.  p.  817 

O*) 
Antwoord  door  den  Konig  van  Denemarken  aan  deee- 

fanten  der  Staten  gegeven  indenlare  1  f94.6.3 1.  p.  829 

Antwoord  door  de  Staten  General  in  den  Ure  I  f 94 ge- 
geven aan  de  gefanten  van  Bretainge.  B.  fl«  p.  8$£ 

(46)  I 

Antwoord  der  Staten  op  het  verfoek  vanjohan  Markgra- 
ve  van  Brandenburg,  gegeven  indenlare  1594.  B.  31. 

Antwoord  der  Staten  op  de  Propofitie  van  den  Heer  Bu- 

xanval  wegens  Vrankrijk,  en  van  den  Heer  Bodley 

wegens  Engeland ,  gegeven  in  den  Iare  1  f  9  5  B  3 1.  p. 

Antwoord  van  Cornelis  Wiggcrtfe  op  den  Brief  door 

Uvtenbogaerd  aen  hem  gelchreveninden  Iare  I5f9- 

B.  32.  p-  70.  (i4)  en  op  den  Brief  van  het  Synodns 
 vaa 

Enkhuifen.p.89-(7o)  . 

Antwoord  in  den  Iare  if9f.  gegeven  door  H
enr.c  de 

vierdcopde  voorlkllingevan  verlbemngeaan  
hem  ge- 

daandoor Majenne.  B.  32.  p.  1 22.  (97) 

Antwoord  door  de  Heeren  Staten  in  den  Iare  1  f  95  ■
  gege- 

v7n  op  de  Propofitie  van  de  Heer  d'ThuiUen
e  algdint 

van  Henric  de  vierde.  B.  52.  p.  143-  U>) 

Antwoord  van  Philips  Pr.  van  Oranjen  in  den
  Iare  1  f  9  f. 

ceTcven  op  den  Brief  door  de  Stat
en  der  geünieerde 

Provintien  aan  hem  gefonden  B.  n.  p.  J4f  OMI 

AnPraïï  vaffe Scatcn  van  Zeland 
 op  den  B<*  doo 

B  2 
StfttCf» 



B    L    A    D-W 
Staten  van  Holland  aan  haar  gefchreven  tot  verdraging 
van  de  fwarigheden  onder  haar  gerefen,  gegeven  in 
den  Iare  i  f97-  B.  34-  p.  308.  ( 1 1 ) 

Antwoord  der  Staten  op  den  Brief  van  den  Konigvan 
Polen,  gegeven  in  den  Iare  i  f  9  f.  B.  3  4.  p.  533-  U9) 

Antwoord  (mondelinge  en  fchriftelijke)  door  deKonin- 
ginne  van  Engeland  en  deflèlfs  Raden  in  den  Iare  1597. 
gegeven  aan  den  afgefant  vanden  Koningvan  Polen.  B. 
34-P-3fO-(4i-4;) 

Antwoord  der  Staten  op  het  fchrij  ven  en  verfoek  van  den 
Ambafladeur  des  Keiiers,  gegeven  in  den  Iare  1597. 
B.  $4.  p-  3$y.(4ó)enaandenKeiferenRijksftendeti. 
P-3Ï7.(4&) 

Antwoord  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  ge- 
fanten  van  den  Koning  van  Denemarken ,  gegeven  in 
denlareif97  B-34P  37»- (f8) 

Antwoord  van  den  Heer  van  Briene  aan  den  Heer  Sid- 
ney  over  het  regu  leren  van  de  Moeskoppingc  der  Sol- 

daten in  Vlaanderen ,  gegeven  in  den  Iare  i  f97.  B-  34. 
p.  $9ö;(75) 

Antwoord  van  de  Staten  van  Holland  op  de  Propofitie 
vanden  Raad  van  State  aangaande|deLiquidatieder  Pro- 

vinciën ,  en  het  dragen  en  vermeerderen  der  con  enten, 
gegeven  in  den  Iare  j  f97.  B.  $4.  p.  404.(81) 

Antwoord  van  den  Raad  van  Staten  op  den  Briefvan  den 

Koning  van  Spanjen,  waar  door  hy  haarlijn  voorne- 
men hadde  bekent  gemaakt  om  fijn  Dochter  aan  Alber 

tus  uit  te  trouwen ,  gegeven  in  den  Iare  1 5-97.  B.  34.  p- 
40e.  (82) 

Antwoord  der  Staten  op  de  Propofitie  van  de  Keulfe  ge- 
fanten  om  de  reftitutie  van  Rhijnberk ,  gegeven  in  den 

Iare!  Jf98.  B.  3?  5"-  p-418.  (9)  nader  antwoord  derlèlver 
op  het  felvefubjeét.p.  419. 

Antwoord  van  Henric  de  vierde  aan  de  Sorbonne  van  Pa- 
rysop  hare  remonftrantie  dat  de  Koning  aan  die  van  de 
Religie  al  te  veel  vryheid  toegeftaan  hadde ,  gegeven 
inden  Iare  1  f98. B.  $f.p.4?2.(2j) 

Antwoord  der  Staten  op  den  Briefvan  de  Staten  van  Bra- 
band  om  met  Albertus  te  accorderen,  gegeven  in  den 
Iare  15:99.  B-  56.  p.  f43.  (43)  enaande  Commiffarif- 
fen  des  Keifersjop  der  fclver  Brief  rakende  de  Vrede- 
handelinge.  p.  5-80.  (f4j  en  op  der  felver  tweede  Brief, 
p.  58*  (ff)  en  op  de  Propofitie  van  den  Ambafladeur 
des  Keyfers  in  den  Iare  1600.  B.  $7»p*642.  ($3)enop 
de  Propofitie  van  den  Heer  Gilpyn.  p.  667.  (52)  en  op 
de  voorgeftelde  Vredens  Articulen  door  den  Admirant 
van  Arragonp.  67  j  (f<5) 

Apologie  der  Gereformeerden  waarin  fy  haar  ontfchuldi- 
gen  van  al  het  geene  ter  fake  van  de  Religie  in  de  Ne- 

derlanden was  gefchiet.  B.  3.  p.  1 74  ( r  23) 
Apologie  van  den  Prince  van  Oranjen  tegens  den  Ban  des 

Konings.  B.16.  p-  241... (10..) 
Apologie  van  de  gcfanten  der  Staten  op  de  fcherpe  ant- 

woorde  van  de  Koninginne  van  Engeland»  B.  21.  p. 
875(16) 

Apologie  van  Clement  Martenfz.  en  Cornelis  Meynerfz. 
Predicanten  binnen  Hoorn.  B.  3  2.  p.  8  f  (66) 

Apologie  van  den  Grave  van  Eflèx  tegens  de  befchuldi- 
gingen  hem  te  laft  gelegt.  B.  ?ƒ.  p.  497—  (60...) 

Apoftille  der  Gouvernante  op  het  requeft  van  Jooft  Buik 
Burgermeefter  tot  Amfteldam.  B.  3.  p.  170  (»*o) 

Apoftille  door  den  Hertog  van  Alba  gegeven  op  het  rc- 
queft  der  Geeftelijke  tot  Uytrecht  aangaande  de  Exe- 

cutie van  het   Concilie  van  Trenten.  B.  4.  p.  1$$. 
(190 

Apoftillen  van  den  groot  Commandeur ,  gegeven  op  de 
remonftrantie  van  de  Staten  Generaal.  B.  7.  p.  519 
03) 

Apoftille  door  den  groot  Commandeur,  gegeven  op  de 
nader  remonftrantie  van  de  Staten  vanBraband.B.7. 
p.  f64.  (65) 

Apoftille  des  Konings  op  de  requefte  van  de  Staten  van 
Heiland  en  Zeeland  ,  overgelevert  aan  Champigny. 
B.  8.  p.  597  (80) 

Apoftille  van  de  Staten  van  Hollanden  Zeland  op  de  re- 
quefte van  Jan  Jeroenfz.  cum  Sociis.  B.  8.  p.  640(1 17( 

Apoftille  door  Don  Jan  ,  gegeven  op  de  Artiulen  door 
de  Staten  General  aan  de  fijde  des  Konings  aan  hem 

Y    S    E    R 
overgelevert,  B.  10.  p.  701  (20  f) 

Articuen  door  den  Raad  van  Staten ,  aan  de  Staten  van 
Uitrecht  gefonden ,  volgens  welke  fyfuftineren  dat  die 
Staten  niet  gehouden  zijn,  fatisfactieteontfangenvan den  Prince  van  Oranjen.  B.  io.p.  794(227) 

Apoftille  van  de  Staten  General ,  op  de  Articulen  voor- 
geftelt  uit  naam  van  Don  Jan  om  het  vertrek  der 
Spanjaarden  te  verhaaften.  B.  10.  p.  803  (134) 

Apoftille  door  Don  Jan,  gegeven  op  het requeft  van  die 
van  Uitrecht,  waar  by  fy  verfoeken  dat  de  Stad  en 
Landen  van  U  itrecht ,  van  alle  Soldaten  ontledigt  wor- den. B.  jo  p.  803  (234) 

Apoftille  van  de  Staten  gegeven  op  het  gefchrift  van 
den  Engelfen  Ambafladeur  rakende  den  ftilftand  van 
Wapenen  met  Don  Jan.  B.  12.  p.  981  (46) 

Apoftille  door  den  Prince  van  Oranjen ,  gegeven  op  de 
remonftrantie  van  de  Staten  van  Holland.  B.  14.  n. 

160  (i 8 j)  
HV Apoftille  van  de  Wethouders  van  Uitrecht ,  op  de  Poin- 

öen  aan  haar  door  de  Gereformeerde  overgelevert.  B» 

Apoftille  van  de  Staten  van  Holland  op  de  remonftrantie 
van  de  Staten  van  Uitrecht.  B.  20.  p.  621  (f2) 

Apoftille  van  Lyccfter  op  de  remonftrantie  van  de  Sta- 
ten van  Holland  en  Zeland.  B.  21.  p.  746  (48)  en  op 

de  remonftrantie  van  de  Staten  van  Holland.  B.  2*.  p. 

33(22) Apoftille  van  Willem  vanNafiau,  op  het  requeft  van  die 
van  Ooftergoe,  verfoekendedatdeSouverainiteitvan 
Vriefland  aan  de  Koninginne  van  Engeland  mochte 
overgedragen  worden.  B.  22.  p.  88  f  (23)  en  van  de 
Staten  van  Vriefland  op  het  felve  fubjeét  (24) 

Apoftille  van  fijn  Excellentie  Maurits,  op  de  Articulen 
verfocht  door  de  Burgers  van  Nimwegen.  B.  28. 
p.  f76  (28)  en  van  de  Staten  Generaal,  p.  f82  (42) 

Appel  van  de  Staten  van  Uitrecht,  aan  den  Koning  van 
Spanjen,  over  de  fententiè Hoor  den  Hertog  van  Alba 
ten  haren  lafteuitgefproken.B.  f.p.  326  (23  f) 

Approbatie  van  Philips,  op  het  accoord  met  Don  Jan  ge- maakt. B.  10.  p.  789(227) 

Approbatie  van  de  Raden  van  Vriefland,  van  het  requeft 
door  die  van  Oftergoe overgelevert,  verfoekende dat 
de  Souverainiteit  der  Landen,  aan  de  Koninge  van 
Engeland  mochte  over  gedragen  worden.  B.  22.  p. 
88f(24) 

Approbatie  van  den  Prince  van  Spanjen,  op  het  tran- 
fpoort  der  Nederlanden  aan  fijn  Sufter.  B.  35.  p.464 (34) 

Articulen  met  die  van  de  Gereformeerde  Religie  ,  ge- 
maakt binnen  Doornik.  B.  2.  p.  89(63) 

Articulen  door  de  Wethouders  van  Leiden  geraamt,  be- 
loven die  van  de  Religie  tezullen  onderhouden.  B.  2/ 

p.  107(76) 

Articulen  door  den  Grave  van  Arenberge ,  aan  de  Staten 
van  Vriefland  voorgehouden ,  om  Vriefland  in  rufte  en 
ftille  te  helpen.  B.  3.  p.  146  (102) 

Articulen  door  de  Gouvernante  aan  de  Wethouders  van 
Antwerpen  overgegeven  om  de  Predicatie  te  doen  cel- feren.  B.  J.  p.  if  f  (109) 

Articulen  door  de  Wethouders  van  Amfterdam ,  overge- 
geven aan  die  van  de  Religie  op  haar  requeft ,  waar  by  fy 

verfocht  hadden ,  dat  de  Heer  van  Brederode  mochte 
geftelt  worden ,  tot  Overfte  over  de  Soldaten  binnen 
Amfterdam.  B.  3.  p.  162  (114) 

Articulen  van  befchuldiginge  tegens  den  Graaf  van 
Hoorn. B.  4.  p.  189.  ..(155. ..) 

Articulen  door  den  Bloed-Raad  te  lafte  gelegt ,  aan  Roe- 
land de  Rijk  Penfionaris  van  Leven.  B-  4.  p.  210 

(146) 

Articulen  door  den  Hertog  van  Alba,aan  die  van  Uitrecht 
doen  overleveren,op  welke  hy  wil  dat  fy  fuilen  antwoor- 

den. B.  4.  p.  216(15-3) 
Articulen  van  befchuldiginge  tegens  den  Prince  van 

Oranjen.  B  4.  p.  220  (1  f6)  en  tegens  den  Graaf  van 
Hoogftraten.  p.  2  2 1  ( 1 57) 

Articulen  gevonden  in  de  Kamer  van  Vergas,  waar  by 
verklaart  wordt,  wie  al  fchuldig  en  ftrafbaar  zijn  voor 
den  Bloed-Raad,  worden  onder  het  Volck geftrooit. 

B.4, 



van  de  AUTHENT 
en  Barndc  Gat.  B.8.  p.  6 19.(1 8  $) 

Articulen  van  dc  Gentie  Vredehandelingc,  worden  over 
al  verkondigt.  B.  9.  p.  7  59..  (I9I.)      6  ' Articulen  door  de  Staten  Generaal  aan  defijdedesKo 
mngs  overgelevertaanDon|an.B.  10.  p.  U'l.  (ion 

Articuk-.idüorfc  Gedeputeerde  van  de  Staten  General aan  Don  jan  ovcrgelevert.  B.  10.  p.  77a  (212) 
Articulen  door  Don  Jan  aan  de  Staten  General  aangebo- den en  van  def  elve  af  ge  vordert.  B.  10.  p.  772  f  1 2) 
Articulen  door  den  Raad  van  Staten  aan  die  van  Uitrecht 

gefoiiden  ,by  welke  fy  fuftineren  dat  die  Staten  niet  ge- nouden  fijn  om  Satisfactie  te  ontfangen  van  den 
Prince  van  Oranjen.  B.  10.  p.  194(22*?) 

Articulen  door  Escovedo  uit  naam  van  Don  Tan  voorge- fteltaande  Staten  Generaal  om  het  vertrek  der  Spah- 
jaerden  te  verhaaften.  B.  10.  p.  80?  (234) 

Articulen  door  de  geianten  van  Don  Jan  overgegeven  aan 
den  Pnnce  van  Oranjen.  B.  lo.  p.  817.(245) Articulen  door  de  Hecren  Raffingemen  Grobbendonk 
van  wegen  Don  Jan  aan  de  Staten  Generaal  voorge-' ftelt.B.  11.  p.  83  e  (2  f  9)  en  die  van  de  Staten  Generaal 
aan  Don  Jan.  p.  874  (28  b') 

Articulen  op  welke  de  Staten  Generaal  gerefolveert 
zijn  Vrede  te  maken  met  Don  Jan.  B.n.  p.  980.  (ie) Articulen  van  verfoeniuge  der  Walfchc  Provintien  mét 
Parma  worden  te  B  ergen  in  Henegouwen  eepubliceert 

B.23.P.  98(136)  '  r 
Articulen  van  Vrede  inhoudende  de  refolutie  van  alle  de 

Provinten.B.  i ;.  p.  108  (145) 
Articulen  door  Aldegonde  uit  laft  van  den  Prince  van 

Oranjen  aan  de  Staaten  der  geünieerde   Provintien 
voorgehouden  om  uit  vcele  fwarighcden  te  eeraken. 
B.  14.  p.  12  8(158)  6 

Articulen  door  den  Prince  van  Oranjen  voorgeftelt  in 
de  vergaderinge  van  de  Staten  Generaal  om  prom- 
ptehjk  op  gerefolveert   te    worden.  B.  1  r.  p.  J94 (206) 

Articulen  op  welke  de  gedeputeerde  van  de  Staten 
Generaal  met  Anjou  hebben  gehandelt.  B.  17.  d. 

3o7(n)  
P 

Articul  van  de  Religie  wordt  inde  Unie  verandert.  B.  18 
p.  404  (35) 

Articulen  op  welke  de  fouverainiteit  der  Landen  aan 
den  Koning  van  Vrankrijk  is  op  gedragen.  B.  lo.p. 
f"  («O 

Articulen  op  welke  die  van  Uitrecht  by  Provifie  gerefol- 
veert lijn  om  met  de  Ridderfchap  en.  Canonniken  in 

de  Staten  te  befoigneren.B.  22.p.87o(i3) 
Articulen  van  doleantie  door  fommige  uit  de  Edelen 

en  Ridderfchap  van  Uitrecht  aan  den  Grave  van 
Meurs  overgelevert.  B.  24.  p.  162  (ro) 

Articulen  door  G uiljam  Moftaart  van  wegen  Sonoy 
aan  den  Raad  van  Staten overgelevert.B.  24.p.i8  f  (27) 

Articulen  op  welke  de  Staten  van  Uitrecht  het  Gouver- 
nement van  Uitrecht  aen  fijn  Excellentie  Maurits 

hebben  opgedragen.  B.  27.  p.  512.  (16)  en  ook  die  van 
Gelderland,  p.  $ 1  f  (17) 

Articulen  door  de  Wethouders  van  Nimwegen  oVerge- 
levertaande  Staten  Generaal.  B.  28.  p.  f82  (42) 

Articulen  van  de  Treves  in  Vrankrijk.  B.  20.  p.  707 
{17) 

Articulen  op  welke  de  France  Kerke  binneri  Uitrecht 
toegelaten  wordt.  B.  $o.p.  733  (46) 

Articulen  van  verfoeninge  tufTchen  Blockhoven  en  fijne 
mede  Dienaren.  B.  30.  p.  742  (f3) 

Articulen  op  welke  het  Cafteel  van  Camerik  door  de 
Francen  aan  Fuentes  is  overgegeven.  B.  $2.  p.  ff  (42) 

Ar'iculen  van  verdrag  tufTcnen  de  Graaf  en  Stad  van 
Embden.  B  52. p.  60  (46) 

Articulen  door  Henric  de  vierde  ingewilligt  aen  den 
Pausvan  Romen. B.  ?2.p.  110(86) 

Articulen  op  welke  Huift  aan  Albertus  is  overgegeven. 
B.$*.p.225(49) 

Articulen  beraamt  by  Willem  van  Nafiau  tot  vereffening 
van  hetgefchil  tufTchen  hem  en  Carel  Roorda.  B/35. 
p.  279  (89) 

Articulen  op  welke  Amiens  aan  de  Koning  Henric  de 
Tierde  is  overgegeven.  B,  94.  pt  $81(65.) 

IKE    BEWYSEN 

Articulen  op  welke  de  Srh-mr,.  c    a    j 

p.«i7ci<J}  Vr'C"and  'so-xWugi.  B.  37. 

37.p.647(jó)    pQeacBtnfc*«»  sG  raven  weert.  B. 
Articulen  van  Vreede  voorgeftelt  door  J~.   a  i 

te  brengen  en  coolêmentc  dragen.  B.  „?"$. 

hï£iï*tt&T!^ aan  dc  Lurherfe 
rreoicanten  op  haar  verfoek  doe  fv  uit  Antwcroen 

vertrokken  gegeven.  B. 3.  p.  .66(117)      AntWCrpCtl 

B. 

An  van  Philips  tegensden  Prince  van  Oranjen B.  1  f.  p.  198(209) 

Ban  van  de  Paus  tegens  de  Koninginnevan Engeland.  B.  25.  p.  31,- (?) 
BannifTcment  tegens  de  ingedaaede  Hcercn 

enEdelen.  B.4-p.  23<:(i6(,) 
Bekenteniflè  van  Blunt  tegens  Eficx.  B.  37.  p.  226  (2t)  en 

van  Thomas  Lee.  p.  127  (23)  en  van  Thomas  Wood 

en  vanJacobKnouvvdeenandere.p:228...(2? ...)  ' Befchuldigirge  van  GerobuluscnCciarius  tcgcnsBlokho- vcn.B.3o.p.755(47) 

Bericht  op  den  naam  van  de  Wethouders  van  Uitrecht 
uitgegeven  op  de  Antwoord  van  de  Staaten  van  Hol- 

land. B.  23.  p.  88  (5c) 
Brief  van  den  Koning  van  Spanjen,  nopende  de  Religie 

in  de  Nederlanden,  en  hoehy  de  felve  wil  onderhou- 
den hebben.  B.  i.p.  32(23) 

Brief  van  Margareta  aan  alle  de  Raden  der  Nederlanden 
rakende  hetwerk  der  Religie.  B.  ip.  $2  (i$) 

Brief  der  Gereformeerde  aan  den  Coning  van  Spanjen. 
B.i  p.43Uc) 

Brief  van    de   Gouvernante   aan  den   Coning   hem 
waarfchouwende  van  het  Verbond  der  Edelen.  B.  2» 
P»T6(39) 

Brief  der  Gouvernante  rakende  het  verfoek  der  Edelen 

en  de  opfchortingederPlaccaten.B.2.p.6o  1  j) 
Brief  van  de  Gouvernante  aan  alle  de  Steden  en  Provintien 

der  Nederlanden  rakende  de  verergeringe  van  den 
Staat  der  felver.  B. 2.  p. 79  (56) 

Brief  aan  de  Wykmeefteren  van  Antwerpen  gebracht  in- 
houdende fèker  Complot  tufTchen  de  Gouvernante  en 

Heeren  van  Antwerpen  te  Hoof  zijnde,  om  de  Pre- 
dicatien  te  verftoren  ,  wordt  aan  de  Heeren  van  Ant- 

werpen getoont ,  met  verfoek  om  de  lèlve  aan  den 
Prince  van  Oranjen  te  communiceren  ,  waar  door 

een  forgelijke  beroerte  ontftaat.  B.  2.  p.  81  (J7) 

Brief  van  waarfchouwingcaandeGereformecrdegcfon- 
den  dat  men  van  meininge  was  de  Predicatien  te 

verftoren  buiten  Antwerpen,  baart  grooten  ontftelte- 
niflè.B.2,p.8i(5~) 

Brief  van  den  Koning  van  Spanje,  aan  dc  Gouvernan- 

te wegens  hetafftellendcrlnquifitieenModeratiedcr Placcaten.  B.  2.p.  95(^7) 

Brief  van  verfekertheid  door  dc  Gouvernante  aan  dc 

verbondene  Edelen  gegeven%B-  2».p.9^  (68) 

Brieven  van  gehoorfaamheid  ,  door  dc  verbondene  Ede- len aan  de  Gouvernante  gegeven.  B.  2.  f  97  (6g) 

Brief  van  het  Accoord  met  de  verbondene  Edelen  ge- 

maakt wordt  gefonden  aan  alle  Raden  en  Steden.  B. 2.  p.  97(69) 

Brieven  van  Francifco  d'Alava  aan  de  Rcgente ,  in- 
houdende dat  men  Oranjen,  Egmond  en  Hoorn  ,  by 

tijden  wyle  na  gelegenheid  foude  ftraffen ,  worden  
aan 

Oranie,'door  fekere  Vrinden  ter  hand  geftelt,  die  dc- 
J  '  q  fehe 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 
fclvc  aan  Egmond ,  Hoornen  Hoogftraten,  commu- 

niceert. B.  2.  p.  ib8  (76) 

Brieven  van  Francifcod'A lava,  aan  de  Gouvernante.  B. 
2.p.  109(77) 

Brief  van  den  Graaf  van  Hoorn ,  aan  de  Koning  van  Span- 
jen  ,  en  aanlijn  Broeder,  de  Heer  vanMontigny.  B.  2. 
p.  111.112(78.79) 

Brief  van  een  Vorlf  des  Rijks,  aan  de  Hoofden  der  Ge- 
reformeerde in  Nederland,  waarin  hy  haar  aanraad, 

dat  fy  de  Augsburgfc  Confeffic  zullen  aannemen.  B.  3. 
p.  119(38) 

Brief  (gedrukte)  van  Antonio  Corrano ,  omhetMisver- 
ftand,  tuflchendeLutherfe  en  Gereformeerde  weg  te 

nemen. b.  $.p.  142-144  (100-102) 
Brieven  van  La  Torre,  worden  tot  Amfterdam,  onder 

het  Volk  verfpreit,b.  3.  p.  162(1 14) 
Brieven  door  de  Gouvernante,  aan  alle  de  Steden  der 

Nederlanden  gefchreven,  om  het  vluchten  voor  te  ko- 
men, b.  *.p.  172(122,) 

Brieven  des  Conings,  door  den  Hertog  van  Alba ,  aan 

de  "Wethouders  van  de  Nedcrlandfe  Steden  gefonden b.  4.p.  184(130) 
Brief  van  de  Gouvernante  aan  de  Wethouders  van  alle  de 

Nederlandlè  Steden,  b.  4.  p.  184  (130) 
Briefvan  den  Hertog  van  Alba,aan  den  Aarts  Binchop  van 

Uitrechr,hem  belaftendemet  de  executie  van  het  Con- 
cilie van  Trenten  voort  te  varen.  b.4.  p.  223.  (165) 

Brief  door  den  Grave  van  Egmond ,  aan  den  Koning  ge- 
lchrcvenopdedagfijnesdoods.  b.  4.  p.  240  (170,) 

Briefvan  den  Hertog  van  Alba,  aan  den  Raad  van  State 
wegens  fijne  Victorie  by  Jemmingen.  b.  4.  p.  24  f. U75) 

Briet  door  den  Hertog  van  Alba,  gefchreven  aan  de  Ra- 
den der  Provintien  en  alom  gepubliccert  om  de  verbon- 
dene Edelen  onder  fchijn  van  Pardon  te  achterhalen  b.4 

P.248O77) 
Brief  van  den  Hertog  van  Alba ,  aan  den  Raad  van  State 

wegens  fijne  overwinninge  tegens  den  Prince  van  O- 
ranjen.  b-4.p.257  (^84) 

Briefvan  Pius  de  vijfde  aanDucd'Alba,  hem  een  goud 
fwaard  en  gouden  hoet  vererende,  b.  f.p.  270(149) 

Brief  van  de  Gouverneurs  der  Provintien  ,  om  order  te 

houden  tegens  het  misbruik  van  het  Sacrament  des  Al- 
taars en  des  H:Oüfels.  b.  5 .  p.  5 1 1  (224) 

Briefvan  den  Hertog  van  Alba,  aan  de  Staten  van  Holland 

aangaande  het  weder  opheffen  van  den  io,en  20.  Pen- 
ning, b.  5.  p.  J44  (m£) 

Briefvan  die  van  Uitrecht,  aan  den  Hertog  van  Alba, 
haar  excuferende  van  het  niet  overleveren  van  hare 

Privilegiën,  b. 6.  p.  I  f8  (2.59) 
Briefvan  den  Grave  van  Boflü,  aan  die  van  Haarlem, 

haar  vermanende  dat  fy  haar  wederom  zouden  bege- 
ven onder  de  gehoorlaamheid  van  den  Koning,  b.  6» 

p.  416^  17  (304.  205) 
Briefvan  Dirk  de  Vries,  en  eenige  uitgewekene  Haarlem- 

mers, aan  die  van  Haarlem,  haar  veradverterende  van 
de  groote  macht  des  Konings,  en  radende  genade  te 
veriöeken,  met  verfekering  dat  fy  die  zoude  verkrij- 

gen, b.  6.  p.  42 1(308) 
Briefvan  Pardon ,  door  den  Hartog  van  Alba ,  gefonden 

in  verfcheidene  Steden. b.  6.  p.  4  54  (3 1 8) 
Briefvan  die  van  Amfterdam ,  gefonden  aan  verfcheidene 

Steden  ,  haar  radende  te  voegen  met  den  Koning  ,  en 
Pardon  te  verfoeken.  b.  6.  p.  4  ?  1  (3 18) 

Brief  van  de  Wethouders  van  Alkmaar ,  aan  Sonoy.  b.  6. 

p.  444  U26) Brief  van  Sonoy,  aandenPrince  vanOranjen,  over  den 
toeftant  van  het  Noorderquartier ,  na  het  innemen  van 
Haarlem.b.  6^.446(328) 

Briefvan  den  Prince  van  Oranjcn ,  aan  de  Regeerders  van 
Alkmaar,  raakt  in  handen  der  Spanjacrden.  b.  6.p.4f4 

Briefvan  de  Staten  van  Holland,  aan  de  Staten  Gene- 

raal, haar  verlbekendedat  fy  aan  Duc  d' Alba,  geen 
geld  en  wilden  toeftaan,  wordt  in  Druk  uitgegeven. 
b.6.p.4T9(*  ?8) 

Brief  van  Gerbrand  Verduin ,  aan  Dirk  Elbertfen  Edam 

Burgermccfter  tot  Hoorn,  waar  in  hy  fijn dicnlt pre- 

ienteen om  Vreede te  maken.b.  6. p.473  (Mgx 
Brief  waar  by  Cornelis  van  Rijswijk  verfocht  wordt    om Medenbhk  aan  den  Koning  van  Spanjen  over  te  eèven 

b-  7-  p.  493  (H)  * Brief  van  den  Pwnce  vanOranjen,  waar  by  de  hand  ce- 1  loten  wordt  aan  de  CommiflariiTe«É|  het  Noorder- 
quartier, om  verder  te  befoigneren,  in  de' faken  der gevangene,  b.  8.  p  636  (iI4) 

Briefvan  Philips,  aan  den  Raad  van  State  en  Staten  Ge- 
neraal ,  rakende  het  Gouvernement  der  Landen  na 

de  Dood  van  den  Groot  Commandeur,  b.  8.  p.  663 

Briefvan  den  Raad  van  Staten ,  aan  de  Prefident  en  Ra- 
den  van  Holland,  gevlucht  tot  Uitrecht,  ominHol- 
land  overgeionden  te  worden,  b.  9.  p.  68  2  ̂  14-7) 

Briefvan  Verdugoaan  fijn  Luitenant  Margelle  ,  wordt 
gemtercipieert,  en  aan  den  Prince  van  Oranjcn  gefon- den,  die  defelveaan  den  Raad  van  Srate  doet  behandi- gcn.b.9.p.7u.(j68) 

Brief  van  JeronimoRoda,  aan  den  Koning ,  wegens  het 
gepalTeerde  in  den  overval  van  Antwerpen,  b.  9.  p.  737 

Briefvan  den  Prince  van  Oranjen,aan  de  Staten  Generaal 
aan  de  fjjde  des  Konings ,  hoemen  met  Don  Jan  behoor- de te  handelen,  b.  I  j.  p.747  (I95)  isnietfonder  vrucht. 
P»  7  $-0(106) 

Briet  van  die  van  Haarlem ,  aan  Hierges,  waar  by  fy  ont- Hach  van  Guarniioen  verfoeken.  b.  jo.  p.  y<  <  Uort 

wordt  ondertchept.  ibid.  ' Brief  van  de  Staten  van  Holland ,  aan  Burgermeefteren van  Amfterdam,  haar  radende  om  met  den  Prince 
van  Oranjen  te  verdragen,  b.  10.  p.  7  f8.  (202)  en  aan de  Schuttereye  ten felven einde.  p. 759  (203,) 

Brief  van  Don  Jan,  aan  de  Burgermeefteren  van  Uitrecht 
b.io.p.779(2i7) 

Brief  van  Don  Jan,  aan  de  Staten  Generaal  gefonden door  Eicovedo.  b.  10.  p.82  j  (25-0) 
Briefvan  de  Staten  Generaal ,  aan  den  Koning  gefonden 

door  Efcovedo.  b.  10.  p.  82 ,  (250)  8  ' Briefvan  den  Prince  van  Oranje ,  aau  de  Staten  Generaal, b.  10.  p.  829  (2/2,/ 

Briefvan  Don  Jan ,  aan  verfcheidene  Perfonen  en  Steden 
om  wat  redenen  hy  het  Cafteel  van  Namen  haddein- genomen,  b.  10.  p.  S$2  (2  y  6) 

Brief  van  Don  Jan ,  gefonden  aan  de  Staten  Generaal 
door  Grobbendonk,  en  Rafiïngem.  b.  11.  p.8*6" 

(*,2)  
3 Brieven  (afge  worpenej  van  Don  Jan  en  Efcovedo  ontdek- 

ken fijnen  geveinsdcnhandel.b.  n.p,  842(2,64) 
Briefvan  Don  Jan,  aan  de  Staten  Generaal,  waarmede 
hy  haar  tracht  in  flaap  te  wiegen ,  en  aan  de  Particulie- re S  taten ,  enl.  b.  1 1 .  p.  8  5  7  (27  7) 

Brieven  van  Don  Jan,  aan  de  Generale  en  Particuliere Staten  en  Steden,  b.  1 1 .  p.  863  (279) 
Brieven  van  de  Staten  Generaal  aan  den  Koning ,  verfoe- 

kende  een  andere  Gouverneur  in  de  Plaats  van  Don 
Janb.  11.  p.  866(281) 

Brief  van  den  Eerts-Hartog,  aan  den  Keifer.  b.  12.  p; 

Briefvan  Philips ,  aan  de  Staten  Generaal ,  gefonden  door de  Baron  van  Selles.  b.  12. p.  938  (16) 
Brief  van  de  Staten  Generaal ,  aan  de  Koninginne  van 

Engeland,  verfoekende  byftand  van  Volk,  tegens  Don Jan.b.i2.p.949(24) 

Brieven  (afgeworpene)  van  Don  Jan ,  aan  Doria  en  Men- 
dofa.  b  12.  p.  1004(6.-) 

Brieven  (geintercipieerde)  ontdekken  den  handel  van  de 
vergadering  der  Malcontenten,  tot  Bethuinen.b.  !$♦ P-T  (90 

Brief  (onderfcheptc)  van  Parma ,  ontdekt  de  geveinftheid 
van  den  Hertog  van  Terra  Nova,  op  de  Ceulfe  Vrede- handelingc.  b.  1 ?.  p.  f7  (106) 

Briefvan  den  Eerts-Hertog ,   aan  den  Heer  van  Bours, 
en  die  van  Mechelen,  rakende  het  bekommerenvan 
Sylle.  b.  1 3.  p.  78(1 21) 

Brief  van  den  Eerts-Hcrtog ,  aan  de  Heer  van  Bours ,  en 
die  van  Mechelen ,  tot  effectuering  van  de  overgelever- 

de Poin&en.  b,  13.  p.  79  (123) 

Brief 



van  de  A  U  T  H  E  N  T  I 
Brief  door  den  Eerts-Hartog ,  aan  die  van  Mechelen  ge- 

schreven ,  na  dat  fy  met  Parma  geaccordeert  waren. 
b.  ij.  p. 8c (123) 

Brieven  van  Fromont,  aan  de  Heer  van  Bours,  hem  ra- 
dende niet  te  vertrouwen  op  de  Spanjaardeen.  b.  13. 

p.  81(123) 
Brief  van  de  Heer  van  Bours ,  aan  den  Heer  van  Fromont, 

waar  in  hy  alle  deffelts  waarfchouwinge  in  de  Wind 
flaat.  b.  i?.p.  82  f125) 

Brief  van  de  Heer  van  Liques,  aan  het  Guarnifoen  van 
Vilvoorden,  om  het  felve  te  bewegen  tot  revolte  en 
affweringe  der  Staten,  werkt  niet  uyt.  b.  13.  p.  87 
(128) 

Brief  van  den  Prince  van  Oranjen,  aan  deProvintien ,  in 
de  generale  Uniegebleven ,  waar  in  hy  haar  hetaccort 
van  de  Walfche  Provintien  met  Parma  bekent  maakt. 
*>♦  3-P*9SUh) 

Brieven  van  de  Keiferlijke  Commiffarifen  tot  Ceulen , 
aan  de  Provintien  en  voornaamfte  Steden,  b.  13. 
p.  101(158) 

Brief  van  de  Staten  der  Nederlanden ,  aan  de  Keifer- 
lijke Commilïaritcn  tot  Ceulen ,  z,ijnde  een  antwoord 

op  de  voorgeftelde  Vredens  Articulen.  b.  ji.  p.  J14 
U  fl) 

Br.ef  van  den  Prince  van  Oranjen  ,  aan  de  Burgerhop- 
luiden  tot  Uitrecht  om  haar  volgens  fijne  gedane  uit- 
fpraak  te  gedragen,  b.  14.  p  I74(«9) 

Brief  van  de  Staten  van  Holland,  aan  die  van  Uitrecht, 
wegens  de  opdracht  van  de  Souverainiteit,  aan  den  I 
Prince  van  Oranjen.  b.l  f  .p.  187  (-01) 

Brieven  aan  Rennenburg  ,  worden  onderfchept ,  en 
aan  den  Prince  van  Oranjen  gefonden.  b.  1  f.  p.  203 
(21;) 

Brief  van  Rennenburg  aan  Parma ,  wordt  gemtercipicert, 

en  binnen  Groeningen  gefonden,  om  haar  te  waar- 
fchouwen  wat  hy  met  haar  in  den  fin  haddc  by  aldien 

hy  volkomen  Meefter  wierdt.  b.  1 5.  p.  2U  (218) 

Brief  van  Rennenburg  aan  die  van  Enkhuifen,  haar  ra- 
dende om  met  hem  te  komen  accorderen,  b.  1 5 .  p.  2  2 1 

Brief  van  Parma ,  aan  die  van  Bruffel,  haar  radende  om  te 
accorderen  met  den  Koning,  b.  1  f.  p  22 ?  (22e) 

Brief  van  Anjou,  aan  de  Staten  Generaal,  b.  if.  p.225- (228) 

Brief  (verfierde)  door  Rennenburg  binnen  Steenwijk  ge- 
fonden. b.  16.  p.  239  (7) 

Brieven  van  Anaflro  ,  aan  Treflong   en  Parma.  b.  17. 

Brief  van  den  Koning  Philips,  aan  de  Hoofden  der  Bur- 

gerije binnen  Uitrecht,  b.  17-  P   ̂ of*1) 

Brief  van  Anjou.  aan  de  Wethouders  van  Bruffel,  in 

faveur  van  de  Roomfe,  wordt  niet  geobedieert.  b.  17. 

p.  328. f27) 

Brief  van  de  Coninginne  van  Engeland ,  aan  de  Staten 

Generaal ,  waar  by  fy  defelve  raad ,  om  wederom 

met  Anjou  te  vereenigen,  b.  18.  p.  369  ( 1 1 ) 

Brief  van  Treflong,  aan  den  Prince  van  Oranjen,  op 
 de 

klachte  van  Anjou ,  over  de  Oorlogfchepen  der  Staten. 
b.  18.  p.  ̂ oC11)  ,  „         u    1  • 

Brief  van  den  Prince  van  Oranjen ,  aan  de  Burgerho
plui- 

den tot  Uitrecht,  b.  j  8.  p.  391  (26; 

Brief  van  de  Staten  Generaal,  aan  den  Princ
e  van  Chi- 

may,  en  Wethouders  van    Brugge,  b.  18.  
p.  410 

Brief  van  de  Wethouders  van  Gent ,  aan  d
e  Staten  Gene- 

raal eni.wegensharen  handel,  b.  18.  p.4i2(4l)enaa
n 

de  Maeiftraat  van  Bruffel.  p.  4 "K41) 

Brief  van  de  Staten  van  Braband  aan  die  van  Gent,  we
gens 

harenhandel.b-i8.p- 4*  3(4»)  „ 

Brief  van  Anjou  ,  aan  die  van  Gent  en  
Yperen.  b.  1». 

Br&^Mdte  van  Holland  en  Zeland ,  a
an  de  Staten  van 

Braband  en  die  van  Antwerpen,  haa
r  vermanende 

de  hand  aan  de  goede  fake  te  willen  blij
ven  houden. 

Briefvan  denaren  van  Braband,  aan
  die  van  Holland 

om  den  handel  met  Vrankrijk  te  bevord
eren,  b.  19. 

p-47o(I0 

KE    BEWYSEN. 

B>  ̂fëffi***""  dc  St
atc"  v'*n  »*■«■ 

Brief  van  Parma,  aan  de  Wethouder, vaj  Antwerpen 
naar  aanradende  met  hem  teaccoideien.  b.  10  p.\- 

Bnef  van  Aldcgonde,  aan  dc  Staten  van  Zeland.  b.  10 

f  08  (4  ■ )  *  r* Briefvan  HicronimusHortcnfis,  aan  de  Gereformeer- 
de broederen  ,   die  hem    verdacht  hielden,   b    io 

D  P-f'^43)  '     * Brieven  aan  Parma,  worden  gcintcrcipicert.  b.  IQ.  P.  rI9 UV) 

ünd  van  de  Staten  van  Holland,  aan  dicTtoHoUind 
om  haar  couragie  te  geven.  b.2op.6oi  (3  f) 

Briefvan  Aldegonde,  aan  Parmauit  Antwerpen,  b.  20 
p.  602  (38) 

Biicf  van  dc  Koninginne  van  Engeland,  aan  de  bele- 
gerde binnen  Antwerpen,  b.  20.  p.  6o-  ( ix) Brieven  van  Aldegonde  ,  aan  vei  fcheidene  Staten  en 

Perfoonen  ,  worden  qualijk  geinterpreteerc.  b.  20. p.  607(42) 

Briefvan  de  Gedeputeerde  der  Provintien  in  Engeland, 
aan  de  belegerde  binnen  Antwerpen,  b.  20.  p.  608. 

Brieven  van  Ortel  uit  Engeland ,  aan  dc  Staten,  b.  20. 
p.629....(5-9,..  ) 

Brieven  van  de  Stalen  Generaal ,  aan  de  Koninginne 
van  Engeland  en  Lycefter.b.  2o-  p.  631  (S  ) 

Brieven  van  de  Koninginne  van  Engeland  »  aan  dc  Staten 
Generaal.  D.  2o.  p.  645  71) 

Briefvan  Parma,  aan  verfcheidene  Steden  om  haar  we- 
derom met  den  Koning  te  doen  verloenen.  b,  20, 

P.648C7;; 
Briefvan  Lycefter,  aandeStaten  Generaal,  b.  20.  p.  651 

(7f) 

Brief  van  die  van  Amfterdam,  aan  de  Magifhaar  van 
Uitrecht,  wegens   het  verlbtk  der  Burgeihopluidcn 

tot  Uitrecht,  gedaan  in  de  Staren,  b.  2o.p.65$  (-;)cn 
aan  de  Staten  Generaal,  p.  654  ( 77) 

Brief  (Uit/innige)  van  de  Burgerhopluiden  tot  Uitrecht, 
aan    de  Hopluiden   van  Amfterdam.  b.  20.  p.  6)5- 

(73) 
Briefvan  Maurits,  aan  de  Magiftraat\anAmftc-dam, 

en  Burgerhopluiden  van  Uit  recht,  b  20.  p.  6 1 6  \  ~  <;) 
Brief  van  de  Staten  Generaal,  der  Verenigde  Nedenan- 

den,  aan  de  Provintien  en  waar  over.  b.  20.  p.  66  ƒ 

Briefvan  de  Koninginne  van  Engeland,  aan  de  Staten 
van  Uitrecht. b.  20.  p. 671  (91) 

Briefvan  Lycefter  aan  de  Provintien,  tot  het  houden  van 

eenSynodus.  b. 21.  p.7'&(z(,) 
Briefvan  de  Staten  van  Holland  ,  aan  de  gecommitteerde 

Raden  van  de  felve  Provintien  over  het  uitgeven  der 

Placcaten  van  Lycefter  tegens  het  gemaakte  contract. 

b.  2i.'p.7i9(3() 
Briefvan  de  gecommitteerde  uit  de  Staten  van  Holland, 

aan  de  gecommitteerde  in  de  Raad  van  Staten,  we- 

gens die  Provintie  ,  aanwyfendewaar  in  het  tractaafc 

met  Lycefter  gemaakt  wordt  te  buiten  gegaan.  d._i. 
p.  720(30) 

Brief  van" de  Wethouders  van  Uitrecht,  aande Konin- ginne van  Engeland,  b.  2 1.  p.  724  ii  i ) 

Brief  van  den  Koning  van  Polen ,  aan  de  Staten  der  geü- 

nieerde Provintien  b.  21.  p.  72- (30 

Brief  van  Sixtus  de  vijfde  ,  aan  den  Prince  van  Par
ma. 

b.2l.p-739(44)  .       n      •  n 

Briefvan  den  Giave  van  Meurs,  aan  Lycefter  uit
  Bruns- wijk.b.21.  p.  7  f « C  O  .    . 

Briefvan  Lycefter,  aan  de  Staten,  waardo
or  nyhaar 

bekent  maakt,  zijn  voornemen  om  na  Engel
and  te trekken. b.zi.p-7f3(. 8„  .     xfl„K,. 

Briefvan  Aldegonde,  aande  Heer  van  d
er  Mjle.b.21. 

BriefvroLfcefter,  aandic  van  Uitrec
ht ,  in  faveur  vin Deventer,  b.  2i. p.  774  (6?)  „  .   „„ 

Briefvan  Petrus  Bert,  aan  de  voornaa
nders  van  de  g*. 

beeTe  tSuitrecht,  aangaai>ded
eL^eeiM«kven 

van  Huibrecht  Duifhuis. b  1 1 .  p.  8  j  1  (107)  ^.^ 



BLAD 
Bricfvan  FJoris  Thin  aan  den  Heer  van  Oldenbarnevclt 

h  waar  inhy  hem  de  relblutic  byde  MagiftraatvanUit- 
,   recht  genomen  om  de  Prcdicanten  aldaar  te  licentie- 

ren  bekent  maakt,  b.  21.  p.  841  (115) 
Brief  van  de  Heer  Wilkes  aan  de  Burger  Hopluiden 

van  Uitrecht  over  het  cafieren  van  het  eerftelidvan 

de  Staten,  b.  22.  p.  85-7  (4) 
Brief  van  den  Raad  van  Uitrecht  aan  de  Raad  van  Sta- 

ten  over  de  moejelijkheden  aldaar  gerefen  wegens 
het  cafferen  van  het  eerfte  Lid  der  Staten,  b.  22.  p.  867 
(11)  doedt  geen  voordeel  en  wordt  qualijk  genomen 
p.  870(1$) 

Brief  van  Lycefter  aan  van  der  Mylen  en  de  Staten 
Generaal  klagende  over  de  langfame  refolutien  en 
oneenigheden  der  Staten. b.  22.  p.  870  (14) 

Brief  van  de  "Wethouders  van  Aarnhem,  aan  die  van  Uit- 
recht haar  waarfchouwende  van  de  aanllagen  en 

praktijken  der  Vyanden.  b.  22.  p.  880  (zo) 
Brief  van  Taxis  aan  die  van  Campen  haar  radende 

met  den  Koning  te  Verfoenen.  b.  22.  p.  88  ]  (zo) 
Brief  van  de  Wethouders  van  Deventer  aan  die  van 

Campen  haar  radende  met  den  Koning  te  verfoenen. 
b.  22. p.  881  (24) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  Gerrit  van  Remunt 
Onderfchout  tot  Uitrecht  hem  belaftcnde  Buis  uit  de 
gevangeniflè te  ontflaan.  b  22.  p. 889  (2.6) 

B  ie  ven  door  de  Wethouders  van  Uitrecht  gefchreven 
aan  de  Staten  Generaal  over  het  ontvluchten  van  Buis. 
b.  22.  p.  890(279) 

Brief  van  Willem  van  Naffau  aan  Maurits  over  de  fa- 
kevan Sonoy.b.22.  p.  90  j  ($6) 

Brief  van  de  Staten  van  Holland  aan  hare  gedeputeerde 
in  Engeland,  b.  22.  p.  906  ( ?8) 

Brief  door  de  gedeputeerde  van  Uitrecht  en  Gelderland 
gefonden  aan  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  om 
gedeputeerden  te  fenden  op  hare  particulire  vergadc- 
ringe.  b.  22.  p.  907(38) 

Brief  (gedrukte)  door  de  Wethouders  van  Uitrecht  ge- 
fonden aan  de  Magiftraaten  en  Vroedfchappcn  der 

Steden  van  Holland  eu  Zeland. b.  22.  p.  909  ($9) 

Brief  van  Babington  aan  Maria  tcgens  het  leven  van  Eli- 
fabct.b.22.p-932(fé) 

Brief  van  Maria  aan  Babington  tegens  het  leven  van 
Elifabeth,  b.  22.  p.  93 2  ( f7) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  Lycefter.  b.  22.  p.  943 
16  f)  en  aan  de  Koninginne  van  Engeland,  p.  945. (66) 

Brief  van  de  Koninginne  van  
Engeland  aan  de  Wethou- ders van  Uitrecht  wordt  van  het  Stadhuis  afgelefen. 

b.2i.p.9H(73)  s  n         __  '  __.      . Brief  (feldfame)  van  de  Burger  Hopluyden  tot  Uitrecht , 
aan  Lycefter. b.  22.  p.  3  f4  (7?) 

Brieven  uit  Engeland  worden  voor  verfiert  gehonden 
en  door  die  van  Uitrecht  overal  heen  gefonden.  b.  22. 
P*  954(7*) 

Brieven  door  de  Wethouders  van  Uitrecht  gefouden,aan 
die  van  Vriefland.b.  22.  p.  pf5  (74)  en  aan  die  van  Gel- 
deriant.p.  958(76) 

Brief  van  den  Ambaffadeur  Bukhorft  aan  de  Staten 
van   Holland   en  andere  Provinticn.  b.  22.  p.  957 
(74) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  de  Staten  van  Hol- 
land, b.  22.  p.  9  V  (7f) 

Brief  van  Jan  van  Wynbergen  aan  de  Staten  van  Gel- 
derland bewerende  het  geene  hy  met  de  andere  Sta- 

ten gedaan  hadde  in  het  fchrijven  aan  Lycefter.  b. 22. 
p.  960  (77) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  die  van  Gelderland  en 

Zutphen.b.  22^.962(78) 
Brief  van  Leoninus  aan  de  Raden  van  Gelderland,  b.  22. 

p.  966  (81) 
Brief   van   Lycefter     aan  Leoninus.  b.   22.   p.   1,66. (81) 

Brief  van  Lycefter  aan  Groencvelt  Commandeur  bin- 
nen Sluys.b.  2$.  p.  8(4) 

Brief  van  Groencvelt  aan  Bukhorft  uit  Sluis.  b.  2$. 
P-7(0 

BriefvanBardeliusenValkaan  Lycefter  waaruit  nader- 

W    Y    S    E    R 
hand  grote  moeite  ontftaat.b.  23.  p.  8  (6) 

Brieven  van  de  Koninginne  van  Engeland  en  Lycefter 
maken    binnen    Sluis    een   grote  courage,  b.  22 

p.9(6)  & 
 *3" Brieven  van  Lycefter  aan  de  belegerde  van  Sluis.  b.  2?. 

p.  i<j  (10.  H)enaanGroenevelt.p.  46(11) 
Bricfvan  Rulici  aanGroeneveld  pryfendcdcfTelfs  courage 

in  het  defenderen  van  Sluis.  b.  2$.  p.  16.  (1) 
Brief  van  Lycefter  aan  Groencvelt  hem  verwittigende 

van  de  toeruftinge  tot  het  onfet  van  Sluis.  b. 2 3.  p.  17 

Brief  van  de  Staten  aan  de  Koninginne  van  Engeland 
tot  wegneminge  van  de  mifverftanden  tufTchen 
Lycefter  en  defelve  Staten  b.  2  ? .  p.  2  f  (17) 

Brief  van  de  Wethouders  van  Dordrecht  aan  de  Sta- 
ten van  Holland  beantwoordende  de  remonftrantie 

door  Lycefter  aan  haar  geionden.  b.  23.  p.  42. 
(i?) 

Brief  van  Lycefter  aan  debyfondere  Provintien  en  Ste- 
den waar  by  hy  defelve  fijne  gedrukte  remonftrantie overfend.  b.  23.  p.  42(28) 

Brieven  van  Lycefter  aan  die  van  Ooftergoe,  vallen  in 
handen  van  Willem  van  Naffau ,  die  defelve  opbreekt 
en  onbeftelt  laat,  en  zijn  van  een  gevareliik  gevolg,  b.22. 

B  P-  44(29) Brief  van  Poftclla  aan  de  Prefident  van  Vriefland.  b.  z$. 
_P-4ï(Jo) 
Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten van  Vriefland.  b.  2  3.  p.  45  (30) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  Sonoy.  b.  23.' prs>09) 
Brief  van  die  van  Enkhuyfen  aan  Lycefter  verfoekende 

dat  hy  fijne  komfte  binnen  haar  Stad  voor  datmaal  ge- 
liefde te  excuferen.  b.  23.  p.  67  (45-) 

Brief  door  Lycefter  uit  Medenblik  gefonden  aan  de Staten  Generaal,  b.  2  J.  p.  69  (47) 

Brief  van  de  Gedeputeerde  Staten  van  Vriefland  aan  Ly- 
cefter verfoekende  dat  hy  fijne  komfte  d«rwaarts, 

om  redenen   geliefde  op  te  fchorten.  b.  23.  p.  70. 
_  (47) 
Brief  van  fommige  Gedeputeerde  op  den  Landdag  in 

Overyflel    aan   eenige   Provinticn    om  een  byfon- 
derc  vergadcringe  van  de  Generale  Staten  maken.b.  2  J. 

D  P-  71  (47) Brief  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  aan  de  Staten van  Holland,  b.  23  p.  72  (48) 

Brief  op  den  naam  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  ge- 
fonden ,  aan  den  Hogen  Raad  en.  het  Hof  van  Hol- land, b.  23.  p.  88  (f  9) 

Brieven  van  Lycefter  aan  Sonoy  uit  Dordrecht  en  Vlif- fingen.b,23.  p. ' 06(75) 

Brief  van  Heffel  Ayfma  aan  Deventer,  b.  23.  p.  107. 
(«73) 

Brief  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  haar  veront- 
fchuldigende  over  de  verkopinge  van  de  Kerk  van  Ou- demunfter.  b.  23,  p.  109  (74) 

Brief  van  Lycefter  aan  de  Burger  Hopluyden  van  Uit- recht, b  23.  p.  109  (7  f) 

Bricfvan  Maurits  aan  Sonoy  in  faveur  van  den  gevange- 
nen Capitein  Root.  b.  23.  p.  1 17(81) 

Brief  van  Sonoy  aan  de  Raad  van  Staten  en  van  de 
Wethouders  van  Medenblik  aan  de  Heer  van  Olden- barneveld.b.p.  ji8(8i) 

Brief  van  Bardefius  aanLycefter  waar byhy  hem  bekent 
maakt  dat  hy  fich  van  het  ampt  van  Raad  van  State,  en 
dien  volgens  van  alle  correfpondentieontflagen  hadde. b.24.  p.  238  (6  ƒ) 

Brief  van  Moftaart  aan  Bardefius  in  faveur  van  Sonoy» b.  23.  p.  119(82) 

Brieven  van  Lycefter ,  aan  Sonoy  gefchreven  uit  Vliflïnge. b.  23.  p.ii9.p.(S2) 

Brieven  van  Sonoy ,  aan  de  Hopluiden  van  fijn  Regiment 
komen   in  handen  van  de  Staten,  b.  29.  p.  120  (82) 

Brief  van  Hohenlo  aan  den  Grave  van  Lycefter. b.2j\ p.  120(83) 

Brief  van  Lycefter  aan  de  Staten  gefonden  met  den 
AmbafTadeur  Herbcrr.  b.  23.  p.  1 30  (90)  tweede  Brief, 
p.  13 1(90) 

Brief 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 
Brief  van  Lycefter  aan  de  Staten  Generaal  voor  fijn  ver- 
i  trek  na  Engeland  waar  mede hyaficheid  neemt. b. 23. 

p.  740(97) 
Brief  van  Schenk  aan  de  Staten  van  Holland  waar  byhy haar  deinnemingevan  Bon  bekent  maakt.  b.  2?.p.  1  -l3 

(99) 
Briet  door  eenige  uit  de  Riddcrfchap  en  Edelen  van  Uit- 

recht gefonden  aan  den  Grave  van  Nieuwenaar. b.  23. 
p.i4f  (100) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Heer  Her- 
bert  om  een  volkomene  reiblutie  der  Staten  te  hebben 
©p  hare   voorftellinge  van  de  Vredehandel,  b.  24 

'    P»if3(4) Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten  Ge- 
neraal klagende  over  der  fel  ver  ondankbaarheid,  b.  24. 

P»  «  f7  (?) 
Brief  door  den  Grave  van  Meurs  en  fijne  bygevoegde 

commiflariffèn  gefchreven  aan  de  dolerende  Edelen. 
b.24.p.i7$  (19) 

Brief  van  de  Dolerende  Edelen  aan  den  Grave  van  Meurs 
en  deHeeren  Leoninus  en  Valk.  b.  24.  p.  J74  (19) 

Brief  van  den  Raad  van  State  aan  Sonoy.  b.2<i.p.  182, 
(2.5) 

Brief  van  de  Staten  en  Magiftraten  van  hetNoorderquar- 
tier  aan  Sonoy.  b.  24.  p.  182(25) 

Brief  van  de  Wethouders  vanMedenblikaan  de  Staten 
van  Holland  wegens  den  handel  van  Sonoy.  b.  24. 
p.i8j(z6J 

Brief  van  den  Raad  van  Staten  aan  Sonoy.  b.z4.p.  186 
(28) 

Brief  van  Sonoy  aan  de  Staten  van  Holland  haar  verwitti- 
gende vandeMuiterye  der  Soldaten  binnen  Medenblik. 

b.24.p.  190  (u) 
Brief  van  den  Raad  van  State  aan  de  bevelhebberen  bin- 

nen Medenblik.  b,  24*  p.  190  (j  1)  en  aan  Sonoy.  p.  19 1 

<32)       ' 
Brief  van  Maurits  aan  Jacob  Hommes  en  de  Soldaten 

leggende binnenMedenblik.b.  24.  p.  192'  (32) Brief  van  Moftaart  aan  fijne  Huisvrouwe  verhalende 
den   toeftant  der  faken  binnen  Medenblik  wordt  on- 
derfchept  en  aan  Mauritsgelevert.b.  24.  p.  193  (33) 

Brief  van  de  Soldaten  binnen  Medenblik  aan  fijne  Excel- 
lentie Maurits.  b.  24.  p.  j 94  (34) 

Briefvan  Jan  Michielfle  aan  Sonoy.  b.  24.  p.  208  (44) 
Brief  van   Lycefter   aan  Jan  Michielfie,  b.  24.  p.  209 

(44) 
Brief  van  Daniël  de  Dieu  aan  Sonoy.  b.   24.  p.  209 

(44) 
Brief  van  de  Staten  van  Holland  aan  de  Soldaten  binnen 

Medenblik.  b. 24.  p.  2 10  (45) 
Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  Willugby 

aangaande  de  Proceduren  tegens  Sonoy.  b.  24.  p.  212 
(47) 

Briefvan  fijn  Excelleni  ie  Maurits  aan  de  Raden  van  En- 
geland  aangaande  de  Proceduren  met  Sonoy.  b.  24. 

p.  213  (47) 
Brief  van  Moftaart  aan  Sonoy  waar  door  hy  hem  fijn 

wedervaren  in  Engeland  bekent  maakt.  b.  24.  p.219 

(f2) 
Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  Sonoy  en 

aan  fijn  Excellentie  Maurits.  b.24.  p,  220  ( f2) 
Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Kapiteineh 

en  Wethouders  van  ter  Veere.  b.  24.  p.  2 ?  f  (6 }) 
Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  den  Grave  van  Meurs , 

tot  wegneminge  van  het  misverftand  tuffchen  hemen 
den  Raad  van  State.  b.  24,  p.448  {^) 

Briefvan  Lycefter  aan  Sonoy.  b.  24.  p.  28  2  (96) 

Briefvan  Sonoy  aan  Lycefter. b.24.  P-  *82  (96) . 

Briefvan  Sonoy  aan  de  Staten  van  Holland  gelchreven  
uit 

Engeland,  b.  24.  p.  28  f  (99)  , 

Briefvan  de  Koninginne  van  Engeland  aan  het 
 muitinee- 

rende   Guarnifoen   binnen  Geertruidenberg.  b.  24. 

Brie'/van  Willugby  en  Killegrei  aan  het  Guarnifoe
n  van 

ter  Veer.  b.  24.  p.  29  f  (107) 

Brief  van  Meetkerken  uit  Londen  aan  de  Staten  
van  Uit- 

recht.b.  24.  p.  jof  (iif 

Brief  van  Lycefter  aan  den  Grave  van  Meurs  
om  De\en- 

[KE    BEWYSEN. 
ter  in  het  Burgermeeftcrlcfaap  van  Uitrecht  te  continue- 

ren, b.  2  f.  P.  329(14) 

FnJelW0  GraJC  V',U1  Meur"an  de  Koninginne  van Engeland  over  de  faken  van  Deventer  en  het  verande- 
ren van  de  Wet  tot  Uitrecht,  b.l5.p.Uo(  4] len Walhngam  ten  felven  einde. p.  j?,  («ö/ 

Briet  van  Deventer  aan  Willugby  aan  den  toeleg  van  den Orave  van  Meurs  in  het  verletten  van  de  Wet  tot  Uit- rechf  te  verhinderen,  b.  z  f.  p.  $32  (16) 

wr,?nude  Wcthoudcrs  van  Uitrecnj  aan  de  Baron Willugby  hem  berichtende  vandeveranderingcdi 
hare  Stad  was  voorgevallen,  b.  27.  p.  $47  (2~) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Wethou- 
ders van  Uitrecht  klagende  over  de  verandering  aldaar voorgevallen,  b.  2f.p.  249(28) 

Bief  vun  Walfingam  aan  de  Grave  van  Nieuwenaar  ra- 
kende  de  fake  van  Deventer,  b.  2f.  p.  355(32) 

Briet  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  den  Grave 
van  Meurs  in  faveur  van  den  gevangenen  Deventer, b.zf.p.  Jf4(j2) 

Briefvan  de  Wethouders  van  Uitrecht  aan  de  Heer  Bod- 
ly  aangaande  de  faken  van  Kleerhagen  en  Deventer. b.2f.p.3f3(ji) 

Brief  door  Deventer  uit  Engeland  gefchreven  aan  den 
Grave  van  Hohcnlo.  b.  2f.  p.  jj9(  5)  en  na  fijn  we- 
derkomft  aan  de  Staten  van  Holland,  p.  360  ( $6) 

Briefvan  Willugby  aan  de  Officiers  binnen  Geertruiden- 
berg  over  de  muiterye  en  ongercgeltheden  van  het Guarnifoen.  b.  25.  p  $6f  (j.o) 

Brief  van  Henric  de  derde  aan  alle  de  Steden  van  fijn 
Rijk  aangaande  de  dood  van  de  Guifes.  b.  25.  p.  $70 (43) 

I  Brief  van  Henric  van  Navarre  aan  de  Staten  van  Vrank- 
rijk,tot  handhavingc  van  des  Konings  aucloriteit  tegens 
deLigeurs.b.  25. p.  $92 (f9) 

Brieven  van  Wingfelt  aanlijn  Excellentie  Maurits.  b.  26. 
M°4(j) 

Brief  van  Ortel  aan  de  Staten  waar  by  haar  bekent  maakt 

dat  de  bele.geringevan  Geertruidenberg door  fijn  Ex- 
cellentie Maurits  niet  wel  van  de  Staten  genomen 

wierdt.  b.  26.  p.  405-  (6) 
Brief  van  Maurits  aan  de  Koninginne  van  Engeland 

en  defTelfs  Raden  ,  verhalende  de  redenen  om  welke 
hy  Geertruidenberg belegert hadde.b.  26. p.  4c6  (7) 

Brief  van  de  Staten  aan  de  Koninginne  van  Engeland  met 
welke  hy  het  Placcaat  tegens  de  Bergverkopers  over 
fenden.  b. 26. p. 41 8  (14) 

Brief  van  de  Staten  aan  de  voornaam fte  Heeren  in  het 
Hof  van  Engeland,  b.  16.  p.  42-5  ('9) 

Briefvan  den  Grave  van  Meurs  aan  de  Raad  van  State 
en  Staten  Generaal,  b.  zó.p.  447  (33) 

Briefvan  de  gefanten  der  Staten  uit 
Boekjen  van  Willugby  tegens  het  Placcaat  der  Staten 
tegens  de  Bergverkopers.  b.  26.  p.  4  f  *  (37) 

Briefvan  Dirk  van  der  Does  aan  den  Raad  van  Staten 

aangaande  de  gelegenheid  van  Schenkenfchans.  b.  26, p.  461(44 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Beauvoir  over  het  in- 
nemen van  de  voordeden  van  Parys.  b  zé,  p.  489 (62) 

Briefvan  de  gedeputeerde  Staten  van  Vnefiand  aan  de 

Staren  Generaal  klagende  over  de  Lorrendrajers.  b.  2.7. P*49ó(4)  .    „  D  , 

Briefvan  de  Staten  Generaal  aan  de  Koningvan  Polen. b.Z7«P'*OI(0 

Brief  van  de  Staten  van  Gelderland  aan  hare  gedeputeer- 
de om  niet  toe  te  ftaan  de  Neutraliteit  van  Rhijnberk. b.  27.  p.  f03  (0) 

Briefvan  Willugby  aan  fijn  Ex:e!lentie  Maurit
s  over 

debelegeringevanGeerrruid.:  -"•  p.<o^(6) 

Brieven  (jeint'crcipieerdc)  van  den  Koning  van  Sp; ontdekken  dcflèlfs  voornemen  tege  is  \  ranknj 

land  en  defe  Landen. b.  17-P-S1**1?).- 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Heer  Verune
  hem  ver- 

wittigende  van  de  Victorie  tegens  de  Lige
urs  bevoch- ten, b.  27.  p.  f20 (21)  •„•„„„ 

Briefvan  Hohenlo  aan  OrdcnbarneveU  he
m  verwitti 

de  van  de  inneminge  van  het  Cafleel  en  d
c^  Stad 

Engeland  over  het 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 
Breda. b.  27.  p.  PiN  ,  r  .        . 

Brief  van  Verdugo  aan  Parma  wordt  ondericnept.  b.  27 
p.  f3  1  (27) 

Brieven  van  la  Pree  aan  de  Staten  rakende  den  toeftant  der 

faken  in  Vranknjk.  b.  28. p.  $3 f  (f) en  aan  Oldenbar- nevelt. p.  536(0 

Brief  van  den  Konmg  van  Denemarken  aan 4e  Staten  van 
Holland  en  Zeland  in  faveur  van  de  Collonel  Stuart. 
b.  23.  p.  f  37  (O 

Brief  van  Henricde  vierde  aan  de  Staten  Generaal. b.  2«. 
p.  5  )0  (16)  tweede  Brief.  p.  f*  3  (19) 

Brief  van  fijn  Excellentie  Mauritsaan  Willem  van  Naflau. 
b.  28.  p.  562(20 

Brief  van  Verdugo  aan  die  van  Nimwegen  b.  20. p.  570 
(39) 

Brief  van  Florisvan  Schoterbofch  aan  de  Wethouders  van 

Haarlem  aangaande  den  gepretendeerden  Prins  van 
Perfïen.  b.  28,  p*  579  U?) 

Brief  van  Noé'1  de  Caron  aan  Oldenbarnevelt  in  faveur van  Eduard  Norrits.  b.  23.  p.  f87  (4O 

Brief  var>  Eduard  Norrits  aan  Oldenbarnevelt  hem  bedan- 
kende voor  de  moeite  aangewentin  het  byleggen  van 

het   misverftant   tuffchen  hem  en  de  Staten,  b.  28. 
p.  f87  (40 

Brief  van  de  Keifer  Rudolphus  aan  de  Staten  Generaal 
en  verlcheidene  Steden  deier  Landen,  b.  28.  p.  590 
(  «) 

Brief  van  Surcheantie  door  Henricde  vierde  gegeven  aan 
de  Staten  Generaal  weder  intrekkende  zijne  verleen- 

de reprefalien:  b.  28.  p.  f98  (  5) 

Brief  van  Gryphiusaan  de  Staten  van  Holland  haar  onder- rechtende  van  den  tocht  der  Duitfe  tot  byftand  van 
Henric  de  vierde,  b  28. p.  f99  (?0 

Brief  van  de  Staten  van  Holland  aan  den  Raad  van  Sta- 
te Waar  by  fy  bekent  maken  dat  fy  de  belegeringe  van 

Coeverden  niet  goedvinden,  b.  29.  p.  631  (Z3) 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten  Generaal,  b.  29. 

p.  636(27) 
Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  zijn  Excellentie  Mau- 

rits  in  faveur  van  die  van  OveryfTel  in  de  fake  rakende 
de  befettinge  van  Coeverden.  b.  29.  p.  642  (3 1) 

Brieven  van  fijn  Excellentie  Mauritsaan  de  Provintien  van 
fijn  Gouvernement,  b.  29.  p.  692  (  (>) 

Brief  van  Pieter  van  Mansveld  waar  door  hy  de  quartieren 
en  Sauvegarden  breekt,  b.  30.  p.  676  (6) 

Brief  van  Philips  van  Naflau  aan  Oldenbarnevelt  uit  Ja- 
vanchy. b.  30^.678(0 

Brief  van  Philips  aan  de  Staten  van  Vrankrijk.  b.  30. 
P-686(M) 

Brief  van   Burchley  aan  Caron  wegens  het  voornemen 
der  Vyanden  om  Oftende  te  belegeren,  b.  50. p  695 (19) 

Brief  van  Caron  aan  Oldenbarnevelt  wegens  het  voor- 
nemen der  Vyanden  om  Oftende  te  belegeren,  b.  30. 

p.  69  5  (19) 
Brief  van  Floris  van  Brederodeaan  zijn  Excellentie  Mau- 

rits  hem  verwittigende  van  de  komfte  van  Mansveld 
voor  Creveceur.  b  30.  p.  698  (11) 

Brief  van  Fredcric  Swerts  aan  Oldenbarnevelt  aangaande 

het  huwelijk  van  dcKeurvorftFredericmetLouife  Ju- 
liana  van  Naflau.  b.  30.  p.  700(22) 

Brief  van  Carel  Roorda  aanEco  Ysbrandi  waarin  hy  dap- 
per uitvaart  tegens  Willem  van  Naflauw.  b.  30.  p.  701 

(2}(  mrotatienopdefehe.  ibid. 
Brief  van  Caron  aan  de  Staten  aangaande  het  voornemen 
■   der  Köninginne  van  Engeland  over  het  wiflelen  van 

Religie  van  Henric  de  vierde,  b.  30.  p.  7os  (25) 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  het  Parlament  van  Chalons 

aangaande  fijne  veranderinge  van   Religie,    b.    30. 

P-7o6('0 
Brief  van  Willem  van  Naflau  aan  Francois  Veer  hem  ver- 

foekenderot  fijnaflïftentie in  Vriefland  te  komen.  b.  30. 
p.7M(30  ,    0 

Brief  van  den  Biflchop  van  Paderborn  aan  de  Staten  kla- 
gende over  de  moetwil  van  der  felver  Buiters.b.  30. 

p.71900 
Briet  van  dn  Raad  van  State  aan  Francois  Veer  waar  in 

hem  belaft  wordt  fijne  tocht  na  Vriefland  achter weege 

telaten.b. 30. p.  71  f  (3$) 

Brief  van  Francois  Veer  aan  Oldenbarnevelt ,  Waar  in  hy 
reden  geeft  waarom  hy  fijne  tocht  na  Vriefland  niet  kan achter  weege  laten.  b.  30.  p.  71  f  (33) 

Brief  van  de  Raden  van  Gelderland  aan  hare  gedeputeerde 
in  den  Haag  wegens  den  quaden  toeftant  van  het  Lee- 
ger  van  Verdugo.  b.  30.  p.  718  (3f ) 

Brief  van  Mauritsaan  den  Biflchop  van  Paderborn,  fich 
excuferende  van  den  moetwil  der  Staten  Ruiteren  op deffèlfs  bodem  gepleegt .  b.  30.  p. 7 1 9  ( 36) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Buzanval  wegens  fijne  ver- 
anderinge van  Religie,  b.  30.  p.  719  (36)  en  aan  de  Sta- ten Generaal,  p.  722  (,8) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  de  Köninginne  van 
Engeland  om  een  extraordinaire  afliftentie.  b.  30* P- 727(^1) 

Brief  van  Caluart  aan  Oldenbarnevelt  hem  waatlchou- 
wendevoor  OttoHartius  b.  30.  p.  728  (.52) 

Brief  van  Dirk  Canter  aan  Oldenbarnevelt  wegens  den 
toeftant  van  de  oneenigheid  inde  Kerke  van  Uitrecht* b.  30.  p.  729(4;) 

Brief  van  FrancilcusJuniusaanJohannesUrfinusomhem 
te  bewegen  tot  de  aanneminge  van  het  beroep  van  Uit- recht, b.  30.  p.  734(40 

Brief  van  de  Predicanten  van  Uitrecht  aan  Oldenbarne- 
velt over  de  moejelijkheid  met,  en  het  gevoelen  van Blockhoven.b.  30,  p. 739  (f6) 

Brieven  van  Wilhem  Criep  Cantfeler  van  Gelderland 
aan  Mansvelt  enandere,  worden  geincipieert.  b.  30. P-74é(y  ) 

Brier  van  Philips  de  twede  waarby  hy  "Woerden  en  Lies- veld verpant  aan  Hertog  Erik  van  Brunfwijk.p.749 

(58) 
Brief  van  de  Staten  van  Holland  aan  de  "Weduwe  van  An- 

dries  Doria  om  hare  a&ie  en  pretenfie  op  Woerdenen 
Liesveld  te  inftitueren.  b.  30.  p.  7  f3  (6c ) 

Brief  van  Alphonfo  Corfe  aan  Henric  de  vierde  hem  ver- 
wittigende van  de  verfekeringe  van  de  Stad  Lyons- 

Mo.p.7rf  (60 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten  Generaalaan- 

gaande  de  overkomfte  van  Caluart  uit  Vrankrijk.  b.  30» 
p.  7f8  (6f)  en  aan  fijn  Excellentie Maurits ten felven 
einde.  p.  759) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  Henric  de  vierde  op  fijn 
aanfehrijven  over  het  Toeren  van  den  Oorlog  in  Ar- 
thois  en  Henegouwe.  b.  30.  p.  J66  (7 1 ) 

Brief  van  de  Heer  Frefnonaan  Caluart,  wegens  den  ftant 
der  faken  in  Vrankrijk.  b.  30.  p.  766  (7 1) 

Brief  van  de  Heer  Vitry  aan  de  Ridderfchap  van  Vrank- 
rijk ,  waarom  hy  fich  nevens  de  Stad  Meux ,  begeven 

hadde  onder  de  gehoorzaamheid  van  den  Koning,  b.  30. p.  769  (70 

Brief  van  AnthoniSalyaan  Oldenbarnevelt  uit  Calis  we- 
gens den  toeftant  der  Franfeen  Spaanfe  faken  in  die ge- weften.  b.  30.  p.  769  (73 ) 

Brief  van  den  Koning  van  Spanjen  aan  fijn  Ambafladeur 
by  den  Keifer  wordt  onderfchept,  uit  welke  de  lifti- 
ge  praktijken  der  Spanjaarden  befpeurt  worden,  b.  30. 
p.  774  (76)  en  een  tweede,  p.  775(76) 

Brief  van  Adriaan  van  Roflum  aan  Herman  van  den 
Berg  over  de  gelegentheid  en  gefteltenifTe  vanhetLee- 
ger  van  Verdugo,  wordt  onderfchept.  b-  30.  p. 77 j» 
(77) 

Brief  van  Francois Maelfon  aan  Oldenbarnevelt  aangaan- 
de de  over  grote  ichade  in  het  Marsdiep  veroor- 

faakt  door  den  grooten  ftorm  in  December  van  het 
Jaar  I  f9?. 

Bricfvan  Adriaan  Damman  aan  Oldenbarnevelt  hem  ver- 
wittigende van  het  gevaar  dathy  hadde  gelopen  binnen 

Duinkerken ,  en  het  geene  hem  verders  aldaar  bejegent 
was.b.  31  p.  78'  (  ) 

Brieven  van  JacobValk  aan  Oldenbarnevelt  over  verfchei- dene  faken. b.  ̂ i.p.  78  f  (7) 

Briefvan  den  Hertog  van  Seflè  aan  den  Koning  van  Span- 
jen waar  in  het  voornemen  en  geveinftheid  van  dien 

Koning  en  de  Spanjaarden  ontdekt  worde,  wordt  ge- 
intercipieert.  b.  31.  p.  7^6  (8)  ook  de  tweede  p-790 
(xi)  en  de  derde.  p.  7>2  (13)  en  aan  den  Grave  van Fuen* 



van  de  AUTHENT 
Fuentes.  p.  794  (14)  en  aan  den  Hertog  vanFeria.  ibid ook  de  tweede  aan  den  fclvcn Hertog,  (t  <)  en  aan  To- iepho  A  ncuna.  p.  79  f  ( r  5 )  en  vanZuzero  aan  den  Gra- ve  van  Fuentes.  p.  796  (16)  ook  de  t  wede  van  defelve 
Zuzcro  aan  delelve  Grave.p.  797)  en  van  den  Hertog 
van  Sefieaan  d'Ecrts-HcrtogvanOoftenrijk.  (17)  * Brief  van  de  Heer  Villeroy  aan  Majenne  hem  radende 
den  Oorlog  te  ftaken  en  met  den  Koning  te  veriocnen. b.  $i.p.doo(i9) 

Brief' van  fijn  Excellentie  Maurits  aan  die  van  Gronin- gen  om  haar   te  bewegen  tot  accoord.  b.  31.  p.  809 

Brief  van  Erneftusaande  Staten  Generaal  waar  in  hy  haar vermaant  en  verfoekt  om  Vreede  met  den  Koning  te maken.  b.  31,  p.  810.(27) 
Brief  van  Adriaan  Damman  aan  Oldenbarnevelt  over 

den  ftant  der  faken  in  Schotland,  b.  3 1.  p.  82  f.  (37) Brief  van  de  Konmginne  van  Engeland  aan  de  Staten  we- 
gens de  grote  toeruftinge  van  den  Koning  van  Span  jen tewater.  b.  31. p.  826(^8) 

Brief  van  Johan  Pauli  aan  Oldenbarneveld  hem  verwitti- 
gende van  de  overgifte  van  Groeningen  aan  lijn  Excel- lentie Maurits.  b.  ̂  1.  p.  8^  f  (4 ) ) Brief  van  de  Pillegift  der  Staten  aan  den  Soon  van  de 

Koning  Jacobus  van  Schotland,  b.  31.  p.837  (47) 
Brief  van  Caluart  aan  Oldenbarnevelt  wegens  de  gele- gentheid  der  faken  van  Henric  de  vierde,  b.  31. p.  844 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Heer  Do  wegens  het 
liaan  en  veroveren  van  twee  Convojen  der  Vyanden door  Biron. b. 3 1 . p.  845 (53) 

Brief  van  Tamdorfaan  Oldenbarnevelt  wegens  de  refolu- 
tie  genomen  op  den  Rijxdag  te  Regensburg,  b.31. 
p.8fo(57)  h  h 

Brief  (gemtercipieerde)  van  Guilliamde  S.  Clement  aan 
den  Koning  van  Spanjen  uit  Regensburg,  b.  ̂ i.p.Sfi 
(f8)  tweede  aan  den  felven  Koning  p.  85-2  ($F)  en  aan 
Don  Jean  d'Idiaques.  p.  8  f  3.  (5-9)  en  aan  den  Eerts-Her- tog  Erneftus.  p.  8  f  f .  (ƒ9) 

Brief  van  Majenne  aan  den  Koning  van  Spanjen.  b.  31. 
p.  850  (61)  en  aan  deMarquisvan  Montpefat.p.  857 
(61)  wordt  geintercipieert  en  aan  de  Koning  Henric  de 
vierde  gefonden. 

Brief  van  Pedro  deLeon  aan  Gonfalode  Monroy  wordt 

geintercipieert. b.3J.p.8f8  (63)  en  van  Diogo  d'Ivar- 
raaan  Carlosd'A volos.  ibid.  en  van  Stephano  d'Ivarra 
aan  Andries  de  Arrada.  p.  859  (63)  en  van  Diego  d'I- 

varra aan  den  Spaanfen  Ambafladeur  teSavojen.ibid. 
en  van  Mattheo  Pino  aan  den  Hertog  van  Monte  Mar- 
tiano.  ibid.  en  aan  Jeronimo  Pino.  p.  860(64)  en  van 
Fuentes  aan  Francois  de  Veray.  ibid.  en  van  den  felven 
aan  den  Conftabel  van  Caftilien.  p.  861  (6  f)  en  van 

Stephano  d'Ivarra  aan  de  Marquisde  C  aftel  Rodrigo. 
ibid.  en  van  Diego  d'Ivarra  aan  Johan  Idiaques.  p.  862 
(6j)  en  van  Stephano  d'Ivarra  aan  ChriftoveldeMoura. 
p#  862  ("66)  en  vanlnico  Malvafio  aan  den  Cardinaal Aldobrandini.  ibid.  en  van  Charlos  Tisnak  aan  Nicolas 

Dammant.  p.86  3  (66)  en  van  Innocentio  Malva  aan  den 

Poftmeefter  van  Spanjen  binnen  Romen',  p.  863  (67) en  van  Ambrofio  Landriano  aan  FrancifcoMorefino. 

p.  864  (67)  en  vanRodolpho  Bagilioni  en  meer  ande- 
re van  kleinder  importantie,  ibid.  en  van  Francifco 

d'Umara  aan  Martia  d'Idiaques.  ibid.  en  van  Frederic 
Spinola  aan  Stephano  d'Ivarra  om  de  Zee  tuflehen  Hol- 

land en  den  handel  met  Engeland  onveilig  te  maken, 
p.  866  (68) 

Brief  van  Francois  Maelfon  aangaande  de  Vaart  na  China 
door  de  Waygats.  b.  ji.  p.  867  (£9) 

Brief  van  Laurentius  Myler  aan  Oldenbarnevelt  aan- 

gaande den  ftant  der  faken  in  Duitfland-b.  31.  p.874 
(70 

Brief' van  Gücomo  Bclgiofo  aan  de  gemutineerde  Ita- lianen om  haar  tot  ftilte  te  brengen,  b.  31.  p    ?79 

(78) 

Brief  van  waarfchonwinge  uit  Brunei  aan  de  gemuitinecr- 
de Italianen,  b.  3i.p.  880(79) 

Brief  van  fijn  Excellentie  Maurits  aan  de  gcmuitineerde 
Italianen. b. 3  i.p.88o(79) 

IKE    BEWYSEN 

lint1'  £MèMcnina»nOIdenbarDeve1i  ove/d 

betrol  k  nCnHTDK°rp'  Cnvb°'  »-vecil,v„         | c 

Br.er  van  L.pfiusovcr  de  Vrede  tulfchcn  Spanjen  Vrank 

rijk,  Engeland  en  Holland,  b.  32.  n.  6  (  )  J^'Vranlv- 
Brief  van  den  gcfant  der  Staten  in  Schotland  aan  Oldcn- 

teT  illhy  he?  bekent  maakt  de  redenen  tuf. fchen  den  Koning  en  hem  gevoert  over  den  Brict  van Lipfius.  b.  32.  p.  7(3) 

Brief  van  Erneftus  aan  de  Staten  van  Braband  over  het aanhouden  of  wederfenden  der  Francc  wonendein  de Nederlanden,  b.  32.P.9  (4)tueede  aanddclve  Staten 
om  haar  te :  waarfchou  wen  tegens  de  aanflagen  vanden 
PrincevanBeara(f) 

Brief  van  Heraugiere  aan  den  Abt  van  S.  Lambert  om met  hem  te  komen  accorderen  wegensde  contributie. b.  32.  p.  io(^) 

BriefvanHenricdc  vierde  aan  den  BilTchop  van  Luik  over 
het  innemen  vanHocy.  b.  a2.p.  n  (6)  en  aan  de  Staten van  Luik  ten  felven  einde.  p.  5 ) 

Brief  van  Leoninus,  Lofen  en  Witten  aan  Oldenbarne- 
velt wegens  de  forme  der  regeringe  van  G  roeningen  en deOmlanden  door  haar  gemaakt,  b.  32  p  14  (9) 

Brief  van  den  Hertog  van  Bouillon  aan  de  Staten  wegens 
den  toeftant  van  de  Nederlandfe  troepen  in  dienffvan 
den  Koning  van  Vrankrijk.  b.  32.  p.  27  (ie ) 

Brief  van  die  van  Genevcnaan  de  Staten  der  Verecnigde 
Nederlanden  waar  byfy  haar  nood  te  kennen  geven  en afllftentie  verfoeken. b.  32. p. 29 ( ix) 

Brief  van  Henric  de  vierde  waar  byhy  alle  de  Nederlan- 
ders in  Vrankrijk  naturalifeert.  b.  32  p.  34  (2  y) 

Brief  van  de  Staten  der  Verecnigde  Nederlanden  aan  den 
Keifer  ftrekkende  tot  antwoord  op  deflèlfsaanradin^e 
tot  een  Vredehandelinge  met  den  Koning  van  Spanicn 

b.23-p.  38(28)  
J Brief  van  den  Graaf  van  Styrum  aan  Graaf  Harmcn  van 

den  Berg  wordt  geintercipieert  en  aan  fijn  Excellentie 
Maurits  behandigt.  b.  32.  p.  41  (;i)  en  die  van  Co.n- 
rardo.  ibid. 

Brief  van  fijn  Excellentie  Maurits  aan  Oldenbarnevelt 
wegens  het  opbreken  des  Legers  voor  Grol.  b  32. 
p.  42  (32)  en  van  Anthonis  Duik  over  defelve  faKcibid. 

Brief  van  Johan  Pauli  over  den  roof  der  Vyanden  gchaalt voorSwol.  b.  32^43(32) 

Brief  van  Stephano  d'Ivarra  aan  Monsdragon  wordt  on- 
derfchept  en  aan  fijn  Excellentie  Maurits  gebracht. b.;2.  p.43(33) 

Brief  van  Anthonis  Duik,  wegens  de  voorgevallene  flach 
by  de  Lippe.  b.  32.  p.  45  (34) 

Brief  van  den  Raad  van  Staten  aan  de  Raden  van  het  Vor- 
ftendom  van  Geef  wegens  het  voorncmeh  van  Mons- 

dragon op  eenige  Cleerlc  en  Gulikfe  Steden,  b  32. P.45(25) 

Brief  van  Willem  van  Frybach  aan  de  Heer  van  Briencn 
wegens  de  opbrekinge   van   Monsdragon.    b.    32. 
p.46.  (30) 

Brief  (fcherpe)  van  de  Koninginnc  van  Engeland  aan  de 
Staten  Generaal,  b.  32.  p.  48  (26) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  dienende  tot  antwoord  op 

de  fcherpe  Brief  door  de  Koninginnc  van  Engeland  aan 

haargefchreven.b.  32.  p.  49.  0~) 
Brief  van  Maelfon  aan  Oldenbarnevelt  over  de  grote 

fchade  der  Koopvaardvc  Schepen  genomen  door Duinkerkers,  b.  32.  p-  r°(3  ) 

Brief  van  Henric  de  vierde  a;."  Buzanval  over  het  verües 

van  Camerikb.  32.  p.  </>  .12) 
Brief  v-m  Willem  van  Naflan aan OWenban  mu 

by  hy  het  lenden  van  gecommitteerd»,  n  na  Emt  '      ren 

hoogften  aanraad. b.  32  p.  S"9  C-i4J* 
Brief  van  de  Predicanten  van  Hn  •  Staten  van 

Holla  id  over  de  fake  van  Cornclls  Wiggen  ie.  t>.  $2. P'62(+7)  D  2  Brief 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 
Brief  van  de  gecommitteerde  Raden  van  Holland  aan 

Uittenbogaart ,  om  te  procederen  in  de  fake  van  Corne- 
lis  Wiggertf?..  en  daarvan  rapport  te  doen.  b.  32.  p.  71 
( f4)  tweede  Brier.  ibid. 

Brief  van  de  Theologiiè  Faculteit  tot  Leiden  aan  de  Sta- 
ten van  Holland, aangaande  hare  conferentie  en  han- 

delinge  met  Cornelis  Wiggertfe-b.  32.  p.  72  ( f  <) 
Brief  van  de  Staten  van  Holland  aan  de  Wethouders  van 

Hoorn,  om  by  provifie  Uittenbogaart  aldaar  als  Pre- 
dicant  by  leninge  teontfangen.  b  p.p.  8  f  (6é)  en  van 
fijn  Excellentie  Maurits  ten  ielven  einde.  bid. 

Brief  van  Vertoog  door  Tako  Sybrandsovergefchrevenaan 
de  Staten  van  Holland,  b.  32.P.91  f70) 

Brief  van  de  Wethouders  van  Medenblik  aan  de  Staten 
van  Holland  over  de  laak  van  TakoSybrandfz.  b.  32. 

Brief  van  de  Heerd'OiTat  aan  de  Heer  van  Villeroy  ver- 
halende fijn  wedervaren  tot  Romen  na  het  overgeven 

van  het  requeft  des  Konings  aan  den  Paus.  b.  32, 
p. 106 (84) 

Brief  van  de  Heer  Perton  aan  Henric  de  vierde,  reden 
gevende  van  de  geruchten  die  hy  hadde  doen  uitftrojen, 
b.  32.  p.  108  (^5)  en  aan  de  Heer  Villeroy  over  fijn  we- 

dervaren tot  Romen,  p  109 (8() 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Paus  Clemens  de 

achtfte  ,  hem  bedankende  voor  de  gegevene  abfo- 
lutie.  b.  32.  p.  j  20  (96)  tweede  Brieften  ielven  einde. 
p.  121. 

Brief  van  Jan  Baptifta  Tafïïs  aan  den  Koning  van  Spanjen , 
over  de  Vrede  met  de  geünieerde  Pi  ovintien  te  maken 
wordt  onderfchept,  en  daar  uit  het  bedrieglijk  voor- 

nemen der  Spanjaarden  afgenomen,  b.  32.  p.   152 
(92) 

Brief  van  Laukema  aan  Ens  wordt geintercipieert.  b.  32. 
p.  i?2  ('oó)  en  die  van  Graaf  Frederic  van  den  Berg 
aan  Fuentes.p.  133. 

Brief  van  den  Marquis  vanHavreaan  Chaftenry  wegens 
den  toeftant  der  faken  over  de  komfte  van  Albertus 

wordt  geintercipieert.  b.  $2.  p  134  (107)  en  van  defel- 
ve  Marquis  aan  fijn  Huisvrouwe  ten  felven  einde ,  ibid. 
envandeHeervanFroymond.p.  1  j$(ioS) 

Brieven  (extraéten  uit  de)  van  Adriaan  Damman  aan- 
gaande den  toeftant  der  faken  in  Schotland»  .b.  $2. 

p.  137(110) 
Brief  van  Adriaan  Damman  aan  Oldenbarnevelt  wegens 

den  toeftant  der  faken  in  Schotland,  b.  $2.  p.  139 
(11 1) 

Brief  van  Noël  de  Caron  aan  Oldenbarnevelt  over  de  val- 
fche  tydinge  van  de  Dood  van  de  Koninginne  van  En- 

geland, b.  32.  p.  ifo(m) 
Brief  van  de  Stateu  Generaal  aan  Philips  Prince  van  Oran- 

jen  hem  geluk  wenfchende  over  het  ontilag  van  fijne  ge- 
vangenitTe. b.  $2.p.  if?  (124) 

Brief  van  Caluart  aan  de  Staten  oVer  verfcheidene  faken  en 
in  het  byfonder  over  de  gelegentheid  van  het  Leger 
welk  Albertus  mede  bracht,  b.  ̂ 3.  p  i69(r>) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Oldenbarnevelt  tot  verlcn- 
ginge  van  hetfecours  aan  hem  gedaan,  b.  33»p.  1  ï°(8) 
en  aan  de  Staten  ten  felven  einde.  p.  1  f  I. 

Brief  van  de  Penfionaris  Wereftein  aan  Oldenbarnevelt 
aangaande  de  komfte  van  degefantenderRijksvorften 
tot  de  Vrede  handelinge.b.  3$,  p.  172  (9) 

"Brief  van  Heraugiere  aan  Oldenbarnevelt  ,  hem  ver- 
wittigende van  het  voornemen  der  Vyanden  om  onder 

fchynvanhet  ontfet  vanLaFerc,  Breda  te  belegeren. 
b.  3$.  p.  180(15) 

Brief  van  Floris  van  Brederode  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits om  Heusden  te  voorfien  met  lijftocht  en  deFortifica- 

tien  op  te  maken.  3  j.  p.  1 80  (1 5) 
Brief  van  Caron  aan  de  Staten  haar  verwittigende  van  ver- 

fcheidene faken  aan  hem  door  den  Grave  van  Eflèx'ge- communiccert.b.  33.  p.  181  (16) 
Brief  van  die  van  Nimmegen  aan  den  Raden  van  State 

over   de   queftie   tulTchen  ha3f  en  die  van  Gorcom. 
b.  3?.   p.  183  (17)  en  aan  eenige  andere  ten  felven 
einde.  ibid. 

Brief  van  Damman  aan  Oldenbarnevelt  aangaande  de 
reformatie  van   den   Staat  van  Schotland ,  door  den 

Koning  Jacobus.  b.  $j,  p,  190  (72)  tweede  aan  den 
felven  over  het  Concilie  Nationaal  in  Schotland  ge- 

houden en  het  gedrag  des  Konings  in  en  ontrent  het 
felve.  (13) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Oldenbarnevelt  over  het 
verlies  van  Calis,  en  fijne  befendinge  na  Engeland. 
b.    3  j.   p.    191  (24)  en  aan  den  Heer  van  Brienen 
over  defendinge  van  Caluart  na  Engeland,  p.  192. 

Biief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Heer  van 
Warmont  ,  waar  in  fy  haar  genoegen  toont  in  de  affi- 
ftentie  van  de  Oorlogfchepen  haar  door  de  Staten  toege- lbnden.b.  3 j»  p.  19^(26) 

Brief  van  Caron  aan  de  Staten  wegens  het  contentement 
der  Koninginne  in  de  aflïftentie  der  Oorlogfchepen  aan 
haardoorde  Staten  gefondcn.b.  33.  p.206  ($5) 

Brief  van  Juftinus  van  NafTau  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits hem   verwittigende  dat  de  Koning  van  Vrank- 

rijk  het  Oorlogs  Volk  der  Staten  verlof  hadde  gege- 
ven om  wederom  na  huis  te  keeren.  b.  33.  p.  207 (30 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten  Generaal  over 
verfcheidene  faken ,  en  byfonder  over  het  fenden  van Sccours.  b.  33.  p.  20S  (36) 

Brief  van  Boullon  en  de  Heer  Sancy  aan  Oldenbarne- 
velt ,  uit  welke  blijkt  dat  de  Heer  Caluart  over  de 

handelinge  in  Engeland  niet  hadde  geftaan  noch  het 
Secreet  van  de  Mis  geweeten.  b.  3  3.  p.  21 1  (30) 

Btief  van  Heraugiere  aan  de  Staten  Generaal  waar  byhy 
haar  verwiitigtvandeapparentebclegeringe  van  Breda, 
en  meerder  affiftentie  van  Volkenammonitie  verfoekt, 
b.  33.  p.  212  (36) 

Briet  van  den  Grave  van  Solms  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits en  waar  over.  b.  33.  p.2i2($£)  tweede Briefom 

geld.  p.  221  (46)  derde  Brief  wegens  de  opeyflchinge 
van  Huift  door  den  Cardinaal  Albertus.  p.  223  (47) 
vierde  Brief  wegens  de  nootfakclijkheid  van  het  ap- poindement.  p.  22 y  (49) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  den  Heer  van 
Duivenvoorde ,  waar  in  fy  hem  bedankt  voor  fijne  goe- 

de devoiren  gedaan  op  den  tocht  der  Engelfe  tegens Spanjen.  b.  33. p.  23 y  (fo) 

Brief  van  de  gecommitteerde  Raden  van  Zelandaande 
Staten  van  de  toeruftinge  der  Spanjaarden  te  water, 
b.  ?3.p.249(66) 

Brief  van  Caron  aan  Oldenbarnevelt  wegens  de  folemni- 
teiten  van  de  Eed  door  de  Koninginne  van  Engeland  ge- 

daan over  het  verbond  tuffihen  haar  en  den  Koning  van 
Vrankrijk  gemaakt,  b.  £  j.  p.  25-6 (72) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Oldenbarnevelt  en  waar 
over.  b  33.  p.  257  (73)  en  aan  de  Staten  Generaal» 

p.2f8. 1  Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten  Ge- 
neraal, wegens  het  verbond  gemaakt  tuffchen  haar  en 

Henric  de  vierde,  b.  3$.  p.  260  (7  f) 

Brief  van  CarclRoordaaanJacobJooften  wegens  het  ver- 
fchil  in  Vriefland  over  de  Commiffie  van  Willem  van 
NaiTau.  b.  3 f  p.  27^(2  9) 

Brief  van  Roorda  aan den  Grietman  Tetmans  waar  byhy 
hem  verwittigt  dat  hy  wel  met  Willem  van  Naffauge- 
negen  is  te  verenigen,  b.  33.  p  281  (?o) 

Brief  van  de  Wethouders  van  Bolswaart  aan  de  Staten 
Generaal,  b.  33^.280(90) 

Brief  van  den  Koning  van  Spanjen  aan  Guilliam  deS» 
Clement  fijnen   Ambaffadeur  by  den  Kcifer.  b.  3^, p.  28^(92) 

Brief  van  Guilliam  de  S.  Clement  aan  d'Afibnville.  b.  3  £ 
p.  284  (9?)  en  aan  den  Koning  van  Spanjen.  p.  28  f. 
noch  een  andere  aan  den  Koning,  p.28  r  (94)  en  aan  den 
Cardinaal  Albertus.  p.  288  ( v6) 

Brief  van  Albertus  aan  den  Koning  van  Spanjen  wordt 

geintercipieert  en  door  Caluart  aan  de  Staten  gebon- 
den, b.  24.  p.  299  (  )  en  die  van  Jofeph  Hartlieb.  p.  800. 

Briefvan  Maurits  aa.i  Albertus  over  het  houden  van  quar- 
tier  of  niet;  en  van  Albertus  aan  Maurits  ten  felven einde.b.  ̂ 4-p.  304(8) 

Briefvan  de  Staten  van  Holland  aan  die  van  Zelandom 
de  fwarigheden  tuffchen  haar  ontftaan  te  verdragen, 
b.  34.  p.306  (ro) 

.     Brief 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten,  waar  by  hv haar  overfent  de  ratificatie  van  de  alliantie  tuflehenhaar en  hem  gemaakt,  b.  ̂4.  p.  ̂  13  (1  f) 
Brief  van  Caluart  aan  de  Staten  in  welke  hy  haar  van veele faken  advertentie  doedt.  b.  $4.  p.  314  (16) 
Brief  van  Elifabeth  aan  de  Staten  wegens  het  goede  com- 

portement  van  Caron  in  Engeland,  b.  34.  p.jió  (17) en  aan  den  Raad  van  State  om  de  reftitutie  van  haare 
verfchoten  penningen,  p.  317(18) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Buzanval,  inhoudende 
de  excufen  waarom  de  Koninginne  van  Engeland aan  hem  geen  meerder  affiftentie  konde  doen  p.  U4 
(23)  

v  3  n 
Brief  van  Villeroy  aan  Buzanval  en  waar  over.  b.  24. 

p.  329  (27) 
Brief  van  den  Raad  van  State  aan  verfcheidene  bevelheb- 

bers tot  voorkominge  van  de  Stroperye  der  Soldaten. 
b.34.p.$3i(i8) 

Brief  van  Compliment  van  Elifabet  aan  Oldenbarnevelt. 
b.  34-  p-  33i  (28) 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  den  Koning  van  Polen. b.^4»P-^4(3o) 
Brief  van  Maurits  aan  de  Staten  wegens  de  overgifce  van 

Rhijnberk.b.  ̂ 4.  p.  345  (38) 
Brief  van  Carel  Mitfcl  afgefant  des  Keifers  aan  de  Sta- 

ten Generaal  verfoekende  Pafpoort  om  in  het  Lant 
te  mogen  komen  en  eenige  propofiticn  te  doen. b.  34. 

Brief  van  de  Keifer  Rudolphus  aan  de  Staten,  b.  34.  p.  $j- 
(46)  en  van  fommige  Rijksvorften  (47) 

Brieven  (vier) van  Graaf Harmen  van  den  Berg,  worden 
geintercipicert.  b.  $4.  p.  360  (50) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten 
over  het  goed  Succes  van  de  faken  der  felver.  b.  34. 
p.  g79  (64)  en  van  Caron  aan  defelve.  ibid. 

Brief  van  de  Heer  Saiily  aan  Oldenbarnevelt  over  de 
apparente  veroveringe   van  Amiens.  b.  54.  p.  380 

_   (64) 
Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten  Generaal ,  waar 

by  hy  haar  het  accoord  met  die  van  Amiens  gemaakt , 
bekent  maakt.b.  34.  p.  282(65) 

Brief  van  Henric  van  Bricnen  aan  de  Heer  Sidney,envan 
Sidney  aan  Biïenen,  en  waar  over.  b.  34.  p.  39  5"  (74) 
tweede  van  den  een  aan  den  anderen,  p.  $96(750 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten,  dienende  tot 
antwoord  op  den  haren.  b.  34-p.  397  (7e) 

Brief  van  de  Staten  aan  Henric  de  vierde  zijnde  een  pro- 
vifioncle  antwoord  op  de  propofïtie  van  de  Heer  van 
Buzanval.  b.  34.  p.  400  (78)  en  aan  Elifabeth  wegens 
de  noden  van  het  Koningrijk  van  Vrankrijk.  p.  491 
(49)  en  aan  de  byfondere  Raden  van  de  Koninginne. 

P-4°2(79)  .    .     , 
Brief  van  de  Koning  van  Spanjen  aan  de  Raden  van  Bra- 

band  wegens  het  voornemen  dat  hy  hadde  om  fijn 
Dochter  aan  Albertus  uit  te  houwelijken.  b.  34. 

p.  430  (81)  en  van  denPrirtce  van  Spanjen  aan  de  Sta- ten van  B  raband.  ibid . 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten  en 
waar  over. b.  ̂ 5.  p.  412,  ($) 

Brief  van  de  GcTanten  der  Staten  in  Vrankrijk  aan  de  Sta- 
ten en  waar  over.  b.  ̂9.  p.  414(5) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  de  Staten  Generaal  en 

waar  over.  b.  2  f.  p.  415  (6)  en  aan  Oldenbarnevelt. 

P'4*6(6)  .   .    t 

Brief  van  Prince  Maurits  aan  Cefar  d'Efte  waar  m  hy  hem 

alle  by  Mant  aanbied,  indien  hy  wilde  oorlogen  regens 
den  Paus. b.j$-P  4*3(io)        .    ..  XT  d. 

Brief  van  Cornelis  Aarflèns  aan  de  Hoeren  van  Naflau 

en  Oldenbarnevelt  gcfanten  der  Staten  in  Vrankrijk. 

Brief  van 'de  gefanten  der  Staten  uit  Engeland  aan  hare Principalen,  b.  30.  p.  440(16) 

Brief  (troofl)  van  de  Patriarch  van  Conftantinopolen  aan 

deHeervanNoordwijk.b.  3f.p.  442(17)        . 

Brief  van  Henric  de  vierde  tot  verfekennge  van  de  Ge- 

reformeerde in  Vrankrijk  na  de  gemaakte  Vrede  met 

Spanjen.  b.  jjVp.  4fo  (24)  en  het  onderhout  va
n  de 

PaftoorsénProfelioren  in  de  Theologie.  p.4P  (2-5) 
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p.  46Ó  (36)  en  aan  de  Staten  van  B ra- 

de felvc.  b.  3J. band.  p.  467. 

Brief  van  Uitfchrijvingc  van  den  Eerts'-HcrtoeAlbcrtui 

"ntr?dderKÖdrC  ̂ ^  '  om  *^SZ 

tn'Sm^^^r*  SUtCn  **«*«***  Provin- 

d   Aöó  f  RW0"0"  5'ncGo^erncmcnt   te  begeven. l,<tl  (i8)    "  Van  d,C  Statcn  dcr  Nederlanden  aan  de 
fijde  des  Komngs  ten  felven  einde.  ibid. 

Brief  van  den  Prince  van  Spanjen  aan  Albertus  waar  by hy  hem  het  overlijden  van  fijn  Vader  bekent  maakt b.  35.  p.  470  (39) 

Brief  van  Willem  van  Naflau  aan  Oldenbarnevelt  over 
de  faken  van  het  Land  van  Cleef  en  Gulich.  b.  ff. 

p.  48 1(47)  
" Brict  van  Anthonis  Duik  aan  Oldenbarnevelt  aangaan- 

de den  toeftant  van  het  Leger  der  Staten,  b.  35.  p  482 

(4°) Brief  van  den  Admirant  van  Arragon  aan  den  Raad  van 
Gulich  tot  vcrlchoningc  van  het  moordadig  ombren- 

gen van  den  Graaf  vanden  Broek  b.  3  f.  p.  485  (f0)  en 
aan  de  Wethouders  van  Wcfel  met  grote  btdreigingc, 

om  de  oeffeninge  van  de  Roomfc  Godsdienft  opent* lijk  in  hare  Stad  toetelaten.p.493(36) 
Brief  van  Maurits  aan  de  Wethouders  van  Wcfel  in  wel- 

ke hy  haar  fijne  hulpe  aanbiet  tegens  den  Admirant  van Arragon.b.3f.p.49  5(57) 

BriefvanJanvanHetteren  aan  de  Schouten  van  de  Velu- 
we  tot  opbrengingevandc  Contributien.  b-  3C.p.49f 

(48)  *      ' Brief  van  de  Wethouders  van  Geneven  aan  Oldenbarne- 
velt ,  verfoekende  affiftentie  tegens  die  van  Savoyen. 

b.  3  f- P-  497  (f9) 
Brief  van  Arent  van  Duivenvoorde  Gouverneur  van 

Schenckenfchans  aan  de  Staten  van  Gelderland,  we- 
gens de  fchade  door  den  Ysgang  aan  de  Fortifica- 

tie gefchiedt,  en  van  het  voornemen  der  Vyanden 
tegens  de  Betuwe  en  's  Gravenweert.  b.  36.  p.  p? 
(jo) Brief  van  den  Admirant  van  Arragon  aande  Gravinne 
vanMeurs,  om  de  herftellinge  van  de  Roomfe  Gods- 

dienft in  die  Staden  het  ganfche  Graaffchap.'b.  36. 
p.  fZ9  (u)  en  van  den  Gouverneur  van  Rhijnberk 
ten  felven  einde.  ibid. 

Brief  van  Caron  aan  Robert  Cecil  wegens  de  Vrede  han- 
delinge  tuflehen  Spanjen  en  Engeland,  b.  36.  p.  530 
(1 1)  en  aan  Oldenbarnevelt  aangaande  het  misnoegen 
der  Koninginne  over  de  trage  bctalinge  der  Staten, 
p.  5-31(12) 

Brief  van  Maurits  aan  Oldenbarnevelt  wegens  den  toe- 
ftant van  het  Leger  en  voorneuen  der  Vyanden.  b.36. 

P-  532  (13) 
Brief  van  Hohenlo  aan  Oldenbarnevelt  wegens  de  faken 

vanEmbden.b.  gé.  p.  3^4(16) 

Brief  van  Jan  van  Santen  aan  Oldenbarnevelt  over  ver- 
fcheidene faken  takende  de  toeruftinge  tegens  Spanjen. 

b.  36.  p.  544(23)  t  . 
Brief  van  Maurits  aan  Oldenbarnevelt  wegens  de  lich- 

tinge  van  duifent  Ruiters  door  de  Soon  van  Hohenlo. 

b.  36.  p.  5-47  (26)  en  van  Jan  van  Naflau  aan  denfelven. 
p.  f48  (zój  en  van  Maurits  aan  denfelven  wegensde 
waarfchouwinge  hem  gedaan  van  het  voornemen  der 
Vyanden.  p.  5-5-1  (29) 

Brief  van  Caron  aan  Oldenbarnevelt  wegens  fijn  weder- 

varen met  den  groot  Threibrier  van  Engeland,  b.  36. 
p.  ffj(jo) 

Brief  van  Maurits  aan  Oldenbarnevelt  en  waar  over.  b.  36. 
P-  f  n(j!) 

Brief  van  Anthonis  Duik  aan  Oldenbarnevelt  wegens 

de  gelegentheid  van  het  Leger  der  Vyanden.  b.  36. 

Brief  van  Maurits  aan  Oldenbarnevelt  over  de  gelegent- 

heid van  het  Leger  der  Duitfe  voor  Rees.  b.  36.  p.  f  5-7 (34) 

Brief  van  Caron  aan  Oldenbarnevelt  wegens  het  d 

£  luk'e 
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liikfip  gepaflèerde  in  het  Hof  van  de  .Koninginne  van  I 

Engeland,  b.  jó.  p.  fóo(jó)  en  aangaande  de  Gal- 1 
leyen  toegeruft  door  Frederic  Spinola.,  b.  36.  p.  f64 

Brief  van  den  Admiraal  van  der  Does  aan  de  Staten  we- 
gens het  wedervaren  en  den  toefïant  van  haar  Vloot 

onder  der  Canarife  Eilanden-  b.  36.  p.  f68  (42) 

Brief  van  de  Staten  G eneraal  aan  hare  gefanten  in  Dene- 
marken, b.  56.  p.  j7j  (47J  en  aan  de  Anfle  Steden. 

P-  T74  (48) 
Brief  van  Chriftiaan  de  vierde  Koning  van  Denemarken 

aan  de  Staten  Generaal,  b.  36.  p.  57  f  (49)  en  van  de  Ko- 
ninginne. p.  576* 

Brief  van  de  Commiflariflen  des  Keifersaan  de  Staten  tot 
vorderinge  van  de  Vreedehandel.  b.  36.  p.  f80  (53) 
tweede  Brief.  p.  f82  f  5) 

Brief  van  de  Staten  aan  de  Koninginne  van  Engeland 

over  de  Vredehandelinge  waar  toefy  door  Albertus  ver- 
focht  wierdt.  b.  36.  p.  f84  (f7) 

Brief  van  Henric  de  vierde  aan  Oldenbarncvelt  wegens 
de  te  rugkomfte  van  Frederic  Henric.  p.  36.  p.  786 

,    (58) 
Brief  van  Edmont  aan  Oldenbarnevelt  tot  recommanda- 

tie van  den  Luitenant  van  Capitein  Formanton.  b.  57. 
p  616(15) 

Brief  van  een  Vriendtaan  de  Heer  Gilpijn  over  den  Vre- 
dehandel tufTchen  Spanjen  en  Engeland,  b.37.  p.6i7 

(16; 
Brief  van  de  Staten  aan  de  Koninginne  van  Engeland  om 

haar  af  te  bidden  de  Vredehandelinge  met  Spanjen. 
b.37.p.5i9(i7) 

Brief  van  Albertus  aan  EHfabeth  om  haar  onder  den 
fchijn  van  den  Vredehandelinge  in  devotie  te  houden. 
b.$7.p-:Ti9(i7) 

Brief  van  Caron  aan  de  Staten  over  verfcheidene faken. 
b.  $7- P«  £i9 (i/) 

Brief  van  "Uitenbogaart  aangaande  de  gelegentheid  van de  flach  van  Vlaanderen,  b.  37.p.  656  (44) 
Brief  van  Jacob  van  den  Einde  aan  de  Raden  van  Staten 

van  Holland  wegens  de  bewaringe  van  den  gevangenen 
Admirant  van  Arragon. b.  $7.  p,  6 f 8 (+  f ) 

Brief  van  Caron  uit  Engeland  wegens  de  vereeringen 
die  de  gefanten  van  den  Koning  van  Marocco  mede 

brachten  voor  de  Koninginne.  b.  37.  p.6$-o(46)  ■ 
Brief  van  de  Staten  aan  de  Koninginne  van  Engeland  haar 

geluk  wenfehende  met  de.komft  der  gefanten  uit  Bar- 
barien.  b.  37.  p.  660  (47) 

Brief  van  den  Ambaiïadeur  Aarflènsaan  de  Staten  Gene- 
neraal over  verfcheidene  laken  in  Vrankrijk  voorge- 

vallen, b.  $7*P-  662  (48) 

Brief  van  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de  Staten  Ge- 
neraal, wegens  het  misverftand  en  de  onecnigheid 

die  fy  meende  dat  tufTchen  defelve  was.  b.  $7.p.66f 
(fO  i 

Brief  van  de  Staten  Generaal  aan  de  Koninginne  van 

Engeland ,  dienende  tot  een  antwoord  op  de  propo- 
(itierandeHeer  Gilpyn.b.  57*P-668(52) 

Brief  van  fondatievan  de  Goederen  van  Pè  gegeven  door 

Albertus  aan  de  Kerk  van  s'Goedele  te  BrufTel  om  Ziel- 
miflèn  te  doen  voor  lijnen  overledenen  Broeder  Er- 
neftus.b.  37- p- 675(^5) 

Brief    van    Oldenbarnevelt  uit  Ooftende  wegens   de 

fchade  aldaar  gefchiedt  door  het  water.  b.  37.  p.  684 (64) 

Brief  van  Francois  de  Provence  aan  fijn  Broeder  Adolf. 
b.  37.  p.  689  (68) 

Bulle  van  Paulus  de  vierde  tot  vaftftellinge  en  verkiefinge 

der  BifTchoppen  en  Bisdommen  in  Nederland,  b.  J. 
P-24U7) 

Bulle  van  Paus  de  vijfde  waar  door  hy  de  Koninginne  van 
Engeland  in  den  ban  doedt ,  wordt  te  Romen  afgele- 
fen.b.  f.p-271  (19O 

Bulle  de    Cana   Domini  wat  die  dicteert,  b.  f.  p.  287 
(207) 

Bulle  van  Grcgorius  de  dertiende  gegeven  aan  Don  Jan. 
b.  i2.p.9?f(»4) 

Bulle  van  Clemens  de  achtfle  tot  Abfolutie  van  Henric 
de  vierde. 

C. 

Ommiflie  van  den  Hertog  van  Alba  om  te  we- 
fen  Capitein  Generaal  over  het  Krijgsvolk 
in  de  Nederlanden  is  feer  breet.  b.  4.  p.  1 82 
(129) 

Commiflie  by  welke  den  Hertog  van  Alba  ge- 
fielt  wordt  tot  Gouverneur  Generaal  derNederlanden. b.  4.  p.  187(13  j) 

Commiflie  door  den  Prince  van  Oranjen  gegeven  aan 
lijn  Broeder  Graaf  Lodewyk.  b.  4.  p.  2  3  5  ( 1 6  5-) 

Commiflie  op  Sonoy  door  den  Prince  van  Oranjen  gege- 
ven om  in  Hollanden  het  Sticht  van  Uitrecht  dé  con- 

tributien  te  collederen. b.  f.  p.  3 12  (224) 
Commiflie  door  den  Prince  van  Oranjen  gegeven  aan 

de  Heer  vanLumbresals  Admiraal  ter  Zee.  b.  5.  p.  323 

Commiflie  voor  Sonoy  om  te  wefen  Luitenant  Gene- 
raal in  het  Noorder  quartier.b.  6.p.  575  (272) 

Commiflie  van  den  Prince  van  Oranjen  aan  den  Grave 
van  der  Markt  tot  het  Gouvernement  van  Holland» b.  6. p.  589(283) 

Commiflie  van  de  Staten  van  Holland  voor  Jan  van  Vliet 
en  Reinier  Cantom  den  Oorlog  in  het  Noorderquartier te  beleiden.  b.  6.  p.  413  (302) 

Commiflie  van  den  Prince  van  Oranjen  op  Jan  de  Vos  en 
Pieter  Torqueau  om  den  aanflag  op  het  Cafleel  van 

Antwerpen  te  helpen  beleiden.  b,  7.  p.  483  (~) 
Commiflie  door  Sonoy  gegeven  aan  de  nevens  hem  ge- 

fielde Commiflarifen  om  de  gevangene  vagebonden. 
in  het  Noorderquartier  te  verhamineren.  b.8.p.  624 
(ioé) 

Commiflie  van  den  Prince  van  Oranjen  op  Sonoy  om  de 
Bourtang  en  Coeverden  te  befetten  en  te  fortificeren. 
b.  14.  p.  170(188) 

Commiflie  van  Philips  om  de  Engelfe  Schepen  te  arreftc- ren.b.2o.p.622(53) 

Commiflie  voor  fijn  Excellentie  Maurits  als  Gouverneur 
van  Holland  en  Zeland.  b.  2o.  p.  664  (6  f) 

Commiflie  voor  Lycefter  als  Gouverneur  der  Nederlan- 
den.b.  21.  p.  687(6) 

Commiflie  op  Sonoy  om  fich  van  Embden  te  verfekeren, 
b.  2i.p.69f  (12) 

Commiflie  op  Jan  van  Oldenbarnevelt  als  Advocaat  van 
Holland,  b.  21.  p.  700  (16) 

Commiflie  van  Lycefler  op  Couway  om  te  wefen  Admi- 
raal over  het  Vlaamfe  quartier .  b.  2 i«  p.78  $  (7  f ) 

Commiflie  van  de  Staten  van  Holland  op  fijn  Excellentie 
Maurits  om  de  gerefene  onruften  tot  Medenblik  by  te 
leggen, b.  24. p.  192  (?2) 

Commiflie  van  de  Staten  Generaal  op  fijn  Excellentie 
Maurits  om  te  zijn  Gouverneur  van  Gelderland,  b.  27. 

P-fïf 
Commiflie  van  Henric  de  vierde  op  den  Hertog  vanBouil- 

lon  om  den  Oorlog  te  voeren  tegen  de  Landenvan  den 
Koning  van  Spanjen.  b.  5 1 .  p.  847  (5  f) 

Commiflie  op  Willem  van  Naflau  tot  het  Gouvernement 
Groeningen  en  d'Omlanden.  b.  $2.p.  1  f4  (12  f) 

Commiflie  door  den  Prince  van  Oranjen  gegeven  aan  Jb- hanBafius.b.  33  p.  236(57) 

Concept  voorgeftelt  byeenige  teBolswaertom  verande- 
ringe  te  maken  in  de  verkiefinge  van  de  Magiftraat. 
b.  3$.  p.  281(99) 

Concept  van  de  Heer  Voet  om  de  Brieven  van  de  Koning 
en  Koninginne  van  Denemerken  te  beantwoorden. 
b.  36.  p.  f66  (49) 

Conditien  op  welke  eenige  Nederlanders  binnen  Rot- 
terdam prefenferen  fekere penningen  tot  voorflantvan 

het  Vaderland  op  te  brengen,  b.  7.  p.  508  (2  5-) 
Conditien  op  welke  he  t  Cafleel  Vredenburg  door  de 
Spanjaarden  verlaten  en  aan  Boflu  overgegeven  is.  b.10. 
p.  781  (218) 

Conditien  op  welke  Boflu  het  Cafleel  Vredenburg  gege- 
ven heeft  in  de  bewaringe  van  de  Burgeren  vanUit- 

recht.b.  10.  p.  781  (219) 

Conditien  op  welke  Hui  bert  Duifhuis  door  den  Raad 
van  Uitrecht  aangenomen  wordt  tot  Predicant  in  de 

S. Jacobs 



van  de  AÜTHENT 
S.  Jacobs  Kerke.  b.  14.  p.  166  (185) 

Conditien  op  welke  Schenk  de  fijdeder  Spanjaarden  ver- 
laten en  die  der  Staten  aangenomen  heeft.  b.  20.  p.  Czi 

( '4) 
Conditien  op  welke  de  Hertog  van  Mercure  fich  met 

den  Koning  Henric  de  vierde  verfoent  en  aan  den  fel  ven 
Nantescn  eenige  andere  Steden  in  Bretaigne  overgege- 

ven heeft.  b.  3  f.  p.  43^(12) 
Conditicn  door  den  Paus  voorgeftelt  aan  de  gefanten 

van  Koning  Henric  de  vierde  zijn  feer  harde.  b.  $2. 
p.  109.(86) 

Contract  tufichen  de  Spanjaarden  en  Duitfc  op  het  Caftcel 
van  Antwerpen,  b.  o.p.  728  (180) 

Contracten  tufichen  Anjou  en  de  gedeputeerde  van  de 
Staten  Generaal  gefloten  tot  Plcfiïs.b.  17.  p.  504(9) 

Credentie  door  de  Koninginne  van  Engeland  gegeven  aan 
de  Heer  Herbert  zijnde  haar  afgefant  by  de  Staten  der 
verenichdeprovintien.  b.  24.  p.  131  (91) 

Credentie  van  de  gefanten  der  Staten  aan  de  Koninginne 
van  Engeland,  b.  24.  p.  1 5-4  (5)  andere  credentie  voor 
defelve.  b.  26.  p#42j-  (/o) 

Credentie  voor  de  afgefondene  van  de  bevelhebbercn  bin- 
nen Rhijnbcrkaandc  StatenvanHolland.b.26.p.475" 

(f*) 

Credentie  van  den  Raad  van  State  aan  de  "Wethouders  van 
Hoorn  voorde  Heer  CafènbrootenUittenbogaerten 
Ambrofius,  om  te  handelen  in  de  fake  van  Cornelis 
Wiggertfz.  b.  52.  p.  182  (64)  en  voor  Cafenbroot  en 
Heflelsten  fel  ven  einde.  p.  84  (65) 

Credentie  van  de  Heer  Buzanval  overgelevert  aan  de  Sta- 
ten Generaal,  b.  £3.  p.  214  (41) 

Credentie  voor  Paulus  Dialijn  gefant  van  den  Koning 
van  Polen  aan  de   Staten  Generaal,  b  34.  p*  33 j 
U9) 

Credentie  van  Oldenbarnevelt  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits  verleent  door  de  Staten  Generaal,  b.  56.  p.  536 
f"7) 

Credentie  van  de  gecommitteerde  Raden  aan  de  Staten 
van  de  particuliere  provintien.  b.  37.  p.  685  (6  f) 

D. 

Ebat  der  Staten  van  Uitrecht  tegens  de  Arti- 
culen  der  Doleantie  door  fommige  uit  de 
Edelen  en  Ridderfchap  aan  den  Grave 
van  Maurits  over  gegeven,  b.  24.  p.  16} 
(19) 

Declaratie  uitgegeven  door  Don  Jan ,  waarom  hy  den 
Oorlog  tegens  de  Staten  Generaal  aanneemt,  b.  12. 

Declaratie  van  Imbife  waarom  hy  de  Wet  tot  Gent  bui- 
tens tijdsverfet  hadde.  b.  13. p.  84(126) 

Declaratie  van  Don  Antonio  waarom  hy  den  Oorlog  te- 
gens den  Koning  van  Spanjen  continueert,  b.  17.  p.  522 

(23) 
Declaratie  van  Henric  de  derde  van  fijnen  wille  na  fijn 

Vlucht  uitParys.  b.  24.  p.  27  3  (90) 
Declaratie  uitgegeven  door  den  Hertog  van  Meyne  ,  om 

te  treden  tot  de  verkiefinge  vaneenen  nieuwen  Koning 
en  Henric  de  vierde  van  de  Kroone  te  veTfteken.b,  $0. 
p.  669(1) 

Declaratie  van  Henric  de  vierde  tegens  die  van  Mey- 

ne, verbiedende  de  famenkomfte  te  Parys  en  ver- 
klarende alle  die  daar  verfchijnen  fchuldig  aan  het 

Crimen  UfaMajejiaüs.  b.  $o.p.  68 1  (il) 

Declaratie  op  welke  Elifabet  een  Vloot  Schepen  afveer- 

digt  tegens  het  geweld  van  den  Koning  van  Spanjen. 
b.  3  3.  p.  206(35) 

Decreten  van  het  Concilie  van  Trenten  worden  gepubli- 
ceert,  en  naderhand  gedrukt,  b.  I.p.29(2i) 

Deductie  (eerfte  en  tweede)  door  de  dolerende  Edelen  van 

Uitrecht  aan  den  Grave  vanMeurs  overgelevert  verha- 

lende-de  redenen  van  alle  deontftanegefchillen.  b.  24. 

-  p.iéS(T4)  ,  j   rl       ■ 
Dingtale  gehouden  tot  Middelburg  over  de  fake  van

  lres- 
long.b.20.p.  f7f  (..(16..) 

Difcours  door  den  Prince  van  Oranjen  gemaakt  beroeren- 
de den  ftaat  des  Lands  en  deremedien  om  het  felvein 

IKE    BEWYSEN. rufttehelpen.b.  j.p.iji  (?2) 
deluiidel.b.7.p.5j7(4v) 

Difcours  wat  de  Engeland  te  verwachten  hadde  van  de 
•    Vrede  met  Spanjen  wordt  aan  de  Koninginne  .11  han- den gegeven,  b.  23.  p.  35  (24) 
Dilcourien  m  den  Jaarc  1  j66  onder  het  Volk  gcflrooit vvaar  by  onderfocht  wordt  of  het  beter  was  de  inquiliriè tonder  oproer  fijnen  voortgank  te  laten  hebben  ,  dan 

ot  men  delelve  met  geweld  weerenen  tegenllunzou- 
de.b.  3.  p.  129(91) 

Difputatie  tufichen  eenige  Catholijkcncn  Gereformeerde 
tot  Haarlem,  wordt  verboden  om  de  al  te  grootc  toe- loop van  Volk.  b.  2 .  p.  1 08  (76J 

Difputatie  tufichen  de  Luthcrfe  en  Gereformeerde  tot 
Antwerpen  gehouden  maar  te  vergeefs,  b.  j.  p.  142 (100) 

Difputatie  tufichenCoornhart, Arnoldus  Comelii  en  Don- 
teklok  aangaande  de  Merktekenen  van  de  fichtbare Kerke.  b.  ij.p.  23(82 

Difputatie  tufichen  de  Gereformeerde  en  Mcnnoniticn 
tot  Embden  gehouden  met  toeftaan  van  de  Gravejo- han.b.  i^.p.  if  (81) 

Difputatie  tufichen  Saravia  en  Coornhart  over  de  Cate- 
chifmus gehouden  in  den  Hage.b.  18^.405-  (36) 

Difputatie  met  toeftaan  van  de  gedeputeerde  Staten  van 
Vrieiland  tufichen   Ruardus  Acronius  en  Picter  van 

Leeuwaarden  Leeracr  derMennoniten  gehouden  bin- 
nen Leeuwaerden,  b.  3  3.  p.  244.  (63) 

Doleantie  door  de  gevluchte  Nederlanders  gedaan  op  den 
Rijxdag  tot  Spier.  b.  f.  p.  1 16  ( 228) 

Doleantie  by  de  Edelen  van  Holland  overgelevert  aan  den 
Prince  van  Oranjen  tegens  het  quaad  voornemen  der 

Steden  van  Holland.  b.7.p.  5-71  (70) 
Duplijc  van  de  Staten  van  Uitrecht  op  de  replijc  van  den 

Procureur  Generaal,  b»  f.  p.  294  (211) 
Duplijc  van  de  Wethouders  van  Uitrecht  opdeneiich 

van  den  Procureur  Generaal  tegens  haar  aan  den  Bloed 
Raad  overgegeven,  b.  f.  p.  $06  (220) 

E. 
fó  Ditt  van  Henric  de  dei  de  roerende  de  bevre- 

diginge   van   de  onruften.   b.  9.  p.  63  J 
(14S) 

Edict  (eeuwig)  wordt  gemaakt  en  gepublicecrt. 
b.  10.  p.  786(222) 

Edict  van  den  Ceurvorft  van  Ceulen  waar  by  hy  de  ocfTe- 
ninge  van  de  GereformeerdeReligiein  fijn  Aartsbisdom 
toelaat,  b.  18.  p.  360  (<) 

Edict  van  Henric  de  derde  tot  verfekeringe  van  de  Room- 
fe  Religie  en  uitroejingc  der  Hugenoten,  b.  24.  p.joS («17) 

Edict  van.Henric  de  vierde  by  welk  hy  die  van  Mcaux  alle 
hare  voorgaande  misdaden  vergeeft,  b.  30:  p.  769 (73) 

Edict  van  Henric  de  vierde  waar  door  hy  den  Oorlog  ver- 
klaart tegens  Spanjen.  b.  32.  p-4(i) 

Edict  van  Henrie  de  vierde  tot  verièkcringe  der  Gere- 
formeerde word  niet  fonder  veel  tegcnflribbelcns  in  het 

Parlament  van  Parys  bewilligt,geregifireert  en  verkon- 
digt, b.  $6. p.  f9f(6"5)  •  .     . 

Eed  (nieuwen)  maakt  fo  groot  een  beroerte  in  den 

Bolch  onder  het  Volk  dat  het  van  nieuws  al  de  over- 
geblevene Beelden  enz.  rafeert  en  vernielt,  b.  3.p.  151 (i°6) 

Eed  die  alle  de  Officieren  in  de  Nederlanden  door  lalt 
van  DucDalba  moeten  doen. b.  f .  p.  ?i6(i28) 

Eedtedocnbydeingefetenevan  Holland  dat  fyden  Ko- 

"  ning  onder  den  Prince  van  Oranjen  zullen  getrouw  zijn 
enz.b.ó.p.  $61  (:.84)         ' 

Eed  die  de  uitgewekene  uit  kracht  van  de  generale  \  rc- 

dehandeling 'inkomende,  gehouden  zijn tedorn.b.9. 

Eed   van  den  Hertog  van  Aarfchot  aan  den  Koning  als 

"  Commandeur  van  het  Cafleel  van  Antwerpen,  b.  10. p.8or(2$6)  . 

Eed  van  den  Eerts-HertogMathias.b.i.v  0.9311 10
) 
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B    L    A    D-W    Y    S    E    R 

Eed  te  doen  door  het  Volckop  dentoondag  wanneer  fy  '  Inftruaie  des  Konings  voor  de  Baron  van  Seiles.b.ii, 
komen  om  de  Inquifitie  en  de  uitvoeringe  van  de  felvc  te 
fien.b.  ?.p.  119(8 j) 

Eed  van  den  Prince  van  Oranjen  als  Particulier  Gouver- 
■  neur  van  Braband.  b.  12. p.  930.  en  als  Luitenant  van 
den  Erts-Hertog,  p.  9?  1(10) 

Eed  beraamt  door  de  Staten  Generaal  om  gedaan  te  wor- 

"  den  by  de  Raad  van  State  wegens  de  Koninginne  van Engeland,  b.  12.  p.  631  (n) 
Eed  door  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  gedaan  aan 

den  Prince  van  Oranjen  by  de  opdracht  van  deSouve- 
rainiteit.b.  if.  p.  18 5 (200) 

Eed  door  den  Prince  van  Oranjen  gedaan  aan  de  Staten 

van  Holland  en  Zeland  op  het  aanvaarden  van  de  Sou- 
verainiteit.  b.  1  f .  p-  1 8  f  (200) 

Eedby  welke  den  Koningvan  Spanjen  afgefworen  wort. 
b.  ió.  p.  280  (38) 

Eed  van  Lycefter  b.  »•  p.  690  (8) 

Eed  uit  laft  van  de  G  rave  van  Meurs  gedaan  door  de  Bor- 
gers van  Uitrecht,  b  2i.p.7$4(J9) 

Eed  geconcipieert  by  de  Staten  van  Holland  en  Zeland , 
,  te  doen  door  de  Colonellen  enz.  (taande  onder  het 

Gouvernement  van  fijn  Excellentie  vanNafiau.b.22. 
p.  894(30) 

Eed  door  Sonoy  aan  Lycefter  gedaan,  b.  22.  p.  904 (37) 

Eed  van  de  Heer  Willugbi  als  Luitenant  over  het  fecoers 
der  Koninginne  van  Engeland,  b.  23.  p,  143  (99) 

Eed  van  den  Raad  van  State  na  het  vertrek  van  Lycefter. 
b.  24. p.  240  (67) 

Eed  van  den  Prince  van  Spanjen  op  de  overdracht  der  Ne- 
derlanden aan  AlbertuS  en  Iiabella.  b.  3  f.  p,  44  f 

Ecdcn  van  Albertusen  de  Gedeputeerde  van  de  Neder- 
landfe  Provintien  worden  ten  weder  rijden  gedaan. 
b.n-P- 466(S7; 

Eed  door  de  Erts-Hertogen  gedaanaan  die  van  Antwer- 

pen, b.  56.  p.  f79  (42)  en  van  de  Mag  iftraat  van  Ant- 
werpen aan  de  Erts-Hertogen,  ibid. 

Eeden  te  doen  by  de  Hertogen  van  Braband.  b.  17- p.  298(4) 

Eifch  door  den  Procureur  Generaal  tegens  de  Staten 

"  van  Uitrecht  aan  den  Bloed  Raad  overgeven,  b.  5. 
p.  290  (209) 

Extracl  nopende  het  Articul  van  het  Heilige  Avondmaal 

tuffchen  de  Keurvorften  des  Rijkste  Naumburgbeilo- 
ten,  wordt  aan  de  Gereformeerde  overgefonden.  b.  3 . 
p,  126  (84) 

ï. 
N formatie  genomen  door  de  Heeren  Staten 

Generaal  wegens  de  toeruftinge  van  den 
Koning  van  Spanjen  te  water.  b.  3  J.p.247 
6  f) 

Inftruclie  derlnquifiteurs  in  datoden 8Novem- 
ber  15  f  f.  wordt  feer  wijt  en  breet  onder  het  Volck 
verfpreit  b.  i.p.  if  (n) 

Inftruclie  voor  de  Provinciale  Hoven  enz.  hoe  fy  by  proyi- 
fie  zoude  procederen  tegens  die  gene  die  onder  fchijn 

van  Religie  in  de  Nederlanden  beroerten  hadden  ge- 
maakt, b.  3.  p.  171  (121) 

Inftruclie  door  Duc  d'Alba  aan  den  BifTchop  van  Leeu- 
warden gegeven,  b.  5.  p.  264  ( 1 89) 

Inftruclie  voórSonoy,van  der  Meeren  en  1'Efclufe  om  we 

p.  939(16) 
Inftruclie  voor  Paulus  Buis  Advocaat  van  den  Lande 

van  Holland,  b.  1  3-p.2i  (81) 
Inftruclie  voor  den  gefanten  der  Staten  tot  Ceulen  aan- 

gaande de  Articulen  van  de  Vreede  enverfoeninge  met den  Koning,  b.  13.  p.  j 08  (144) 
Inftruclie  ontworpen  by  de  Gedeputeerde  van  de  Staten 

Generaal  om  aan  hare  Principalen  te  communiceren» 
b.i4.p.if7(i76) 

Inftruclie  voor  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal 
opde  Rijxdagte  Augsburg.  b.  i7.p.  324  (24; 

Inftruclie  van  de  Staten  Generaal  voor  Maurits  en  den Raad  van  State.  b.  1 9  p.  4  f7  ( f) 

Inftruclien  voor  Gryfe  en  Ortel  by  deConinginne  van  En- 
geland, b.  19 p. 482...  (23...) 

Inftruclie  voor  de  Heer  Caluaertaan  den  Koning  van  Na- 
varre  en  Prince  van  Conde.  b.  19.  p.  537(61) 

Inftruclie  voor  JacobS  weriuS)  door  die  van  Antwerpen 
aan  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  gefonden.  b.  20* 
P*  601(37) 

Inftruclie  voor  de  Gedeputeerde  van  Antwerpen  aan  fijn Excellentie  om  den  nood  der  Stad  bekent  te  maken. b.  20.  p.  603(38) 

Inftruclie  voor  den  Grave  van  Meurs  als  Stadhouder  van 

het  Land  van  Uitrecht,  b.  20.  p.  628  ("§7) 
Inftruclie  voor  Mauritius  om  Lycefter  te  verwelkomen. b.  2op.  66  <;  (tff) 

Inftruclie  voorden  Raad  van  State  ingeftelt  door  Lycefter. b.2i.p.  688(7) 

Inftruclie  voor  Jan  van  Oldenbarnevelt  als  Advocaat  van 
Holland,  b.  2i.p.  700(16) 

Inftruclie  voor  Willem  van  Suilen  en  Francois  Franken 
aan  Lycefter  en  den  Raad  van  State  om  den  Handel 
van  Paret  en  Rijngout  bekent  temaken.b.2i.p.7f£ 

(rr; 
Inftruclien  door  de  Wethouders  van  Uitrecht  gegeven, 

aan  Philips  Rattaller ,  om  te  vertonen  aan  de  Konin- 
ginne van  Engeland  en  Lycefter.  b.  22  p,  860  (6) 

Inftruclie  voor  Jafper  van  Poelgeeft  omte  wefen  overfte 
over  deWaartgelders.  b;  22.  p. 881  (20) 

Inftruclie  voor  de  Gecommitteerde  van  fijn  Excellentie 
van  Naflau  om  te  handelen  met  Sonoy.  b.  22.  p.  897 

Inftruaie  (fecrete)  van  den  Grave  van  Lycefter.  b.  22» 

£.907(38) 
Inftruclie  voor  de  Gecommitteerde  van  de  Staten  van 

Holland  gefonden  om  Lycefter  te  verwelkomen,  b.z$* p. 12.  (9) 

Inftruclie  voor  Bardefius  aan  de  Staten  van  Holland  door 
Lycefter  gegeven,  b.  23.  p.  3 1  ( 1 1) 

Inftruclie  voor  de  Gedeputeerde  van  Vriefland ,  Gelder- 
land en  Uitrecht  om  te  vertoonen  en  .voor  te  (tellen 

aan  de  Staten  vanHolland.b.  23^,43  (28) 
[  Inftruclie  voor  de  gedeputeerde  in  de  Staten  Generaal  om 

te  communiceren  met  hare  Principalen,  b.  23.  p.  n<$ 
(80) 

Inftruètie  een  en  andere  door  de  Staten  Generaal  mede 

gegeven   aan  hare  gefanten  in   Engeland,    b.    24. 
P-  If4(4; 

Inftruclie  door  de  Staten  Generaal  gearrefteert  voor  den 
Raad  van  State  na  het  vertrek  van  Lycefter.  b.  24. P- 238(60 

Inftruclie  voor  de  gedeputeerden  der  Kerken  die  na  Enge- land zouden  reilen,  b.  24.  p.  2  f  f .  (78) 

gens  den  Prince  van  Oranjert  te  verfoeken  aan  de  Conin-I  Inftruclie  voor  de  gefanten  der  Staten  na  Denemarken 
gen  van  Sweden  en  Denemarken,  b.  5.  p.  3  34  (242) 

Inftruclie  voor  Sonoy  door  den  Prince  van  Oranjen  gege- 
ven, wat  voor  te  houden  aan  veele  Edelen  en  andere  om 

geld  te  krijgen,  b.  6.p  362(162) 
Inftruclie  van  den  Heer  Sonoy  waar  na  fich  te  reguleren 

in  fijn  Luitenant  Generaalfchapin  het  Noorderquartier. 

b.6.p.375-(273)  "a Inftruclie  van  den  Prince  van  Oranjen  Voor  den  Grave 
van  der  Mark  tot  het  Gouvernement  van  Holland,  b.6. 

p.  399(284)  ■". Inftruclie  voor  Gabriel  de  Salafar  om  te  handelen  met  de 

Hoogduitfe  Colonellen.  b,  io.p.  812  (2,43) 

b.  24.  p.  296  (107) 

Inftruclien  door  de  Staten  van  Uitrecht  gegeven  aan  Meet- 
kerken,  door  haar,  na  de  Koninginne  Van  Engeland 
afgefonden.  b.  24.  p.  304  (114; 

Inftruclie  door  Koning  Henric  de  derde  gefonden  aan  de 
Stadhouders  van  fijne  Provintien  na  de  dood  van  de Guifes.  b.  2  f.  p.  370 (43) 

Inftruclie  voor  de  gefanten  der  Staten  by  de  Koninginne 
van  Engeland,  b.  26.  p.  4*5  (19) 

Inftruótie  van  de  Staten  van  Holland  voor  de  gecommit- 
teerde Raden.  b.  27.  p.  f06  (f2)  nader inOruclie  voor 

defelve.p.  5-09(12) 

In- 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 

Inftructie  voor  den  Hertog  van  Feria  om  de Ligeurs  te 
afiïfteren  in  de  verkiefingc  van  eenen  nieuwen  Koning. 
b.  30.  p.  074  (5) 

Inftruclie  van  de  Staten  Generaal  voor  de coinmifen  op 
de  tweede  tocht  na  de  Waygats.  b.  $2.  p  2 3  (1  y) 

Inftruclie  van  Henric  de  vierde  voor  de  Heer  du  Perron 

gaande  fijnent  wegen  na  Romen.  b.  $3.  p.  99  (78) 
Inftructie,  (nieuwe)  voor  de  generale  commiien  van  dc 

ConvojenenLicenten.  b.  34.  p.  391  (71) 
Inftruclie  voor  de  Heer  van  Brienen  by  de  Staten  van  Zc- 

land  om  ordre  te  ftellen  tegens  de  kncvelarijc  en  wreet- 
heid  der  vrybuiters.  b.  54.  p.  392  (7  $) 

Inftruclie  voor  de  afgefanten  vanden  Keurvorft  van  Ceu- 
len  by  de  Staten  Generaal ,  om  teverfoekenderelh- 
tutie  van  Rhijnberk.  b.  3  f.p.416  (7) 

Inftruclie  (fecrete)  voor  de  gcfanten  der  Staten  by  de  Ko- 
ninginne  van  Engeland  b.  3  5.  p.  478  (4$: ) 

Inftruótie  voor  de  Heeren  Voet  en  Sille  gcfanten  der 
Staten  by  den  Koning  van  Denemarken,   b.  36. 

P-  57o  (45') 
Inftruclie  voor  Francois  Aarflens  ordinaris  gedeputeerde 

der  Heeren  Staten  aan  het  Hof  van  Vrankrijk.  b.  36. 
P- 584  (f7) 

Inftruclie  der  Heeren  Staten  voor  TymonBarendfeom 
te  bevorderen  het  ontflag  der  gevangenen  tegens  den 
Admirant  van  Arragon.  b-  33.  p.  613  ( f7) 

Interpretatie  door  de  Heer  Willugby  gedaan  opdjne  uit- 
fpraak  in  de  fake  van  de  muitinerende  Soldaten  binnen 
Medenblik.  b.  14.  p.  2$  I  (60) 

Juftificatie  waarom  de  Raad  van  State  binnen  Bruflel  in 
verfekeringe  is  genomen,  b.  5».  p.  7 1 2  ( 1 69) 

Juftificatie  van  de  Staten  Generaal  uitgegeven  tegens 
Don  Jan.  b.  1  i.  p.  877  (289) 

Juftificatie  vanden  Grave  van  Solms  aangaande  het  over- 
geven van  Hülft.  b.  33. p-227  (ƒ1) 

K. 

Erkeuordeninge  gearreftcert  m  het  Sy- 
nodus  Nationaal  gehouden  in  den  Haag 
Anno  1  ƒ86,  b.  91. p.  79°  (79) 

Klachte  over'de  Vrybuiters  gedaan'aan  den Raad  van  State.  b.  34.  p.  395  (75) 

Kriigs  ordonantie  gemaakt  door  Lycefter.  b.  2 j.p.  677 

Krijgs  ordre  gemaakt  door  denAerts-Hcrtog  
Albertus. 

b.33»p»i9f*...(i7«»0 

L. 

kue  (Heilige)  in  Vrankrijk.  b.  19.  p.  <lif 

6  {60)  des  felfs  inhoud,  p.  539  (63)  wordt wederlegt.  p.  ƒ42.  (6  ƒ) 

Lijfte  hoe  en  waar  Lycefter  de  Engclfe  
in 

Guarnifocn  wil  gelecht  hebben,  b.  2
1. 

L/fteloo?  die  van  den  Bofch  
gefonden  aan  den  Eerrs- 

Hertoe  volgens  welke  fy  verfo
eken  dat  haar  eenige 

n^'Kr^ammoniric  mochtc
  toegefonden  wor- 

den.b.  37.  p.  609  (10) 

M. 

Andaat  van  KeiferRudolp
h  tegens  der  Sta- 

ten Oorlogfchepen  leggende  op
  de  Eems. 

M^ndament65nfet  tegenftaande 
 de  belofte 

■  -  M" ontmand  om  fe  Religie  meer  te  ver- 
*»3fêg&is£  Kv  £  ift  wordt  dat  alle  ballingen  en  ge- 

volgen, waar  by  beUltw^^;u70udenvei-trekken  op 

bandene  ff^^^^ft  te  worden', pcene  van  fonder  eenige  geiw
u  d 

kart grooteonfteltenilje.b. i  P- 63 (4
0  ^ 

fraaeurs  van  de  Sententie  u W£°f "     6o6  (8) 
van  Groeningen  ende  O^^tl^dcnian 

Memorie  door  den  Grave 
 van  der  wai*» 

den  Princc  van  Oranjen.  b.  6.  P; «  °  ̂  *  >>d  aan  dc  gc. 

Memorie  door  de  Koninginnc
van  Engeland  aan      b 

IKE    BEWYSEN. 
fanten  der  Staten  overgelevert  b.24.  p.  I  [6  (5)  en  van 
dc  Staten  Generaal  aan  Ortcl  om  aan  dc  Koninginne  te vertonen,  p.  1  ̂ 7  (-) 

Memorie  door  Sonoy  aan  de  Koninginne  van  Engeland 
overgegeven  aanwyiende  depojoSen  welke  hem  vol- 

gens het  gemaakte  accoord  niet  gehouden  wierden, b.  2r.  p.  283(9^) 

Memorie  van  het  gecnedc  Heeren  Cafcnbroot.U ittcn- 
bogaart  en  Ambrofius,  tot  Hoorn,  inde  fake  van 
Gornclls  Wiggcrtfz.  gebefoigoeciï  hebben  m  den 
Jarei  f95.  b.Q2.p.  83(6-1) 

Memorie  door  de  Heer  vanMclroyaandc  Staten  Gene- 
rial  overgegeven  rakende  den  Vredehandel  met  den 
Koning  van  Spanjen.b.  32.  p.  126(102) 

Memoricn  voor  de  gelanten  der  Staten  by  de  Koningin- 
ne van  Engeland,  b.  2  6.  p.  427  (10) 

Memorie  van  de  Staten  van  Hollanden  Zeland  waar  by 
fy  tonen  dat  fy  ,  in  de  (chuldcn  by  de  Staten  Generaal 
na  dc  Gentfe  Pacificatie  gemaakt,  niet  gehouden  zijn. 
b.28.p.  537  (-) 

Milfive  van  den  Hertog  van  Albawegcnsdeafïtellingen 
den  tienden  en  twintigften  penning  lic  Brief. van >    '  *  1  »        ViVLJ       11WIIVIVII       V_.ll      k   »    I1IIIC.UVII       l    VII  l(  INI        UV-       UIIVI* 

Moderatie  beftaande  in  ff.  Articulen  wordt  aan  dc 
Staten  van  Braband  gecommuniceert.  b.  2.  p.  64 

(4J-47) 

Bligatie  van  400000.  gepafieert  ten  behoeve 
van  die  van  Antwerpen,  door  den  groot 
Commandeur  en  van  hem  opgelicht  om 
de  Muitinatie  der  Spanjaarden  te  ftillcn. b.7-p-494(^) 

Oclroy  voor  die  van  Leiden  om  een  Uni- 
verfiteit  te  mogen  oprechten,  b. 8.  p.  ƒ94  (85) 

Oclroy  voor  de  Ridderfchap  en  Edelen  van  Holland  in 
hetftukvan  Breuken  endeliclen.  b.  30.  p.680  (f.) 

Ontfchuldiginge  door  de  gevluchte  Muitmakers  uit  Lei- 
den voor  die  geene  die  daarover  geexecuteert  waren  i 

ontdekt  het  geheim  van  dien  ganfehen  handel. b.23. 

p.  98.(67) 
Oordcel  der  Profeflbren  van  Leiden  over  het  gevoelen 

en  de  leere  van  Cornelis  Wiggerfe  ,  overgcfonden 

aan  de  Staten  van  Holland  en  Weft-Vrietland.  b.  J2. 

p.  76(48; 
Opdracht  der  Nederlanden  aan  Philips,  b.  1.  p.  5  (4) 
Orarievan  Aldegondeopde  Rijksdag  te  Worms.b.  il. 
p.9B   (27---)  .       ' 

Oratie  van  Leoninus  gedaan  inde  Vergadcnnge  vande 

Staten  Generaal ,  om  haar  te  bewegen  ordre  te  ftel- 

len  op  de  faken  der  Provintien.b.1 5.  p.  49(ioi) 

Oratie  van  Leoninus-'om  Lycefter  te  verwelkomen,  b.  2  r. 

Oratie  van  Bellicvre  voor  het  leven  van  Maria  Stuart. b.  27.  p.  936  (59)  _  .   ,r     ■     ■     1 

Oratie  van  de  gcfanten  der  Staten  voor  de  Konin
ginne 

van  Eneeland  en  haren  Raad.  b.  22.  p.  94S  (69) 

Oratie  vaW  Nederlandfe  gelanten  voor  de
n  Koning 

van  Schotland  over  de  pratende  van  den  Col
lonel  Stu- art. b.  2  5.p.  383  (51)  ...  .   1 

Oratie  van  lohannes  Cuchhnus  tot  inwe
nmgc  van  het 

Staten  Coïlepie  binnen  Leiden,  b.  29.  p.  650  ( \  ) 

Oratie  van  den  'Hertog  van  Feria  in  de  verg
adcnnge  van 

de  Staten  van  Vrankrijk.  b.  30. p. 08 f  (12)
 

i  Ora  ie  van  clen  Cardinaal  van  Praxed
ein  de  Staten  van 

'     Vrankrijk.  b.  jo.  p.  686  («3)  gevalt  den  Ufeeto  wel. 

OrPatfe8do(oVden  Poolfcn  Ambafladeur  gedaan  in
  de  ver- 

eadefmge  der  Staten  Generaal  om  
defcl vc  te  bewegen 

Lt  vereniging  met  den  Koning  van  
Spanjen.  1^7* 

OrtLtntii'^OO^dea  Prince  va
n  Oranjen  gemaakt  om 

oMe  Schepen  onderhouden  te 
 worden,  b.  y.p.3if '2?4)    .  „i-f  Kv  ̂ rn  Prince  van  Oranjen  na 

ÜE^gSlSSLlf  m  «or
denin  dc  Vóg Ordonantie  om  ond 



ringe  van  de  Staten  van  Holland,  in  de  beftieringe 
vandegemeene  Landsfaken.b.7. p.482  (7) 

Ordonantie  op  de  wacht  in  't  Noorderquartier  gemaakt 
doorSonoy.  b  8.  p.62i  (104)- 

Ordonantie  (nieuwe)  op  de  Oorloge  ter  Zee  en  Admi- 
raliteit gemaakt  door  den  Prince  van  Oranjen.  b.  9. 

p.70)-(ié4) 
Ordonantie  provifioneel  op  het  ftuk  van  de  Religions 

Vreede binnen  Antwerpen. b.  12. p.  974(11) 

Ordonantie  des  Konings  tot  ondcrhoudingc  van  de  pa- 
cificatie van  Gent  wordt  tot  Antwst^en  afgekondigt. 

'b.  i2.p.9j-o(if)  \ 
Ordonantie  ter  Zee  gemaakt  door  Pamyub.  iö.  p.  4°° 

B    L    A    D-W    Y    S    E    R Kerk  afvielen,  b.  1.  p.  13  (9) 

Ordonantie  van  de  Erf'raad  tot  Uitrécift.  b.  19^  461  Placcaat  door  de  Gouvernante  uitgegeven  om  de  be- 
($)  wordt  geapprobeert  van  de  Staten  vanTjïtrecht. 
p.  462(10) 

gie  tot  Leiden,  b.  29.  p.  647  ( 3  f)  en  voor  de  Studen- ten, p.  648  ($<) 
Ordonantie  door  Philips  op  het  geven  der  titulen  fo  in  het 

fchrij  ven  als  in  het  (preeken.  1  f95.  wordt  door  Alber- 
tu.>  afgekondigt  by  forme  van  Placcaat.  b.  33- P»  '73 ('  ) 

Ordonantie  van  het  Schoorfteen  geld  over  Hollanden 

"Weit -  Vriefland  ,  gemaakt  den  19.  September ,  1600. b.  37-  p-  98*  (64) 
Ordre  geftelt  op  het  byten  in  Waterland,  b.  8.p.  616 

(  01) 
Ordre  door  de  Staten  van  Holland  geftelt  op  de  Promo- 

tien  in  de  Univerfiteit  van  Leiden,  b.  29,  p.  6f8 

(42) Ordre  door  den  Raad  van  State  geftelt  opdelogeringe 
der  Soldaten  en  betalinge  van  de  Logys  gelden  in  de 
Frontier  Steden,  b. 3 2. p.  1  [2(12 j) 

P. Ardon  Generaal  over  de  troublen  der  Ne- 
derlanden, b.  f»  p.  ;  1  p  (2,30)  wordt  afgekon- 

digt. ibid.  wie  daar  buiten  gefloten  lijn.  p.  321 
(2*0 

Pardon  afgelefen  voorde  Burgers  van  Haar- 
lem met  uitfonderinge  van  feven  en  vijftig,  b.  6.  p.  442 

Pardon  door  Louis  de  Requefens  afgekondigt  door  Ne- 
derland, b.  7.  p  f  r  o  (26)  met  uitfluitinge  van  ecnigc 

Perfonen.  p.  51 3  (29)  werkt  weiniguit.p.  f  16  ( 3  1) 
Pardon  door  den  Ertshertog  verleent  aan  die  van  Meche- 

len.  b.  i4-P-*75(i92^ 
Pardon  des  Konings  voor  die  van  Breda.  b.  16.  p,  274 (H) 

Pardon  Brief  van  Koning  Philips  gefonden  aan  die  van 
Enkhuifen.  b.  17.  p  |i8  (20) 

Pardon  door  Parma  gegeven  aan  die  van  Zutphen.  b.  20. 
p,  560  (    ) 

Pardon  door  Maurits  verleent  aan  die  geene  die  mifleid 
waren  in  deMukerije  tot  Leiden,  b.  2  3-p.  9  f  f66) 

Pafpoort  door  den  Raad  van  State  en  Staten  van  Holland 

gegeven  aan Sonoy.b.  24.  p.  280  (9^) 

Pafquil  deducerende  de  nulliteit  en  iniquiteit  der  Plac- 
caten  en  Inquifitie  te  Brufiel  geftrooit.  b.  1.  p.  42 

(30) 
Pafquil  tegens  Cornelis  Wiggertfe  endefTelfsleere.b.  32. 

p.7f(i8)  
' Falquillen  by  forme  van  requeft  op  den  22  en  23  Decem- 

ber if6f.  op  verfcheidene  Plaatfen  aangeflagen,  te- 
gensde  Inquifitie.  b.  I.p- 34  (24) 

Pafquillen  in  groote  menichte  over  al  geftrooit  en  aan  de 
Gouvernante  felf  in  de  hand  gefteken.  b.  1.  p.  36. 

(28) 
Patent  van  fijn  Excellentie  Maurits  en  den  Raad  van  Sta- 

ten tegens  de  ongeregelthcden  van  het  Krijgsvolk  inde 
Veluwe.  b.  36  p  ̂25  (  oj 

Placcaat  van  Keifef  Carel  tegens  de  Ketteren,  b.  i.  p.  7-12 (59) 

Placcaten  (oloedige)  in  verfcheiden  Landen  en  Koning- 
rijken uitgegeven  tegens  die  geene  die  van  de  Roomfe 

Placcaat  van  de  Inquifitie  wordt  alom  gefonden  om  ver- 
kondigt  te  worden,  b.  i.p.  14(11) 

Placcaat  tegens  de  Uitlanders.  b.  2.  p.  69(49) 
Placcaat  tegens  de  Predicanten  van  den  3july  1566  wordt 

gepubliceert  b.  2.p.7l(fi) 
Placcaat  waar  by  die  van  Valencijn  voor  Vyanden  des 

Konings  verklaart  worden,  b.  3.  p.  134-136  (94-96) 
maakt  een  groote  fchrik  en  vreefc  onder  die  Steden 

die  het  met  de  gereformeerde  hielden,  b.  3.  p.  136" (9) 

Placcaat  tegens  die  van  den  Bofch  word  alom  gepubli- 
ceert behalven  t' Amfterdam.  b.  3.  p.  ij/z  (107)  en 

waarom,  ibid. 

roerte  binnen  Antwerpen,  ter  fake  van  de  Religie ,  te 
ftillen.b.  3.p.  I7i(i2< ) 

Ordo  lantic  voor  deopfiendersvanhetTheologife  Colla'   Placcaat  door  de  Gouvernante  uitgegeven  verbiedende het  vluchten  uit  de  Nederlanden,  b.  3.  p.  17  f  (12$) 
maakt  de  vreefc  en  het  vluchten  des  te  grooter.  p.  176 (124) 

Placcaat  van  den  Hertog  van  Alba  tegen  de  wilde  Geu- fen.b.  4.  p.  224  (1  f9) 

Placcaat  waar  by  alle  de  goederen  der  gevangenen 
enz.  geconfilqueert  worden,  b.  4.  p.  242  (47  3 ) 

Placcaa*.  van  den  Hertog  van  Alba  tegens  het  ftroyen vanleekere  Boekskens.  b  4.  p.  2p(t79) 

Placcaat  op  den  naam  des  Konings  door  DucD'alba  uit- 
gegeven verbiedende  den  handel  metdeEngelfeenz. 

b.  5.  p.  277-279  (199-201) 
Placcaat,  waar  by  belaft  wordt  het  Placcaat  tot  uitroe- 

jinge  der  Ketteren  ftriélelijk  te  onderhouden,  b.  j*. p.  2-11.(224) 

Placcaat  door  laft  van  den  Hertog  van  Alba  gepubliceert, 
na  welk  haar  de  Drukkers  en  Schoolmeefters  moeten 

reguleren,  b.  5.  p.  313(125-) 
Placcaat  waar  by  de  tijd  in  het  Pardon  begrepen  drie 

maanden  verlengt  wordt.  b.  f.  p.  32 1  (:  3 2 ) 
Placcaat  van  d(  nHertog  van  Alba  waar  by  hy  alle  de  Gee« 

ftelijke  ten  platten  Lande  onder  Sauvegarde  neemt, 
b.  f.  p.  3?  3  (241) 

Placcaat  van  Moderatie  op  het  ftuk  van  den  ophef  van 
den  jo  en  20  penning,  uitgegeven  door  den  Hertog 
van  Alba.  b.  r  p.  344  (^48)  maakt  onder  het  Volk 
groote  murmureringecn  afkeer,  p.  345  (2  50) 

Placcaat  van  den  Prince  van  Oranjen  tegens  de  wreed- 
heid der  Soldaten  over  degeeftelijke ,  behelfende  me- 

de vry  heid  van  Religie,  b.  6.  p.  3  99  ( .  90(29 1 ) 
Placcaat  van  den  Hartog  van  Alba  waar  by  belaft  wordt 

al  de  goederen  te  annoteren  van  die  geene  die  de  fijdc 
houden  van  den  Prince  van  Oranjen.  b.  d.  p.  411 

(300) Placcaat  waar  by  de  Prince  van  Oranjen  wederroept 
alle  de  commiflien  van  Lunmei  b.  6.  p.  424(310) 

Placcaat  van  den  groot  Commandeur  waar  by  alle  leen- 
mannen belaft  worden  haar  oe  te  ruften  op  verbeurte 

van  haare  leenen.  b.  7.  p.  489  (1  ) 
Placcaat  van  den  groot  Commandeur  verbiedende  alle 

Communicatie  met  de  rebellen  des  Konings.  b.  8. 
p.6if(.o  ) 

Placcaat  van  den  groot  Commandeur  waar  by  den  datum 
des  Jaars  verandert  wordt.  b.  8.  p.  644  (120) 

Placcaat  tegens  de  baftaerden  en  buitenlanders  in  Braband 
waar  door  veele  viemdelingen  uit  haare  bedieningen geraken,  b.  9.  p.  673  ( 14  r ) 

Placcaat  van  den  Raad  van  State  verbiedende  den  han- 
del met  die  van  Hollanden  Zeeland,  b.  9.  p.  681 

(M7) 
Placcaat  van  den  Raad  van  State  waar  by  de  gemuiti- 

neerde  Spanjaarden  voor  rebellen   verklaart  wor- 
den ,  en  de  nader  verklaringe  daar  op.  b.  9.  p  6^^ 

Placcaat  van  den  Prince  van  Oranjen  op  den  naam 
des  Konings  tegens  de  Vrybuiters.  b.  9.  p,  708 {,66) 

Placcaat  (tweede)  van  den  Raad  van  Staten  tegens  de 
gemuitineerde  Spanjaarden,  b.  9. p.  7 1 4  ( 1 70) 

Placcaat  van  den  Raad  van  State  tegens  de  ufurpatie 

van 



vande  AUTHENTIKE    BEWYSEN 
van  het  gouvernement  door  Roda.   b. 

(.7.)
  9>  p' 7'4 

Placcaat  van  den  Raad  van  StateaandeiijdedesKonings 
waar  by  die  van  Antwerpen  gemachtigd  worden  om 
hare  goederen  door  de  Spanjaarden  gerooft  te  mogen 
vindiceren.  b.  9.  p.  73c  ( 1 8") 

Placcaat  waar  by  Don  Jan  en  alle  die  het  met  hem  hou- 
den door  de  Staten  Generaal  voor  Vyand  verklaart 

worden. b.  n.p.  9 17 (3  17) 
Placcaat  des  Konings  gebiedende  de  generale  en  particu- 

liere Staten  te  fcheiden.  b.  12.  p.946  (22) 
Placcaat  van  de  Koningmne  van  Engeland  tot  gcruft- 

heid  van  haar  Koninkrijk,  b.  1  f.  p.  2 1 3  (2  1 9) 
Placcaat  waar  by  de  Staten  Generaal  verklaren  den  Ko- 

ning vervallen  te  fijn  vande  heerfchappye  der  Neder- 
landen, b.  j6.p.  276  (35) 

Placcaat  van  Anjou  tot  invoeringe  van  de  nieuwe  ftijl. 
b.ió.p.  |*6(j3) 

Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  tegens  de  uitgefeide 
quade  Patriotten,  b.  20.  p.  f94  (3< ) 

Placcaat  van  de  Staten  dervereenigde  Provintien  waar  in 
fy  aan  Lycefter  het  hoogfte  gebied  opdragen,  b.  21. 
p.  692(10) 

Placcaat  op  het  ftuk  van  de  wacht  over  de  platte  Landen 
van  Vriefland.  b.  2 1. p,  705?  (22) 

Placcaat  van  Lycefter  tegens  die  van  Venlo.  b.  21. 
P-7I4(*6) 

Placcaat  van  Lycefter  op  't  afdoen  van  de  Sauvegarden 
en  verwoeftingc  van  de  platte  Landen,  b.  21.  p.  7   f 

on- 

het  Krijgsvolk,  p.  423  (,  8) 

v:nCutb^2Y^^IldcStad-L-d- 
Placcaat  van  de  Koningmne  van  Engeland  verbieden- 

de den  handel  met  de  rebellen  van  Vrank, ijk.  b!  Il 

[20)  a  Va"  ̂ Kül,1,1Sv™  Schotland.  p.5rj- Placcaten  door  de  Staten  der  geünieerde  Provintien uitgegeven  over  vcrlchcidene  laken.  b.  28.  p.  f72 

Placcaat  tegens  eenige  ongeregelthedcn  in  den  Haag. 

b.28;p.  58  f  (44)  
*» Placcaat  van  de  Staten  Generaal  tegens  het  Placcaat  van Mansveld  waar  door  hy  de  quartiéren  en  Sauveerden verbroken  haddc.  b.  $0.  p.  6  7(7) 

Placcaat  van  de  Staten  Generaal  tegen  het  verlopen  van 

1  e6\eene   GomPaSnic    in  dc    andere,  b.  30.  p.  960 
Placcaat  van  de  Staten  van  Uitrecht  tegens  dcon-efon- deerdeprocelTen.  b.30.  p.770  (73) 
Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  tegens  deconven- ticulen  der  Roomsgefinde  en  het  hertrouwen  en  hcr- doopen.b.  3  i.p.  845(72) 

Placcaat  van  de  S.aten  Generaal  op  de  infra&ie  van  de 
Sauvegarden  en  het  onordcntelijk  uitlopen  van  het Krijgsvolk,  b.  31.  p.  1 9(13) 

0$)  wordt  niet  ter  executie  geftelt  in  Oviryfel  en   Placcaat  op  dekortinge  der  renten  gemaakt  doordeSta- 
Drcnte.  p.72.f(^-) 

Placcaat  van  Lycefter  verbiedende  den  uitvoer  van  goe- 
deren na  Calis  en  fommige  andere  plaatfen.  b.  21» 

P-£<HU7) 
Placcaat  van  de  Staten  en  "Wethouders  van  Uitrecht  te- 

gens de conventiculen.b. 21. p  842(1 14) 
Placcaat  van  den  Raad  van  State  waar  oy  Stanlei  en 

Jork  voor  verraders  worden  verklaart,  b.  22.  p.88x 

Placcaat  op  demonfteringe  uitgegeven  op  den  naam  van 
Lycefter. b.  22..  p.  887  (.  5) 

Placcaat  van  de  vryen  handel  uitgegeven  op  den  naam 
van  Lycefter.  b  22. p.  888(2  ;) 

Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  tegens  de  doortoch- 
ten der  Soldaten,  b.  22.  p,  904  (37) 

Placcaat  waar  by  verboden  wordt  qualijk  van  de  Konin- 
ne  van  Engeland  of  van  de  Engelfe  natie  te  fpreken. 
b.  22.p.97(7f) 

Placcaac  verbiedende  alle  lafteringen  tegens  de  Koningm- 
ne van  Engeland ,  Staten  Generaat  en  particulier,  b.  2  3 . 

p.2Ó(l?) 
Placcaat  door  Maurits  gepubliceert  binnen  Hoorn  tot 

ten  van  Holland,  b  32.p.  183  (17) 
Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  tegens  de  ongefun- 

deerde procelïèn.  b.  3  ?.  p.  1 80  ( I  ) 
Placcaat  van  de  Staten  Generaal  op  het  verlenen  der 

pafpoorten  ,  en  tegens  dejelüitencn  derfclverlcho- lenenz.b.  3j.p.  188(24) 
Placcaat  van  de  Staten  Generaal  verbiedende  het  varen 

op  Calis,  Grevelingeu  en  Duinkerken,  en  tegens  dc 
fraudatien  van  de  Convoyen  en  Licenten.  b.  53. 
p.2jo(f?) 

Placcaat  van  Philips  aagaande  fijne  wiflelcn  en  het  opne- 
men van  geld ,  gepubliceert  in  Spanjenb.  34.  p.  518 

(19) 

Placcaat  van  de  Staten  Generaal  verbiedende  te  varen 
op  de  havenen  van  Calis,  Grevelingen,  Duinkerken 
enz.b.  34.  p.  387  ($9) 

Placcaat  van  den  Admirant  van  Arragon  rakende  de 

contributie  van  de  Veluwc  en  de  plaatfen  over  den  Yf- fel.  b.  3f.  p.  497  (58) 

Placcaat  op  den  naam  van  de  Infante ,  verbiedende  allen 
handel    met  die   van  Holland,  Zeland  enz.  b.  36. 

ftillinge  van  de  aldaar  gerefene  beroerten,  b.  21.  p  19  'Placcaat  van  de  Staten  Generaal  by  welk  de  Spanjaarden #,-\  .  en  alle  hare  eoederen  voor  prys  verklaart  worden  enz: (35) 

Placcaat  waarby  de  Staten,  de  refignatie  van  het  Gouver- 

nement door  Lycefter  gedaan,  bekent  maken.  b.  24. 
p.2*4(r;)  :  , 

Placcaat  van  Maurits  over  het  acecoordt  gemaakt  met 

Sonoy  en  de  Soldaten  binnen  Medenblik.  b.  24 
p.232  (61)  .  rr 

Placcaat  tegens  de  Hoeren  en  Hoerhuifen  binnen 
 Uit- 

recht. b.24-p.  3°->^tli)  .      A 

Placcaat  van  den  Grave  van  Nieuwenaar  vernietigen
de 

de  aftensvari  de  afgefette  Wethouders  tegens  de  uitge
- 

feide. b.  25.  p-  3-t8  (2-)  ;  nnAt. 
Placcaat  uitgegeven  door  fijn  Excellentie  Maun

tsopae 

pafpoorten  en  fauvegaiden.b.  25-.  p.  289  (P) 
Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  verbied

ende  het 

drukken   en  ftrojen  van  feditieute   Boeken,  b.  2 
 ƒ. 

Placet  dc?  Staten  by  welk  de  Bergv
erkopers voor 

verraders  verklaart  worden,  b.  26.  p.410  (1
0)  wordt 

aan  de  Koninginne  van  Engeland  gefonde
n.  p.  4«ö 

Placcllt  der  Staten  tegens  de  Soldaten  di
e  in  het  gele  1- 

fchap  der  Bergverkopers  gevonden  wierde
n ,  en  tegjens 

de  Sauvegaiden en  verdingen  metdeVyand
en.  b.  26. 

p.  421  (16)  en  tegens  de  difordre  en
  het  uitlopen  van 

goederen  voor  prys 
b.  ;6.  p.  52  1  (7( 

Placcaat  van  de  Staten  Generaal  op  de  monfteringe.b.  36. 
p- 544(2?) 

Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  en  Weft- Vriefland, 

waar  by  vryheid  gegeven  wordt  dat  de  Schepen  en 

goederen  inde  Jaren  1  f98.  en  1  f99.  in  Spanjenaan- 
geflagen  enverkoft,  wederom  mogen  gertclameert 
worden,  b.  37.  p.  604  (-5) 

Placcaat  van  de  Staten  van  Holland  en  Wcft- Vriefland 

aangaande  de  contributien  op  de  goederen  der  geencr 
die  haar  in  neutrale  Landen  onthouden,  b.  37-  p.616 

Poinflen  waar  op  die  van  Haarlem  haar  wederom  onder 

het  Gouvernement  van  den  Princenvan  Oranjen  be- 
geven, b.  10.  p.  7f6(29i) 

Poinften  door  Grobbendonk  uit  laft  van  Don  Janvoor- 

geflelt  aan  de  Staten  Generaal,  b.  lo.  p.  827  (2  f2) 

Pointe  door  die  van  Gent  uitgegeven  waarom  fy 

eenige  Hecren  hadden  gevangen  genomen,  b.  II. 

p.  904(308)  '-        .. 

Poinden  op  welke  Mathias  tot  Gouverneur  Generaa
l  a 

aangenomen,  b.  12. p.  927  (7)  :■ 

Poinflten  door  den  Erts-Hertog  aan  de  Staten  Gen
eraal 

voorgehouden,  b.  1 3-  Pp49  (iol)  Poincïen 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 

Poin&en  beraamt  en  gepubliceerttot  flïllinge  der  beroer- 
te binnen  Antwerpen,  b.  1 3.  p. 68  £l  1 5") 

Poinctcn  door  de  Gereformeerde  overgelevert  aan  de 

Wethouders  van  Uitrecht  die  fy  wilden  dat  haar  toege- daan wierden,  b.  14.  p.  171  (190) 

Poinéten  op  welke  de  Staten  van  Holland  enz.  rullen  pro- 
cederen tot  huldinge  van  den  Prince  van  Oranjen  als 

Souverain.  b.  Jf.p.  191  (103) 

Poincten  van  de  infteilinge  van  een  Landraad.  b.  16. 
p.24i(8; 

Poincten  op  welke  Winfum  aan  Taxis  is  overgegeven, 
b.  16  p.  272  (32) 

Poincten  waar  op  die  van  Gent  haar  aan  Parma  overge- ven, b.  19.  p.496  (3?) 

Poinéten  door  Parma  geaccordeert  aan  netGuarnifoen 
der  Staaten binnen  Bruffel.  b. 20.  p.  567.  ( 1  o) 

Poincten   van   befchuldiginge  tegens  Treflong.   b.  20. 

Poinéten  op  welke  Antwerpen  aan  Parma  is  overgege- ven, b.  20  p.  610  (43) 
Poinéten  tot  befchuldiginge  van  Rijngout  door  de  Staten 

van  Holland  aan  Lycefter  en  den  Raad  van  State  voor- 
geftelt.b.2i.p.  7 f8  (f7) 

Poincten  op  welke  Sluis  aan  Parma  is  overgegeven .  b,  2  $ . 
p.  18(13) 

Poinéten  welke  fommigc  Edellieden  van  Uitrecht  aan 
Lycefter  verfoeken  dat  geredreflèert  mochten  worden. 
b.2j.p.6f  (44) 

Poinéteu  van  befchuldinge  tegens  Deventer,  b.  25.  p.  3  f  o 

(9) 
Poinéten  door  den  Heer  Voogt  overgelevert  aan  Walfin- 

gam  tegens  de  prastenfien  van  den  Collonel  Stuart. 
b.  25.  p.  37ó(48) 

Poinéten  door  de  gecommitteerde  ter  Generaliteit  aan 
haarc  principalen  voor  tedragenomopdefelvete  rc- 
folveren.  b.  29.  p.  664  (47) 

Prefentatie  door  de  Wethouders  van  Uitrecht  aan  de 
Canonniken  gedaan  om  by  Provifie  als  Staten  te  be- 
foigneren.  b.  22.  p.  863  (8) 

Prefentatie  door  Sonoy  aan  de  muitinerende  Soldaten 
binnen  Medenblik  wordt  niet  aangenomen,  b.  24. 
PI91OO 

Privilegie  van  Vriefland  van  den  Jare  1  f  I  f.  rakende  het 
geval ,  wanneer  datter  twift  ontftond  tufïchen  den 
Prince  van  Spanjen  en  des  Lands  Onderfaten.  b.  3 
p.  I4Ó  (103) 

Privilegie  voor  de  Ridderfchap  en  Edelen  van  Holland 
in  het  ftuk  van  breuken  en  delicten,  b.  30.  p.  680  ( ï ) 

Privilegiën  van  Nederland,  b.  1.  p.  19  ( 14) 
Privilegiën  van  Braband.  b.  I.  p.  19  (14) 
Proces  verbaal  van  de  abfolutie  door  Paus  Clemens  de 

achtfte  gegeven  aan  Henric  de  vierde,  b.  32»  p.  H2 (89) 

Proces  turTchen  den  Procureur  Generaal  en  Staten  van 

Uitrecht  wordt  gepronuncieert  binnen  Antwerpen. 
b.  f. p.  318(228) 

Proclamatie  van  de  Koninginne  Elifabeth  waar  byfy  alle 

de  Spanjaarden   en  derfelver  goederen  in  Engeland 
doedtarrefteren.b.  f.p.273(»96) 

Proclamatie  van  de  Koninginne  van  Engeland,  wegens 
haar  voornemen  van  Krijgsvolk  in  Yerlandtefenden. 
b.  j6.  p.  J39(>9) 

Procuratie  (abfolute)  van  de  Leden  van  Vlaanderen  ge- 
geven aan  hare  gedeputeerde  op  de  vergaderinge  van 

de  Staten  Generaal. b.  1  f.  p.  222  (22e) 
Procuratie  voor  de  Ambaffadeurs  van  Vrankrijk  byde 

Staten  Generaal,  b.  32.  p.  145(115) 
Procuratie  door  Philips  gegeven  aan  Albertusom  met  den 

Koning  van  Vrankrijk  van  vreede  te  handelen,  b.  $  f. 
p.  444(19) 

Procuratie  van  Ifabella  op  Albertus  om  de  Nederlanden 
uit  en  in  haaren  name  te  regeren  ,  gepaffeert  binnen 
Madrid,  b.  3  ï.p- 46  f  (?0 

Project  tot  voldoeninge  en  executie  van  alle  confenten. 
b.i4»p-ij8(i79) 

Project  om  een  wiffd  Comptoir  in  de  Vereenigdc  Ne- 
derlanden op  te  rechten,  b.  30.  p.  771  (74) 

Propofitie  door  Philips  Koning  van  Spanjen  in  de  Ge- 

gedaan  en  overgelevert.  b,  1,  p.  19 nerale   Staten 

(H) 
Propofitie  van  de  Gouvernante  wegens  het  werk  der moderatie.  b.  1.  p.  64  (6  f) 

Propofitie  door  de  Magiftraat  van  Antwerpen  aan  den 
brceden  Raad  gedaan  aangaande  het  Prediken  der  Ge- reformeerde, b  2.  p.  69  (49) 

Propofitie  van  den  Eifch  van  den  honderden  en  tienden 
penning  door  Duc  d'Alba  gedaan  aan  de  Staten  van  de Nederlandfe  Provintien.  b.  f.  p.  2  80  (20 1 ) 

Propofitie  van  de  Heer  Aldegonde  in  de  vergaderinge  van 
de  Staten  van  Holland  tot  Dordrecht  en  waar  over. 
b. 6. p.  580.387(281.282) 

Propofitie  van  Louis  Requefens  aan  de  Staten  Generaal 
om  geld  te  krijgen,  b.  7.  p.  5  j  6  ( 5  1) 

Propofitie  van  den  Prince  van  Oranjen  gedaan  in  de  ver- 
gaderinge der  Staten  van  Holland  aangaande  de  Vre- 
dehandel, b.  8'p.  f95 (86) 

Propofitie  van  eenige  Vriefle  Edelluiden  aan  den  Prince 
•  van  Oranjen.  b.  8.p.  6  f  4(128) 
Propofitie  van  den  groot  Commandeur  aan  de  Staten 

van  Braband  om  leninge  van  geld.  b.  8.  p.  6  f  5 

129) 

Propofitie  van  Paulus  Buis  in  de  Staten  van  Uitrecht  om 
te  handelen  op  het  ftuk  van  de  Satisfactie  met  den  Prin- 

ce van  Oranjen.  b.  10.  p.  792  (22) 
Propofitie  van  Schets  en  Leoninus  gedaan  aan  den  Prince 

van  Oranjen,  Staten  van  Holland  en  Zeland.  b.  10. p.  814(244) 

Propofitie  van  de  gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal 
aan  den  Prince  van  Oranjen.  b.  j  I .  p.  872  (28e) 

Propofitie  van  Bellievere  aan  de  Staten  Generaal  wegens 
den  Koning  van  Vrankrijk  haar  aanbiedende  fijne  in- 
terceflle  voor  haar  by  den  Koning  van  Spanjen.  b.  xz* p.  978  (44) 

Propofitie  van  Anjou  gedaan  in  de  vergaderinge  van  de 
•Staten  Generaal,  aangaande  de  openinge  van  de  at- 
fairen  des  Lands  door  den  Raad  van  Staten  aan  her 
fchriftelijk  bekent  gemaakt,  b.  1 1.  p.  3 1 1  (14) 

Propofitie  van  jan  vanNafTau  in  de  vergaderinge  van  de 
Staten  van  Holland  en  Zeland  wegens  den  Prince  van 
Oranjen  gedaan  tot  bevorderinge  van  de  Unie.  b.  1 3. 
p.i8(-9) 

Propofitie  van  Alloftanus  wegens  de  Staten  van  Braband, 
gedaan  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  van  Holland 
enz.  om  den  handel  met  Vrankrijk  te  bevorderen, 
b.  79.  p.  475- (18) 

Propofitie  van  Maurits  in  de  Staten  van  Holland,  b  10. P-48S(27) 

Propofitie  (bitfe)  van  Mendoffa  aan  den  Koning  van 
Vrankrijk  om  de  gefanten  der  Staten  geen  gehoor  te geven,b.i9.p.f2f($jy 

Propofitie  van  Leoninus  van  wegens  de  Staten  Gene- 
raal aan  den. Koning  van  Vrankrijk.  b.  19.  p,  f26 

Propofitie  van  Adolp  van  Ofenbrugge  wegens  de  Hanfïè Steden  aan  de  Staten  Generaal.  b.2o.p.  62c  (ff) 
Propofitie  van  de  gedeputeerde  Staten  Generaal  aan 
de  Koninginne  van  Engeland  waar  by  fy  haar  de 
Souverainiteit  der  Landen  aanbieden,  b.  20  p.  63  f 

Propofitie  (tweede)  van  de  gefanten  der  Staten  aan  de 
Koninginne  van  Engeland,  b.  20.  p.  6 59(66) 

Propofitie  (derde)  van  de  gefanten  der  Staten  aan  de  Ko- 
ninginne van  Engeland,  b.  20.  p.  644  (70) 

Propofitie  van  Lycefter  aan  de  Staten  om  meerder  mid- 
delen tot  onderhoudinge  van  den  Oorlog,  b.  21. p. 691(9) 

Propofitie  van  Lycefter  aan  de  Staten,  b.  21.  p.  728 (if) 

Propofitie  van  de  gefanten  der  Staten  aan  de  Koninginne 
van  Engeland  om  haarde  Souverainiteit  op tedragen« b.22  p.  872  (14) 

Propofitie  van  Lycefter  aan  de  Staten  Generaal  over 
het  continueren  van  den  Raad  van  Staten  en  het  four- 

neren van  geld  tot  het  ontfet  van  Sluis.  b.23.  p.  14. 
(10) 

Propofitie  van  Valk  en  Menin  uit  lalt  van  Lycefter  aan 
de 



van  de  AUTHENTI 
de   Staten  van  Holland  over  de  Vrede.  b.  2?   p.  14 

Propoiitie  van  de  Heer  Herbert  Ambafladcur  van  de  Ko- 
ninginne van  Engeland  in  de  Staten  Generaal,  b.  23. 

p.  1*2(91) 
Propofitie  van  de  Grave  van  Meurs  aan  de  Staten  van 

Uitrecht öpifeprbtenatie van  fommige  uit  de  Ridder- 
fchap.  b.24.  p.  160(9) 

Propoiitie  van  de  Heer  Willugby  in  de  Staten  tot  Aftb- 
piatic  van  de  onluften  tufichen  Sonoy  en  de  Staten. 
b.24.  p. 201  f39) 

Propoiitie  van  de  HeerKillegry  in  de  Staten  rakende  de 
Vredehandel  met  Spanjen  en  proceduren  tegens  So- 

noy. b.  21.  p.  203  (40) 
Propofitie  van  de  Heer  Fay  wegens  Navarre  gedaan 

in  de  Staten  Generaal  om  een  verbond  te  maken 
tegensdeLigeurs  in  Vrankrijk.  b.  24.  p.  27 f  (91J 

Propofitie  door  de  Heer  Jan  Norritsgedaan  in  den  Raad 

van  State.  b.  2f.p.  261  (3-^) 
Propofitie  van  Johan  Norrits  in  de  Staten  Generaal  om 

den  Koning  van  Spanjen  in  fijne  eigene  Koningrijken 
te  beoorlogen,  b.  26.  p.  420(2  ) 

Propofitie  van  de  gedeputeerde  Staten  van  Uitrecht  in  de 
Staten  Generaal,  b.  26.  p.  446  (^3) 

Propofitie  van  Bodleyin  de  Staten  Generaal  over  de  Pcr- 
foonvanWillguby.  b.  26.  p.  449(2  ) 

Propofitie  van  Holtman  en  Tillius  aande  Staten  Gene- 
raal voor  de  Gravinne  van  Meurs  over  Rhijnbcrk, 

b.27.  p.  502(8) 
Propofitie  van  de  gefanten  der  Rijksvorften  in  de  Staten 

Generaal,  b.  28.  p.  f44  (12) 
Propofitie  van  Buzanval  wegens  Henric  de  vierde  aan  de 

Staten  Generaal,  b.  28.  p.  550(16) 
Propofitie  van  de  Baron  van  Reidafgefant  des  Keilers  in 

de  Staten  Generaal,  b.28.  p.  f90  (49) 
Propofitie  van  de  Heer  van  Butanval  in  de  Staten  Gene 

raal.  b.  25?.  p- 637(28)  tweede  p.  65-9  f4?) 
Propofitie  van  de  Heer  Morlansaan  de  Staten  Generaal , 

in  welke  hy  de  oorfaak  verhaalt  waarom  Henric  de 
vierde   van   Religie    verandert    was.  b.  30.  p.  725 
(37) 

Propoiitie   van    Buzanval   aan  de  Staten  Generaal  om 

eenigc  duifenden  ponden  buskruid  te  leen  voor  Ko- 
ning Henric  de  vierde,  b.  30.jp.  7  f  7  (6*)  tweede 

p.76?(69) 
Propofitie  van  Monf.  de  la  Chaftre  aan  de  gemeente  van 

Orleans ,  om  die  Stad  te  brengen  onder  de  gehoor- 
faamheid  van  Henric  de  vierde,  b.  $t.  p.  801  (20) 

Propofitie  van  Hartius  en  Comans  wegens  den  Erts- 
Hertog  Erneftus  gedaan  in  de  vergaderinge  van  de 

Staten  Generaal,  (trekkende  tot  reunie  en  weder  ver- 
foeninsre  der  Landen  met  den  Koning,  b.  $i.p.  112 
( 27  H 

Propofitie  van  de  gefanten  van  BretaignenaandeHee- 
ren  Staten  Generaal  om  hulpe  en  byftand  tegens  de 

Spanjaarden  en  der  felver    aanhang,  b.  31.  p.  82* 
(?6) 

Propoiitie  van  de  gefanten  van  Schotland  aande  Heercn 

Staten  Generaal,  waar  by  fy  defelve  verlbekcn  tot 

getuigen  over  den  Doop  van  des  Konings  Soon  en  an; 
derefiken.b.  ST-p.823  (37)  . 

Propofitie  van  de  gefanten  der  Staten  aan  den  Koning 

van  Denemarken  waarom  fy  de  aangebodene  Vredc- 

handelinge   van  Erneftus  hebben  atgeilagen.  b.  31. 

Propofitie  van  de  Heer  Buzanvalindc  Staten  Ge
neraal 

klagende  o  ver  het  niet  te  velde  komen  der  Staten,  b.  $  2. 

Propofitie' 2van  de  Heer  Bodley  in  de  Staten  Generaal , 
omdebetalinge  van  100000.  pond.  Stecrhncks.  t.  

32. 

Propofitie  van  de  Heer  Tuillewe  aan  de  Staten  G
eneraal , 

'  pm  haar  te  bedanken  votfShetgefondene  fecours,  en 
meer   andere  faken  te  verfoeien,   b.    32.  p.  141 

Propofitie  van  den  Heer  Buzanval  aan  de  State
n  Generaal 

'  om  haar  te  bedanken  voor  de  verlenging  van  het  ge- 
fondene fecoufs  enz.  iy9S-  b.  fr  p.  J48(*i9)noch 

K  E    BEWYSEN. 
cenbynatenfelven  einde.  b.i?.p,  1  - 1  /  8  j 

Propofitie  van  de  Heer Prancoi   dcStateoGc 

v,Cnv  °?  \U\  lL'  ̂fchouwcnvoordeaanbicdinee van  Vrede  die  haar  door  Albertusföude  mogen  «d 
SjMra.en  om  goede  toeficht  en  orSc  «?£re ^cnteheobenentelte!len.b.3>.p.  ,80(16)^ 

Propoiitie  van  de  Heer  Bodley'  .un  de  Staten  Ge  - raai  om  naar  te  bewegen  tot  netlenden  vaneen Taar- lijks  gefantlchap  aan  de  Kon ingïnne  meteen  recocni- tic  van  zoooo.pont  Sterlinx.  b.  }i.  P.  ,84  ( 18  , 
Propofitie  van  de  Heer  Buianval  aan  de  Staten  Generaal wegens  de  Ligue  gemaakt  tuuchen  Vrankrijk  enEn. geland  en/,  b.  33^.208(36) 
Propoiitie  van  de  Heer  Sancy  .unde  Koninginne  tan tngc  and  tot  bevorderingc  xjlu  liet  tracuat  mflehen 

Vrankrijk,  Engeland  en  de  Staten,  b.  33.  P.  iU 
(68)  en  vanden  Hartog  \  an  Bouillon  ten  lel  ven  einden, p.  25-3  (70) 

Propoiitie  van  den  Hertog  van  Bouillon  inde  Staten  Ge- 
neraal verioekendc  behalvcn  de  gedane  affiflentie 

noch  een  Secours  van  eenigc  honden  Ruiters»  b.  •?*. p.  2f8(^3) 

Propoiitie  van  dcHeer Gilpijn  aande  Staten  Generaal 
haar  nodigende  tot  de  Ligue  en  het  verbond  tufichen 
Vrankrijk  en  Engeland,  b.'  33.  p.  261  (7  ) Propofitie  vanden  Raad  van  State  111  de  Staten  Generaal 
verioekendc  dat  deconfentcn  volgens  haare  bede  eik 
voórftellirige  mochten  gedragen  w  orden.  1  f97.  b.  34. 
p.  326(24) 

Propofitie  van  de  Heer  Buzanval  in  de  Staten  Generaal 
verfoekende  dat  ly  een  Leeger  wilden  tc  Velde  bren- 

gen om  de  dcfieinen  van  den  Koningvan  Vrankrijk  te bevorderen,  b.  34.  p.  $29  (27) 

Propofitie  van  de  gefanten  van  Denemarken  aan  de  Ko- 
ninginne van  Engeland  en  waar  overgedaan,  b.  34. 

P- 370  (37) 
Propofitie  van  degcfanten  van  Denemarken  in  de  Staten 

Generaal  haar  aanbiedende  de  Mediatie  des  Koning  tot 
nederlegginge  van  den  Oorlog  en  het  maken  vaneen Vrcedc.  b.  34.  p.  372 (57) 

Propofitie  van  de  Heer.  Buzanval  in  de  Staten  Generaal 
vertonende  de  noden  en  hvarigheden  van  Vrankrijk 
en  verfoekende  opening  van  de  middelen  die  de  State  11 
zouden  willen  aanwenden  tot  vervolg  van  den  Krijg, 

b.  34. p. 398  (76)  tweedein  welke  hy  alfiftentie  vanee- 
nigeOorloglchepen  vcriöckt.p.  399(77) 

Propofitie  van  den  Raad  van  State  in  de  Staten  Gene- raal verfoekende  liet  toeftaan  van  deconfentcn  voor 
denjare  « f98.b.  37.  p.  402^) 

Propofitie  van  de  Heer  Gilpijn  aan  Staten  Generaal  ver- 
ioekendc dat  fy  nevens  de  Koninginne  gefanten  wil- 

den lenden  om  totdenOorlog  of  Vrede  nevens  Vrank- 
rijk tegens  Spanjen,  te  relblveren.  b.  3  f.  p.  41 2  (  ) 

Propoiitie  van  de  gedeputeerde  der  Staten  aan  £11110 
Grave  van  Ooft- Vrietland  haar  aanbiedende  om  de  gc- 

fchillen  tufl'chcu  hem  en  die  van  Embdcntc  helpen  bc- 
flechten.  b.  36.  p.  ïi6  {17)  en  aan  die  van  Erobdep  ten 
felvcn  einde.  p.  538  (18) 

Propofitie  van  de  Heer  Gilpijn  aan  de  Staten  Generaal 

wegens  de  handeling  van  Comans  ia  Engeland,  'o.  36. 
PO'ïi(i9)  "  ,    T,     . 

Propofitie  van  degcfanten  der  Staten  aan  de  Korung  x.m 

Denemarken,  'dat  hy  het  PU  :i  Staten  tegens 
de  Spanjaarts,  en  by  welk  der  felvei  en  \oor 

goede  prvs  verklaart  wierden,  gelieu.  I  te  vin- den, b.  36.  p.  f71  (45) 

Propofitie  van  de  Ambarladeursdcs  Keifers  aan  de  Staten 

Generaal  om  [laar  tot  het  aanvangen  vaneen  Vredc- handelinge aan  te  manen. b.  37.p-oi9.C31J! 

Propofitie  van  de  Heer  Gilpijn  aan  de  [Staten  Generaal 

wegens  geprccfiimcerde  onluften   tufichen  de  lelve 
Staten,  b.  37.  p.  667  (  2) 

Propoiitie  van  fijn  Excellentie  Maurits  en  de F 

State  aan  de  Staten  Generaal  tot  het  dragen  der  con- 
lénten  voor  denjare  1601  en  over  andere  faken.  b.  37. 

p.68o('2) 
Proteft  door  die  van  Leiden  gedaan  regens  Arent 

bout    commiflaris.  gcfonden  om  de  fententic 

'  G 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 
den   Bloedraad  ter  executie  te  ftellen.  b.  f.  p.  267 
(*9i) 

Proteft   van  die  van  Uitrecht  tegens  het  wegnemen  van 
haar  privilegiën,  b.  6.  p.  $60  (2éi) 

Proteft   van  den  Grave  van  der  Mark.  b.  6.  p.  429 
(3  «4) 

Proteft  van  de  gedeputeerde  der  Staten  Generaal  tegens 
Don  Jan.  b.  10.  p.  774(214) 

Proteft  door  die  van  Gent  gedaan  in  devergaderingevan 
de  Staten  Generaal,  b.  1 9.  p.  478  (l  1) 

Proteft  van  Deventer  in  en  tegens  de  Staten  Generaal. 
b.  21. p.  775  (67)  TT       t 

Proteft  door  eenige  uit  de  Ridderfchap  van  Uitrecht  ge- 
fonden  aan  den  Grave  van  Nieuwenaar.  b.  23. p.  145 
(100) 

Publicatie  tot  Antwerpen  waar  by  verklaart  wordt  dat 
die  Stad  vry  is  van  de  Inquifitie  en  rigoreufe  Placca- 
ten.b.  2.  p.99(7°) 

Publicatie  tot  Antwerpen  waar  by  de  Magiftvaat  de  Ge- 
reformeerde en  Lutherfe  neemt  onder  hare  protectie 

en  befcherminge.  b.  2  p.  99  (7c) 
Publicatie  van  den  Hartog  van  Alba  om  die  van  Holland 

en  Zeeland  wederom  onder  fijne  gehoorfaamheid  te 
krijgen ,  wordt  niet  veel  gelooft,  b.  6.  p.  445  ($27) 

Publicatie  binnen  Uitrecht  tegens  de  Articulen  van  de 
Ceulfe  Vredehandelinge.  b.  1  5.  p.  120  (1  p) 

Publicatie  gedaan  tot  Antwerpen  op  het  provilioneleac- 
coord  van  verfoeninge  tufichen  Anjou  en  de  Staten 
Generaal  b.  i7»p«  3 f 7(48) 

Publicatie  binnen  Uitrecht,  waar  by  een  voorgaande, 
inhoudende  dat  alle  im  poften  zoude  afzijn,  vernietigt 
wordt.  b.  f8.p.  382  U6) 

R. 

Apport  van  den  Marquis  van  Havre  uit 
Spanjen  komende  aan  den  Raad  van  State, 
b.  9.  p,  704  ((63) 

Rapport  van  Noel  de  Caron  wegens  de  Ko- 
ninginne  van  Engeland  aan  de  Staaten. 

b.  26.  p.  423  (18) 

Rapport  (fchiiftehk)  door  Caluart  overgelevert  aan  de 
Staten,  b.  30  p.  760(66) 

Ratificatie  van  de  Koninginne  van  Engeland  over  het 

verbond  tufichen  haar,  Vrankrijk  en  de  Staten  Ge- 
neraal, b.  $4.  p.  317  (1 8)  . 

Redenen  waarom  den  Prince  van  Oranjen  het  Prediken 

der  Gereformeerde  binnen  Antwerpen  heef:  toe  gela- 
ten b.  2.  p.  100  (7i) 

Redenen  waarom  den  Ht  rtog  van  Alba  niet  heeft  willen 
liaan  met  den  Prince  van  Oranjen  voor  Bergen,  b.  6. 
p.4o2(2?$) 

Redenen  waarom  de  gevangene  Burgeren  van  Haarlem 

die  al  gecondemneert  waaren  ,  in  het  leven  zijn  be- houden, b. 6  p.  4f 7 U 37)  , 

Redenen  waarom  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  neb- 

ben  getracht  Amfterdam  te  vermeefteren.   b.    II, 
p.  909(511) 

Redenen  waarom  de  Staten  Generaal  genootfaakt 
wierden  om  met  Anjou  te  handelen  b.  1 2.  p.  97  ƒ  ( 

Redenen  waarom  den  Prince  van  Oranjen  lo  belorgt 

was  voor  de  belegerde  Stad  Maftricht-  b.  ij.  p.  ji 

Redenen  om  wat  oorfaake  de  komfte  van  den  Prince 

van  Oranjen  tot  Gerit  niet  nodig  geoordeelt  werde. 
b.ij.p.8*(i27) 

Redenen  van  de  Staten  van  Holland  waarom  men  met 

Anjou  behoorde  te  accorderen,  b.  1 3.  p.  92  (1  <2) 
Redenen  door  de  Wethouders  van  Antwerpen  gege- 

ven waarom  fy  de  afpalinge  op  het  plein  van  het  Cafteel 
hebben  doen  maken.  b.  18.  p.  367  (c.) 

Redenen  door  de  Staten  van  Holland  en  Zeland  aan  Ly- 

cefier  in  bedenking  gegeven  op  het  Placcaat  van  de  Na- 
vigatie, b.  21 .  p.  742-  (46) 

Redenen  waarom  Don  Anthonio  Oorlog  voert  te- 

gens den  Koning  van  Spanjen. b.  21.  p.  768  ($4) 
Redenen  waarom  de  Staten  Generaal  Deventer  niet  als 

een  lid  hebben  willen  erkennen  noch  met  hem  beföig- 

gneren.b.  21.  p  77$  (£7) 

Redenen  om  welke  Lycefter  mifnoegt  was  tegens  de  Sta- ten, b.21.  p.  779  (71) 

Redenen  waarom  Parma  fo  goeden  appointement  aan  die 
van  Sluis  heeft  verleent,  b.  23.  p.  19(14) 

Redenen  bygebracht  in  de  Staten  van  Holland  voor,  en 
tegens  de  Vredehandelinge  met  Spanjen.  b.  2  5.  p.  1 3  6. 
(95. ) 

Redenen  waarom  die  van  Holland  niet  goed  Sonoys  wa- ren, b.  24.  p.  281  (96) 

Redenen  waarom  Schenk  onvernoegt  was  tegens  de  Sta- 
ten, b.  25.  p,  380(5-0) 

Redenen  over  het  recht  van  reprefalien  door  de  gefanten 
der  Staten  overgelevert  aan  de  Koning  van  Schotland 
endefielfs  commiftarifen.  b.  25".  p. 384  (r 5) 

Redenen  waar  door  die  van  Vricfland  bewogen  zijn  cm 
Coeverden  te  fortificeren.  b.  $3.  p.  240  (60) 

Redenen  gegeven  door  den  Koning  Henric  de  vierde 
aan  het  Parlament  van  Parijs,  om  fijn  uitgegeven  Edict 
te  bewilligen. 

Religionsvreede  gepubliceert  binnen  Antwerpen,  b.  12. 
P- 68  (11  f) 

Remonftrantie  der  Hooft  Steden  van  Braband  in  den  vol- 
len Raad  van  Braband  gedaan ,  rakende  het  werk  der 

inquifitie  enz.  b.  i.p.  56-39(20-28) 
Remonftrantie  der  Gereformeerde  binnen  Amfterdam 

aan  de  Regenten,  b.  2.  p.  77*78  (54-5-  ) 
Remonftrantie  der  Gereformeerde  aan  den  Koning  van 

Spanjen  ,  over  het  requeft  der  Edelen  op  den  f. 
April  j$6$.  aan  de  Gouvernante  overgegeven,  b.  2. p.  102(72) 

Remonftrantie  van  de  Staten  van  Braband  aan  de  Gou- 
vernante om  de  opgerefene  troubelen  te  remedieren» 

b.  5.  p.  125(8?) 
Remonftrantie  der  Staten  van  Braband  aan  de  Gouver- 

nante rakende  het  verbieden  der  Predicatiendoorde 
Nederlanden,  b.  3.  p.  126- 127(89) 

Remonftrantie  op  de  naam  van  de  Gereformeerde  binnen 
Valencijn,  aan  de  verbondene  Edelen ,  metverfoek 
om  defelve  aan  de  Ridders  van  het  gulden  Vlies  over 
te  leveren ,  waar  in  fy  haar  ontfchuldigen  van  fommigc 
dingen  die  haar  in  het  Placcaat  dat  tegens  haar  uitge- 

gaan   was  worden  te  laft  geleit.  b.  3.  p.  136-141 

(f  f-59>) Remonftrantie  door  de  "Wethouders  van  Antwerpen  aan 
de  Gereformeerde  en  Lutherfe  gedaan,  omdePredi- 
catietedoenceneren.  b.  3»p.  1  f3..  (10P) 

Remonftrantie  door  de  Wethouders  van  Antwerpen , 
fiende  het  verloop  van  fo  veele  menfehen  en  de  ver- 
flappinge  der  negotie,  aan  de  Gouvernante  gedaan, 
b- 3. p.  I74(«22) 

Remonftrantie  door  de  Staten  der  Nederlanden  ,  aan- 
gaande den  twintigften  en  tienden  penning,  aan 

den   Hartog  van  Alba  overgelevert.  b.  3.  p.  28  c 
(2°«)J 

Remonftrantie  door  de  Wethouders  van  Antwerpen  aan 
den  Koning  gefonden  om  haar  te  ontfchuldigen  van  de 
troublen.b.  4.p.  2ii-2i6(iyo  1  f4) 

Remonftrantie  door  de  Staten  Generaal  overgelevert 
aan  Louis  de  Requefens  op  fijne  propofitie,  met  de 
Apoftillen  daar  op.  b.  7.  p.  5 18  (3  3)  nader  remonftran- tie. p.  $20(34) 

Remonftrantie  van  de  Staten  van  Braband  op  nieuw  aan 
den  groot  Commandeur  overgegeven  wegens  de  ge- 

dichte twee  milioenen.  b.  7.  p.  362  (63) 
Remonftrantie  van  de  Staten  van  Braband  aan  den  groot 

Commandeur  wegens  de  moetwillligheid  der  Solda- 
ten, b  7.  p.  f6  f  (5f) 

Remonftrantie  van  Willem  van  Sonnenberg  tegens  de 
Wethouders  van  Hoorn.  b.  8. p.  653(1 1$) 

Remonftran  ie  door  de  Staten  van  Braband  voor  die 

van  Antwerpen  aan  d£  Staren  Generaal  overgele- 

vert. b.  9.  p.  753  ('^^Jikvordt'gefonden  aan  den  Raad van  State  p  75  S  ('8;) 

Remonftrantie  van  Cafimir  gedaan  aan  de  Staten  Gene- 
raal, b.  13  -p.  13  ('0 

Remonftrantie  van 
de   vergaderinge 

den  Prince  van  Oranjen  gedaan  in 
van  de  Staten   Generaal  om   op 

alles 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 
alles  beeter  ordre  te  (tellen,  b.  1 4.  p.  1 53  ( 1 76\  ■ 

Remonftrantie  door  de  Staten  van  Holland  overgelevert 
aandenPrince  van  Oranjen.  b.  14,  p.  160  (181) 

Remonftrantie  door  den  Prince  van  Oranjen  overle- 
vert aan  de  Staten  Generaal  binnen  Antwerpen,  b.  16, p.  289(45) 

Remonftrantie  van  de  Borger  Hopluiden  van  Uitrecht 
waar  in  fy  fuftineren  als  tribuni  Plebis  in  de  faken  van 
Oorloge  gekent  te  moeten  worden,  b.  18.  p.  379(18) tweede  remonftrantie.  p.  $8    (18) 

Remonftrantie  van  de  Staten  van  Holland  aan  den  Prin- 
ce van  Oranjen  om  hem  niet  vorder  te  betrouwen  op 

den  handel  met  Anjou.  b.  18.  p.  397  ($0) 
Remonftrantie  van  eenige  Edelen  in  Vriefland  klagende 

over  de  regeringe,  verwekt grooteoneenigheid.  b.  18. 
p.42^48) 

Remonftrantie  door  de  gedeputeerde  van  BrufTel  ge- 
daan in  de  Staten  van  Holland  en  Zeland.  b.  19. 

p.  477  (zo) 
Remonftrantie  door  die  van  Gent  gedaan  in  de  vergade- 

ringevan de  Staten  Generaal,  b.  19^.478  (21) 
Remonftrantie  van  Hohenlo  overgegeven  aan  de  Staten 

van  Holland,  b.  j  9.  p.  f  o  f  (3  9) 
Remonftrantie  door  Treflong  aan  de  Koninginne  van 

Engeland  overgegeven,  b.  20.  p.  f81  (11) 
Remonftrantie  door  de  Staten  van  Uitrecht  aan  die  van 

Holland  overgelevert.  b.  20.  p.  6z  (f  I) 
Remonftrantie  van  de  Staten  yan  Holland  en  Zeland  aan 

Lycefter  tot  verminderinge  van  de  Oorlogs  laftcn  en 
toelatinge  van  de  navigatie,  b.  21.  p.  740  (44) 

Remonftrantie  van  de  Staten  van  Hollanden  Zelandaan 

Lycefter  en  waar  over.  b.  2 1.  p.  745  (48) 
Remonftrantie  van  de  Staten  van  Holland ,  Zeland  en 

Vriefland  aan  Lycefter  over  het  contranmineren  en 
niet  uitvoeren  van  de  genomenen  refolutien.  b.  21. 
p.  760(57) 

Remonftrantie  door  de  Heer  Wilkes  aan  den  Raad  van 

Staten  gedaan  klagende  over  de  handelinge  der  geü- 
nieerde Staten  en  in  fonderheid  van  die  van  Holland 

als  ftrijdende  tegens  de  autoriteit  van  Lycefter. b. 22. 
P.918U6) 

Remonftrantie  van  de  Staten  aan  Lycefter.  b.  23.  p.  21 
(M) 

Remonftrantie  der   Staten  van  Holland  aan  Lycefter. 

b.  23. p.  52(22) 
Remonftrantie  van  Lycefter  overgelevert  aan  de  Staten , 

en   gefonden  aan  de  byfondere  provintien  en  fteden 

wordt  niet  wel  genomen  en  baart  veel  nadenkens. 
b.2}.p.  59  (2-6)  .  -. 

Remonftrantie  door  Moftaart  aan  de  Koninginne  van  En- 

geland overgeleverl  tot verontfchuldiginge  van  Sonoy. 
b.  24.  p.  2 14  (48)  .  , 

Remonftrantie  door  de  generaals  van  de  munt  overgele- 
vert aan  de  Staten  Generaal,  b.  27.  p.  49*  ( l) 

Remonftrantie  van' die  van  Gelderland  in  de  Staten  Ge- 

neraal klagende  over  de  toulenen  roveryen  der  Solda- 
ten, b.  27  p.  498  (  0  .  „  , 

Remonftrantie  van  de  gecommitteerde  Raden  van
 

Holland  aan  de  Staten  van  Holland-  b.  27.  p.   f08 

Remonftrantie  van  de  gedeputeerde  van  het  Zuid 
 Hol- 

landfe  Synodus  aan  den  Raad  van  State  wegens  d
e 

moejslijkheden  in  de  Kerke  van  Uitrecht,  b.  30. 75
1 

Remonftrantie  van  die  van  de  Religie  in  Vrankrijk
  aan 

Henric  de  vierde,  b.  30  p.7*    (6i) 

Remonftrantie  van  Cornelis  Wiggerle  aan  de 
 Stater .  w  e- 

gens  het  advijsder  protefforen.  b.  32»  ?•  73  vf<v  en van  de  Kerke  van  Hoorn.  p.  7 )  ( ij) 

Remonftrantie  van  de  gedeputeerde  v
an  het  Noord- 

Hollandie  Synodus  aan  de  Staten  van 
 Hoftand  en 

Wed- Vriefland  aangaande  de  fake  v
an  Cornelis 

Wïggerrfz.  b.  32.  p.8*3)  «1  dedi
ngen  van  Cor- 

nelisiWiggertfz.    en   Tak?  Sybrands.    IS9«-  P
'88 

R.emonftrantie  van  Tako  Sybrandfe  aan  d
e  Staten  van 

Holland. b.  12. p. 9'  (7 1)  .    «,„ 

Remonftrantie  gedaan  aan  de  gecommit
teerde  Raden 

IKE    BEWYSEN. 

ne°  n  C^n°nbck™*™  ™  behoudend  van  het  gee 

den  da   J  v  l»57la!on»"«1  enomtever 
den  dat  de  Vyand  nooit  wederom  aan  de  li.de  d Rh,jnskome.b.34.MHM66) 

Sw?nrhJ?rtU"  Verton«nd«  ̂ ar  („.macht  cn    00- 
de  ftHd'  Cn  ™"y{eaó*  ̂ middelen hoe ofüS den  Oorlog  te  geraken  of  de  Vyandcn  tedwinecn 

M97-b.34.p.4c6(^)  
gn' Renverfaal   van   Anjou  aan  den  Prince  van  Oranjen 

D.  17.  p.  304  ()  J Replyk  van  de  Procureur  Generaal  opde  antwoordc  van de  Staten  van  Uitrecht,  b.  f.  p.  iyz  [iH\ 
Replijk  van  die  van  BruflTclop  de  inductie  van  deMagi- 

'traat.b.7.p.  f74  (72)  h 
Keplijk  van  de  Staten  Generaal  op  de  Apoftillen  door 

pon    Jan   gegeven  op   hare  overgeleverde  Articu- len.  b.  10.  p. 763(106) 
Requeft  door  die  van  Vlaanderen  aan  de  Gouvernante overgelevert  rakende  de  Ihquifitie.  b.  1.  p.  40  (18I tweede ibid.  p.  41(29)  derde,  vierde. 
Requeft  der  verbondene  Edelen  van  Nederland  aan  de 

Gouvernante,   b.   2.    p.    f2    (41)  tweede,  p.  92.. \S  f») 

Requeft  der  Gereformeerde  aan  de  Magiftraatvan  Ant- werpen, b.  2  p.  7 1(56) 

Requeft  der  Gereformeerdeen  Lutherfe tot  Antwerpen 
aan  den  Koning  van  Spanjen  waar  by  fy  verfocken 
vryheid  van  Godsdienft  cn  conlcientic,  met  belofte 
van  een  Capitaal  van  30  tonnen  Gouds  ten  behoeven 
van  den  Koning  daar  voor  te  lullen  uitkeren,  b  3 
p.  122..  (86.87) 

Requeft  van  die  van  Valcncijn  aan  de  verbondene  Ede- 
Jen  van  watinhoud.  b.  3-p,  141  (99) 

Repucft  f  derde)  der  verbondene  Edelen  aan  de  Gouver- 
nante overgegeven  b.  2.  p.  149  ( ■  o  f ) 

Requeft derGereformeerde  bi  jne,.Amlterdam,waarby fy 
verfoeken  dat  de  Heer  van  Biederode  mocht  geftelt 
worden  tot  Overfteover  de  Soldaten  binnen  Amfter- 
dam.  b.  3.  p.  192(114) 

Requeft  der  "Wethouderen  van  Antwerpen  aan  de  Gou- 
vernante, wegens  de  menigte  der  vluchtelingen,  die 

om  de  vervolgiuge,  in  hare  Stad  quamen.  b.3.  p.  16c 
(116) 

Requeft  der  Gereformeerde  binnen  Amfterdam  aan  de 

"Wethouders »  waar  by  fy  verfoeken  dat  doch  geen 
Soldaten  in  de  Stad  mochten  gebracht  worden  enz.  b.3. 
p.  168  ( 1 1 S)  en  de  Apoftille  daar  op  (t  19) 

Requeft  door  Jooft  Buik  Burgcrmcefter  van  Amfter- 
dam aan  de  Governante  overgegeven,  b.  3.  p.  170 

(120) 
Requeft  aan  den  Hertog  van  Alba  door  de  Geeftelijk- 

heid  van  Uitrecht  overgelevert ,  aangaande  de  exe- 
cutie van  het  Concilie  van  Trenten.  b.  4.  p.  131 (164) 

Requelt  van  de  Gravinnevan  Egmondaan  de  Staren  van 
Braband,  waar  by  fy  verfoekt  dat  haar  Man  als  Rid- 

der van  het  Gulden  Vlees  voor  de  Ridders  van  de 
felve  ordre  mocht  te  recht  geftelt  worden  enz.  b.4. p.  189(134) 

Requeft  van  de  Geeftelijke  en  Wethouders  van  Uitrecht 

f  aan  den  Koning  van  Spanjen,  waar  by  fy  verfoeken 
ontlaft  te  mogen  blyven  van  Spaans  Garnifocn.  b.  5. 

!    p.  $40(246) 

Requeft  van  de  "Wethouders  en  Geeftelijke  van  Uit- 
recht aan  den  Koning  van  Spanjen  om  van  de  Span- 

jaarden ontlaft  te  mogen  wefen.  b.  5.  p.  3  f  1  (25  x ) 

Requeft  der  Staten  van  Uitrecht  aan  den  GraveLaRo- 
che  wegens  den  ovcrlaft  der  Soldaten,  b.  7.  p.  499 
(18) 

Requeft  van  de  Staten  van  Hollanden  Zcclind  aan  den 
Koning  wegens  de  Vreede.  b.7  p-  f*4  (44) 

Requeft  door  de  Wethouders  van  Hoorn  aan  de  Gouver- 
neur en  Staten  van  het  Noorderquartier  over 

het  onderfoeken  der  belchuldigde  gevangenen  in  het 

Noorderquartier  die  Borgers  van  Hoorn  waren.  b.  S. 
p.ó?ofii9) 

Requeft  van  Tan  Pietcrfz.cumfoc.  aan  de  Staten  van  Hol- M  G   2  lan 



B    L    A    D-W 
i  en  Zeeland,  b.  8.  p.  639.1 1  17) 

•Requeften  der  Gereformeerde  aan  den  Ecrts-Hertogen 
Raad  van  Staten  verloekende  vrye  oerreninge  van  hare 
Religie,  b.  1   .  p.  968.(37..) 

Requelt  gepractifeert  door  Champignyen  de  fijne  op  de 

naam  derBurgeren'tot  Brufiel  verwekt  aldaar  een  gro- ten oproer,  b.  11.  p-9&9  O3) 

Requeft  van  eenige  Steden  in  Gelderlant  enhet  Graaf- 
fchap  Zutphen  klagende  over  haren  Stadhouder  Jan 

vanNalfau.  b.  12. p.  995-  (57) 

Requeft  van  de  Roomle  binnen  Haarlem  om  vrye  exer- 
citie va.)  hare  Religie,  overgegeven  aan  denPrincevan 

Oranjen  en  Staren  van  Holland,  b.  16.  p.  254  (19) 
word.  niet  wel  genomen  p.  2  f  f  (26) 

Requeft  van  die  van  Oftergoe  aan  de  Stadhouder  en  Ra 
den  van  Vriefland  om  de  Souverainiteit  van  dat  Land 

aan  de  Koninginne  van  Engeland  over  te  dragen,  b.  22 . 
p.  884(2) 

Requeft  op  den  naam  van  de  Burgerije  van  Dordrecht 

.  door  Deventer  gepraclileert.  b.  23.  p.  j  (63)  wat  daar 
by  verfocht  wordt. ibid. 

Requeft  van  (ömmige  Edelen  van  Uitrecht  aan  den  Gra- ve  van  Lycefter.  b.  23  p.  64(43) 

Requeften  door  Danker  en  lommige  Colonellen  en  Ca- 
piteinen  geprefenteert   aan  Hohenlo.  b.  23.  p.  129 
(89) 

Requeft  door  de  dolerende  Edelen  uit  den  geftichte  van 

Uitrecht  overgegeven  aan  de  Staten  Generaal,  b.  24. 
p.  297(10?) 

Requeft  van  Henric  AnthonifTe  Wiflcl  aan  de  S  aten  Ge- 
neraal van  een  Wiflel  Comptoir  te  mogen  oprechten. 

b.  $0.  p.  770  (74) 

Requeft  van  Uitenbogaartaan  de  Staten  van  Holland  om 
ontflagen  te  zijn  van  de  Hoornle  Commiffic.  b.  32. 

P  79  (  ») 
Requeft  van  de  Predicanten  van  Hoorn  en  Alkmaar  aan 

fijn    Excellentie    Maurits  om   Tako  Sybrands  van 

het  Predikampt  tot  Medenblik  at  te  fetten.  b.  $z. 

p.9o(7> ) 
Requeft  van  Henric  de  vierde  aan  den  Paus  van  Romen 

verloekende  abfolutie  om    tot  de  gemeenfehap  der 

Kerke  toegelaten  te  worden  b.  32.  p.  lö?  ̂ 83) 

Refolutie  van  den  Hertog  van  Alba  op  de  Remonftran- 
tie  der  Staten  vaa  Hoiland  tegens  de  verdere  ophef 

van  den  tienden  en  twintigften  penning,  b.  j.  p.  3+6 
(2fo) 

Refolutie  van  den  Koning  van  Spanjen  op  het  requeft 

doordeGeeftelijke  van  Uitrecht  aan  hem  overgegeven 

wegens  de  fententie  door  Ducd'Alba  tegens  haar  uit- 

gefproken.  b.  6.  p.  jóS  (26~) 
Refolutie  van  den  Koning  van  Spanjen  wegens  het  afftel- 

len    van  den  tienden  en  twintigften  penning,  b.  6. 
p.  385(280) 

Refolutie   van    de  Staten  van  Holland  op  de  Propo- 
fitie   van  de  Heer  van  S.  Aldcgonde.  b.  6.  p.  388 
(282) 

Retblurie  van  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  om  van 

den  Koning  te  fcheiden  en  de  Souverainiteit  aan  een 

anderop  te  dragen,  b.  8.  p.  651  (12O 
Refolutie  van  de  gedeputeerde  van  het  Noorderquartier 

dat  de  Com'miiTarifen  met  het  onderfoek  van  Janje- 

roenfz.  en  andere  gevangene  zullen  voortgaan,  b.8. 

Refolutie  der  Staten  Generaal  aangaande  den  handel  met 

de  Duitfe  Colonellen  b.  ïo.  p.  822  (249) 

Relolutie  der  Staten  Generaal  op  de  Pomcten  haar  voor 

gehouden  door  Don  jan.  b.  10.  p  828  2 f2 
Refolutie  van  de  Staten  Generaal  op  de  Amculen  en 

brief  van  wegens  Don  Jan  aan  haar  gefonden  ,  en  de 

handelinge  omtrent  die  fake.  b.  II.  p.8r(  6o) 
Refolutie  van  de  Staten  van  Ryfïel  en  Orchies  om  pais 

te   maken  met  den  Prince  van  Parma.  b.  13.  p.  42 

Relolutie  van  alle  de  Provintien  aangaande  de  Vrede 
enderfelver  Articulen.  b.  i?.p.  108  (i43) 

Rcfolutien  van  de  Staten  Generaal  op  het  aangeven  van 

Anjou.b.  i7.p-*29(i^) 
Relolutie  van  die  van  der  Goude  over.  den  handel  met 

Y   "S      ER 
Vnïnkrijk.b.  19.  p.  489  (zS) 

Relolutie  van  de  Edelen  van  Holland  op  den  Handel  me Vrankrijk.b.  19.  p.  4-9  f  ($2) 
Relolutie  van  de  Staten  Generaal  tot  verwoeftinge  vai 

de  platten  Landen  onder  den  Vyand  gelegen  wordt  ii getrokken,  b.  19.  p.499  (3  ) 

Relolutie  van  de  Staten  Generaal  om  volk  te  lichten. 
b.  20.  p.  6;8  {■< ) 

Relolutie  van  deStatender  Vereenigde  Nederlandenot 
het  defereren  van  de  Auctoriteit  aan  Lycefter.b  27 
p.óS,-!, 

Reiblutie  van  de  "Wethouders  van  Uitrecht  cafTcrendti 
het  eerfte  Lid  in  de  veigadcringe  der  Staten,  b.  21 

P;77>(68) Refolutie  van  de  Staten  der  geünieerde  Provintien  op  de 
ingeleverde  memorie  van  Lycefter.  b.  21.  p.  782  (73^ 
en  op  debeltieringe  van  het  Gouvernement  in  delfelt! afwelen.  p.  784(74,) 

Refolutie  van  de  Staten  van  Holland  op  de  aannemingc; 
van  de  Kerkenordeningc  gearrefteert  in  het  Synodus 
nationaal  in  den  Haag.  b.  2 1 .  p.  79c  ( 4 1 ) 

Refolutie  van  de  Staten  van  Holland  in  de  fake  van  Har- 

manusHerberts.b.  2i.p.  b'27  (104) 
Relolutie  der  Staten  van  Holland  en  Zeland  waar  by  fy 

aan  den  Prince  Maurits  en  Grave  van  Hohenlo  meer- 
der gelag  geven.  b.  2i.p.894(;;o) 

Relolutie   van  de  Staten  op  het  gefchrift  van  Lycefter 
door  Lolen  en  Telitik  aan  haar  overgegeven,  b.  23. P-52(34) 

Refolutie  van  de  Staten  van  Holland  op  de  Iwarighedert 
door  Lycefter  op  hare  deductie  gemaakt,  b.2  j.  p.  6i> 
(41) 

Refolutie  van  de  Staten  van  Holland  op  het  vertoog  van 
de  Predikanten  der  Hollandfc  Kerken  aan  haar  gedaan-f b.23.  p.8507) 

Refolutie  der  Staten  om  gcfanten  na  Engeland  te  fen- 
den  en  aldaar  van  Vrede  te  handelen,  b.  29.  p.  jif 

(9?) 
Relolutie  van  de  Staten  Generaal  op  het  requeft  door 

eenige  uit  de  Edelen  en  Ridderfchap  van  Uitrecht  aan 
haar  geprefenteert.  b.  24.  p.  1 6 1  (5) 

Refolutie  van  die  van  Naarden  over  den  Vredehandel 
met  Spanjen  b.  24.  p.2fo(  4)      , 

Refolutie  der  Staten  op  de  atrekeninge  vanhetGuarni- 
loen   van  Geertruidenberg ,  en  de  memorie  van  de 

HeerWillugby.b.26.  p.40^  (5-) 
Refolutie  van  de  gecommitteerde  der  Staten  Generaal 

aangaande  de  befettinge  en  het  commandement  van 
Coeverden  en  HafTelt.  b.  29.  p.  Ó4  3  (  2) 

Relolutie  van  de  Staten  van  Holland  op  de  Propofitie  van Buzanval.b.  29  p  6  9  (  3) 

Refolutie   van  de  Staten  van  Holland  ,    aangaande  de 
opvoedinge   van    Frederic   Henric.    b.    30.  p.  Ö79 (8) 

ne  olutie  der  Staten  van  Holland  en  Weft- Vriefland  om 
Uittenbogaart  by  leeninge  tot  Hoorn  te  fenden..,  en 
de  fake  van  C.  Wigge rtlè  te  ftellen  in  handen  van  de 
Heeren   Aldegonde,  Kafcnbroot  en  Hcflèls.  b.  ̂ 2. 

p.S4(S")  ,      . Refolutie  van  de  Staten  Generaal  op  het  redres  van  de 
betalinge  van  het  Krijgsvolk,  b.  34-  p.  3 1 9  (20) 

Atisfactie  door  den  Prince  van  Oranjen  gege- 
ven aan  die  van  Schoonhoven,  b.  10.  p.  778 

(«'6) 

Satisfactie    door    den    Prince   van  Oranjen 

gegeven  aan  de  Stad  Tholen.  b.  10.  p.  b'09 (    -) 

Satisfactie  door  den  Prince  van  Oranjen  aan  die  van  Uit- 
recht verleent,  b.  1 1.  p.jfo  (301 ) 

Satisfactie  gegeven  aan  djipan  Amfterdam.  p.924,  ver- 

wekt groote  blydlchap^#2.  p.  926  (") 
Satisfactie  aan  die  van  Haarlem  gegeven  wordt  te  niet  ge- 

daan met accoord.  b.  16*  p.z$6  (20)  wordt  door 
een   ander  acecort  te   niet   gedaan»  b.  16*  p.  290 
(4  f) 

Sau- 



van  de  A  U  T  H  E  N  T 
Sauvegarde  door  Philips  aan  die  van  de  over  Betuwe  tot 

de  bedykingevan   het  lèlvequartier  en  andere  faken, b.  32. p.  120(10^) 
Schrirt  door  de  Staren  van  Brabandophaaraflcheidaan 

de  Gouvernante  oyergelevert  rakende  het  verbieden 
der  Pred.catie  en  Concept  van  Placcaat  daar  op  ge- inaakt,b-3.p.  128(^0) 

Schrift  uitgeven  door  den  Prince  van  Oranjen ,  verhalen- 
de de  oorfaken  van  fijne  toeruftinge tegens  den  Herto-r 

van  Alba.  b.  6.  p.  398  (290)  n 
Schrift  van  de  gefanten  der  Staten  tot  Colen  overge- 

Jevert  aan  de  Keiferlijke  Commiflarifen.  b.  13.  p.  jo6 
(Mi) 

Schnfr  van  den  Pnnce  van  Oran]en  verklarende  de  rede- 
nen waarom  hy  den  Oorlog  tegens  den  Hertog 

van  Alba  heeft  aangenomen,  b.4.  p.253  (18 1)  wordt in  Duits  en  Fransgedruktenover  al  hecnen  eefonden. 
p.2ff(l82) 

Sententie  door  de  Raden  van  de  Inquifitie  in  Spanjen over  de  troublen  der  Nederlanden  uitgefproken.  b.4. 

p.  2*6  (160)  6   r  * 
Sententie  van  Banniflement  tegens  de  ingedaagdeNcder- 

landfe  Heeren  door  Duc  D'Albagcvelt.b.4.p.2?8 (169) 
Sententie  tegens  de  Graven  Egmond  en  Hoorn.  b.  4 

p.239(i7c) 
Sententien  des  Doods  over  de  Heeren  van  Stralen  en 

Bokkerfeel.  b. 4.  p.  247. 248  ( 1 76. 177) 
Sententie  van  lan  Grovels  alias  Spelle.  b.  f.  p.  270 

(«94) 
Sententie  waar  by  de  Staten  van  Uitrecht  verklaart  wor- 

den begaan  te  hebben  Crimen  leefa  Majejlatis  enz.  b.  5. 
p.  $I9  (220) 

Sententie  van  den  Hartog  van  Alba  tegens  die  van  Naar- 
den gepronuntieerteen  Jaar  na  die  afgrijfelijke  moord, 

b.  6. p.  419(306) 
jententie  van  de  Leenmannen  van  Burg  en  Brugge 
over   het  doode   Lichaam   van  Bafa*  b.  17.  p.  331 

(30)       i 
Jententie  door  den  gerechte  van  Uitrecht  uitgefproken 
tegens  Deventer,  b.2  f.  p.  3  f 8  O5J 

Jententie  van  het  Hot'  van  Holland  rot  verbrekinge  des 
Huwelijks  tuflehen  Dirk  Fayk  en  Maria  van  Beken- 
ftein.b.  29.  p.  620(1  ï) 

Sententien   over  Jaques  Volmaar  >  Cofmo  Pefcarengis 
en  Nicolaas  Maulde  als  aanleggers  van  de  Muiterije 

binnen  Leiden,  b.  2  3 .  p.  9  f  (6  ■, ) 
jententie  van  de  Wethouders  en  Raad  van  Oorloge 
binnen  Bergen  op  Soom ,  over  Pierre  du  Four ,  die 
voorgenomen  hadde  fijn  Excellentie  Maurits  om  te 
brengen,  b.  3  1.  b.  882  (81) 

Sententie  van  het  Parlement  van  Parys  tegens  Jan  Cha- 
ftel  die  Henric  de  vierde  meteen  mes gegrieft  hadde. 
b.$i.p.89r(3£) 

Sententie  definkif   tuflehen  de  Omlanden  en  de  Stad 

Groeningen,  uitgefproken  door  de  gecommitteerde 
van    de    Staten    Generaal  over   die    fake.   b.  34. 

p.  305  (9) 
Sententie  (tweede  definitive)  tuflehen  de  Omlanden  en 

die  van   Groeningen.  p.    f4#  (27)   derde  p.  f50 
(82) 

Sententie  over  Pieter  Harinkman  en  Dirk  van  Sypcftein. 

b.  J4-P-578^2-37) 
Sententie  over  Pieter  Panne  d:e  voorgenomen  hadde  lijn 

Excellentie  Maurits  om  te  brengen ,  gevck  tot  Leiden. 

p.  455  ($6) 

Sententie  van  het  Hofvan  Vriefland  tegens  Jan  Jicobfz. 

Leeraar  van  deoude  Vlaamfe  Gemeente  der  Wcder- 

dopers.b.  j7-p.oi8  (16) 

Sententie  door  den  Viceroy  van  Napels  uitgefproken  te- 

gens den  gepretendeerden  Scbaftiaan  Koning  van  Por- 
tugaal.b.  3?.p-62$  (20) 

Sententie  van  den  Krijgsraad^juinen  Geertruidcnberg 
over   Francois  de  Provens    1601.    b.    37.    P-  685 1 6R\ 

Staat  van  de  onkoften  omeenige  Plaatfen  in  Hollanden 
Zeland  te  fortificeren.  b.  10.  p.  753  (*99) 

Staat  en  gelegenthejd  van  den  Vorft  van  Cleef  en  derege- 

IKE    BEWYSEN 
gcri»gevandelTelfsLand.b.32.P.l44  I|A 

Supphcatic  van  den  Printv  „irt.    *4' I|r') 

Holland  aan  den  kS    1°^°  Cn  S:itt,iv™ eens  hem  K'  dat  ̂de  wapenen  niet  te- geus  ncm     maar  ttiicns  Dur  ,-TAtk-,  1.     l   "lu,-llc -gen  ,  wotdt  PS,£%£KZ5& 
Swarigheden  by  die  van  Amflcrdani  bv-ebrarlur^ de  Publicatie  van  het  Placcaat  va,  den  wedcró  I cfT 

io.cn  20.  penn.ngs.b.  r.p.  34^(25^  °P,,U  d" Swarigheden  gemaakt   op   het   P LCCjlr  v„,  r       n 

Swarigheden  op  het  Placcaat  vandevryc  naviMtUJ de  Raad  van  State  aan  de  Generale  sïï  BSÏÏS 

ge  gegeven,  b.  22.  p.  887.  wenKini Swarigheden  by  gebracht  oP  de  befendingc  der  Kerken 

na  Engeland,  b.  24.  p.  2  f9  (76)  h  ̂Kerken 
Swarigheden  vcele  en  verlcheiueneoverdebdcgcringc 

van  Coeverden.  b.  29.  p.  óz9...  (22..)  Lbcr,ngc 
T. 

Efiament  van  Anjou.b.  1 9.  p.  460  (7) 
Traclaat  tuflehen  Anjou  en  de  Staten  van  de Omlanden.  b.  17.  p.  328  (27) 
Traftaat  tuflehen  Parma  endie  vanNimmcgen. 

b.  20.  p.  f64  (j)  b Tradaat  tuflehen  de  Koninginnc  van  Engeland  en  ce- fanten  der  Staten  om  de  Nederlanden  affiftentie  te doen.  b.2  op.  641  (68) 
Traétaten  tuflehen  Schotland  en  de  Nederlanden  ge- 

maakt den  i  f  December.  15 80  en  i.May  1581.  wor- 
den vernieut.  b  3 1 .  p.  8 $8  (-,7) 

Tranfadie  tuflehen  Graaf  Jan  van  Naflauenden  Curateur van. den  boedel  van  den  Prince  van  Oranjen  b  18 
P.4?8(;9) 

Tranfport  der  Nederlanden  door  den  Koning  vanSpanjen 

op  fijn  Dochter  Ilabeila  Clara  Eugenia.'  b.  3  <\p:  461 
Treves  in  Vrankrijk.  b.  $0.  p.  707  (27) 

V. 

ErantwoordigingevandenGravevanHoop- 
ftraten.  b.  4.  p.  2  28-  2 3  o  ( 162-1 64) 

Verantwoordingc  van  den  Prince  van  Oian- 
jen.b.4-p.  127(161) 

Verantwoordingc  van  den  Ambafladeur  van 
Spanjen  tegens  de  Proclamatie  van  de  Koninginne  van 
Engeland ,  waarby  alle  Spanjaarden  en  der  fel  ver  goe- 

deren in  Engeland  in  Arrefl  genomen  worden,  b.  f, 
p.27r(t98) 

Verantwoordiginge  van  Jeronimus  Seraarts.  b.  6.  $94 
(287) 

Verantwoordiginge  van  Lumci  tegens  de  befchuldiginge 
van  de  Staten  van  Holland,  b.  0.  p.  42  6  ( \  1 1) 

Verantwoordinge  van  de  Magiflraat  van  Amlterdam  te- 
gens de  befchuldiginge  van  de  Borger  Hopluiden  tot 

Uitrecht,  b. 20.  p.  657  (8c) 

Verantwoordinge  van  Groenevelt  over  het  overgeven 
van  Sluis. b. 23. p.  119(14) 

Verantwoordinge  van  Hohenloop  deRcmonfirantic  vai 
Lyceftcr.  b.  2  3.p.ü  j  (^3) 

Verantwoordiginge  van  Sonoy  tegens  de  befchuldi- 
ginge  van  den  Grave  van  Hohenlo.  b.  24.  p.  179 

(M) 

Verantwoordinge  door  Sonoy  aan  de  Koningin' .c  . 
Engeland  overgegeven,  b.  24. p.  287  O01Ï 

Verantwoordingc  van  Jan  Huigen  vanLinichotcncndc 

verdere  Officiers  waarom  fy  de  tocht  door  de  \v'ay- gats  niet  hebben  konnen  volvoerende  Apologie. b.  32» 
p.2f(i8) 

Verbot  van  de  ocfleninge  der  Roomfe  Religie  tot  l 
recht.  b.  24.  p.  304(1 14) 

Verbaal  van  het  geenc  de  gedeputeerde  van  Gelderland 
verricht  hebben  fo  tot  ÜkrechtalsindenHaag.  b.22. 
p.  96  2  (79)  . 

Verbaal  gehouden   over  de  fake  van  Treflong.  b-  2c. H  p.f72, 



B    L    A    D-W    Y    S    E    R 
p.  ƒ72... 04".) 

Verbond  van  de  Edelen  van  Nederland ,  metonderte- 
keninge  van  derfelver  namen.  b.  2.  p.  Sl'SS  O8) 
wordt  ruchtbaar  en  geeft  tenHovecengrooteroepen 
verflagentheid.  b.  2.  p.  f  f  ( ?9) 

Verbond  tüffchen  de  Koninginne  van  Engeland  en  Staten 
Generaal,  b.  1 1.  p.  9°? (3°7) 

Verhaal  van  het  gefchil  der  Steden  en  platte  Landen  van 
Vriefland  over  de  regeringe.  (1  $...) 

Verhaal  van  die  van  Braband  in  de  Staten  van  Holland 

om  den  handel  'met  Vrankrijk  te  bevorderen,  b.19. 
p. 471(16) 

Verhaal  van  de  verfchillen  tuflèhen  de  Staten  en  Sonoy. 
b.24.  p.  179(2?)  ,  , 

Verhaal  van  den  toeftant  der  faken  in  Schotland,  b.  31. 

Verhaal  van  het  geenc  voorgevallen  is  met  Sebaftiaan 

gemeinde  Koning  van   Portugaal.  b.  37»  p.  621... os...;  „  va- 
Verhaal  van  de  verraderyen  van  den  Grave  van  fcllex. 

b.  57.  p.6z$«.  (il...) 

Verhaal  van  het  voornemen  van  Jan  en  Alexander  Gau- 

ria  tegens  het  leven  van  Jacob  Koning  van  Schotland. b.  |7-  p.  662(49) 

Verklannge  van    de   Gouvernante  aan  de  Staten  van 

Braband  gegeven   op  hare  remonftrantie  en  .annota- 

tien  op  het  concept  van  het  Placcaat ,  om  de  Predi- 
catie  door  de  Nederlanden  te  verbieden.  b,3»p.  127 

Verklaringe  waarom   den  Hartog  van  Alba  Mechelcn 
heeft  doen  plondèren.  b.  6.  p.  409  (199) 

Verklaringe  van  den  Prince  van  Oranjen  op  de  gemaakte 

Unie.  b.  9.  p.  62.7  (90)  "  _._. 
Verklaringe  van  den  Prince  van  Oranjen  tot  fliffimge 

van  de  twift  in  het  Noorderquartier  tüffchen  Sonoy 

en   de    Staten  van   het  felve  quartier.  b.  9.  p.  710. 

Verklaringe  van  Don  Jan  op  de  Antwoord  der  Staten. 
b.  n.p?86o(277)  '       ,  r    - 

Verklaringe  van  die  van  Antwerpen  tot  haar  detentie  aa
n- 

gaande den  aanflag   van  Anjou.  b.   17.    p.    34^ 
(40)  ,    T . 

Verklaringe  van  Henric  van  Navarre  tegens  de  Ligue. b.i9.p.  547  (69  J  „      ; 

Verklaringe  van  de  Koninginne  van  Engeland  waarom 

fy  de  befcherminge  derNederlanden  heeft  aangenomen b.  20. p.  667(87) 

Verklaringe  van  Lycefterop  de  overgeleverde  confentcn 

derProvintien.b.2j,p.  f9(?9)' 
Verklaringe  van  de  Staten  van  Holland  tonende  dat  de 

Poinaen  aan  Lycefter  verfocht  nodig  waren  tot  wel- ftand  van  de  Landen,  b.  25.  p.  80(^4) 

Verklaringe  van  de  Koninginne  van  Engeland  waarom 

hare  Schepen  génootfaakt  zijn  geweeft  om  de  Schepen 
der  Hanfe  Stede  voor  Liffabon  te  nemen  en  prys  te 
maken.  b.  2é.p.  439(28) 

Verklaringe  van  die  van  Meaux  aan  die  van  Parijs ,  waar- 

om fy  de  Ligue  verlaten  en  haar  met  den  Koning  ver- foent  hadden,  b.  j  o.  p.  767  (7i) 

Verklaringe  van  den  Koning  van  Spanjen  tegens  de  ver- 

klaringe 'des  Oorlogs  van  Henric  de  vierde,  b.  32. 

Verklaringe  van  de  Staten  Generaal  aangaande  d
e  fortifi- 

catie van  Coeverden.  b.  $ ?.  p.  240  (5o) 

Verklaringe  van  de  Princeflè  van  Navarre  over  de
n 

uitflag  der  Difputatie  tüffchen  den  Predicant  
Con- 

jer    en    den    jefuit     Commelct.  b.    56.    p.    w$ 
(66)  ,  TT 

Verklaringe  van  Henric  de  vierde  tegens  den  Hertog  van Savoyen.  b.  3  7.p.66i.  (47)  ,  . 

Verfocck  van  de  Borger  Hopluyden  op  haar  eigen  nou- 

tjen  aan  de  Staten  Generaal  en  Raad  van  Staten  om 
de  overkomft  van  Lycefter  te  bevorderen,  b.  20. 
p.6f2(76) 

Verfoek  van  Thuillerye  gefant  van  de  Koning  van  Na- 
varre aan  de  Staten  Generaal.  26.  p.  476  ( f3) 

Vermaninge  op  den  naam  van  de  Wethouders  van 
Uitrecht  uitgegeven  en  gefonden  van  de  Magiftra- 
ten  en  gemeenten  van  Nederland,  b.  2$.  p.  91 (62) 

Vertoninge  van  het  recht  van  de  Ridderfchap  Edelen  en 
Steden  van  Holland,  b.  23.  p.  82  (56) 

Vertoninge  (nader)  van  den  Raad  van  State  aan  de  Staten 
Generaal  om  meerder  Volk  in  dienft  aan  te  neemen. 

b'  3S'  P-  49°  ( f 4)  fe  Remonftrantie. 
Vertoog  van  den  Eerts-Hertog  aan  de  Staten  Generaal. 

b.I5,p.2I2(2I9) 
Vertoog  van  eenige  Hollandfe  Predicanten   uit  naam 

van  de  Kerken  van  Holland  opergelevert  in  de  Staten 
van   Holand  en  wat  het  felve  behelft.  b.  23,  p.  7a 

r/49) 

Uitfchrijvinge  van  de  gedeputeerde  Staten  van  Vriefland, 
verbiedende  de  exercitie  van  de  Religie  der  Mennoni- ten.b.  3  f.  P- 44»  C J  7) 

Uitfpraak  van Brederode  en  Menin  op  de  Remonftrantie 
der  Borger  Hopluiden  binnen  Uitrecht,  b.  16.  p.  280 

08) Uitfpraak  van  den  Prince  van  Oranjen  over  de  quettie 
turfchen  de  Gereformeerde  enRoomfe  binnenUitrecht. 
b.  14.  p.  17$  (190) 

Uitfpraak  gedaan  door  de  Heer  Willugby  in  de  fake 
van  de  muitinerende  Soldaten  binnen  Medenblik. 
b.  24.  p.  231  (6c) 

Uitfprak  door  lijn  Excellentie  Maurits  en  Grave  Wil- 
lem van  Naffauw  in  de  queftie  van  de  quote  voor 

de  Stad  Grocningen  en  Omlanden.  b.  33    p.  238 
Unie  door  den  Grave  van  Boffu  gemaakt  tuflche  de  we- 

reltlijke  en  geeftelijkc  tot  Uitrecht,  b.  10.  p.782  (1 19) 
Unie  gemaakt  tot  Uitrecht  tuflehen  de  Staten  van  Hol- 

land ,  Zeeland  en  verder  verbondene  Provintien. 
b.  i$.p.26(85) 

Unie  wordt  door  de  Staten  Generaal  gerefumeert  en 
de  onvolkomene  Poin&en  voltrokken,  b.  j8.p.  404 

04) 
Unie  tuflehen  die  van  Holland  en  Uitrecht  gemaakt 

door  Keifer  Carel  in  den  Jare  15*34.  b.  27. p.  ƒ  10 
(14) 

Vragen  door  fijn  Excellentie  Maurits  voorgeflelt  aan  de 
Predicanten  van  Holland  over  de  Vredehandel inge 
met  Spanjen.  b.  24  p.  242  (68) 

Vryheden  van  Nederland,  b.  1.  p.  19  (14) 

W. 
AarfchoHwinge  door  die  van  Holland  en  Ze- 

land  uitgegeven  tegens  het  Pardon  vanden 
Groot    Commandeur,    b.    7.    p.     fif Oo) 

Waarfchouwinge  op  het  fchandelijk  verraad 
van  Stanley  en  Jork ,  uitgegeven  door  den  Burgermee- fter  Deventer,  b.  22.  p.  88  j  (22) 

Waarfchouwinge  van  de  Wethouders  van  Leiden  aan 

de  Burgers  en  Inwonders  van  die  Stad  regens  de  ver- 
ontfchuldiginge  van  de  geëxecuteerde  Muitmakers. b.zj.p.  103(71) 

Wedcrlegginge  van  de  Pardon  Brief  des  Hertogen  van 
Alba ,  wordt  gefouden  in  verfcheidene  Steden,  b.  6,p. 435(319) 

Wedcrlegginge  van   d'Heilige  Ligue.    b.  19.  p.  54* 

(60 

Wederlegginge  
van  de  antwoord  der  Staten  gegeven  

aan 
Hartius en  Comans. b.  31.  p.  8 17. ,  •  (32...) 



BLAD-WYSER 
Der  voornaamfte 

PERSONEN 
E    N 

S    A    K    E    N, 
Van  welke  in  de 

HISTORIE 
VAN 

P.     C    B   O    R 
Gehandek  wordt. 

Het  eerfte  getal  wijft  aan  het  Boek >  het  tweede 
het  Blad  van  den  Nieuwen,  het  derde, 

van  den  ouden  Druk. 

•t 





BLADWYSER 
£)er  voornaamfté  Perfonen  en  Saken  van  welke  in  deic gefchicdenifle  gehandelt  werdt. 

Het  eerfle  getal  mjfl  aan  bet  'Boek,  bet  tweede  bet  'Blad  Van  den  nieuwen, het  derde  Van  den  ouden  Druk. 

A. 

ffii*%$p<£fè  A  (zander)  Edelman  neemt  heimelijk fö*/J  %%*£&       volkaan  binnen   Antwerpen,   en 

de  Malcontenten- 

uitwerpen  ,    en 

WËffl&^ÊM*    wordt  daar  over  by den  Prins  van Oranjen   ontboden  ,  maar   vlucht. 
B.  3. p.  156(109) 

Aalft  door  de  gemuitineerde   Span- 
jaarden ingenomen  en  gepbndert. 

b.  9. p.  693  (155-)  bemachtigt  door 
b.  i4.p.i3o'(i59)  overrompelt  en  ge- wonnen door  bet  volk  der  Staten,  b.iy.p.  311(11)  word 

,  door  de  Engelfe  aan  Parma  overgegeven,  b.  18.P.403  (34) 
Aanneminge  van  Soldaten  tegens  die  van  de  Religie ,  baart 

eengrooteontfteltenis  tot  Antwerpen.  B.  1.  p.  81(57) 
Aanflag  van  den  Grave  van  Megen  op  den  Boich  wordt 

openbaar  en  waardoor,  b-  $.pag.  151  (106) 
Aanflag  van  den  Prince  van  Oranjen  op  VlilTingen  en  Enk- 
.  huifen  te  vergeefs,  b.  5^.316(217) 
Aanflagen  door  den  Prince  van  Oranjen  op  verfcheidene 

Steden  gemaakt,  zijn  vergeefs,  b.  5.  p.  313  ( 133) 
Aanflag  op  Enkhuiien  word  wederom  hervat, ftaat  een  wei- 

nig ftil ,  en  loopt  vruchteloos  af,  en  waar  door.  b.  5  • 
p.  330(138)  # 

Aanflagen  van  den  Prince  van  Oranjen  worden  gewe'dig- 
lijk  voortgedreven,  b.  5. p.  330  (238) 

Aanflag  der  Spanjaarden  binnen  Uitrecht,  en  die  wel  forge- 
lijk  komt  aan  den  dag.  b.  6.  p.  366  (166) 

Aanflag  om  Haarlem  aan  de  Spanjaerts  te  leveren  miflukt. 
.  b.  6.  p.  396(188) 
Aanflag  der  Spanjaarden,  op  Enkhuifen  miflukt.  b.  6.P449 

Aanflag  van  den  Prins  van  Oranjen  op  hetCaltee!  vanAnt 
werpen  loopt  vruchteloos  af.  b.  7.  p.  484  (8) 

Aanflag  der  Spaansgefmde  binnen  der  Goude  hoe  beleidt  en 
.  ontdekt,  b.  7.  p.  484(8) 
Aanflag  om  Leiden  te  provianderen  miflukt.    b.  7.p.  507 

(h) 
Aanflag  van  Billy  op  het  Noorderquartier  miflukt.    b.  7. 

p.  530  (41) 
Aanflag  van  Baldeus  op  Delft  mislukt,  b.  7. 5  3 1  (4 1) 
Aanflag  van  den  Prins  van  Oranjen  op  Antwerpen  wordt 

hervat ,  ontdekt,  en  heeft  een  quaden  uitflag.  b.  7.  p.586 
(Qn\ 

Aanflag  der  Hugenoten  opPhilippeville  is  te  vergeefs,  b.  8. 
p.  648(123) 

Aanflag  van  den  Prins  van  Oranjen  op  Amflerdam  wordt 

uitgeftelten  fecreet  gehouden,   b.  8.p.655  (118)  is  te 
-  vergeefs,  p.  662  (134) 

Aanflag  der  Spanjaarden  op  Geertruidenberg  te  vergeefs. 
0.9.0.683(148)  ■.  ,    _ 

Aanflag  om  Amflerdam  te  verfekeren  voor  de  Stat
en  van 

Holland  werdt  in  het  werk  geftelt.  b.  ii.p.  307  (310) 

mislukt,  p.  308.(311)  . 

Aanflag  van  Egmondfcm  Bruflèl  te  vermeefte
ren  mislukt. 

Aanflag  Pop  het  teren  van  Ar.jou  en  den  Prins  van  O
ranjen 

komtaandendag.  b.  I7.P-3M  U9)n 

Aanflag  van  Anjou  om  fich  abfolut  marter  
te  maken  wordt 

ontdekt  en  waar  door.  b.  1 7-  P-  !f  ( 56) ,  . 

Aanflag  der  vyanden  op  het  Noorderqu
artier  wordt  ont- 

dekt, b.  18. p. 401(34)  .  .■  ■  ,  N 

Aanflag  van  Aldegonde  op  Lier  mislukt,  b.  i«
-P-4©7  (37) 

tanfla?van  Hanl  HanfTe  tegens  het  t
eeven  vanden  Prins 

"  van  Oïange  wordt  ontdekt,  b.  18.  p.  413  (4»)  :  - 

Aanflag  van  Willem  van  Naffauw  op  Groen
ingen  is  te  ver- 

geer?, b.  23. p.  30(20)  \ 

Aanflag  der  Spanjaarden  op  Hattum  mislukt,  b.  24.  p 

Aanflag  van  de  Sufter  van  Guife  tegens  Hcnhk  de  Derde, 
Koningvan  Vrankrijk,  wordt  ontdekt,  b.  14.  p.  1-1  (88) 

Aanflag  om  Breda  te   verraflehen   wordt   geopeot  aan 
fijn  Excellentie  Maurits.     b.  17.  p.  511.  (n)   in  hei 
werkgeftelt.  p.  513  (n)  en  gelukkig  ui tgevoert.  p.5^ 
(•?) 

Aanflag  van  die  van  Parijs  op  S.  Denijs  mislukt,  b.  i8.p.5fj 

Uo) 
Aanflag  van  fljn  Excellentie  Maurits  op  Maftiicht  tever- geefs, b.  19.  p.  615  (10) 

Aanflag  van  Philips  van  Naflau  op  Limburg  ,  en  van  fijn 
Excellentie  Maurits opBrugge  te  vergeefs,  b.  jo.  p.  757 

(64) 

Aanllag  van  Verdugo  op  Delfzijl  mislukt,  b.  3 1 .  p.  78 1.  (5  ) 
als  ook  die  van  Maurits  op'sHertogenbofch  en  Ma- ftricht.  P.7S3.  (5) 

Aanflag  der  vyanden  op  Tertolen  wordt  ontdekt,     b.  3 1 P-783(6) 

Aanflag  van  Philips  van  Naflau  op  Roermonde  te  vergeefs. b.  }i.p.  844(51) 

Aanflag  van  iijn  Excellentie  Maurits  op  het  Caflecl  van 
Meurs  te  vergeefs,  b.  3 1.  p.  1 3  •  ( 1 04) 

Aanflag  van  Heraugiere  op  Lier  gelukt,   b.  31.  p.  14* (in) 

Aanflag  van  Piron  op  Huift  tevergeefs,  b.  33.  p.  147  (65) 
Aanflag  van  Hernantello  Portecarera  op  Amiens  gelukl 

wel.  b.  34.  p.  314(16) 

Aanflag  van  fijn  Excellentie  Maurits  op  Venlo  mislukt. b.  34.  p.  319(19) 

Aanflag  der  Spaanie  op  s'Gravenweert  mislukt,  b.  34.  p.  3 1 4 (.6) 

Aanflag  der  FranfeopCamerik  mislukt,  b.  34.  p.  3 14  ( 16) 

Aanflag  der  Spaanie  op  Bergen  opSoomenGeertruiden- 
berg  revorgeafs.  b.  34.  p  30S  (56) 

Aanflag  van  Albertus  op  Bergen  op  Soom  mislukt,     b.  ̂  p.4oi(79) 

Aanflag  van  lijn  Excellentie  Maurits  op  Vlaanderen  te  ver- geefs, b.  3 5- p. 433  (» 1) 

Aanflag  der  Spaanfe  op  Breda  is  te  vei geeft.  B.  3 6.  p.  j  17  (9) 
en  op  Nimwegen  wordt  ontdekt  p.  5  -%  ( '  °) 

Aanflag  der  Spanjaarden  op  Worcuiu  milt.     b.  36.  p.  5^6 
(34) 

Aanflag  van  fijn  Excellentie  Maurits  op  Wachtendonk  lukt wel.  b.  36.  p.  579.  (52) 

Aanflag  der  Spaanfe  op  Breda  mislukt,  b.  }6.  p.  588  (60) 
Aanval  (eerfle)  op  Alkmaar  wordt  afgeflagen.  b.6.p.+  jj 

(333)  ook  de  tweede,  ibid  en  de  derde.  ïb
id. 

Aanval  der  Spanjaarden  op  Uitrecht  wordt  afgeflagen.  b. 

P-  5S3 (-8) Aards  Biflchoppen  inNedeiland  worden  verfien  meteen 

inkomen  van  1 0000.  guldens  jaarliks,  en  waar  uit  de  lelve 

gelden  zullen  komen.  b.ip.  13-  ( i?0 

Aards  Biflchop  van  Uitrecht  vergadert  alle  tehjke 

onderlijn  Bifdom  ,  flelthaar  denlafl  die  l;y  van  der.  Her-
 

tog van  Alba  hadde  om  liet  Concilie  vanTrcnten  in  te 

voeren  voor,  en  wil  het  felve  ter  executie  ftellen.  b.  4 

Aarnhem  neemt  aan  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht
 

gemaakt,  b.  i». P-  30.  (8-)    wordt  met  volk  vjorn
cn. 

Aarnout  Nictlai  wordt  Prefident  van  den  Hogen  Raad  van
 

Llolland.  b.  iS.p.+oi  (33)  , 

Aarnout  Sasbout  wordt  gecommittcert  tot  de  Vrc
dehande- 

lingeteBreda.  b.8.p.  597  (88)     '  A, 



BLADWYSER 

Aarfchot  (Hertog  van)  doedt  den  nieuwen  Eed  by  de  Gou- 
vernante vooigeftelt.  b.  $.p.  147  (104)  fijn  vrymoedig 

oordcel  over  liet  Beeld  door  den  Hertog  van  Alba  opge- 
recht.  b  4.  p  258  (184)  word  Gouverneur  van  hetCa- 
fteel  van  Antwerpen  en  doedt  Eed  aan  den  Coning.  1 54, 

b.'io  p.  805.  (136)  door  de  Staten  Generaal  gefonden 
om  Don  Jan  te  halen.  b.  10.  p.  811  (241)  en  door  Don 
Jan  aan  den  Prins  van  Oranjen  om  te  handelen  op  de  vol- 
doeninge  van  de  Artjculerrvan  de  Pacificatie  van  Gent. 
b.  lo.p.  816  (hO  neenit  belittinge  van  bet  Gouverne- 

ment van  Vlaanderen,  b  ii.p.  903  (308)  uit  fich  on- 
voorzichtig en  wordt  tot  Gent  van  de  Gemeente  gevan- 

gen genomen,  p.  904.  wordt  ontïlagen  uit  fijne  gevan- 
geniflè.  b.  12.  p.  905  (309)  en  wegens  de  Staten  Ge- 

neraal gefonden  ep  de  VYedehandelinge  tot  Ceulen. 
b.  »3-p.  52  (103  blijft:  na  de  gefcheidene  Vredehande- 
ling  tot  Ceulen,  verlaat  de  iijde  der  Staten  en  verfoent 
fich  met  den  Koning,  b.  1 3.  p.  108  ( 143)  wordt  door 
de  Staten  Generaal  aan  de  Iijde  des  Konmgs  gekoren  ,  tot 
Veldoveifte  tegens  de  Spanjaarden,  b,  9.  p- 719  (174) 
fterft.  b.  32.  p.  150  (121) 

Aart  Ram  krijgt  procuratie  van  de  dolende  Edelen  tot  Ui- 
trecht om  haar  Proces  tegens  den  Procureur  Generaal 

waar  te  nemen.  b.  24.  p.  303(113) 
Abbeville  verfoent  fich  met  Henrik  de  Vierde,  b.  5  i.p.846 

(53) 

Abdijen ,  en  welke ,  moeren  geld  uitrijken  tot  het  inkomen 
der  AardsbifTchoppen  en  BifTchoppen  der  Nederlanden. 
b.  i.p.  23  (17)^ 

Abdijen  kopen  af  de  inlijvingeder  Nieuwe  BifTchoppen. 
b.  1.  p.  30(21) 

Abel  Frankena  wordt  door  de  Staten  van  Vriefland  na 

Groeningen  en  d'Omlanden  gefonden  om  met  defelvete 
handelen  tot  verfekertheid  van  den  lande,  komt  tot  Groe- 

ningen en  werdt  door  laft  van  Rennenburg  gevangen. 
b.  14. p.  166  f  18?) 

Abt  van  Oldekloofter  den  Spanjaarden  gevolgt  zijnde  om 
de  Geufen  te  fien  flaan ,  wordt  van  de  felve  gevangen  en 
moet  alle  fijne  Cleinodien  overgeven.  b-4.p.  236  (167) 

Abt  van  Marimont  komt  op  het  verfoek  van  de  Monniken 
van  Adewaart  over  uit  Bourgondien  om  der  fèlver  Kloo- 
ftervan  den  Biflchop  te  bevryen,  ftelt  den  Abt  uit  fijne 
regeringe ,  reformeert  het  geheele  Kloofter  en  ftelt  fich 
heftig  tegens  den  Biflchop.  b.  5.  p.  265  (109) 

Abt  van  Mariengaarde  moet  door  ordre  des  Biflchops  fijn 
habijt  en  Kappe  veranderen  en  een  weerlijk  Canonnik 
worden,  b-  5.  p.  265  (190) 

Achlum  ingenomen  door  de  Geufen.  b.  6.p.  384  (179) 
Achterdenken  overdekomfte  van  Don  Jan,  waar  uit  ont- 

ftaan.  b.  10.  p.  747  (195)  neemt  toe  enwaardoor.  ibid. 
Adel uitdeOmlanden  verloopt,  b.  1 5.  p.  201  (z» 6) fie,  Ede- 

len. 

Adel  in  Schotland  rebelleert  tegens  Maria  over  het  om- 
brengen van  haar  man,  en  trouwen  met  Bodwei,  en 

kroont  Jacob  tot  Koning,  b.  22.  p.  931  (56) 
Adewaart  (Kloofter  van)  door  de  Bulle  des  Paus  toege- 

voegt  aan  den  Biflchop  van  Groeningen.     b.  $♦  p.  z<Jj 
('9°) 

Admiraliteit  van  Zuidholland  fend  eenige  Articulen  over 
om  te  communiceren  met  die  van  het  Noorderquartier 
aangaande  de  inneminge  van  het  Barndegat.  b.  8.  p.  6 1 9 
(103) 

Admiraliteit  van  Holland  en  Zeeland  ruften  een  vloot  uit 

tegensde Duinkerkers,  b.  26.  p.  475  (5 2) 
Admiraliteit  in  Zeland  accordeert  met  de  Wethouders  van 

Brugge  over  de  openinge  van  de  Haven  van  Sluis.  b.  28. 
PS85 (44) 

Admiraal  der  Duinkerkers  wordt  door  de  Zeeuwen  geno- 
men en  met  fijn  volk  opgehangen,  b.  z7.p.  516(17; 

Admiraalfchap  in  Nederland  is  een  ampt  van  grooter  weer- 
de. b.4-p.  179  (12,) 

Admirantvan  Arragon  doedt  een  propofitie  voor  den  Ko- 
ning van  Spanjenby  óc\t  Keizer,  b.  33^87(95)  repli- 
ceert op  de  antwoorde  des  Keilers,  ibid.  doorreift  Duits- 

land ,  p.  292(99)  handelt  met  Matthiasen  Maximiliaan, 
p.  293  (99)  komt  in  Polen,  handelt  aldaar  met  de  Cardi- 
nalen  Rntzivil  en  Cajetanus ,  verfoekt  datmen  tot  voor- 

deel der  Nederlanden  niets  zoude  handelen,  ibid.  Komt 
te  Bruflèl  en  wordt  Generaal  van  de  Cavallcrye  gemaakt, 

ibid.  trekt  te  veld.  p.  482(48)  verklaart  aan  de  Hoof- 
den van  het  leger  fijnen  laft.  p.  48  3  (49)  verovert  Orfoy. 

ibid.  weigert  genoegfaam  fpotswijfe  Sauvegarde  aan  den 
Grave  van  den  Broek.  ibid.  foekt  fich  te  verfchonen  over 
de  moord  van  den  Graaf,  en  fchrijftdaar  over  aan  den 
Raad  van  Gulik.  p.484  (50)  fterkt  Orfoy  en  bouwt  een 
Kafteel  daar  tegen  over.  p.485  (51)  belegert ,  befchiet 
en  krijgt  Rhijnberk  met  accoord.  p.  486  (51J   en  Bu- 
rik.  p.  487  (5  2)  tracht  onder  dekfel  van  de  Roomfe  reli- 

gie fich  meefter  te  maken  van  de  Cleeffche  Steden,  ibid. 
accordeert  met  die  van  Wefel  over  de  inlegeringe.  p-49t 

(54)  en  met  die  van  Santen  (5  5)  befet  Rees  met  guarni- 
foen-  ibid.  en  Emmerik,  ibid.  belegert  en  befchiet  Deu- 
tecom.  ibid.   krijgt  het p. 492  (75)  neemt  verfcheidene 
Steden  in  het  land  vanCleef,  Munfteren  Weftphalen,en 
fchri  jft  uit  Rees  een  Brief  vol  dreigementen  aan  die  van 
Wefel.  p.  493  (56)  laat  een  Placcaat  uitgaan  waar  byhy 
de  Dorpen  inde  Velu  we  onder  contributie  fet ,  en  ftelt 
een  ontfanger  tot  defelve.p.495  (51)  vordert  contri- 

butie van  de  Weftphaalfe  en  andere  neutrale  Steden. 

p.  496  (58)  wordt  benodigt  om  een  Winterleger  te  foe- 
ken.  p.  508  (67)  fchrijft  aan  deGravinne  van  Meursdat 
fyde  Roomfe  Religie  in  dat  Graaffchap  zal  herftellen. 
p.  529(11)  ftelt  in  den  Krijgsraad  een  aanflag  op  Schen- 
kenfchans  voor.  p.  533  (i5)dringtfterkopdeinhoudinge 
derCleeffeSteden.  p.f34  (16)  belegert,  befchiet  en  ver- 

laat Schenkenfchans.  p.  535  (16)  belegert,  befchiet  en 
wint  Creveceur.p.  556(16)  belegert  Bommel.ibid.  breekt 
op  voor  Bommel,  p.  5  5  5  ( 3  3 )  doedt  S.  Andries  bouwen, 
ibid.  verhindert  met  lift  de  famenvoeging  van  het  Duitfe 

Leger  met  dat  van  de  Staten.p.  5  5  -j{  3  5 )  en  befet  S.  Andries 
met  guarnifoen.  p.563  (39)  fcheid  fijn  Leger  met  mifnoe- 
gen,  ibid.    verdeelt  het  felve  wijdt  en  breed.  ibid.  voor- 

komt daar  door  de  gedreigde  muitinatie.p.  $-6  3(39)  word 
in  de  flag  van  Vlaanderen  gevangen,  b.  3  7.  p.  65  3.  (42)  na 
Holland  gevoert  en  op  het  Huis  te  Woerden  gefet.p.  657 

(45 )  fpreekt  m«t  van  der  Mijle  over  het  winnen  en  ver- 
heien in  den  oorlog ,  en  over  de  Godsdienft.  p.  668  (53) 

word  in  denHaag  gebracht  en  in  de  Caftelenye  geplaatft. 
p.  669  (54)  bejegent  de  Cleeffe  Gefantenbits  enfeherp^ 
p.  670(54)  handelt  over  fijn  ontflag.  ibid.  fchrijft  aan 
den  Aartshertog,  p.  671  (55)    fpreekt  met  de  Griffier 
Aarflens ,  en  toont  hem  een  volmacht  om  van  Vrede  te 
handelen,  ibid.  verfoekt  met  Oldenbarnevelt  te  (preken, 
fpreekt  met  hem ,  en  behandigt  hem  een  packet  mefi 

Brieven.  p.6*7i  (56)  ftelt  eenige  Articulen  van  Vrede voor. ibid.  wordt  uit  fijne  gevangenifle  ontflagen.  p.  67  j (57) 

Adolph  Grave  van  Naflau  blijft  dood  in  de  flagby  Winfcho- ten.  b.  4.  p.  23  5  (169) 

Adolph  Hertog  van  Holftein  ontfangt  geld  van  die  van 
Vriefland,  om  met  fijn  volk  te  komen  ten  dienfte  van  den 
Hertog  van  Alba.  b.  6.p.  581  (278) 

Adolph  van  Haamftede  Admiraal  van  de  Antwerpfe  Vloot, 
wordt  door  de  Zeeuwen  geflagen  en  gevangen,  b.  7. 

p.495  (16) Adolph  van  Goer  wordt  wegens  de  Staten  Generael  ge- 
cómmittert  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.  b.  1 3» 
p.  52(103) 

Adolph  Grave  van  Nieuwenaar  wordt  Gouverneur  van 
Gelderland,  b.  18. p. 425  (50)  foekt  de  gerefene oproer 
tot  Nimmegen  te  {tillen ,  is  in  groot  gevaar ,  recht  niet 
uit ,  en  kan  niet  beletten  dat  de  Stad  aan  Parma  overge- 

geven wordt,  b.  20. p.  563  (7)  brengt  volk  binnen  Aern- 
hem  en  verfekert  de  Stadt.  p  566  (9)  accordeert  met 

Schenk. ^p.  623  (53)  overrompelt  en  plondert  Nuis. 

p.  6  24  ("j 4)  wordt  by  provifie  Stadhouder  van  het  land van  Uitrechr.  p.  628  (57)  wordt  door  Taxis  geflagen 
by  Amcrongen.  ibid.  handelt  met  de  Staten  om  volk  te 

lichten,  p.  638  (66)  belegert  en  wint  de  Schanfle  Yfel- 
oort.  p.  648  (72)  en  het  Berchfe  Hooft.  p.  649  (73) 
bouwt  een  Schanfle  over  Nimmegen.  p.  650  (74)  heeft 

een  aanflag  op  de  Stadt  maar  wordt  ontdekt,  ibid.  reifl: 
na  Amersfoort,  en  belooft  alvorens  aan  deMagiftraat 
eenige  dingen  te  effectueren,  en  wil  dat  de  Borgeren  een 
nieuwen  Eed  doen.  b.  zi.p.  733(9)  fchrijft  uit  Bruns- 
wijk  aan  Lycefter  aangaande  de  Duitfe  ruiters.  p.7Ji 
(53)  komt  wederom  uit  Duitfland.  p  7*3  (54)  doedt 
aan  de  Borger  Hopluiden  van  Uitrecht  voorftellen  de 

grote 



van  Hiftoricn  en  Saken. 

grote  inconvenienten  die  ontftaan  Tullen  uit  het  affchaf- 
fen  van  het  eerfte  Lid  der  Staten,  b.  22.  p.  85  7  (4)  kan  de 
affettinge  niet  toeftaan  en  levert  ten  dien  einde  eeniee 
Articulen  over  in  den  Raad  der  Stad  Uitrecht,  ibid.  her- 
ftelt  het  felve  by  piovifie  door  een  Aclre  declaratoir. 
p.  858(4)  wordt  door  Lycefter  geftelt  tot  CommifTaris 
om  de  queftie  over  het  cafleren  van  het  eerfte  Lid  der 
Staten  tot  Uitrecht  gerefen  by  te  leggen,  p.  867  (n) maakt  een  provifioneel  accoord  tuflchen  die  van  Ui- 

trecht  en   de   gecommitteerde  uit  de  vijf  Collegien. 
p. 870 (13)  doedteen  befchrijvinge  van  eenige  Provin- 
tientot  Uitrecht,  p.  907  (58)  trekt  om  de  Duitfe  Rui- 

ters te  halen  over  den  Yftèl  en  neemt  Meppen.  b.23. 
P-  59(939)  verwittigt  fulks  aan  Lycefter ,  en  verfoekt 
afhftentie.  ibid.   ftelt  alle  middelen  in  het  werk  om  de 
fwevende  gefchillen  tuflchen  de  Staten ,  Ridderfchap  en 
Edelen  van  Uitrecht  by  te  leggen,  b.  24.  p.  160  ( 9)  geeft 
een  gefchrift  over  aan  de  dolerende  Edelen,  p.  167  (14) komt  wederom  tot  Uitrecht,  communiceert  den  Staten 
fijne  verrichtinge  tot  Woerden,  handelt  verders  met  de 
fel  ve  daar  over  en  fchrijft  aan  de  dolerende  Edelen,  p.  1 7  3 
(18)  krijgt  fchrijvsns  van  de  Koninginne  van  Engeland 
en  Lycefter  om  Deventer  in  het  Burgermeefterfchapvan 
Uitrecht  te  continueren, merkt  de  liftigheid  van  Deventer 
en  van  de  Burger  Hoplieden,  is  niet  van  fints  het  fchrijven 
van  de  Koninginne  na  te  komen,  maar  neemt  voor  De- 

venter en  de  Burger  Hopluiden  af  te  ftellen ,  om  de  twift 
tuflchen  de  Edelen  en  andere  te  verdragen  ,  maakt  een 
aanvang  van  het  werk  ,   correfpondeert  met  eenige  afge- 
fette  Heeren.  b.  25.  p.  319(14)  toont  de  Brieven  van 
Engeland  aan  de  Magiftraat  van  Uitrecht ,  hout  ikh  daar 
over  mifnoegt ,  antwoord  op  het  fchrijven  van  de  Ko- 

ninginne, en  brengt  ichrijvens  te  weege  op  den  naam 
van  de  Staten  van  Uitrecht  aan  Walfmgam.  p.  330  (14.) 
doedt  heimelijk  vernemen  het  opfet  van  Deventer  en  de 
Burger  Hopluiden  om  het  felve  te  verhinderen,  en  ftelt 
daar  ordre  toe.  p.  343  (14)  ftelt  wacht  tegens  de  wacht 
der  Burger  Hopluiden.  p.  344  ( 1  5 )  verfterkt  zich  met  de 
Burgeren  die  hem  toegedaan  waren.  ibid.  wordt  Mee- 
fter  van  de  Stad ,  vergadert  de  Staten  van  Uitrecht  ne- 

vens het  meefte  gedeelte  der  Wethooderen ,  verfoekt  de 
Wet  te  mogen  verfetten,  verfetfe  ,  brengt  de  Stad  in 
ftilte ,  doedt  de  uitgefeide  weder  in  komen  en  Eed  doen. 
p.  345... (26. . .)  vernietigt  by  Placcaat  al  de  Actens 
van  de  afgefette  Wethouders  tegens  de  uitgefeide.  p.  348 
(27)  antwoord  aan  de  Koninginne  van  Engeland  en  on- 

derricht haar  van  de  veranderinge  tot  Uitrecht  voorge- 
vallen, p.  346  (28)  ftaat  niet  toe  de  refolutie  van  den 

Raad  om  Deventer  en  Kleerhagen  met  haar  procefien 
na  Engeland  te  fenden.  p.  3  5  3  ( 3 1 )  victualieert  Rhijnberk. 
p.  382(52)  levert  een  Memorie  aan  de  Staten  Generaal 

om  eenige  plaatfen  tot  defenfie  van  den  Lande  te  fortifï- 
ceren.  b.  26. p.^6(^)  verfoekt verfcheidene  Poincten 
aan  den  Raad  van  Staten,  krijgt  geen  antwoord  na  iïjn 
fin  ,    is  feer  geftoort ,   en  fchrijft  daar  over.    p.  447 

(33)   fendt  Copie   van  den  Brief  aan  de  Staten  Ge- 
neraal, ibid.    krijgt  tijdinge  van  de  doodt  van  Schenk , 

en  ftelt  ordre  omtrent  de  Soldaten,  p.  460(43)  fchrijft 
aan  Oldenbarnevelt ,  en  beklaagt  fich  dat  lijn  land  van 
Alrena  onder  water  geftelt  was.  p.  467  (47 )  krijgt  ordre 

om  Rhijnberk  te  vi&ualieren •  verfet  de  Wet  tot  Ui- 

trecht, p.  478  (55)  maakt  gereetfchap  tot  de  vi&ualie- 

ringe.  p.  479  (55)   blijft  ongelukkig  dood,  in  het  be- 
(ichtigen  en  opfpringen  van  een  Kruidkelder.   p-  479 

(56) 
Adolph  van  Ofenbrugg

e  wordt  door  de  Hanfle  Steden  ge- 
fonden  aan  de  Staten  Generaal,  en  waar  over.  b.  20.P.625 

(55)  wordt  door  de  Staten  Generaal  gefondenaan  Don 

Jan  tot  Marche  en  Famine,  b.  10.  p.  770(211)  en  na- derhand tot  Hoey.  p.  77' • 

Adolph  van  Meetkerken  wordt  door  de  Staten  Generaal 

gefonden  aan  Don  Jan  tot  Marche  en  Famine.b.  io.p779 

en  naderhandt  tot  Hoey.  p-77»-  antwoord  aan  Walim- 

eam  op  defwarigheden  by  hemvoorgeftelt,  wegens  de 

verkietinge  van  Matthias  tot  Gouverneur  Generaal,  b.i  1. 

p.  899  ( 304)  wordt  wegens  de  Staten  Generaal  
gecom- 

mitteert op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.  b.  1 3 .  p-  s  1 

(103)  door  Lycefter  geftelt  tor  Commiflaris  om  het  ve
r- 

fchil  tot  Uitrecht ,  over  het  caflèeren  van  het  eerfte  Lid 

der  Staten  gerefen  by  te  legden,   b.  tv  p.  867  (, , 
deelgenoot linde ̂ uiteryetot  Uidcn.vluchr b  23  p.94  (64)  fte,tc  aldaar,  b.  28.  p.  ,65(19! 

Adolph  van.Meetkerken  de  Jonge ,  blijft  ia  den  ftorm  op 
Deventer,  b.  28.  p.  563  (27) 

Adriaan  Dirkfz.  van  den  Hoevel  heeft  communicati  e  van  de iecrete  aanflagen  des  Pnnce  van  Oranjen.    b.  f.p.11 

(?J9)  
*  k    ' Adriaan  Janfz.  Paftor  in  de  Lier  wordt  van  kettcryebe- ichulüigt,  in  den  Haag  gevangen  gebracht ,  Veroordeelt, ontwijt.geworgtenverbrant.  b.  5.  p.  3 1  2  (125) 

Adriaan  Janfz.  van  Dort,  Schout  tot  l  laarlem ,  heeft  voor 
onder  fchijn  van  een  maaltijd  de  Stad  voor  de  Spaanfe  te 
verfekeren.  b.  6. p.  396.  (288)  komt  in  de  vergadennge der  Schutteren  en  Burgeren,  p.  421.(308) 

Adriaan  van  der  Houf  word  geftelt  tot  Raadsheer  in  het 
nieuwe  opgerechre  Hof  van  Holland,  b.6.  p.  414 

Adriaan  van  BergesHeere  van  Dolhain,  krijgt  commillie 
te  water  van  den  Prince  van  Oranjen,  en  wordt  Admi- 

raal gemaakt ,  ruft  fich  toe  ,  loopt  in  Zee ,  komt  m 
'tVlie,  en  neemt  aldaar  hondert  Schepen ,  die  hy  alle rantfoeneert.  b.  5. 289  (208)  komt  by  den  Prince  van 
Oranjen  te  Dillenburg,  kan  tot  geen  lekeninge  wegens 
de  Schepen  by  hem  verovert  gebracht  worde;:,  p,  200 (208) 

Adriaan  BraiTer  wordt  Raadsheer  in  het  Hof  van  Holland binnen  Delft.- b.  4 14  (302) 
Adraan  Willemfe  komt  met  Schepen  van  Zeeland  tot  Rot- 

terdam om  Leiden  te  ontfetten.  b  7^.552(56) 
Adriaan  Menning  komt  in  denHageby  den  Prefidentvan 

den  Rade  Suis,  en  verfoekt  conient  om  de  Beelden  te 
mogen  afnemen,  b.  2.  p.  89(62)  welk  hem  toegedaan 
wordt.  ibid.  krijgt  commillie  vanden  Prince  van  Oran- 

jen als  Kapitein  ter  Zee.  b.y.  p.  289 (208) 
Adriaan  Kromhout  wordt  gecommitteert  om  met  den 

Prince  van  Oranjen  te  adviferen ,  wegens  het  verfoek  van 
afliftentie  by  vreemde  Potentaten ,  fonder  de  landen  van 
den  Koning  te  fêpareren.  b.8.p.Ö4i  (118)  endoorden 
Prince  van  Oranjen  aan  de  Duitfe  Vorften  gefonden  om 
hulpeen  afliftentie  te  verfoeken.  b.  8.p.66i  (132) 

Adriaan  van  Wenfen  wordt  door  de  Staten  van  Holland  en 
Zeeland  geeommitteert  om  met  den  Prince  van  Oranjen 
te  handelen ,  en  aan  hem  de  Souverainiteit  op  te  dragen, 
b. 15.  p.  181  (197)   wordt  Raadsheer  in  den  Hoogen 
Raad  in  Holland  opgerecht.  b.  1 7-  p.  3  30  ( 29) 

Adriaan  Saravia  difputeert  tegens  Koornhartover  deCa- 
techifmus.  b.  18. p. 405  (35)  is  deelgenoot  in  demuite- 
rije  totLeiden  vlucht,  b.  23.  p.94  (64)  foekt  hem  te 
verontfchuldigen.  p.  105(72)  fterft tot Oxfort.  ibid. 

Adriaan  van  der  Mijle  wordt  gecommitteert  tot  de  Vrede- 
handelinge te  Breda.  b.  8.  p.  597  (88)   op  de  Gentfe. 

b.  8.9-p.  7i9(  174)  enopde  \' redenhadelinge  tot  Ceu- 
len. b.  13.  p.  52(103)  wordt  Prefidentvan  het  Hof  van 

Holland,  b.  18.  p.401  (33)  doorde  Staten  van  Holland 

gecommitteert  in  den  Raad  van  Staten ,  verfoekt  ontfla- 
.gen  te  zijn  ,  maar  te  vergeefs,  b.  1 9.  p.  459*7)  wordt 
door  Lycefter  geftelt  tot  Commiflaris  om  het  verlchl 
tot  Uitrecht  gerefen,  by  te  leggen,  b.  xi.  p.  867(11) 

gecommitteert  om  het  misverftand  tuflchen  fijn  Ex- cellentie van  Naflau  en  Sonoy  te  beflechten,  p-  898 

(33)   fijne  handelinge  in  die  fake.  ibid.   levert  de  ant- woord van  het  Hof  van  Holland  op  de  Brieven  en  Re- 
monftratie  van  Lycefter  aan  den  felven  over.   b.  -i- 

p.  50(33)  verfocht  om  fich  als  Raad  van  Staten  te  laten 

gebruiken ,  wil  het  niet  aannemen  als  onder  ifte  ,  dat- 
men  hem  niet  foude  gebruiken  in  den  Vredehandel  met 

Spanjen ,  als  zijnde  een  fake  ftrijdig  t  jne  con- 
fcientie,  welke  hem  gegeven  wordt.  b.  14. p.  24  (ƒ>') 
wordt  door  de  Staten  van  Holland  verfocht  on, 

Grave  van  Meurs  tot  Uitrecht  te  alh  lieren  ,  en  geindem- 
neert  vanalle  koftenen  fchaden.  b.  17-  P-  34"  [*7l  word 

gecommitteert  na  het  Noorderquartier,  om  het  verlchl 
aldaar  tuflchen  de  Steden  gerefen ,  by  re  leggen,  b.  2.6. 

p.  482  (57)  fterft.  b.2-.p.  519(16) 

Adriaan  van  Wereftein  wordt  gecommitteert  tot  de  relum- 

ptie  van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een 
nieuwe Kerkenordeninge..  b.iS.p.  5^- (11) 

Adriaan  Vafleur  Secretaris  vande  Meer  Ruflêl ,  wordtge- 

vancenom  fijne  calomnii  tegens  deStateó,  krijgt  door 
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ïntercellie  van  de  Koninginnne  Pardon ,  en  wordt  geban- 
nen b.  16.  p. 444»  (n) 

Adriaan  van  Roflum  fchrijft  aan  den  Grave  van  den  Berg  , 
de  Brief  wordt  gcintercipieert ,  waar  uitdegelegentheid 
van  het  Leger  van  Verdugo  bekent  wordt.  b.  30,^775 

,  (77) 
Adriaan  van  Afïèndelft  wordt  door  die  van  Haarlem  aan 

Don  Frederikgefondenom  te  handelen,  b.  6.  p.421  ( 308) 
en  wat  hy  verricht  heeft.  ibid.  komt  wederom  vanAm- 
fterdam  tot  Haarlem,  wordt  gevangen,  en  na  den  Prince 
van  Oranjen  gefonden,  die  hem  doedt  derven,  ibid. 

Adriaanvan  den  Berge  doedt  openinge  van  een  aanflag  op 
het  K  afteel  van  Breda ,  en  helpt  die  met  fijn  Schip  geluk- 

kig uitvoeren,  b.  27.  p.  52.2(11) 
Adriaan  van  Büjenburg  fterft.  b.  36.  p.  547  ( 26) 
Adriaan  van  Duik  handelt  met  de  Heer  van  Swieten ,  om 

Woerden  te  brengen  aan  de  fijde  van  den  Prince  vanO- 
ranjen,  en  levert  het  felve  op  fekereconditien  over.  b.6. 
p.406  (196)  verfoektontflagentezijn  van  het  comman- 
dement  van  Woerden ,  het  geene  hy  verkrijgt ,  en  wordt 
Rekenmeefter  van  Holland,  p.  408- (297) 

Adriaan  Damman  Agent  van  de  Staten  by  de  Koning  van 
Schotland,  word  door  de  Duinkerkers  gevangen,  b.31. 
p.  780(3,)  fchrijft  aan  Oldenbarneveld.p.  781  (3)  verad- 
verteert  den  Staten  van  de  komfte  der  Schotfe  Gefanten , 
en  gelegentheid  der  faken  in  Schotland,  p.  8 14  ( 3  7)  (end 
Copie  van  den  Brief  van  Lipfius  ,  aangaande  de  Vrede 
tufTchen  Spanjen  ,  Vrankrijk,  Engeland  en  Holland,  aan 
Oldenbarnevelt.  b.  3 1.  p.  7.  (3)  verwittigt  hem  van  den 
ftant  der  faken  in  Schotland,  p.  136(10) 

Adriaan  Menning  wint  de  Lemmer,  Sloten  en  Mackum. 

b.  16.  p.  139  (7*} Adriaan  van  Suilen  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  aan 
deStaten  var.Holland  gefonden  om  de  verfchillen  tuflehen 
die  Stad  en  Staten  by  te  leggen,  b,  13.  p.  922(3)  enbe- 
middelt  de  felve.  p.  9  2  j .  (4) 

Adriaan  van  Swieten  ,  fie  Swieten. 
Adriaan  Pieterfz.  heeft  een  aanflag  om  ter  Goude  te  bren- 

gen onder  den  Koning  van  Spanjen.  b.7.  p.484  (8)  word 
daar  over  gevangen  en  onthooft.  p.  487  ( 1  o) 

Adriaan  Krankhooft  Stads  Timmerman  binnen  Naarden, 
fchiet  na  de  Soldaten  die  van  wegens  de  Grave  van  Boflu 
de  Stad  quaraen  opeiffchen.  b.  6^.417(305) 

Adriaan  (Weert  in  de  Spiegel)  zijnde  van  den  aanflag  om  het 
Kafteel  van  Antwerpen  aan  den  Prince  van  Oranjen  over 
te  leveren,  wordt  daar  over  gevangen,  gepijnigtenge- 
quartiert.  b.  7.  p.  484  ( 8) 

Advocaten  van  fommige  Provintien  en  Steden  worden 
door  laft  van  den  Hertog  van  Alba  gevangen  genomen. 

,  b.4.p.  209(148) 
jtgydius  van  den  Berge,  wordt  BifTchop  van  Deventer,  b.  1. 
.  P- 17(19) 
Aelbrecht  Claafz.  Molenaar ,  helpt  Tan  van  Vliet,gefloten 

buiten  het  pardon  tot  Haarlem,  met  een  aardigheid  weg. 
b.  6.  p.  443(325) 

Afgunftigheid  der  Grootén  tegens  den  Prince  van  Oranjen, 
belet  den  voortgang  van  alle  des  felfs  raadflagen,  b.  12. 
P-  9*3  (13) 

Aficheid  der  Gouvernante  van  den  Staten  der  Lande  geno- 
men. b,4  p.  187(131) 

Affcheid  van  de  Keiferlijke  Commiflarifen  tot  Ceulen.b.  13. 
p.  103  (139) 

Aficheid  van  de  Gefanten  der  Staten  in  Denemarken,  b.  36. 

P-  547(48) 
Agileus  (Doftor)  belet  dat  den  Bofch  voor  den  Koning 

verfekert  wordt.  b.  3.  p.  151  (106)  krijgt  laft  om  den 
dolerenden  Edelen  Proces  aan  te  doen  ,  levert  Re- 
queft  aan  den  Hove  van  Uitrecht  omprovifie  van  Jufti- 
tie tegen defelve,  en  verkrijgtfe-  b.  24.  p.  303  (113) 

Aggeus  Albada  wordt  wegens  de  Staten  Generaal  gecom- 
mitteertop  de  Vredehandelinge  totCenlen.  b.13.  p.  51 
(103)  en  fpreeker  gemaakt,  ibid.  krijgt  laft  om  de 

Vredehandelinge  tot  Ceulen  te  continueren,  p'.  108  (143) Alba,  fie  Ferdinand  de  Toledo. 
Alarm  binnen  Leiden,  en  waar  over.  b.  7.  p.  5  50  (54) 
Alarm  binnen  Antwerpen  ,  waar  uit  ontdaan,  b.  18. 

P-  3^7  (9) 
Albertus  van  Ooftenrijk  heeft  een  voornemen  om  Marfi- 

lien  voor  den  Koning  van  Spanjen  te  verfèkeren-  b.  3  2. 

p.  151(112)  wordt  Gouverneur  van  Nederland.,  en 
komt  met  eengrote  macht  volksover.  b.  33. p.  167  (4) 
arriveert  tot  Brufiel ,  en  wordt  treffelijk  ingehaalt,  p.  175 

(9>  vertoont  fijn  commiflie,  vergeeft  veele  bedienin-* 
gen ,  brengt  mede  een  ordonnantie  des  Konings  aan- 

gaande het  geven  van  titulen  ,  en  doedt  defelve  by  Plac- 
caat  publiceren»  p.  173  (9)  verliet  la  Fere  van  meel  en 
lonten,  p.  186  (io)  belegert  Calis.  ibid.  krijgt  de  Stad 
metacGoord.pi87  (10)  en  het  Kafteel  ftormenderhand. 
p.  188.(11)  maakt  Joan  de  Rivas  tot  Gouverneur  van 
deStad.  p.  191  (24)  doedt  Ai drss  belegeren,  p.  193(15) 

krijgt  het.  p.  194  (15)  verdeelt' fijn  Soldaten  in  guarni- foen ,  geeft  gehoor  aan  de  Staten  van  V  laanderen,  komt 
in  Vlaanderen ,  beraatfich  wat  beft  ter  hand  te  neemen. 

p.  194  (4)  refolveert  Huift  aan  te  taften.  p.  195  (26) 
doedt  een  nieuwe  krijgs-ordre  publiceren,  p.  195  (27) 
Huift  belegeren,  p.  213  (40)  komt  in  het  Leger  voor 
Huift.  p.  216  (42)  doedt  de  Stad  befchieten  en  opeif- 
Fchen.  p.  222  (47)  krijgt  hem  metaccoord.  p.  225  (49) 
ftelt  la  Biche  tot  Gouverneur  van  defelve.  p  226  (50) 

maakt  den  Admirant  van  Arragon  Generaal  van  de  Ca- 
vallerye.  p.  293  (99)  tracht  veel  volks  te  werven  ,  maar 
kan  niet  door  het  weigeren  van  fijne  Wifielen en  Aflï- 
gnatien.  ibid.  fchrijft  aan  den  Koning  fijnen ftaat over, 
maar  de  Brief  wordt  geintetcipieert.  b.  34.  p.  299.  (?) 

antwoordden  Prince  Maurits  op  fijnfehrijven  met  ver- 
•  fekeringedathy  niet  van  voornemens  is  het  quartier  te 
breken. p.  305  (8)  verpandden  Koning  te  gevalle,  en 
om  geld  te  hebben ,  fijne  Juwelen  en  Kleinodiën,  p.  3 18 
(18)  tracht  Amiens  teontfetten,  maar  kan  niet.  p.  381. 
(64)  wordt  door  die  van  Vlaanderen  verfocht  om 
Ooitende  te  belegeren ,  befichtigt  de  Stadten  advifeert 
daar  over  met  fijn  Krijgsraad,  p.  381  [66)  ftelt  defelve 
uit  en  doedt  het  Leger  in  guarnifoengaan.  p.  383  (66) 
heefteen  vergeeffen  aanflag  op  Bergen  op  Soom.  p-4o2 
(79)  krijgt  tijdinge  dat  Philips  gefint  was  fijn  Dochter 
aan  hem  uit  te  trouwen.p.405  (8 1 )  levert  den  Brief  aan  de 
Staten  van  Braband,en  verklaart  haar  de  refolutie  des  Ko- 

nings. p-4o$  (82)  fendt  Frias  na  Spanjen  om  den  Koning 
te  bedanken,  p.407  (83)  legt  het  Cardinaalfchapaf.b.35. 
p.  41 1  (2)  toont  fijne  Procuratie,  en  geeft  een  andere  aan 
Richardot,Taxisen  Veroiken  om  in  Vredehandelinge  te 
treden  met  deCommiflarifTen  vanHenric  de  Vierde,  p-444 
( 19)  krijgt  Procuratie  van  Ifabella ,  om  te  zijn  Prince  en 
Gouverneur  der  Nederlanden,  p.  465  (35)  wordt  in  der 
felver  name  aangenomen ,  doedt  Eed ,  en  maakt  fich 
veerdig  om  na  Spanjen  te  reifen.  p.  467  (37)  beveelt  aan 
Andreas  van  Ooflenrijk  het  Gouvernement,  en  maakt 
Mendofa  Generaal  van  het  Leger  in  fijn  afwefen.  p.  468 

(37)  is  niet  wel  te  vreden  over  de  mnitinatie  der  Span- 
jaarden op  het  Kafteel  van  Antwerpen,  ibid.  vindt  niet 

goed  denStaten  der  GennieerdeProvintien  middelen  voor 
te  flaan  om  haar  onder  fijne  gehoorfaamheid  te  begeven, 
p.  468  (37)  ftaat  toe  daar  over  aan  defelve  te  zullen 
fchrijven ,  en  doedt  het.  p.  469  (38)  vertrekt  na  Spanjen, 
en  krijgt  onderweeg  zijnde,  tijdinge  van  des  Konings 
dood.  p.  470(39)  trouwt  met  de  Infante  te  Ferrara. 
p.  471  (40)  vertrekt  met  haar  uit  Spanjen.  P- 577  (50) 
bejegent  de  Gedeputeerde  vanBrabandop  fijn  Spaans, 
(5 1 )  komt  te  Brufiel ,  beraat  fich  met  de  Staten  op  fijne 
huldingep.  $78  (57)  vereert  veele  HeerenmethetRid- 
derfchap  van  het  Gulden  Vlies.  ibid.  word  gehuldigt 
te  Leuven,  Brufiel  en  Antwerpen,  p.578.  (51)  doed  Eed 
aan  die  van  Antwerpen.p.  578 (52)  word  met  grote  pompe 
in  verfcheidene  Steden  gehuldigt.  p.  579  ($2)  antwoord 
aan  de  Gefanten  des  Keizers  op  haar  voorftel ,  aangaande 
de  Vredehandelinge.  p.  583  (56)  fchrijft  aan  Eliz.ibeth 
om  de  oude  vrientfehap  en  Traclaten  te  vernieuwen, 
ibid.  fchrijft  andermaal  aan  haar  ten  felven  einde.  b.  37 

p,6i9  (17)  komt  by  de  gemuitineerde  tot  Dieft,  en 
doedt  defelve  marcheren,  p.  650  (39)  wint  Oldenburg. 
p.  651  (39)  trekt  op  na  Nieupoort.p.  65 1(40)  flaat  een 
deel  Schotten.ibid-  foektfijn  Excellentie  Maurits  te  over- 

vallen, ibid.  vecht  met  het  Leger  der  Staten ,  en  wordt 
geflqgen.  p.  652(41)  veieert  de  goederen  van  Pee  aan 
de  Kerk  van  S.  Gondele  binnen  BrufTel ,  om  jaai  lijkfe 
ZielmifTèn  te  doen  voor  fijn  Broeder  Erneftus.  p.  6yf 

(85)  antwoord  op  de  Articulen  der  Staten  der  Neder- 
landen onder  fijn  gebied  behorende ,  op  welke  fy  aanbie- den 
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denaanhemonderftant  te  doen,  eneenige  confcnten 
in  te  willigen,  p.  676(59) 

Albertus  Scharde  ingenomen  door  den  Grave  van  Solms. 
b.  37-  p-  650(39; 

Albrecht  van  Egmont  krijgt  "commiiïie  van  den  Prince van  Oranjen  als  Kapitein  ter  Zee.  b.  5.  p.  289(208) 
Albrecht  van  Huchtenbroek  houdgrootecorrcfponden- 

tie  met  den  Prince  van  Oranjen.b.  5.  p.  310(223)  doed 
groot  devoir  om  die  van  Uitrecht  te  bewegerj ,  dat  fy 
haar  in  haar  oude  vryheid  herftellen ,  en  van  de  fia- 
vernye  der  Spanjaarden  bevrijden  zouden.  t>.  5-  p.  333 
{241)  bied  haar  hulpe  aan.  ibid. 

Aldegonde,  fie  Philips  van  Marnix. 
Alennes  tracht Cortrijk  te  verraflchen,  fijn  aanfiag  mis- 

lukt en  hy  verheft  Meenen.b.  i4.p.  140  (166)  ftelt  vee- 
Je  aanflagen  in  het  werk  om  iich  meefter  van  Cortrijk  te 
maken,  en  komt  tot  lijn  voornemen  met  lift.  p.  175 
(191) 

Alexander  Farnefe  komt  met  een  deel  krijgsvolk  by  Don 
Jan.b.12.  p. 932. (11)  trekt  voor  Sichenen,  wint  hetftor- 
menderhand ,  en  vermoort  alles.  p.  93  5.  ( 1 3 )  overmee- 
ftert  Limborg.  p.95  2.  ( 16)  wordt  door  de  Soldaten  op 
approbatie  des  Konings  tot  Gouverneur  gekoreu  ,  en 
doedt  den  Eed.  b. 1 3 • 1 .p. 3.  (6$)  doed  Carpen  innemen. 
b.i  3.p.  26(84]  en  fijn  beft  om  den  Staten  inBrabancl  alle 
afbrektedoen.p.  54  (90)  laat  het  volk  vanCahinir  met 
pafpoort  vertrekken,  ibid*  veinft  Antwerpen  te  willen 
belegeren  ,    maar  trekt  voor  Maftricht.  p.  36.  (91) 
Schrijft  aan  de  Staten  Generaal  en  waar  over.  p  97(1 00) 
doedt  Maftricht  fel  beschieten  en  beftormen    p.  51. 
(203)  biedt  haar  genade  aan  indien  fy  haar  opgaven. 
p. Ö4  (112)  windt  de  Stad  met  geweldt  p.65  (113) 
voedt  de  oneenigheid  binnen  den  Bofch,  p.  73(119) 
tracht  Mechelen  door  heimelijk  verftand  in  te  neemen. 
p.  76  ( 1 20)  doed  grote  neerftigheid  om  met  Arthois  en 
Henegouwe  een  Vreede  apart  te  maken ,  en  waarom. 
p.  91.  (131)   follicïteert  verfcheidene  Provintien  om 
met  hem  pais  te  maken.  p.  9 1 .  ( 1 3 1 )  wordt  feer  krank, 
p.  19.(133)  accordeert  met  eenige  Provintien.  p.  94 
(134)  krijgt  veel  voordeels  op  de  Nederlanden  door 
deJCeulfe  Vredehandelinge.  p.  1 14  ( 1 47)  fend  Roda  na 
Vriefland ,  om  de  Articulen  van  Vrede  aldaar  te  doen 

aannemen,  ibid.  wil  de  Soldaten  die  Willebroek  ver- 
laten hadden,  aan  den  lijve  doen  ftraften.  b.  14.  p.  140 

(166)  verklaart  by  Placcaat  de  verkopinge  van  de  goe- 
ren ,  toebehorende  de  Godshuifen ,  en  Onderdanen 

des  Konings ,  voor  nul,  en  van  geender  waarden-  p.140 

( 1  ó  7)  wint  Mortainge en  S.  Amant.  p.  15-9(180)  maakt 
lich  gereet  om  Rennenburg  binnen  Groeningen  te  ont- 
fetten.p.  172(189)  doedt  den  Ban  des  Konings  tegens 
den  Prince  van  Oranjen  afkondigen,  b.  i$.p.  198  (209) 

maakt  gereetfchap  om  Groeningen  te  ontfetten.  p.  206 

(214)  wil  het  Gouvernement  der  Nederlanden  aan 

fijn  Moeder  niet  overgegeven  dan  door  nader. laft  des 

Konings.  p.  214  (2io)"verfchaftden  Staten  veel  werks. 
p.  221(225)  wintNivelle.  p.222.  (226)  fchrijft  aan 
die  van  Bruflelom  haar  mee  denConing  teverfoenen, 

ibid.  geeft  commifiie  om  met  den  DröftvanHattum 

te  accorderen  tot  de  overgifte  van  de  Stadt  en  het  Ka- 

fteel.p.227(ii9)  krijgt  Breda.  b.  iö   p.  273(33^- 
leent  aan  de  inwoonders  Pardon  op  des  Conings  naam. 

p.  274  ( 34)  benauwt  Camerik.p.  286  (43)  verlaat  het. 

p.  287(43)  belegert  en  wint  Doornik,  p.  187(4;)  ̂ } 
aldaar  eenen  anderen  Biflchop.  p.  188  (44)   fchrijft 

verfcheidene  Brieven  aan  verfcheidene  Steden  enPlaat- 

fen  «refondeert  op  de  dood  van  den  Prince  van  Oranjen. 

b  17  p.  314(17,)  verfoekt  aan  de  Staten  van  
Arthois 

én  Henegouwe  ,   dat  de  Spanjaarden »  wederom  in 

't  land  mogen  komen,  en  brengt  het  te  weege.  p.320 

(22)  belegert  en  wint  Oudenaarde,  p.  321  (21)  fend 

den  Grave  van  Arenberg  op  dan  Rijxdag  te  Augsburg. 

p.  317(26)  doedt  een  hevigen  aanval  op  het  
branie 

Leger  onder  Gent,  maar  wordt  met  fchade  argewefen. 

0.334(31)  fend  Mansvelt  en  Hauïtepenne  
tot  hulp 

van  Verdugo.  p.  335  M  winthet  Kafteel  
vanCam- 

brefis  en  Nynoven.  p.  3  3  5  ( 3  i )  foekt  Bruffel  te  
benau- 

wen, ibid.  doedt  een  aanval  op  het  Leger  der  Staten  , 

weinig  tot  fijn  voordeel,  b*  18.  p.  369  (™)  belegert 

Duinkerken  en  krijgt  het  met  accoord.  p.  372(12)  en 

en 
Sakcn . 

N.cupoort.  ibid.  maakt  een  Ordonnantie  ter  Zee  p.4c n 
()i)  krijgt  Aalft.  p.  403  (  H)  accordeert  met  Chimi voorDammeenBrugge.p.^i(47)  bedankt  Chimay voor  den  dienft  aan  de  Coning bewcfen.  p.4»  (48) vindtgoedtden  moord  VOOl -genomen  tekens  den  P.in- 
ce  vanüranjen.p.  4.19  (^)  maakt  een  Schanf  te  Callo . 
trekt  na  Cr.llebeke  ,  en  plant  l.jngefchut  ter  wcdcMijde 
van  de  Schelde,  b.  ,  9.  p.  467  ( 1 3 )  doedt  de  belq-e.  m- 
ge  voor  Lillo  opbreken,  p.468  (14)  belegert  Dcnrc- 
monde en  krijgt  het.  p.  469.  (14)  belegeit'  Vilvooi. 
f  47o(m)  krijgt  het.  p.487(i7)   accordeert  met die  van  Gent.  p.496  (33)   heeft  correfpondent.e  niet Guile,  en  berokkent  den  Coning  vin  Vrankrijk  reel 
werks  in  fijn  eigen  land.  p.  4,8(3+)  belegert  Antwer- 

pen volkolmentl.jk.  p.  500(35)  fiuit  de  Scheld.-  ,  en 
benauwt  die  van  Antwerpen  (eer.  p.  501(36)  fchrijft 
aan  de  Wethouders  en  Breeden  Raad  om  met  hem  te 
accorderen,  p.  502(37)  antwoord  op  der  felvei  we- 
derfchrijven.  p.  504  (39)    heeft  een  vergceKen  aan- 

fiag op  Bergen  op  Soom.  p.  509  (42)  en  op  Nimme- 
gen.  ibid.    flaat  mits  de  Belegeringe  van  BrufTel  niet 
veel  acht  op  andere  plaatfen.  p.  519(49)  follicitcert 
het  Guarnifben  van  Ooftende  tot  oven>ifte.    p.  5  ̂3 
(51)  fendt  een  deel  volks  op  de  Veluwe  en  na  Vries- 

land, b.  20.  p.  559(4)  geeft  Pardon  aan  dievanZut- 
phen.  p.  560  (5)  accordeert  met  die  vanNimmegen. 
p.  564(7)  Doesburg,   p.  566  (9)  en  Bruflel.   p    567 
(10)  maakt  een  Brug  over  de  Schelde,   o.  595  (31) 
doedt  defelve  hermaken.  p.  597(33)  doedt  den  Cou- 

wenftijnfen  Dijk  innemen  en  fterken.   p.  598' (34) neemt  die  van  Antwerpen  de  Boerenfchans  af.  ibid. 
verheft  den  CouwenftijnfenDijk,  en  verovert  defelve 
wederom,  p.  599  (35)   doedt  al  de  huifen  omtrent 
Antwerpen  innemen,  p.  605  (40)    antwoord  aan  de 
Gedeputeerden  van  Antwerpen,   p.  606  (40)  fend 
eenig  volk  na  Mechelen  en  krijgt  het  met  accoord. 
p.  606(41)  wordt  vereert  met  het  Gulde  Vlies,  p.620 
(50)  komt  triumphantelijk  binnen  Antwerpen  en  ver- 
fetdeWet.  p.622^3)  is  voornemens  om  Bergen  op 
Soom  te  belegeren ,   maar  ftaat  daar  van  af  en  waar- 

om, p.  646  (71)  fchrijft  aan  verfcheidene  Steden  om 
haar  mei'  den  Koning  te  verfoenen.  p.  648  (73)  ver- 

wittigt den  Coning  van  de  overkomfte  der  Engellè, 
verfoekt  afliftentie  ,  en  laft  om  die  van  Holland  en 

Zeeland  Vreede  aan  te  bieden,  p.  650(^4)   komt 
felve  voor  de  Grave  en  befchiet  de  Stacir  vreefefljk 
b.  21. p.  707(21)  krijgt  defelve  met  accoord.  p.  708 
(21)  wint  Megen  en  Batenburg.   (22'  belegert   en 
wint  Venlo.  p.  713  (25)   belegeit  ,   befchiet,   be- 
ftormt  en  verovert  Nuis.  p.  73-  (41    wordt  door  den 
Paus  befchonken.  p.  739  (42)   levert  Nuis  nap.  den 
Ceurvorft  vanCeulen.  p. 7 39  (44)  wint  Meurs,  Al- 

phen en  Crakou.  ibid.   belegert  Rhijnberk.  ibid.  vic- 
tualieertZutpher.p.7  5i(5  2)kri'gt  het  Huis  te  V\ romr. b.  2  2.  p.  878  ( 18)  neemt  voor  Sluis  te  belegeren ,  veinft 
een  ander  oogmerk  te  hebben  en  waarom,  k  ivp-  5 

(3)  komt  voor  Sluis,  neemt  Bekaf  en  vennoort  het 
alles.  ibid.  doedt  den  Blauwen  Toren  befchieter.  ibid. 

vordertde  Belegeringe  met  kracht,  p.  14  (10)  doedt 
de  Stadt fommeren.  p.  15  (10)  vic  loimenen 

opeifchen.  p.  16  (n)   komt  in  ge  et  die  van 

Sluis,  accordeert,  verleent  haar  een  goei!  appoirfté- 
ment  en  waarom,  p.  18(12)  maakt  giote  toeuifringc 
omhemmetdeSpaanfe  Vloot  te  voegen,  b.  n.p-  317 

(5)  wordt  van  den  Coning  gemaakt  Generaal  va;  het 

Krijgsvolk  dat  in  Engeland  aangefet  foude  worden. 

p.  323  (9)  doedt  fijn  belt  om  in  de  Vloot  te  komen, 
maar  kan  niet  veerdig  worden,  p.  3 1 3  ( 1  o )  word  door 
de  Hollanders  verhindert.  ib:d.  is  fwaargceftig  over 

den  mislukten  aanfiag  van  de  Spaarfc  Vloot  ,  foekt 

iets  groots  uit  te  rechten  om  de  quaadfprekers  den 

mond  te  ftopppen,  veinft  Heulden  te  Willen  belegeren, 

geeft  Montygni  laft  om  Tolen  in  te  nemen,  fend  Ma 
veld  tot  aihlientie  van  Chimay  voor  Bon.  p.  328(23) 

neemt  voor  Bergen  op  Soom  te  belegeren,  p 

belegert  het.  p.  339  (iO  fpanr  aan  met  <  je- 
maakte  Verraders  om  de  Stadt  te  bvermeefteiei 

wordt  door  de  félve  verfchalkt,  en  fijn  volk  v 

tér  deegen  gehavent.   p.  j>i  ( sa )  begint  de  be- b  i<-v 
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legeringe  op  te  brceken.  p.  342  (13)  doedt  Wach- 
tendonk belegeren  door  Manfveld ,  die  het  felve  over- 

meeftert.  p.  343  (14)  maakt  fich  gereetomdemuiti- 
neerders  binnen  Geertruidenberg  byftand  te  doen. 
b.  26.  p.  408  (8)  komt  omtrent  deStadt  en  accordeert 
met  het  Guarnifoen.  p.  409(9)  en  met  den  Burgeren, 
p. 410(9)  wordtfiek,  p-443  (30)  oorfaak  van  fijne 
iïekte,  ibid. trekt  na  Spa,  ibid.  fendt  Richardot  na  Span- 
jen,  en  komt  door  desfelfs  handel  alle  fijne  vyanden 
te  boven  ;  doed  Champigny  na  Borgondien  vertrekken, 
p.  457  (41)  komt  tot  fijn  vorige  gefontheid.  p.  458  (41) 
reift  naBinchs,  en  houdt  correfpondentie  met  deLi- 
geurs.  b.  27.  p.27  (18)  houd  gefprek  met  Majenne, 
ibid.  is  feer  geftoort  over  het  verlies  van  Breda ,  en 
doedt  daar  over  eenige  Italiaanfe  officieren  onthalfen. 
p.  526(24)  doed  Geertruidenberg  door  Mansveldt 
vidtualieren.  p.  517(2.5)  trekt  na  Vrankrijk  om  Parijs 
teontfetten.  0.28^.534(4)  ontfet  de  Stad  p.  535  (5) 
verovert  eenige  plaatfen  en  komt  wederom  te  Brunei, 
p.  548(15)  moet  den  gemuitineerden  veel  inwilligen, 
om  defelvetecontenteren,  p.  565  (29)  belegert  Knod- 
fenburg.  p.  570(32)  breekt  het  beleg  op.  p.  571  (34) 
belegert  en  wint  Slocliteren.  p.  573  (35)  beraad  fich 
om  Rouaen  te  ontfetten ,  wint  Neufchaftel ,  belegert 
Rue  te  vergeefs ,  trekt  over  de  Somme,  ontfet  Rouaen, 
b.  19.  p.  6 1 6  ( 1 1 )  belegert  Caudelek  ,  wordt  gequetft , 
wint  de  Stad,  p.  61  7  (n)  breekt  het  Leger  op  en  ver- 
plaatft  het  felve.  p.  6 1 8  ( 1 4) brengt  het  over  de  Seine  en 
ontkomt  alfo  het  gedreigde  gevaar,  p.619  (14)  behaalt 
hier  door  een  grote  lof ,  trekt  na  Parijs  en  van  daar  na 
Bruflel.  p.  620(14)  krijgtlaftom  wederom  na  Vrank- 

rijk te  trekken  ,  en  de  Ligeurs  te  aflifteren  in  de  verkie- 
finge  van  eenen  nieuwen  Koning,  p.  660  (44)  is  daar 
over  niet  wel  te  vreden  en  waarom,  ibid.  vertrekt , 
komt  tot  Atrecht,  wordt  verwittigt  van  de  komftevan 
Fuentes,  fchrijft  aan  den  felven,  krijgt  een  flaaute , 
ontfangt  het  laafte  Olifel ,  en  derft,  p.  661  (44)  en  na 
fijn  dood  te  Romen  met  een  Eerenbeekl  vereert,  p.  662 
(40 

Alexander  van  Tellicht  wordt  Commiifaris  van  de  mon- 
fteringe.  b.  13.  p.  34(90)  trekt  na  Gelderland  om  de 
Soldaten  te  monfteren.  ibid. 

Alexander  Gauria  heeft  een  aanflag  op  het  leven  van  Ja- 
cobus  Koning  van  Schotland,die  mislukt,  en  hem  felven 
op  den  kop  vaart.  b.  37^.662(48) 

Ali  Admiraal  van  de  Turkfe  Zeemacht  tegens  de  Vene- 
tianen,  wordt  geflagen  en  blijft,  b.  f.p.  354  (256) 

Alkmaar  verfekert  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6. 

p.  377(174)  wordt  voorfien  van  alle  nootfakelijkheid 
en  gefortificeert.  b.  6.  p.  448  (319)  feer  naauw  belegert 
door  de  Spanjaarden,  p. 45 1  (332)  befchoten  en  be- 
ftormt.  p.  45  3  ($33)  verlaten,  p.  45  5  (334) 

Alkmaarders  in  groote  verfchrikkinge  over  de  nederlage 
van  der  Staten  volk  ,  uitgetrokken  om  Haarlem  te  ont- 
fetten.  b.  6.  p.  440  (3 13)  voorfien  (lappelijk  op  de  for- 

tificatie van  haar  Stad ,  worden  geheel  verfchrikt  door 
het  overgaan  van  Haarlem  ,  en  vluchten  voor  een  groot 
gedeelte  na  Hoorn.  p.  444.  (326)  houden  dengehee- 

.  len  nacht  de  wacht ,  vrefende  voor  verraderye.  p.  444 
(  3  z^)  gefterkt  door  het  fchrijven  van  Sonoy  en  andere, 
doen  haar  uiterfte  beltom  de  Spanjaarden  met  kracht 

tewederftaan.  p, 45 1  ̂ 332)  flaan drie  ftormende aan- 
vallen af  met  groot  verlies  der  Spanjaarden,  p.  453 

(333)  doen  verfcheidene  uitvallen ,  krijgen  een  Span- 
jaart  gevangen ,  vernemen  uit  hem  alle  de  gelegentheid 
van  het  Spaanfe  Leger ,  en  hangen  hem  tegens  haar 
gegeven  woord  op.  ibid.  onder  wat  fchijn.  ibid.  fchrij- 

ven aan  Sonoy ,  en  verfekeren  hem  dat  fy  met  alle 
macht  de  Spaanjaarden  Zullen  tegen  (taan ,  en  verfoe- 
ken  onderftant  van  oorlogs-behoeften.  ibid.  zijn  feer 
getrooft  door  het  fchrijven  van  den  Prince  van  Oran- 

jen. p.  45  f  ( 3  34)  flaan  geld  van  tin.  ibid. 
AllertClant  accordeert  met  Willem  van  Naflau  om  eenig 

volk  in  de  Omlanden  te  brengen,  b.  26.  p.482  (57) 
wordt  voor  eenigentijd  in  dienft  der  Staten  aangeno- 

men, b.  26.  p.  443  (31) 
Alfonfo  Ornano  waarfchouwt  den  Koning  van  Vrankrijk 

voor  de  aanflagen  vanGuife.  b.  2jtp.  368  (42) 
Alonfo  Mungos  blijft  in  den  ftorm  op  Haarlem,  b.  6. 

P-43i(?,7) 
Alonfo  de  Vergas  wordt  binnen  BrufTel  door  de  Burgers 

als  half  gevangen  gehouden,  b.  9.  p.  704(163)  isvoor- 
nemens  by  de  gemuitineerde  te  trekken ,  om  de  felve  te 
bewegen  tot  het  ontfet  van  het  Kafteel  van  Gent, 

p.  7 15  (171)  wordt  genoemt  tot  Hooft  om  de  Span- 
jaarden uit  het  land  te  geleiden,  maar  wil  in.de  man 

niet.  b.  20.  p.  807  (237)  trekt  met  een  Leger  na  Arra- 
gonuit.laft  van  Philips,  en  bedrijft  aldaar  veel  wreet- 
heid.  b.  35  p.  611.. .  (7.  . .) 

Alonfo  wint  Dieft  voor  de  Staten,  b.  15.  p.  197  (208) 
Alonfo  de  Mendoza  wordt  Gouverneur  van  Camerik. b.  33.  p.  293(99) 

Alonfo  d'Avales  word  door  den  Admirant  gemaakt  Gou- verneur van  Rhijnberk.  b.  3 5 .  p.  437  ( 5  2) 

Alphen  overgegeven  aan  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  34. 

,P-34S(?7) Alphonfo  Corfe  verfekert  Lions  voor  den  Koning  Henric 
de  Vierde,  b.  30.  p.  754  (61) 

Altena  door  de  Staten  van  Holland  gekoft  van  de  Gravin- ne  van  Meurs.  b.  28 .  p.  5  5  3  ( 1 9) 

Alvario  Oforio  blijft  dood  in  de  llag  by  Winfchoten.  b.  4. 0.235(167) 

Alvaro  Oforio  blijft,  b.  34.  p.  383(66) 
S.  Amant  overgegeven  aan  Montigny.  b.  14^.159(180) 

door  Noircarmes  ingenomen,  b.  3 .  p.  141  (99} 
Ambachten  tot  Antwerpen  verfoeken  aan  den  Prince  van 

Oranjen ,  dat  in  fijne  abfentie  een  ander  Hooft  mach 
geftelt  worden ,  als  mede  een  Luitenant,    b.  2.  p.81 

(17) Ambrolïus  Martini  weigert  den  Eed  hem  voorgeftelt  te 
doen,  en  wordt  daar  over  uit  ter  Goudeen  Holland 
gebannen,  b.  zi.p.  759  (57) 

Ambafladeur  van  Vrankrijk  te  BrufTel ,  fiende  de  executie 
over  Egmond  en  Hoorn ,  uit  fijn  gevoelen  wegens  Eg- mond,  b. 4. p.  239  (172) 

Ambaffadeurs  van  Engeland  geven  een  gefchrift  over  aan 
de  Staten  Generaal ,  aangaande  de  ftilftant  van  wape- 

nen met  Don  Jan.  b.  1 2.  p.  981.  (46)  zieGefanten. 
Anneland  door  de  Spanjaarden  verlaten ,  komt  weder  aan 

de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen.    b.  9.  p.  7x7 
(!79) 

Amelis  van  Aemftel  van  Mijnden  wordt  Raadsheer  in 
den  Hoogen  Raad  in  Holland  opgerecht.  b.  1 7.  p.3  30 
(19) 

Amersfoort  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen. b.6. 

p.  381(177)  toont  fich  wederhorig  tegens  de  refolu- 
tien  van  de  Staten  van  Uitrecht,  b.  13  p.  36  (92)  wil 
na  gene  redenen  luifteren.  p.  3  7  (92 )  wordt  belegert , 
befchoten,  opgegeven,  en  met  Guarnifoen  voorfien. 
ibid.  ftaattoedat  de  fouverainiteit  der  landen  van  Ui- 

trecht volkomen  fonder  eenige  voorwaarde  aan  de  KoA 
ninginne  van  Engeland  zal  opgedragen  worden,  b.  21. 
v-n%  (22) 

Amersfoorders  trekken  naBofïu  tot  Uitrecht,  brengen 
hem  de  fleutelen  der  Stad ,  en  verfoeken  genade,  b.6. 
P  416(304) 

Amiens  verfosnt  fich  met  Henric  de  Vierde,  b.  3 1,  p  846 

(5^3)  wordt  verrafcht  en  geplondert  door  de  Spanjaar- 
den, b.  34.  p.  314  (16)  en  weder  overgegeven  aan Henric  de  Vierde,  p.  381  (65) 

L.  Admoraal ,  fie  Egmond. 
Arnfterdam  maakt  fwarigheid  over  het  Placcaat  tegens 

de  Uitlanders.  b.  2.  p  69  (49)  neemt  eenige  Soldaten 
in ,  en  begeeft  fich  geheel  onder  de  gehoorfaamheid 
van  den  Koning,  b.  3.  p.  17c  (120)  koopt  fich  vry  van 
de  bouwinge  van  een  Kafteel  en  inlegeringeder  Span- 

jaarden, b.  5.  p.260  (187)  ftaat  tegens  de  Vryheid  en 
gemeene  welvaart  des  Vaderlands,  b.  6.  p.  389  (183) 

wordt  belegert  door  Lumei  en  wederom  verlaten. 
p.  404  (294)  is  benauwt,  b.  10.  p.  755  (200)  fendt 
Gedeputeerden  na  den  Prince  van  Oranjen  met  Articu- 
len  van  fatisfaétie.  b.  10^.759(203)  protefteert  te- 

gens de  Staten  van  Holland  en  Prince  van  Oranjen. 
ibid.  fendt  aan  den  Prince  van  Oranjen  om  fatisfa&ie 
te  hebben ,  dat  veel  moeiten  in  heeft ,  en  vruchteloos 
afloopt,  p.  810(240)  fend  andermaal  aan  den  Prince 
over  defel ve  fake.  ibid .  protefteert.  p.  8 1 1  ontfangt  fa- 
tisfa&ie,  en  voegt  fich  met  de  Staten,  b.  iZ.  p-924 

(5)  bc- 



van  Perfoncn 

(5)  bewilligt  niet  in  de  refolutie  om  de  landen  aan 
Vrankrijk  op  te  dragen,  b.  19.  p.  495(52) 

Amfterdammers  reifen  om  de  Predicatien  der  Gerefor- 
meerden te  hooren.  b.  2.  p.  77(54)  trekken  uit  tegen 

de  Schanfeop  de  Nieuwen  Dam ,  lijden  groote  fchade, 
hervatten  den  aanflng,  en  moeten  voorde  tweedemaai 
met  fchade  vei  trekken,  b.  6.  p.  4  r^  (301)  waarfchou- 
wen  die  van  Haarlem  voorbeleg ,  en  raden  haar  gena- 

de te  veifoeken ,  terwijle  het  roch  tijd  was,  metaan- 
biedinge  van  hare  voorfpraak.  b.  6.  p.  420  (207)  fen- dende  Brieven  des  Hertogen  van  Albain  verfcheidene 
Steden,  en  voegen  daar  een  Brief  van  vermaningebv. 
b.6.  p.434(3'8)  gekomen  omtrent  Monnikkendam 
om  Beeften  te  rooven ,  worden  geflagen.  b.  7.  p.  570 
(70)  ruften  haar  toe  om  het  Bamdegat  wederom  in  te 
nemen  en  krijgen  het.  b.  8.  p.  620(103)  klagen  by  de de  Staten  Generaal  over  de  Staten  van  Holland,  b.  11. 
p.  908  (5 12)  vooifien  Harderwijk,  en  fenden  volk  na 
Uitrecht  en  Naarden  tegens  de  Malcontenten,  b.  20 
p.  560(4)  rullen  haar  toe  om  boven  Nova  Sembla  on- 

der den  Polus  Articus  na  China  te  zeilen,  b.  3 1  p.  867 (69) 
Amurath  wordt  Turks  Keizer,  en  doedt  vijf  van  fijne 

Broeders  en  twee  van  fijne  Vaders  Vrouwen  ombren- 
gen, b  7-p- 589  (82)  fterft.  b.22.p.  18(4) 

Ainfy  (Heere  van)  verlekert  Camerijk  voor  de  Staten 
Generaal  aan  de  fi|de  des  Konings,  en  wordt  aldaar 
Gouverneur,  b.  10.  p.  750(197) 

Anaftro ,  aanlegger  van  den  aanfiag  op  het  leven  des 
Prince  van  Oranjen  ,  wordt  nagejaagt ,  maar  ontkomt. 
b.17.  p.3i4(i7)fchrijftaanTrellongenParma.p.2i< 
(18) 

Ancre ingenomen  door  Varrabon.   b.  22.  p.  18  (12) 
Andelot  Broeder  van  den  Admiraal  tracht  fijnen  Broeder 

te  helpen  en  komt  met  1500  man  binnen  S.Quintijn. 
b.i.p.  i?(n) 

Andre  de  Bro ,  Spaans  Kapitein ,  blijft  in  de  beftorminge 
van  Haarlem,  b.  6.  p.  423  (210) 

Andreas  Vendondus  komt  in  Holland  en  brengt  een  deel 
Sociniaanfe  Boeken  mede ,  wordt  daar  over  voor  de 
gecommitteerde  der  Staten  ontboden ,  en  het  land  ont- 
fegt.  b.  3 7.  p.  496  (58) 

Andreas  Caroloftadius  kant  fich  tegens  de  Aflaten,  b.  1. 
p.  12.  (9) 

Andrea  Caftricomius  word  gecommitteert  tot  de  refum- 
tie  van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een 
nieuwe  Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  537  (21) 

Andreas  Cardinaal  van  Ooftenrijk  krijgt  laft  om  in  het  af- 
wefen  van  Albertus  het  Gouvernement  der  Nedérlan- 

,   den  waar  te  nemen ,  komt  te  Bruflel  en  wordt  heerlijk 

ontfangen.  b.  35.  p.  467(37)  krijgt  geld  om  de  mui- 
tinerendeSpanjaartsteftillen    b.  36.  p.  522(4)  doedt 
eenige  derfelver  na  de  gedane  betalinge  rtrafïèn  (5) 
klaagt  over  de  Franfenin  Nederlandfen  dienft  zijnde. 
ibid.  is  bekommert  over  het  Gouvernement,  en  meert 

om  geld.  p  523(5)  verbied  alle  handel  met  Holland 
en  Zeeland,  ibid.  neemt  geld  op,  beraat  fich  met  den 
Admirant,  doedt  het  volk  monfteren,  en  beraat  fich 
andermaal  waar  den  Oorlog  te  beginnen,  p.  53 3  (15) 
komt  voor  Schenkenfchans  en  befchiet  het.  p.535  ( 17 ) 

verlaat defelve.  p.  536(17)  advifeert  ofmendebele- 
geringe  voor  Bommel  zal  opbreken  of  niet.  p.  554  (32) 

breekt  op.  555(33)  vint  goed  de  bouwinge  van  S.  An- 
dries,  en  ftek  defelve  m  het  werk.  p-?55  (33)  '^ 
den  eerften  fteen.  p.  556  (33)  vertrekt  uit  het  land. 

.     p.  577(50)  fterft  te  Romen.  p.  687(67) 
S.  Andnes  Patroon  van  de  Ridderlijke  Ordre  van  het  Gul- 

de  Vlies.  b.  i-p.  54  (37) 
Andries  Allertre  blijft  in  een  uitval  uit  Leiden,  b.  7.  p-5o4 
(22)  _,     »  • 

Andries  de  Jonge  wordt  gecommitteert  om  met  den  Prin- 

ce van  Oranjen  te  adviferen,  wegens  het  verfoek  van  af- 

fiftentie  by  vreemde  Potentaten ,  fonder  de  Landen  van 

den  Koning  te  fepareren.  b.8-p.64i  (118) 

Andries  de  Cigoigne  dringt  door  laft  van  den  Groot  Com- 

mandeur den  Ingefetenen  groote  fchattingen  af.  b.8- 
p. 655 (129) 

Andries  Gaille  wordt  door  den  Keifer  gefonden  om  Vree- 

de  te  maken  tuflehen  Don  Jan  en  de  Staten,  b.  10. 

en  Sakcn. 

p.  770(211) 
Andries  Schot  antwoord  den  Trompetter  van  den  Crarc 

de  la  Koene,  begerende  noch  pardon  noch  accooit  te 
temaken,  b.7.  553(57) 

Andries  Putman  wordt  gedwongen  door  fijne  Soldaten om  Amersfoort  te  verlaten.  h.6.V.vr,  f,  <)  komt v°°r  baarden ,  daar  hem  den  ingang  geweigert  wordt. 

Andries  van  Thfcneo  draagt  fich  treffelijk  in  de  fiat»  by Hardcnberg ,  wordt  gequetft ,  gevangen  en  geranUbe- 

neert.  b.  i5.p.  i07(iM)  b Andries  Copier  verliet  de  Soldaten  van  den  Prince  van 
Oranjen  binnen  Antwerpen  met  fpijs  en  drank    b 
p.  586(80)  wordt  gevangen,  verklikt,  gepijnigt,  en fterft m de gevangenifiè.  p.  587(81) 

Andries  Henrickfe  opgemaakt  om  Jacob  Koning  van 
Schotland  om  te  brengen ,  wordt  verfchrikt  en  kan  lijn voornemen  niet  uitvoeren,  b.  J7.  p.  663  (49) 

Andries  van  Arler  handelt  door  ordre  van  den  Prince  van 
Oranjen  met  verfcheidene  Steden  om  die  te  brengen  in 
des  Princen  handen,  b.  5.  p.  j  3  j  (141 )  brengt  te  wee- 

gen dat  Campentendienftevan  den  Prince  van  Oran- 
jen wordt  overgegeven,  b.  6.p.  38 1  (177) 

Andries  Hefïels  wordtdoor  de  Staten  Generaal  aan  An- 
jou  gefonden  om  hem  de  Landen  op  fekere  conditicn 
op  te  dragen,  b.  15,  p.  114  (no)  doedt  uit  naam  van 
de  Staten  van  Braband  een  Oratio  ,  waarby  Anjouhet 
Hertogdom  van  Braband  wordt  opgedragen,  b.  1  -. 
P-  *9?  (4)  wordt  gecommitteert  na  Hoorn  om  de  ge- fchillen  aldaar  gerefen,  te  beflechten.  b.  31. 83(6$)  wat 
hy  in  die  faak  verricht  heeft. . . . 

S.  Andries  gebouwt  door  Andreas  van  Ooftenrijk.  b.  36. 

P/  f  5  f  0  J )  wordt  belegert  door  fijn  Excellentie  Mau- rits.  p.  608(9)  en  aan  hem  overgegeven,  p  614(13) 
Anna  van  Ooftenrijk  ,  Bruid  van  Philips  de  Eerfte  Coning 

van  Spanjen ,  komt  in  de  Nederlanden,  en  word  aldaar 
treffelijk  ontfangen.  b.  5.  p.  31*  (131) 

Anna  Gravinne  van  Embden  fterft.  b.  8.  p.  655  (118) 
Anna  Dochter  van  Frederic  de  Tweede  Coning  van  De- 

nemarken, trouwt  met  Jacobus  Coning  van  Schot- land, b.  2.6.  p.  463  (44) 

Anna  Coninginne  van  Denemarken  fchrijft  aan  de  Staten Generaal,  b.  36  p,  5^6(49) 

Anna  van  Ooftenrijk  trouwt  met  Sigifmundus  Coning  van 
Polen,  b  19.  p  616(18) 

Anna  van  Nafiau  Dochter  van  Prins  Willem,  en  Sufter  van 
Maurits,  trouwt  met  Willem  van  Nafiau.  b.ij.p.ioö 
(7 3)  fterft.  b.  24.  p.  196(107) 

Anneken  vanden  Hoven  wordt  om  de  Religie  te  flrufiel 
gevangen  en  levendig  in  de  «arde  gedolven,  b.  34. p.  3  3  5 

(3-0 
Anniliavan  Nafiau  doet  een  voorftel  aan  de  Staten  var. 

Holland,  en  verfoekt  eenige  middelen  tot  haarder  on- 
derhouding, b.  30.  p.  754(61) 

Anthonis  Havetius  wordt  Biflchop  van  Namen.  b.  1  •  pi  7 

Anthonis  Claaflen  wordt  tot  Leeuwarden  op  ftoel  ge- 
bracht en  predikt  aldaar,  b.  1.  p.9i(6^) 

Anthonis  van  Stralen  Burgermeeller  tot  Antwerpen, 
wordt  door  laft  van  den  Hertog  vanAlbi  gen 

genomen,  b.  4.  p.  185  (131)  en  niet  tegenft-iande  l 

gedane  dienften ,  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  BrufTcl 

onthalft.p- 148(1--) Anthonis  van  Bombergen  wordt  door  den  lieer  van  Bre- 
derode  na  den  Bofch  gefonden,  en  aldaar  Gouverneur 

gemaakt,maakt  hem  meefter  van  de  Stad,enz.b-  j.p.  1 5 1 

(106)  verlaat  den  Bofch ,  en  doedt  hem  en  lijne  Solda- 
ten eerft  wel  betalen,  p.  151(107) 

Anthonis  van  Bourgonjen  Gouverneur  van  Zeeland  ,  ver- 

daan hebbende  het  geene  door  die  van  Vullingen  be- 
drevenwas, trekt  daar  na  toe ,  doedt  de  Bui  gen  voor 

het  Stadhuis  vergaderen  ,  berifpt  haar  over  het  uitja- 

gen van  het  Spaans  Guarnifoen ,  met  vermaning  datly 

haar  beter  beraden  zoude,  fich  fel  ve  tot  borg  rte!'. 
de,  dat  haar  dan  niets  quaads  overkomen  zoude,  b 

p.  369(168)  doedt  verdere  inftantie  om  dievan  Vlu- 
iïngen  tot  inkeer  te  brengen ,  maar  te  vergeefs,  is  blijde 

dat  hy  uit  haare  handen  ontkomt,  p.  369(168)  wordt 
gefchoten.  p.  438 (311) 



BLAD     WY    SER 

Anthonis  de  LalainGrave  van  Hoogftraten,  fie  Hoog- 
ftraten. 

Anthonis  Genits  wordt  Secretaris  van  den  Raad  van  Sta- 

ten. b.6.p. 450(330)  en  gecommitteert  om  de  Pro- 
ceflên  die  van  Holland  aangaande  te  lichten  uit  den  Se- 

creten en Grooten  Raad.  b.  i7.p.  350(29)  word  Grif- 
fier van  den  Hoogen  Raad  in  Holland,  ibid. 

AnthoniSymonfz.  wordt  Burgermeefter  tot  Enkhuizen  , 
doedt  Eed  aan  de  Stadt  en  Prince  van  Oranjen getrouw 
te  zijn.  b.6.p.  374(272) 

Anthonis  van  denEickele  wordt  gecommitteert  tot  de 
Gentfe  Vredehandeling.  b.  9.  p.  7 1 9  ( 1 74 ) 

Anthonio  Timmerman ,  wordt  als  medeplichtig  aan  het 

fchieten  van  den  Prince  van  Oranjen  geworgt  en  gevie- 
rendeelt.  b.  1 7.  p.  3 1 4  ( 1 7 ) 

Anthonio  Venero  wordt  als  medeplichtig  aan  het  fchie- 
ten van  den  Prince  van  Oranjen  geworgt  en  gevieren- 

deelt.  b.  i7»p.  314(17) 

Anthonis  Ruiskenvelt  maakt  door  fijn  predicatien  gro- 
ten oproer  binnen  BruiTel.  b.  16. p.  258(22)  word  ter 

Stad  uit  gefet.  p.  260(23) 
Anthonis  Duik  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt,  de  reden  van 

het  opbreken  des  Legers  voor  Grol.  b.  32.  p.  42  (32) 
en  de  gelegentheid  en  fterkte  van  het  felve.  p.  46  ( 3  5 ) 
en  de  gelegentheid  van  het  Leeger  der  Staten,  b.  35. 
p.  482  (48)  en  die  van  het  Leger  der  Vyanden.  b.  36. 

Anthonis  Abrahamfe  blijft  inhet  gevecht  tuflchen  Breau- 
teenLekkerbeetjén.  b.  37.  p.  601  (4) 

Anthoni  van  Driefche  wordt  in  het  uitvallen  uit  Sluis  ge- 
quetft  en  gevangen,  b. 13.  p.  7- (s) 

Anthonis  Buile  fwemmende  uit  Sluis  na  de  Oorlog-Sche- 
pen, verdrinkt.  b.i3- p.  16(1 1) 

Anthoni  Babington  handelt  met  Maria  Stuart ,  tegéns  het 
leven  van  Elizabeth.  b.  22.  p-93i  (56)  fchrijft  aan 
Maria  p.  93  2  wordt  gevangen,  bekent  de  faak,  ibid. 
en  ter  dood  gebracht,  p.  92.4(58) 

Anthoni  Sarda  wil  dat  'de  Soldaten  zullen  fchieten  op  het 
volk  van  Lufly ,  die  weigerig  zijn  om  den  nieuwen  Eed 
aan  Billy  te  doen ,  wordt  niet  gehoorfaamt ,  is  in  groot 

perijkelen  ontloopt,  b.io.p.  751  (197)  word  gevan- 
gen, ibid. 

Anthoni  Saly  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  uit  Calis  wegens 
den  toeftant  der  faken  van  Vrankrijk  en  Spanjen.  b.  30. 
p.  769  (73) 

Antonio  Corano,  Spanjaart,  wordt  door  de  Gerefor- 
meerde van  Antwerpen ,  uit  Vrankrijk  ontboden ,  om 

daar  te  komen  prediken ,  't  geen  hy  doed.  b.  3 .  p,  1 25 
(88)  foekt  het  mifverftand  tuflchen  de  Lutherfe  en 
Gereformeerde  weg  te  nemen ,  en  laat  daar  over  iets 
in  Druk  uitgaan,  b.  3^.142(100) 

Antonio  Coning  van  Portugaal ,  wordt  van  de  Spanjaar- 
den gefiagen,  vlucht  en  komt  in  Vrankrijk.  ̂ 14^-178 

( 194)  geeft  een  Declaratie  uit,  waarom  hy  den  Oorlog 
tegen  den  Coning  Spanjen  continueert,  b.  17.  p.  322 
(23)  wordtte  water  door  de  Spaanfe  gefiagen.  b.  17. 
p.  338  (34J   verfoekt  afhftentie  van  de  Staten  tegens 
Spanjen.   b.  23.  p.  110  (75   )   geeft  beftellinge  ter 
Zee  uit ,  en  verfoekt  van  de  Staten  Generaal  eenige  ha- 

venen, b.  i9-p.  521  (jo)fterftin  Vrankrijk. b.  32.  p.50 

(3*) 
Antonius  Hoermaar,  Priefter,  door  ordre  van  Lumei  bin- 

nen den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  367  (266) 
Antonio  Coquel ,  verdedigt  Steenwijk  treffelijk,  b.  29 

p.  626  (19)  geeft  de  Stadt  over  met  accoord.  p.628 

Antonio  Perez  door  laft  des  Conings  Efcovedo  omge- 
bracht hebbende ,  vlucht  na  Arragon,  word  gevangen, 

na  Saragofla  gevoert ,  verdedigt  hem  ,  fchrijft,  en  fend 

aan  den'  Coning ,  toont  des  Conings  eigen  laft ,  wordt 
met  een  averechtfe  trek  voor  een  andere  Rechter  be- 

trokken, met  andere  mifdaden  befchuldigt,  verant- 
woord fich  met  des  Conings  eigen  hand  ,  word  vry  ge- 

fproken  door  de  Seventiene  van  Arragon  ,  aandeln- 
quifitie  gelevert,  van  dnargehaalt  en  in  fijn  oudege- 
vangenifle  gebracht ,  raakt  daar  uiten  vlucht  j  trekt  na 
Vrankrijk,  en  vandaar  na  Engeland,  b.  29.  p.  608. . . . 

Antwerpen  was  altijd  vry  gevveeft  van  de  Inquifitie ,  en 

moft  volgens  des  felfs  Privilegie  aan  de  kenniflè  der 
geeftelijke  niet  onderworpen  wefen.  b.  i.p.  14(10) 
wordt  tot  eenBifdom  gemaakt,  engeftelt  onder  het 
Aardsbifdom  van  Mechelen.  b.i.p.  29(17)  krijgt  laft 
om  fich  na  de  Brieven  des  Conings,  rakende  de  Inqui- 
fitie  te  gedragen,  b.  1-  p.  35  (2.5)  fendt  Gecommitteer- 

den aan  den  Hertog  van  Alba  tot  Bruflel ,  om  hem  wel- 
kom te  heeten,  enz.  b.  4.p.  181(128)  word  door  de 

Spanjaarden  overvallen  en  geplondert.  8.9.P. 7 3 1 .( 1 8  3 ) 
neemt  aan ,  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht  ge- 

maakt, b.  ij.p.  31  (88)  belegert  door  Parma.  b.  19. 
p.  500(36)  word  met  accoord  overgeven,  b.  20.  p.  61 3 

(46) 
Antwerpenaars  maken  fwarigheid  over  het  Placcaat  van 

de  Inquifitie ,  en  weigeren  de  uitroepinge  daar  van.  b.i . 
p.  13  (10)  fenden  Gefanten  aan  Maria  Gouvernante 
der  Nederlanden  om  te  toonen  het  quaad  dat  uit  het 
Placcaat  der  Inquifitie  volgen  zoude  ,  en  verfoeken  dat 
fy  van  de  Inquifitie  mochten  ontfiagen  blijven. b.  1  .p.  14. 
10)  maken,  niet  tegenftaande  de  verfachtinge  van  het 
Placcaat  der  Inquifitie  ,  echter  fwarigheid  om  het 
felve  te  laten  verkondigen,  b.i.p.  14(10)  entemeer, 
om  dat  fy  vernamen ,  dat  eenige  Geeftelijke  fecrete 

commifiien  hadden  ,  om  'Inquifiteurs  te  zijn.  ibid. 
blijven  het  weigeren,  tot  dat  men  hen  toefeide,  dat 
fy  echter  met  geene  Inquifitie  zouden  belaft  wor- 

den, ibid.  protefteren  op  den  vierde  May  des  jaars 
1 5  50  tegens  de  publicatie  van  het  Placcaat  der  Inquifi- 

tie, enftaanhettoeopden  5.  May ,  doch  onder  pro- 
teftatie  tegens  den  laatften  Articul  en  Claufule  van  dien. 
ibid.  houden  de  uitroepinge  van  het  Placcaat  der  In- 

quifitie op,  fchikken  Gefanten  ten  Hoof ,  en  toonen 
de  faak  aldaar  zo,  dat  men  het  Placcaat  met  befiotene 

Brieven  wederom  ontbied  ,  niet  alleen  van  Antwer- 
pen ,  maar  ook  van  de  drie  andere  Hooftfteden  van 

Braband.  b.  1.  p.  14. 15.  (n)  fchrijven  aan  de  Gou- 
vernante de  gelegentheid  van  haare  Stad  over  de  op- 

rechtinge  van  den  Biflchops  Stoel.  p.  28(20)  fenden 
Gefanten  aan  den  Coning,  en  wat  die  daar  verrichten, 
ibid.  krijgen  door  eenen  onbekenden  uit  de  Cancellerie 
vanBrabrand  een  Brief  om  de  Inquifitie  in  te  voeren, 

b.  1.  p.  35  (25)  wat  fy  moeten  opbrengen  tot  debou- 
wingevanhetKafteel.  b.4<p.  279(155)  zijn  gewillig 
tot  het  opbrengen  van  geld ,  om  daardoor  van  demui- 
tineerende  Spanjaarts ontfiagen  te  worden,  b.  7.  p.  495 

( 1 6)  befwaart  over  het  Placcaat,  verbiedende  de  koop- 
handel over  en  weder ,  fenden  na  den  Groot  Comman- 

deur,krijgen  audiëntie,  en  worden  ftraf  bejegent,  b.  7. 
p.  498  ( 1 8)  maken  fwarigheid  om  het  Placcaat  van  den 
Raad  van  State ,  verbiedende  den  handel  met  de  Hol- 

landers en  Zeelanders,  te  publiceren,  b.  9.  p.  681  (147) 
verfoeken  de  af  bi  ekinge  van  het  Kafteel  tegen  de  Stad, 
welk  haar  vergunt  word.  b.  n.  p.  855  (274)  zenden 
Gedeputeerden  na  Gent,  om  de  onruft  tuffchen  die 
Stad  en  de  Waaien  te  befiechten.  b.  1 3.  p.  3  (69)  berei- 

den haar  tot  tegenweer  tegens  Parma.  b.  19.  p.  469 
(14)  foeken  het  maken  van  de  Brug  over  de  Schelde  te 
beletten,  b.  20.  p.  5  94  ( 3 1 )  zenden  aan  den  Prince  van 
Oranjen,  Raad  van  Staten ,  Staten  van  Holland  en  Zee- 

land om  den  nood  der  Stad  bekent  te  maken.  b.  20. 

p.  603  (38)  refolveren  om  met  Parma  in  hetbyfonder 
te  accorderen  ,  en  fenden  Gedeputeerden  aan  hem. 
b.  20.  p.  607  (41)  verfoeken  aan  Parma  om  met  hem  te 
handelen,  b-  20.  p.605-  (40)  handelen,  ibid. 

Appio  Conti  wordt  met  een  Leger  na  Vrankrijk  gefonden, 
tot  afhftentie  van  de  Ligeurs.  b.  30.  p.674  (4)  en doorfteken.  p.  681  (9) 

Ardres  belegert  en  gewonnen  door  Albertus  van  Ooften- rijk.  b.  33.  p.  193  (25) 

Arenberg  (Grave  van)  Gouverneur  over  Vriefland  ,Groe- 
ningen,  Over- YfTel,  en  Lingen.  b.  1 .  p.22  (16)  komt  tot 
Leeuwarden ,  ontbiedt  de  Burgermeefteren,  en  wil  dat 
men  deKerken  zal  repareren, en  dr  gewonelijkedienft 
weder  inftellen  ;  verfiet  het  Kafieel ,  en  veel  andere 
plaatfen  in  Vriefland  met  volk  en  A  mmonitie  van  Ocr- 

log.b.2.p.9i  (64)  begeeft  fich  meteerigvolknaOver- 
YÏTel, brengt  deSteden  van  het  felveLand.chap  in  ftilte, 
en  fchaft  de  Predicatie  af.b.  3 .  p.  1 45  ( 1 02)  trekt  in  alder- 
haaft  na  Leeuwarden ,  en  accordeert  met  haar.  ibid. 

komt 



van  PciToncn  en  Sakcn. 

komt  binnen  Leeuwaarden ,  befchrijft  de  Staten  van 
Vriefland,  en  hond  haar  eenige  Articulen  voor,  om 
Vriefland  in  tufte  te  houden .b.  3 .p.  1 46(  1  o2)doet  groot 
devoir  om  Guarnilöen  in  Groeningen  te  krijgen,  't  geen 
hy eindelijk  te  wege  brengt,  b.  j.p.  147(10})  beje- 

gent de  gevangene  Edellieden  met  harde  woorden, 
dreigende  defelve  te  doen  hangen,  b.  3.  p.  169  (ïi0) 
wordt  door  d^n  Hertog  van  Alba  met  eenigvolkge- 
fonden  tot  hulp  van  den  Coning  van  Vrankrijk  tegen 
de  Hugenoten,  b.  4.  p.  z.zó  (156)  trekt  na  Vriefland, 
en  fijn  volk  by  hem  ontboden  hebbende  na  Groenin- 

ningen, van  daar  na  Witteweerum,  alwaar  hy  door 
het  volk  van  Graaf  Lodewijk  wordt  befprongen.  b.  4. 
p.  ij  5(167]  wil  niet  toeftaandatde  Spanjaarden  Graaf 
Lodewijk  zouden  vervolgen ,  en  wordt  daar  over  van 
defelve  vooreen  Lutheriaan  gefcholden.  ibid.  blijft  in 
de  flag  by  Winfchoten.  ibid. 

Arenberg  (Graaf  van)  wordt  door  den  Prince  van  Parma 
gcfonden  op  denRijxdag  tot  Augsburg.b.  1 7.p. 3 17(26) 
trouwt  met  de  Dochter  van  Aarfchot.  b.  zi.p  878  (19) 

Arent  van  Sasboiit  commiflie  hebbende  van  den  Hertog van  Alba  om  veele  Gereformeerde  tot  Leiden  te  van- 
gen, b.  4.  p.  130(162)  komt  tot  Leiden ,  en  wil  de  fel- 

ve  Sententien  doen  publiceren  en  executeren,  metafli- 
ftentie  van  den  Gerechte,  b.5.  p.  267  (192)  en  inde 
Vroedfchap ,  en  verklaart  dat  de  afliftentie  der  Schepe- 

nen in  de  executie  over  de  gecondemneerde  by  den 
Bloedraad,  zoude  gefchieden  (onder  pra?juditie  van  ha- 

.  re  Privilegiën,  ibid. 
Arent  van  Dorp  wint  Mechelen  voor  den  Prince  van  O- 

ranjen.  b.6.  p.401  (191)  verfterktZierikzee,endoed 
de  Dijken  daar  omtrent  doorfteeken.  b.  8.  p.  6 f  1  (1 25 ) 
wordt  gecommitteert  om  met  den  Prince  vanOranjen 
te  advileren  wegens  het  verfoek  van  afliftentie  by 
vreemde  Potentaten ,  fonder  de  Landen  van  den  Ko- 

ning te fepareren.  0.641(118)  wordt  gecommitteert 
tot  de  VredehandeliHge  te  Breda.  b.  8.  p.  597  (88)  en 
tot  de  Gentfe  Vredehandelinge-  b.  9.  p.  719(174) 
wordt  door  den  Prince  van  Oranjen  na  Uitrecht  gefon- 
den,  om  te  vernemen  naderechte  waarheid  van  het 
verdrijven  der  Soldaten  ,  haar  alle  hulpe  aan  te  bieden, 
en  te  verfoeken  dat  fy  haar  wilden  begeven  onder  het 
Gouvernement  van  den  Prins,  mits  ontfangende  fo- 
danige  fatisfaclie,  als  fy  begeerden,  b.  10.  p.  800  (232) 
en  na  Gent  om  de  gevangene  Heeren  aldaar  te  doen 
ontdaan,  b.  n.  p-  905  (309)  wordt  uit  fufpitie  van 
met  den  vyand  te  correfponderen  gevangen  genomen , 
geeft  een  gefchrift  uit  tot  fijn  verontfchuldiginge.  b.  j  1 . 

.  p.  884(82) 
Arent  van  Duivenvoorde  wordt  gemaakt  Luitenant  Col- 

lonel  van  den  Prince  Frederic  Henric.  b.  30.  p  679(8) 
Arent  Dirkfz.  Paftor  inde  Lier,  Word  van  Ketterye  be- 

fchuldigrdnden  Haag  gevangen  gebracht,  veroordeelt, 
.  ontwijt,  geworgt  en  verbrant.  b.  5.  p. 312(11$) 
Arent  Gruithuifen  antwoord  den  Trompetter  van  den 

Gravede  laRoche,  begerende  noch  pardon  noch  ac- 
coort  te  maken.  b.  7-P«ïn(i7) 

Arent  Sandelijn  wordt  geftelt  tot  uitvoerder  van  de  Plac- 
catentegens  de  Ketteren,  b.  1.  p.  6.(9) 

Arent  Janfz.  Schout  tot  Haarlem,  gefloten  buiten  het  par- 
don, fterft, inde gevangenilfe.  b.6.  p.  443  (315) 

Arent  van  Gemen  wint  en  plondert  deKuinder.  b.  1$. 

p.  220  (214)  flaat  twee  Vriefle  Vaandelen,  p.  211 

(225)  blijft  voort  Swartfluis.  p.  217(219) 
Arent  Nicolai  word  Raadsheer  van  den  Hogen  Raad  in 

Holland  opgerecht.  b.  17.  p.  3 30(19) 
Aris  Dirkfe  belet  de  Schoot  van  een  Soldaat ,  die  Cornelis 

Brouwer  daar  door  meende  te  vellen.  p.6.p.373  (171) 

Arnoldus  Lantz  ,  Abt  van  Adewaart ,  werd  van  hjne  re- 

geringe  en adminiftratieafgeiet.  b. 5.p.  16$  (190) 

Arnoldus  Kemmink  wordt  Adminiftrator ,  en  naderhand 

Abt  van  Adewaart.  b.  ?.p.  165  (19O  , 

Arnoldus  Cornelü  difputeert  opentlijk  tot  L
eiden  te- 

gensKoornhart,  aangaande  de  merkteeke
nen var, .de 

gchtbare Kerke-  b.  .,.p.ij(8»)  »} f fes  1  nhe tSy- 
nodus  Nationaal,  gehouden  tot  Middelburg

,  b.  16. 

•.  v  261(24)  word  gecommitteert  tot  de  ref
umptie  van 

een  voorgaande,  en  het  concipiëren  van  
een  nieuwe 

•Kerkenoideninge.  b.  28.  p.  5S7.(lO  j.«L 

Arnout  de  Coning  tot  Gorcom  opgehangen  door 
 de  Ueu- 

fen.  b.6. p.  380(177) 

Arke  van  Delft  wordt  gebracht  te  Soeta 

AlêSu  aan  f1  fijn  voorrecl,t™  berooft  doe lh.l.ps  den  Tweeden,  b.  36.  p.  f  91 1 
Arragonefen  (lellen  haai  te  weer  tot  i  h,rc privilegiën ,  worden  met  een  Lego  aangetart ,  en  van hare  voorrechten  berooft,  en  de  treffelijk?!  e  onder  haar 

faS*p3éi  i19^1-  (7'-°  ̂denhetftelt 
inhaai  Privilegiën,  b.  36. p.  59.  (63) 

Arrelt  van  den  Hertog  van  Aarfchot  en  andere  I  Ieeren 
tot  Gent ,  geeft  een  groot  nadenken.b  1 1 .  p.yoc  30S) Arreft  van  de  Zeeufe  Schepen  in  Engeland  ,  en  dat  van  de 
fcngelie  in  Zeeland,  word  ontflagen.  b.  9.  n.6  ,1    ic4) 

Artois  heeft  de  vijfde  Stem  ter  Genèraliteit.  b.  1  :  >  n 
accordeert  met  de  Prins  van  Parma.  b-!f  p.95    113) 

Artus  de  Batfon  wordt  door  lalt  van  Duc  Alba  te  Bruflei 
onthalft,  den  1 .  Junii  1 568  b.  4.  p.  2  3  K    1 

Artus  van  Brederode  wordt  gecommitteei  t  In  de  fake  van 
Jan  Jeroenfz.  en  verdere  gevangene  in  het  N ouartier.  b.8-p. 637^15; 

Afewijn  (Heer  van)  wordt  Ontfanger  Generaal  vai Geünieerde  Provintien.  b.  1 3 .  p.  3 4  ,  90) 
Afinga  Entes,  Vaandrig  van  Joachitn  Panfet ,  VI  md  door 

fi jn Broeder BarteltEntes.gedagcn  ei  1:  1.  b.4 
P- 136  (168)  verjaagt  den  vyand  uit  Otterdam,  en maakt  het  derk.  b.  18.  p.  392(26) 

Afinga  Ripperda,  bied  fijne  hulp  aan  den  Pi ince  vanO- ranjen, door  Sonoy.  b.  5.  p.  3 1 1 (224) 
Afperen  ingenomen  door  de  Span  jaarden,  b.7  p.5  30^  4 1 ) 
Aflèliers  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  den  Koning 

van  Vrankrijk  gefonden ,  om  hem  de  landen  op  te  dra- 
gen,  b.  19^.462(10)  wathy  daar  handelt,  ibid. 

d'AflonvilIe  wordt  door  Duc  d'Alba  als  Legaat  ir.  Enge- 
land  gefonden,  maar  mits  hy  geen  Credentie  vanden 

Coning ,  dan  alleen  van  Duc  d'Alba  hadde ,  wil  de  Co- 
ninginn*  hem  voor  geen  Legaat  erkennen,  b.  j.  p.  i-t 
(199)  wordt  Gedeputeerde  van  den  Coning  van  Spau- 
jen  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.  b.  13.  p.  52. 
(103)  heeft  de  hand  in  de  moord  van  den  Prince  van Oranjen.  b.  18^.419(51) 

Atrechtverrafcht  en  ingenomen  door  Maurits.b  11  p . -  3 15 
(43)  wordt  tot  een  Bifdom  gemaakt,  engeltelt  oi> 
der  het  Aards-Bifdom  vanCamerik.  b.i.p.  23(17,  ac- 

cordeert met  den  Princevan  Parma. b.  1 3.  p.95  ( 1 54) 
Aubeyne,  en  het  recht  daar  van ,  watdatzy  in  Vrankrijk. b- ji.p.  33  (15) 

Aubigny  wort  door  de  Staten  Generaal  aan  de  Coninginne 
van  Engeland  gefonden,  en  waarom,  b.i  1.  p.  900  ( ; 

Avennes  ingenomen  voor  de  Staten,  b.  i4.p-  i>9    ' 
AuguftinusHortenfius  wordt  voor  de  oogen  van  fijn \  a- 

der  binnen  Naarden  vermoort ,  enhetherteuitfijnlijt 
getrokken,  b.  6.  p.  48(306) 

Auguftijn  Mevia  wordt  Commandeur  van  het  Spaanfë; 
Leger  in  Nederland,  p.  877(77)  heefteen  aam  lag  op 
Bouchain,die  den  fijnen  niet  wel  vergaat,  ibid.  belegert 
enwintHaufly,  endoedt  al  de  Soldaten  daar  bmnen 

ophangen,  ibid.  trekt  in  Camerik,  enbefet  devoor- naamfte  plaatfen.  p-55(4i) 

Aumale  heeft  een  aanflag  op  S.  Denijs,  die  mislukt,  b.  28. 
P  55  3  ('9)  .  . 

Avondtmaal  lang  niet  uitgedeelt,  tot  Uitrecht,  wordt 
wederom  gehouden,  b.  30.  p.  733  (4?) 

Aufonius  Galama  verfoekt  uit  naam  van  de  Staten  van  Ui- 
trecht ,  leeninge  van  een  fommegeldsvandcn  Aai 

Biflchop.  b.  10^.776(115) 

d'Aufly  levert  Aalft  overaandeMalcor.ten.b.  ifP'i1 
(159) 

Auwert  (Groot)  verbrandt,  b.  15.  p.i  18(11?), 

Auwerderfijl  ingenomen  door  de  Rennenburgle.  b  if. 

p.116  (i2i)overvallenenwederingenomendocH  Wil- lem van  NalTau.  b.  31.  p- 80- (15) 

Axel  verraden  en  overgegeven  aan  Parma.b.  1 8.p  401 (  3  3 ) 

AaF Gerrits  brengt  Brieven  aan  Cornel  is  van  R  ijswijk, 

om  Medenblik  aan  den  Koning  over  te  leveren.  P-  - 

BaartLuitges  wordt  Capitein  over  een  Vaandel  Borg
 

tot  Enk'huifen  omdeStadt  voor  den  Koning  K keien.  b.6. p.  373(^0      •  fa 

B 



BLADWYSER 

Baart  Iferda  wordt  gecommiüteert  om  het  Cafteel  van 
Stavoren  te  demolieren,  b.  14.  p.  165(185) 

Backer  door  de  Beeldeftormers  t' Antwerpen  uit  dege- 
vangenifle  verloft.  b.  2.  p.  84  ( 5  9) 

Backei Helde  wordt  Admiraal  van  de Engelfe  Vloot,  in 
plaats  van  Draak-  b.  3  3 .  p.  150(53) 

Baerle  ingenomen  door  de  Malconten.  b  1 6.  p.  1 7 2  (32) 
te  vergeefs  belegert  van  Stakenbroek  ,  en  verovert 
door  la  Garde.  p.  27  3  ( 3  3 ) 

Baldadigheid  van  eene  der  Gereformeerde  tot  Uitrecht. 
b.  2.  p.  90(63) 

Baldeus  belegert  en  verlaat  Leiden,  b.  6.  p-47*  (348) 
maakt  groote  moeite  tot  Uitrecht ,  en  foekt  fijne  Sol- 

daten daar  binnen  te  brengen,  doch  te  vergeefs,  b.  7. 
p.  503  (n)  belegert  Leiden  ten  tweedemaal.  p.  504 
(21)  tracht  de  Stadt  uit  te  hongeren,  p.  505  (23) 
gebruickt  veele  lillen  om  haar  te  bewegen  tot  de  o- 
vergifte.  ibid.  neemt  Maasfland  Sluis.  p.  5071(25) 
maakt  een  Schans  buiten  de  Rhijnsburger  Poort,  en 
wordt  door  die  van  de  Stad  daar  uitgedreven.p.5  3  2(41) 
heefteen  aanflag  op  Delft,  die  mislukt;  ibid.  befpringt 
de  Schanfe  op  de  Foldervaart ,  en  wordt  afgeflagen. 
p.  548  (5  3)  fchrijft  aan  die  van  Leiden ,  en  dreigt  haar 
vreeflelijk.  p.  549  (54)  beraadt  fich  over  hetdoorfte- 
ken  der  Dijken  ,  en  refolveert  de  belegeringe  van 
Leiden  te  continueren,  p.  551  (55)  fchrijft  noch  een 
en  andermaal  aan  die  van  Leiden ,  met  beloften  en  drei- 

gementen, p.  552  (56)  weigert  haar  Gecommitteerde 
te  mogen  fenden  aandenGrave  de  la  Roche.  p.  553 
(57)  vlucht  uit  Soeterwoude.  p.  588  (60)  fchrijftaan 
den  Groot  Commandeur,  wegens  de  verlatinge  van 
Leiden,  p.561  (62)  kan  de  muitinatie  der  Spanjaar- 

den niet  ftillen.  p.  583(78) 

Balen  (Ritmeefter)  vecht  vromelijk  inde  flagby  de  Lip- 
pe,  maar  wordt  gedwongen  te  wijken,  p.  32.  p.44 
(h) 

Balfour  verrafcht  Meenen.  b.  14.  p.  140  (166)  doet  Eed 
aan  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  22.  p.  906  (38)  wordt 
gefchoten  op  de  wallen  van  Huift.  b.  33.  p.  219  (45) 

Bjligny  Gouverneur  van  Camerik ,  verklaart  fich  voor 
Henr ie  de  Vierde,  b.  31.  p.  800  (19)  heeft  een  aan- 

flag op  Bouchain,  die  mislukt,  p.  877  (77)  geeft  Came- 
rik over  aan  Fuentes.  b.  32. p.  55  (42)  komt  by  deCo- 

ning,  wordt  ftuurs  bejegent ,  raakt  wederom  in  gratie  > 
en  waar  door.  p- 5*6  (43) 

Ballingen  van  Amftcrdam  leveren  Requeft  aan  den  Prince 
van  Oranjen ,  Staten  van  Holland  en  Zeeland ,  en  ver- 
foeken  dat  in  de  Vredehandelinge  aan  haar  mocht  ge- 

dacht en  vryheid  van  Religie  toegedaan  worden,  b.  8. 

P-  597  (87) 
Ballingen  uit  Groeningen  dringen  fterk  aan  by  Willem 

van  Naflau,  op  de  belegeringe  van  de  Stad.  b.  30.P.717 
(H) 

Balthazar  Gerarts  doorfchiet  den  Prince  Willem  van  O- 
ranjen  >  wordt  gevangen,  bekent  de  faak.  b.  1 8.  p.  427 
(5)  gevonniftenterdoodgebracht.  p. 432(55) 

Banker  fwemt  uit  de  Vloot  binnen  Sluis.    b.  23.  p.  17 
(«0 

Bankert  (Capitein)  valt  op  de  vyandendieinhetland  van 
Huift  overquamen ,  en  overmeeftert  drie  Schuiten  van 
defelve.  b.  3  3.  p.  21 3  ( 39) 

Barchon ,  Overfte  op  den  tocht  der  Statife  in  Wals-Bra- 
band,  is  feer  bekommert  op  fijndood-bedde,  over  het 
verbranden  van  den  Toren  te  Fleuris,  uit  welke  een 

vrouwe  uit  benautheid  haar  kind  van  boven  nederge- 
worpen  hadde,  en  felve  na  gefprongen  was.  b.  33. 
p.187  (20) 

Barlaimont  is  in  groote  verbitteringe  des  volks,  en  waar- 
om, b.  1.  p.  29  (21 )  doedt  den  nieuwen  Eed  by  de 

Gouvernante  voorgeftelt.  ibid. 
Barnabas  Breflbn  wordt  door  de  Seftien  Mannen  van  Pa- 

rijs, fonder  forme  van  Proces  opgehangen,  b.  iS.  p.  5  88 

(4-6) 
Barnde  Gat  ingenomen  door  Sonoy.  b.  8.  p.  618  (102)  en 

wederom  verlaten,  p.  6  20  (103) 
Barnicourt  wordt  door  iïjn  eigen  Soldaten  gevangen,  en 

na  Groeningen  gebracht,  b.  10^.752(198) 
Bartho  Idferda  word  gemaakt  Raad  in  het  Hof  van  Vries- 

land, door  de  Graaf  van  Schouwenburg,  b.  6.  p.  384 
(*79) 

Bat  tholomeo  Canoi  blijft  voor  Haarlem  b.  6-  p.4  $6(  3  20) 
Bartholomeus  de  Val ,  word  door  laft  van  Alba  te  Bruf- 

felonthooft.  b-4.p.  238  (169) 
Bartholomeus  Gryphins  verwittigt  de  Staten  van  Holland 

van  de  tocht  der  Duitfe  tot  affiftentie  van  Henric  de Vierde,  b.  28.  p.  599(55) 

Bartholomeus  Libertas ,  kennifie  krijgende  van  het  voor- 
nemen il jnes  Broeders,  om  Marfilien  voor  Henric  de 

Vierde  te  verfekeren ,  helpt  Cafiault  aan  kant ,  en  den 
aanflag  gelukkig  volvoeren,  b.  33. p.  187  (1  ) 

Bartholt  Entes  flaat  het  Vaandel  van  fijn  Broeder,  eri 
neemt  hem  gevangen,  b.  4.p.  236  (168)  krijgt com - 
miflie  van  den  Prince  van  Oranjen,  als  Capitein.  b.  5. 
p.  289(208)  wint  en  plondert  het  Huis  van  de  Heer 
van  Ameland.  p.  330  (238)   loopt  met  Lumei  uit  En- 

geland ,  en  komt  voor  denBriel.b.6.  p.  365  (265)  ac- 
cordeert met  die  van  Dordrecht,  om  haar  te  begeven 

aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen.  p.  379(276) 
fcheld  de  Staten  voor  verraders ,  wordt  tot  Delft  ont- 

boden ,  ftelt  fich  noch  woefter  aan,  en  wordt  gevangen 
genomen,  p. 424(310)  krijgt  commillie  om  den  vyand 
in  Vrieflandafbrektedoen.  b.8.p.Ö54  (128)  valt  in 
Vriefland ,  wint  Ooftmahorn,  en  verlaat  het  wederom. 

b.  9^.677(144)  neemt  volk  aan  tegens  die  van  Groe- 
ningen, vlucht  na  Coeverden,  wordt  gevangen,  b.  12. 

p.  962  (33)  is  in  groot  gev«ar,  ibid.  wordt  uit  fijne  ge- 

vangenifi'eontflagen,  rnits  cautie  (lellende  van  hem  niet te  zullen  wreeken.  b.  1 3.  p.  20  (80)  fchrijft  aan  Sonoy, 
watmen  van  Rennenburg  te  verwachten  hadde.en  flaat 
de  Malcontente  Boeren,  b.  14.  p.  166(185)  neemt  een 
vrouw  binnen  Groeningen  gevangen  ,  vindt  by  de  felve 
eenige  pampieren ,  waardoor  den  handel  van  Rennen- 
burg  ontdekt  wordt.  p.  167(185)  belegert  Groenin- 

gen, p.  1 7 1  ( 1 89)  wordt  in  den  aanval  op  het  Schuiten- 
diep  gefchoten.  b.  15.  p.  205  (214) 

Bafon  (Hertog  van)  Luitenant  van  den  Hertog  van  Ven- 
dofme,  neemt  poffeffie  van  het  Gouvernement  van  Brc- 
taignen,  voor  den  fel  ven  Hei  tog.  b.  35.  p.  439(15) 

Bafllgny  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de  Staten  van 
Holland  en  Zeeland  gefonden ,  en  verfoekt  afllftentie 
van  geld ,  om  de  vreemde  Soldaten  uit  het  land  te  drij- ven, b.  n.p.  870  (284) 

Baftille  van  Parijs,  wordt  aan  Henric  de  Vierde  overge- ven, b.  3 1.  p.  806  (24) 

Batenburg ,  fie  Gijsbrecht  of  Diderik  van  Batenburg. 
Batenburg  (Huis  te)  door  Parma  ingenomen. b. 2 1.  p.708 

(22)  wordt  aan  fijn  Excellentie  Maurits  overgegeven. 
b.  37.  p.6io(io) 

Beauvois  (Heer  van)  vi&ualieert  Middelburg.  b.6.p-449 

(?3o) Bede-dag  der  Gereformeerde,  b.  £.p.  167  (18) 
Bede-dag  in  Noord-Holland,over  de  viófcorie  tegens  Bof- fu.  b. 6.  p.  457(336) 

Bede-dag  in  Holland  en  Zeeland ,  totbevorderingevan de  Vredehandel,  b.  8.  p.  597  (87) 

Bede-dag  tot  Antwerpen ,  voor  de  gefontheid  van  den Prince  van  Oranjen.  b.  17.  p.  314(17) 
Bede-dag  binnen  het  belegerde  Sluis.  b.  23.  p.  7  (5) 
Bede-dag  In  de Vereenigde  Nederlanden.b.3  3.p.2o6  (35) 
Beeld  van  Maria  tot  Antwerpen  wordt  omgedragen  en befpot.  b.  2. p. 83  (58) 

Beeld  doorDucd'Alba  op  het  Kafteel  van  Antwerpen 
opgerecht,  veroorfaakt  groote  opfpraak.en  word  door 
Louis  de  Requefens afgebroken,  b.  /j.p.  258  (184) 

Beeld  van  Paus  Sixtus  de  Vijfde  3  wordt  in  een  oproer  ver- broken, b.  18.  p.  540  (9) 

Beelden  afgeworpen  te  Middelburg,  b.  2.  p.  89  (63) 
Beelden  in  de  groote  Ke;k  van  dei  Goes,  worden  aan 

ftukken gebroken,  b.  12.  p.  1000(65) 

Beeldender  Paufen  mogen  by  der  felver  leven  niet  opge- recht worden,  b.  28.  p.  540  (9) 

Beelde-ftormers  bedrijven  groote  moetwil  binnen  en  bui- 
ten Antwerpen,  b.  2.  p.  84  (59)  willen  ook  de  wape- 

penen  des  Konings ,  en  die  van  de  Ridders  van  het  Gul- 
den Vlies  breeken ,  waar  over  fommige  gevangen,  drie 

gehangen  en  drie  gebannen  worden,  p.  8  7  (6 1 ) 
Beeldeftormers  te  Delft  doorfoeken  deKloofters,  willen 

een  Kerk  geopent ,  en  de  Altaren  om  verre  geworpen 
hebben ;  ïoopen  het  Kloofter  van  de  Minr.ebroedcrs 

op, 



van  Perfoncn 

op ,  vernielen  alles ,  en  neemen  die  Kerk  den  Wethou- 
deren  ar.  b.  i,  p.  94  (6  $ ) 

Eeeldeftormers  worden  uit  de  Kerk  van  Antwerpen  ver- 
dreven ,  fommige  gevangen,  en  vijf  van  delelve  des 

nachts  gepijnigt  en  opgehangen,  b.  i.p.  105  (74) 
Beeldeftormerye  begint  in  Auguft.  M6ó.  in  Wed- Vlaan- 

deren by  Y peren, en  loopt  voort  tot  byna  door  cantfch Nederland,  b. 2^.82(58) 
Beeldeftormerye  tot  Antwerpen,  bywat  gelegentheid 

begonnen,  b.  2.  p.  83  (?8)  en  buiten  de  Stad.  p.  84.  (59) neemt  iijn  voortgang,  ibid. 
Beeldeftormerye  begint  in  de  Oude  Kerk  tot  Amfterdam, 

den2j.  Augufti  1566.  en  tot  Leeuwaarden  den  6.  Sep- 
remb.  en  te  Delft,  b.x.p.  9 1  (64)en  in  de  Omlanden  re- 

gens de  expreflerefolutiè der  Staten.  p-94(65)  twee- 
de tot  Antwerpen,  p.  io?  (74)  binnen  der  Veere, 

b- 6^.393(286)  tot  Uitrecht,  en  waar  door.  b.  14. 
p- 171 (189; 

Belegerde  binnen  Sluis  draqen  haar  vroom.  b.23.  p.7 

(5)  
* 

Belegennge  van  Haarlem  wordt  vervolgt,  b.6.  p.432 
(317)  en  die  van  Alkmaar  opgebroken,  p.  455  (334) 
ook  die  van  Leiden,  b.  7.  p.  489  ( 12 )  en  die  van  Zierik- 
zee  vervolgt  door  de  Spanjaarden,  b.9.  p.678  (145)  en 
die  van  Woerden  opgebroken,  ibid. 

Belegeringe  van  Deventer  door  Rennenberg ,  en  des  felfs 
omftandigheden.  b.  n.  p.  tooi  (65)  en  van  het  Ka- 
ifteel  van  Harlingen,door  de  Staten  van  Vriefland.b.14. 
p.  1 62  ( 1 83 )  eh  van  Steenwijk  door  Rertnenburg.  b.  1 5. 
p;  219  (224)  en  van  Geertruidenberg  door  fijn  Excel- 

lentie Maurits.  b.  30.  p.  693  (17) 
Belijdenifle  des  Goloofs  der  Gereformeerde,  b  i-p.43- .. 

(31...)  fieConfellie. 
Belin  Overfte  van  Parijs,  wordt  door  Majenneafgefet 

b.  3i.p.  8oi  (19) 
Belhamels  tot  Uitrecht  ten  tijde  van  Lycefter ,  wie  en 

welke.  b.  21.  p.  735(40) 
Bellangreville  wordt  op  vermoeden  van  op  bet  leven  van 

Don  Jan  toegelegt  te  hebben  verfekert ,  en  wederom 
ontflagen.  b.  10. p.  805  (235) 

Bellerine,  fie  Antonio  Corano. 
Bellievre  wordt  door  den  Koning  van  Vrankrijk  aan  de 

Staten  gefonden ,  om  haar  fijne  interceffie  by  den  Ko- 
ning van  Spanjen  aan  te  bieden,  b.  12.  p.  978  (44)  be- 

dankt de  Staten  uit  naam  van  den  Coning ,  voor  de  eere 
aan  des  felfs  Broeder  bewefen.  b.  17.  p.  322(23)  doed 
een  oratie  voor  het  Leven  van  Maria  Stuart.  b.  ii. 

p.  936(59)  wordt  door  Henric  de  Vierde  gecommit- 
teert  tot  de  Vredehandel ,  tuflchen  hemen  de  Coning 
van  Spanjen.  b.  35.  p.443  (18)  toont  fijn  Macht- 
brief.  ibid.  Sluit  de  Vrede.  p.  445  (19) 

Ben  Godaert  accordeert  met  den  Prince  van  Oranjen  en 
Staten  van  Zeeland  ,  wegens  het  neemen  en  arrefteren 
van  eenige  Schepen  te  wederfi jds.  b.  9.  p.  69 1  ( 1 54) 

Benden  van  Ordonnantien  in  de  Nederlanden,  wederom 

opgerecht ,  hebben  tot  hare  Officieren  de  voornaamfte 
HeerendesLands.  b.  4.  p.  179(126) 

Benthuifen  verlaten  door  de  Spanjaarden,    b.7.  p.555 

Beradinge  om  de  Souverainiteit  der  Landen  aan  de  Ko- 
ningvan Vrankrijk  op  te  dragen,  b.  19.  p.  460(8) 

Berchem  (Kapitein)  de  Wachten  op  het  Uiterland  niet 

wel  befet  hebbende ,  geeft  gelegentheid  aan  den  vyand 
om  in  het  Land  van  Huilt  over  te  fetten.  b.  3  ;.p.  213 

(39)  wordtineen  fchermutfel gefchoten.  p-  214. 

Bergermond  fich  uitgevende  voor  een  Edelman,  wordt 

als  fchuldig  aan  de  Beeldeftormerye  tot  Antwerpen, 

des  nachts  van  het  bedde  geligt,  aanftonts  gepijnigt, 

en  des  morgens  nevens  noch  vijf  andere  opgehangen. 
b.  2.  p.  105(74) 

Bergen  (Marquis  van)  Gouverneur  over  Henegouwen. 

b.  i.p.22(i6)  wordt  gedeputeert  om  na  Spanjen  te 

te  reifen.  b.  2.p.  60  (43)  komt  in  Spanjen ,  en  maakt 

de  gelegentheid  der  Nederlanden  aan  de  Koning  be- 
kent ,  als  mede  het  verfoek  der  Edelen ,  tot  moderatie 

derPlaccaten.  p.  62  (44)  wordt  na  het  oog  wel,  maar 

in  der  daad  geveinfdelijk  ontfangen ,  en  met  loosheid 

opgehouden,  ibid.  Sterft  in  Spanjen  niet  fonderlulpi- tie,van  Yergifc.  ibid. 

en  Sakcn. 

Bergen  op  Soorn  Ingenomen  door  Champ.*r.v.    fc,  ,1 
P.  855  (27.?)  belegert  en  wederom  vci  laten  door  Pa ma.b.25.p.  339^n  342(21  en2?) 

Hergen  in  Henegouwe  niet  verrallinge  ingenomen  door GraafLodewijk  van  Naflau.  b.  6.  p.  J7J  { tyy)  van  A1. ba  belegert,  en  met  accoord  overgegeven,  p.  40* 

Berg- verkoopers  worden  door  de  Staten  voor  verraders 

p^iïcrt)    4,o(,o)  cnn,etnnnKn s? 
Berkenrode  (Heer  van)  wordt  gecommitreert ,  om  de Brieven  geaddrefleei  taan  den  Prince  fan  Oranjen.  ui des  lelts  dood  te  openen,  b.  1 9.  p.  454  ( ̂  
Bernard  van  Merode ,  wordt  wegens  de  Staten  Generaal gecommitteert  op  de  Vredehandelinge  tot  Geulen 

b.  13.P  52  (103)  krijgt  laft  defelve  te  continueren! 
p.  108(143)  wordt  Luitenant  Gouverneur  van  Vries- landt,  komt  tot  Leeuwaarden,  beraat  fich  metHo- 
henlo  en  de  Staten ,  en  fettd  Sonoy  na  I  lolland  orn  alli. 
ftentieteverfoeken  voor Delfziel.  b.  15.  p,  210  '217) ftelrnrovilioneleordre,  by  ferme  van  Gebod,  tot  by- 
leggingevan  hetgefchil,  tuflchen  de  Steden  enplarte Landen  van  Vriefland ,  over  de  Kegerinne.  b.  18  p  i~6 

(15)  
r  *' Bernaerd ,  Luitenant  van  Henric  van  Naflau ,  wordt  in 

de  flag  by  de  Lippe  gevangen,  b.  32-  p.  44.  (34) 
BemardijndeFrefneda,  fie,  Frefneda. 
Bernardijn  de  Mendofla ,  wordt  door  Alba  aan  Don  Fre- 

deric  gefonden  ,  met  laft  om  Haarlem  niet  te  verlaten, 
voor  dat  het  gewonnen  was.  b.  6^.43/(317)  verfe- 

kert Maftricht ,  en  houdt  daar  alle  die  in  bedwane,  die 
verftand  hielden  met  GraafLodewijk.  b.7  p- 489  (12) 
doed  alle  de  Scheper.  1:1  de  Mafe  opvaren  tot  boven 
Luik,  en  waarom,  ibid  verfoekt  met  rdierpe  woorden 
aan  den  Koning  van  Vrankrijk ,  dat  hy  de  Ge&nten  der 
Staten  geen  gehoor  wilde  geven.  b.  19.  p.  525-  (52) 
handelt  met  Maria  Stuart  tegens  het  leven  van  Ehfa- 
beth.  b.  22.  p.  9?t  (56) 

Bemoelgej  blijft  ir  kei  befchermen  van  Oudenaarde.b.17. 
p.  321  (22) 

Beroerte  in  de  Nederlanden,  waar  uit  ontftaan.  b.  1 .  p.  3 1 
(22)  neemt  dag  aan  dag  toe.  p.  34  (24)  vermeerdert. 
p.  36.(25)  tot  Antwerpen  met  groot  perieul  voorde 
Stad,  en  waar  uit  ontftaan.  b.2.  p.  81(57)  tot  Am- 

fterdam ,  over  het  begraven  van  een  Gereformeerde 
doode.p.  103(73)  binnen  Vliflingen  neemt  toe,  door 
deaankomfte  van  het  Spaans  Guan  ifoen.  b.  6.p.  309 
(268)  binnen  Uitrecht  tuflchen  de  Grave  van  Meurs 
en  Burger  Hopluiden.  b.  2?-p-  343  (24) 

Bertloy,  beflecht  het  mifverftand  tuflchen  de  Fngelfeen 
Zeeuwen ,  wegens  het  neemen  van  Schepen  te  weder- 

zijds, b.  9.  p.  692(1*4) 

Befchuldiainge  tegens  den  Graaf  van  Hoorn,  b-4-p  189... 

(135-) Beftand  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  voor  vijfjaren. 

b-  i.p.  15(11)  wordt  verbroken,  ibid. 
Betuwe  raakt  onder  door  een  Water- vloed.  b.  32.  p  14 

(9) 
Bevelhebbers  binnen  Rhijnberk ,  zenden  aan  de  Staten 

van  Holland,  en  verfoeken  alliftentie.   b.  16.  p.4-5 

Beverwijk  door  de  Spanjaarden  verlaten,  en  Sonoy  weder 
befet.  b.  9.  p- 727  (180) 

Bevre  (Heer  van)  wordt  door  de  Staten  van  Braband 

geftelt  over  het  Paerde- volk  >  tegens  de  gemuitineeede 

Spanjaarden,  b.  9.  p.  715  ('70  "loekt  te  vluchten  uit Antwerpen,  en  verdrinkt,  p.  73  1  ( 183) 
La  Biche,  Gouverneur  van  Huift   b.  53.  p.  126(50) 

Biel  (Kapitein)  verdedigt  Carpen  t.  e  Spanj 
den,  en  wordt  door  de  felve  in  de  poort  van  het  Kalteel 
opgehangen,  b.  13.P.25  (84) 

Bievrydoedtfijnuiterftedevoir  om  de  vluchtende  folda- 
ten  in  de  fchanfe  de  Moervaart  op  te  houden,  kan 

niet,  valt  kloekmoedig  op  de  kondfehappers ,  door- 

fteekt  twee  der  felver,  endoedt  den  derden  vluchten. 

b.  33  p.  216(42)  ftaatdeovergifte,  hoewel  ongaar- 

ne toe,  maar  weigert  de  opgeheldc  coiui.  ee- 
kenen, ibid. 

Biljetten  binnen  Enkhuifen  tot  waarfchouwinge  der  Ge- 
J                                                                        rr 
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meente  aangeplakt ,  veroorfaken  een  groote  murmu- 
reringe  onder  het  volk.  b.  6.  p.  373  (117) 

Billy  commanderende  binnen  Groeningen,  dwingt  den 
Burgeren  alle  weeke  1 200.  guldens  af,  tot  leeninge 
voor  de  Soldaten  ,  legt  defelve  des  niet  tegenftaande  in 
de  Omlanden,  befwaartdefelve  hoe  langs  hoe  meer- 

der, en  ontneemt  die  van  Groeningen  de  witte  en  fwar- 
te  Keur-Boonen.  b.  5.  p.  268  (193)  begint  het  Ka- 
fteel  van  Groeningen  te  bouwen,  p.  269.  doed  groote 

neeriligheid  in  de  Alderheilige  "Vloedt  tot  bergingh 
der  menfchen ,  waar  door'hy  de  genegentheid  van  vee- 
Ie  tot  fich  trekt.  p.  330(138)  wordt  door  het  Hof  van 
Vriefland  ontboden  tot  harer  afiiftentie  >  en  by  provifie 

gemaakt  fubftituit  Stadhouder ,  komt  tot  Leeuwaer- 
den en  fteltordre.  b.  6.  p.  382(278)  trektnaSneekom 

het  felve  te  verfekeren,  maar  wordt  buiten  gehouden, 
ibid.  fchrijft  aan  die  vanBolfward,  maar  ook  fy  zijn 

weigerig  om  guarnifoen  in  te  neemen.  ibid.  komt  We- 
derom te  Leeuwaerden  ,  en  doet  rapport  van  fijn  we- 

dervaren, ibid.  heeft  een  aanflag  op  Franeker  die  mis- 
lukt, p.  383  (279)  doedtom  de  Stadt  te  benauwen, 

de  Vaart  na  de  felve  toedammen.  p.  384(279)  ontfet 
het  Kafteel  van  Stavoren,  ibid.  vervolgt  den  Graaf 
van  Schouwenburg,  en  neemt  de  meefte  Steden  van 

Vriefland  in.  p.  4 1 5  ( 3  °4)  geeft  ordre  om  de  Gerefor- 
meerde door  gantfch  Vriefland  op  te  foeken,  en  defelve 

gevangelijk  na  Leeuwaerden  te  brengen,  p.  416  (304) 
weigert  aan  die  van  Sneek,  voor fchrijvens  aan  Alba  om 
haar  Stads  muuren  niet  af  te  breeken,  ftaatfulks  ein- 

delijk toe,  mits  niet  hoger  blijvende  dan  vijf  voeten  , 
ibid.  heeft  een  vergeefle  aanflag  op  Enkhuifen.  p.449 
(330)  ruil  eenige  fchepen  ten  oorlog  toe.  p.  451(331) 
heeft  een  vruchtelofe  aanflag  op  het  Noorder-quartier. 
b.  7.  p.  530  (41)  quelt  die  van  Vriefland  geweldig  om 
leeninge  voor  defoldaten  ,  en  doed  een  Landdag  tot 
Leeuwaerden  beroepen  om  geld  te  krijgen,  p.  5 80  (76) 
neemt  feer  qualijk  de  antwoord  der  volmachten,  en 
Veroorloft  de  fel ve  na  huis  te  trekken,  p.  5  8  2  (77 )  eifcht 
geld  van  die  van  Groeningen  en  de  Omlanden ,  wordt 
afgeflagen,  quelt  daar  over  de  Staten  feer  met  inquar- 
tieringeinhaarehüifen.  p.  583  (78)  fchrijft  aan  die  van 
Enkhuifen  ,  om  haar  te  begeven  onder  denConingvan 

Spanjen.  p.?85"  (79)  komt  voor  Ooft-Vlieland,  plon- 
dert  en  verbrandt  het  felve.  b.  8.  p.  65 3  (507)  tracht 

Bartholt  Entens  uit  Vriefland  te  verdrijven ,  't  geen  hy 
te  weege  brengt,  b- 9.  p.  677(144)  houdt  de  Staten 
Generaal  aan  de  tijde  des  Conings  voor  rebellen  ,  is  feer 

geftoort  op  defelve  en  waarom;  doedt  Stellagevan- 
gen  neemen,  pijnigen,  foekt  Vrieflandt  te  verfeke- 

ren ,  vergt  fijne  foldaten  eenen  nieuwen  Eed  af,  dreigt 
óeweigerige,  wordt  niet  geacht  en  gevangen  geno- 

men, b. 10^.750(197)  blijft  in  het  ruineren  der  Brug- 
ge over  de  Schelde,  b.  20.  p.  597  (33) 

Biron  wint  het  Kafteel  van  Wouw.  b.  18,  p.  366(8)  ver- 
trekt met  de  Francen  uit  Nederland,  p.  398(31)  doedt 

een  aanval  op  het  Leger  der  Ligeurs,  begeeft  fich  in 
groot  gevaar,  neemt  de  hertret.  b.  29.  p.  619(14)  valt 
in  Borgondien  en  neemt  eenige  Steden,  bji.p^i  (38) 
vecht  vi  omelijk  ,  en  wordt  gequetft  omtrent  Fontaine 
Franc^oife.  p.  51  (39)  doedt  een  inval  in  Artois,  be- 

rooft veele  plaatfen ,  flaat  Varrabon.  b.  33.  p.  235-  (56) 
keert  met  een  groote  buit  na  Vrankrijk.  (57) 

Bifdom  van  Uitrecht  wordt  van  het  Aards-Bifdom  van 

Ceulen  genomen,  en  tot  een  Aards-Bifdom  gemaakt, 
b-i.p.  23(17) 

Bifdommen  over  de  Nederlanden  worden  te  Romen  vaft 

geftelt,  met  de  Bullen  van  de  Paufen,  PaulusenPius 
de  Vierde  beveiligt,  enafgedeeltinachtien.  b.  i.p.13 
(17) 

Biflchopvan  Paderborn  klaagt  aan  de  Staten  en  fijn  Ex- 
cellentie Maurits,  over  de  moetwil  der  Ruiteren  op  fij- 

nen bodem  gepleegt.  b.  30^.719(36) 
Biflchop  van  Luik  klaagt  over  het  niet  houden  der  Neu- 

traliteit door  de  Staten,  b.  32.  p.  10(6)  fend  aan  defel- 
ve en  aan  denConingvan  Vrankrijk,  doet  volk  lichten 

om  Hoey  wederom  te  bemachtigen,  ibid. 
BifTchoppen  over  Nederland  te  Romen  vaftgeflelt ,  en 

beveiligt  door  de  Bulle  van  Paulus  de  Vierde  in  óen 
jare  1559.  l'en  '9-  May ,  en  van  Piusde  Vierde  den  8. 
Maart  1560.  b.  i.p.  23  (17) 

Biflchoppen  in  Nederland  worden  voorfien  meteen  in- 
komen van  6000.  guldens  jaarliks.  b.  i.p.  23  (17)  en 

allengskens  in  de  befittinge  van  hare  Kerken  pc- 
flelt  niet  fonder  groote  beroerte  des  volks.  p.  27  (n?)  » 
konnen  op  fommige  plaatfen  niet  ingevoert  worden. 
p.  29  (21)  en  wel  om  de  queflien  en  verfchillen  met 
hare  Kerken,  p.  30.  worden  in  Vlaanderen  ingevoert. p.  40(29) 

Biflchoppen  van  Weft-Vrieflandt  en  Groeningen  maken 
veele  bedienden ,  die  veele  dingen  tegens  het  oude  ge- 

bruik doende ,  den  Biflchoppen  een  groote  haat  op  den 
hals  haaien,  b.  5.  p.  266  (191) 

Biflchoppen  van  Nederland  adviferen  dat  de  Pacificatie 
niet  tegens  de  Roomfd  Religie  noch  autoriteit  des  Ko- 
ningsis.  b.  10.  p.  766(208) 

Bitterheid  van  een  Zeelander  tegens  de  Spanjaarden  feer 
groot.  b.  10.  p.  766  (208) 

Blankenbergdoor  Eduard  Norritsftormenderliand  inge- 
nomen en  gerafeert,  word  naderhand  door  de  Spaanfè herbouwt,  b.  28. p.  534(19) 

Blicky  (Heer  van)  commanderende  een  Spaans  Oorlog- fchip,  word  genomen  en  blijft,  b.  6.  p.  43  3  (3 1 7) 
Blijdfchap  binnen  Leiden  over  het  onfet  feer  groot,  b.y 

.  P559(óO Blyenbeek  belegert  door  Willem  van  Naffau,  en  ontfet 
doorSchenk.  b.  14.  p.  177  (193)  andermaal  belegert 
door  Varrabon ,  en  aan  den  (elven  overgegeven,  b.  26. 

<P-  344(3*) Blixem  verbrand  den  Toren  vanWefel.  b.  }*.  0.782(5) 
.  en  die  van  de  nieuwe  Kerk  tot  Delft.  p.  8  3  o  (41 ) 

Bloed-Raad  door  Alba  ingeftelt ,  wie  in  de  felve ,  en  met 
wat  macht.  b.  4.  p.  185(131)  machoordeelen  niet  al- 

leen over  alle  Raden  en  Rechters,  maar  ook  over  de 
Staten  van  de  particuliere  Pro  vintien.  p.  185  (132) 
verklaart  het  requeft  der  Edelen  te  zijn  een  conjuratie 
tegens  den  Koning,  p.  i86(>32)  vifiteertdeProceflèn 
van  de  Heeren  van  Stralen  en  Bakkerzeel ,  en  veroor- 

deelt de  felve  ter  dood.  p.247(i76) 
Bloedftortinge  in  veele  plaatfen  om  het  veranderen  der Religie,  b.  1.  p.13  (9) 

Bloed-vrienden  van  Treflong  verfoeken ,  dat  hy  in  fijne 
defenfie  ten  vollen  mach  worden  gehoort.  b.  20.  p  «77 

(18)  
Y Blokhoven  ondertekent  de  Nederlandfe  Confeflïe  ,  on- 

der zeker renverfaal.  b.  30^,729  (43)  antwoord  op 
debefchuIdingevanGerobulusenCefarkis.  p.736  (48) 
komt  in  conferentie  met  Junius,  en  oordeelt  fommige 
vandesfelfs  voorflellingcn  wel  Scholaftik,  maarniet 
Schriftuurlijk  genoeg,  p.  739  f51)  geeft  een breeder 
verklaringe  uit  van  fijn  gevoelen,  ibid.  verfoent  fich 
met  fijne  Mede-dienaren',  p.742  {$$) Blundel  blijft  dood  binnen  Steenwijk,  b.  29.  p.  627  (20) 

Bode  door  de  Heer  Rufiel  na  Sluis  gefonden  ,  komt  met 
een  aardige  trek  daar  binnen.  b.23  p.  7(5)  enookdie van  Lyceller.  p.  9  (6) 

Bodley  Afgefant  van  de  Coninginne  vanElifabeth,  ver- 
foektdatmen  aan  Sonoy  contentement  zoude  geven , 
en  fendt  de  verklaringe  der  Staten  aan  de  Coninginne. 
b.24.  p.  285(98)  fchrijft  aan  de  Graaf  en  Gravinne 
van  Nieuwenaar,  in  faveur  van  Deventer.  B.  2^.354 
(32)  dient  de  Staten  aan  hoe  dat  fich  Willugbyby  het 
Placcaat  tegens  de  Bergverkopers  beledigt  vondt.b  26. 
P-448(35)  krijgt  antwoord  van  de  Staten,  ibid.  doed 
een  voorllel  op  defelve.  p.  449  (35)  vei  foekt  ontflag 
van  fijn  Gefantfchap,  krijgt  het ,  maakt  fulks  den  Staten 
bekent,  en  wordt  door  de  felve  meteen  goudene  keten 
vereert,  b.  30^.713(31)  doedt  openinge  aan  de  Sra- 
ten,  hoemen  de  Coninginne  eenig  contentement  zoude 
konnen  geven.  b.  33.  p.  183(18)  en  ten  dien  einde 
een  propolirie  aan  defelve.  p.  184.  reift  met  de  ant- 

woord der  Staten  na  Engeland,  en  is  aldaar  feer  wel- kom, p.  186(19) 

Bodwei  rebelleert  tegens  JacobusConing  van  Schotland, b.  31.  p.  824(37) 

Boek  van  de  Jefuit  Zuaresen  den  Cardinaal  Bellarmin 
wordt  tot  Parijs  door  Beuls  handen  verbrandt,  b.  35. 
p.  460,461  (31) 

Boeken  der  Leeraren  helpen  veel  tot  het  voortfetten  der 
Religie,  b.  i.p.  13.(9) 

Boe- 



van  Perfonen 

Boeken  van  Coolhaas  worden  overfien  in  deSynodustot Middelburg,  b.  \6  p.  170  (31) 
Boekholt  neemt  Spaans  Guamifoen  in.   b.  z<   n  *ni 

(56)  
"    F'  w 

Boekje  met  den  titu!  vermaninge  aan  de  Staten  van  Bra~ 
bandt,  wordt  over  al  door  de  Nederlanden  verfpreidt. 
b.  7.  p.  568  (68)   van  de  Keer  Willugby  tegens  het Placcaat  der  Staten  tegens  de  Bergverkopers ,  wordt  in 
Engeland  ingetrokken,  b  26^.454(38) 

Boekje,  aanwijfende  de  middelen  om  Holland  en  Zee- 
land op  een  gemakkelijke  wijfe  te  veroveren  ,  komt  in het  licht.  b.  28.  p,  593  (50) 

Boekjes  om  het  volk  tegens  Alba  en  de  Spanjaarden  op  te 
roden,  over  al  geftrooit.  b.4.  p.  149(178)  voor  en 
tegens  de  Ceulfe  Vredehandelinge.  b.  ij.p.m  (I5Z) 

Boer  ( Kapitein)  entert  het  Schip  van  Boflu ,  msar  moet 
daarvan  afwijken,  b.  6.  p.  456(335) 

Boeren  in  Vriefland  worden  op  geweer  geftelt.  b.  11. 
p. 870  (184) 

Boeren  van  Twent  fijn  fterk  in  de  wapenen ,  en  worden 
vanHohenlogeflagen.  b.  14. p»  177(193) 

Boeren  van  Maftenbroek  blijven  hartnekkig  in  haar  opfet 
tegens  de  foldaten.  b.  14.  p.  178(194) 

Boeren  van  Luik  worden  door  Patigno  geflagen,  en  onder 
contributie  gebracht,  b.  z8.  p.  54,0  ( 1  j ) 

Boetfelaar  wordt  door  de  Spanjaarden  gevangen ,  en  we- 
derom voor  220.  Kroonen  rantfoen  losgelaten,  b.  u. 

P-8(4) 

ouBois  (Kapitein)  neemt eenige  Schepen  dervyanden. 
b.  8.  p. 647(123) 

Bolfwaarders  antwoorden  op  den  Brief  van  de  Heer  van 
Billy,  en  weigeren  Guarnifoen  in  te  neemen.  b.6.  p.382 
(178) 

Bolfwaart  verfekert  voor  den  Prince  vanOranjen.  b,6. 
P-  383 (178) 

Bolwerk  van  Haarlem  by  de  Spanjaarts  ingenomen  , 

maar  ondermijnt,-  vliegt  met  deielveop.  b.6. p. 431 

Bommel  belegert  en  verlaten  door  denCardinaal  Andreas. 
b.  j6.p.5t3enjff(}i.  jv) 

Bornmeler  Waart  raakt  onder  door  een  Water- vloed. b.  3  1 
p.  14(9) 

Bommene  belegert,  befchoten ,  beftormt ,  andermaal  be- 
ftormt, en  ftormender  hand  ingenomen  door  de  Span- 

jaarden, b.  8.  p.  65 1  (125) 
Bon  overvallen  en  verrafcht  door  Schenk,  b.  13.  p.  143 

(99)  belegert  door  den  Prince  van  Chimay.  b.24.  p.  z 36 
(64)  wordt  aan  den  felyen  overgeven,  b.  25.  p.  318 

aW  i     . 
Bonivet  wordt  op  vermoeden  van  op  het  leven  van  Don 

Jan  aangelegt  te  hebben,  verfekert,  en  wederom  ontfla- 
gen.  b.  io.p.  805  (235) 

Bonnivet  wordt  door  Anjou  na  Gent  gefonden,  om  de  ge- 
refeneonruften  aldaar  byte  leggen,  b.  1 3_p.  6.  .  (70...) 
windt  Eindhoven  en  Helmont.  b.  1 7  p.  3  39  ( 3  5 ) 

Boot  (oorlogs)  raakt  in  het  uitfeilen  te  Enkhuifen  aan  de 

grondt,  en  wordt  door  de  vrybuiters  verbrandt,  b.6. 
P-  373  (.170 

Bootfgefellen  van  het  Noorder-quartier  nummeren  en 
willen  geld  hebben,  b.6.  p.  472(348)  op  de  Zeeufe 
Vloot,  wat  voor  volk.  b.  7.p.  ff2  (56) 

Bootsgefellen  van  Nederland  worden  in  Engeland  gear- 
refteert,  om  te  dienen  op  de  Vloot  der  Engelfe,  inde 

tocht  tegens  Spanjen.  b  26-  p.  4*z  (**) 
Bordet  Frans  Edelman  wil  de  Spanjaart  binnen  Haarlem 

niet  verwachten ,  maar  laat  Och  door  fijn  knecht  dood 

fchieten.  b.6.  p. 440(3 Z3) 
Bordillon  bereut  Theonville  in  Luxenburg.   b<  r.  p.  16 

Boshuifen ,  Admiraal  van  Amfterdam ,  overvalt  eenige 

Schepen  van  den  Prince  van  Oranjen  voor  Embden ,  en 

neemt defelve.  b.  5.p.  340(246)  komt  met  fijn  Hel- 
baerdiers binnen  Enkhuifen.  b.  6.  p.  371  (*7o)  wordt 

aldaar  door  de  Burgers  van  het  Stadhuis  gehaalt ,  ge- 

vangen na  de  Keet- Poort  gebracht ,  en  gedwongen  om 

aandeKapitemen  die  voor  de  Ven  lagen  te  fchnjven, 

dat  fy  haar  in  handen  van  de  Burgers  zouden  geven, 

p.  372(270)  wordt  uit  fijne  gevangenis ontflagen,  
en 

na Amfterdam geleidt,  p.  373(^0  komtmet  eenige 

en  Sak'cn. 

Schepen  voor  Enkhuifen,  maar  kan  niets  uitrechte. 
P-  J77(i7+)  «at  de  Brie  ven  van  den  Prince  v. ir  O.  an- jen,  bonoy,  Bardelius,omliemtebewc-Ken  totw.f- lelinge  van  partye ,  onbeantwoorde,  p.406  (296  )  kumt andermaal  voor  Enkhuifen  en  benaawtdeSud  feer. 
JM'  3(?oi) 

Boflu  (Grave  van)  wordt  by  pro vific  Stadhouder  Gene- raal over  Holland    b.  3.  p.  I71(I1I)  n0f%  den  A(!. vocaal  van  Holland,  jacob  van  den  Einden  ten  eeteo,  en doedhemin  het  weg  gaan,  door  ordre  »an  den  Her- 
tog van  Alba  vaft  houden,  en  alle  de*  fel  ft  pa  rapieren inventariferen.    b.4.  p.  109(148)    geeft  laft  om  het 

J)chip  van  Treflong,  welk  voor  Wteriogen  bi  het  Ys ach ,  te  bevechten .  en  het  volk  te  vargen.  wrik  1 
lukt.  b.6.p.  36,  (264)  krijgt  of dre  on  nadenBriehd 
trekkenen  deGeufen  re  verjagen*  p.  366(266)  komt 
voorden  Briel  maar  moet  vertrekken,  p    \6j(i6i)  is 
bevreeft  voor  een  afval  van  noch  meerde.  Steden,  komt 
voor  Rotterdam  ,  maar  den  ingai  g  tér  itad  wordt  hem 
geweigert,  veinll,  en  brengt  de  Spanjaarts  met  lift  ir» 
de  Stad.  p.  367  (i67)dooriWkteen  Burger  inde  Poort. 
p.  568  ( 167)  eerft  wel  bemindt,  raakt  daar  door  m  gro- 

ten haat,  ibid.  heeft  een  aanflag  op  Haarlem,  die  11115- 
lukt.  p.  369(188)  beiet  Saidam.  p.  397(18   )  voorliet 
die  van  Amllerdam  met  volk.  p.  404  ( 194)  komt  voor 
Amersvoort,   en  neemt  de  Stad  wederom  in.  p  416 
(204)  fendt  B.ieven  aan  vei fcheidene  Steden  onder 
fijn  Gouvernement,  met  vermai  inge  en  bedreiginge 
om  haar  wederom  tebegeeven  onder  den  Conir.g.  ibïd. 
fendt  eenig  volk  na  Naarden,  doedt  het  opeiflchen, 
maar  wordt  afgeflagen.  p.  417  (305)  fchrijft  aan  de 
Droft  van  Muiden  dat  de  Boeren  van  Goyland  Naarden 
zullen raferen.  p- 419(307)  pradifeert om  den  Prince 
van  Oranjen  te  verfekeren ,  en  dat  hy  in  het  Leger  voor 
Haarlem  zoude  gebracht  worden ,  fchrijft  daar  over 
aan  Hugo  Janfz.  Burgermee/Ier  tot  Delft,  p.4  ?  1  ( j  1 5 ) 
krijgt  commiflie  om  hem  meefler  te  maken  van  de  Zui- 
derZeeenhet  Noorder-Quartier.  b.6.  p.449  (3 30) 
fchrijft  aan  Rijswijk  tot  Medenblik ,  hem  met  groote 
beloften  ver foe kende ,  om  het  Kafleel  en  de  Stadt  in 

fijne  handen  te  leveren,  p.  449(330^  ruft  tot  Amfter- 
dam een  Oorlogs- vloot  toe.  p. 450(531)  gaatfeheep, 

komt  voor  Schellingwou,  befchiet,  beftormt  en  wint  de 
Schanfe  aldaar  leggende.  P-455(h5)  wordt  meefler: 
van  alle  de  Sterktens  op  de  Waterlandfe  Di|ken.  ibid. 
komt  inde  Zuider  Zee,  raakt  over  Pampus,  en  valt 
met  groot  geweld  op  de  Noord-Hollandfe  Schepen, 
ibid.  wordt  geënteit,  weert  hem  dapper,  geeft  hem 
over  en  wordt  gevangen  na  Hoorn  gefonden.  p  456 
(335)   moet  veel  verwijts  hooren  van  het  gerreene 
volk ,  wordt  door  A'ba  befchuldigt  over  het  verlies  van 
de  Slag ,  is  daar  over  feer  gevoelig ,  en  vei  (bekt  iemand 
na  Amfterdam  aan  den  Hertog  te  mogen  lenden ,  het 
geen  hem  toegeftaan  wordt,  p  4^7(4  )6J  verdoekt  aan 
den  Prince  van  Oranjen  om  na  Bruflel  te  mogen  1  eifen ,. 
met  belofte  en  op  boop  van  een  Vrede  te  zullen  te 
Weeg  brengen,  b.8.  p.  591(84)  belooft  nooit  iet*  te 
zullen  doen  tot  voordeel  der  Spanjaarden,  wordt  by 
den  Prince  ontboden ,  van  fijne  gevangenifle  ontflagen, 

en  in  volkomere  vi  yheid  geftelt    b.  9.  p  7^    17a  ̂ te- 
kent eerft  de  Unie  tegens  de  Spanjaarden  en  der  ld  «er 

aanhangeis.  b.  10.  p.  769(210)  wordt  na  Uitrechr  ge- fonden door  de  Staten ,  komt  d.iar  v  wordt  wel  ontrao 

gen,  accordeert  met  de  Soldaten  va  n  li|n  Regi  oeot, 
iend  na  het  N001  der-qua;  tier  om  geld,  om  de  S  ildaten 

uit  Haarlem  te  doen  vertrekken,  b.  10.  pi  ---'    i\6) 
weigert  aan  de  Caftileio  van  Vredenbaro  om  na  Doa 
Jan  te  mogen  fenden,  en  doet  bet  Kafteel  vredelijK 
befchieten.  p.  779(21 7) antwoord  aan  de  Gedeputec 
de  Staten  en  Burgeren  van  Uitrecht  op  baat  ve:f 

om  Vredenburg  te  doen  beltonnen-  0.780(117)  ver- 
gadert de  Staten  van  Uitrecht ,  ftelt  haar  voor  de  co;> 

ditien,  op  welke  de  Spanjaarden  Vredenb  len 

overgeven,  handelt  verders  met  de  felveoverdi  be- 
fetting  van  het  Kafteel  en  andere  hken.  p.  781  (  n  8) 
vordert  met  ernft  van  haar  de  toegedane  geloei 

(119)  komt  wederom  tot  Uitrecht,  en  dankt  fijne 

Soldaten  af.  p.  831  (255)  vertoont  aan  de  Maten  de' 
fwarigheden  die  onder  het  krijgs-volk  itondeiiteo 

D  fta-m. 



BLADWYSElt 

{taan,  indien  geen  betalingen  aan  het  felve  gedaan 
wierde.  b.  12.  p.  998(59)  fterft.  b.  1  j.p.  25  (84) 

Boflu  ,  Generaal  van  de  Artillerye  des  Konings  van  Span- 
jen, fterft.  b.  34.  p.  407(83) 

Bouchain  door  de  Malconten  belegert ,  en  aan  haar  over- 
gegeven, b.  15P.  2.14  (iio) 

Boudewijn  Dontifiant  wordt  tot  Brugge  om  de  Religie 
verbrandt,  b.i.p.  51(36) 

Boudewijn  Ewoutfz.  Admiraal  van  Zeeland  ,  taftaanen 
flaat  de  Vloot,  met  welke  den  Hertog  van  Medina  Celi 
overquam.  b.  6.  p.  393  ( 186) 

Bouillon  wordt  door  Anjou  en  de  Staten  met  een  inftru- 
ctie  gefonden  op  den  Rijxd3g  te  Worms.  b.  1 7  •  P'  3  2.4 
(M) 

Bouillon  (Hertog  van)  heeft  een  breede  commilhe  van 
Henric  de  Vierde,  om  den  Oorlog  te  voeren  tegens 

den  Koning  van  Spanjen.  b.  3i-p-847(54)  valt  in  Lu- 
xemburg, neemt  Yvoix,  laFerteenChevanci.  b.  31. 

p.  5.  (1)  flaat  een  deel  Ruiters  van  de  Ligeurs  in  de 
voorftad  van  Vertin.  p.  6  (4)  wint  Han  ftormender^ 

hand.  p.  19(13)  fchrijft  aan  de  Staten  wegens  den  toe- 
ftant  van  haare  hulptroepen  in  Vrankrijk.  p.  27  (20) 
geeft  goede  getuigenis  van  Philips  van  Naflau.p.45(  34) 
fluit  uit  naame  van  Henric  de  Vierde  een  ofFeniï veen 

defenfive  Alliantie  met  de  Coninginne  van  Engeland. 
b.  33.  p.  206(36)  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt.  p.  211 
(38)  komt  in  Engeland ,  raadt  den  Grave  van  Eflex  den 
tocht  na  Spanjen  af ,  leverteen  fchriftelijke  propofitie 
aan  de  Coninginne  vap  Engeland,  b.  33.  p.  273  (69) 
maakt  een  verbond  om  den  Oorlog  tegens  denConing 
van  Spanjen  te  voeren,  p.  255  (71)  trekt  na  Vrankrijk 
om  het  Verbond  door  den  Koning  te  doen  tekenen , 
en  wordt  wederom  na  Engeland  gefonden.  p.  256  (72) 
vertrekt  uit  Engeland  en  komt  in  Holland ,  wordt  tref- 

felijk ingehaalt  en  verwellekomt,  waar  voor  hy  de 
Staten  bedankt,  p.  2^7(73)  levert  fijne credentie  over, 
en  doedt  een  propofitie  aan  de  Staten  Generaal,  p.  25  8 
(73)  befluitmetdefelvede  conditien  op  welke  fy  inde 
Alliantie  van  Vrankrijk  en  Engeland  zouden  komen. 

p.  260  ( 76)  en  een  particulier  accoord  tuflehen  Vrank- 
rijk en  de  voornoemde  Staten,  ibid.  houdt  by  den  Sta- 
ten aan  om  een  tocht  te  doen ,  tot  diverfie  van  de  vyan- 

den  in  Vrankrijk.  9.267(80) 

Bourbon -(Cardinaal  van)  Hooft  van  de  Heilige  Ligue. 
b.  19.  p.  535  (60)  wordt  door  de  Ligeurs  voor  Coning 
verklaart,  b.  27.  p.  516  (18)  fterft  in  degevangenifle. 
0.18^.533(3) 

Bourgus  O verfte  van  de  Baftille  te  Parijs ,  fchiet  met  grof 
Gefchut  in  de  Stad ,  vreeft  voor  Beleg ,  geeft  de  felve 
over  ten  behoeve  van  Henric  de  Vierde,  en  trekt  daar 
af.  b.  31^.806(24) 

la  Bourlotte  komt  in  het  land  van  Huift ,  wint  en  fterkt  de 

fchanfe  de  kleine  Raap.  b.  3  3.  p.  21 3  (39)  wordt  ge- 
quetft.  p.  222(47) 

Bourtangegefortificeertdoor  Sonoy.  b.  14.  p.  171  (189) 
wordt  opgemaakt  door  Willem  van  Naflau.b. 30^.714 
(?0 

Bouwinga  (Kapitein)  wordt  gequetft  en  fterft.  b.  15. 
p. 216(221) 

Boymeer  rapporteert  aan  de  Staten  van  Holland  het  on- 
genoegen van  Lycefter  op  de  Staten  van  Holland  en 

andere,  b.  23.  p.  23.(16) 

du  Boys  (Ritmeefter)  verfchoont  eeniger  maten  de  moet- 
wil  der  ruiteren ,  gepleegt  in  het  Land  van  den  Biflchop 
ran Paderborn.  b.  30.  p.  719(36)  doedt grootefchade 
aan  de  foldaten  der  vy anden  in  het  Land  van  Huift.  b.  3  3 
p.  215(42) 

Braband  heeft  de  eerfte  Stem  ter  Generaliteit.  b.  1 .  p.  2  ( 1 ) 
is  met  fchoone  Privilegiën  voorfien.  b.  1914)  wordt 
niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te  fpreken.  b.  2. 
p.  62(44)  in  groote  nood  door  de  duurte  der  eetwa- 

ren, b.  21. p.  639  (11) 
Brabantina  van  Naflauw  trouwt  met  de  Hertog  van 

Thuars.  b.  34.  p.  349  (42) 
Brakel  ( Heer  van)  voor  een  landverrader  uitgemaakt,  wil 

fïch  purgeren ,  en  wordt  verfocht  om  in  fijne  comniiflie 
te  volharden,  b.  18.  p.  363  (4) 

Brand  tot  Antwerpen,  b.2.  p.73  (f  1)  tot  Haarlem  feer  fel 
en  groot.  b.  9.P.726  (1 7)  binaen  Steenwijk  veroorfaakt 

door  het  fchieten  der  beleggers,  b.  15.  p.  210(124) 
groot  en  vreefelijk  tot  Delfshaven.  b.  *9-P-639(29) 

Brar.daris  op  ter  Schelling  ftort  in.  b.  30^.776(77) 
Branders  ruineren  de  brug  van  Parma  over  de  Schelde, 

b.io.p.  596(33) 

Brandewijn ,  hoe  veel  verbrand ,  om  Coppe  Cornelifz.  te 
pijnigen,  b.  8.  p.  627  (108) 

Brandftichtinge  tot  Bommel,  b.  33.  p.  167(5) 
Brant  Y.sbrandfe  eerfte  Schipper  om  de  vaart  na  Indien 

door  de  Waygats  te  foeken-  b.  31^.867(70) 
Brant  Tetgales  Vice- Admiraal  op  de  tocht  na  Indien 

door  de  Straat  van  Naflauw.  b.  32.D.  23  (16) 
Brea-ute  in  den  rouw  over  de  Vrede  tuflehen  Vrankrijk  en 

Spanjen,  komt  in  dienft  der  Staten ,  fchrijft  aan  fijnen 
gevangenen  Luitenant,  wordt  uitgedaagt  door  Lek- 

kerbeetje ,  neemt  de  uitdaginge  aan ,  komt  te  veld » 
biecht  fich ,  fchiet  Lekkerbeetje  door  de  kop ,  wordt 
door  de  fijne  verlaten ,  gevangen ,  en  door  laft  van 
Grobbendonk  in  koelen  bloede  omgebracht,  b  37.p.6ot (4) 

Breda  verkoren  tot  de  Vredehandel inge  tuflehen  de  Ko- 
ningen de  Staten,  b.  8.  p.  597  (88)  ingenomen  voor 

denPrincevanOranjen.  b.  11.  p.  8?7  (27?)  verraden 
door  Frefinen  bemachtigt  door  Haultepennc.  b.  16. 

P  z71  (33)  met  accoord  aan  fijn  Excellentie  Maurits 
overgegeven,  b  27.  p- 525  (24)  wordt  van  alle noot- 
fakelijkheden  voorfien.  b.  33.  p.  180  (15) 

Brederode  Hooft  van  de  dolerende  Edelen ,  komt  tot 
Bruflel.  b.2.  p. 58  (40)  doedt  een  aanfpraak  aan  de 
Gouvernante,  en  levert  het  Requeft  der  Edelen  aan 
haar  over.  p.  58  (41)  heeft  binnen  Antwerpen  veel 
aanhang  en  naloop  van  volk.  p.  73  (52)  blijft  in  Hol- 

land, en  wordt  van  de  Gereformeerde  in  groote  eere 
gehouden }-  doedt  fijn  Stad  Vianen  fterken,  heeft  al- 

daar de  opperfte  jurisdictie ;  ontbied  eenige  Drukkers , 
en  laat  haar  veele  Boeken  drukken  ,  die  by  Placcaat  van 
den  Koning  verboden  waren  •  neemt  volk  aan ,  en  be- 
fet  Namen  met  Guarnifoen.  b.  3.  p.  147  (103)  ant- 

woord beleefdelijk  aan  la  Torre,  Secretaris  van  de  Gou- 
vernante op  alle  de  fwarighede»  by  hem  voorgeftelt, 

en  blijttweigerig  om  den  nieuwen  Eed  te  doen.  p.  148 
(104)  houdt  met  eenige  Edelen  een  bedekte  raadsple- 
ginge  tot  Antwerpen  ,  wat  te  doen  indefegevarelijke 
toeftant  van  faken,  befluiten  noch  een  Requeft  over  te 
geven  ,  wordt  daar  toe ,  hoewel  ongaerne  gecommit- 
teert;  fendt  een  Edelman  voor  af  om  de  Gouvernante 
daar  van  te  verwittigen ;  wordt  afgeflagen ,  neemt  het 
qualijk ,  fchrijft  echter  aan  de  Gouvernante ,  en  ver- 
foektdatfy  deRequefte  in  het  goede  geliefde  tever- 

ftaan.  p.  149(104)  'neemt  volk  aan,  en  legt  toe  op  ver- fcheidene  Steden,  p.  151(106)  komt  heimelijk  te  Am- 
fterdam.  p.  160  (112)  weigert  op  het  verfoekvan  la 
Torre  te  vertrekken,  proteftcert  tegens  hem ,  wilco- 
pye  van  de  Brieven  der  Gouvernante  hebben ,  en  wei- 

gert ten  andermale  plat  uit  van  daar  te  vertrekken, 
p- 161(113)  heeft  kenniflè  van  het aantaften en  neemen 
van  de  Brieven  van  la  Torre.  p.  162(114)  trekt  op  de 
waarfchouwinge  van  den  Prince  van  Oranjen  uit  het 
land ,  reift  na  Embden ,  en  fterft  op  het  Huis  te  Harn- hof.  p.  168(119) 

Brederode  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen  na  Ui- 
trecht gefonden  ,  om  de  gerefene  onruften  aldaar  by  te 

leggen,  en  doedt  een  uitfpraak  op  de  remonftrantie  der 
Burger  Hopluiden.  b.  16.  p.  280(38) 

Bretaigne  wordt  door  den  Hertog  van  Mercure  gebracht 
onder  de  gehoorfaamheid  van  Henric  de  Vierde,  b.  35. 
P- +35(i2) 

Bre  voort  belegert  door  Maurits.  b.  34.  p.  358  (48)  word 
befchoten  en  opgeeifcht.  p.  360  (50)  beftormt  ,  van 
het  guarnifoen  verlaten,  gcplondert,  en  verbrand  by 
na  geheel,  p.  361. 

Brieluit  naam  vanden  Prince  van  Oranjen  opgeeifcht  en 
ingenomen  door  Lumei.  b.  6.  p- 366  (265)  wordver- 
pant  aan  de  Koninginne  van  Engeland,  b.20  p.646(7i ) 

Brielenaars  verwondert  over  het  inkomen  van  fo  veele 
fchepen,  denken  nergens  min  om,  als  om  de  Watergeu- 
fen.  b.  6.  p.365  (265)  fijn  door  derfelver  komftein 
groote  verbaaftheid ,  verlopen  de  Stad ,  en  fien  om  een 
goed  heenkomen,  p.  366, 

Bri- 



van  Perfonc 

Brifack  wordt  door  Majenne  gemaakt  Overfte  van  Parijs. b-B'-pSoi  (19)  handelt  met  Henric  de  Vierde  om 
hem  binnen  Parijs  te  helpen,  openbaart  fijn  voorne- 

men aan  ii  jne  vertrouwden ,  ftelt  het  in  het  werk,  vreeft 
voor  verhinderinge,  komt  defelve  te  boven,  brengt veel  volks  in  de  Stad,  verfekert  de  felve  voorden  Ko- 

ning, p.  805  (23) 
Broek  (Grave  van  den)  verfoekt  Sauvegarde  van  den 

Admirant  van  Arragon,  krijgt afflag,  fchrijft  andermaal 
om  de  felve ,  wordt  wederom  en  wel  fpottelijk  afgefla- 
genenCchandelijkvermoort.  b.  35.  p.483  (49) 

Brouwers  Haven  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  8. 
p.  650(125) 

Brug  over  de  Schelde  wordt  geruineert.   b.  20.  p.  597 

Brug  van  linnen  by  den  vyand  geprattifeert ,  is  van  geen 
gevolgen  onnut.  b.  35.  p.  491  (55) 

Brugge  tot  een  Bifdom  gemaakt,  en  geftelt  onder  het 
Aards-Bifdom  van  Mechelen.  b.  1.  p.  23.  (17)  verbind 
fich  voor  het  geld  door  de  Koninginne  van  Engeland , 
aan  de  Staten  ter  hand  geftelt.  b.  11^.902(306)  ap- 
probeert  de  Unie  van  Uitrecht,  b.  i3.p.  32(88)  word 
verfekert  voor  de  Staten,  p. 76(110)  endoorGrijfe 
tegens de Francen.  b.  17.  p.  341  (}6)  accordeert  met 
Parma.  b.  18.  p. 421  (47) 

Bruiloft  vanHohenlo  met  Maria  van  Naffauw,  en  van 
de  Grave  van  Solms  met  Sabina  van  Egmond.b.  3  2.p.  1  x 
(6) 

Bruin  van  Uitrecht  ,  Kapitein  onder  Lumei,  loopt  met 
hem  uit  Engeland,  en  komt  voor  den  Briel.  b.6p-3<S5 
(265) 

Bruflel  weigert  het  bevel  van  het  Hof,  rakende  de  Inqui- 
fitie,  uit  te  voeren,  b.  1 .  p.  42  (29)  in  oproer  over  den 
ioen2ofte  penning,  b.  6-  p.  361  (262)  verbind  fich 
voor  het  geld  door  de  Coninginne  van  Engeland  aan  de 
Staten  ter  hand  gefield,  b.  11.  p.  902  (306)  is  in  een 
gevarelijke  Staat.  b.  15.  p.223  (226)  wordt  metac- 
coord  aan  Parma  overgegeven,  b.  20.  p.  $67  (10) 

Bruflelaars  droevig  over  de  dood  van  Egmond.  b  4.P.240 
(172)  ftellen  haar  tegens  den  ioen2often  penning, 
fluiten  hare  winkels,  en  willen  noch  kopen  noch  ver- 

kopen, b.  6.  p.  361  (262)  verblijden  haai  over  het  in- 
nemen van  den  Briel.  p.  366(266)  klagen  over  den  in- 

breuk harer  Privilegiën  door  de  Staten  en  Magiftraten  , 

■willen  geen  confent  dragen  op  den  eifch  van  den  Groot 
Commandeur ,  protefteren  hogelijk  tegens  het  geweld 
het  geene  haar  aangedaan  wordt,  repliceren  op  het 
vooril  el  van  de  Magiftraat.  b.  7.  p.  573  (73)  houden 
hare  Stad  vry  voor  de  muitinerende  Span  jaarts  eneeni- 

ge Spaanle  Heeren,  als  half  gevangen,   b.9.  p.  704 
(163) 

Bucho  Aita  wordt  door  de  Staten  aan  Don  Jan  tot  Hoey 

gefonden.b.  10.  p.  771  (21 1)  en  door  de  felve  gecom- 
mitteert  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen  b.  1 3.  p-5x 
(103)  blijft  na  de  gefcheidene  Vredehandelinge  tot 
Ceulen  ,  verlaat  de  fijde  der  Staten  ,  en  verfoent  fich 

metdenConing.  p.  108(143)  verfekert  Rennenburg 
vanontfet.  b.  15.  p.  203  (212) 

Bucquoy  wordt  gequetll  en  gevangen,  b.  35.  p.  493  (56) 
envoorrantfoenontflagen.  b.  36.  p.  563  (39) 

Buit  der  Noord- Hollanders  gekregen  op  het  Schip  van 
Bofla  feer groot.  b.  6.  p.  456  (3  36) 

Bukhorft  wordt  door  Lycefter  geftelt  tot  Commiflaris , 

om  het  verfchil  tor  Uitrecht  over  de  caflatie  van  het 

eerfte  Lid  der  Staten  gerefen,  by  te  leggen,  b.  12.  p.  867 

(11)  komt  als  Ambafladeur  van  de  Coninginne  van 

Engeland  in  Nederland,  opent  fijne  laft,  befoingeert 

met  de  Staten  ,  en  fchrijft  aan  die  van  Holland  en  ande- 

re Provintien.  p.  956(74)  reift  na  Uitrecht,  en  wat  hy 

daar  verhandelt,  p.  96  5  (81)  fchrijft  aan  Sonoy,  en  ver- 

foekt openinge  van  het  geene  tot  Medenblik  voorge- 
vallen was.  p. 966  (81) 

Burclilei  fchrijft  aan  Caron  het  voornemen  dervyanden 

om  Oftende  te  belegeren,  b.  30. p. 69* (19) 

Buren  door  de  Spanjaarden  belegert  en  ingenomen,  b.8. 
p.643 (110)  .  .  c 

Buroer  Hopluiden  van  Uitrecht  antwoorden  op  den  Bnet 

van  de  Staten  van  Holland,  b.  9  p.  700  (160)  leveren 

een  Requeft  over  aan  de  Magiftraat,  om  overgegeven 

n  en  S'akcn. 

teworden  aande  Staten  Generaal ,  verfoeiende  dal    - 

o-  lö.n.zKo  (58)   verfoeken  dat  de  reelteliike -eeraLLeedeniiuleStatenmo,,,,,,, 

K  ,3,7  (  9rl  8e7n  e"n  ««lonftrantie  over  aan  , Raad  van  Uitrecht,  en  willen  als  THhmi  riff  £Z 
faken  van  den  Oorlog  Rekent  zijn.  b.,K.-.  \fi 
geven  een  tweede  remo.ürantie  over.  n.  ,8  '  ,t! 
?fr?  ChnftCïjk  \?  hct  B»1*»  door  de  Co, nffen  van  den  Prince  van  Oranjen  wa.  voorgeftdt 
P-;9°U0  weigeren  haar  antwoord  te  .',,  lo, (16)  lenden  op  haar  eigen  houtje  aan  de  Staten Gelderland,  en  doen  eenverfoekaan  deStatenGene- raalen  Raad  van  Staten,  b.  io.p.6ji(76)  febriiven een  mtfinnigen  Brief  aan  de  Burger  Kapiteioen  vS Amfterdam.  p.  65  5  (78)  repliceren  op  de  antwoord  van 
de  Lolonel  en  Capiteinen  van  Amfterdam.  p.6<-  '80) willen  dat  de  Souverainiteit  der  Stadten  Landen  van Uitrecht  volkomen  aan  de  Coninginne  vanEneeland 
overgegeven  worde,  maken  daar  van  een  Acte,  cn leveren  defelve  over  aan  den  Raad  van  Uitrecht  b  11 
P.7m(jO  brengen  te  weeg  dat  ook  de  kl..-  e  Steden daar  van  ade  pafleren.  ibid.  Schrijven  en  fendenaan dievanVricfland  en  Over-Yflèl  ten  felven  einde,  cn 
niet  te  vergcers.ibid.  en  aan  de  Kapireinen  van  ter  Gou- 
de,  maar  vruchteloos,  p.  7*4(}i)  fchrijven  een  lieren 
Brief  aan  Lycefter  tegens  de  Staten  van  Holland,  p.  -  - , 
(39)  willen  het  eerfte  Lid  der  Staten  afgefchart heb- 

ben ,  en  drijven  het  door.  p.  77J  (68)  antwoorden  op hetvoorftel  van  de  Grave  van  Meurs,  aargaandede caflatie  van  het  eerfte  Lid  der  Staten,  b.  22.  0.857  (4) 
houden  correfpondentie  met  ardere  Provintien,  en 
fchrijven  aan  de  felve  onYde Souverainiteit  volkomen 
aan  de  Coninginne  van  Engeland  over  te  dragen.  P.8S4 
(13)  fchrijven  een  feldfamen  Brief  aan  Lycefter.  p.  95? 
(7;)  beloven  den  anderen  dat  fy  geene  vanhaie  rel'o- lutien  zullen  ontdekken,  b.  14.  p.  306(11;)  rcfolveren 
om  Deventer  te  doen  continueren  in  het  Burgermee- 
fterfchap,  en  geen  a&ens  te  pafleren  dan  metonder- 
tekeninge  van  allen ,  fchrijven  aan  de  Coninginne  en 
Lycefter  om  Deventer  te  doen  continue:  en  ,  Jen 
ten  dien  einde  iemand  uit  hare  vergaderinge  na  Enge- 

land, b.  15.  p. 319(14)  krijgen  dèfrof  in  deneusdac 
die  befendinge  door  de  Graaf  van  Meurs  q'.ialift;  oeno- 

men wierdt,  en  brengen  door  Deventer  te  weeg  dat 
defelveinden  raad  wierdt  goed  gekeurt  en  haar  daar 
van afte verleent,  p.  530  (14)  doen  Henric  Janlz.  van 
Ratingem  gevangen  neemen  en  waarom,  p.  j.^  (i?) 
refolveren  om  by  tijde  van  alarm  de  Kapireinen  en  hare 
foldaten  vry  te  fullen  laten  pafleren ,  en  beflelien  loop- 
plaatfen  in  fo  een  geval.  ibid. 

Burger  Hopluiden  van  Amfterdam  antwoorden  op  het 
fchrijven  van  deUitrechtfe  Kapiteinen.  b.io.  p,6<;6 
(79)  antwoorden  ten  andermale.  p.  661  (84) 

Burger  Hopluiden  van  ter  Goude  weigeren  aan  deUit- 
rechtfe Capiteinen  haar  verfoek,  en  wijlen  haar  na  de 

Magiftraat.  b.  2i.  p.7241'33) 
Burgermeefter  van  Enkhuilèn  bejegent  qualijk  cn  dreigt 

Reinier  Stoutink,  die  met  alle  middelen  focht  te  belet- 

ten dat  de  Soldaten  van  Ducd'Alba  niet  in  de  Stad  ge- bracht wierden,  b.  6.  p.  37 1  (270) 

Burgermeeflers  van  Alkmaar  fenden  aan  Sonoy,  maken 
hcmdegelegentheid  van  haare  Stad  bekent,  verfoe- 

ken andermaal  ontfet,  en  wat  middelen  dat  fy  daar 
toe  voorflaan.  b.  6.p.  4jt(jja)  fie  Wetboode 

Burgers  van  Groeningen  worden  haar  geweer  afge- 
nomen. 0*4.336(168]  trekken  uit;  Relt 

Entes.  b.  12^.961(32)  wordendoor  laft  der  Staten 

ontwapent  en  waarom,  b.  37  p  605  (  - 
Burgers  van  Uitrecht  verdragen  leer  geduldig  deinlege- 

ringè  der  Spaanfe  foldaten'-  b.  5.  p.  288  ( 20- )  doen  een aanval  op  de  Voorborgt  van  het  Kafteel.  k  lO.p.780 

f217)  trekken  onder  iekei e  corditien  op  Vredenb 

p.  781  (219)  trekken  uit  tegens  de  foldaten  .  e 
gen  defelve  uit  de  Voorlieden,  p.798  (131)  willen 
het  Kafteel  Vredenborg  afgebroken  hebben ,  doen  hec 

fonder  laft,  en  geven  reden  daar  van.  p.  801(25  3 s  k- 
veren 
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veren  een  Requeft  over  aan  de  Magiftraat  om  overge- 
geven te  worden  aan  de  Staten  Generaal ,  verfoekende 

dat  de  Sta  J  en  Landen  van  Uitrecht  van  foldaten  moch- 
ten ontledigt  worden.  p.8o2  (234)  moeten  door  laft 

van  den  Grave  van  Meurs  een  nieuwen  Eed  doen.  b.z  1. 
P*  734  (39) 

Burgers  van  Enkhuifen  horende  de  dreigementen  van  Ka- 
pitein Schuilenburg,  veifpreiden  defelveoveral ,  en 

fweerenmalkanderendatfe  geen  volk  in  de  Stad  zullen 
neemen.  b.6.  p.  371  (269)  willen  geen  Spaans  guar- 
nifoen  in  hebben  ,  en  gebruiken  groote  vrymoedigheid 
tegens  Burgermeefteren,  die  daar  mede  voort  wilden. 
(270)  drijven  Kapitein  Quickel  en  des  felfs  foldaten 

met  geweld  ter  Stad  uit,  neemen  Boshuifcn  gevan- 

gen,' bewaren  hem  met  wacht  ,  halen  het  Gefchut van  het  Hoofc  en  uit  het  Schip  de  Mercurius ,  en  breny 
gen  her  felve  in  de  Stad,  en  veel  Roers  uithetVeer- 
fchip  van  Amfterdam,  die  fy  ra  bewaringe  neemen. 
ibid.  komen  by  het  Schip  van  Paulus  van  Loo ,  en  drei- 

gen de  Soldaten,  in  gevalle  fy  op  het  landt  quamen, 
dood  re  (laan.  p.  372.  blijven  (niettegenftandedebe- 
driegerye  der  Burgermeefteren)  ftandvaftig ,  komen  te 
famen,  houden  raad,  fendenaanBurgermeefteren>en 

Willen  volgens  het  gemaakt  contract ,  de  wachten  ver- 
dubbelt hebben ,  lopen  met  een  gedruis  na  het  Stad- 

huis, willenden  Admiraal  Boshuifen  daar  af  bebben, 
halenen  Hepen  hem  daar  af,  brengen  hem  nevens  de 
Burgermeefter  Vefterman  gevangen  op  de  Keet-poort, 
dwingen  hem  te  fchrijven  aan  de  Kapiteinendiemet 
hare  fchepenvoor  de  Ven  lagen,  dat  fy  op  de  reede 
zouden  komen  en  haar  in  handen  van  de  Burgerye  ge- 

ven, ibid.  willen  alle  de  fchepen  van  oorloge  in  de  ha- 
ven ,  en  het  gefchut  op  de  wallen  halen ,  maar  veele 

der  felver  worden  overredet  en  wankelmoedig  ge- 
maakt, p.  373  (271)  laten  toe  ten  deele  door  belof- 

ten ,  ten  deele  door  dreigementen ,  dat  de  (chepen  van 

oorloge  daar  t'huis  horende,  vertrekken,  ibid.  willen 
noch  den  Hertog  van  Alba  voor  Gouverneur ,  noch 
Boflu  voor  Stadhouder  fweeren ,  veel  minder  uit  de 
Stad  vertrekken,  en  geven  aan  de  Burgermeefteren  een 
geweldig  fors  befcheid.  p.  374(271)  moedigen  mal- 
kanderen  aan  om  haar  voornemen,  van  de  Stad  aan  de 
fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  te  brengen ,  uit  te 
voeren ,  en  ftellen  daar  ordre  toe.  ibid.  trekken  met 
twee  ftukken  gefchuts  na  het  Stadhuis.  (272)  lopen 
het  Stadhuis  op ,  nemen  de  Magiftraat  geva»gen,  plan- 

ten het  Vaandel  van  Oranjen  op  de  wal ,  en  verklaren 

haar  voor  den  Prince  van  Oranjen  tegen  Ducd' Alba. 
ibid.  houden  goede  wacht,  en  laten  de  gevangene  Ma- 

giftraat wederom  lopen.  ibid.  fendennaden  Brielaan 
Lumei,  en  aan  de  Vrybuiters  en  Watergeufen  om  hulpe. 
ibid.  trekken  uit  liefde  om  hare  landsgenoten  te  helpen, 
indeflagopdeZuiderZee  tegens Boflu.  p. 457  v3 ï^) 

Burgers  van  Gorcom  gerantfoeneert  door  de  Geufen.  b.  6. 
p.  380(277) 

Burgers  van  Hoorn  en  Alkmaar  trekken  tot  afliftentie  van 
die  van  Haarlem ,  en  worden  door  de  Spanjaarden  ge- 
flagen  in  Velfer-broek.  b.ó.p.  596(188) 

Burgers  van  Medenblik  worden  rheefter  van  de  foldaten , 
neemen  defelve  haar  geweer  af,  en  dwingen  den  Ka- 

pitein met  fijn  volk  van  het  Slot  te  vertrekken,  b.6. 
p.  415(304) 

Burgers  van  Delft  uitgetrokken  om  Haarlem  te  ontfetten, 
worden  veele  verflagen,  b.  6.  p.  439(311) 

Burgers  van  Haarlem  beweegt  door  de  reden  van  Wibou't 
Ripperda,  roepen  over  luid  dat  fy  lijf  en  goed  met 
hem  voor  de  gemeene  welvaart  wilden  opfetten.  b.6. 
p.  411  (308)  moeten  haar  geweer  afleggen,  en  de  man- 

nen te  Sijl  in  het  KJoofter  >  en  de  vrouwen  in  degroote 
Kerk  gaan.  p.  441  (313)  en  niet  tegenftaande  het  par- 

don, voor  Alkmaar  trekken  om  te  pioneren.  p-44$ 
(}*5) 

Burgers  van  Haarlem  na  Amfterdam  gevoert,  zijn  in 
groot  perijkel  om  omgebracht  te  worden ,  maar  wor- 

den op  de  voor-bede  van  de  vrienden  van  Boflu,  die 
te  Hoorn  gevangen  fat,  ontflagen.  b.ó.p.  443  (315) 

Burgers  van  Hoorn  trekken  uit  liefde  om  hare  Landsge- 
noten te  helpen  in  de  flag  op  de  Zuider  Zee ,  tegens 

Boflu.  b.ó.p. 456(336) 

Burgers  van  Hattum  weeren  haar  dapper,  en  drijvende 
vyanden  ter  Stad  uit ,  belegeren  het  Kafteel ,  krijgen 
afliftentie,  befchieten  en  veroveren  het  felve.  b.  15. 
p.  118 (130) 

Burgers  van  Denremonde  dwingen  het  Guarnifoen  de 
Stad  aan  Parma  over  te  geeven.  b.  19.  p_469(if) 

Burgers  van  Antwerpen  antwoorden  op  de  voorflellinge 
van  de  Magiftraat ,  en  feggen  dat  fy  niet  konnen  con- 
fenteren  in  de  bede  van  den  Groot  Commandeur,  b.  7. P- 575(70 

Burgers  (eenige)  van  Antwerpen ,  verfoeken  dat  men 
accorderen  zal  met  Parma ,  worden  gevangen,  leveren 
een  Requeft  over,  en  in  een  geld-boetegecondemneert, b.  19.  p.  501(36) 

Burgers  van  den  Bofch  verweeren  hare  Stad,  en  drijven  de 
ingekomene  Soldaten  van  Hohenlo  daar  uit.   b.  zo» 

DP-558(3) Burgers  van  Sluis  laten  haare  vaandelen  op  de  wallen  te 
gelijke  met  die  van  de  Soldaten  wajen,  tot  een  teekeu van eenigheid.  b.  23^.5(4) 

Burgers  van  Venlo  drijven  haar  Guarnifoen  ter  Stad  uit. b.  28. p.  544  (nj 

Burgers  van  Lyons  nemen  den  Gouverneur  Nemours  ge- 
vangen ,  en  leveren  de  Stad  aan  Alphonfo  Corfe  ten  be- 

hoeve van  den  Koning  Henricdè  Vierde,  b.  30.P.754 

(62) 
Burgers  van  Parijs  oproerig  onder  den  anderen ,  worden 

door  Majenne  in  bedwang  gehouden,   b.  »r.  p.  801 
(19) 

Burgers  van  Emden  verfoeken  de  befchermïnge  van  de 
Staten  der  Geünieerde  Provintien.  b.  jz.p.6o  (45) 

Burg-Grave  van  Gent  taft  het  Leger  van  la  Nove  aan , 
flaat  hetj  en  krijgt  hem  en  Marquette  gevangen,  b.  1 5. 
p.  195  (206)  wint  Liefkens  Hoek.  b.  19.  p.  468  (13) 
doorfteekt  Jan  Petijn  in  koelen  bloede,  ibid-  blijft  ia 
het  ruineren  van  de  Brug  over  de  Schelde,  b.  20.  p.  5  97 

t»  (tri 

Burik  door  den  Admirant  gefommeert  neemt  Spaan» Guarnifoen  in.  b.  35.  p.  487  (52) 
Bufetus  handelt  met  Libertas  om  Marfilien  aan  den  Ko- 

ning Henric  de  Vierde  te  leveren,  b.  33.  p.  177  (13) 
fpreekt  hem  een  moet  in ,  en  beraad  fich  daar  over  met Guife.  p.  178(14) 

Buskruid  door  Alba  uit  Duitfland  ontboden ,  wordt  door 
Hertog  Hans  Cafimier  op  een  Heide  ontladen ,  en  van 
hem  met  eigener  hand  in  brand  gefteken.  b.6.  p. 472, 

(M8) Buzanval  komt  met  Brieven  van  Credentie  van  Henric 
de  Vierde  in  den  Haag,  en  doedt  een  propofitie  in 
de  Staten  Generaal,  b.  18.  p.  550  (16)  verfoekt  au- 

diëntie, en  doedt  een  propofitie.  b.  29.  p.637  (28) 
doet  noch  een  propofitie.  p.  659(43)  noch  een,  en  ver- 

foekt eenig  boskruid  te  leen  voor  de  Koning ,  welk 
hem  toegeftaan  wordt.  b.  30.  p.  757  (63)  noch  een , 
aangaande  het  voornemen  des  Conings,  om  den  oor- 

log te  voeren  in  Arthois  en  Henegouwen,  p.  763  (69) 
verfoekt  afliftentie  van  volk  in  plaats  van  geld.  b.  31. 
p.  844  (52)  drijft  heftig  om  de  felve  te  verhaaflen. 
p.  846(54)  bedankt  de  Staten  voor  de  goede  dienden 
aandenConingbewefen.  b.  32.  p.  148(119)  commu- 

niceert aan  Oldenbarnevelt  fijnen  laft ,  en  doedt  een 
propofitie  in  de  Staten  Generaal,  b.  33.  p.  151  (8) 
doedt  noeh  een  propofitie  wegens  degefloter.e  Allian- 

tie met  Engeland  ,  en  meer  andere  faken.  p.  208(36) 
bedankt  de  Staten  over  de  gedane  afliftentie.ibid.  krijgt 
Brieven  van  de  excufe  van  de  EngeKê  Coningintie, 
waarom  fy  aan  hem  geen  meerder  afliftentie  konde 
doen.  b.  34^.324(23)  communiceert  defelve  heime- 

lijk aan  eenige  van  de  Staten,  p.  315  (24)  envanVjlIc- 
roy ,  om  de  Staten  aan  te  porren  tot  het  doen  van  fe- 
cours,  ten  welken  einde  hy een  propofitie  aan  defelve 
doedt.  p.  319(27)  levert  aan  de  Staten  den  Brief  des 
Konings  wegens  het  overleveren  van  Amiens.  p.  381 
(65)  doedt  een  propofitie  aan  de  Staten,  en  vertoont 
de  noden  van  het  Koningrijk  van  Vrankrijk.  p.  298 
(76)  doedt  een  tweede  propofitie.  p.  399(7/] 

C.  Cabcl- 



van  Perfoncn  en  Sakcn. 

C. 

GAbeljaauw  Wordt  door  SOnoy  gefonden  na  Meden- 
blik,  om  met  de  Overheid  te  handelen,  dat fy  haar 

zouden  begeven  onder  den  Prince  vanOranjen,  met 
uitfluitinge  der  Spanjaarden ;  komt  binnen  Medenblik, 
handelt  ten  dien  einde ,  verfekert  de  Stad  voor  den 
Prince  ,  en  wordt  aldaar  Gouverneur,  b.  6.  p.  377 (174) 

Cajus  Rantfou,  Gefant  van  den  Koning  van  Denemarken 
aan  den  Koning  vanSpanjen,  wordt  door  der  Staten 
volk  gevangen,  en  wederom  ontflagen.  b.  22.  p.  893 
(*9) 

Calis  belegert  door  Albertus.  b.  33»  p.  186  (10)  wordt 
overgegeven,  p.  187. 

Calis  Malis  verovert  door  de  Engelfe.  b.  3  3.  p.  23  3  (^) Caluart,  fie,  Livinus  Caluart. 
Calviniften  vermeerdereh  meer  en  meer  in  de  Nederlan- 

den niet  tegenftaande  alle  de  ftraffe  placcaten.  b.  1 . 
P-  » 3  (9) 

Camenk  wordt  tot  een  Aardsbifdom  gemaakt,  b.  r.  p.  23 
(17)  verfekert  voor  de  Staten  aan  de  fijdé  des  Konings. 
b.  10.  p.  75*0(197)  beflotendoorParma,  en  tot  het  ui- 
terfte  gebracht,  en  door  Anjou  ontfet.  p.  i6.p.  286 
(f3)  belegert  door  Erneftus.  b.  31^.877(77)  debe- 
legeringe  vervolgt  doorFuentes.  b.  31.  p.  53(40)  en 
aan  hem  overgegeven,  p.  55  (4a) 

Campen  belegert  en  ingenomen  voor  den  Prince  vanO- 
ranjen. b,6.p.  381  (277)  en  door  Rennenburg.  b.  12. 

p.  966  (36)  wordt  met  volk  voorfien.   b.  20.  p.  647 

Camp  Veere  wordt  verfekert  voor  den  Prince  van  Oran- 
jen,  en  neemt  Guarnifoen  in.  b.  6,p.  371  (269)  fie,  ter 
Veere. 

Cancelier  van  Braband  gebruikt  groote  Iiftigheid  om  de 
Stad  van  den  Bofch  voorden  Koning  te  verfekeren,  en 
volk  daar  binnen  te  krijgen,  welk  hem  mislukt,  b.  3. 
p.  iji (106) 

Canonniken  tot  Uitrecht  antwoorden  op  depropofitie 
van  den  Grave  van  Meurs.  b.  24.  p.  160  (9) 

Capitale  leeninge  van  alle  roerende  en  onroerende  goede- 
ren ,  bewilligt  en  ingevoert  door  de  Staten  van  Hol- 

land en  van  Zeeland  in  den  jare  1599*  b.  36.  p,  521 

Capiteinen  (drie)  met  al  haar  volk  verlaten  den  Admi- 
raal Boshuifen  ,  komen  binnen  Enkhuifen ,  en  doen 

Eed  aan  den  Prince  vanOranjen.  b.  6.  p.  377  (274) 
Capiteinen  der  Burgeren  binnen  Antwerpen  ftellen  haar 

tegens  het  doorfteken  van  den  Blaauw-Garen-Dijk. 
b.  19.  p» 467  (13.)  Sie,  Burger  Hopluiden. 

CarafTa  (Cardinaal)  legaat  van  den  Paus  in  Vrankrijk, 
hitft  den  Koning  aan  om  het  beftant  met  Spanjen  te 
breeken.  b.  i.p.  15  (n) 

Cardinaal  van  Praxede  doedt  een  oratie  in  de  Staten  van 

Vrankrijk  die  den  Ligeurs  wel  gevalt,  b.  30.  p.686  (13) 
houd  fterk  aan  op  invoeringe  van  het  Concilie  van 
Trenten.  p.688  (1$) 

Carel  de  Vijfde  is  dikwils  voornemens  geweeft  om  de  Ne- 

derlanden tot  een  Koningrijk  te  maken ,  dan  is  t'elkens 
in  fijn  voornemen  door  verfcheidene  oorfaken  belet; 

regeert  dé  felve  wel  en  wijflelijk,  en  beveeltfe  feer 

hoog  aan  fijn  Soon  Philips,  b.  1 .  p.  i  ( 1 )  heeft  defelve 

altijdt  doen  regeeren  door  Princen  van  fijnen  Bloede, 

p.  2(2)  wordt  onpaflelijk,  neemt  voor  de  wereld  te 
verlaten ,  ontbiedt  fijn  Soon  Philips  uit  Engeland ,  en 

maakt  hem  Hooft  van  de  Ordrevanhet  Gulden  Vlies, 

p.  3  ( 2)  doedt  een  Oratie  in  de  Staten  der  Nederlan- 
den ,  en  geeft  reede  waarom  hy  genootfaakt  was  de 

Nederlanden  aan  fijn  Soon  over  te  geven.  p.  4  (4)  8^ 

alle  fijn  Landen  en  Koningrijken  over  aan  fijn  Soon, 

behoudt  alleen  1 00000.  kroonen  jaarliks,  trekt  na  Zee- 

land ,  en  van  daar  na  Spanjen ,  geeft  door  Brieven  het 

Keiferrijk  over.  p.  6  (4)  kieft  voor  fich  een  wooninge 

in  een  Kloofter  van  S.  Hieronimus ,  gelegen  in  een  wil- 

dernifle ,  alleen  vier  Dienaars  by  fich  houdende.p.6  ( 5 ) 

fterftdenu.  September  1585.  ibïd-  heeft  in  fijn  lee ven 

veel  Provintien  door  Traftaten  tot  de  Nederlanden 

ge  voegt,  p.+  p.  178(126) 

CaNeSd?S^rgtn  ̂   Van ^Gereformeerde  der 
XNederduitfe  Kerke  tot  Antwerpen  jjedeputcert  nr» 

SlhntndPerrinbC;Van0^njen  "^^SEÏÏS  tol 
,    iti  linge  der  beroerte,  b.  2.  p.  98  (6a) Care  Wan  Brimeau,  fie.  Megen. 

om  h^?  krmt  a,S  CommifTariS  in  Wed-  Vrieflandc 

daarva^  ,eflnf0;meren  ?P  dVroub^  *  audeurs 
daar  van  te  ftraffen ,  trekt  ten  fel  ven  einde  na  Groenin- 

gen, toont  fijne  commiHie,  verfoektaffiftent.e  .enbv- 
voeojnge  van  iemand  uit  den  Raad ,  krijgt  die  ,  doedt 
r:tf™  Pennen  vangen ,  de  gevluchte  indagen  , en  alle  der  felver  goederen  aantekenen,  b.  j .  p  26* 

Carel  de  Negende,  Coning  van  Vrankrijk,  mengt  fichr in  de  faken  der  Nederlanden,  tegens  den  Coning  van 
Spanjen.  b.  f .  p. , J7 (z,8)  doedt  groote  beloften  aar. Graat  Lodewijk,  en  fcbiïjfc  daar  over  felve  aan  der» 
fnnce  vanOranjen.  (159)  leent  den  Prince  vanOran- 

jen 200000. kroonen.  p.  3^5  (264)  ft.erft.  b.  7.  p.  j,o 

Carel  Boyfot  wordt  Commiflaris  Generaal  van  het  Noor- 
der-Quartier  en  Waterland,  b.  6.  p.  41 8  ( 3  21 )  en  door 
den  Prince  vanOranjen  derwaarts  gefonden,  om  fich 
op  veele  faken  te  informeren ,  en  den  twift  tuflehen  So- 
n°y  èn  de  Noord-Hollandfe  Steden  neder  te  leggen, ibïd.  handelt  veele  dingen  fonder  communicatie  met 
Sonoy ,  en  doedt  feekere  gevangene  buiten  des  felfs  laft 
ontdaan ,  waar  door  den  twift  grooter  wordt,  ibid. 
maakt  een  beftek  om  Alkmaar  te  fortificeren.  p.  444. 

(32°)  wordt  gecommitteert  tot  de  Vrec'ehandelinge te  Breda.  b.8.p.  $97(88)gefchoteninhetbefcherraen van  Dui veland.  p.  649  ( 1 24 ) 

Carel  Rooi  da  wordt  door  eenige  VrieflèEdelluidenaan 
den  Prince  van  Oranjen  gefonden ,  en  wat  hy  voorftelt. 
b.8.p.6  J4(  1 28)  handelt  over  de  fake  met  Sonoy  ibid.  en 
wordt  door  de  Staten  aan  den  Grave  van  Meurs  gefon- 

den ,  om  de  nieuwigheden  door  de  Magiftraat  van  Ui- 
trecht tegens  de  Privilegiën  ingevoert,  te  (tuiten,  b.  22. 

p.8j6(2j  raaktin groot  gefchil  met Gerard  vanWarme- 
lo,  en  waarover.  B.  28.  p.  581  (41)  en  met  Willem  van 
Naflau.  b,  30.  p.  701  (23)  fendt  fcherpe  Brieven  aar» 
eenige  in  Vriefland,  en  fcheld  den  Grave  geweldig, 
ibid.  beliegt  den  Grave.  p.702  (24)  draagt  fich  feer 
onbefuift ,  wordt  uit  de  Staten  Generaal  gedeporteert 
en  maakt  een  antwoord  op  de  aantekeninge  op  fijnen 
Brief,  ibid.  wordt  wederom  door  de  Sevenwolden  ge- 
machtigt  om  in  de  Staten  te  compareren,  b.  33.  p.  172, 
(9)  fcfirijft  aan  Jacob  Jooften  wegens  hetverfchil  in 
Vriefland  over  de  commiiïie  van  Willem  van  Naflau w. 

p.  279(89)  en  aan  Tetmans dat  hy  wel  genegen  ismet 
den  Grave  te  vereenigen,  p.  281  (90)  fchrijft  tot  fijner 
verontfchuldinge  aan  de  Burgermecftercn  en  Secreta- 

ris van  Enkhuifen.,  en  waarfchouwt  defelve  voorde 
deflèinen  van  het  Huis  van  Naflau.  b.  34.  p.  ?m  (17) 

Carel  van  Gavere  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de 

fijde  des  Konings  gecommitteert  tot  de  Gcntfe  Vrede- handelinge.  b.  9.  p.  7 1 9  ( 1 74) 

Carel  van  Manfveld  belegert  en  wint  Nivelle  met  ac- 

coord.  b.  1 2.  p.  935  (1 3)  breekt  de  belegeringe  voor 
Heufdenop.  b.  26.  p.  478  (55)  belegert  en  wint  de 

Schanfe  voor  Rees.  p.  481  (56)  wintKhijnberknaeen 

ftrenge  belegeringe.  b.  27. p.  506(11)  .belegert  Noort- 
dam ,  beftoïmt  de  Schanfe  verfcheidenmaal  ,  wordt 

t'elkens  aigewefen.en  gedwongen  de  felve  met  fchande 
te  verlaten,  p.  527(25)  breekt  fijn  Leger  op  en  belet 

ter  Heide.  p.  528  (26)  ontfet  de  Schanfe  ter  Heuie. 

b.  28.  p.  533  (4)  fcheid  fijn  Leger.  p.  j|4-  trekt  door 

ordrevan  Philips  met  een  Leger  na  Vrankrijk  om  de 

Ligeurs  te  afiïfteren.  b.  30.  p.  675  ( 5 )  flJ™  verrichtinge 

op  die  tocht.  ibid.  belegert  Noyon.  p.  683(9)  krijgt 

het  met  accoord.  p.  68 1  •  wint  Himbercourt  en  S.  Vale- 

ry.  p.  710(29)  wordt  verfocht  van  den  Keiferomtc* zijn  Luitenant  Generaal  in  Honganjen  tegens  den 

Turk,  neemt  het  aan  en  waarom,  b.  3  5 .  p-  30  ( 21 )  fterft 
teComorraaanderoodeloop.  ibid. 

Carel  van  Wijngaarden  blijft  in  de  flag  byNoorthoorr.. 
b.  16.  p.  285  (41) 

Carel  Uitenhoven  wordt  Voorfchcpen  tot  Gent- 
p. +10(46) b.  18. 

Carr! 
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Carel  Hauward  komt  met  acht  Oorlog-fchepen  in  Zee- 
landt ,  dat  een  vreemd  achterdenken  baart ,  maar  ver- 

dwijnt, mits  de  fekerheid  dat  fijn  komfte  alleen  was 

om  geld  te  brengen  tot  de  betalinge  van  hetEngelfe 
krijos-volk.  b.  24.  p.  208  (44)  krijgt  tijdinge  van  de 
aankomfte  van  de  Spaanfe  Vloot ,  begeeft  fich  Zee ,  en 

taft  de  iel ve  aan.  b.  1?.  p.  3  22  ( 8)  doed  een  ftouten  aan- 
val op  de  felve.  p.  3 1 3 (9)  wordt  Admiraal  op  de  tocht 

derEngelfetegensSpanjen.  b.  33.  p.  131(54) 
Carel  van^otteringe,  fie  Mayne. 
Carel  van  Sonderfpuchel ,  AfgefantdesKeifers,  fchrijft 

aan  de  Staten  om  pafpoort.  b.  34.  p.  355  (46)  wordt 

geweigert,  komt  des  niet  tegenftaande  in  den  Haag , 
en  levert  een  Brief  van  den  Keifer  Rudolphus  aan  de 

Staten,  ibid.  en  van eenige  Rijks- Vorften.  p.  356(47) 
heeft  audiëntie,  p.  357(47)  vertrekt,  p.  3  5  8  (48 ) 

Carel  van  S weden  (Hertog)  oorlogt  tegens  den  Koning 

Sigifmundus.  b.  37.  p.  687  (67)  wordt  tot  Koning  van 
Sweden  verkoren  en  gekroont.  ibid. 

Carlos  de  Colomma  valt  furieufelijk  op  de  Francen  by 
Dourlans,en  brengtfeinonordre.  b.  32.p.  39(30) 

Carolus  Prince  van  Spanjen ,  wordt  voorgeflagen  tot 
Hooft  om  den  oorlog  in  Nederland  te  voeren ,  is  feer 

geftoort  over  de  verkiefinge  van  Alba  tot  dien  tocht, 

vat  een  grooten  haat  op  Alba  waar  door  hem  veel  on- 
heilen overkomen*  b.  j.  p.  1 34  (94)  wordt  door  laft 

van  fijn  Vader  gevangen  gefet ,  en  fterft  in  de  gevange- 
nifle.  b.  4.  p.225  (160) 

Carolus  de  Ebuli  wordt  door  Pius  de  Vijfde  na  Nederland 

gefonden ,  om  aan  Alba  een  goud  Sweerd  en  een  gou- 
den Hoed  te  vereeren ,  het geene  hy  met  groote plech- 

tigheid doedt  in  de  Kerke  van  S.  Goedele  te  Bruflèl. 
b.  5-P-  170(194)  ■ 

Caroloftadfus,  fie  Andreas  Caroloftadius. 

Caron,  fie  Noël  de  Caron. 

Carpen  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen ,  en  we- 
derom verlaten,  b.  7.p-49*  (14)  ftormenderhand  vero- 

vert door  de  Spanjaarden,  b.  13.P.  15  (84) 
Cazijn  van  der  Hel,  verwittigt  aan  Oldenbarnevelt  de 

groote  buit  diedefoldaten  van  Anholt  gekregen  had- 
den, b.  3  2.  p.  47  ( 3  5 )  wordt  door  Maurits  aan  de  Sta- 

ten gefonden  om  aan  de  felve  eenige  faken  te  vertonen, 

b.  35.  p.  487(57)  krijgt  commiffie  om  na  Ooft-Vries- 
land  te  trekken  en  met  Graaf  Enno  te  handelen.  _b.  36. 

p.5*7(*7) 
Cafimir  (Palts-Graaf)  antwoord  op  het  verfoek  der  Sta- 

ten Generaal,  b.  n.p.873  (^ö)  geeft  in  Druk  uit  de 
redenen  waarom  hy  een  tocht  doedt  in  Nederland,  b.  1 2 

p.  987  (51)  doedt  eenige  fwarigheden  aan  de  Staten 
vertonen ;  ibid.  trekt  met  eenig  volk  binnen  Gent,  en 
wordt  aldaar  heerlijk  ingehaalt ,  hoewel  buiten  wil  en 
weeten  der  Staten,  b.  1 3.  p.  3  (68)  or.tfchuldigt  hem 
by  de  Koninginne  van  Engeland,  legtaldefchuldop 
de  Staten,  vertrekt  na  Duitsland ,  en  geeft  een  remon- 
ftrantieuit.  p.  13(75)  reift  na  Engeland,  wordt  aldaar 
wel  ontfangen  ,  en  Ridder  van  de  Koufleband  ge- 

maakt, p.  35 (91) 
Cafper  Coolhaas ,  wordt  tot  Leiden  voor  een  tijd  van  fijn 

Predik-ampt  gefufpendeert.  b.  14.  p.  145  («70)  voor 
het  Synodus  te  Middelburg  ontboden ,  en  wat  daar  met 
hem  gehandelt  is.  b.  16.  p.  270  (31) 

Cafper  van  Heygen  klaagt  uit  naam  van  de  BifTchop  van 
Paderborn ,  o  ver  de  moetwil  van  de  Ruiters  der  Staten. 
b.  30^.719(36) 

Cafper  de  Robles,  iie,  Billy. 
Cafper  van  Eufum,  Commandant  binnen  Coeverden,  doed 

verfcheidene  uitvallen  op  het  volk  van  Verdugo.  b.  31. 
p.  786(8)  flaat  afde  prefentatie  aan  hem  gedaan  door 
Verdugo,  om  de  plaats  over  te  leveren,  ibid. 

Cafper  Zapena ,  Spaans  Colonel,  wordt  gevangen  in  den 
flag  van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  653  (42) 

Cafteel  van  Antwerpen  wordt  gebouwt.  b.  4.  p  219  (155) 
verfekert  voor  de  Staten  tegens  Don  Jan.  b.  11.  p.  839 
(162)  aan  de  fijde  van  de  Stad  afgebroken,    p.  855 
(i74) 

Cafteel  tot  Groeningen  ontworpen  en  gebouwt.  b.  4. 
p. 246(176)  hoeontworpen.  b.  5.  p.  269  (193)  wordt 
gedemolieert.  b.  10. p.  784(221) 

Cafteel  van  Vhffingen  begonnen,  wordt  dooide  Bur- 

gers met  een  groote  furie  afgebmken.  b.  6.p.$6g  (268; 
Cafteel  van  Stavoren  door  Billy  ontfet  >  en  van  de  Geulen 

verlaten,  b.  6.  p.  383  (279)  wederom  belegert,  over- 
gegeven en  gedemolieert.  b.  14.  p.  165(185) 

Cafteel  van  Gent  belegert  door  de  Staten  van  Vlaanderen, 

b.  9.  p.  716(172)  wordt  door  de  Spanjaarden  overge- 
geven,  p.  727  (179)  en  afgebroken,   b.  n.  p.  856 

(2-74) 

Cafteel  van  Namen  ingenomen  door  Don  Jan.b.io.p.832 
(255)  , 

Cafteel  van  ter  Goude  word  afgebroken. b.  1 1  .p  905(  3  09) 
Cafteel  van  Harlingen  wordt  belegert,  overgegeven  en 

geftecht.  b.  14.  p.  162(18?) 
Cafteel  van  Leeuwaerden  door  de  Vriefen  ingenomen  eri 

geflecht.  b.i4.p.  162(182) 
Cafteel  van  Cambrefis  belegert ,  en  gewonnen  door  An- 

jou.  b.  16.  p.  287  (43)   wederom  ingenomen  door Parma.  b.  i7-P-335(3*) 

Cafteel  van  Breda  werdt  verrafcht  door  Heraugiere.  b.27 
P- **$(**)  ;       ̂   .  ■ 

Cafteel  van  Glery  ingenomen  door  ruentes.  b.  53.  p.  27 
(i9) 

Cafteel  van  Calis  ftormenderhand  ingenomen  door  Alber- tus.  b.  2i.p.  188 (2*) 

Cafteel  van  Calis  Malis  ingenomen  door  deEngelfe.  b.  53. 
p.  23  2  (58)  verlaten,  p.  224  (59) 

Cater  (Capitein)  blijft  in  de  befcherminge  van  de  Schan- fe Reide.  b.  16^.285(41) 

Catharina  Rofe,  Capitein  van  een  bende  vrouwen,  maakt 
een  Bolwerk  binnen  Sluis.  b.  23 .  p.  6  (4) 

Catharina  van  Monpenfier,  Sufter  vanGuife,  neemt  een 
ftouten  aanflag  voor  tegens  den  Coning  van  Vrankrijk, 
maar  wordt  ontdekt,  b.  24.  p.271  (88)  ftrooit  een 
valfch  gerucht,  aangaande  het  voornemen  desConings. p.  272  (89) 

Catharina  de  Medicis fterft.  b.  25.  p.  380  (50) 
Catharina  van  Brunswijk  verfoekt  handlichtinge  van 

Woerden  en  Liefveld,  b.  30.  p.  748  (57) 

Catharina  de  Bourbon  trouwt  metdenMarquisduPont, 
oüdtfte  Soon  van  den  Hertog  van  Lottheringen.  b.  36. 
p.530(n) 

Catholijk,iflernahet  zeggen  van  de  Spaanfe  Inquifitie  in 
geheel  Nederland  niet.  b.  4.p.  25 1  ( 179) 

Catholi  jke  bekennen  datter  een  groot  misbruik  in  haaré 

Kerke  was  ingekropen ,  en  voornamelijk  onder  de  gee- 
ftelijke.  b.  i.p.  12(9)  in  Nederlandt  wel  duifend  te- 

gen een  Gereformeerde,  p.  18  ( 13)  ftellen  haar  echter 

tegens  de  invoeringe  van  delnquiiitie  en  het  ombren- 
gen van  fo  veel  menfehen  om  de  Religie,  ibid.  wen- 

fchen,  mits  de  ondragelijke  laften  die  door  den  Hertog 
van  Alba  opgelecht  wierden ,  fo  wel  na  veranderinge 
als  andere,  b.  5.  p.  288  (208)  worden  binnen  Oude- 

naarde qualijk  gehandelt  door  de  foldatcn  van  den 
Prince  van  Oranjen.  b.  6.  p.  402  (292)  in  Holland  te 

vooren  goed  Spaans ,  neemen  een  grooten  haat  op  te- 
gens de  Spanjaarden(om  de  moord  van  Naarden;p-42o 

(307)  binnen  den  Haag  doen  den  Spanjaarden  onder- 
ftant  van  veele  nootfakelikheden,  op  hoope  van  wel  ge- 
tradeert  te  zullen  worden,  b.7.  p.  504(22)  bedrij- 

ven groote  moetwil  binnen  Brugge,  b.  13.P.75  (ï»o) 
Catholijkete  Haarlem  leveren  een  Requeft  over  aan  de 

Staren  van  Holland  om.  vrye  exercitie  van  hare  Religie, 
b.  16.  p.  2  ?  4  (19)  worden  in  den  Haag  ontboden,  en 
rojeren  haare  eigene  namen.  p.  256(21) 

Catteville  verdrinkt  in  het  befpringen  van  de  Soetermeer- feBrug.  b.7.  p.  555(58) 

Cerimonien  gebi  uikt  op  de  trouwdag  van  Philips  de  Der- 
de, en  Albertus  van  Ooftenrijk.  b.  35^.471  (40) 

Cerimonien  gebruikt  in  de  abfolutie  van  Koning  Henric 
de  Vierde  door  Clemens  de  Achtfte.  b.  32.  p  112(89) 

Cefard'Eftewil  niet  oorlogen  tegens  den  Paus,  ftaataf 
van  het  Hertogdom  Ferrare ,  en  vereenigt  fichmetde Roomfe Stoel.  b.  35^.433(11) 

Cefar  naturelijke  Soon  van  Henric  de  Vierde ,  trouwt 
met  de  Dochter  van  de  Hertog  van  Mercure.  b.  3  5 P-439('5) 

Ceulenaarsdoenaande  Spaanfe  voor  Bon  groote  onder- ftant.  b.24.  p.  237  (64) 

Chamois  vermeefteft  Duinkerken  voor  Anjou.  b.  17. 

P-  340 



van  Perfonen 

p.  340  (36)  geeft  het  over  aan  Parma.  b.18.  d  772 

(12)  
v'  J/ 

Champi  wordt  door  fijne  foldaten  binnen  Groeningen  ge- 
.    vangen  genomen,  b.  10.  p.  751  (198) 
Champigny  verwittigt  den  Groot  Commandeur  van  het 

voornemen  der  muitinerende  Spanjaarden,  verfoekt  af- 
fiftentie ,  fterkt  fich ,  vertrekt  uit  Antwerpen,  b.  7. 

p.  493  (15)  krijgt  laft  om  den  Grave  de  la  Roche  te' helpen  in  den  Vredenhandel,  en  fchrijft  daar  over  aan 
Carel  Boyzot.  p.  533  (42  j  is  niet  wel  vernoegt  over cle  antwoord  en  het  Requeft  der  Staten  van  Holland  en 
Zeeland,  wegens  de  Vreede,  en  fchrijft  daarover  aan 
Junius,  Gouverneur  van  ter  Veer.  p- 534  (44)  wordt 
door  den  Groot  Commandeur  na  Engeland  gefonden, 
om  op  den  handel  van  de  Hollandfe  en  Zeeuwfe  Am- 
bafladeurs  te  paffen ,  heeft  audiëntie  by  de  Coninginne 
en  wat  hy  vöorftelt.  b. 8.  p. 661  (133)   wil  binnen 

|  Antwerpen  de  publicatie  van  het  Placcaat  tegens  de 
gemuitineerde  Spanjaarden  niet  toelaten ,  en  waarom, 
b.  9.  p.  694  (156)  fendCopievan  den  Brief  van  Roda 
aan  de  Praïfident  van  den  Raad  van  State,  p.712  ( 1 69) js  in  bekommeringe  over  het  geene  hem  door  Overftein 
wordt  aangedient,  en  houdt  het  felve  (til;  p.  727  (180) 
vindt  niet  goed  het  volk  door  de  Staten  gefonden,  bin- 

nen Antwerpen  te  laten,  p.  719  (181)  laat  fich  over- 
reden, ibid.  befchanft  de  Stad  tegen  het  Kafteel.  p.730 

(182)  is  in  perijkel.  ibid.  raakt  ter  Stad  uit.  p.731 
(182)  tekent  eerft  de  Unietegensde  Spanjaarden  en 
eter  felver  aanhangers,  b.  10.  p.  769(210)  word  door 
de  Staten  Generaal  gefonden  aan  Don  Jan  tot  Hoey. 
E.  771  (211)  vervolgt  de  Hoogduitfe,  belegert  haar 
innen  Bergen  op  Soom ,  en  krijgt  de  Stad.  b.  i  i.p.855 

(27  3 )  trekt  na  verfcheidene  Steden,  en  doed  de  Hoog- 
duitfe vertrekken,  p.  8^6(274)  belegert  Breda.  ibid. 

recht  eenen  vremden  handel  aan  binnen  BrufTel ,  waar 
uit  een  grote  oproer  ontftaat.  b.  12.  p.  988  (72)  word 
gevangen,  ennaGentgevoert.jbid.  bekomt  het  Gou- 

vernement van  Gent.  b.  19.  p.  497  (34.) 
Charles  de  Genet  wordt  gevangen  tot  Vliiïïngen  ge- 

bracht, b.  6.  p.  433 (317) 
Charles  van  Trillo  wordt  door  Lycefter  tegens  de  Privile- 

giën, Schout  van  Uitrecht  gemaakt,  b. 2f.p.  737  (41) 
gevangenen  van  de  kinderen  befpot.  b.  25.  p.34?  (26) 
onderfocht,  komt  tot  bekenteniflè.  p.  348  (28)  ont- 
flagen.  p.  $$0  (29) 

Charlotte  van  Bourbon ,  trouwt  met  Willem ,  Prince  van 

Oranjen;    b.  8.  p.  644(120)  fterft.    b.  17.  p.  316 
(19) 

Chartres  van  Holland  worden  door  laft  van  de  Staten  van 
Holland  geinventarifeert.  b.  6.  p.  388  (282) 

Chafteaubrein  raakt  in  woorden  met  Appio Conti,  van 
woorden  tot  den  deegen,  en  doorfteekt  hem.    b.  30. 
p.68i(9) 

Chaftelet  belegert  door  Fuentes,en  aan  hem  overgegeven. 
b.  3  3.  p.  26  (19) 

Chaftillon  flaat  de  Ligeurs  by  Chartres.   b.  26.  p.  464 

La  Chaftre  doedt  een  propofitie  aan  de  Gemeente  van 
Orleans.  b.  31.  p.801  (20)  en  brengt  die  Stad  onder 
de  gehoorfaamheid  van  Henric  de  Vierde,  p.  804 
(22) 

Chiapin  Vitelli  Overfte  Luitenant  van  het  Leeger  van 
Duc  d'Alba  in  de  Nederlanden,  b.  4.  p.  180  (128)  wei- 

gert de  flag,  hem  door  Graaf  Lodewijk  aangeboden. 

p.  243  ( 174)  wordt  door  den  Groot  Commandeur  ge- 

fonden op  het  Kafteel  van  Antwerpen  om  ordre  te  Rel- 
len en  de  muitinatie  te  ftillen.  b.  /.p.  495  (16)  komt  met 

eenig  volkin  Holland,  neemt  Worcum,  Leerdam  en 

Afperen  ,  en  bedrijft  aldaar  groote  wreedheid,  p.  530 
(4') 

Chimay  (Prince  van)  wordt  Gouverneur  van  Brugge  en 

1  van  geheel  Vlaanderen,  b.  18.  p.  406  (36)  veinft.  ibid. 

weigert  te  komen  in  de  vergaderinge  van  de  generale 

Staten  tot  Middelburg,  p.406  ($7)  drijft  fijne  faken 

met  lift.  p.  407  (37)  ttelt  meteen  lofe trek lijne  par- 

tijen uit  de  Regeringe,  en  verlet  de  lelve  na  fijn  fin.  ibid . 

I  accordeert  met  Parma ,  komt  by  den  den  felven,  wordt 

bedankt,  p.  411  (48)  foekt  fijn  huifvrouw  te  vergeven, 
ibid-  belegert  Bon.  b:  14.  p.  136  (°4) 

en  Sakcn. 

Chriftiaan  de  Vierde  Konin?  van  Denemarken    fel  ■ 

Chriftiaan  Huigen»  word  door  de  Spanjaarden  tjevar.gen, 

Ph   ff  ff?K,N,TesenSebracht-  b  l8-P-  563  (,;) 

S^K^^S^'^Monfdraiïon.  ; 
Chriftoffel  d'  AfionviDe,  Overfte  der  Spanjaarden,  meinen- 

?rirenKH;ar,em^k°men>  raoet  vuchtebos  v£ 
trekken,  b.6.  p.  396(288) 

ChriftorTel  Vafqucs,  forceert  de  Burgeren  van  Zutphen 

So  daten.. b.  6\p  415   30,) wordtineen  Minne-Broü ders  kap  binnen  Groeningen  gevangen  genomen,  b. , r- 75» [ I9") 

C ™fe'vanScIiaJCf]  wordt  door  die  van  Haarlem  aan Don  Frederic  gefonden  om  te  handelen,  en  wat  hy  ver- richt  heeft,  b.6  p.421  (,c8)  komt  wederom ,  wout 
W  en  na  den  Princf  van  Oranjen  gefonden  ,  kan 

nlfTeXd01"6"'  maaf  W    niCt'  lkrft  *  dcfievangc- Chriftoffel  Vader  wordt  met  fijne  Compagnie  door  den Overften  Muller  gefonden  binnen  Haarlem,  p.6.  p4?t 

(308)  
r      r* ChriftorTel  Palts- Grave  by  den  Rhijn,  komt  met  Graat 

Lodewijkin  Nederland.  b.  7.  p.  489(11)  word  verda- gen, p- 491  (14) 

Chriftoffel  Sleskou  levert  uit  laft  van  den  Conirg  van  Po- 
len een  Brief  aan  de  Staten  van-de  Geünieerde  Provin- tien.  b.  zi. p.  717(30 

ChnftofFel  Froflerus  Predicant  binhen  Nois,  wordt  door 
laft  van  Parma  ten  venfteren  uitgehangen,  b.  zi  p  7  ,g 
(43) 

ChriftofFel  Plantijn  fterft.  b.  26.  p.  463  (44) 
Chriftoffel  Splinder  tolk  op  de  Vloot  toegeruft  om  de 

vaart  na  Indien  door  de  Straat  van  Naflau  op  te  foeken 
b.  ijj>.2i(i6) 

Chriftoffel  Arenfma  wordt  door  de  Staten  na  Embden  ge- 
fonden, om  den  twift  tufTchen  de  Graaf  en  de  Stad  by  te 

leggen,  b.  32.  p.59(4f) 
Chriftoftel,  Soon  van  Don  Antonio ,  gaat  voor  volontair 

op  de  tocht  der  Engelfe  tegens  Spanjen.  b.  3j.p.  z32 
(h) Chriftophoro  Lekfriga  wordt  op  het  Kafteel  van  Aftel 
overvallen  en  dood  geflagen.  b.  35.  p.  493  (56) 

Chriftophorus  Oftorodius  brengt  een  deelSociniaanfe  boe- 

ken tot  Amfterdam  ,  die  'door  de  Staten  ten  vuure gedoemt ,  maar  echter  niet  verbrand  worden,  b.  3  $ . 
p.496  (f  8)  wordt  het  land  ontfegt.  ibid. 

Chriftoval  de  Pallacios  blijft  in  denftormop  dcSchanfe 
van  Moervaart.  b.  3  j. p.  216(42) 

Circourt  overweldigt  de  Haarlemmer  Poort  tot  Amfter- 
dam. b.  n.  p.  907  (310) 

Claas  Rop,  Hopman  van  een  Vaandel  Burgeren  rot  Hoorn 
en  Alkmaar,  trekt  tot  affiftentie  van  d;e  van  Haarlem 
b.6. p.  396(288) 

Claas  Rem  brengt  het  geweer  voor  de  foldaten  van  Kapi- 
tein Quickel  bedektelijk  binnen  Enkhuifen.  b.  6.  p.  3  7 1 

(*7c) 
Claas  Pieterfz.  Groen  gefloten  uit  het  pardon ,  word  bin- 

nen Haarlem  onthalft.  b.  6.  p.  44  3  ( 3  2  5 ) 

Claas  Jacobfe  fchrijft  aan  Cornelis  van  Rijswijk,  hem 
verfoekende  dat  hy  Medenblik  wilde  overgegeven  ia 
de  hand  des  Konings.  b.  7.  p.  493  (14) 

Claas  Janfz.  wordt  wegens  de  platte  landen  gecommit- 
teert  in  de  Staten  van  het  Noorder-Quartier.  b.8.p.66o (131) 

Claas  Hals  verheft  door  eenftormal  fijn  welvaren,  fal- 

jeert  en  fterft  Hovenier  van  de  Koning  van  Dcnemar- 

16. 

ken.  b.  30.  p.  776(78) Ken.  b.  30.  p.  770  1,7»/ 

Clafien  afgedeelt  in  hetSynodus  tot  Middelburg,  b. p.  270(31) 

ClaudiusAngenneus,  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan 

p.  270(31) 

audiusAngenneus,  wordt  aoor  nenncuc  vicrucaan 

den  Paus  gefonden ,  om  reden  te  geven  van  de  dood 

van  den  Hertog  en  CardinaalGuife,  komtingelprek 

met  de  Paus ,  en  wat  hy  met  den  fel  ven  handel:,  b.  2  \ p.  372(44) 

Claudius  Arferius  wordt  door  de  Seftien  Mannen  van  Pa- 

"  rijs,  fonderforme  van  Proces  opgehangen,  b  - (47) 

i8.p.f88 
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Clemensde  Achtfte  wordt Pans van  Romen.  b.28.p58r 

(41)  fendt  de  Cardinael  van  Placence  en  Appio  Conti 

met  een  Leger  na  Vrankrijk ,  om  de  Ligeurs  in  de  ver- 
kiefinge  vaneenen  nieuwen  Koning  te  aflifteren.  b.  30. 

p.674(4)  weigert  Henric  de  Vierde  van  den  Ban  te 
ontflaan.  p.709  (29)  ftelt  feer  harde  conditien  voor 
aan  de  Afgefanten  van  Koning  de  Vierde,  b.32.  p.109 
(86)  ftelt  ordre  op  de  Cerimonien  van  de  abfolutie , 
p.  112(89)  geefteenBulIedaartoe.p.117  (93)  recht 
een  colomme  op  ter  gedachtenifle  van  die  abfolutie. 
p.  120(96) 

Clement  Martenfz.  levert  een  Remonftrantie  over  in  de 

Staten  van  Holland,tot  verfchoninge  van  CornelisWig- 
gertfz.  b.  32.  p.  7$  (57)  geeft  een  Apologie  uit.  p.85 
(66) 

Cloet  neemt  Werle.  b.11.  p.  699  (15)  verdedigt  Nuis, 
wordt  gequetft ,  en  door  laft  van  Parma  ten  venfteren 
uitgehangen,  p.  737(41) 

Cloet  (Ritmeefter)  flaat  eenigè  Spaanfe  Ruiters,  b.  37. 

•  P-  539(»9)  ■". Cloofter  der  Minnebroeders  tot  Amfterdam  wordt  op- 
gebroken ,  en  de  Beelden  en  Altaren  in  het  felve  aan 

(tukken gefmeten.  b.  2.p.  103(7}) 
Cloofter  der  Minnebroeders  tot  Antwerpen  raakt  in 

brand  ,  waar  door  een  groote  onfteltenifle  veroorfaakt 
wordt.  b.  3«p.  155  (109) 

Cloofter  van  Munnike  Bajum ,  door  de  Geufen  verbrandt. 
b.  6.  p.  384(179) 

Cloofter  van  S.  Laurens  in  Spanjen  brand  af  door  den  bli- 
xem.  b.  n.p. 869(183) 

Cloofters ,  en  welke  moeten  geld  uitkeeren  tot  het  inko- 
men der  Aards-BifTchoppen  en  BifTchoppen  der  Ne- 

derlanden, b.  j.  p.  13  (17) 
Cloot  (Kapitein)  blijft.  b.6.p-433  (317) 
Clundert  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  8.  p.  644 

(110) 
Cobham  wordt  door  de  Koninginne  van  Engeland  aan  de 

Staten  gefonden  om  den  handel  met  Anjou  te  belet- 
ten, b.  n.p.975  (jz) 

Cocqueville  (Heerevan)  vergaderteen  deel  volks  voor 
den  Prince  van  Oranjen,  doedt  te  mets  een  inval  in 
Arthois ,  neemt  S.  Valeri  in,  wordt  belegert,  gevangen 
enonthooft.  b.4.p.  238  (169) 

Coen  Dirkfz.  wordt  uit  Steenwijk  aan  Norrits  gefonden, 
om  te  beraden  hoe  de  Stad  te  ontfetten  wss.  b.  1 6.p.  2  3 1 
(  2 )  port  Norrits  aan  om  den  vyand  onder  de  oogen  te 
trekken.  p.23(3) 

Coeverden  verbrandt,  b.  13.  p.  89  (130)  gefortifkeert 
doorSonoy.  b.  i4.p.  171  (189)  verlaten  door  het  volk 
der  Staten,  b.  15,  p.208  (215)  belegert,  opgeeifcht,  en 
overgegeven  aan  Hohenlo.  p.216  (221)  wederom  ver- 

overt door  Rennenburg.  p.  218  (223)  belegert  door 
lijn  Excellentie  Maurits.  b.  29.  p.  635  (24)  gaat  over 
met  accoord.  p.  641  (31)  gevi&ualieert  door  Willem 
vanNaflau.  b.  30. p.  718(35)  geblocqueertdoorVer- 
dugo.ibid.  ontfet  door  Maurits.  b.  31. p.  799(18) 

Collegie  tot  Uitrecht  wegens  de  Geünieerde  Provintien 
opgerecht ,  om  op  alle  voorvallende  gelegentheden  te 
belbigneren.  b.  1 3.  p.  34  (90) 

Collegie  der  Theologie  word  opgerecht.  ̂ 29^.644(33) 
Colligny  ,  Me  Jafper  van  Colligny. 
Cölonellen  ( Eloogduitfe)  antwoorden  op  de  prafenta- 

tieaan  haar  gedaan  door  Don  Jan.  b.  10^.821(248) 
Cölonellen  van  Antwerpen  verfoekenaan  de  Staten  van 

Braband  refolutie  op  de  Religions  Vrede.  b.  1 2»  p.97  3 

{40) 
Comargo  Provooft  der  Spanjaarden ,  wil  de  Griffier  Mar- 

tini in  het  volle  Collegie  der  Wethouderen  van  Ant- 
werpen aantaften ,  waar  in  hy  hevig  tegengefproken 

wordt.  b.  7.  p.  588  (81 )  neemt  drie  uit  de  Magiftra- 
ten  van  Antwerpen  gevangen,  p.  589  (82)  laat  hem 
omkopen ,  en  wordt  daar  over  omgebracht  in  Spanjen. ïbid. 

Comeet.  b.  11.^910(313) 
Commifcn  in  Holland  en  Zeeland  krijgen  ëen  nieuwe 

inftruclie  van  de  Convoyen  enLicenten.  b.  34.  p.  391 
(70 

Coinmiflienvan  den  Prince  van  Oranjen  ter  Zee  worden 
qualijk  uitgegeven, waar  door  groote  onordre  ontftaat. 
fc   J.p.351  (*J9) 

Commiflariflèn  om  met  de  verbondene  Edelen  in  commu- 
nicatie te  komen,  worden  geftelt,  enverfoeken  een 

nader  verklaringe  van  eenige  poinóten  in  der  felver  Re- 
queft.  b.  2. p.  94(66) 

Commiflariflèn  gelaft  tot  de  bevorderinge  van  de  geld- 
middelen moeten  fo  wel  met  de  Schutterijen  als  met  de 

Magiftraten  adviferen.  b.  7.  p.  %  10  (26) 
CommiflarilTen  doorSonoy  geftelt  om  de  gevangene  Va- 

gabonden  in  het  Noorder-quartier  te  examineren  dra- 
gen haar  niet  wel ,  maar  feer  barbarilch  en  onmen- 

fchelik.  b.  8.  p. 624(106)  doen  groote  beloften  aan 
de  felve  in  cas  van  bekentenifle  en  laten  echter  veele 
der  felver  tegens  haar  gegeven  wordt  ter  dood  bren- 

gen, p.  625  (107;  bedenken  afgrijfelijke  manieren  van 
pijnigen  om  de  befchuldigde  Huisluiden  door  de  felve 
tot  bekentenifle  te  brengen ,  en  laten  fulks  meeften  tijd 
doen  wel  befchonken  zijnde,  p.  627  (108)  zijn  feer  be- 

ducht voor  de  ontdekkinge  van  haren  handel,  doen  veel 
moeite  om  volgens  hare  commiflie  wederom  van 
nieuws  te  mogen  beginnen ,  brengen  een  refolutie  te 
weege  van  de  Gedeputeerde  Steden  van  het  Noorder- 
Quartier ,  en  maken  een  a&e  van  verklaringe  op  de  fel- 

ve. p.  63  5  (14)  zijn  benauwt  over  het  gewijfde  van  het 
Hof  van  Holland  en  doen  veel  moeitens  om  met  eeren 
daar  afteraken.  p.  638(116) 

Commiflariflèn  van  den  Prince  van  Oranjen  in  het  Noor- 
der-Quartier  verbieden  dat  niemand  fonder  verlof  na 
Haarlem  mach  reifen  en  doen  fulks  by  aóte  afkondigen. b.  io.p.  755  (200) 

Commiflariflèn,  door  den  Prince  van  Oranjen  na  Uitrecht 
gefonden,  befoigneren  met  de  Ridderfchap,  Magi. 
ftraat  en  Burger  Hopluiden ,  maar  rechten  niets  uit. b.  18. p.  390(2$) 

Commiflariflèn  door  Lycefter  aan  Hohenlo  gefonden , 
fchrijven  haar  wedervaren  waar  uit  naderhand  groote 
moeite  ontftaat.  b.  23 .  p.  8  (6) 

Commiflariflèn  van  de  Staten  Generaal  maken  een  ftaat 
en  forme  van  regeringe  in  Groeningen  en  de  Omlanden. 
b.  32.  p.  14(9) 

Communicatie  gehouden  tuflchen  de  Raden  van  de  Ko- 
ninginne van  Engeland  en  Gefanten  der  Staten,  b.  u- 

P.  372(58) 
Concilie  van  Trenten  wilmen  in  de  Nederlanden  invoe- 

ren waar  door  de  verbittertheden  hoe  langer  hoe  meer 
toe  nemen.  b.  i.p.  29(21)  wordt  door  laft  van  Dat 

d'Alba  alom  verkondigt  hoewel  niet  fonder  groote fwarigheid.  b.  5.  p.  266(191) 
Concilie  Provintiaal  te  Mechelen  maakt  verfcheidene  Or- 

donnantie conform  het  Concilie  van  Trenten ,  welke 
den  Hertog  van  Alba  ftriktelijk  wil  onderhouden  heb- ben, b.  $.p.  316(227) 

Concordantie  tuflchen  de  Lutherfe  en  Gereformeerde 
wordt  gedrukt  te  Vianen  en  door  de  Gouvernante  op 
het  fcherpfte  verboden,  b.  2.  p.  108(76) 

Conde  (Prins van)  wordtin  den  flagvan  Jernek gevan- 
gen, en  tegens  gegeven  belofte  door  eenen  Montefgjou 

in  koelen  bloede  doorfchoten.  b.  f . p*  270  ( 1 94) 
Confenten  van  de  contribuerende  Provintien  aan  Lycefter overgegeven.  b.  2  3 .  p.  5  2  ( 3  4 ) 

Confpiratie  in  Engeland  tegens  de  Koninginne  word  ont- dekt, b.  22.  p.  872 (14) 

Conftantijn  de  Brunfelle  word  door  laft  van  Alba  te  Bruf- fel  onthalft.  b.  4.  p.  238  (169) 

Conteras  doedt  den  gevangenen  Admiraal  van  Vrankrijk 
de  Heer  van  Villars  uit  nijd  door  fijn  pagiedoorfchie- ten.  b.  32. p.  40(30) 

Contributien  worden  door  den  Admirant  van  Arragon 
geeifcht  van  de  Dorpen  van  de  Veluwe  en  andere 

^  plaatfen.  b.  35.  p.495  ($8) 
Coopluiden  binnen  Antwerpen  onderricht  over  het  Plac- 

caatderlnquifitiefchorten  haren  handel  en  doen  geer» 
inkoop  meer.  b.  1 .  p.  1 3  ( 1  o)  vertrekken  veele  en  fen- 
den  hare  kinderen  en  goederen  weg.  b. 2.  p.  7$  (53) 
vertrekken.  p.88.(62)hebben  groot  achterdenken  op  de 
menfchen  die  haer  ter  Beurfe  lieten  vinden,  b.  3.  rxi  56 

(i°J>) 

Coopluiden  durven  niet  van  Maafland  Sluis  na  den  Briel 
varen  uit  vreefe  voor  de  Water-Geuten*   

b.  6.  p.  $66 

i6j) 

Coop- 



Mufms  wordt  door  de  foldaten"  wnïórod  ee- na  Leiden gevoert,  ■ 

Comelis vangen , 

handelt,  en  fonda 
dood  gebracht,  b Comelis   van  der 

van  Pcrfonen  en  Sakcn. 

Coopluiden  van  verre  wie  en  welke.  b.  25- .  p.  »,7  rl0\ 
fenden  eenige  Schepen  na  Ooft-Indien.  ibid.  ruften  een 
tweede  Vloot  toe  na  Indien,  b.  32.  p.  xi  (i<)  en  een derde.  p.  13  (16) 

Coopmanfchappen  binnen  Antwerpen  worden  uitvreefe 
weg  gefonden.  b.  2.  p.  75  (53)    . 

Coopvaardy-fchepen  der  Nederlanders  worden  in  Enge- 
land gearrefteert  om  te  dienen  op  den  tocht  der  Engel- 

fe  tegens  Spanjen.  b.  26.  p.  43  2.  (2  3) 
Coornhart,  Notaris  binnen  Haarlem ,  fielt  hetRequeft 

voor  de  Roomfe  binnen  Haarlem ,  weigert  het  felve 
te  teekenen  ,  uitet  fijn  gevoelen  van  de  Roomfe  Kerke, 
b.  16. p.  254(19)  verantwoord  fich aangaande  bet  mi- 
nuterenvan  het  felve Requeft.  p.  257(21)  fcheurt  de 
felve  minute.   p.  258  (22)  ontdekt  aan  de  Staten  van 
Holland  de  heimelijke  handelinge  van  denHellebar- 
dier  des  Konings  binnen Enkhuifen.  b.  17.  p.  318(20; 
fchrijft  tegens  de  Catechifmus.  b.  1 8 .  p.404  ( 3  5 )  difpu- 
teert tegens Saravia over defelve.  p. 405  (35)  fie,Dirk Volkertfz  Coornhart. 

Coppe  Cornelifz.  word  door  de  vagabonden  in  het  Noor- 
der-Quattier  bedragen,  b.  8,  p.^24  (106)  aanstalt, 
gevangen ,  tegens  de  vagabonden  geconfronteert  en 
ontkentalles;  p.6 25  (107)  wordt negenmaalgepijnigt, 
blijft  by  fijne  ontkenninge ,  fterft  door  de  geledene  pijn 
en  wordt  na  fijn  dood  gevierendeelt.  p.  627(108) 

Corano,  fie  AntonioCorano. 
Cornelia  van  Lalain  komt  by  haar  Broeder  de  Graaf  van 

Rennenburg  het  geen  een  groote  fufpitie  verwekt. 
b.  14.  p.  t6i  (182)  fpreekt  haar  Broeder  een  hart  inom 
van  party  e  te  wifleien.  p.  172(189) 

Cornelis  van  Bombergen  wordt  door  de  Nederduitfe  Ge- 
reformeerde Kerk  tot  Antwerpen  gedeputeert   om 

met  den  Prince  van  Oranjen  middelen  te  beramen  tot 
ftillinge  der  beroerte-  b.  x.  p.  98  (69) 

Cornelis  Hartmanni  Abt  van  Witteweerum  moet  3000 
guldens  aan  het  volk  van  Grave  Lodewijkgeeven.  b.  4. 
p. 236(167) 

Cornelis  de  Meen  wordt  door  laft  van  Alba  te  Brunei 

onthalft.  b.4.  p.  X38  (170) 
Cornelis  Loufze  van  Everdingen  (Kapitein)  loopt  met 

Lumei  uit  Engeland  en  komt  voor  den  Briel.  b.6.  p.365 
(265)  wordt  met  eenig  volk  door  Sonoy  gefonden  tot 
aflïftentie  van  die  van  Haarlem,  b.  6.  p.  396  (288) 

Cornelis  van  Wijk  Leekebroer  door  ordre  van  Lumei  bin- 
nen den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  367  (266) 

Cornelis  van  den  Bodene  Paftor  tot  Gorcum  door  ordre 

van  Lumei  binnen  den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  367 
(*66) 

Cornelis  Pieterfz.  gebruikt  groote  vrymoedighcid  tegens 
Buraermeefteren  van  Enkhuifen  om  te  beletten  dat  de 
foldaten  van  Alba  onder  fchijn  van  monfteringe  niet  in 

de  Stad   gebracht  wierden,  b.6.  p.  371  (270)  wordt 
door  de  Burgers  aan  Burgermeelteren  gefonden  om 

volgens  het  gemaakte  accoord  de  wachten  te  verdub- 
belen, p.  372(270) 

Cornelis  Janfz.  Brouwer  ruimt  binnen  Enkhuifen  een  (tuk 

Gefchuts, neemt  een  brandende  lont  en  wil  onder  de  fol- 
daten van  Paulus  van  Loo  fchieten ,  welk  hem  belet 

wordt»  b.  6.p.  372(270) 
Cornel is  Brouwer  kant  fich  dapper  met  fijn  twee  Neven 

tegens  het  voornemen  der  Burgermeelleren  van  Enk- 
huifen ,  die  geaffifteert  met  een  vaandel  knechten  een 

toegerufte  Oorlogs-boot  wilden  uithelpen.  b,  6.  p.  3  7  3 

Cornelis  Luts  wordt  Kapitein    over  een  aangenomen 

Vaandel  uit  de  Burgerye  van  Enkhuifen.  b.  6.  p-  374 
f  2,72^ 

Cornelis  Loefzoon  wordt  met  een  deel  foldaten  door  Lu- 

'  mei^efonden  tot  hulpe  van  die  van  Enkhuifen.  b.6. 

w!t 

foekt  alje  quaad  ve.moeden  van  hem  af  te  weeren , 

bevonden,  b.  7.  p.  49,  ( ,4j  b 
Z1'SVT,B^^ho,,t  wordt  Raadsheer  in  bet  nieuw opgerechte  Hof  van  Holland,  b.6  i>  414  ,02 

yepijnigt,  wredclijkt'c- forine  van  Proces  ellendiglijk  ter 
6*.p.  422  (309) 

Mij'e  Cafteiein  van  het  Slot  tot  ter 
Goude  maakt  (warigheid  om  bet  felve  aan  den  Heer 
van  Swieten  over  te  geeven  ,  maar  accordeert  eindelijk. 

b.6. 379(275)  J Cornelis  van  Reinegom  Burger  var.  terGoude  wordt  aan 
de  Kaftelein  van  het  Kafleel  gefonden  om  hem  te  be- 

wegen dat  hy  het  felve  met  vriendlchap  wilde  overre- ven  •  I>.(f.p.379(275) 
Cornelis  DirlJ/. 

CornJlis  van  Rijswijk Cafteiein  tot  Medenblik  wilde
  af- 

eefondene  van  Enkhuifen  niet  voor  by  het  Slot  laten 

pafieren.  b.6.p.  377(274)  wil  Medenblik  
aan  Boflu 

niet  overgeven,  communiceert  den  Briet  aan 
 Burger- 

meelteren van  Enkhuifen  en  fijnen  Luitenanten  fchrijft 

daarover  aan  Sonoy.  p.  449  (33°)  wordt  door  
Brie- 

ven verfocht  om  Medenblik  aan  den  Koning  over  te 

leveren,  neemt  de  brengfter  der  felve  in  hechtemfle
  f, 

Admiraal  van  het  Noorder-Quartier  en- 
tert en  verovert  het  Schip   van  Boflu.    b.6.  p.  4c6 

(335)  '    w Cornelis Claafz.  helpt  de  Antwerpfe  Vloot  aantallen  en liaan.  b.  7.  p.  495  (16) 

Cornelis  van  Aken  Commifihris  over  de  vi&ualie  in  de  be- 
„  legeringe  van  Leiden,  b.  7.p.  ̂ 2(56) 
Cornelis....  Penlionaris  van  Zierikzee wordt gecommit- 

teert tot  de  Bredaafe  Vredehandelinge.   b.8.p.  597 

Cornelis  Suis  wordt  gecommitteert  tot  de  Bredaafe  Vre- 
dehandelinge. b.'g.  p.  597  (38) 

Comelis  Pieterfz.  een  van  de  gevangene  Vagabonden  in 
het  Noorder  -Quartier  ,  wordt  fcherpelijk  onder- 

vraagt, wat  hy  bekent  en  wie  hy  bedraagt,  b.  8.p.6z5 (107) 

Cornelis  Koning  wordt  gecommitteert  om  met  den  Prin- 
ce van  Oranjen  te  adviferen  wegens  het  verfoek  van 

aflïftentie  by  vreemde  Potentaten  fonder  de  Lan- 
den van  den  Koning  te  fepareren.  b.  8.  p.  641  (118) 

en  tot  de   Gentfe  Vredehandelinge.    b.  9.  p.  71^ (174) 

Cornelis  Welemans ,  opfteller  van  een  Requeft  binnen 
BruiTel  waar  uit  groote  moeite  onftont,  wordt  gevan- gen, b.  12.  p.  988  (52) 

Cornelis  Aarfiens,  Gedeputeerde  van  de  Stad  BruiTel  aan 
de  Walfche  Provintien  wordt  van  fommige  wel  en  van 
fommige  feer  onbeleeft  gehandelt  en  komt  onverrich- ter fake  wederom,  b.  13.  p.  45  (98) 

Cornelis  Campis  Procureur  tot  Groeningen  wordt  to: 
Groeningen  gevangen  en  waarom,  b.  16.  p.  25* (18) 

Cornelis  de  Hooge  geeft  fich  uit  voor  een  Soon  van 
KeilerCarel.word  gevangen  en  onthalft.b.i8.p. 3 64(6) 

Cornelis  Proot  handelt  met  de  Staten  om  de  Brug  van 

Parma  over  de  Schelde  te  ruineren.  b.  20.  p.6081'42) 
Cornelis  Houtman  informeert  fich  op  de  vaart  na  Ooft- 

Indien  ,  en  brengt  de  oprechtinge  van  een  maatfebap- 
pyeteweegtot  Amfterdam.  b.  25.  p.  337(19,  wordt 
Commis  op  de  eerfte  tocht ,  komt  tot  Bantham,  wordt 
aldaar  gevangen  en  is  in  groot  perijkel.    b.  32.  p.  11 ('5) 

Cornelis  Gijsbertfe  wacht  houdende  voor  den  Grave  van 
Meurs  binnen  Uitrecht  ,  wordt  gevraagt  uit  wier.s 
laft,  antwoord  volmondig,  uit  lalt  van  de  Graaf, 
wordt  daar  over  door  ordre  van  Deventer  gevangen 
en  wederom  ontflagen.  b.  2?.p.  344(25) 

Cornelis  de  Vlaming' wordt  Raad  in  het  nieuwe  opge- rechte Collegie  ter  Admiraliteit,  b.  26.  p.446  (33) 

Cornelis  van  Gent  fchrijft  aan  Oldenbarnevek  van  de  ge- 

legentheid der  vyanden in  de Gelderfe quartieren.  b.2;. 
p. 531 (27) 

Cornelis  Nafo  Commis  op  de  eerfte  tocht  der  Hollanders na  Indien,  b.  32^.23.(15) 

Cornelis  Nay  Admiraal  op  de  Vloot  der  Staten  om  de 
vaart  door  de  Straat  van  Naflau  te  (beken.  b.  31.P.  23 

(16)       ' 

Cornelis  Wiggertfe  Predicant  tot  Hoorn  wordt  door  het 

Synodus  van  fijnen  dienft  gefulpendeert.  b.  23.  p.61 

(47)  blijft  evenwel  fijnen  dienft  continueren,  en  kan 

door  de  Synoden  tot  geen  veranderinge  van  lijr.copi- 
nien  gebracht  worden,  ibid.  fendt  een  deel  ichntten &  F  .aan 
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aan  de  Staten  van  Holland  tot  fijner  verdediginge,  ibid. 

komt  in  conferentie  niet  Boftingius  en  Uittenbogaart , 

eifcht  Copie  van  de  poin&en  iijner  befchuldinge  om 
fchriftelijk  op  de  felve  te  antwoorden,  p.  683  (48) 

komt  in  nader  conferentie  met  de  felve  over  de  poin- 

ften  fijner  befchuldinge,  en  antwoord  op  de  felve.  p.64 

(49)  fchrijft  aan  Uittenbogaart.  p.  70  (54)  kan  niet 

beweegt  worden  tot  eenigheid  over  de  verfchillende 

poin&en.  p.  71  (f4)  wordt  verfocht  tot  Leiden  te  ko- 
men, doedthet,  komt  in  conferentie  met  de  Profeflo- 

ren  in  de  Theologie,  p.  71(56)  wordt  m  den  Haag 

ontboden,  komt  niet ,  maar  doedt  door  de  Gedeputeer- 
de van  Hoorn  een  remonftrantie  op  het  advijsderPro- 

feflbren  tot  Leiden  in  de  Staten  van  Holland  inleveren. 

p.  73  (56)  komt  in  conferentie  met  de  Gedeputeerde 
van  het  Noord-Hollandfe  Synodus ,  ten  overitaan  van 

de  Gecommitteerde  door  de  Staten  van  Holland  over 

de  fake  geftelt.  p. 85  (66)  onthoudt  hem  vande  pu- 
blike  dienfte ,  maar  niet  van  het  houden  van  particulie- 

re vergaderingen,  p.87  (69)  weigert  het  felve  na  te 
laten,  ontfchuldigt  iïch fchriftelijk.  p.  88(69)  wordt 

door  de  Synodus  verfocht  om  daar  van  afftant  te  doen , 

antwoord  aan  de  Synode  fchriftelijk,  en  weigert  af  te 

ftaan.  p.  89  (69)  geeft  niet  om  de  fchorlhnge  van  de 
excommunicatie ,  volhardt  in  fijn  gevoelen ,  en  wordt 

geëxcommuuiceert.  p.  89(70) 
Cornelis Meynertfz.  leverteen  remonftrantie  over  in  de 

Staten  van  Holland  tot  verfcboninge  van  Cornelis  Wig- 

gertfz.  b.  31.  p.  75  (57)  geeft  een  Apologie  uit.  p.  85 (67) 

Cornelis  van  Leufen  Schout  by  Nacht  van  dehulp-fchee- 

"  pen  der  Staten  op  den  tocht  der  Engelfe  tegens  Span- 
jen.  b.  33.  p.  231  (54J  .  ■     _  '  _ 

Cornelis  Aarflenss  fchrijft  aan  de  Heeren  vanNailau  en 
f-  Oldenbarnevelt  Gefanten  der  Staten  in  Vrankrijk.b.  3  5 . 

p.  439(15)  fpreekt  met  den  Admirant  van  Arragon. 

.  b.  37-p-  671  (55)  fpreekt  andermaal  met  den  felven  en 

doedt  rapport  daar  van.  p.  671(56) 

Cornelis  Leynfz.  komt  als  Admiraal  wederom  t'huis  met de  Vloot  der  Staten  geweeft  zijnde  na  de  Ruften  van 
Weft-Indiei,.  b.  36^.569(43) 

Comput  een  dapper  Soldaat  en  fchrander  krijgs-bouw- 
meefterverfteiktCoeverden.  b.  13.?.  89(119)  waar- 
fchouwt  die  van  Groeningen  voor  Rennenburg ,  raad 

haar  dat  fy  haar  meefter  van  de  Stad  zouden  maken , 

krijgt  geen  gehoor ,  protefteert  tegens  de  Wethouders, 

trekt  ter  Stadt  uit.  b.  1 4.  p.  1 68  ( 1 86 )  fchrijft  het  gepaf- 
feerde  tot  Groeningen  en  het  geene  Rennenburg  daar 

uitge voert  hadde.  p.  169(187)  bevlijtigt  fich  om  de 

gevluchte  uit  de  flag  by  Hardenberg  by  een  te  houden , 
maar  te  vergeefs ,  verlaat  Coeverden  en  vlucht,  b.  15. 

p.  108(115)  komt  Dinnen  Steenwijk  als  Gouverneur, 

p.  219(114)  fteltfich  tegens  de  Officieren  die  om  ont- 
fet  wilden  fchrijven,  verdedigt  de  Stad  treflèlijk.  p.220. 

fchrijft  om  het  ontfet  niet  te  verhaaften ,  maar  wis  te 

neemen,  enverfekert  de  Staten  dat  al  die  klaag-brie- 
ven  buiten  fijn  confent  gefchreven  wierden.p. 215  ( 118) 
doedt  een  aardige  uitlegginge  over  het  vangen  der 
Veldhoenderen  binnen  Steenwijk,  b.  16.  p.  136  (4) 

praftifeert  een  nieuwe  Machine  in  het  beleg  van  Steen- 
wijk, welke  weinig  voordeel  doedt.  b.  19.  p.  6 17  ( 10) 

verfekert  Bellinswoude  tegens  Verdugo.  b.  30.  p.  71 7 

(34)  gebruikt  grote  voorfichtigheid  en  neerftigheid  in 

de  verfterkinge  en  bewaringe  van  die  Schans,  ibid. 

Cortrijk  door  de  Malcontenten  met  lift  ingenomen,  b.  14. 

p. 1 7f (191) 
Cofmus  Pefcarengis  geeft  Patenten  uit  onder  fijn  hand  en 

Zegel,  wordt  te  Leiden  by  de  kop  gevat.  b.  13.  p.  71 

(48)  befchuldigt  als  deelgenoot  in  de  muiterye  aldaar 

voorgevallen,  bekent  het.  p.  94  (64)  veroordeelt,  p.  95 
(65)  ter  dood  gebracht,  p.  97  (66) 

Cofl'e  (Marefchalk)  vervolgt  op  het  vcrfoek  van  den 
Hertog  van  AlbadenPrince  van  Oranjen.  b.  4.  p.zj7 (184) 

Cotton  matigt  fich  felven  den  titul  aan  van  Gouverneur 
Generaal  der  Nederlanden,   b.  9.  p.  711(169) 

Coudom   geplondert  door   de    Walen.     p.  6.   p.  383 
(x79) 

Cofterus  (Jefuit)  foekt  met  alle  kracht  te  bewijfen  dat 

het  vonnis  overPieter  Panne  gevelt  ten  onregten  ge- 
weien was.  b.  35.  p. 461  (31)  l 

Courteville  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de  Staten 

van  Holland  en  Zeeland  gefonden  en  verfoekt  afll- 
ftentie  van  geld  om  de  vreemde  Soldaten  uit  het  land  te drijven,  b.  11^.870(284) 

Coufijn  (Kapitein) 'komt  met  fijn  volk  tot affiftentie  van die  van  Haarlem,  b.  6.p.  413  (310) 

Couwenftijnfe  Dijk  wordt  een  en  andermaal  dan  van 
den  een  en  dan  van  den  ander  ingenomen,  b.io.p.589 

Creilonneie  Luitenant  Generaal  van  het  Gefchut  fterft  in 
de  belegeringe  voor  Haarlem,  b.  6.p.  433  (317) 

Cret  (Kapitein)  komt  met  eenig  volk  in  Soetermeer.  b.  7. P-  556  (59) 

Creveceur  belegert  door  Mauritsenaan  hem  overgege- ven, b.  3  7.  p  603  (6) 

Crijn  Crijnlzoon  heeft  een  aanfiag  op  la  Motte  maar 
wordt  niet  goed  gevonden  van  den  Prince  van  Oranjen. 
b.  18.  p.  399(31) 

Crimpen  door  den  Prince  van  Oranjen  belegert  en  inge- namen.  b.  8.  p.  661(33) 

Crifpinus  van  Zeltbrugge  commiflle  hebbende  van  den 
Grave  van  den  Berge  neemt  het  huis  Scherenberge 
in  j  dan  wordt  genootfaakt  het  felve  wederom  te  verla- ten. b.4.  p.  134(166) 

Crom  van  Steenwijk  verrafcht  Hafielt  voor  de  Staten. 
b.i7-P-  ?35(}*) 

Crommeni  ingenumendoorde  Spanjaarden,  b.  7.P.487 (») 

Crom menier  Dijk  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  7. 
p.  487(11) 

Cruiningen  (Heer  van)  wordt  door  ordre  van  den  Prince 
van  Oranjen  uit  fijne  ge vangenifle  ontilagen.  b.  9.P.716 
('79) 

Cuilenburg  (Grave  van)  Hooft  van  de  dolerende  Edelen» 
geeft  als  onderfaat  des  Rijks  een  Requeftoveropden 
Rijksdag  te  Spier.  b.  $.p.  318  (129) 

Cuinder  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen  door 
Diderich  van  Bronkhorft  Heere  van  Nederwormter. b.  6.  p.  38 1(177) 

Cunerus  Petri  wordt  Biflchop  van  Leeuwaerden.  b.  1. 
p.  17(19)  komt  niet  tegenftaande  veel  moeitens  tot 
fijn  voornemen ,  doedt  den  Abt  en  Monniken  van  Ma- 
riengaarde  haare  habijten  veranderen ,  maakt  de  felve 
tot  weerlij  ke  Canoniken ,  komt  te  Leeuwaarden,  word 
in  Procefiie  geleidt  na  de  Kerk  van  S.  Vitus.  p.  165. 
(190)  van  ieder  gehaat  en  befpot.  b.  5-p.  166  (191) 
door  ordre  van  Rennenburg  gevangen  ge/et ,  gegijfelt 
in  het  Kloofter  te  Bergum  ,  vlucht  van  daar  na  Ceulen. b.  11.  p. 950(14) 

Cypren  ingenomen  door  den  Turk.  b.  5^.353(15-6) D. 

DAem  (Capitein)  onder  den  Admiraal  Lumei ,  loopt 
met  hem  uit  Engelandt  en  komt  voor  den  Briel.  b.  6. 

p. 365  (265) 

Dagvaart  van  de  Staten  van  Holland  om  te  beraatfiagen 
op  het  ontfet  van  Leiden,  b.  7.p.  508  (25) 

Dagvaart  van  de  Staten  van  Holland  om  ordre  te  dellen 
op  verfcheidene  faken.  p.  33.  p.  217  (43)  en  over  de 
fwarigheid  van  de  komfte  van  de  Spaanfe  Vloot.  p.  149 

(67) 

Dallein  (Cardinaal)  geeft  een  Boekjen  uit  tegen  de  Ko- 
ninginne  van  Engeland,  b.  14.  p.  267  (86) 

Dalochy  Schots  Kapitein  wordt  afgedankt  door  de  Staten 
en  waarom,  b.  31.  p.  78  2  (5)  accordeert  wederom  met de  felve.  p-  783. 

Damiaen  Morales  verlaat  fijn  poft,  trekt  met  fijn  volk  na 
de  gemuitineerde  en  valt  de  felve  toe.   b.  9.  p.694 (156) 

Damme  accordeert  met  Parma.  b.  18.  p.  411  (47) 
Daniel  Rogers  wordt  door  de  Koninginne  van  Engeland 

aan  HartogCaiïmir  gefonden  om  haar  mifnoegen  over 
•  fijnen  handel  aan  hem  bekent  te  maken ,  en  haar  by 
den  Eerts- Hertog  en  Prince  van  Oranjen  te  ontfchul- digen.  b.  1 3.  p.  13(75) 

Daniel  de  Dieu  fchrijft  aan  Sonoy.  b.  24.  p.109  (44)  wordt 

gecom- 



van  Perfonen  en  Sakcn. 

gecommittcert  om  nevens  de  andere  Gedeputeerden 
der  Kerken  na  Engeland  te  reifen ,  vertrekt ,  komt  in 
Engeland  en  fijne  verrichtinge  aldaar,  p.  254  (76) Daniel  Taffijn  wordt  Leermeèfter  vandenPrinceFrede- 
ricHenric.  b,  30.  p.  679  (8) 

Dankbaarheid  door  de  Staten  Generaal  beweren  aan  de 
innemers  van  het  Kafteel  van  Breda.   b.27.  o  cz6 
(M) 

Dankdag  uitgefchreven  door  Noordt-Hollandt  over  de 
viéfcorie  tegens  Bofiu.  b.  6^.457(336) 

Dankfegginge  door  de  Gedeputeerde  'der  Nederhndfe Kerken  overgegeven  aan  de  Koninginne  van  Engeland. 
b.  24.  p.  265  (84) 

Dankfeggingen  binnen  Sluis  in  het  afgaan  van  de  wacht. 
b-V*-P-5(3) 

Dathenus  Prefident  in  het  eerfte  Synodus  der  Gerefor- 
meerde tot  Dordrecht,  b.  12.  p. 986(51)  iie,  Petrus 

1  Dathenus. 

Dav'id  Somer  Bailjouw  tot  Middelburg  draagt  fich  niet eerlijk  omtrent  Trefiong ,  neemt  defielfs  Huifvrouwe 
met  geweld  een  fomme  gelds  af.  b.  20.  p.  %j(\  (17) 
wil  de  arrementen  van  het  Proces.tegens  Trefiong  niet 
aannemen,  p.  582  (22) 

David  Gwijn  verlofi  fich  felve  nevens  veele  andeie  van  de 
Galeye,  vermeeftert  de  felve  en  noch  een  andere  van  de 
Spaanfe  Vloot.  b.  25.  p.  221  (8) 

Davkiioti  komt  als  Gerant  der  Koninginne  van  Engeland 
by  de  Staten,  en  bied  haar  uit  naam  der  Koninginne 
allehulpe  en  byftant  aan  b.  19^.509(42)  vertrekt 
Wederom  na  Engeland,  b.  21.  p.  697  ( 14) 

Dekens  van  de  Ambachten  binnen  den  Bofch  protefteren 
regens  den  Cancelier  van  Braband  over  het  ftellen  van 
een  Gouverneur,  b.  3-p.  151  (106) 

Degens  van  Antwerpen  verfoeken  aan  de  Staten  van  Bra- 
band refolutie  op  de  Religions  Vrede.  b.  12.  p.  973 

(40)  van  de  Vleeshouwers  verfoeken  aan  de  Magi- 
ftraat  dat  de  Blaauw-Garen  Dijk  niet  mochte  doorge- 
fteken  worden ,  brengen  veele  redenen  daar  tegens  in, 
fcheiden  met  ongenoegen,  b.  19.  p.  467  (jij) 

Dekens  van  de  Vijf  Capittelen  tot  Uitrecht  verletten  haar 
tegens  het  verkopen  van  de  Oude  Munfterfe  Kerk. 
b.  22.  p- 107(74) 

Delfsha ven  half  afgebrandt.  b.  29.  p.  63  9  (29) 
Delfziel  aangelegt  om  een  Stad  van  te  maken.  b.  4.  p.^45 

(175)  door  die  van  Groeningen  gefiecht.  b.  n.p.912 

(314)  overgegeven  aan  Rennenburg.  b.  15.  p. 211 
(218)  belegert  en  ingenomen  door  fijn  Excellentie 
Maurits.  b.  28. p-  569  (31) 

Delft  maakt  fwarigbeid  over  het  Placcaat  tegens  de  Uit- 

landers  •  b.  2.  p.  69  (49)  is  niet  vereenigt  met  de  Sta- 
ten van  Holland ,  en  wat  middelen  daar  toe  in  het  werk 

geftek  worden.  0.6^.389(283) 
Demolitie  van  het  Kafteel  van  Stavoren  tot  groot  nadeel 

van  Vriefiand.  b.  14.  p.  165  ( 185) 

Denemarken  verandert  opentlijk  de  Religie,  b.  1.  p.  13 
(9) 

Denremonde  ingenomen  door   den  Hertog  van  Al  ba 

koopt  fich  vry  van  de  plonderinge.  b.  4.  p.  412  (301) 
vermeeftert  door  de Francen ;  b.  17.  p.  340(55)  be- 

legert en  gewonnen  door  Parma.  b.  1 9.  p.  469  ( 1 4) 
Derdain  een  kloek  Walfch  Kapitein  binnen  Haarlem 

Wordt  in  een  uitval  gefchoten.  b.  6.  p.  432  (316) 

Defiderius  t'Seftig  draagt  fich  qualijk  en  tot  nadeel  van  de 

Staten  van  Uitrecht  tuflch'en  haar  en  den  Procureur 
Generaal,  b-5-p.  318(229)  wordt  door  Don  Jan  ge- 

maakt Prefident  van  den  nieuwen  Raad  en  Stadhouder 

van  de  Leenen  van  Braband.  b.  12.  p.986  (51)  klaagt 
aan  Parma  over  Rodrigo  a  Caftro.  b.  19.  p.  519  (49) 

Deventer  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  gefielt  onder  het 

Aards-Bifdom  van  Uitrecht,  b.  1,  p.  23  (17)  belegert 

en  ingenomen  door  Rennenburg.  b.  12.  p- 100 1  (62) 

verraden  en  aan  Taxis  gelevert  door  Stanlei  ;  b.  22 

p.  879(20)  belegert,  befiormt door,  en  met  acooo
rd 

overgeven  aan  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  28.  p-501 

564(27-..28)  '  r    ,      ■ 
Deventer  buiten  de  Regeringe  laat  fich  m  omdepampie- 

ren  van  Paulus  Buis  te  vifiteren.  b.2i.  p.726  (34) 

wordt  wegens  Uitrecht  gecommitteert  in  de  Staten
 

Generaal,  verfchijntin  de  vergaderinge ,  toont  fijne 

c.edentie,  wordt  ge  weigert,  protefteert  inde  ver»,. dermge  en  tegens  de  Staten  Generaal ,  p.  772  f  6A 

woordt  op  de  redenen  der  Staren  te£e£ 'hem Re- geert; p. 774(68)  krijgtfijnaflcheffei  irertreW ongenoegen  -.  ibid.  verfoekt  rapport  te  doen  in  de  Sta- ten van  Uitrecht  welk  hem  afgefiagen  wordt,  p  rS doedt  het  aan  de  Maglftraat  van  Uitrecht  en  daar  bv noch  een  remonftranric  aan  de  felve-  p.  776  t 6a  I  li  L meerte  roervink  tot  het  niet  herftelfen  m  het  eer! \l 
Lid  der  Staten,  b.  21.  p.  860  (6)  maakt  een  waarfchoii- wirtgeophetfchanddijk  verraad  van  Stanley  en  Jork , 
p.  88 .  (22)  wordt  gehouden  voor  de  voornaamfteaan- itichter  van  de  ongcregeltheden  tot  Uitrecht  Reft een  verantwoordingen*,  p.9io(4o)  iiden  AlbiW 
tot  Uitrecht  ip.  953  (73)  doedt  informatie  neetneo 
van  de  quefiie  van  eenige  Edellieden  en  brengt  te  ween 
datter  appi  ehenfie  op  eenige  derfel ver  befioten  wierdt 
b.  23.  p.  64(43)  isgeftoort  over  de  antwoord  van  de Staten  van  Holland,laatdclelvem  Druk  uitgaan,  nevens 
een  vermaningeaande  Magiftraten  en  Gemeenten  der 
Nederlanden,  fend  de  felve  aan  den  Hoogen  Kami  en 
het  Hot  van  Holland,  p.  87(59)  wordt  gehouden  voor 
den  belhamel  om  de  Provintien  van  Gelderland ,  Vries- 
landt  enOver-Yfielop  te  rokkenen-,  p.  93  (63)  drijft 
fterk  het  verkopen  van  de  Oude  Munfterfte  Kerk, 
p. 107(74)  brengt  het  te  weeg  •  p.  108.  gebruikt  veel lilcenenltrekcnominhet  Burgemieefterichap  gecon- 
tiuueert  te  worden,  b.  Z5.  p  .329  (14)  brengt  te  weeg 
dat  de  üefendinge  na  Engeland  door  de  Burger  H op- 
luiden  gedaan  in  den  Raad  goed  gekeurten  Acredaar 
van  aan  de  felve  gegeven  wordt.  p.  330  (14)  merkt 
het  voornemen  van  den  Grave  vanMeursom  hem  niet 
te  continueren  in  het  Burgermeefterfchap  .  is  daar  over 
inhetnaauw,  veinft  niet  gecontinueert  te  willen  we- 
fen,  houdt  heimelijke  by-een-komfien  met  fijne  ver- 
troudeom  den  toeleg  van  den  Grave  te  doen  ftor ten 
fchrijft  daar  over  aan  Willugby  •  p.  332(16)  wordt  by 
nacht  nevens  eenige  Raden  op  het  Stadhuis  ontboden 
ftrooit  een  val/ch  gerucht ,  laat  eenig  fchiet-geweer 
uit  het  Stadhuis  brengen ,  doedt  Cornelis  Gijsbertfz. 
gevangen  neemen ,  en  wederom ,  hoewel  befwarelijkj 
ontflaan ;  wordt  gevangen  en  raetgroote  bitterheid  en 
niet  minder  gevaar  gebracht  na  het  Huis  van  den  Grave 
van  Meurs.  b..25-  p.  344(25)  wordt  onderfocht  en 
met  eenige  poinden  befchuldigt ;  p.  350  (29)  verfoekt 
de  hulpe  en  interceflie  van  de  Koninginne  van  Enge- 

land, p.  353  (31)   fchrijft  uit  fijne  gerangenifle  aan 
Meetkerken  en  andere ,  fendt  aan  de  felve  over  de  Ar- 
ticulen  over  welke  hy  onderfocht  was  met  fijne  ant- 

woord op  de  felve  •  \>-l5S(}2)  krijgt  fententie,  word 
gebannen  uit  den  lande  van  Uitrecht  en  inhabil  ver- 

klaart; p.  358(35)  trekt  na  Engeland  ,  heeft  gehoor 
by  de  Koninginne,  fchrijft  aanHohenlo;  p.  359(35) 
en  aan  de  Staten  van  Holland  na  fijne  wederkomfte  uit 

Engeland  ;  p.  260  (37)  doedt  veelom  de  fententie  te- 
gens hem  geveït  te  vernietigen,  p.  360(36) 

Deutecom  ingenomen  en  veifekert  voor  den  Princevan 
Oranjen.  b.6.p.  381  (277)  belegert  en  wederom  ver- 

laten door  Rennenburg;  b.  15.  p.  219(224)  belegert 
en  gewonnen  door  den  Admirant  vanArragorij  b.  35. 

p.  491  (55)  wederom  verovertdoor  Willem  van  Nafi- fau.  b.  36.  p- 556  (34) 
Diederikvan  den  Werve  wordt  wegers  die  van  Antwer- 

pen aan  de  Gouvernante  gefonden  en  waar  over.  b.  2. p.70  (49) 

Diderik  van  Batenburg  willende  uit  het  land  vluchten 
wordt  door  lijn  ̂ chipper  verraden,  gevangen.en  op  het 
Kafteel  van  Harlingen  gelet,  fc  *.  p.  169    119]  en 
doorlaft  van  Alba  teBruflelonthalft  b.  4.  ̂ 238(169) 

Diderik  van  Bronkhorft  Heere  van  Nedei  woi  mter  word 
door  Graaf  Willem  van  den  Berg  by  provilie  gefielt  tot 
Stadhouder  over  Vriefiand  en  Groenmgerland,  b.6. 

p.  382(277)  neemtdeCuinderin.  ibid. 
Diderik  van  Bronkhorft  wordt  gefonden  na  de  Coningin- 

ne  van  Engeland  om  den  iood  des  lands  te  vertonen  en 

alliftentie  van  geld  en  volk  te  verfoeken.  b.6.p-424 

Diderik  van  Bronkhorft  Gouverneur  van  Leiden  fteltor- 
dre  op  de  ftrekkinge  van  de  voorraad ;  b.  7.  p  507  ( 3  j fet 



BLADWYSER 

iet  een  prijs  voor  die  geene  die  eerft  in  de  Móerfchanfe 
zoude  welen.  p.  5  31  (4i)fterft.  p.  551(56) 

Diderik  van  Furftenberg,  fie,  Biflchop  van  Paderbom. 
Diderik  Anthoni  heeft  commiflie  van  de  Staten  van  Gel- 

derland om  de  hand  van  den  Cancelier  Kriep  te  doen 
agnofceren,  enwathy  indiefaak  verricht  heeft.  b.  30. 
P-747(w) 

Diego  de  Caraval  neemt  het  Leprofen-Huis  in  buiten 
Haarlem,  b. 6.P.423  (309)  fterftin  het  Leeger  voor 
Haarlem,  p. 433  (317) 

Diego  Perez  blijft  in  den  ftorm  op  Haarlem.  b.6.p.4}i 
(317) 

Diego  Botellio  Gefant  van  Don  Antonio  verfoekt  afh- 
flentie  van  de  Staten  tegens  Spanjen,  en  wat  middelen 
hy  daar  toe  voorflaat.  p.  13.  p.  no...(75...) 

Diego  Piemontel  Capitein  in  de  Spaanfe  Vloot  op  het 
Galjoen  S.  Mattheo  wordt  door  de  Engel fe  aan geta ft, 
dapper  doorfchoten ,  krijgt  veel  waters  in ,  verfoekt 
hulpe  van  de  Generaal,  maar  te  vergeefs,  foekttot 
Duinkerken  in  te  lopen  welk  hem  miilukt,  wordt  ten 
tweedemaal  aangetaft  door  den  Admiraal  van  der 
Does,  geeft  fich  over,  wordt  gevangen  na  den  Haag 
gevoert ;  geeft onderfocht  zijnde  openinge  en  kenniüe 
vanhet  voornemen  van  de  Spaanfe  Vloot.  b.  25.P.314 
(10) 

Diego  d'Ivarra  houdt  fterk  aan  by  Erneftus  om  Majenne 
tot  BrulTel  gevangen  te  houden,  b.  31.  p-855  (60) 

fchrijft  aan  Carlos  d'Avalos  en  aan  den  Ambaifadeur 
van  Spanjen  in  Savojen  ,  en  aan  Johan  de  Idiaques,maar 
de  Brieven  worden  geintercipieert.p.  861  (6  5)  ook  die 

aan  Pedro  Enrique's.  p.865  (68)  is  tegenwoordig  in de  vergaderinge  beroepen  door  Erneftus  om  te  beraden 
op  wat  wijfe  de  Vrede  beft  te  treffen  zoude  zijn.  b.  3  z. 

V»  5  (2) 
Diego  d'Ulloa  doedt  een  hevige  ftorm  op  Chaftelet  maar 

wordt  afgeflagen.  b.  31.  p.  26  (19) 
Diemerdam  ingenomen  door  Sonoy-  b.  9.  p.677  (144) 

en  wederom  verlaten,  p.  678(144) 
Diemerdijk  wordt  door  de  Soldaten  verlaten,  b.  6.  p.  4  3  7 

(310)  andermaal   ingenomen  door  Sonoy.     p.  439 

Diepen  wordt  geftelt  in  handen  van  Henric  de  Vierde, b.  26.  p.  466(47) 

Dieptens  in  Zeeland  een  en  andermaal  gepeilt  door  de 
Spanjaarden,  b.  8.  p.  648  (1 13) 

Dierte  overgroot  in  de  Nederlanden  en  byfonder  van 
Koorn.  b.  1.  p.  30  (n)  van  eetwaren  verwekt  een 

groote  benautheid  in'  Braband  en  Vlaanderen,  b.  21. 
p.69?(ii)  inltalien-  b.  28.  p.  549  (15)  inhet  Leger 
van  Parma  tot  Ivetoy.  b.  29.  p.  618(14)  van  Koren  in 
Nederland,  b.  32.  p.  151(112) 

Dieft  ingenomen  door  den  Hertog  van  Alba  koopt  fich 
vry  vande  plonderinge.  p.  6.  p.  411  (301)  wordt  we- 

der verovert  voor  de  Staten,  b.  15.  p- 197  (108)  bele- 
gert en  gewonnen  door  Manfveld.  b.  18.  p.  366(8) 

Dieverije  (Kerk)  totLeeuwaerden.  b.  5.  p.  319(230) 
Dijken  in  het  Noorder-Quartier  worden  doorgefteken 

om   die   van    Alkmaar   te  ontfetten.     b.  6.  p.  453 
<3M) 

Dijken  doorgefteken  om  Leiden  te  ontfetten.  b.  7.P.540 
(53) 

Dinan  (Grave  van)  blijft  in  de  verdedinge  van  het  Kafteel 
vanDourlans.  6.32^.40(30) 

Dionys  (Capitein)  protefteert  tegens  het  handelen  met 
Parma  binnen  de  Grave.  b.  n.  p.  708  (21) 

Dirkjooften  komt  in  denHageby  den  Prehdent  Suis  en 
verfoekt  confent  om  de  Beelden  af  te  neemen  welk 

hem  toegedaan  wordt.  b.  2.  p.  89  (62) 
Dirk  Kaater  wordt  door  die  van  de  Religie  tot  Uitrecht 

gedeputeert  om  met  de  Staten  van  Uitrecht  te  hande- 
len en  te  accorderen,  b.  2.p.  100(71) 

Dirk  Sonoy,  iie,  Sonoy. 
Dirk  van  Bremen  krijgt  commiflie  van  den  Princevan  O- 

ranjen  als  Capitein  ter  Zee.  b.  5.  p-  289  ( 108) 
Dirk  Volkertfe  Coornhart  wordt  door  Sonoy  aan  den 

Droft  van  Embden  gefonden  om  met  hem  te  hande- 
len over  het  los  laten  van  de  aangehoudene  fche- 

pen;  b.  5.  p.  331(240)  difputeert  oper.tlijk  tot  Leiden 
tegens  eenige  Predicanten  aangaande  de  merkteke- 

nen van  de  Achtbare  Kerke,  b.i 3.  p.  13  (82)  fie,Coorn- 
hart. 

Dirk  Janfle  Bakker  tot  Enkhuifen  wil  voor  fijn  brood  geld 
hebben  van  Capitein  Schuilenburg,  maar  krijgt  in  plaats 
van  dat  fcheld woorden  en  quade  bejegeningen,  b.  6. 
p.  371  (269) 

Dirk  Brouwer  ftelt  fich  tegens  het  aannemen  van  een 
Vaandel  Burgers  tot  Enkhuifen  ,  en  raakt  daarover  in 
groote  moeite  met  de  Burgermeefteren;  b-6.  p.  373 
(271)  beweegt  de  StadsTromflageromte  liaan  en  te 
roepen ,  dat  die  geene ,  die  de  Stad  voor  den  Coning  en 
Princevan  Oranjen  wilden  bewaren,  haargewapent 
zouden  laten  vinden  op  het  Zuideren  Noorder  Spui. 

p.  374,(271)  laat  fich-volgens  affpraak  met  de  Burge- 
ren als  O  verfte  vinden  by  de  Blaauwe  Poort,  ibid.  doed 

het  Stadhuis  oplopen ,  de  Magiftraat  gevangen  nee- 
men  en  op  de  Keet- Poort  fetten.  (271)  wordt  door 
Sonoy  gefonden  na  Medenbiik  om  met  de  Overheid  te 
handelen  dat  fy  haar  zouden  begeven  onder  den  Prin- 
ce  van  Oranjen  met  ukfluitinge  der  Spanjaarden,  p.  3  77 
(174) 

DirkBommer  tot  Gorcom  opgehangen  doordeGeufen. b.6.p.  380(277) 

Dirk  van  der  Goude  Regulier  tot  Schoonhoven  wordt 
door  de  Soldaten  van  Lumei  doorftekeft.  b.6.p.38i (*77) 

Dirk  Camp  Burgermeefter  V3n  Haarlem  wijft  de  fleutelen 
der  Stad  aan  een  Stads  Bode ,  en  belalt  hem  dat  hy  de 
Poorte  zal  openen ,  welk  door  Hans  Cólterman  ver- 
hindertwordt.  b.  6. p.  396(288) 

Dirk  Cater  dient  den  Princevan  Oranjen  aan  dat  den  Ad- 
miraal Boshuifen  van  meininge  was  om  hem  aan  de 

fijde  van  den  Prince  te  begeven ,  maar  heeft  mis.  b.  6. p.  404  (294) 

Dirk  van  der  Niéuwbürg  wordt  Raadsheer  in  het  nieuwe 
opgerechte Hof  van  Holland,  b.  6.  p. 414(302,)  enin 
den  Hogen  Raad. b.  17.  p.  330(29) 

Dirk  Jorifz.  de  Bye  wordt  Rekenmeefter  van  Holland, b.  6.  p.  414  (302) 

Dirk  de  Vries  wordt  door  die  van  Haarlem  aan  Don  Fre- 
derik  gefonden  om  te  handelen  ;  b.6.  p.4ii  (308)  fij- 

ne verrichtinge ;  ibid.  fend  een  Brief  door  hem  en  eeni- 
ge uitgewekene  gefchreven  binnen  Haarlem ,  verad- 

verteert  haar  van  de  groote  macht  des  Conings,  en  raad 
haar  genade  te  verfoeken  met  vérfekeringe  dat  fy  defel- 
ve  zouden  verkrijgen,  ibid. 

Dirk  Arentfèn,  gefloten  uit  het  pardon  tot  Haarlem,  word omgebracht.  ̂ 6^.44.3(325) 

Dirk  Duivel ,  gelegen  hebbende  binnen  Alkmaar ,  wordt 
befchuldigt  van  wandevoir,  ter  doodgeeifcht,  ver- 

antwoord fich  en  wordt  onfchuldig  verklaart,   b.  6. P-4Ï7(3?7) 

Dirk  Elbertfz  Edam,  Burgermeefter  tot  Hoorn  >  commu- 
niceert de  Brief  aan  hem  gefonden  door  Gerbrand  Ver- 

duin aan  fijne  Medebroederen  en  fendt  defelve  aan  den Princevan  Oranjen.  b.  6.p.  473  (349) 

Dirk  Thomafz.  wordt  aan  Verdugo  gefonden  om  te  ver- 
nemen hoe  Aldegonde  in  fijne  gevangeniiïe  getracteert wierdt.  b.  7^.482(7) 

Dirk  van  Sypeftein  beftelt  de  Brief  van  de  Staten  van 
Holland  aan  de  Burgerye  binnen  Uitrecht ,  b.  9.  p.  696 
(158)  doedtfijn  beft  om  veele  Burgers  te  winnen  met 
gevaar  van  fijn  leven,  en  reift  onder  fchijn  van  Koop- 
manfehap  te  mets  na  Holland  by  den  Heer  van  S wie- 

ten, p.  699(160)  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht 
aan  den  felven  Heer  van  Swieten  gefonden  om  Gefchut 
te  koopen  tegens  de  Spanjaarden  op  Vredenburg. 
b.  10.  p.  778  (216)  heeft  een  aanflag  om  Tertolen 
aan  den  Coning  van  Spanjen  te  leveren  ,  wordf  daar 
over  gevangen,  veroordeelt  en  onthalft.  b-  34.  p.  378 
(6.) 

Dirk  Lonk  wordt  gecommitteert  om  den  Prince  van  O- 
ranjen  tot  Brufiel  tealiifteren.  b-  ir.  p  874  (287)  en 
om  de  Brieven  ,  aan  den  Prince  van  Oranjen  na  des  felfs 
dood  geaddrefleert,  te  openen,  b.  19.  p.  454  (3) 

Dirk  Schaap,  Maarfchalk  van  Abcoude  ,  herneemt  het 
Slot  te  Abcoude,  wordt  daar  uitgedreven  en  afgefet. b.  n.p.951  (25) 

Dirk  van  Haaftrecht  ftelt  fich  tegens  de  commiflie  van 
Dirk 



van  Pcrfoneri  èn  SakerL 

Dirk  Jorifz  tot"  Hoorn  waai'  uit  groote  moeite  ont- ftaat. b.  ij.  p.  10  (7) 
Dirk  Jorifz.  wil  volgens  fijne  commiflie  volk  aannemen 

tot  Hoorn  waar  uit  groote  moeite  ontftaat.  b.  2.1  nIO 

(7)  
^ 

Dirk  Canter  geeft  attcftatie  in  faveur  van  Deventer ;  b.  2c. 
p.  360  (36)  fchrijft  aan  Okler.barneveld  wegens  de 
weinige  apparentie  om  de  gefchillenindeKerke  van 
Uitrecht  te  vereenigen,  b.  30^.729(43) 

Dirk  van  Leeuwen  wordt  gecommitteert  tot  de  refumtie 
van  een  voorgaande  en  het  concipiëren  van  een  nieuwe 
Kerken-ordeninge.  b.  28. p.  557  (21) 

DirkFijk.  b.  29.  p. 620  (15) 
Dirk  van  der  Does  fchrijft  aan  de  Staten  om  geld  enafil- 

ftentie  voor  Schenk  totvi&ualieringe  van^Rhijnberk. b.  16.  p. 458  (41J  en  aan  den  Raad  van  Staten  aangaan- 
de de  muiterye  en  gelegentheid  der  faken  binnen  Schen- 

kenfchans.  p.  46  3  (43) 
Dirk  de  Gojer  ftaat  over  de  conferentie  tuiTchen  Conchar- 

dusenBlokhoven.  b.  30.  p.  742(53) 
Dirk  Weyer  wordt  door  de  Staten  in  gefantfchap  na  De- 

nemarken gefonden.  b.  33.  p.  136  (57) 
Difordrc  binnen  Antwerpen  leer  groot.  b.  9.  P730 

(182) 

Diiput  tufTchen  de  Politijke  en  Kerkelijke  van  Holland 
wien  het  toekomt  Kerkelijke  Ordonnantien  te  maken. 
b.  28.  p.  537(11) 

Dixrnniden  vermeeftert  door  de  Francen.  b.  17.  p.  340 

Doccum  ingenomen  doordeGeufen,  en  wederom  vero- 
vert door  de  Walen  van  Billy ,  die  het  felve  in  den  brand 

fteken.  b.6.  p.  383  (178) 
Doco  Martina  houdt  intelligentie  om  Leeuwaarden  voor 

den  Prince  van  Oranjen  te  verfekeren ,  maar  kan  fulks 

niet  te  weeg  brengen  •  b.6-p.  381  (277)  foektalsAd- 
miraal  van  Vriefland  het  uitkomen  van  die  van  Groe- 

ningen en  Delfziel  te  beletten  ,  maar  kan  niet  om  de  on- 
willigheid der  Vrybuiters.  p  450(331) 

Doecke  Ayfma  fchrijft  aan  fijn  Broeder  dat  Lycefter  feer 

veigramt wasoverdetrouwluosheid  der  Staten,  ver- 
foektdat  het  Hof  van  Vriefland  het  voornemen  vai. 

Lycefter  wil  begunftigen  en  helpen  vorderen,  b.z  3  .p  5 1 

Doesburg  ingenomen  en  verfekert  voor  den  Prince  van 

Oranjen.  b.6. p.  381  (217)  door  de Roomfe aan  Par- 

ma  overgegeven,  b.  20.  p.  566(9)  belegert  en  gewon- 
nen dooi  Lycefter    b. 21  p. 750  (51) 

Doetlegger  van  Zienkzee  ontdekt  den  aanftag  der  vyan- 

den  op  Tei  tolen  ;  b.  3 1 .  p.78  3  (6)  wordt  om  reden  ge- 
vangen genomen,  ibid. 

Dolhain  (Heer  van)  wordt  in  de  flag  by  Bergen  gequetft, 

ontkomt  binnen  Bergen  en  fterft  van  lijn  quetfuur.  b.6. 

p.  398  (189)  fie,  Adriaan  van  Berges. 
Domainen  des  Konings  worden  in  Holland  verkoft.  b.  8- 

p,  658(131) 
Dominicus  Boot  Raads-Heer  in  het  Hof  van  Holland, 

wordt  op  het  verfoek  van  de  Gouvernante  na  Amfter- 

dam gefonden,  om  de opgerefene  moeyeli|kheden al- 
daar te  ftillen.  b.  i.p.  103  (73)  . 

DÓmmarville  wordt  gemaakt  Gouverneur  van  den  Prince 
,     Frederic  Henric.  b.  30^.679(8) 

Donder  ontfteekt  den  Tooren  van  de  Nieuwe  Kerk  tot 

Delft.  b.  31.  p.  8  30  (41) 
Dood  van  de  Heer  van  Bronkhorft  verooriaakteen  grote 

ontfteltenifte  binnen  Leiden,  b.  7-P-  55*  (fójendie  van 

HemicdeDerdeinVrankrijk.  b.  26.  p.  465  (46) 

Doornik  wordt  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  geiklt  onder
 

het  Aards-Bifdom  van  Camerik.  b.  1.  p.  23  (17)  door 

Noircarmes  met  Guarnifoen  befet  j  b.  3.  p.  142  (r 00) 

voegt  fich  met  de  Staten  Generaal  aan  dehjdedes 
 Co- 

nings  en  fendt  Gedeputeerde  om  over  de  pacifica
tie  en 

het  vertrek  der  Spanjaarden  te  handelen.  t>-9;P-7zi 

(175)  door  Parma  belegert  en  gewonnen.  
b.i6-p.i87 

Doïnickers  trekken  te  veld  tegens  den  Gou
verneur  van 

Douway  en  worden  door  Nüircarmes  geflagen.
  b.  3. 

o. 142(100)  .  , 

Dordrecht  draagt  confent  tot  den  tienden  penni
ng  eer  de 

andere  Steden  van  Holland  daarin  geconiente
ert  had- 

den- b.5.p.  itffarf)  voorfiet  hoewel  neutraal  rijn- dc  die  van  terGoqde  met  Koorn.  b.6  p. ,  L. 

**^*  -»  *  fiJ*  *>  den  Prince  {     ■      £ DordrechtenearS  weigeren  aan  de  Spanjaarden  het  I men  in  hare  Stad.  b.  6.  p  3*7(266) 
Dorpen  in  Waterland  doot    dé  Spanjaarden  ingenomen 

lener  in  naar  qnartier  bijten.  b.8.p  616   101) 
Uomuera,  Spaans  Kapitein  op  betSdli  .       , 

ich  met  overgeven,  doedt  heten  waaiom.  b.6.p.4,6 

(336)  
i~m Douaygefticht  tot  een  Urdverfiteil  waarom,  b.i.  p 

(19)  voegthch  met  de  Staten  Generaal  aan  deinde      1 
tonings tegens  de  Spanjaarden,  b  9.  p  71.    , -,  \  ac_ cordeert  met  den  Prince  van  Parma.    b.  ia.   o  M 

('H)  r  ' Douglas  handelt    met   de   Heer   Vooclit   wegens  de 
pretenhen  van  Stuarten  gedreigde  reprdalien  ;  b.  i{ 
P-  i  76  (47)  en  over  des  fclft  vertrek  na  Scbotlai  d.  p.  3  -8 
(49) 

Dourlans  belegert  door  Fuentes.  b.  jx.  p.  }3  (x9j  en .  ftormenderhand  ingenomen,  p.  40  ( 30) 
Douwe  Syxma  wordt  gecommitteert  urn  het  Kaftecl  van Stavoren  te  demoliei en.  b.  14  p.  165  (185 ) 
Douwe  Aluwa  blijft  m  den  ftorm  op  Deventer,  b.  18. 

P  564(^7) 
Draper  (Capitein)  wordt  door  die  van  Maficrcs  omge- bracht, b.  32.  p   27  1 19) 
Drank  binnen  Leiden  welke.  b.  7.  p.  5  5  7  (6  >) 
Drenthe  met  Over-Yflèl  moeten  94000 guldens  geeven 

tot  de  twee  müioenen  in  plaats  van  den  tienden  en 
t win tigften  penning,  b.  5.  p.  310  (213) 

Drenthenaars  verjagen  het  volk  van  Rennenburg  en  be- 
drijven veel  moetwils.  b.  13.  p.  89(1 79) 

laDriereneemtdeSchanievanBenthuifenin.  b.  7.  p.  556 
(59)      • 

Dronken  man  Ceon)  binnen  Vullingen  prefenteert  op  de 
aankomende  Spaanfe  Schepen  te  fchiet.cn ,  ontfangt  eem 
vereeringe ,  doedt  het  en  brengt  een  groote  vreelè  on- 

der de  Spanjaarden,  b.  6.  p.  369(268) 
Droflart  van  Braband  neemt  volk  aan  en  pafieertvoorby 

en  langs  de  veften  van  Antwerpen ,  waar  uiteen  groote 
beroerte  ontftaat;  b.  1.  p.8o(^6)  krijgt  fchrijvensuic 
het  Hof  met  fijn  aangenomen  volk  niets  te  onderne- 

men, ibid.  doedt  eenige  wagens  met  wapenen  buiten 
Antwerpen  voeren ,  waar  dooreen  forgehjke  beroerte komt.  p.  81  (57) 

Drury  wordt  Gouverneur  van  Bergen  op  Soom.  p.  25. 
p.  338(20)  ftaat  toe  aandeRitraeeftersBaxenar.derc 
om  een  tocht  tegens  de  vyanden  te  doen.    p-  339 

Ducdalve  Soldaat  binnen  Sluis  krijgt  met  lift  eenige  Soe- 
telaars gevangen,  b.  23.  p-  7  (5 ) 

Duffel  wordt  verkoren  tot  de  lamenkomfte  van  de  ver- 
bondene Edelen  en  waarom,  b.  7.p.  79  (55) 

Duinkerken  uit  laft  van  de  Heer  van  lei  mes  verbrand, 

b.  1 .  p.  1 7  ( 1 2)  verbindt  fich  voor  het  geld  dooi  de  Co- 
ninginne  van  Engeland  aan  de  Staten  ter  hand  geftelt. 

b.  n.  p.  901(306)  vermeeftertdoor  de  Francen.  b.  1-. 
p.  340(36)  belegert  door  Parma;  b.  18.  p.  371  (12) 
en  aan  hem  overgeven.  p«J7*« 

Duinkerkers  doen"  groote  fchade  aan  de  Nederlar.dfc 
fchepen ,  taften  een  Staten  Oorlog-fchip  aan  en  vliegen 

met  het  felve  in  de  lucht.  b.  26.  p.475  '5  -)  doen  veel 
fchade  ter  Zee  en  voornamelijk  aan  de  Buifen.  b.  ;z. 

p.  50(38)  worden  veele  gevangen  en opgehargen  tot 

Vhllingen.  b.  36.  p.  565  C40)  gebruiken  groote  wreed- 
heid over  de  Hollandfe  Haring-Buifen  en  Viflchers. 

b- 37- P  659(^0  .. 

Duitfe  onder  het  Leger  van  den  Prince  van  Oranjen  wil- 
len niet  na  Vrankrijk  maar  na  haar  land  trekken,  b.  4. 

p.  257  (184)  voor  Haarlem  verfchrikt  door  het  uitval- 
len, verfoeken  alliftentie  aan  Don  Frederic  die  haar  g 

fonden  wordt.  b.  6.  p.  43 1  ( 3 1 6)  binnen  Haarlem  wor- 
den afvallig,  p-440  (313)  uit  Haarlem  worden  dooc 

Kapitein  Wouter  Hegeraan  verloll  uit  handen  der 

Spanjaarden,  p.  441  ( 314}  v00r  Leiden  verlaten  Bent- 
huifen.  b.7.  P-  5  5  S  <S9)  binnen  Maftricht  voegen  haar G  « I 
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met  de  Wethouders  en  drijven  de  Spanjaarden  ter  Stad 
uit.  b.  9^.715(178)  fiej  Hoogduitfe. 

Duitfe  Hopluiden  binnen  Haarlem  in  groot  perijkel , 
fchrijven  aan  haar  foldaten  dat  fygeen  dienft  zouden 
neemen  onder  den  Prince  van  Oranjen.    b.  6-  p-44i 

Duiveland  van  de  Spanjaarden  ingenomen  door  het  wa- 
ter, b.  8-  p.  649  (114)  door  de  Spanjaarden  verlaten, 

komt  weder  aan  de  fijdevan  den  Prince  van  Oranjen. 
b.  9.  p.  727  (179)  .   ,  J      , 

Duiven  brengen  de  brieven  binnen  Haarlem  wordendoor 
de  Spanjaarden  gefchoten.  b.  6.  p.  439  (322) 

Duy  (Heer  van)  wordt  door  laft  van  Alba  te  Bruflel 
onthalft.  b.  4.  p.  236(170) 

Dyon  overgegeven  aan  Henric de  Vierde.b.  32.p-52( 39) 

E  Dam  verfekert  voor  den  Prince  van  Oranjen,  b.  6. 

P-  377  (274)  ,  ,      .     ̂     , 
Edelen  van  Nederland  quijten  haar  wel  in  den  Oorlog  te- 

gens  Vrankrijk  ,•  b.  i.p.(2)  raken  door  hare  overda- 
digheid in  groote  fchulden,  die  van  veele  voor  een  oor- 

faak  der  beroerten  gehouden  wordt.  p.  3 1  (22)  komen 
te  Breda  en  Hoogftraten  en  dienen  den  Heeren  van 
den  Lande  aldaar  vergadert  zijnde  aan  hoe  deerlijk  dat 
het  Land  door  de  Placcaten  der  Inquifitie  in  roere 

ftont  ;  p-42  (30)  vreefen  dat  fy  mogelijk  den  eer- 
ften  aanftoot  van  de  raferye  des  volks  zullen  moeten 
uitftaan ,  beginnen  daarom  op  middelen  te  denken  tot 
verfoetinge  der  ftraffe  Placcaten  en  weeringe  van  de 

Inquifitie;  b. 2. p. 5-3  (37)  fpreeken met malkanderen 
aangaande  de  faken  van  den  Dande ,  en  doen  fulks  op  de 
Bruiloft  van  den  Prince  van  Parma  fonder  fufpitie. 

p.  54  (37)  maken  een  verbond  onder  den  anderen,  p.55 
(38) 

Edelen  (verbondene)  fenden  een  fupplicatie  aan  Keifer 
Maximiliaan  onder  den  naam  van  die  geene  die  de 
Roomfe  Religie  verlaten  hebbende,  na  de  Reforma- 

tie fochten  te  leven  ;  b.  2.p.  55  ($9)  komen  van  alle 
kanten  in  een  groot  getal  tot  Bruflel ,  om  Requeft  te 

prefenteren  wegens  het  afftellen  der  Inquifitie  en  bloe- 
dige Placcaten.  p. 57(40)  maken  haar,  omtrent 400 

fterk ,  gereet  om  ten  Hoof  te  gaan ,  gaan,  en  verfoeken 
audiëntie ;  p.  58  (40)  worden  ten  Hoof  ontboden  en 
krijgen  fchriftelijke  antwoord  op  haar  Requeft;  p.  59 
(41)  doen  een  nader  remonftrantie  aan  de  Gouvernan- 

te en  verfoeken  dat  haar  Requeft  door  den  Drukker  des 

Konings  mach  gedrukt  worden ;  p.  60  (41)  houden  in- 
ftantelijk  aan  om  van  de  Gouvernante  te  weeten  hoe  fy 
hare  vergaderinge  hadde  opgenomen,  ibid.  neemen 
haar  affcheid  en  maken  tot  teeken  van  verbintenis  een 

goudeeneen  kopere Medal ie;  p.6o(43)  neemenden 
naam  van  Geux  aan ,  kleedenhaarin  afvervige  kleede- 
ren ,  met  een  houte  Nap  aan  de  eene  fijde  met  het  op- 

•  fchrift  vivele  Geux;  ibid.  meenen  verongelijkt  te  zijn 
en  dringen  de  opfchortinge  der  vervolginge  aan ;  p.  6  3 
(45 )  worden  feer  afkerig  om  dat  fy  verftonden ,  en  by- 
fonder  door  de  Brieven  van  den  Coning  getekent  en  aan 

verfcheidene  Steden  gefonden ,  dat  haar  Requeft  qua- 
lijk  ten  Hove  genomen  wierdt ;  ibid.  komen  by  den 
anderen  te  Lier  j  p.  70  ( 5  1 )  en  voor  de  tweede  maal  te 

S.Truyen  ;  p-79  (55)  ftaan  toe  om  met  de  Gedeputeer- 
de van  wegens  de  Gouvernante  in  communicatie  te  tre- 

den; ibid.  beginnen  om  haare  verfekertheid  te  denken , 
foeken  fo  binnen  als  buitens  lands  hulpeen  byftand , 
trekken  veele  met  haar  in  het  verbond  en  prefenteren 
nochmaal  een  Requeft  aan  de  Gouvernante ;  p.  9 1  (65 ) 

doen  een  nader  verklai  inge  van  haar  overgeleverde  Re- 
queft •  p.94  (66)  accorderen  met  de  Gouvernante,  krij- 

gen Brieven  van  verfekertheid  en  beloven  fchriftelijk 
en  met  eede  alle  hulde  en  trouwe ;  p.  96(68)  merken 
meer  en  meer  dat  de  Coning  en  Regente  de  Religie 
niet  zullen  toelaten ,  verfoeken  daarom  aan  de  Gerefor- 

meerde dat  fy  den  titul  van  de  Confeftie  van  Augsburg 
wilden  aanneemen ,  als  verfekert  zijnde  dat  het  haar 
dan  aan  onderftant  niet  zoude  ontbreeken.  b 1 3  •  p. 1 24 
(87)  fien  het  veinfen  der  Gouvernante  en  dat  fy  volk 
aannam ,  toe  wel  fy  door  Brieven  verfekerde,  dat  fy  het 

accoord  met  haar  gemaakt  niet  wilde  te  buiten  gaan, 
en  beginnen  daarom  ordre  te  ftellen  op  hare  faken. 

p.  1 33  (94)  deputeren  eenige  uit  haar  aan  de  Graven 
vanEgmond  en  Manfveld,  om  te  toonen  waar  uit  de 
fwarigheden  binnen  Valencijn  ontftaan  waren,  met 
verfoek  dat  fy  het  verderf  van  die  Stad  wilden  weeren 
en  voorkomen;  p.  141  (99)  antwoorden  die  van  de 
Gereformeerde  Religie  op  haar  verfoek  om  hulpe. 
p.  145  (101)  houden  bedektelijk  tot  Antwerpen  een 
raadspleginge  om  te  overleggen  wat  haar  in  dien  geva- 
relijken  toeftant  te  doen  ftont,  enbeHuiten  eindelijk 
noch  een  Requeft  aan  de  Gouvernante  over  te  geven  ; 
p.  149(105)  vallen  veele  af  ;p.  15 1  (106)  durven  haar 
niet  vertrouwen  op  het  pardon  van  Alba.  b.  4.p.  249 
(178) 

Edelen  (veele)  doen  den  nieuwen  Eed  door  de  Gouver- 
nante voorgeftelt.  b»  3 .  p.  148(1 04) 

Edelen  (Vriefiè)  dieweltotfeventig  toe  in  het  verbond 
waren,  trekken  meeft  alle  uit  het  land ,  alfo  fy  niet  meer 
als  drie  weeken  vry  geleide  konden  verkrijgen,  b.  3. 
p.  146(103) 

Edelen  willende  haar  met  de  vlucht  falveren  worden  door 

haare  Schipper  verraden,  gevangen  en  na  het  Kafteel 
van  Stavoren  gevoert.  b.  3 .  p.  1 69  ( 1 1 9) 

Edelen  in  Engeland ,  onder  pretext  van  de  Bulle  des  Paus 

tegensde  Koninginne  eenige  oproer  meinende  te  ver- 
wekken, worden    daar  over   geftraft.     b.  j-.p.  271 

('95) 

Edelen  van  Holland  dragen  confent  tot  den  tienden  pen- 
ning eer  de  andere  Hollandfe  Steden  daar  in  geconfen- 

teert  hadden;  b.  f.p.  186  (206)  moeten  felfs  in  per- 
foon  verfchijnenin  de  vergaderinge  van  de  Staten  van 
Holland ,  fonder  iemand  procuratie  te  mogen  geeven  ; 
b.  6.  p.  404  (249,)  klagen  over  de  moetwilligheid  der 
Soldaten  ten  platten  lande ,  aan  de  Staten  en  Prince  van 
Oranjen,  en  verfoeken  dat  daar  in  moehte  voorden 
worden  ;  krijgen  laft  om  daar  in  te  voortien  j  b.7.p.493 

(14)  leveren  een  doleantie  over  aan  den  Prince  van  O- 
ranjen  tegens  het  quaad  voornemen  der  Steden  van 
Holland  ;p,  571  (70)  committeren  eenige  om  met  den 
Prince  (van  Oranjen  te  adviferen  wegens  het  verfoek 
van  afliftentie  by  vreemde  Potentaten  fonder  de  landen 
van  den  Coning  te  fepareren  ;  b.  8.  p.  641  (18)  maken 
een  Unie  met  de  Ridderfchap  en  Steden  waar  in  de 
Hooge  Overigheid  aan  den  Prince  van  Oranjen  wordt 

opgedragen;  p. 641(118)  worden  befchreven om  te 
beraatflagen  over  den  handel  met  Vrankrijk.   b.  19. 
p.  480  (22)  refol  veren  op  dien  handel;  p-495  (3  2)  ver- 

foeken en  verkrijgen  Oftroy  en  Privilegie  in  conformi- 
te  van  de  Privilegiën  van  veele  Steden  in  Holland,  aan- 

gaande Breuken  en  delicten,  b.  30^.679(8) 
Edelen  prefenteren  de  faak  van  Lumei  in  Juftitiete  termi- neren.  b-  6.  p.  430  (3 15) 

Edelen  van  Braband  doen  een  pra?fentatie  op  het  verfoek 
van  den  Groot  Commandeur ,  mits  dat  de  Steden  con- 
fenteren  en  anders  niet ;  b.  7. p.  573  (71)  antwoorden 
op  het  verfoek  der  Colonellen  tot  Antwerpen,  enz, 
wegens  de  Religions  Vreede.b.  1  2.  p.974  (41)  confor- 

meren haar  in  dat  ftuk  met  de  opinie  der  Prelaten, 

ibid. 
Edelen  fecr  jalours  op  den  Prince  van  Oranjen  Haan  voor 

om  den  Éerts- Hertog  Matthias  tot  Gouverneur  te 
verfoeken  en  brengen  fulks  te  weege.   b,  n.  p.  898 
0°4) 

Edelen  in  Vriefland  geven  een  remonftrantie  over  aan 
Willem  van  Naflau  en  kingen  over  de  Regeringe.  b.18. 
p.423  (48) 

Edelen  fchrijven  aan  de  Staten  van  Holland  totafweerin- 
geder  blamedieden  Heer  Treilong  wierdt  na  gedre- ven, b.  20.  p.  594(30) 

Edelen  van  Uitrecht  weigeren  het  rapport  van  Deventer 
te  hooren  buiten  tegenwoordigheid  van  heteerfteLid 
derStaten;  b.  21. p.  775  (69)  antwoorden  op  de  pre- 

fatie van  de  Wethouders  en  leveren  een  contra  piefen- 
tatie  over  aan  denGrave  vanMeurs.  b.  22.  p.  863  (8) 

Edelen  (fommige)  van  Uitrecht  geven  een  remonftran- 
tie over  aan  Lycefter;  b.23.  p. 64(43)  wordendoor 

het  bevel  van  Deventer  gevangen  en  dat  van  Lycefter 

ontflagcn;  p.  67  (4$-)   fchrijven  aan  den  Grave  van 

Nieu- 



van  Perfoncn 

Nieuwenaar  en  Penden  een  proteftatie  aan  den  fel  ven p.  144(100) 
Edelen  (dolerende)  van  Uitrecht  leveren  twee  gefchrif- ten  over  aan  den  Grave  van  Meurs,  waar  in  Tv  verhalen 

de  redenen  van  alle  de  gerefene  verfchillen }  b.  i4.p  168 
(14)  ennocheende.de;  p.  171(19)  fchrijveneenen andermaal  aan  den  Grave  en  de  nevens  hem  geftelde 
commiuanflen.p.  174(19)  leveren  een  Requeft  over 
aan  de  Staten  Generaal;  p.297  (108)  worden  geci- 
teert  voor  het  Hof  van  Uitrecht,  weigeren  te  compa- 

reren en  geven  procuratie  om  haare  faak  te  vervoleen. 

Edmond  (Colonel)  fchrijft  aan  Oldenbarneveld  uit  Often- de.  b.  37.  p.  616(25) 
Edmundus  Burgonius  wordt  als  een  toeftemmer  van  de 

dood  van  Hennc  de  Derde ,  ter  dood  veroordeelt.b.  1;. 
p-5i7(ï8) 

Edfard  Grave  van  Ooft-Vrieftand  fend  aan  de  Staten  Ge- 
neraal om  de  Eems  vry  te  hebben ;  b.  18.  p.  426  (50)  en aan  verfcheidene  Vorften  om  over  die  van  Holland  en 

Zeeland  te-klagen,  en  draagt  fichfeer  partijdig  ;b  20. p.  562  (6)  doedt  eenige  Schepen  toeruften  om  de  Sche- 
pen der  Staten  van  den  Eems  te  verdrijven  ;  b  21  p.6o4 

(11)  accordeert  met  den  Gefant  van  Lycefter  over  de 
ontftane  queftien;  p.  695  (12J  fterkt  fich  tegens  die van  Embden,  fchat  de  Onderfaten  ten  platten  lande ichrijft  aan  die  van  de  Stad ,  fend  na  de  Keifer  •  wordt 
op  des  felfs  antwoord  trotfer;  dreigt  de  Stad  gewel- 

dig; fendt  een  Notaris  om  te  vragen  waarom  die  van 
Embden  haar  Stad  befeten  gefterkt  hadden ,  krijgt  ant- 

woord ,  fendt  fijnen  Cancelier  aan  de  Staten.  b.22.p.58 
(44)  befchuldigt  die  van  Embden  van  rebellie,  ver- 
ioekt  afliftentie  tegen  de  felve  j  p-59(45)  accordeert 
met  de  Stad  door  tuiTchen  fprekinge  der  Staten-  p  60 
(41)  fterft.  b.  36.  p.  527  (17) 

Eduard  Chefter  draagt  fich  vromelijk  binnen  de  Goudfe 
Sluis ,  wordt  gedwongen  de  felve  te  verlaten  en  vlucht, 
b.  7.  p.  504  (22) 

Eduard  de  Caftro  verfoekt  van  de  Staten  afliftentie  voor 
DonAntonio.  b.  17.  p.  322(22.) 

Eduard  vanGiftelftrooit  een  valfch  gerucht  binnen  het 
belegerde  Antwerpen ,  waar  door  een  groote  beroerte 
ontftaat.  b.  20.  p.  605  (40) 

Eduard  Stafford ,  Gefant  van  Elifabeth  tot  Parijs,  weigert 
genereufelijk  de  Sauvegarde  hem  door  Guife  toegefon- 
den,  en  vaart  den  Heer  van  Brifak  dapper  in  den  baard, 
b.  24.  p.  272(89) 

Eduard  Norrits  daagt  den  Grave  van  Hohenlouit.  b.  2.1. 
P»  787  (77)  wordt  daar  over  by  Lycefter  ontboden  , 
komtniet,  maar  fend  een  Brief  aan  hem.  p.  787(77) 
verovert  Blankenberg  ftormenderhand.  b.  28.  p.  554 
(19)  doedt  binnen  Oftende  veele  dingen  op  fijn  eigene 
audoriteit  fonder  kennifie  der  Staten,  komt  daarover 
in  mifnoegen.  b.  28^-586  (45)  wordt  in  Engeland 
ontboden,  krijgt  een  fcherpe  reprimende ,  komt  door 
interceflle  van  Vrienden  wederom ,  doedt  fchoone  be- 

loften en  bedankt  Oldenbarnevelt  voor  fijne  gedane 
moeite,  p.  587  (46)  fchrijft  aan  den  Raad  van  State 
en  Koninginne  van  Engeland  van  het  voornemen  der 
vyanden  om  Oftende  te  belegeren,  b.  20.  P'  695 
(18) 

Eduard  Brouk  Sergeant  Major  van  de  Engelfe  voor 
Groeningen,  fterft  van  fijn  quetfure.  b.  31.  p.  809 
(26) 

Eduard  Joms  genomen  door  door  de  Galeyen  van  Spinola 
heeft  een  byfbndere  refcontre  en  ontkomt  met  fijn 
Schip  op  een  wonderlijke  wijfe.  b.  37.  p.  649  (39) 

Eduardus  Fortunatus  houdt  correfpondentie  met  Lyj 
cefter  en  pok  hem  een  deel  gelds  af.    b.  21.  p-779 

Eekelo  (Soldaat)  komt  fwemmen  binnen  Sluis  en  brengt 
Brieven  van  Lycefter ;  b.  23 .  p.  6  (4)  vertrekt  weder- 

om om  aan  Ruflel  en  Norrits  de  gelegentheid  van  de 
Stad  bekent  te  maken ;  p-7(5)  komt  voor  de  tweede 
maal  binnen  Sluis  met  Brieven,  p.  16  ( 1 1 ) 

Eendracht  onder  de  Regeringe  der  Staten,  mindert,  b.  23. 
P-34(23) 

Egger  (Schots  Kapitein)  wordt  afgedankt  door  de  Sta- 
ten en  waarom,  b.ji-p.  782  (5)  accordeert  weder- 

en Saken. 

p8e2roO(45g)ef<'',,0ten  in  de  ******  voor  I  Iu!ft.b.  3  3 . Egmond  (Grave  van)  behaalt  groote  eer  en  isde  voor- naam te  uitvoerder van  den  llag  by  S  Qui  t^n    b  , 
P- 16  (u)  krijgt  laft  om  de  fraSegSaan  ve  ' gadert  een  treftehjk  Leger,  konu  te  fdd^»  16  (12) en  omtrent  Gre velingen ,  fchermutfelt  met  d  •  I  'ra.  «V vervolgt  en  fiaat  de  fel  ve,  verkrijgt  daar  door  veel  gr£ te  eer  maar  haalt  met  een  den  afgunft  en  haat  van  A I- baopfimhals.ibid.  wordt  in  Vranknjk gefonden  om 
Ilabella  des  Coniiigs  Dochter  te  ondertrouwen  '  p.  ïg 13)  is  Gouverneur  van  Vlaanderen  en  Arthois;  p.  22 (16  flaat  de  waarfchouwinge  door  een  Spaans  Heer aan  hem  gedaan  in  de  wind,  fpreekt  door  raad  vanO- ranjen  nader  met  den  fel  ven  Heer,  en  hoort  dat  men  ten Hoorbeflotenhadde,  om  die  alle,  diehetRequefl 
tot  vertrek  der  Spanjaarden ,  getekent  hadden,  te  doen fterven.ibid  fchrijft  aan  denConing  wegens  het  mif- 

noegen van  het  meefte  gedeelte  des  volks  over  de  au- toriteit van  Granvelle.  p.  28(20)  doedt  een  fchnrtc- 
lijke  vertoninge  aan  de  Gouvernante  co  onthoudt  licb 
uit  den  Raad  van  State;  p.  29(21)  wordt  na  Span  jen gefonden ,  vertoont  aan  den  Coning  de  fwarigheder» der  Nederlanden.  p.ai(22)  krijgt  vatte  toefégginge 
van  redres  en  komt  wederom ;  ibid.  is  fcer  geftoort  op denConing  die,  tegens  dé  toefegcinge  aan  hem  ge- 

daan ,  belaft  hadde  alle  de  gevangene  Wederdoperen te  doden;  ibid.  wendt  groote  naarftigheid  aan  om  d» 
gerefene  onruften  in  Vlaanderen  te  (tillen,  doedt  eenige 
fti-affen  en  foekt  andere  met  foetigheid  af  te  trekken waar  door  hy  ten  wederfijden  in  opfpraak  komt.  b.  2 
p.  81  (ï7)  maakt  in  Vlaanderen  verfcheidene  accoor- den  met  die  van  de  Religie ,  en  brengt  lbo  veel  te  weeg 
dat  de  Predicatien  buiten  de  Steden  wierden  gehouden! 
en  de  Catholijke  Godsdienft  herftelt  wordt  ;  p.  S0S 

(76)  neemt  aan  met  de  Gouvernante  te  fpre'kenover de  Brieven  van  Francifcod'AIava  aan  haar  gefchreven rakende  de  perfoonen  van  hem ,  Oranjen  en  Hoorn  - 
p.  109  (77)  doedt  fijn  beft  om  de  Predicatien  in  Vlaan- 

deren te  beletten ,  verftoort  de  felve ,  befwaart  Pope- 
ringen  met  Guarnifoen  ,  fiaat  eenige  Gereformeerde 
omtrent  Geraards  Bergen ,  laat  fommige  der  fel  ver  op- 

hangen, fommigegeefelen,  en  verjaagt  veel  volks  uü 
het  land.  b.  3.  p.  145  (102)  doedt  den  nieuwen  eed  by de  Gouvernante  voorgeftelt.  p.  147(104)  en  de  Gere- 

formeerde in  Vlaanderen  ftraffelijk  vervolgen;  p.  163 

(115)  heet  Alba  welkom  en  hoort  een  vremde'taal  van hem.  b-4.p.  182(129)  levert  eenRequeft  over  aan 
Alba  voor  die  van  Gent ,  verfoekende  dat  fy  haar  a&e- 
nomene  Stads  Sleutelen  mochten  wederom  hebben  5 
p.  184(131)  komt  te  BrufTel,  wordt  door  Alba  met 
een  groot  famblant  onthaalt  om  hem  geen  achterdocht 
te  geven  •  ibid.  en ,  uic  den  Rand  gaande  en  nergens minder  om  denkende,  door  laft  van  Alba  gevangen 
genomen,  p.  1 85  ( 1 2 1)  van  BrulTbl  na  het  Kalteel  van 
Gentgevoert;  p.  188(134)  indegevar.genifieonder- 
vraagt ,  en  niet  tegenftaande  fijne  proteftatie,  gedwon- 

gen te  antwoorden,  p.  190(135)  van  Gent  wederom 
na  Bruflel  gebracht  en  veroordeelt,  p.  238(1-0  leeft 
de  fententiefijnes  doods,  bereidt  fich,  fchrijft  aan  fijn 
Vrouwe ,  Duc  d' Alba  en  den  Coning ,  wordt  ontkopt. 
p.  229(170)  fijn  leven,  hoedanigheid,  ibid. 

Egmond  (Philips  van)  Sone  van  den  Grave  van  Egmond 
verfekert  Lier  voor  de  Staten  Generaal ;  b.  il.p.  856 
(274)  heeft  een  aanfiag  om  BrufTel  te  vermeeiteren 
voor  den  Coning,  maar  miilukt.  b.  15.  p.  66  (113) 
wordt  gevangen  binnen  Nieuhovcn  ;  b.  14.  p.  i->$ 
(191)  gewiffelt  tegens  la  Nove.  b.  2o.p.6i9(5o) 

Egmond  ,  Sone  van  den  Grave  van  Egmond,  fchuldig  aan 
den  aanflag  op  het  leven  van  Anjouenden  Prince  van 
Oranjen  ,  en  wordt  gevangen  en  fijn  fchuld  vergeven- 
b- I7P-33'  (30) 

Egmond  (1'Ammorael  van)  Sone  van  den  Grave  van  tg- 
mond  verfoekt  van  de  Staten  van  Holland  hand!  iel-.  I 
ge  van  de  heerlijkheid  en  aocderen  van  Egmond  ,  ver- 
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krijgt  de  fuivere  inkomfte  van  de  felve  onder  f'ekere 
conditien  -,  b.  \i,  p.  ui  (97)  vertrekt  na  Vrankrijk. 
b.  34.  p.  ,18(18) 

Egmond  (Dorp  van)  verbrand  door  de  Spanjaardefa.b.  6. 
P-44S  (3*7) 

Ekko  Ifai  wordt  gemaakt  Raad  in  het  Hof  van  Vriefland 
door  Graaf  Jooft  van  Schouwenburg,  b.6.  p.384  (179) 

Eigenbaat  doedt veel quaads  aan  de  gemeenefake  j  b.  6. 
p.  4$i(z3z)  (telt  veeleen  treffelijke  aanflagen te loor. 
b.  10.  p.  598(34) 

Eigen  Erfden  zijn  een  Lid  van  de  Staten  van  Vriefland. 
b.  ?.p.  166  (191) 

Eindhoven  ingenomen  door  de  Statife  en  wederom  ver- 
overt door  de  Spanjaarden  ,•  b.  16.  p.  286  (43)  ander- 
maal genomen  voor  de  Staten  door  Bonnivet ;  b.  17. 

P*  3  39(35)  belegert  door  en  overgegeven  aan  Mans- 
veld.  b.  18.  p.  366(7) 

Elbert  Dels  wordt  door  die  van  Groeningen  gecommit- 
teert  om  met  fijn  Excellentie  Maurits  te  accorderen. 
b.3i.p.8jz(4)) 

ElbertusLeoninus  komt  by  den  Prince  van  Oranjenom 
de  afgebrokene  Vredehandelinge  te  hervatten,  b.  7. 

p.  585  (79)fie,  Leoninus. 
Eleéto  der  Spanjaarden  binnen  Uitrecht ,  wordt  by  nacht 

van  fijn  bedde  gehaalt,  ondervraagt,  fchuldig  bevon- 
den, geworgt  en  voorliet  Stadhuis  gelegt.  b.  6.  p.  366 

(166) 
Eliasde  Lion  verrafcht  en  neemt  het  Kafteel  van  Wouw 

voor  de  Staten,  b.  n.  p.  855  (274) 
Elifabeth  wordt  Coninginne  van  Engelandt  en  maakt 

Vreede  met  Vrankrijk.  b.  1 .  p.  1 7  ( 1 3 )  laat  den  Gere- 
formeerden de  exercitie  van  hare  Religie  toe  in  de  Ne- 

derduitfe  en  France  Talen.  b.  5-p.  Z67  (192.)  wordt 
doorPiusde  Vijfde  inden  ban  gedaan ;  p.  271  (195) 
ilelt  ordre  tegens  de  Bulle  van  den  Paus ;  ibid.  raakt  in 

groote  moeite  met  Ducd' Alba,  doedtby  retorfie  de 
Spanjaarden  in  Engeland  gevangen  neemen ,  der  felver 
goederen  arrefteren  en  laat  daar  van  een  proclamatie 
uitgaan,  p.  Z7z(i96)  fend  een  Ambafladeur  aan  den 
Koning  van  Spanjen ,  klaagt  over  het  ongelijk  haar 
door  Alba  aangedaan  ,  prefenteert  het  geld  dat  in  En- 

geland aangehouden  was  weder  te  geven  en  wil  geen 
oorfaak  van  vyandfchap  verwekken,  p.  176  ( 190) doedt 
op  het  verfoek  van  Alba  alle  de  Nederlandfe  fchepen 
vertrekken  en  dat  wel  fcherpelijk;  b.  6.  p.  36c  (2.6$) 
vind  fwarigheid  om  de  Souverainiteit  van  Holland  en 
Zeeland  aan  te  neemen,  geeft  den  Gefanten  goede  hoo- 
pe,  en  ftaat  toe  dat  fy  voor  haar  geld  haar  mochten 
voorfien  van  ammonitie  van  oorloge,  b.  8.  p.66i  (133) 
antwoordt  den  Heer  van  Champigny  op  fijn  voorftel. 
abid.  en  beducht  zijnde  dat  die  van  Holland  en  Zeeland 
wel  na  Vrankrijk  mochten  gaan>  geeft  fy  om  fulks 
voor  te  komen  de  Gefanten  met  een  goede  hope  af- 

fcheid.  p.  66z  '(*33)  fchrijft  aan  den  Prince  van Oranjen  en  Staten  van  Holland  en  Zeeland,  b.  9. 
p.  667  (137)  fendt  na  Middelburg  aan  den  Prince  van 
Oranjen  om  het  mifverftand  tufichen  de  Engelfe  en 
Zeeuwen  wegens  het  arrefteren  en  nemen  van  eenige 
fchepen  te  wederfijds  weg  te  nemen,  p.  691  (154)  vind 
feer  vremt  de  verkiefinge  van  Mathias  tot  Gouverneur 
Generaal,  p.  899(304)  correfpondeert  met  de  Staten 
Generaal,  wil  dat  de  felve  alle  handel  met  Vrankrijk 
zullen  laten  varen,  belooft  haar  affiftentie,fendt  aan  den 
Coning  van  Spanjen  en  fpreekt  voor  de  Nederlanden. 
p.  900  (305)  geeft  geld  aan  de  Staten  ,  waar  voor  haar 
eenige  Steden  verbinden,  p.  9oz(3o6)  fend  aan  den 
Prince  van  Oranjen  op  de  klachte  van  Don  Jan  en  ver- 

maant hem  de  pacificatie  van  Gent  te  onderhouden  , 
felf  met  bedreiginge»  p.  903  (307)  fendt  aan  Don  Jan 
en  Staten  Generaal  om  een  ftilftant  van  wapenen  te  be- 

vorderen, p.  932.  refolvert  geen  volk  uit  haar  land  te 
fenden ,  maar  de  Staten  op  een  andere  wijfe  byftant  te 
doen.  p.  949.  houdt  feer  fufpedt  den  handel  met  de 
Francen  en  fchrijft  daar  over  aan  den  Coning  van 
Vrankrijk,  en  fendt  aan  de  Staten  Generaal  om  fulks 

te  beletten,  p.  975.  is  t'onvreden  over  den  handel  van 
Caiimir  en  desfelfs  vertrek  na  Gent.  b.  13.  p.  13  (75) 
fendt  Daniel  Rogers  aan  den  felven.  ibid.  verontfchul- 
digt  baar  by  den  Eerts- Hertog  en  Prince  van  Oranjen. 

ibid.  doedt  een  Placcaat  publiceren  tot  geruftheid  van 
haar  Rijk.fb.  1  5 .  p.  2 1 3  (2 1 9 )  neemt  quali  jk  het  breed 
overfchrijven  van  Aldegonde  aangaande  haar  Hou- 
welijk  met  Anjou.  b.  17.  p.  Z95  (z)  doedt  uitgeleide 
aan  Anjou  tot  Cambridge.  p.  z96(z)  raadt  de  Staten 
wederom  met  Anjou  te  verfoenen.  p-  3  5  f  (  Z46)  fchrijfc 
ten  dien  einde  aan  de  felve.  b.  18.  p.  369(11)  beloofe 
den  handel  met  Vrankrijk  te  bevorderen,  b.  19.  p.  4.70 
(15)  anwoord  op  de  propofitie  van  Grijfe  en  Ortel. 
p.  487  (z6)  fend  Davidfon  aan  de  Staten  en  bied  de  fel- 

ve alle  hulpe  aan,  p.  5  09  (4  z)  fchrijft  verfcheidene  Brie- 
ven in  faveur  van  Treflong.  p.  578(18)  fchrijft  aan  de 

belegerde  binnen  Antwerpen  en  belooft  haar  te  zullen 
ontfetten.  p.6o8(4z)  antwoord  op  de  propofitie  van 
de  Gedeputeerde  der  Staten,  p.  636  (64)  doedt  de 
Spaanfe  Schepen  in  Engeland  arrefteren.  p.  636  (64) 
maakt  een  provifioneefaccoord  met  de  Gefanten  der 

Staten,  p.  637 (65)  is  niet  van  meinioge  om  de  Sou- 

verainiteit en  perpetuele  protectie  der  "Landen  aan  te nemen  maar  wel  om  de  felve  byftand  te  doen.  p.639 
(66)  antwoord  op  de  tweede  propofitie  van  de  Gefan- 
tenderStaten.  p.  640(67)  maakt  een  Tradaat  met  de 
felve  om  de  Landen  te  aflïfteren.  p.  641  (68)  antwoord 
op  derde  propofitie  van  de  Gefanten  der  Staten,  p.644 
(70)  fchrijft  twee  Brieven  aan  de  Staten  Generaal. 
p.  645  (71)  antwoord  aan  die  van  Hamburg  op  haar 
verfoek.  p.  65-2  (76)  geeft  een  verklaringe  uit  waar- 

om fy  de  befcherminge  der  Nederlanden  heeft  aange- 
nomen, p.  667  (87)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Uitrecht. 

p.  67 1  (9 1)  is  niet  wel  te  vreden  dat  de  Staten  fo  groot 
een  gefag  aan  Lycefter  hadden  opgedragen,  b.2 1  .p.697 
(14)  verbied  Lycefter  geen  meerder  autoriteit  aan  te 
nemen  dan  in  het  Contract  begrepen  was.  p.  698  (14) 
neemt  contentement  in  de  antwoord  derStaten  over  die 
faak.ibid.rufteenVlootuittegensdeSpanjaarden.p.716 
(z8)  hoort  de  propofitie  van  de  Gefanten  der  Staten 
en  antwoord  aan  de  felve  feerfcherp.    b.  zz.  p.  873a 
(15)  verfoekt  iooolaften  Rogge  van  de  Staten  welk 
beleefdelijk  afgeflagen  wordt.  p.  893^9)  fchrijft  een 
en  andermaal  aan  Sonoy.  p.  901  (36)  ftelt  Rechters 
tot  het  examineren  van  Maria  Stuart.  p.  934(58)  kan 
niet  refolveren  tot  de  dood  van  Maria.  p.  936  (59)  ad- 
vifeert  daarover  met  verfcheidene  perfoonen.  p. 936- 
(59)  beveiligt  de  fententie.p.  9  38  (61)  tekent  de  con- 

firmatie, p.  939  (6z)  klaagt  aan  Ortel  over  vele  din- 
gen, p.  942  (64)  antwoord  op  de  Oratie  der  Gefanten, 

en  op  den  Brief  aan  Lyceftefter  gefchreven.  p.  949  (69) 
fchrijft  door  Rattaller  en  Modet  aan  de  Wethouders 

van  Uitrecht,  p.  953  (73)  fend  Bukhorft  als  Ambaf- 
fadeur  aan  de  Staten,  p.  956  (74)  en  trooft- brie- 

ven aan  die  van  Sluis.  b.  23.  p.  9  (6)  fchrijft  aan  de 
Staten  van  Vrieflandt.  p.  45  (30)  fchrijft  aan  So- 

noy. p.  59  (39)  belaft  aan  Lycefter  het  Gouver- nement der  Nederlanden  te  refigneren.  b.  24.  p.  1 5  3  (4.) 
fchrijft  aan  Herbert  om  een  volkomene  refolutie  der 
Staten  te  hebben  op  hare  voorftellinge  van  de  Vrede- 

handel, ibid.  geeft  gehoor  aan  de  Gefanten  der  Staten 

en  levert  aan  de  felve  een  Memorie  over.  p.  15-6  (6) 
fchrijft  aan  de  Staten  Generaal  en  klaagt  over  der  fel- 

ver ondankbaarheid.  p.i58(7)  fchrijft  aan  Willugby 
om  de  twift  tufichen  Sonoy  en  de  Staten  by  te  leggen, 

p.  201(39)  antwoord  op  de  Memorie  door  deHee- 
ren  Lofen  en  Cafenbrood  aan  haar  overgegeven ,  en 
neemt  feer  qualij  k  de  proceduren  tegens  Sonoy.  p.  20  j 
(40)  fchrijft  daar  over  aan  Willugby.  p.  212(46)  en 
aan  Maurits.  ibid.  doedt  Sonoy  en  andere  ontflaan  van 
den  Eed  aan  Lycefter  gedaan ,  fendt  de  Acte  van  de  re- 
fignatievan  des  felfs  Gouvernement  over  en  doedt  die 
door  Killegrei  aan  den  Staten  ter  hand  ftellen.  p.  221 

(55)  fchrijft  aan  de  Wethouders  en  Kapiteinen  van 
ter  Veere.  p.  235  (63)  geeft  gehoor  aan  de  Gedepu- 

teerde der  Nederlandfe  Kerken,  p.  260(81)  en  komt 
metdefelve  in  gefprek.  p.  262(83)  recommandeert: 
de  fake  van  Sonoy  aan  de  Staten,  p.  284  (98)  fchrijfc 
andermaal  en  dat  met  ernft  in  faveur  van  Sonoy.  p.  287 
(100)  doedt  haar  uiterfte  devoir  om  deoneenigheden 
in  de  Nederlanden  by  te  leggen  en  fchrijft  daar  over 
aan  Willugby ,  Ruflel ,  Killegrey ,  Staten  en  andere , 
waar  door  veele  muiterijen  ophouden,  p.  291  (104) fchrijfc 



fchrijft  aan  de  muiteneerders  te  Geertruidenberg.p.29 3 
(105)  wordt  door  de  Pans  in  den  ban  gedaan,  b.  25 
P-  315(3)  wordt  gewaarfchouwt  van  den  toeloop  der 
Spaanfe  Vloot,  trekt  lich,  voor  ingenomen  door  den 
Vredehandel  des  weinig  aan,  raakt  uit  den  dut,  en  be- 

reidt haar  tot  tèggnweer.  p-j2o  (7)  verwittigt  den 
Staten  van  het  voornemen  van  Parma  om  Bergen  op 
Soom  te  belegeren,  p.  338(20)  fchrijft  aan  de  Wet- 
hoaciers  van  Uitrecht  en  klaagt  over  de  veranderinge 
aldaar  voorgevallen,  p.  349(28)  fchrijft  in  faveur  van 
Deventer  aan  den  Grave  van  Meurs.  p.  354(32)  geeft 
audiëntie  aan  de  Heer  Voogt ,  vindt  niet  goedt  des  felft 
vertrek  na  Schotland ,  fchrijft  felve  aan  de  Coning  Ja- 
cobus  wegens  de  pretenfien  van  Stuart  en  de  gedreigde 
reprefalien.  p.  377(48)  neemt  quahjk  de  belegeringe 
van  Geertruidenberg  door  fijn  Excellentie  Maurits. 
b.  26.  p.  505  (6)  antwoord  fijn  Excellentie  op  den 
Brief  over  die  gelegentheid  aan  haar  gefchreven.  p.  406 
(7)  geeft  een  verklaringe  uit  waarom  hare  fchepen 
genootfaakt  zijn  geweeft  om  de  fchepen  der  Hanle 
Steden  voor  Liflabon  te  nemen.  p.  439  (28)  fchrijft 
aan  Bodley  om  by  de  Staten  te  vernemen  om  wat  rede- 

nen fy  Willugby  in  het  Placcaat  tegens  de  Bergverko- 
pers  fo  beledigt  hadden,  p.  448(34)  afiïfteert  Henric 
de  Vierde  met  een  grote  fomme  gelds-p  477  (54)  geeft 
den  Nederlandfen  Gefanten  verlof  om  te  vertrekken, 

p.  484(58)  geeft  audiëntie  aan  de  Gefanten  van  Hen- 
ric de  Vierde  en  belooft  haar  afliftentie.  b.  28.  p-  547 

(14)  verbiedt  by  Placcaat  den  handel  met  de  rebellen 
van  Vrankrijk.  p.  5^4(19)  verlbekt  van  de  Staten  5000 
Engelfe  om  den  Coning  van  Vrankrijk  te  aflifteren. 
p.  555  (20)  is  feer  verblijd  over  de  veroveringe  van 
Zutphen  en  Deventer,  p.  567  (30)  verftaat  niet  dat 
Henric  de  Vierde  met  de  Ligeursflaan  fal.  p.  587(46) 
ontbiet  Efiex  om  onderrichtinge  van  de  Franfe  faken  te 
ihebben.  ibid.  houdt  de  aangebodene  Vredehandelinge 
door  den  Keifer  voor  enkel  bedrog,  b.  3 1  •  p.  589  (48) 
is  feer  jaloers  over  de  afliftentie  die  de  Staten  deden  aan 
Henric  de  Vierde  ,  fendt  Bodly  daar  over  na  defelve , 
en  doedt  haar  verfchoten  geld  en  toegefondene  militie 
wederom  eiffchen.  b.  3  2.  p.  3  7  (26)  eifcht  het  felve  an- 

dermaal door  Bodly  en  fchrijft  felve  heftig  aan  de  Sta- 
ten, p.  48  (36)  ftaat  af  van  haar  voornemen  en  verfoekt 

van  de  felve  afliftentie  van  fchepen.  b.3  3.  p.  148  (119) 
fchrijft  aan  de  Heer  van  Warmont.  p.  195(26)  laat 
een  Declaratie  uitgaan   van  hare  toeruftinge  tegens 

Spanjen.  b  33.  ̂ 207(35)  fchrijft  andermaal  aande 
Heer  van  Warmont  en  waar  over.  p.  135  (55)  fend 

Sidney  aan  Henric  de  Vierde,  en  wat  hy  aan  hem  doedt 
voorhouden  ,  excufeert  haar  van  dat  voorftel ,  p.  25 1 

(68)  geeft  gehoor  aan  de  Heer  Lancy.  p  2?i  fluit  een 
verbond  met  Vrankrijk  tegens  Spanjen.   p.  255  (71) 
fchrijft  fulks  over  aan  de  Staten  en  nodigt  haar  tot  de 

influitinge  in  het  felve.  p.  260(75)  fchrijft  aan  de  Sta- 
ten in  faveur  van  Caron.  b.  34  p-  3 16  ( 17)  Ratificeert 

het  Verbojid  met  de  Staten  en  fend  de  Ratificatie  met 

Caronover.  p.  317(18)  fchrijft  andermaal  aan  de  Sta- 
ten, ibid.  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt.p.  331(28)  ant- 

woord mondeling  op  de  propofitie  van  den  Poolfen 

Ambafladeur.  p.  350  (42)  en  van  de  Gefanten  van  De- 
nemarken, p  371(58)  fchrijft  aan  de  Staten  over  het 

goed  fucces  van  der  felver  wapenen.p. 379  (63)  fchrijft 
wederom  aan  de  Staten,   b.35.  p-4^  (3)  Reeft  ar- 
fcheid  aan  de  Gefanten  van  Vrankrijk.  p.41 5  (6)  maakt 

een  accoord  met  de  Staten  wegens  de  betalinge  van 

hare  verfchoten  penningen,  p.  475  (42 )  »s  mifnoegt  op 

de  Staten  om  dat  fy  volgens  het  gemeen  accóo.d  de 

eei fte  pay  van  hare  fchuld  niet  betaalden,  b.  36.  p.53 1 

(r2j  oeeft  een  Proclamatie  uit  wegens  haar  voorne- 

nemen'om  een  Ai  made  na  Yei  land  te  fenden.   b.  36. 

P  539  ( 19)  antwoord  op  het  fchrijven  van  
Albertus 

aangaande  de  Vrede,  p'584  (56)  fchrijft  aan  Eflex voor  fijn  vertrek  na  Yerland  en  waarlchouwt  hem 

voor  fijne  vyanden.  p.  37^-638(51)  houd  hem  voor 

fchuldig,  fenddeGravinne  vanNottingam  aan  hem, 

ondertekent  des felfs  vonnifie.  p,639(3i)  wordt  on- 
derricht van  fekermifverftandtuflchen  de  Staten,  kan 

die  meininge  niet  verfetten,. fchrijft daarover aande 
felve.  p.  665  (50) 

van  Pcrfoncn  en  Sakcri. Elifabetl 

a  van  NafTau  Bourbon  trouwt  inVnrkriiV  racf den  Hertog  vaoBonlkm.  b  11. p  ti74  7+) 
tiert  Vlie.  hop,  Kapitein  onder  den  Admiraal  L01 loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  roordenBrid b.  6^.365(165; 

^Hetgen  Donge  wordt  door  F.ntes  tot  Groenigen  gevan- gen, heeft eenigepampieren  by  haar  ,  waardoorden nandel  van  Rennenburg  met  Parma  ontdekt  wordi. D-  '4.pi67  (186) 

Emanuel  Philibert  Hertog  vanSavojen  wordt  Gouver- 
neurder Nederlanden,  ftaat  het  Gouvenxment  weder- 

om af  en  vertrekt,  b.  t.  p.  1(0  ontfange  den  Hertog 
van  Alba  op  fijne  reife  na  do  Nederlanden  vriendelijk , 
en  geeft  hem  op  de  begeerte  des  Konings  den  Inge- nieur Pacieco  mede.  b.  4 .  p.  1 8 1  ( 1 18 ) 

Emanuel  Andrada  houdt  heimelijk  verfland  in  Engeland 
en  foekt  uit  te  werken  dat  de  Coninginne  door  vergift 
mocht  omgebracht  worden,  b.  31. p  784.  (6j 

Emanuel  Louys  de  Tinoco  bewerkt  den  aanflag  op  bef 
leeven  van  Elifabeth,  wordt  uit  fnfpitie  gevangen, 
onderfocht,  komt  tot  bekentenilTe,  heeft  groot  leed- 
wefen ,  wordt  veroordeelt  en  omgebracht,  b. » 1  p.-8+ 

(6)  h  
'    r' Emanuel  Prince  van  Portugal  komt  in  den  Hang,  ver- 

foekt de  Princefie  Emilia  tenHouwelik,  trouwt  met 
de  felve  tegens  dank  van  Maurits  en  de  Staten;  b.  34 
p.  3ü  («)  krijgt  laft  om  uit  den  Haag  te  vertrekken 
na  Schiedam,  doedt  het,  p  313  (13)  moet  doorordre 
der  Staten  Nederland  ruimen ,  houdt  lich  daar  over 
qualik,  vertrekt,  ibid. 

EmarusCaftusprefenteert  en  levert  Diepen  aan  Henric  de Vierde,  b.  2.6.  p  466(47) 

Embden  een  toevlacht  der  ballingen  om  de  Religie-  b.  ■3. 
p.  147  (103)  in  vreefe  voor  belegeringe  door  Duc d'Alba.  b.  4.  p.  245  (17$) 

Embdenaars  weigeren  aan  Graaf  Lodewijk  van  Nafiaa 
om  aldaar  met  fijn  volk  fcheep  te  gaan ,  meer  uit  vree- 

fe voor  Duc  d'Alba  als  door  onwilligheid,  b.4  p.  1  jf 
(166)  verjagen  den  Grave  van  der  Mark  uit  haie  Stad. 
b.  f.p.  340(146) 

Emilia  van  Naflau  openbaart  het  verfoek  van  Emanuel 
Prince  van  Portugal  aan  haar  Broeder  Mauiits,  wil 
haar  niet  laten  raden ,  trouwt  hcimelik  met  hem.  b.  34. 
p.  311(13)  moet  uit  het  Hof  vertrekken,  p.  3  2.3.  is  fie- 
kelijk  ,  en  kan  volgens  haar  eigene  verklaringe  van  geen 
andere  Doctor  genefen  worden  als  haar  man  (13)  volgt 
haar  hooft  en  verwerpet  alle  raad ,  verlaat  haare  voor- 

deelenen trekt  weg.  p.  314. 
Emmery  van  Lier  neemt  Sucquet  gevangen  en  fend  hem, 

nevens  de  informaties  tegens  hem  genomen,  aan  fijn 
Excellentie  Maurits.  b.  16.  p.  47?  (4°)  iüteicipiect c 
eenige  Brieven  en  fend  de  felve  aan  Maurits;  b-  18. 
p.  $6  f  ( 29)  geeft  een  defenfie  uit  tegens  een  Boekje  van 
Aldegonde.  b.  36.  p.  589(60) 

Emmerik  overgegeven  aan  den  Admirand  van  Arragor, 

b.  35. p  491(55)  verrafcht en  verfekert door  Maurits; 
b.  36.  p.  561  (38)  wordt  door  de  Staten gereftitueert 
aan  den  Vorft  van  Cleef.  b.  37.  p.  648  ( 3  7) 

Engeland  verandert  opentlijk  de  Religie,    b.  1.  p.  ij 
(9) 

Engelbrecht  van  den  Sande  fchrijft  aan  Bofiu  dat  de  goe- 
deren der  gevangene  Burgers  binnen  Haarlem  aan  de 

Spanjaarden  waren  uitgedeelt.  b.tf.p.457    n6) 

Engelbrecht  Groote  verfoekt  aan  de  Staten  van  Hol- 
land inruiminge  van  Woerden  en  Liefvclt  ten  behoeve 

van  Henric  Julius  Hertog  van  Biur.fwijk.  b.  30.  p.  749 

Engelen  aan  Hohenlo  overgegeven-  b.  1 3 .  p.  9  v  - ) 
Engelfe  verlaten  Valkenburg ,  komen  voor  Leiden ,  ver- 

foeken  in  de  Stad  te  komen ,  worden  afgeilagen  ,  gaan 

over  aan  de  fijde  der  Spanjaarden,  raken  in  groot  ge- 
vaar ,  worden  van  haar  geweer  ontbloot  en  qualijk  gc- 

handelt;  ̂ 7.0.504(12)  binnen  de  Goutfe  Sluis  wee- 

ren haar  vromelijk,  maar  worden  gedwongen  de  fchan- 

fe  te  verlaten  „•  ibid.  leveren  Aalft  aan  Parma  ■  b.  1  b'. 

p.  40  3  (4  3 )  die  uit  Engeland  komen  ,  worden  gemon- 
ftert;  b.  10^.647(71)  in  groot  miftrouwcn  om  het 

overgeven  van  Deventer  en  de  Schanlen  \oo  Zut- 
phen <   b.  iz.p.88o(io)  lopen  met  menigte  over  na 
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dcnvyand;  p.  88 1.  vallen  in  Holland,hebben  wonder- 
lijke dingen  in  het  Hooft ,  krijgen  geld  ,  vertrekken  na 

het  Sticht  van  Uitrecht ,  bederven  de  Boeren ,  maar 

worden  van  de  fel  ve  dapper  geha  vent;  p.886  (15)  bin- 
tien Sluis  maken  gereetfchap  om  Bekaf  weder  in  te  nee- 

men,  worden  wederhouden»  b.  ïj.p.  5(3)  zijnfeer 
furieus  in  het  uitvallen,  p.  7(5)  muitineren  in  alle 
plaatfen  en  guarnifoenen  ;  b.  14.  p.  291  (103)  taften 
de  Spaanfe  Vloot  aan ,  neemen  een  van  de  Galeyen , 
b«  M-P-  311(8)  enden  Vice  Admiraal  meeft  verbrand 

zijnde ;  p.3  2.5  (9)  fendeneenige  Branders  op  de  Spaan- Ie  Vloot  af  en  doen  de  felve  met  onordre  vluchten , 

p.  3 24  ( 1  o)  neemen  den  Admiraal  van  de  Galeaflèn  en 

doen  den  Spanjaarden  grooteiciiade ;  ibid.  binnen  Ber- 
gen op  Soom  doen  een  uitval  ren  gevalle  van  den  Grave 

van  Noorthumberland  ;  p.  342(23) 
Enkhuifen  komt  in  quaad  vermoeden  by  den  Hertog  van 

Alba  ;  b  6.  p.  371(269)  vol  beroerte,  en  verlekert 
voor  den  Prince  van  Oranjen,  p.  372(270) 

Enkhuifers  foeken  middelen  om  de  Schepen  van  den  Ad- 
miraal Boshuifen  te  overvallen,  maar  worden  door 

den  goeden  raad  van  Jacob  Florifz  wederhouden  ;  b.  6 . 
p.  413(301)  zijn  zeer  verblijd  over  de  komltevanden 
Prince  van  Oranjen  ,  en  maken  in  hetkoudftevanden 

"Winter  binnen  de  ei  jd  van  17.  dagen  een  Bolwerk  vol- 
komen op.  p.  414(302) 

Emo ,  Soon  van  Edfard  Grave  van  Ooft- Vriefland,  accor- 
deert voor  fijn  Vader  door  tulTchenfprekinge  der  Sta- 

ten met  die  van  Embden ;  b.  32.  p.  60  (46)  word  felfs 
Graaf,  antwoord  den  Gefanten  der  Staten  trots ,  b.36. 

P*  557  (l7)  accordeert  met  de  Stad  door  tuflehenfpre- 
kinge  der  Staten  en  andere,  p.  538(18) 

Enfchede  belegert  en  gewonnen  door  Maurits.   b.  34. 
p.  362(51) 

Erafmus  Johannes  verwerpt  alle  Concilien  en  Boeken  der 
Oudvaderen.  b.  19.  p.  5 19  (49) 

Erafmus  van  Brederode  gequetft  op  de  Diemerdijk,wordt 

op  een  wonderlijke  wijfe  gereddet  van  de  dood.  b.6. 
p.  437(321) 

Erf-Raad  ingeftelt  tot  Uitrecht,  b.  19.  p.  461  (8) 

Erich  Hertog  van  Brunfwijk  krijgt  in  de  flag  van  S.  Quin- 

tij'n  den  Heer  van  S.  Andre  gevangen ,  levei  t  den  fel  ven 
aan  de  Koning  van  Spanjen,  die  Liefveld  en  Woerden 
daar  over  aan  hem  verpandt 3  b»  30.  p.749  (58 )  maakt 

eenigoorlogs  volk  vaardig  waar  door  eengrooteont- 
fteltenifie  in  de  Nederlanden  ontftaat ;  b.  1.  p-42(3o) 

werpt  alle  de  Schanfen ,  door  de  lbldaten  van  Brede- 
rode gemaakt ,  onder  de  voet ,  verderft  het  land-volk , 

komt  te  Vianen  ;  b.  3.  p.  169  j(  119)  doedt  Hoorn  en 
Enkhuifen  opeiflehen;  b.7.  p.  499(18)  Iterft.    b.  19. 
p.  507  (46) 

Erik  Dimmer  bepleit  de  fake  van  den  Hertog  van  Brunf- 
wijk over  de  beüttinge  van  Woerdenen  Liefveld,  b.30. 

p.  752(60) 
Erneftus  van  Beyeren  wordt  gekoren  tot  Keurvorft  van 

Ceulen ;  b.  19.  p.  361  (4)  en  tot  Biflchop  vanMun- fter.  b.  20.  p.  627  (57) 

Erneftus  van  Ooftenrijk  begeeft  fich  op  reis  en  trekt  na 

Nederland;  b. 31.P.781  (4)  komt  totBruflel;  ibid. 

vertoont  fijne  commifiie  als  Gouverneur  der  Nederlan- 

den ;  p.  782.  houdt  op  het  aanraden  van  Feria  en  d'I- varra  raad  ofmenMajenne  tot  Bruflèl  zalvaft  houden 
of  niet,  befluit  tot  het  laatfte;  p.855  (60)  geeft  laft 
om  Camerik  te  belegeren;  p.  877  (77)  vindt  den  eifch 
der  Malconten  onredelijk  en  geeft  ordreom  de  felve 

den  Prince  van  Bearn;  p.  8(4)  krijgt  tijdinge  van  het 
innemen  van  Hoey,  fielt  ordre  tot  de  wederverove- 
ringe;  fendt  Cordua  meteen  Leger  derwaarts  ;  ibid. 
wordt  krank ,  ontfangt  het  Sacrament  en  Oly  fel,  ver- 

klaart Fuentcs  voor  Gouverneur  na  fijn  dood,  flerft. P-  «2(7) 

Ernft  Grave  van  Manfveld.fie,  Manfveld. 
Ernft  Muller  vangt  eenige  Edelen  die  haar  met  de  vlucht meenden  te  fal veren.  b.  3.p.  169  ( 119) 

Ernft  Grave  van  Solms  wordt  gequetft  en  gevangen  in  den 
aanfiag  van  Philips  van  Naflauby  deLippe;  b.  32^.42 
(33)  Iterft  van  fijn  quetfure.  p.  45  (34) 

Ernft  Grave  van  Naflau  wordt  gevangen;  b.  32.  p.44 
(33 )  gerant foeneert  enontfiagen  ;  p.  129  (104)  trekt 
door  laft  van  Maurits  tegen  de  aankomende  vyanden 
by  Nieupoort,  wordt  overvallen  en  geflagen.  b.  37. p.6si  (40) 

Efcovedo  Secretaris  van  Don  Jan  trekt  uit  laft  van  den  fel- 
ven  na  de  Staten  Generaal  en  ftelt  daar  eenige  Articu- 
len  voor  om  het  vertrek  der  Spanjaarden  te  verhaaften  ; 
b.  10.  p.  803  (234)  handelt  binnen  Anwerpen  om  de 
Spanjaarden  te  doen  vertrekken  van  het  Kafteel  en 

brengt  iulks  te  weeg ;  p.  805-  (136)  fijn  geveinfde  han- 
delt komt  uit  door  fijne  afgeworpene  Brieven,  p.  8  27 

(152)  fchrijfc  aan  de  Staten  Generaal  wegens  het  doen 
vertrekken  der  Hoogduitfen  uit  Antwerpen,    p-  806 
(236)  handelt  geveinfdelijk  en  waarom •  ibid.  doedt 
groot  devoii  om  de  Spanjaarden  uit  het  land  te  doen 
vertrekken  en  Don  Jan  aan  het  Gouvernement  te  hel- 

pen; ibid.  handelt  met  den  Raad  van  Oorloge  over  het 
verkiefen  van  een  Hooft  om  de  Spanjaarden  uit  het 
land  re  geleiden,  p.807  (237)  trekt  door  ordre  van  Don 
Jan  by  de  Staten  Generaal ,  geeft  haar  fchoone  woor- 

den ,  en  maakt  door  defelve  dat  alle  archwaan  tegens 
Don  Jan  opgevat,  verdwijnt ,  trekt  na  Spanjen  *  p.  825 

(Mo) Efpruneaux  doedt  eenvoorftel  in  de  Staten  Generaal  om 
wederom  met   Anjou  te   verfoenen.     b.  18.  p.  392 
(27} 

Efpinoy  doedt  openinge  aan  Anjou  van  deaffairen  des lands.  b.  17.  p.  310(13) 

Efiex  (Grave  van )  gaat  als  vry  willig  mede  op  de  tocht  der 
Engelfe  tegens  Spanjen  ;  b.ió.  p.  434(25)  fijne  ver- 

richt inge  op  de  felve;  p.  456(26)  geeft  een  Declaratie 
uit  van  de  toei  uftinge  en  het  afvaardigen  van  een  Vloot 
Schepen  door  Elifabeth  tegens  Spanjen.  b.  3j.p.  206 
(35)  is  op  de  tocht  Veldheer  van  het  krijgsvolk ;  p.23  2 
(48)  fijne veirichtinge  op  defelve;  p.  233....  (48.....) 
laat  fich  onder  fekere  conditien  door  Boullon  den  tocht 

tegens  de  Spaanfe  afraden,  wordt  daar  in  voorgekomen 
door  fijne  partijen,  ontfangt  geldten  moef  fcheep; 
p.  253  (69)  is  Generaal  van  de  Vloot-,  p.  3  j  5  (30)  word 
overvallen  door  onweder,  komt  (eer befchadigt we- 

derom binnen;  ruft  fich  ten  andermaleuit ,  vertrekt, 
komt  op  de  Kuften  van  Spanjen ,  wat  hy  daar  verricht, 
p.  336(31)  keert  weder  na  huis,-  p. 337  (32)  wordt van  veele dingen befchuldigt;  b.  35-  p.  49/  (59)  geeft 
daar  over  een  Apologie  uit ;  (60)  fticht  verraderye  te- 

gen de  Coninginne-,  b-  37.  p.  225  (21)  verhaal  van  de 
felve   ,  wordt  gevangen,  p.  63  5  (18)  komt  tot  be- 
kentenifie ,  ibid.  wordt  veroordeelt  -}  p.63  7(z9)ont- 
halft.   p.638. 

E  verhard  van  Solms,  fie,  Solms. 
Everkitte  klampt  een  Spaans  Oorlog  fchip  aan  en  wint het.  b.6.  p.4}3(3i7) 

tot  reden  te  brengen  en  te  bedwingen  ;  p.  878  (78)  I  Evert  Henricfz  helpt  de  Antwerpfe  Vloot  aantallen  en 
ontneemt  Rutimer  fijne  Compagnie  en  doedt  Nicola 
Piata  onthoofden  en  waarom;  p. 890  (88)  wil  dat 
die  van  Arthois  en  Henegouwen  op  den  Brief  van  den 

Coning  vanVrankrijk  zuilen  antwoorden  na  haar  goed- 
dunken ;  p. 892  (89)  word  iiek,  befoigneert des  niet 

tegenftaande  over  alle  faken,  ontbiedt  veel  Edelen  en 
Prelaten  by  fich  ,  en  openbaart  aan  defelve  den  laft  die 

hyhadde,  om,  ware  het  mogelijk,  de  Vreede  te  tref- 
fen, recommandeert  die  faak  ten  hoogden;  b.  32  p.5 

(1)  fchrijft  aan  den  Raad  van Braband twee  Brieven, 
deneenen,  op  het  aanhouden  en  wederfendenvande 
Francen  in  Nederland  wonende ,  den  tweeden,  om  een 
ieder  te  waarfchouwen  voor  de  liftige  aanfiagen  van 

flaan.  b.  7.p.  495  (16) 

Evert  van  Ens  komt  te  Meppel  en  herbouwt  de  Kink- 
horft ;  b.  ij",  p.  210(217)  overvalt  Steenwijk  en  neemt het  in.  b.  17.  p.  336  C33) 

Evert  Ulgert  wordt  door  die  vai  Groeningen  gecom- 
mitreei  t  met  fijn  Excellentie  Maurits  te  handelen,  b.3  f. 
p.  832(43) 

E  wout  Arent  Gerritfz.  uitgeweken  uit  Leiden,  fchri  jft  aan 
die  van  Leiden  uit  Haarlem,  haar  radende  fich  op  te 
geven  en  met  den  Coning  te  verfoenen.  b.  7.  p.  jcj 

(m) 
EwoutProot  handelt  met  de  Staten  om  de  Brug  van  Par- 

ma  te ruineren.  b.  20.  p.  608(42) 

F.  Fa- 



van  Perfoncn  en  Saken.' F. 

FAma  (Heere  van)  neemt  Valencijn  en  verlaat  het fel ve  wederom,  b.  6.p.  }73  (z?^\ 
Famars  wordt  Gouverneur  van  Mechelen    b  14  n  „ 

(i9t)  levert  Mechelen  over  aan  Parma  met  aècoord 
b.  20.  p.606  (41)   fchrijft  aan  de  Gecommitteerde Staten  van  Holland  en  verf  bekt  om  geld  en  volk voor  Heufden.     b.  26.  p.  467  (48)   fchrijft  ander- maal  aan  fijn  Excellentie  Maurits  om  aififtentie  en 
krijgtfe.  p.  468  (48)  voorkomt  de  gedreigde  muiterve binnen  Heufden  ,  draagt  fich  eerlijk  en  wordt  voor  fij- ne goede  voorforge  van  de  Staten  van  Holland  be- 

dankt, p.  478  (54)  verkondfchaptdegeleqentheidvan Coeverdenen  doet  fijn  rapport,    b.  i9: p.ózo  (z>) wordt  gefchoten  en  fterft  voor  Otrnarfum.     0.621 

Farellus,  fie  Johannes  Farellus. 

Fay  ,  wordt  door  Navarre  aan  verfcheidene  Princenge- 
fonden  om  een  verbond  tegens  de  Ligeurs  temaken, komt  in  den  Haag  en  doedt  een  propofitie  ten  dien einde  in  de  Staten,  b.  14,  p.  z7f  (91) 

Feeit  van  het  Gulden  Vlies  wordt  binnen  Gent  gehouden op  den  15  Julii  1^9.  en  wie  aldaar  tot  Ridders  gemaakt worden,  b.  i.p.  18(13) 
Feiko  Intzama  wordt  gemaakt  Procureur  Generaal  in  het 

Hof  van  Vriefland  door  Graaf  Jooft  van  Schouwen- 
burch.  b.  6.  p.  384(179) 

Feynaert  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  8.  p.  644 
(110) 

Ferdinand  (Keifer)  Broeder  van  Karel  de  Vijfde  fterft  den 
25.  Julii  1564.  b.i.p.  30(11) 

Ferdinand  de  Toledo,  Hertog  van  Alba,  wordt  in  Vrank- 

rijkgefondenom  Tfabella  'des  Konings  Dochter  te  on- dertrouwen, b.  1  p.  1 8  ( 1 3 )  wordt  verkoren  rot  Hooft 
om  in  Nederland  den  Oorlog  te  voeren ,  enmaaktge- 
reetfchapom  te  vertrekken,  b.  3.  p.  134(94)  vertrekt 
na  de  Nederlanden  met  een  groote  macht  van  volk  ,  en 
moet  onderwegen  (alfo  hy  de  derdendaagfe  koorts 
hadde)  een  wijle  ruften ,•  trekt  naderhand  voort  en 
monfteit fijn  Leger.  p.  180(12.8)  komt  tot  BrulTel den 
28.  Aug  1567.  en  wordt  door  de  Gouvernante  wel 
ontfangen  en  door  de  Nederlandfe  Heeren  ingehaalt. 
p.  181  (118)  levert  de  Brieven  des  Conings  aangaan- 

de fijne  komfte  en  wat  hy  te  verrichten  hadde  aan  de 
Gouvernante  over.  ibid.  antwoordt  die  van  Antwerpen 
opbaar  welkom  heeten.  ibid.  vertoont  fijnecommii- 
fiedie  hy  van  den  Koning  hadde,  enz.p.  181(119)  fènd 
aan  de  Wethouders  van  de  Nederlandfe  Steden  Brie- 

ven vanden  Koning,  p.  184  (130)  en  fchrijft  ook  fel ve 
aan  haar.  ibid.  van  degelegentheid  des  Lands  onder- 

richt zijnde  begint  fijne  commiflie  in  het  werk  te 
{rellen  enbefet  veele  van  de  principaalfte  Steden  met 
Guarnifoen.  ibid.  doedt  de  Burgeren  de  fieutelen  ont- 
neemen.  ibid.  wil  fijn  voornemen  tewerk  leggen,  ont- 

bied de  voornaamfte  Heeren  des  Lands  by  hem  te  rade. 
(131)  recht  de  Bloed-Raad  op.  p.  185  (1 31)  verbiedt 
den  Raden  der  Provintien  en  Steden,  eenige  kennifle 
te  neemen  van  faken  detroubelen  aangaande,  en  wil 
dat  defelve  alleen  aan  den  Bloed-Raad  zal  gelaten 
worden,  ibid.  verbiedt  ook  by  Placcaat  aan  alle  Grif- 

fiers enz.  om  eenige  atteftatien  te  geven  enz.  in  faken 
rakende  de  voorledene  beroerten.  (1 3  2)  doedt  de  Gou- 

vernante aandienen  om  wat  redenen  hy  de  Graven  van 

Egmond  en  Hoorn  buiten  haar  weeren  gevangen  had- 
de genomen,  p.  i8f  (131)  doedt  en  verricht  alles  na 

fijn  welgevallen,  fonderiemand  ,  felfsnietdeGouver- 
rante,daar  over  te  roepen,  p.  1 86  ( 1 3 1)  antwoord  ftraf- 
felijk  op  hetverfoek  van  die  van  Antwerpen  aan  hem 
gedaan  voor  eenige  gevangenen,  p.  au  (mo)  en  wil 
dat  de  Magiftraten  van  alle  Steden  particulierlijk  aan 
hem  zullen  over  fenden  ,  al  het  geene  fy  tot  harer  ont- 
laftinge  zouden  meinen  te  konnen  dienen,  ibid.  doedt 
aan  die   van  Uitreecht  overleveren  19  Articnlen  op 
welke  hy  wil  dat  zy  zullen  antwoorden,  p.  116(1*3) 
komt  tot  Antwerpen,  befet  het  Kafteel  met  Guarni- 

foen ,  en  doedt  al  het  Gefchut  én  de  Ammonitie  die 
van  der  Stad  toebehorende  daar  op  brengen,  p.  Z19 

een neemt 

VrankrijkW  e"u  p    CK    „    *",  H9 

Verfchiinen  Pn  f  "^  '^^  '    0m  VU("  ̂ 9  CC Sl'/.h,Jnenenhaar  te  verantwoorden,  .bui    eeef 
Placcaat  int  tegens  de  wilde  Geufen  p.  x  M    '  .*     ,, voor  veele  Gereformeerde  met  lift  Va,  2.  '      - 
uitgewekene  Heeren  neemt  nieuw  volk  aan.  p.»u 
»  S1  het  Concilie  van  Trententer  executfe  £ fielt  hebben,  ibid.  en  fendt  tot  dien  einde  CoromiiV nflen  aan  den  Aards-B.flchop  van  Uitrecht  ,b  at- woord  den Geeftelijken  van  Uecht  op  aar  eciuct over  de  executie  van  het  Concilie  van  Tremen  en 
ichrijrt  wel  ernflelijk  aan  denBifichopd.ir  hydaar'me- 
doodt  vanden  Grave  van  Arenberg,  doedt  allede  inge- daagde  Nederlandfe  Heeren  bannen,  p.  x,g  [168)  « 
om  ijnmoedt  te  koelen,  de  Procellen  dei  gevangene Edelen  verhaaften,  die  hy  alle  veroordeelt  ora  teller- 

ven, ibid    doedt  de  Graven  van  Egmond  en  Hoo.  r.  van 
Cent  na  Bruflel  brengen  om  haar  Proces  te  eindigen, 
p.  138  (170)  en  veroordeelt  haar  om  tefterven.  ibid ontbiedt  den  Biflchop  van     peren,  w.1  dat  hy  Egmond de  iententie  des  doods  zal  aanzeggen ,  en  bc)egent 
bem  op  fijne  voorbed-  voor  de  Graven  ftraflèlijk.pT«  39 
(170)  laat  een  Placcaat  uitgaan  den  16    Jur.ii  i588, 
waar  by  alle  de  goederen  der  gevangenen  enz.  gecon- nfqueert  worden,  p.  241(173)  trekt  na  Vriefiand  te- 

gens Graaf  Lodewijk.  p- 243  (174)  begerig  om  Graaf Lodewijk  te  flaan,   fielt  fijn  Leger  in  ordie,  doed hem  aantaften  en  fiaat  fijn  Leger.  p.  144  (174)  trekt 
na  de  ftjig  by  Jemmingen  niet  over  de  F.ems ,  en  waar- 

om ,  neemt  fijn  pas  na  Delfilel,  wi]  hetfelvetoteen 
Stad  maken ,  doedt  een  plaats  daar  binnen  confacreren, 
in  de  fel  ve  Misdoen;  reilt  na  Groeningen  en  fendt  van 
daar   verfcheidene    AmbafTadeurs   aan  den  Conirg, 
Paus,  enz.  over  fijne  vi<2orie  by  lemmingen,-  fchrijft 
ook  daar  over  aan  den  Raad  van  State.   p.  245- (175-) 
fielt  aan  de  Staten  der  Omlanden  Burgermeefieren  en 
Raad  van  Groeningen  groote  fwarigheden  voor ,  geert 
haar  veele  fware  bevelen ,  en  doedt  te  Groeningen  een 
Kafteel  bouwen.  (176)  van  Groeningen  wedergeko- 

men zijnde  doedt  de  Procefien  van  de  Heeren  van'  Stra- len en  Bakkerfeel  door  den  Bloed-Po.id  vifiteien.  p.247 
(176;  laat  een  Placcaat  uitgaan,  vei  biedende  alle  cor- 
refpondei.tie  met  de  gevluchte  uit  de  Nederlanden; 
enz.     p.  148   (177)    gebruikt   groote   liftigheid  om de  verbondene  Edelen  te  achterhalen,  ibid.   laat  een 
Placcaat  uitgaan  tegen  het ftroyen  van  fommige  boeks- 
kens.  p.  151  (179)  verftaande  het  optrekken  van  den 
Prince  van  Oranjen ,  fiaat  fijn  Leger  by  Mafliicht; 
befchanft  hem  fierk  ,  en  krijet  geld  en  volk  uit  Spat> 
jen.p.  155  (182)  wil  niet  flaan  tegens  den  Prince  van 
Oranjen,  en  waarom;  houdt  hem  gaande  met  Icher- 
mutfelen.  p.  256  ( 1 8  3)  en  fiaat  eindelijk  des  (elft  Leger 
in  de  vlucht,  ibid.  fchrijft  aan  den  Raad  van  Staten  we- 
gensfijne  overvvinninge  tegens  den  Prince  van  Oran- 

jen ,  alsook  aan  denConing  van  Span  jen  en  andere, 
p.  257(184)  laat  fich  een  Metalen  Beeld  oprichten; 
p.  258  (184)  vry  vanvreefe  voor  fijne  vyanden  neemt 
verfcheidene  dingen  voor ,  als  het  doen  onderfoeken 
na  de  perfonen  die  met  den  Prince  van  Oranjen  ver- 
fiand  gehouden  hebben  ■  liet  bouwen  van  Kafteelen  in 
verfcheidene  Steden  ;    het  invoeren  van  de  Ir.quili- 
tie  enz-    b.  5.  p.  260  (187)  vaart,  niet  tegenftaande 
de  proteftatie  ten  tijde  van  de  Gouvernante  gedaan , 
met  het  invoeren  der  nieuwe  Biflchoppen  in  Vriefiand 
voort ;  en  geeft  aan  ieder  der  fel  ve  een  inftru&ie.p.itfi 
(189)  doedt  alom  het  Concilie  van  Ti  enten  verkon- 

digen ,  fchrijft  aan  de  principaalfie  .Steden  dat  fy  aan 
den  Bloed-Raad  haare  Privilegiën  nopende  de  crimi- 

caten  uitgaan  ,  en  wil  niet  dat  iemand  buiten  Neder- 
land zal  gaan  ftuderen,  als  ook  dat  geen  Notarif  en  enz. 

ee; 
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'eenige  Atteftatien  enz.  rakende  de  voorledene  trou- 
blen  zullen  maken  op  poene  van  baniflementenconfif- 
"catie  van  goederen  ;  p.  267  («92)  en  doedt  veel  volks 
doden.  ibid.  fendt  over  al  Commiflariflen  om  de  fen- 
tenrien  vanden  Bloed-Raad  te  executeren  ,  eiiwildat 
de  Magiftraten  de  felve  zullen  afliftercn.  ibid.  verbied 
die  van  doeningen  de  nieuwe  Kenre  vaneenige  Ma- 
giftraten  te  doen.  p.  268  (193)  raakt  in  groote  moei- 

te met  de  Coninginne  Elifabeth,  en  doedt  fonder  ad- 
vijs  van  den  Raad  van  State  alle  Engelfe  Kooplieden 
binnen  Antwerpen  vangen ,  en  alle  hare  fchepen  en 
goederen  in  arreft  nemen.  p.  272  (196)  fendt  een  Am- 
bafladeuraan  de  Coninginne  Elifabeth  overdequcftie 
tuffchen  haar  beiden  ,  wegens  het  aangehoudene  geld 
des  Conings  in  Engeland  ,  gerefèn ,  en  laat  om  fijn  fake 
fchoon  te  maken  een  Placcaat  uitgaan  op  den  naam  des 
Conings.  p-277  (199)  en  naderhand  noch  fcherper, 
verbiedende  den  handel  en  op  Engeland  en  metde  En- 

gelfe. p.  279  (20 1 )  ontbiedt  de  Staten  van  particuliere 
Provintien  tot  Bruflèl ;  eifcht  vanhaarden  iooften en 
loden  penning,  en  geeft  haar  in  gefchrift  hoe  hyde 
felve  wil  gelicht  en  ingefamelt  hebben,  p. 280(101) 
wil  dat  de  Staten  eerft  in  den  twintigften  en  tienden 
penning  zullen  confenteren,  voor  en  al  eer  hy  op  hare 
remonftrantie  antwoordt,   p.  286  (206)  wil  fich  niet 
laten  contenteren  met  de  antwoorde  der  Staten  van  Ui- 

trecht ,  ook  niet  met  de  prefentatie  van  72000  guldens 
tot  af  kopinge  van  den  tienden  penning  5  noch  van 
100000 guldens,  p.  287  (206)  isfeer  geftoortopde 
Staten  van  Uitrecht  en  by  fonder  op  de  Geeftelijkheid , 
ontbied  den  Drukker  van  de  Bulle  de  Cocna,  Domini  tot 

Antwerpen ,  maar  verftaande  dat  de  felve  gedrukt  was 
dooorOctroy  van  den  Secreten  Raad,  isfeer  verftoort 
op  de  felve ,  als  ook  op  den  Secretaris  La  Torre  die  de 
felve  getekent  hadde,  houd  den  felven  daarover  een 
tijdlang  in  detentie  en  fufpendeert  hem  een  jaar  van 
fijn  Officie,  p.287  (207)  fend  tien  vaandelen  binnen  Ui- 

trecht ,  en  meent  haar  fo  te  dwingen  om  confent  te  dra- 
gen tot  den  tienden  penning,  p.  288.  eifcht  tot  re- 

demtie  van  den  tienden  en  twintigften  penning  twee 
miljoenen  jaarlijks,   p.  288  (207)  en  daar  en  boven 
noch  een  tweehonderfte  penning,  ibid.  doedt  de  Staten 
van  Uitrecht  dagvaarden  voorden  Bloed-Raad.  p.290 
(209)  brengt  het  fo  verre  dat  hy  de  Staten  ieder  haar 
quote  doedt  opbrengen  tot  de  twee  milioenen  in  plaat- 
fe  van  den  tienden  en  twintigften  penning,  p. 310(113) 
weigert  de  prefentatie  aan  hem  door  de  Staten  van  Ui- 

trecht gedaan  aan  te  nemen,  maar  wil  dat  fy  in  de  drie 
petitien  by  hem  geeifcht  fimpelijk  zullen  confenteren, 
en  dan  pardon  verfoeken.  p.  3 10  (224)  fchrijft  aan  de 
byfondere  Gouverneurs  dat  fy  fullen  ordre  ftellen  te- 
gens  het  misbruik  van  het  Sacrament  des  Autaars  en 
H.  Olifel.  p-^ii.  doedt  een  Placcaat  gegeven  byden 
Coning  publiceren ,  waar  by  hy  het  Placcaat.tot  uitroe- 
jinge  der  Ketteren  in  alle  fijne  poin&en  ftriktelijk  wil 
onderhouden  hebben,  p.  311(224)  laat  een  Placcaat 
uitgaan  waar  na  haar  de  Drukkers  en  School meefters 
moeten  reguleren,  p.  3 13  (125)  wil  ftriktelijk  onder- 

houden hebben  de  Ordonnantie  door  het  Concilie  van 

Mechelen  gemaakt,   p.  316  (227)  doedt  fekere  Or- 

donnantie op 't  ftuk  van  de  Criminele  Juftirie  verkon- 
digen, en  wil  dat  alle  die  tot  ftaten  van  judicature  ge- 

committeert  worden  zullen  fweeren.  ibid-  ge.eft  fen- 
tentie  over  het  Proces  tuffchen  den  Procureur  Gene- 

raal en  Staten  van  Uitrecht,  p.  3  19  (229)  houdt  on- 
der fich  het  pardon  over  de  troubelen  der  Nederlanden 

door  den  Coning  befloten  ;  doedhet  felve  naderhandt 
tot  Antwerpen  met  grote  pompe  afkondigen  ;  p.  319 
(230)  fijne  opgebl.ifentheid.  ibid    wil  dat  ingevolge 
van  fijne  gegevene  fententie  alle  de  Orficien  van  de  Stad 
en  Staten  van  Uitrecht  zullen  ftaan  ter  difpofitie  van 
den  Coning;  verbied  den  Raden  geen  Staten  meer  te 
bcfchrijven.enz.  p.  328  (237)  neemt  qualijk  de  muite- 
ryeder  foldaten  binnen  Valencijn,  en  doedt  de  felve 
ftrePgelijkltrafFen.  p.  329(237)  fchrijft  aan  den  Her- 

v    tog  van  Cleef  en  klaagt  over  Sonoy.   p.  332  (240) 
neemt  alle  Geeftelijke  Perfbnen  ten  platten  lande  onder 
Sauvegarde.  p.  3  3  3  (24 1 )  beducht  dat  de  fchepen  van 
de  Prince  van  Oranjen  eènige  plaats  aan  de  ftrand 

mochten  innemen,  verfiet  veel  der  felver  met  Guarni- 

foen.  p.  334(241)  wil  op  nieuws  wederom  den  tien- 
den en  twintigften  penning  hebben ,  en  laat  daar  over 

een  Placcaat  uitgaan  hoewel  met  eenige  modera- 
tie ;  p.  342  (248)  fchrijft  daar  over  aan  de  Staten  van 
Holland,  p.  343 .  neemt  feer  qualijk  de  weigeringe  van 
den  wederophef  vanden  to  en  2oftenpenning /doedt 
de  Wethouders  van  Amfterdam  daar  over  roepen  voor 

het  Hof  van  Holland';  eifcht  feer  veel  gelds  tot  Amen- de,  en  krijgt  vonnis  tot  25000  guldens,  p.  346(250) 
wil  niet  tegenftaande  alle  remonftrantien  daar  tegen , 
echter  met  den  ophef  door ,  en  geeft  daar  op  fekere  re- 
folutie.  ibid.  is  feer  geftoort  op  die  van  Uitrecht  om 
verfcheidene  redenen,  waarom  hy  de  felve  wederom 
met  Spaans  guarnifoen  belaft.  p.  348  (251)  doch 
maakt  haar  fulks  alvorens  door  fchrijven  bekent,  ibid. 
beantwoord  haar  fchrijven.  p.  350  (2*3)  is  achteloos, 
enopgeblafenvanhovaardye.  p.  345(255)  denkt  niet 
anders  als  om  de  Nederlanden  geheel  onder  flavernyc 
te  brengen,  b.  6.  p.357  (158)  wil  van  die  van  Uitrecht 
alle  hare  Chartres  en  Privilegiën  hebben,  p.  558  (259) 
fchrijft  over  hare  weigeringe  fcherpe  Brieven,  ibid.  en 
wil  die  niet  tegenftaande  haar  excufe  echter  hebben, 

p.  359(160)  wil  niet  tegenftaande  alleproteftatienen 
vertoningen  perforce  den  tienden  en  twintigften  heb- 

ben ,  en  de  executie  daar  van  eerft  te  Brufiel  beginnen» 
maar  kan  niet  tot  fijn  oogmerk  komen.  p.  361(261) 
in  vrefe  voor  oproer  in  fijn  eigen  Hof  tot  Brufiel  we- 

gens fijn  voornemen  om  den  ioen2often  penning  te 
executeren,  wil  daar  echter  mede  voort,  en  befturt  eeni- 

ge van  de  voornaamfte  Burgers  by  nacht  te  lichten  en 
in  hare  deuren  te  doen  ophangen,  p.  (262)  ftaat  inde 
windt  al  hetgeene  hy  hoorde  van  detoeruftinge  van 
den  Prince  van  Oranjen.  p-3Ö2  (262)  beklaagt  fich 
by  de  Coninginne  van  Engeland  dat  fy  de  Rebellen  des 
Conings  aldaar  toeliet  enz.  en  houdt  inftantelijk  aan 
dat  de  Coninginne  daar  in  geliefde  te  voorfien.  p.  365 
(265)  maakt  weinig  werks  van  het  innemen  van  den 
Briel ,  laat  fich  voorftaan  dat  hy  de  Geufen  wel  haaft 
zal  verjagen ,  geeft  daar  toe  ordre  aan  den  Grave  van 
Boflu,  dan  wordt  in  fijne  meininge  bedrogen,  p.  366 
( 266)  is  voorneemens  om  Vlifilngen  met  een  ftark  Ka- 
fteel  te  verfèkeren.  p.  369(268)  en  wil  daar  meerder 
volk  in  fenden.  ibid.v  is  foo  vergramt  op  de  Geeftelijke 
van  Uitrecht  dat  hy  haare  naamen  niet  mach  hooren. 
ibid.  hoort  dat  de  Prince  van  Oranjen  in  Duitfiand  vee! 
volk  aanneemt :  wordt  uit  Vrankrijk  gewaarfchouwt 
dat  Graaf  Lodewijk  aldaar  een  nieuwe  confa?deratie 
maakte;  raakt  daar  over  in  verlegentheid ,  maar  laat 
fulks  geenfints  blijken  ;  bereidt  hem  tot  tegënweer, 
fchrijft  na  Dnitftandt,  doedt  aldaar  volkaanneemen , 
fendt  verfpieders  uit  om  te  vernemen  wat  de  Prince  van 
Oranjen  en  Graaf  Lodewijk  in  den  fin  hadden,  laat 
eenige  fchepen  toe  maken  om  de  Maas  in  te  neemen  en 
den  Grave  van  der  Mark  binnen  den  Briel  te  bedwin- 

gen ,  en  om  onder  dat  dekfel  volk  binnen  Enkhuifen 

te  brengen,  en  voor  hem'te  verfèkeren,  alfohyeen 
quaad  vermoeden  van  die  Stad  hadde.  p.  371  (269) 
verftaande  het  overgaan  Van  V  lillingen  en  het  geene  al- 

daar gebeurt  is ,  is  verleegen  en  Weet  niet  voor  wie  fich 
te  wachten  ,  de  wijle  hy  merkt  dat  de  inwoonders  van 
Nederland  van  hem  vervreemd  waren.  p.  37 1  (269) 
door  den  afval  van  fo  veele  Steden  in  benauwthéid, 
veinft ,  beklaagt  hem  over  de  Koning  van  Vrankrijk  , 
doedt  Bergen  in  Henegouwen  belegeren,  b-  6.  p.  384 
(179)  is  feer  ontftelt  over  het  innemen  van  Bergen  in 
Henegouwen ,  en  neemt  voor  al  fijn  geweld  te  keeren 
tegens  Graaf  Lodewijk  van  Naflauw.  p.  378(175) 
onvoorficn  van  geld ,  veinft  voor  een  tijd  als  of  hy  den 
tienden  en  twinftigften  penning  wilde  affchaffen ,  en 
fchrijft  daar  over  aan  den  Grave  van  Bofïü  als  Stadhou- 

der van  Holland.  (280)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Hol- 
land dat  fy  zouden  vergaderen,  p.  385  (180)  doedt  de 

gevangene  van  de  Gereformeerde  fonder  onderfcheid 
ophangen,  p.  393  (*86)  komt  met  een  groote  macht 
van  volk  fel  f  voor  Bergen.  p-398(289)  en  neemt  voor 
niette  wijken  ten  zy  hy  de  Stad  of  metaccoortofmec 
geweld  gedwongen  hadde.  (290)  wilden  Prince  va  ï 
Oranjen  voor  Bergen  geen  flag  leveren  ;  belet  hemde 

pas 
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pas  na  S.  Giflayn .  ibid.  verftaandede  komfte  van  den 
Prince  van  Oranjen  verfterkt  fijn  Leger,  van  meeninge 
zijnde  niet  te  (laan ,  fend  eenig  volk  uit  om  kundfchap, 
die  aangetaft  en  geflagen  Wrden.  p. 401(193)  wint 
Bergen  in  Henegouwen,  p.  409  ( 198 )  leeft  redelijker 
wijfê  met  de  Burgeren  binnen  Bergen ,  breekt  fijn  Le- 

ger op ;  dankt  een  deel  volks  af,  komt  voor  Mechelen, 
neemt  de  Stad  in  ,  laatfich  niet  bewegen  door  het  voor- 

bidden der  geefrelijke,  maar  geeft  de  Stad  over  ter 
plunderinge.  (199)  geeft  de  oorlaak  vandeplunderin- 
ge  van  Mechelen  in  Druk  uit.  ibid.  belaft  by  Piaccaat 
de  goederen  te  annoteren  van  die  geene  die  de  fi  jde  van 
den  Prince  van  Oranjen  houden,  p.  411  (300)  neemt 
Dieft.  p. 411  (301)  en  Dermonde.  ibid.  en  Oudenaar- 

de, ibid.  trekt  na  Maftricht ,  dankt  de  Duitfe  Ruiteren 
af,  veinft ,  trekt  na  Nimmegen ,  en  beveelt  fijn  Soon 
Don  Frederic  den  Prince  van  Oranjen  te  vervolgen, 
p.  413(301)  geeftlaftenwildatdemuuren  van  Leeu- 

warden ,  Sneek  en  Franiker  zullen  afgebroken  wor- 
den, p.  416  (304)  doedt  een  fententie  pronuncieren 

tegens  die  van  Naarden  na  die  afgrijfelijke  moord., 
p.  419  (306)  fendt  aan  Don  Frederic  en  belaft  hem 
Haarlem  niet  te  verlaten ,  voor  dat  het  gewonnen 
was.  p.  431(317)  tracht verfcheidenmaal om  Middel- 

burg te  ontfetten  en  te  vidtualieren.  p-  4  3  3  ( 3 1 7)  tracht 
onder  fchijn  van  pardon  eenige  Steden  in  fijn  geweld  te 
krijgen  en  fchrijft  daar  over  aan  die  van  Amfterdam. 
p.  434  (3 18)  fwarigheid  makende  om  het  land  meer- 

der geld  af  te  parflen  en  verlegen  met  de  muitinerende 
Spanjaarden ,  foekt  met  beleeftheid  eenige  plaatfen 
onder  fijn  geboorfaamheid  te  krijgen,  en  laat  een  pu- 

blicatie uitgaan  van  genade  die  al  om  gefonden  wordt, 
p.  44  5  ( 3 17 )  voorgenomen  hebbende  de  Gereformeer- 

de geweldelijk  aan  te  taften ,  doedt  veel  moeiten  om 
de  muitinatie  te  (lillen,  p.  449(330)  doedt  tot  Am- 

fterdam veele  fchepen  toefteüen  om  hem  meefter  te 
maken  van  de  Zuider  Zee  en  Noordt-Holland.  ibid. 
bemerkende  dat  hy  na  Spanjen  zoude  geroepen  wor- 

den ,  foekt  voor  fijn  vertrek  iets  merkelijks  uit  te  rech- 
ten, Holland  en  Zeeland  te  overvallen  en  gebruikt 

daar  toe  bedrog ,  lift,  dreigementen  en  beloften,  ibid. 
doedt  de  Staten  Generaal  vergaderen  en  verfoekt  geld. 

p. 459(338)  verfoekt  ontflagen  te  zijn  van  hetGou- 
vernement  der  Nederlanden ,  en  verkrijgt  het.  p.  47  3 
(349)  vertrekt,  komt  in  Spanjen,  blijft  daar  in  aanfien, 
raakt  in  difgratie ,  wordt  Overfte  der  Spanjaarden  te- 

gens Portugaal ,  fterft.  p.  474  ( 349)  (laat  Don  Antho- 
nio  en  vermeeftert  Portugaal.  b  14.  p.  178(194) 

Ferdinand  Peletier  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  te 
Brufiel onthalft den  i.Junii  1568.  b.  4  p.  138(169) 

Ferdinando  Lopes  Spaans  Kapitein  op  het  fchip  van  Bof- 
fu  wil  fich  niet  overgeven ,  refolveert  echter  en  waar- 

om, b.  6. p  456 ($36) 
Ferdinand  Lopes  wil  het  volk  van  Lufly  overvallen ,  mift 

in  fijn  voornemen ,  is  in. groot  perijkel  en  vlucht,  b.  io. 
p.  751(198)  wordt  achterhaalt  en  gevangen,  p.  751 
(198; 

Ferdinand  Truxes  blijft  in  den  aanflag  op  's  Hertogenbos. 
b.xo.p.558(3) 

Ferdinand  Gonfalvo  ontfet  den  Marquis  van  Varrabon. 
b.  z6.p.  480(56) 

Ferdinand  de  Velafco  komt  met  een  Leger  in  Bourgon- 

dien-,  b.  31.  p.  51  (39)  wordt  geflagen  door  Henric 
de  Vierde  ;  p.  51.  breekt  op  ;  ibid.  vertrouwt  de 

France  weinig  en  wil  den  raad  van  Mayenne  niet  op- 
volgen; ibid. 

Ferdinand  Alleman  wordt  door  de  Staten  na  Zeland  ge- 
fonden om  die  Staten  te  vermanen  tot  opbrenginge  van 

hare  quote  in  de  extraordinaire  confenten.  b.  34  p.  318 
(16)  ,  , 

Ferdinand  Madrutio  wordt  door  den  Admirant  aan  de 

Graaf  van  der  Lip  gefonden  om  hem  af  te  vragen  waar- 

om hy  fo  groot  een  toeruftinge  ten  oorlog  maakte. 

b.  36  p.  5  57  (*0         ;         • •„    ■  '         .     r  . 
Ferdinand  van  Ooftenrijk  verbiedt  aan  de  Lutnerie  in 

Stiermark  de  oeffeninge  van  hare  Religie,  b.  36.  p.  5  3  9 

Fernando  de  Toledo  wordt  door  Duc  d'Alba  na  den  Ko- 

ning gefonden  om  de  tijdinge  te  brengen  vandeover- 

en  Saken. 

gifte  van  Bergen.  b.6.p.4o9  („g)  quitcm  op  ha 

ÏÊdWÏ,  T  Sl,,ch,°   d  A^a  de'geoccupTe  i 
plaatfen  ,n  Holland  en  trekt  met  fijn  volt  na  Brabant II-9-P- 7i  5(171) 

v[C  i?"  CuU  fwa'1r  bcleS  overgegeven  aan  Herrie  de 

FerHm  •b-35-P-'94(*6) i  I?v5  2ÈS  Van,;  Wordtdoor  Philips  met  een  inftruftie na  Vrankrijlc  gefonden  om  de  Ligeurs  te  ailifleren  in  de 
verk.dmge  van  eenen  nieuwen'  Coning.  b.  }d.  p.  6-4 U)  komt  in  het  Leger  van  Manfveld  en  vcrt>ekt  na 
1  ai  ijs.  p.  676(6)  fielt  fijn  commillic  in  het  werk,  naait njn naat,  om  MdnevandeKrooneteverflekcn.  ibid. 
doedt  een  Oratie  |n  de  Staten  van  Vrankriik.  p.685 
( 1 1)  en  levert  den  Brief  des  Coolngsian  de  feUe.  p.686 
(| ) )  vertrekt  met  fijn  volk  uit  Parijs  en  bedankt  den 
Loning  van  fijne  grootmoedigheid  en  beleeftheid- 
p.  806  (13)  houdt  geweldig  aan  by  Erncftus  om  Ma- 
jenne  tot  Brüflel  gevangen  te  houden,  b.  xt.  p.  Mei 

(60)  r Floris  Tiri  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  na  Ant- 
werpeti  gefonden  tot  driemaal  om  te  fien  op  wat  wijfê 
den  toorn  van  den  Hertog  van  Alba  regens  die  Staten 
mocht  verfacht  worden,  b.  5.  p.  319(1*7)  handelt  in 
net  heimelijk  met  Sonoy  en  andere  om  Uitrecht  van  de 
Spanjaarden  te  verloflên.  p.  354  (144)  wordt  door  den 
Raad  van  Staten  en  Staten  Generaal  aan  de  fijde  des 
Conings  gefonden  om  de  fwarigheden  van  de  Stad,  Ste- 

den en  Landen  van  Uitrecht  te  vertonen,  b.  9-p.  710 
(*75)  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  aan  de 
Staten  van  Holland  gefonden  om  de  verfchillen  tuf- 
fchen  die  Stad  en  Staten  by  re  leggen,  b.  11.  p.  9 11.  be- 

middelt dcfelve.  ibid  brengt  te  weege  dat  een  Erf  Raad 
tot  Uitrecht  ingeftelt  wordt.  b.  19.  p.  460  (8)  wordt 
door  de  Staten  van  Uitrecht  aan  die  van  Holland  ge- 

fonden ,  doedt  fijn  propofitieen  levert  een  remonftran- 
tie  over  aan  de  felve.  b.  10.  p.  6 10  (51)  wordt  tot  Ui- 

trecht dé  Stad  ontfeid.  b.  11.  p.  731  (38)  klaagt  daar 
over  aan  de  Staten  van  Holland,  p.  731.  krijgt  Sauve- 
garde  van  Lycefter.  ibid.  wordt  des  niet  tegenfiaande 
aangefegt  te  moeten  vertrekken,  p.  734  (39)  fchrijft 
aan  den  Heer  van  Oldenbarnevelt  over  de  refolutie  van 
de  Wethouders  van  Uitrecht  aangaande  het  licentierer» 

der  Predicanten  daar  ter  plaatfe.b.ii.p.840  (nj)  ver- 
wittigt die  van  Holland  de  goede  apparentie  tot  de 

vereeniginge  van  de  Gouvernementen  van  Holland  en 
Uitrecht ,  en  de  inclinatie  tot  fijn  Excellentie  Maurits. 
b.  17.  p.  510(14)  fterft.  p.  530  (17) 

Floris  van  Teylingen  Burgermeefter  van  Alkmaar  wil  by 
den  Prince  van  Oranjen  leven  en  derven ,  gaat  met 
Ruichaver  ha  het  Stadhuis»,  doedt  de  Stads  Poort 
open  flaan ,  en  laat  het  guarnifoen  binnen  komen.  b.  6. 

P-445(**7) Floris  van  Brederode  wordt  door  de  Staten  in  AmbafTade 

na  Denemarken  gefonden.  b.  14.  p.  196(107)  verwit- 
tigt fijn  Excellentie  Maurits  van  de  komfte  van  Mans- 

veld  voor  Croeveeeur.  b.  30^.698(11)  blijft  tot  bcwa- 
ringevan  de  Bommelerwaart ,  terwijl  Maurits  op  den 
tochtisomCoeverden  te  ontfetten.  b.  31.  p.  798  (16) 
fchrijft  aan  fijn  Excellentie  Maurits  Wegens  de  verga- 

deringeder vyanden  in  Luxenburg  en  Braband-  b.  33. 
p.  180(15) 

Floris  van  Rede  examineert  den  gevangenen  Charles 
Trillo  gewefene  Schout  van  Uitrecht,  b.  15.  p.  34! 

(18) Floris  van  Möntfnorancy,  fie,  Montigny. 
Floris  van  Schoterbofch  fchrijft  aan  de  Wethouders  van 

Haarlem  aangaande  den  gepretendeerden  Prins  van Perfien.  b.  28.  p.  579  (4°J 

Floris  Grave  van Cuilenburg  fterft.  b.  j  5 .  p.  4^ ?  (47) 

Floyon  wordt  in  een  (chermutfeling  door  de  Spanjaarden 
gevangen.,  b.  9.  p-  7*9  ('S') 

Focke Abels  Kapitein  onderden  Admiraal  den  Heere  van 

Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland,  en  komt  voor  den 
Briel.  b.  6.  p.  36^(165) 

Focko  Ralda  blijft  fchielijk dood.  b.  16.  p.  191(47) 

Focker  vlucht  uit  Antwerpen  na  Bergen  op  Soom.  b.  1 1. 
P-855(*73)  ,  . 

Fortificatie  van  de  Noord-  Hol  land  fe  Steden  gaat  flappe- 
lijkvoort.  b.  6.  p.  144(316) 
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Ia  Fougere  wordt  gevangen  en  ontdekt  het  voornemen 
vanAnjou.  b.  17.  p.  340  (36) 

Foukei  olies  Afgefant  van  Henric  de  Vierde  by  de  Staten 
Generaal  doedt  een  propofitie  aan  de  felve  en  waar 
over.  b.3  j.p.  169  (7) 

Fournet  menende  Geertruidenberg  te  vérraffchen  wordt 
ontdekten  gehangen,  b.  24.  p.  191  (104) 

Francen  foeken  haar  langs  ftrand  van  Grevelingen  na  Ca- 
lis  te  begeven  dan  worden  belet  en  geflagen.  b.  i.p.  16. 
(12)  willende  Duinkerken  verbranden  worden  fchier 
alle  verflagen,  p.  17.(12)  binnen  Valencijn  doen  haar 
beft  dat  de  Stad  niet  opgegeven  mocht  worden  ;  b.  ?• 
p.  142  (100)  raden  den  Prince  van  Oranjen  om  hem  in 
Vrankrijk  by  den  Prince  van  Conde  te  voegen,  b.  4. 

p.  257  ( 184)  vermeefteren  Dixmuiden  en  Denremon- 
de.  b.  17.  p.  340  (36)  moeten  met  wil  of  onwil  uit 
Brugge  vertrekken,  b.  17.  p.  341  (36)  vertrekken  uit 
Nederland,  b.  18. p.  398(51)  vallenin  Arthoys.b.33. 

p.  135  (5-6)  willende  Dourlans  ontfetten  worden  ge- 
flagen door  Fuentes-  b.  3  2.  p.  39(37) 

France  furie  binnen  Antwerpen,  b.  17.  p.  342(37) 

Francifco  d'Alava  Ambafladeur  van  Spanjen  in  Vrankrijk 
fchrijft  aan  de  Gouvernante  wegens  Oranje,  Egmond 
en  Hoorn,  b-  2.p.  108  (76) 

Francifco  d'Avila  wordt  gemaakt  Gouverneur  van  het 
Kafteel  te  Groeningen.  b.4.  p.  2+6(176) 

Francifco  Montefdock  blijft  in  de  flag  op  de  Mokerheide. 
b.7-P-49»(i3)  ,  ,    , 

Francifco  Fernando  d'Avila  weigert  van  Vredenburg  te 
vertrekken ,  en  verfoekt  eerft  aan  Don  Jan  te  mogen 
fenden.  b.  io.p.  779(117)  laat  een  uitval  doen.  ibid. 

Francifco  Bafa  heeft  een  aanflagop  het  leven  van  Anjou 
en  den  Prince  van  Oranjen ,  wordt  gevangen,  vermoort 
fich  felven  in  de  gevangeniffe ,  wordt  na  iï jn  dood  ge- 
fleept  en  gehangen,  b.  17.  p.  331  (30) 

Francifco  d'Umara  fchrijft  aan  Martin  d'Idiaques  wegens 
de  nootfakelijkheid  van  de  oprechtinge  van  een  Ko- 
ninglijk  Gafthuis  en  wijd  de  middelen  daar  toe  aan, 
doch  de  Brief  wordt  onderfchept.  b.  31^.864(67) 

Francifcus  Richardot  wordt  BifTchop  vap  utrecht,  b.  1. 

p. 07(19) 
Francifcus  Sonniusgefubdelegeerdelnquifiteur.b.i.p.  14 

10).  wordt  door  den  CardinaalGranvelle  en  de  fijne, 

<ié;  jdq', Inquiütie  in  de  Nederlanden  wilden  invoeren 

n&fcoincu  gefonden  j  en 'wat  hy  daar  verricht  heeft, 
p.  23  (161 7)  wordt  eerft  BifTchop  van 's  Hertogen- 
bofch'  en  daar  na  van  Antwerpen,  b.  1  .  p.  27  ( 1 9)  fterft. 

.   b.c>p.69o(M3) 
Francifcus  van  Brufïèl,  Priefter,  door  ordre  vanLumei 

binnen  de  Briel  opgehangen,  b.  6.p.  367  (266) 
Francifcus Hottomamus fterft.  b.  27.  p.  529  (26) 
Francifcus  Junius  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  ont- 

boden om  de  gefchillen  in  de  Kerke  van  Uitrechtte 
helpenby  leggen,  b.  30.  p.7  3  2  (45 )  brengt  een  accoord 
te  wege.  ibid.  raad  den  Wethouderen  aan  om  Urfinus 
te  beroepen,  verkrijgt  het  en  fchrijft  ten  dien  einde 
aan  den  felven.  p.  724  (46)  wordt  wederom  na  Uitrecht 
gefonden  over  de  queftie  met  Blokho ven  ;  p.  7  3  2  ( 5  o) 
komt  met  den  felven  in  conferentie,  ibid.  geeft  raad  aan 
de  Wethouders  om  de  eenigheid  der  Religie  in  hare 
Stad  te  weeg  te  brengen.  0.740(52) 

Francifcus  Schorinkman  Predicant  tot  Deventer  wordtin 
de  Kerk  vermoort.  b.  36.  p.  528  (10) 

Francois  Godin' wordt  van  de  Walfe  Gereformeerde  Ker- 
ke tot  Antwerpen  gedeputeert  om  met  den  Prince  van 

Oranjen  middelen  te  beramen  tot  ftillinge  der  beroer- 
te, enz.  b.  2.  p.  98(159) 

Francois' Boshuifen  Admiraal  voor  den  Hertog  van  Alba 
komt  met  Qorlog-fchepen  op  de  Eems  voor  Delffiel. 
b.  4-p.  237  ( 169)  dan,  fiende  dat  Sonoy  hem  wilde  aan- 
taften,  neemt  de  vlucht,  ibid. 

Francois  van  Leeuwen  wordt  gebruikt  in  de  handelinge 
tuflchen  den  Heer  van  Swieten  en  Adriaan  Duik ,  om 
Woerden  te  brengen  aan  de  fijdevan  den  Prince  van 
Oranjen.  b.  6.  p.  406  (296) 

Francois  Maelfon  wordt  gecommitteert  om  met  den 
Prince  van  Oranjen  te  adviferen  wegens  het  verfoek 
van  afliftentie  by  vreemde  Potentaten  fonder  de  Lan- 

den van  den  Coning  te  repareren.  b.8.  p.64 1(118)  door 

den  Prince  van  Oranjen  en  Staten  van  Holland  en  Zee- 
land na  Engeland  gefonden ,  om  deSouverainiteit  der 

Landen  aan  de  Coninginne  op  te  dragen,  p.  661  (132) 
ftelt  eenige  oorfaken  voor  waarom  men  het  recht  der 
Souverainiteit  van  Weft-Vriefland  behoorde  te  bevor- 

deren, b.  26.  p.  481  (57)  word  Raad  van  fijn  Excel- 
lentie Maurits.  p. 482  (57)  wordt  gecommitteert  tot 

de  refumtie  van  een  voorgaande  en  het  concipiëren  van 
een  nieuwe Kerken-ordeninge.  b.  28.  p.  557  (21)  en 
door  de  Staten  van  Holland  in  de  fake  tuffen  den  Her- 

tog van  Brunfwijk  en  Catharina  van  Woerden  over  de 
belittinge van  Liefvelden  Woerden,  b.  30.  p.  759(59) 
drijft  geweldig  om  de  Vaart  na  China  te  foeken  door 
het  Noorden,  b.  31.^867(69)  ruft  een  fchip  ten  dien 
einde  toe ;  ibid.  word  na  Zeeland  gefonden  om  te  ver- 
foeken  dat  fy  haar  in  het  ftuk  van  de  Munte  geliefden 
te  voegen  met  de  andere  Prvointien,  enz.  komt  weder- 

om en  doedt  rapport,  b.  3  3.  p.  168  (6'/) Francois  van  Halewijn  wort  door  de  Staten  Generaal  aan 

fijde  des  Konings  gecommitteert  tot  de  Gentfe  Vrede- 
handeling.  b.  9.  p.  719(174^16,  Swevegem. 

Francois  Montefdoca  foekt  fich  meefter  te  maken  van 
Maftricht ,  wordt  daar  in  voorgekomen,  en  gevangen 
gefet.  b.  9.  p.  715(178) 

Francois  Stel  la  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de  fij- 
de des  Conings  na  Vriefland  enz.  gefonden  om  de  felve 

voor  de  Staten  te  verfekeren.  b.  10^.750(197)  word 

gevangen  en  ftrengelijk  gepijnigt.  ibid.  uitdegevan- 
geniffe  verloft  ,  neemt  de  Soldaten  den  Eed  af  voor  de 
Staten  Generaal ,  wordt  na  Bruflel  gefonden  om  aan  de 
Staten  rapport  te  doen  en  een  andere  Gouverneur  te verfoeken.  p.  751(198) 

Francois  de  Valois  biedt  fijne  hulpe  den  Staten  Generaal 

aan.  b.  12^.95*0.  accordeert  door  fijne  Gedeputeerde 
met  de  Staten  Generaal,  p.  976.  verklaart  Don  Jan  voor 

vyand.  p  996.  geeft  acte  van  affurantie  aan  de  Staten 
Generaal  volgens  het  accoort  methemgemaakt.p.997. 
belegert  en  wint  BinxenMabuge.  p.  998.  neemt  qua- 
lijk  de  komfte  van  Cafimir  tot  Gent ,  fchrijft  daar  over 
aan  de  Staten  en  dankt  een  deel  volks  af.  b.  1 3  p.  j.  (68) 
breekt  fijn  Leger  op ,  en  fèndt  den  Heer  Pruneaulx  aan 
de  Staten  om  reden  daar  van  te  geeven.  p.  12  (75) 

•  doedtfchoone  prefentatien  aan  de  Staten,  p.  58  (107) 
pretendeert  niets  op  de  landen  ftaande  onder  het  bevel 
vanden  Prince  van  Oranjen.  b.  15.  p.  182(198)  laat 
een  verklaringe  uitgaan  tot  voordeel  van  la  Nove. 

p.  196(207)  ontfetenviéhialieertCamerik.p-.286(43) 
belegert  en  wint  het  Kafteel  van  Cambrefis  en  fcheidet 

fijn  Leger.  p.  287  (43 )  fcheept  over  na  Engeland,  ibid. 
fendt  uit  Engeland  om  de -faken  der  Nederlanden  te 
vernemen,  p.  295(2)  vertrekt  uit  Engeland,  komt  tot 
Vliflingen,  wordt  te  Middelburg  treffelijk  ingehaalt, 
verreift  uit  Zeeland ,  komt  tot  Antwerpen  en  doedt 
aldaar  een  triomphanteinkomfte.  p.  296  (1)  doed  Eed 
als  Hartog  van  Braband-  p.  298(4)  en  particulier  aan 
de  Stad.  p.  301  (7)  antwoord  op  de  congratulatie  en 

het  verfoek  der  Gereformeerde,  p.  305  ('8)  ftaat  aan de  Roorafe  binnen  Antwerpen  devrye  exercitie  van 
hare  Religie  toê,mits  affwerende  den  Coning  van  Span- 

jen. p.  303  (8)  begint  de  faken  des  Lands  by  der  hand 
te  nemen  >  en  verfoekt  openinge  van  de  voomaamfte 

Hooft-ftukken  betreffende  den'ftand  der  felver.  p.  3 1  o 
(13)  krijgt  defelve  en  levert  die  over  aan  de  Staten 
Generaal ,  met  verfoek  van  der  felver  Apoftille  op  ieder 
Articul.  p.  311  (14)  fchrijft  in  faveur  van  de  Room fe 
aan  de  Wethouders  van  Bruflel  en  Olievier  van  den 

Tempel,  p.  128  (27)  wordt  aangenomen  tot  Heere 
van  Vriefland.  ibid.  en  Hertog  van  Gelder,  ibid.  ftelt 
den  Staten  Generaal  eenige  faken  voor  totonderhou- 
dinge  van  beter  ordre.  p.  329(28)  reiftna  Bruggeen 
wordtaldaar  treffelijk  ingehaalt.  p.  330(19)  trekt  na 
Gent  en  wordt  aldaar  gehult  als  Burg-Grave.  p .  3  3  3 ( 3 1 ) 
en  als  Graaf  van  Vlaanderen,  ibid.  heeft  een  aanflagop 
Loven  roaar miflukt.  p.  335  (32)  vooifiet  Bruflel  van 
volk  en  voorraad,  ibid.    verfoekt  van  de  Staten  een 

grote  lómmegelds.  p.  336(33)  legt  in  deliberatie  om 
den  Nieuwen-Stijl  in  te  voeren  en  geeft  daar  toe  een 
Placcaatuit.  ibid.  laat  verfcheidene  Placcaten  uitgaan. 

P  •  3  5 8  ( H)  beraat  fich  om  hem  abfoluit  meefter  te  ma- 

ken 



van  Peifonen 

kenen  klaagt  over  de' Stoten,  p.  339(35)  ontdekt  fijn voornemen  aan  fijne  vertroude.  p^ofjf)  fteltdefel- 
ve  op  veele  plaatfen  in  het  werk.  p.  340(36)  ook  tot 
Antwerpen  maar mifiukt.  p. 341(37)  fendtnahetge- 
dane  werk  een  Brief  van  credentie  aan  de  Wethouders, en  fchrijft  aan  de  Staten  Generaal  en  Prince  van  Orah- 
jen.  p.  344(39)  en  aan  den  Heer  van  den  Tempel. 
p.  346(4°)  en  aan  die  van  Broflèl  en  Mechelen.  ibid. 
fchrijft  aan  den  Prince  van  Oranjen  dat  de  gerefene 
tnifverftanden  op  een  bequame  voet  mochten  by  gelegt 
worden,  p.  348(41)  maakt  een  provifioneel  accoord 
van  verfoervinge  met  de  Staten,  p.  3  5  5  (46)  verwacht 
de  Gefanten  der  Staten  te  Duinkerken  te  vergeefs, 
p.  369  ( i  o)  is  niet  wel  vernoegt ,  fchrijft  aan  den  Prin- 

ce van  Oranjen  en  klaagt  van  het  quaad  dat  de  Oorlog- 
fchepen  der  Staten  deden  aan  deFranceKoopluiden. 
p.  370(11)  fchrijftaan  deStaten  en  Prince  van  Oran- 

jen dat  hy  van  meininge  is  te  vertrekken  en  doedt  het. 
p.  371(11)  fchrijft  aan  die  van  Gent  en  Brugge,  p.  413 
(49)  fterft-  P- 4*6(50) 

Francois  d'Oignyes  wordt  wegens  de  Staten  Generaal 
gecommitteert  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen , 
compareert  niet  en  waarom,  b.  j  3.  p.  52(103) 

Francois  Pypenpoy  weigert  het  Kafteel  van  Stavoren 
over  te  geven  fonder  bevel  van  de  Staten  en  Prince 
van  Oranjen,  en  fiende  defelve  laft  geeft  het  willig  over. 
b.  14.  p.  165(185) 

Francois  de  Provins  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan 
Anjou  gefonden  om  hem  de  Landen  op  fekere  condi- 
tien  op  te  dragen,  b.  1 5.  p.  114(110) 

Francois  Franken  trekt  eenige  poinóten  uit  depampieren 
van  Paret  en  maakt  een  dedu&ie  over  defelve.  b.  21. 

P*  75  5  (5 f)  wordt  aan  Lyceftermeteeninftruftie  ge- 
fonden om  hem  van  die  fake  te  verwittigen,  ibid.  en 

door  de  Staten  Generaal  gecommitteert  om  de  fen- 

tentie ,  tufTchen  de  Stad  Groeningen  en  d'Omlanden , 
ter  executie  te  (tellen,  b.  34.  p.  305  (9) 

Francois  trouwt  met  Maria  Stur.,  * ,  wordt  Coning  van 
Vrankrijk  en  fterft.  b.  21.  p.  930  (5  5) 

Francois  Vrank  verwittigt  Oldenbarnevelt  van  de  dange- 
reufe  Brieven  gefchreven  door  de  Wethouders  van  Ui- 

trecht en  gefonden  aan  die  van  ter  Goude.  b.24.  p.  236 
(64) 

Francois  Veer  trekt  tot  affiftentie  van  Willem  van  Naflau. 

b.  io.p.  715  (33)  wordt  gecontramandeert  door  den 
Raad  van  State,  ibid.  trekt  echter  voort  en  fchrijft  aan 
Oldenbarnevelt  de   rede  waarom,  ibid,   vi&ualieert 

Rhi  jnberk  met  geweld  en  flaat  de  Spaanfe.  b.i6.p.^8o 
(56)  wordt  door  de  Coninginne  in  Engeland  ontboden. 

b.  3  3 .  p.  1 7  7  ( 1 3 )  komt  wederom  en  doedt  een  propo- 
fitie  in  de  Staten  Generaal,  p.  180(15) 

Francois  Draak  doedt  een  tocht  na  de  Spaanfe  Eilanden 
en  wat  hy  daar  op  uitvoert,  b.  21^.716(27)  verfoekt 
van  de  Staten  Generaal  ailiftentie  voor  Don  Anthonio. 

b.  21.  p.  768  (63)  doedt  daar  toe  eenige  voorflagen. 

p.  770(65-)  neemt  de  Galeye  van  Valdes.  b.  25.P.322 
(9)  drijft  geweldig  om  den  Coning  van  Spanjen  in  fijn 
eigene  Koningrijken  te  beoorlogen,  b.  26.  p.  430  (22) 
verfpilt.veel  gelds  om  defen  tocht  voortgang  te  doen 
hebben,  p.  432  (23)  wordt  Overfte  over  de  Vloot, 
doedt  de  Nederlandfe  Koopvaardy-fchepen  arrefteren, 
handelt  met  de  Schippers  om  met  haar  volk  voor  drie 
maanden  op  de  Vloot  te  dienen,  ftelt  de.  felve  eenige 
Articulen  voor  ,  protegeert  tegens  de  onwilligheid  der 

Schippers  en  Bootfgellen.    p-43*-  (*3)  gaat  t'Zeeen wat  hy  opdietocht  verricht  heeft»  p.  434 —  (15   ) 
in  levens  gevaar  tot  Londen  en  waardoor,  b.  27.  p-495 

(3)  loopt  uit  Engeland  om  de  Spaanfe  Vloot  uit  In- 
dien komende  te  ontmoeten,  b.  3i.p.  144  (116)  fterft 

op  de  tocht  van  de  roode  loop.  b.  33.  p.  230  (5  3) 
Francois  de  la  Dulo  Commis  en  Tolk  op  de  eerfte  tocht 

om  de  Vaart  na  China  door  het  Noorden  te  focken. 

b-  31.  p.  867(69) 

Francois  de  la  Dale  Opper-Coramls  derf  Staten  op  de  twe- 
de  tocht  na  China  door  het  Noorden,     b.  32.  p.  23 
(*6)   . 

Francois  Verdugo,  fie,  Verdugo. 
Francois  de  Piovence  voornemens  zijnde  om  Geertrui- 

denberg  te  verraden,  wordt  gevangen ,  gevonniil  en  ter 
dood  gebracht,  b.  37.  p.  688  (68) 

ïr  .m  vap  Beeldftorminge,  metnaLitinqevande 

GathohikeGods-dienit    h  ,  t,  ~./x  \      l:^cvari«e denPriiceranOra  njet  ̂ V^Uï" en  approbcert  de  Unie  «  uïÜlf  J 

en  Sakcn. 
Franeker 

2.  p.  91  (64)  verfekertTi 
op.  383  [178J  neer 

(87) "  "  me  tÜt  U,trecht  ̂ maakr.b. ,  ,.p  , , Frankena  wordt  door  de  Staten  felsGefanCaAle  Conin- ginne van  Engeland  gefonden  over  het  1  c  ,üf 

Frans  Tyflê  van  meninge  zijnde  om  de  Span,™  den  bin- nen Haarlem  te  belpen,  wordt  doofcflertSnbe^ 

p  3  96  ( >88)em  W   d°0rftckcn'  maar  hy  o:.tv  lucht.  b.  6. 
Frans  Botii  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  aan  dr  Sta- 

ten  van  Ho.Iand  geforden  om  deverfchilleu  tulichen 
die  Stad  en  Staten  hy  te  leggen,  b.  12.  p.9ll.  bemid- delt de  lelve.ibid. 

Frans  Pieterfe  beklaagt  fich  by  den  Heer  van  Olderbar- 
neyeltdat  de  Milhve  vande  Wethouders  van  Meden- 
bhk  aan  de  Staten  van  Holland  wegens  den  handel  van Sonoy  in  deflells  handen  was  geraakt ,  en  fendt  hem 
over  feker  pafyuil  tot  Medcnblik  aangeplakt,    b.  14. p.  184(26; 

Frans  Gerritle  wordt  door  de  Burger  Hopluiden  na  Enge- 
land en  aan  Lycefter  gefonden  om  Devet  ter  te  bewe- 

gen dat  hy  in  het  Burgermeeftei  fchap  geliefde  te  con- 
tinueren, b.  24.  p.  306(115)  reift  van  wegens  de  Bur- 

ger Hopluiden  van  Uitrecht  over  en  weder  na  Enge- 
land ,  en  levert  de  Brieven  van  de  Coninginne  en  Ly- 

cefter aan  de  Grave  van  Meurs  b.  25.  p.  319  (14)  word 
gevangen,  en  na  grote  befchimpinge  en  niet  minder  ge- 

vaar vaft  gefet.  b.  25.  p.  34j  ( 16)  'en  wederom  ontfla- gen.  p.  350(29) 

Frans  van  Lauwenburg  (Hertog)  licht  eenige  Vaandelen 

foldaten  die  meeft  verlopen  "en  veele  indendienftder Staten  overkomen,  b.  30.  p.  776(77) 
Frans  Duik  wordt  door  lijn  Excellentie  Mauritsaahde 

Staten  gefonden  om  te  weten  watmen  na  de  verove- 
ringe  vanRhijnberg  by  der  hand  zoude  neemen.  b.  34. 

p.  346  (40)    1     ■ Fredetic  de  Toledo  befpringt  het  volk  van  den  Prince 

'  van  Oranjen  fterkelijk  ,en  vervolgt  de  vluchtende.  b/4. 
p.  256(183)  'wordt  gefonden  om  de  belegerihge  van Bergen  in  Henegouwen  te  beginnen,  p.  384 ( 279)  ver- 

adverteert  van  de  komfte  déi  Francentot  01  tiet  van' Bergen,  taft  defelve  aan  en  ftaatfe.  p.  397.  598  (189) 
fendt  na  het, /laan  der  France  een  Trompetter  aan  braaf 
Lodewijk  binnen  Bergen,  doedt  de  Üad  opeilcben, 
prefenteert  goede  conditien,  maar  wordt argeflagen. 

p.  398(298)  wintZutphen.  p.  414(303)  neemt  we- 
derom in  alle  de  Steden  van  Gelderland,  Zntphen  en 

Over-Yflel.p.4T5  f303)  en  vergunt  haar  op  hair  ver- 
foek  genade,  mits  betalende  fekere  fommen  van  pen- 

ningen tot  amende.  ibid.doed  Naarden  door  deGoyfe 
Boeren  raferen.    15-419.(307)   geftoort  op  die  van 
Haarlem,  fend  eenig  volk  na  Spare  woudc.p.422  (308) 
komt  tot  Amfterdam  en  beraat  lich  wat  hy  verder  doen 
zoude.  p.42o(;o7)  komt  voor  Haarlem,  legert  fijn 
volk,  doedt  de  Stadt  opeiflehen,  maar  wordt  argefla- 

gen. p.  423(309)  doedt  Haarlem  befchieten.  p.42? 
(310)  en  beftormen.  ibid.  wordt  afgeilagen.  ibid.  ftclc 
lich  tegens  den  voorftag  om  Haarlem  re  verlatcn.p.43  2 
(317)  fendt  ailiftentie  aan  de  Duitlè  foldaten  voor 
Haarlem,  ibid.  wil  niet  tegenftaande  alle  ongemakken 
echter  Haarlem  hebben,  p.  433(318)  en  loekt  haar 

aller  wegen  de  vi&ualie  af  te  fnijden.  ibid.  en  de  Haar- 
lemmer Meer  in  te  nemen.  ibid.    foekt  middelen  om 

Haarlem  noch  fwaarder  te  beleggen ,  doedt  den  Di/k 

by  het  Huis  ter  Hert  door  graven  ,  komt  met  fchepen 

op  de  Haarlemmer  Meer  en  maakt  lich  dnarmeefter 

van.  p.  436  (3 19)  krijgt  Haarlem  op  genade  en  onge- 
nade, trekt  daar  in  en  doedt  de  meeiie  foldaten  om- 

brengen. p.44i(32$)  fchrijft  aan  den  Hertog  van  Al- ba  om  meerder  fecours  van  volk  ,  om  het  ontfêfvan 

Haarlem  te  beletten ,  het  geen  hem  gefonden  word. 

p.  439(322)  doedt  een  generaal  pardon  arlefen  voor 

de  Burgers  van  Haarlem  met  uitlonc'eringe  van  feven- 
vijftig.  p.  442  (324)  belegert  Alkmaar.  ̂ .4^1(332) 
breekt  fijn  Leger  op  voor  Alkmaar,  p.  455  (334) 

Frederic 



BLADWYSER 

Frederic  Symonfz.  d'Oude  wordt  tot  Enkhuifen  Kapitein 
gemaakt  om  de  Burgers  in  vreede  te  houden.  D.6.P.372 

(270)  doedt  fijn  uiterfte  beft  om  de  Burgeren  af  te  ra- 
den dat  (y  de  fchepen  in  de  haven  en  het  gefchut  op  de 

Wal  nietfouden  haaien,  neemt  aan  de  fchuld  der  beroer- 
te van  der  Burgeren  halfen  te  weeren ,  waar  door  hy 

veele  der  felver  overredet  en  wankelmoedig  maakt. 

P-373(*7*] I- 
Frederik  Simonfz  de  Jonge  wordt  door  de  Burgers  van 

Enkhuifen  aan  Burgermeefteren  gefonden  om  volgens 
het  gemaakte  accoord  de  wacht  te  verdubbelen,  b.  6. 
p.  371(270) 

Frederik  Pieterfz.  alias  Maakfchoon  wordt  tot  Enkhuifen 

Kapitein  gemaakt  om  de  Burgers  in  Vreede  te  houden. 
b.6.  p.  372  (270) 

Frederic  Ottenfe  ftilt  de  moeite  tulTchen  Marten  PieterfTe 

Vermei  en  een  Regent  van  het  Noorder-Quartier.  b.6. 

p.452(?$2)  wordt  door  den  Prince  van  üranjen  in  de 
Dortfe  Waart  gefonden  om  de  felve  te  fterken.  b.  8. 
p.  653  (127) 

Frederic  van  Sevender  opent  uit  laft  van  Sonoy  de  fluifen 

in  het  Noorder-Quartier  en  doet  eenige  dijken  door- 
ftekenom  die  van  Alkmaar  te  ontfetten.   b.  6.  p-453 
U$4) 

Frederic  de  Derde  Keurvorft  fterft.  b.9.  p.  724  (177) 
Frederic  Schenk  Bifichop  van  Uitrecht  weigert  aan  de 

Staten  van  Uitrecht  geld  te  leenen,  protefteert  daar 
tegens,  moet  echter  fien  dat  het  tegens  fijnen  dank  ge- 

nomen wordt,  b.  10.  p. 776  (215)  fterft.  b*  15.  p.  ii  5 
(«0 

Frederic  van  Y peren  wordt  wegens  de  Staten  Generaal 

gecommitteert  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen. 

b.  13^.52(103)  blijftnade  gefcheidene Vredehan- 
delinge tot  Geulen ,  verlaat  de  tijde  der  Staten  én  ver- 

foentfkh  met  den  Coning.  b.  13^.108(143) 
Frederic  van  der  Borcht  verdedigt  Oudenaarden  manlijk , 

maar  wordt  gedwongen  om  het  felve  over  te  geven, 
b.  17.  p.  321  (22) 

Frederic  Uittenham  drijft  der.  handel  tuflehen  Parma  en 

den  Graaf  van  den  Berg  om  Gelderland  ten  behoeve 
van  den  Coning  over  te  leveren,    b.  18  p.  402 
Ui) 

Frederic  de  Tweede  Coning  van  Denemarken  fterft.  b.14. 
p.  236  (64) 

Frederic  Keurvorft  van  de  Palts  weigert  te  ftaan  onder 

de  voogdije  van  den  Pals-Graaf  Ricnard.  b.  29.  p.604 
(3 )  fendt  aan  de  Staten  Generaal  en  verfoekt  alhftentie 
ingevalle  fijn  land  mocht  aangetaft  worden,  welke  hem 
toegeftaan  wordt.  p.  659  (43)  trouwt  met  Louife  Ju- 
liana  van  Naflau.  b.  30.  p. 700  (22) 

Frederic  SWerts  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  aangaande 
het  Huwelijk  van  den  Keurvorft  Frederic  en  Louife 
Juliana  van  Naflau.  b.  30.  p.  700  (22) 

Frederic  Grave  van  den  Berge  weigert  Coeverden  over 
te  geven.  b.  19  p.  6  34(25)  geeft  het  over  met  accoord, 
p.641  (31)  wkit  Otmarfum.  b.  30.  p.  715  (33)  en 
verfcheidene  plaatfen  ftormenderhand  en  fommige  met 

accoort.  p.  7 1 6  ( 3  3 )  fchrijft  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits  en  verfoekt  om  onder  de  doden ,  gebleven ,  in  den 
flag  van  Vlaanderen  na  eenige  Officiers  te  mogen  foe- 
ken.  b.  3 7.  p.  65-4 (4.1) 

Frederic  Spinola  fchrijft  aan  Stephano  d'Ivarra  over  de 
toeruftinge  van  eenige  Galleyen ,  maar  de  Brief  wordt 
onderfchept.  b.  31.  p.  866  (68)  accordeert  met  de  Co- 

ning van  Spanjen  om  op  fijne  koften  eenige  Galeyen  toe 
te  ruften  en  die  in  Vlaanderen  te  brengen,  b.  3  6.  p.  5  6 1 
(39) 

Frederic  Henric  wordt  geboren,  b.  18.  p.  407  (37)  en 
Colonel  over  een  Regiment  Walen  gekomen  uit  S.  An- 
dries  en  overgegaan  aan  de  fi  jde  der  Staten,  b.  3  7-p.6 1  5 
(14)  wil  op  het  aanraden  van  Maurits  niet  vertrekken  , 
maar  by  den  flag  voor  Nieupoort  blijven,     p.  651 

(40) Frederic  Mey  ftein  wordt  door  die  van  Groeningen  uitge- 
fonden  om  met  fijn  Excellentie  Maurits  te  accorderen, 
b.  31^,833(43) 

Frederic  Henric  Soon  van  Jacob  Koning  van  Schotland 
wordt  geboren  en  gedoopt,  b.  3 1 .  p.  8  3  7  (46) 

Frefin  wordt  tot  Antwerpen  gevangen  en  op  het  Kafteel 

van  Breda  gefonden  om  dat  hy  correfpondeerde  met  de 
vyand.  b.  13^.89(130)  maakt  een  aanflag  op  de  Stad 
én  levert  de  felve  aan  den  Prince  van  Parma.  b.ió.p.  175 (33) 

Frefnéda  Biechtvader  des  Conings  van  Spanjen  ontdekt 
des  Conings  voornemen  over  de  Nederlanders  aan  de 
meefte  Heeren  van  de  Nederlanden,  b.  ï,  p. 2}  (16) 
en  hoé  het  felve  was  befteken.  ibid. 

Frefnon  fchrijft  aan  Caluart  den  ftand  der  faken  in  Vrank- 
rijk  federtdefielfs  vertrek,  b.  30.  p.  766  (71) 

Frederic  Perenot ,  fie  Champigny. 
Fronebergecorrefpondeeitmet  Don  Jan  en  flaat  de  han- 

delingemet de  Staten  af.  b.  10.  p.  813 (243) 
Fuehtes  komt  in  Nederland  en  brengt  de  ordres  des  Co- 

nings aangaande  het  Gouvernement  na  de  dood  van 
Parma.  b.  29.  p.  661  (45)  fend  eenige  Heeren  om  Er- 
neftusteontfangen.  b.  31.  p.  781  (4)  houdt  heimelijk 
verftand  in  Engeland  om  de  Coninginneom  te  bren- 

gen, p.  784(6)  fchrijft  daar  over  aan  Steven  Ferrera; 
ibid.  fchrijft  aan  Frangois  de  Veray ,  maar  de  Brief 
wordt  geintercipieert.  b.31.  p.  860  (64)  en  aan  den 
Conneftabel  van  Caftilien.  p.861  (6  j )  en  aan  den  Grave 
van  Chimon ;  p.864  (6  7 )  en  aan  Gregorio  Japia ;  ibid. 
word  door  Erneftu°  op  fijn  dood-bedde  verklaart  voor 
Gouverneur  van  de  Catholijke  Provintien.   b.  3 1.  p.  1 2 
(7)  neétnt  het  Gouvernement  aan ;  ibid.  handelt  met 
Gomeron  om  de  Stad  en  het  Kafteel  van  Han  te  beko- 

men ;b.  32. p.  18  (12)  doedt  Gomeron  en  fijne  Broeders 
gevangen  neemen  (1 3)  gaat  om  Han  te  ontletten  maar 
komt  te  laat.  p.  19.  komt  Wederom  voor  Chaftelet. 
p.  26  19)  wint  het.  ibid.  komt  andermaal   voor  Han. 
p.  26  ( 1 9)  doedt  Gomeron  onthalfen  5   p.  17.  wint  het 
Kafteel  van  Clery.  ibid.  belegert  Dourlans.  p.  38  ( 29) 
flaat  de   Francen  (30,)    wint   het   ftormenderhand; 
p-4o(3o)  komt  voor  Camerick ;  p.4i(43)  krijgthet 
met  accoord,  p.  5  5  (42)  als  ook  het  Kafteel.ibid.  krijgt 
tijdinge  van  het  weder  innemen  van  Lier  en  is  daar  over 
feer  verheugt ,  bevestigt  de  abfolute  heerfchappye , 
trekt  na  Brufièl  en  word  overal  met  groote  vreugde  en 
eerbewijfinge  ontfangen.  p.  141  (113)  krijgt  laft  om 
het  Gouvernement  aan  Albertus  over  te  geven  en  na 
Spanjen  te  komen,  p.iji  (m)  trekt  Albertus  te  ge- moet,  b.  33.P.  167 (ƒ) 

G. 

GAbriel  deCerbellonisOverfteover  het  gefchut  van 
het  Leger  dat  met  Duc  d'Alba  na  de  Nederlanden 

trekt.  b.4.p.  180(128)  wordt  door  den  Hertog  van 
Alba  gemaakt  Overfte  van  het  Kafteel  van  Antwerpen, p.  219(155) 

Gabriel  Mauriques  in  de  flag  by  Jemmingen  gefchoten. b.4.  p.  245(175) 

Gabriel  de  Peralta  voert  de  achtertocht  der  Spanjaarden 
door  het  water  na  Duiveland.  b.  8.  p.  649  ( 124)  blijft 
indeaantaftingevahZierikzee.  p.  650(124) 

Gabriel  de  Salafer  wordt  gecommitteert  om  te  hande- 
len met  de  HoogduitfeColonellen.  b.  10.  p,  812  (243) 

Gabriel  Steidling  doedt  het  woord  uit  den  naam  van  eeni- 
ge Burgeren  tot  Antwerpen ,  en  verfoekt  dat  men  met 

Parma  accordere ;  wordt  gevangen,  levert  Requeft  in, 
ontflagen  en  in  een  geld- boete  gecondemneert.  b«ij>- 

p. 501(36) Gabriel  Sotomajor  blijft  in  den  ftorm  op  een  Ravelijn 
voor  Dourlans.  b  32.p.  138(29) 

GabrielleEftreé  fterft.  b.  36.  p.  595  (65). 

Galeyen  van  Spinola  vechten  met  het  fchip  van  Kapitein 
Legier ,  worden  dapper  gehavent  en  moeten  afwijken. 
b.  36.  p.  565  (40)  veroveren  eenige  vi&uaüe  en  baga- gie- fchepen.  8.37^.649(37) 

Galeye  (fwarte)  toegeruft  door  de  Staten  neemt  het  Ad- 
miraal-fchip  voor  Antwerpen  leggende  en  noch  eenige 
andere  féhepen.  b.  37.  p.  665  (50) 

Galge  opgerecht  tot  Antwerpen  op  de  Groote  Markt ,  en 
waarom,  b.  1.  p-  86(61) 

la  Garde,  Colonel  wordt  met  eenig  volk  gefonden  tot  afli- 
ftentre  van  dre  van  het  Noorder-Quartier.  b.6.  p.  45  2 

(3ii)  komt 



van  Pcrfoncn  en  Sak en. 

(333)  komt  met  het  Leger  by  Boy zot.  b.7.p.  55  (s<j) komt  binnen  Schoonhoven  en  wordt  daarvoor  Gouver- 
neur ontfangen ,  geeft  de  Stad  by  appoindfcement  over 

aan  deSpanjaarden.  b.8.p.646  (122)  wint  Baai  Ie.  b.  1 6. 
P-273  (33)  overrompelt.  Aalft  en  neemt  liet  in.  b.  17 
p.  322  (22)  blijft  voor  het  Kafteel  Vierfel.  b.  1 8-p.  366 
(8)  

v  i 
Gardot  Gouverneur  binnen  Breevoort  wordt  gevangen 

door  een  Vaandrig  van  Hohenlo.  b.  34.  p.  361 (5.0 
Garlia  de  Loyafa  wordt  Aarts-BilTchop  van  Toïêdo  b  2  c 
0.411(2)  

"    «' 
Gafpar  Schets  wordt  door  de  Staten  Generaal  gefonden aan  den  Prince  van  Oranjen,  Staten  van  Hollanden 

Zeeland  om  over  verfcheidene  faken  met  haar  te  han- 
len.  b.  10.  p.  8 14  (244.)  blijft  na  de  gefcheidene  Vre- 
dehandelinge  tot  Geulen ,  verlaat  de  fijde  der  Staten 
en  verfoent  Bch  met  den.  Coning.  b.  1 3.  p.  1 08  ( 143  j GafperTurk  Drofiartop  het  Kafteel  te  Gorcum  wordt 
gevangen  door  de  Geufe  foldaten.  b.6.  p.  380(277; 

Gebed  der  Staten  van  Holland  voor  het  beginnen  van 
hare  befoignes  is  leer  gedenkwaardig,    b.  22.  p.  871 

Gebeden  binnen  Sluis  in  het  optrecken  van  de  wacht 

GebhartvanCeulenCommiiïaris  des  Keifers  op  de  Vre- 
dehandelingetotCeuIen.  b.  13.  p.  52(103) 

Gecommitteerde  der  Staten  antwoorden  Lycefter  op  fijn 
voorftel  wegens  de  Regeringe  der  Landen  in  fijn  afwe- 
fen.  b.  xi .  p.  779  (7 1 )  repliceren  op  het  antwoord  van 
Lycefter ;  zijn  tot  Vliiilngen  in  groot  perijkel  van  dood 
geflagen  te  worden,  b.  23 .  p.  23  f  1 6 ) 

Gecommitteerde  uit  de  Staten  van  Holland  fchrijven  aan 
de  Gecommitteerde  in  den  Raad  van  Staten  waar  in,het 
accoort  met  Lycefter  gemaakt,  wordt  te  buiten  gegaan. 
b.2i.p.  720(30) 

Gecommitteerde  van  fijn  Excellentie  van  NafTau  aanSo- 
noy,  volbrengen  haren  laft ,  komen  wederom,  en  doen 
raport  van  hare  verrichtinge.  S.  22^.897(32) 

Gecommitteerde  Raden  van  Holland  doen  een  remon- 
ftrantie aan  de  Staten  van  Holland ,  en  verfoeken  acte 

vanindimniteit.  b.  27.  p.  508  (13) 
Gecommitteerde  van  de  Staten  Generaal  refolveren  op 

de  befettinge  en  het  commandement  van  Coeverden  en 
Haflelt.  b.  29^.643(32) 

Gecommitteerde  Raden  van  Zeeland  fchrijven  aan  de 
Staten  Generaal  over  de  toeruftinge  van  de  Coning  van 
Spanjen  te  water.  b.  3  3.  p.  248  (66) 

Gedeputeerde  van  de  Geeftelijkheid  van  Uitrecht  fpree- 
ken  te  Bruflèl  met  Viglius  aangaande  derefolutie  des 
Coninks  op  haar  Requeft  tegens  de  fententie  door 

Ducd'Albaover  haar  uitgefproken ,  en  wat  die  haar 
raadt  té  doen.  b.  6.  p.  368  (268) 

Gedeputeerde  der  Burgeren  ontflaan  de  Burgermeefte- 
ren  van  Enkhuifen  van  het  gemaakte  accoord  ,  maken 
haare  Mede-Burgeren  de  refolutie  der  Burgermeefte- 
ren  bekent,  en  raden  een  ieder  op  fijn  hoede  te  zijn 
dewijle  hec  nu  haar  lijf  en  leeven  geldt.  b.6.p.  374 
(271) 

Gedeputeerde  van  de  Staten  van  Braband  enz.  krijgen 
haar  affcheid  in  Spanjen  5  en  wat  haar  voorgeftelt 

wordt.  b.  6.  p.385  (280)  brengen  haare  refolutie  in  de 
■Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux.  b.  19. 

p.  466(11)  waarfchouwen  Treflong  van  den  toeleg 
dervyanden.  p.  524(52) 

Gedeputeerde  Staten  vanHolland  komen  by  dePrince  van 

Oranjen  te  Roerrhonde  met  geld  en  vei  fekeringe  voor 

het  krijgsvolk ,  klagen  over  de  foldaten  in  Holland 

dat  die  fo  qualijk  met  de  Geeftelijke  leefden,  b.6.  p.399 

(290)  tekenen  nevens  die  van  Zeeland  het  accoort  niet 

met  Don  Jan  gemaakt,  b.  io-p.736  (222)  brengen  hare 
refolutie  in  de  Staten  Generaal  op  de  propoiitie  van 

Pruneaux.  b.  19.  p.  466  (12)  Hellen  den  handel  met 

Vrankrijk  in  deliberatie  in  de  Vroedfchappen.  b.  19. 

p.  480  (22)  antwoorden  op  den  Brief  van  Lycefter  ge- 
fonden met  de  Heer  Herbei  t.  b.  23.  p.  131  (9°) 

Gedeputeerde  der  Steden  mogen  onder  procuratie  ver- 

fchijnen  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  van  Holland, 
b.  6.  p. 404  (294) 

DonrhnCn-  P-?r75;  ,.tv^»™fce  Ait.culen  over  aan JJon  jan  en  verfoeken  antwoord  op  de  felve    p  -72 
C*M0  antwoorden  op  de  Articulen  door  Don  Jan voorgeüeltcnivakht.p  .775.  tekenen  het  accoort  met 
uon  Jan  gemaakt,  p.786  (222)  antwoorden  op  bet concept  vande  Religioni  Vrede,  opgeftelt  eoanhaar ceionden  door  den  Een    HorpgMathiai.b.  12.0.972 
(40)  antwoorden  op  de  fchnltelijke antwoord  van  de «aten  van  Arthois,  Henegouwsen  Donay,  b.13  p  39 
(94)  ontwerpen  een  inftrudieommet  hare  prmema- lente  communiceren,  b.  14.  p.  157(176) 

Gedeputeerde  by  Anjou  berichten  de  Staten  van  haar wedervaren,  b.  15.  ,>.  224  (227)  komen  by  Anjou  en 
wat  ly  met  hem  verrichten  b.  17.  p.  347  (41 )  treden 
in  handeling  met  den  Ambaftadeur  Davifon.  b.  10. 
|>.  510(43)  komen  in  Engeland  en  doen  hare  propoii- tie. b.  10.  p.  635(6.1) 

Gedeputeerde  van  de  Staten  van  Uitrecht  verfoeken  aan 
Bofludat  hy  het  Kafteel  wilde  beftormen,  endeflèlfs 
antwoord,  b.  10^.780(117)  brengen  hare  refolutie 
in  de  Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux. 
b.  19.  p.  466  (12)  yerfenden  de  Brieven  uit  Engeland 
gekomen,  en  fchrijven  aan  die  van  Vriefiand  en  ande- 

re. b.22.p.  9^4(73)  fchrijven  meer  andere  Brieven. 
P-955  (74)  defavojeren  het  fchrijven  aan  Lycefter. 
P-  959  (77 )  klagen  aan  de  Magiftraat  der  Stad  over  den Gravevan  Meurs  en  waarom,  b.23.  p.  62(42)  doen 
een  propofitie  in  de  Staten  generaal,  b.  26.  p.  446  (3  3  ) 
verbiedenden  handel  ei;  vprkeringe  inde  Stad  en  Lan- 

den van  Cuilenborg.  b.  28.  P-538(8) 
Gedeputeerden  der  Stad  Brullèl  aan  de  Walk!  Provintien 

worden  van  fommigen  wel ,  van  fommiqe  feeronbe- 
leefdelijk  gehandelt ,  en  komen  onverrichter  fake  we- 

derom, b.  13.  p.45:  (98)  geven  een  remonftrantie  over 
aan  de  Staten  Van  Holland  en  Zeeland,  b.  19.  p.  477 (20) 

Gedeputeerde  van  de  nader  Unie  komen  tot  Deventer  om 
hetontfet  van  Groeningen  te  verhinderen.  b.i5.p.2o6> 
(214)  ftellen  daar  toe  ordre  en  fchrijven  aan  den  Grave 
van  Hohenlo  dat  hy  den  vyand  het  hooft  foude  bie- 

den,  ibid. 

Gedeputeerde  van  Vlaanderen  brengen  hare  refolutie  in 
de  Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux. 
b.  19. p.  466(11) 

Gedeputeerde  van  Vlaanderen  komen  by  Albertusom 
te  verfoeken  dat  hy  Ofter.de  wilde  belegeren  en  pre- 
fenteren  een  grote  (omme  gelds  daartoe,  b.  34.  p.  382 

Gedeputeerde  van  Gelderland  brengen  hare  refolutie  in 
de  Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux. 
b,  19.  p.  466  (11)  leveren  een  remonftrantie  over  in  de 
Staten  Generaal  en  klagen  over  de  foulen  en  roveryen 
van  de  foldaten.  b.  27.  p  498  (5) 

Gedeputeerde  van  Mechelen  brengen  hare  refolutie  in  de 
Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux.  b.  19. 
p.  466(125 

Gedeputeerde  van  Vriefiand  brengen  hare  refolutie  in  de 

Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux.  b.  19. 

p.  466  ( 1 2)  klagen  aan  de  Staten  Generaal  by  gefchrif- teoverdelorrendrayers.  b.  27.  p.496  (4)  leveren  een 

g'efchrift  over  aan  de  Staten  Generaar  wegens  de  befet- 
tinge van  Coeverden.  b.  33.  p.  238  (59)  en  een  twee- 

de; p.  239.  en  een  derde.  (60) 
Gedeputeerde  van  Over-Yfièl  brengen  hare  refolutie  in  de 

Staten  Generaal  op  de  propofitie  van  Pruneaux.  b.  19. 
p.  466(12) 

Gedeputeerde  van  Gent  doen  een  proteftatie  in  de  ver- 
gaderinge   van  de  Staten   Generaal,     b.  19.  p.478 

(21) Gedeputeerde  van  der  Goude  leveren  hare  refolutie  op 

den  handel  met  Vrankrijk  over  in  de  Staten  van  Hol- land, b.  19.  p.  489(28) 

Gedeputeerde  der  Provintien  in  Engeland  fchri]ven  aan  de 
belegerde  binnen  Antwerpen,  b.  20.  p.  608  (42) 

Gedeputeerde  der  Staten  doen  een  Eed  aan  Lycefter. b.2..p.690(8)  .  ^ 
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Gedeputeerde  Staten  van  Zeeland  antwoorden  op  de  pro- 
pofitie van  Lycefter.  b.  zi.p.  730(37)  komeninden 

Haag  ,  en  wat  fy  rapporteren  van  het  voornemen 
der  vyanden  om  Oftende  te  belegeren,   b.  34.  p.  367 

(H) 
Gepureerde  (fommige)  op  den  Landdag  inOver-Yflèl 

drijven,  om  door  middel  van  de  Coninginne  van  Enge- 
land aan  een  Vrede  te  geraken,  b.  13.  p.  70  (47)  wor- 
den tegengefproken.  ibid.  brengen  echter  fchrijvenste 

wege  aan  fommige  Provintien  om  een  byfondere  ver- 
gaderinge  van  de  Generale  Staten  te  maken.  ibid. 

Gedeputeerde  Staten  der  Geünieerde  Provintien  ant- 
woorden op  de  voorftellinge  van  den  Heer  Herbert. 

b.  zj.p.  133  (91)  komen  by  de  Generale  Staten  van 
Bruffelom  van  Vrede  of Treves te fpreken. b.^y.p.6^ 
(43) 

Gedeputeerde  van  Maurits  komen  te  Medenblik  maar 
moeten  onverrichter  fake  wederom  vertrekken,  reilen 
na  Hoorn  en  doen  raport.  b.  14..  p.  193  (33) 

Gedeputeerde  der  Staten  komen  tot  Medenblik,  hande- 
len met  Sonoy ,  doen  rapprt  aan  fijn  Excellentie  Mau- 

rits.  b.  2.4.  p.  228.  en  een  nader  prefentatie  aan  Sonoy, 
die  hy  aanneemt ,  waar  van  fy  een  acte  concipiëren  en 
aan  Maurits fenden.  p.  130(59) 

Gedeputeerde  der  Nederlandfe  Kerken  komen  in  confe- 
rentie met  Walfingam }  en  berichten  Lycefter  van  haar 

wedervaren,  b.  24.  p.  259  (80)  fpreken  de  Coningin- 
ne en  leveren  aen  defel  ve  een  gefchr ift  over.  p.  260  ( 8 1 ) 

komen  met  defelve  in  gefprek.p.  262(83)  vifiteren  de 
antwoord  der  Coninginne,  communiceren  hare  fwa- 
righeden  over  defelve  met  Lycefter,  en  geven  een  dank- 
fchrift  over  aan  Walfingam  om  aan  de  Coninginne  te 
behandigen.    b.  24.  p.  264  (84)   nemen  affcheid  van 
Lycefter ,  vertrekken,  komen  in  Zeland  en  fenden  haar 
rapport  fchriftelijk  aan  de  Kerken  die  haar  gefonden 
hadden,  p.  266(85) 

Gedeputeerde  van  de  Zuid-Hollandfe  Synode  verfoeken 
aan  de  Staten  van  Holland  en  fijn  Excellentie  Mau- 

rits, dat  doch  een  einde  van  de  twift  in  de  Kerke  tot 
Uitrecht  mochte  gemaakt  worden  ,  en  doen  ten  dien 
einde  een  remonftrantie  aan  de  Raden  van  State.  b.  30. 
p.  731  (44.) 

Gedeputeerde  der  Staten  in  Vriefiand  worden  feer  vreemt 
en  met  veele  fwarigheid  bejegent,  b.  3  3.  p.  268  (81) 
antwoorden  op  die  bejegeninge ;  ibid.   hare  verdere 
handehngcr.... 

Gedeputeerde  van  denRaad  van  State  in  Vriefiand  doen 
een  propofitie  aan  defelve  Staten  ;  b.  34.  p.  325  (25) 
harevenichtinge;  p-  3 27.... (25....) 

Gedeputeerde  van  Vrankrijk  en  Spanjen  vergaderen  te 
Vervijnsom  van  Vrede  te  handelen,  b.  35.  p.  443  (18) 
treffen  defelve.  p.  445(19) 

Gedeputeerde  van  Cleef  klagen  aan  Maurits  over  het  in- 
nemen van  hare  Steden  door  den  Admirant.  b.3  5.P.490 

(54)  komen  tot  BrufTèl  en  verfoeken  aan  den  Car- 
dinaal  Andreas  dat  hy  het  Spaanfe  krijgsvolk    uit 
de  neutrale  plaatfen  wilde   lichten,     b.  ̂ 6.  p.  ƒ23 

Gedeputeerde  der  Staten  Generaal  aan  Enno  Grave  van 
Ooft- Vriefiand  ,  verfoeken  audiëntie ,  krijgen  defelve 
endoeneen  propofitie.  b-  36. p.  557(17)  ennocheen 
aan  de  Magiftraten  en  principaalften  van  Embden. 

p.  538(18)  treffen  het  accoord  tuffchen  den  Grave  en 
de  Stad.  ibid. 

Geèligeerde  Heeren  binnen  Uitrecht  antwoorden  op 
de  gefchriften  van  de  dolerende  Edelen,  b.  14.  p.  1 76 

(21) 
Geelmuiden  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen. 

b.  6.  p.  381  (277)  gefiecht  en  waarom,  b.  15.  p.  208 
(116) 

Geeilach  van  Capelle  wordt  door  de  Staten  van  Gelder- 
land gefonden  aan  de  Staten  van  Holland  met  een  in- 

ftrucïie.  b,  23.P.43  (18) 
Geertruidenberg onvoorfiens ingenomen  voorden  Prince 

van  Oranjen.  b.  6.  p.  45  7  (3  36)  belegert  door  fijn  Exel- 
lentie Maurits.  b.  26.  p.  404  (5)  befchoten ,  verlaten, 
en  door  het  muitinerende  guarnifoenaan  Parma  over- 

geleverd p.  408  (8)  belegert  door  fijn  Exellentie  Mau- 
i;rs.  b.  30.  p.69o(i6)  en  aan  hem  overgeven,  p.  698 

Geeftelijke  in  de  Nederlanden  onder  maikanderen  on- 
eenig  en  waar  over.  b.i.p.  27(19) 

Geeftelijke  zijn  door  de  vergaderinge  der  Edelen  in  groo- 
tebenautheid.  b.i.p.  60(43) 

Geeftelijke  van  Spanjen  geven  groot  geld  tot  den  tocht 
van  den  Koning  van  Spanjen  na  de  Nederlanden ,  als 
toteenen  heiligen  krijg.  b.4.  p.  180(127) 

Geeftelijke  van  Uitrecht  antweorden  den  Aards-BifTchop 
op  fijn  voorftel  wegens  de  invoeringe  van  het  Concilie 
van  Trenten,  en  leveren  over  die  faake  een  Requeft  aan 
den  Hertog  van  Alba.  b.  4.  p.  13 1  (164)  binnen  Ui- 

trecht doen  haar  Concubinen  weg.  p.  233  (165)  fiaan 
den  tienden  en  twintigften  penning  af  en  allegeren  daar 
toe  de  Bulle  deCcena  Dontini.  b.  5.  p.  287  (207)  ver- 

dragen feer  geduldig  de  inlegeringe  der  Spaanfe  folda- 
ten.  p.  288(207)  excipieren  op  den  eifch  van  den  Pro- 

cureur Generaal  tegens  haar  aan  den  Bloed- Raad  over- 
gegeven, p.  291  (209)  fenden  Gedeputeerden  na  den 

Coningen  verfoeken  provifie  van  appel  tegens  de  fen- 
tentie  door  den  Hertog  van  Alba  over  haar  uitgefpro- 

ken.p.  326  (237)  geven  door  Requeft  aan  den  Coning 
felve  te  kennen  de  geweiden  en  forcen  die  de  Stad  van 
Uitrecht  door  de  Spanjaarden  wierdt  aangedaan,  en 
verfoeken  van  defelve  ontflagen  te  mogen  worden, 

p.  3  3  4  ( 24 1 )  vrefende  dat  de  ftad  wederom  met  Span- 
jaarden zoude  befet  worden ,  leveren  een  Requeft  over 

aan  den  Coning  van  Spanjen.  p.  340  (246)  fiende  het 

voornemen  vanden  Hertog  van  Alba  om  haar  ftad' ten eenemaal  te  bederven ,  relól veren  nochmaal  aan  den 
Coning  felve  daar  over  Requeft  teprefenteren.  p.  350 
(253)  dan  krijgen  geen  antwoord  als  langen  tijd  daar 
na.  p.  35  3  (255)  krijgen  refolntie  van  den  Coning  op 

haar  Requeft  wegens  de  fententie  door  Duc  d' Alba  te- 
gens haar  uitgefproken.  b-  6. p.  368  (267)  zijn  niet  wel 

tevreden  over  de  ontfangene  refolutie;  fenden  even- 
wel Gedeputeerden  na  Bruflel  om  met  goede  vrinden 

en  voornamelijk  met  Viglius  daar  over  te  fpreken. 
p.  368  ( 267)  geeven  een  proteft  uit  waarom  fy  aan  den 
Hertog  van  Alba  geen  verfoek  deden,  wegens  de  fen- 

tentie tegens  haar  uitgefproken.  p.  368  (268)  vrefen  té 
komen  onder  het  Gouvernement  van  den  Prince  van 

Oranjen.  b.  10.  p.  782(219)  antwoorden  op  het  ver- 
foek der  Wethouderen  wegens  de  inruiminge  van  de 

8.  Jacobs  Kerke  voor  de  Gereformeerde,  b.  12.  p.  991 
(60)  maken  een  accoort  met  de  Gereformeerde,  b.  13; 
p.  70  ( 1 16)  fufpect  van  correfpondentie  te  houden  met 
den  vyand.  b.  14.  p.  173(190)  geven  een  inventaris 
van  hare  ornamenten  over  aan  de  Wethouders,  b.  15. 
p.  215  (220)  als  het  eerfte  Lid  der  Staten  worden  by 
provifie  gecafièert.  p.  317(19)  opwatwijfe  fy  in  het 
toekomendein  de  Staten  zullen  verfchijnen.  ibid.  moe- 

ten hare  Concubinen  verlaten  of  met  defelve  trouwen. 

b.  20.  p.  623  (53)  wordeneenige  tot  Uitrecht  de  Stad 
ontfegt.  b.  21.  p.  73 1  (38)  repliceren  nopende  de  ex- 

ceptiegedaan tegens  den  eifch  van  den  Procureur  Ge- 
neraal, 'b.  5.  p.  294(211) 

Geeftelijke  binnen  Gorcum  vlnchten  op  het  Kafteel,  maar 
worden  gedwongen  haar  op  te  geeven.   b.  6.  p.  380 
(276) 

Geeftelijke  gevangen  binnen  Gorcum  worden  door  ordré 
van  Lumei  buiten  den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  380 
(177) 

Geeftelijke  binnen  Schoonhoven  qualijk  gehandelt  door deGeufen.  b.  6.  p.  381  (277) 

Geeftelijke  van  Mechelen  trekken  met  Krnicen  en  Vanen 

den  Hartog  van  Alba  te  gemoet  om  fijnen  toorn  te  ver- fachten,  maar  te  vergeefs,  b.  6.  p.  409  (299) 

Geeftelijke  binnen  Zutphen  niet  vry  van  contributie  en 
inlegeringe  der  foldaten.  b.  6.  p.  41;  (303) 

Geeftelijke  in  Holland  hoewel  te  vooren  goed  Spaans  nee- 
men  een  grooten  haat  op  tegens  deSpanjaartsomde 
moord  van  Naarden,  b.  6^.420(307) 

Geeftelijke  van  Middelburg  fenden  aan  den  Prince  van 
Oranjen  om  voor  haar  te  accorderen,    b.  7.  p.480 
(«) 

Geeftelijke  tot  Gent  uitgejaagt.  0.13^.9(72)  komen 
weder  in  befittinge  van  hare  Kloofters.  p.  1 1  (74) 

Geeftelijke  in  de  vergaderinge  der  Staten  van  Vrankrijk, 
dringen  hart  tot  het  noemen  van  een  Succeffeurinhec 

rijk, 



van  Perfcnen  en  Sak'èri. 

rijk ,  brengen  te  weeg  dat  Navarre  daar  toe  onweerdig 
geoordeelt  wordt ,  willen  dat  de  Coning  fuiksmeteen 
edidt  fal  beveiligen,  flaan  de  voorfiagdesConings  in 
de  wind ,  willen  dat  hy  het  oordeel  des  Paus  tegens N op avarre  openbaarhjk  zal  afkondigen,  krijken  afilag 

)  Haar  vei  foek ,  hemen  fulks  qualijk ,  verkleinen  het 
gcfagdesConings,  dringen  fterk  op  de  invoeringe  van 
het  Concilie  van  Trenten,en  worden  heftig  wedèrfpro- 
ken.  b.25-p.  367  (41) 

Geetlelijke  goederen  in  Holland  verkoft.     b.  8.  p. 658 
('***)■ 

Gcii!  (fo  groot  een  fom me)  door  de  Gereformeerde  ge- 
prefenteert  wordt  by  fommige  uitgelegt,  als  of  het 
was  om  hulp  en  byftand  van  uitlandfe  Vorften  te  win- 

nen, b.  3.  p.  114  (87)  doordeConinginneElifabethuit 
eenige  Spaanfe  ichepen  gelicht  ,  veroorfaakt  groote 
moeite,  b.  5.  p.  273 ;  (196)  tot  byftant  vanden  Prince 
van  Oranjen  wordt  felf  vergadert  binnen  de  Provintien 
daar  den  Hertog  van  Alba  op  het  ftrafite  regeerde,  b.  f. 
p.  312(214)  ontbreekt  meeft  aan  den  Prince  van  O- 
ranjen  om  fijne  aanflagen  voort  te  fetten.  b.  6.  p.  562 
(162)  opgebracht  ten  behoeve  van  de  aanflagen  des 
Princen  van  Oranjen ,  kan  fo  verre  niet  (trekken  om 
liet  krijgsvolk  te  monfterenen  ondereede  te  brengen. 
p.  364  ( 264)  in  Holland  en  Zeeland  laftig  en  qualijk  te 
bekomen,  p.  449  (3  30)  van  tin  geflagen  binnen  Alk- 

maar. p-45  5  (234J  door  den  Groot  Commandeur  ge- 
flelt  op  het  lijf  van  Marren  Neyen.  b.  7.p.  587  (8i) 
fchaarsby  de  Staten  van  Holland,  b. 9.  p.  673  (141)  van 
tin  geflagen  in  de  belegeringe  van  Woerden,  p.  678 
(145)  tot  Uitrecht  fchaars  en  het  ongemak  daar  uit 
gevolgt.  b.  10.  p.  78  2  (2 19)  fchaarsby  de  Staten,  b.  34. 
p.  325(14) 

Geldeloosheid  verachtert  feer  de  aanflagen  van  den  Groot 
Commandeur,  b.  7.  p.  495(16) 

Gelderland  heeft  de  tweede  ftem  ter  Ger.eraliteit.  b.  1 . 

p.  2  ( 1 )  wordt  niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te 
fpreeken.  b.  2.  p.  6  2  (44J  is  door  Traclaat  tot  de  Ne-" 
derlanden  gevoegt.  8.4^.178(126)  moet  505000 
guldens  geven  tot  de  twee  milioenen  in  plaats  van  den 
tienden  en  twintigften  penning,  b.  5-p.  3 10  (223)  voegt 
fich  met  de  Staten  Generaal  aan  de  fijde  des  Conings 

tegens  de  Spanjaarden,  b.  9.  p.  721  (175) 
Gelegentheid  van  het  Spaanfe  Leger  voor  Alkmaar,  b.  6. 

p.  45  2  ( 3  3  3 )  faken  in  Schotland  overgefchreven  door 
Adriaan  Damman.  b.3i.p.824...(37...)  vandenVorft 
vanCleef,  en  van  den  Maat  der  Regeringe  van  deffelfs 
landen,  b.  32.  p.  144(116) 

Geleyn ,  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  Heere  van 
Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  voor  den 
Briel.  b.  6.p.  365  (265) 

Geloofs  Belijdeniffe  der  Gereformeerden,  b.  1-  p.  43-5-1) 

il1')6) 
Gemeente  merkt  wel  dat  men  delnquifitiev

anmeninge 

was  in  te  voeren ,  maar  waarom  fulks  voor  als  nu  gela- 
ten wierde.  b.  1 .  p.  1 5  ( 1 1 ) 

Gemeente  van  Antwerpen  antwoord  op  het  voordel  van 

den  breeden  Raad  om  alle  vremdelingen  bekent  te  ma- 

ken, b.  2.P.73  (5  2) in  beroerte  over  het  vergaderen  van 

krijgsvolk  komt  in  de  wapenen,  p.  75  (53)  wil  geen 
foldaten.  toelaten,  felf  niet  uit  de  Burgeren,   p.80 

Gemeente  in  Nederland  begint  te  murmureren  over  de 

onordrederRegeringe.  b.  15.  p.  222(225) 

Gemeente  binnen  Uitrecht  dwingt  de  Staten  van  Uitrecht 

tecaflèreneenrefolutie  ftaats-gewijfe  genomen,  b.  18. 

p  3-79(18)  oproerig,  levert  verfcheidene  remonitr
an- 

tien'over  aan  de  Magiftraat.  p.  381  (19)  dwingen  de 
felve  te  publiceren  dat  alle  impoften  af  zouden  zijn. 

GemmaViLs  Raad  den  Graaf  van  Hoorn  dereife 
 na 

Bruflelaf,  en  voorfegt  hem  fijn  ongeluk-  b.  4.  p.141 

(172)  voorfeidt  feer  aardig  de  dood  van  de  Pr
ovoolt 

Spelle.  b.  5.  p.  270(194)  ',. 
Generaals  van  de  Munt ,  wijfen  aan  de  abuifen  

in  de  Mnn- 

te,  en  doen  daar  over  een  rcmönftranüe inde 
 Staten 

Generaal,  b.  27.  p.  492(1) 

Ceneve  reformeert  baar  Kerken  in  het  jaar  1 5  5  5 .  o.  1 .  p.  1 3 

(9)  invieefevoorden  Hertog  van  Alba.  b.4
.  p.  181 

(128)  belegert  en  wederom  verlaten  door  dei,  lic, 
vanSavojen.  b.i7.p.497 

Genevoyfen  fchrijven  aan  de  Staren  der  verecafl 
derlanden  en  gee  ven  haren  nuud  te  kcm.cn.  b^  L , 

Aa.ds-Bifdonn,:,'  ,„.  b.  ,. ,,      (     )  Vcrb     , ficbvoor  het  geld  door  de  Coning.  nc  va 
aan  de  Staten  u-  cOelt.  b.  1 1.  p.n 
aanenapprobeertde  Unie  tot  Uitrecht  gemaakt,  b.  . ,. 
P-  30  (.87)  accordeert   met  Panna.   'b.  19.  p.  4 

Gentenaars  klagen  aan  den  Grave  van  Egmond  Gouver- neur van  Vlaanderen ,  dat  haar  door  Uft  van  den  Her- 
tog van  Alba  haare  fleutelen  ontnomen  waren ,  en  wil- 
len dat  hy  aan  den  Hertog  zal  verfoeken  dat  fy , lelve  mochten  wederom  hebben.  b.4.  p.  184(131) 

geven  in  Druk  uit  de  redenen  van  het  arrelleien  va  . 
eenige  Heeren.  b.  11.^904(308)  willen  aan  die  va.» 
deGenerahteit  niet  contribueren,  b.  13.  p.3  (6S)  rc- folveren  haar  op  de  poincten  haar  door  den  K 
Hertog  voorgeftelt.  b.13.  p.  5  (70)  bewilligende  Re- 
Iigions  Vreede  ten  aanftaan  vanden  Prince  van  Oren- 
jen.  b.  13.  p.  10(73)  a,s  ook  het  patTerea  van  een O- 
bhgatieten  behoeve  van  de  Coninginne  van  Engeland, 
p.  11(74)  bedrijven  veel  moetwils  tegens  deGeelle- 
lijke  enbrengen  alles  in  de  warre.  b.  12.  p  999(6-,) 
verbreken  de  Religions  Vrede  en  bedrijven  veel  moet- 

wils tegen  de  GeeLtehjke.   b.  1 3.  p.  84  ( 1 16)  geven  in 
Druk  uit  de  rekeninge  van  het  geene  fy  omtrent  in 
twee  jaren  betaalt  hebben,  p.  90  (130)    wordt  qualijk 
genomen,  ibid.  willen  noch  met  den  Coning  noch  met 
Anjou  weder  verfoenen  ,  geven  hare  redenen  in  Druk 
uit,  en  ver  (beken  Cafimir  omhulpe,  maarfonder  mci- 
ninge.  b.  18.  p. 407  (37)  waarfchouwenRyhoven  van den  aanflag  van  Imbafè  en  andere  om  Denremonde  aan 
Montigny  over  te  geven.  p.  420  (46)  flaan  alie  vrede- 
handelinge  met  Pai  ma  af.  ibid. 

George  de  Lalain,  (ie  Rennenburg. 
Georgius  land-Graaf  van  Heflen  derft.   b.  31,  o.  17a 

M  
" Georgius  van  der  Does ,  een  Jongman  van  groote  hoope, derft  fch ielijk.  b.  35. p. 441  (17) 

Gerard  d'Efpes  Ambafladeur  van  Spanjen  in  Engeland  be- 
klaagt fich  aan  de  Coninginne  Elifabeth  over  het  weg- 
nemen van  het  geld  uit  de  Spaanfe  fchepen ,  en  niet  wel 

te  vreden  zijnde  over  de  antwoorde  der  Coningir- 
ne  ,  fchrijft  fulks  over  aan  den  Hertog  van  Alba. 
b.  f.  p.  273(196)  geeft  een  verantwoordir.ge  uit  te- 

gens de  Proclamatie  der  Coninginne.    b.  5-p.  275 

(.98) Gerard  van  Wijngaarden  wordt  geflelt  totRaads-IJ 
in  het  nieuw  opgerechte   Hof  van  Holland,     b.  6. 

p.  414  (302)  waarfchouwt  Oldenbarnevelt  dat  Lyce- 
fter  voornemens  was  hem  te  lichtenen  na  Engeland  te 
fenden.    b.  23.  p.  51  (34)    wordt  gecommitteert  tot 
de  refumptie  van  een  voorgaande  en  het  concipië- 

ren van  een  nieuwe  Kerken-ordeninge.  b.  28  p.  ƒ56 
(21) 

Gerard  van  Groesbeek  word  door  den  Keiler  gefonden 
om  Vreede  re  maken  tufichen  Don  Jan  en  de  Staten, 
b.io.p.  770(211) 

Gerard  van  Poelgeeft  wordt  gecommitteert  om  den  Prin- 
ce van  Oranjen  totBrufiel  te  aflifteren.  b.  1 1.  p.  S;4 (187) 

Gerard  Hogeveen  wordt  geflelt  tot  Commiflai  is  over  het 

difput  tufleben  Coornhai t ,  Arnoldus  Cornelii  en  Don- 
teklok.  b.  13.  p.  23(82) 

Gerard,  Provooft  van  Lycefrer  traceert  de  Boden  gefteli 

tot  bewaringe  van  Rijngout  en  den  Procureur  Gene- 

raal feer  qualijk.  b..  2  i.p.  77"  (69) 
Gerard  van  Dompfelaar  wordt  door  de  Staten  van  Ui- 

trecht met  een  inftrudtie  gefonden  aan  de  Staten  vai 

Holland,  b.  2  3-P-43  (lf>) 
Gerard  Prounink,  fie  Deventer. 
Gerard  van  Warmelo  raakt  in  groot  verfchilmetKarel 

Roorda  en  waar  over.  b.  28.  p.  5  8 1  (4 1 ) 

Gerardusab  Vir.terencourt  wordt  Biflchop  van  S.Omer. b...P.a7Cr9)  ^ 



feLADWYSER 

Gtrbrant  Verduin  fchrijft  aan  Dirk  Elbertfen  Edam  Bur- 
germeefter  tot  Hoorn  en  prefenteert  fich  om  de  Vrede 
temaken,  b. 6. p. 473  (348) 

Gereformeerde  Religie  toegelaten  in  het  Aarts- Bifdom 
vanCeulen.  b.  18.  p.  360(3) 

Gereformeerde  geven  hare  Geloófs-BelijdenifTe  uit  en 
(lellen  daar  een  Brief  voor  aan  den  Koning  van  Span- 
jen.  b.  i.p.  43  (36)  dóen  een  vermaninge  aan  de  Over- 

heden van  Nederland,  p-50.  (36)  gaan  met  menig- 
te ter  predicatie  in  böflchen  en  velden,    b.  2.  p.  66 

(47 )  prediken  buiten  Antwerpen  en  hebben  een  fterke 

vergaderinge.p.69  (49)  neemen  feker  veld  in  niet  verre 

van  Antwerpen  om  te  prediken  en  befetten  de  ingan- 
gen met  wagens  en  wachten,  p.  69  (49)  geven  een  Re- 

queft over  in  den  Raad  van  Antwerpen,  p.  71  (56)  zijn 
vol  van  vreefe ,  en  waar  over.  p.  75(51)  beloven  de 
Wapenen  te  zullen  neder  leggen,  mits  hebbende  hét 
woord  van  den  Prince  van  Oran  jen  dat  haar  geen  foree 

zoude  aangedaan  worden,  p.  76(54)  geveneen  twee- 
de Requeft  in  handen  van  de  Wijk-Meefters.  b.2.  p.75 

(53 )  vergaderen  buiten  Amfterdam.  b.z. p.77 (54) zijn 
feer  beladen  met  het  Placcaat  van  die  van  Amfterdam 

tegens  de  Predicanten ;  befluiten  echter  over  al  in  Hol- 
land ,  behalven  t'Amfterdam  in  het  openbaar  te  predi- 
ken. p.77  (54)  prediken  in  de  Borgt-Kerke  tot  Ant- 

werpen, p.  88  (62)breeken  met  groote  onordentelijk- 
heid  de  Beelden  af  binnen  Doornik,  p.  89(63)  èn  pre- 

diken gewapenderhand  in  de  Parochie  Kerk  binnen 
der  Stad.  ibid.  binnen  Middelburg  willen  dat  allé  ge- 

vangene om  de  Religie   zullen  ontflagën   worden, 

't  geen  haar  wordt  toegeftaan  ,  en  worden  tot  2 1  in  het 
getal  los  gelaten,  p.  90  (63)  tot  Uitrecht  fenden  aan 

de  Magiftraat  tot  Uitrecht,  en  willen  da'tmén  haar twee  Kerken  zal  openen ;  beginnen  de  Beelden  af 
te  werpen  m  de  Kerke  van  S.  Geei  truid-  p.  90  (63 )  ko- 

men in  den  Raad  der  Stad  verfoeken  antwoord  op  haar 
verfoek ,  en  dienen  aan  dat  fy  befloten  hadden  alle 
Beelden  weg  te  doen,  fonder  iemand  te  zullen  fpolie- 
ren.  p.  90  (64)  begeeren  ook  de  Kerken  van  de  Min- 

der-Broers en  Predik-Heeren  om  daar  haare  predica- 
tien  te  doen.  ibid.  neemen  het  voorftel  aan  haar  door  de 

"Wethouders  gedaan ,  met  handtaftingè  aan ;  komen 
fulks  niet  na ,  maar  beroven  vier  Kerken  en  bedrij- 

ven veel  moetwil.  p.  91  (64)  prediken  in  het  openbaar 
buiten  Haarlem  en  Alkmaar,  p  77  (54)  binnen  Am- 

fterdam geven  een  remonftrantie  over  aan  de  Regen- 

ten. p^77~78  (54-55)  prediken  buiten  Amfterdam,Cui- 
lenburg  en  Uitrecht.  £-78(55)  tot  Antwerpen  belo- 

ven aan  den  Prince  van  Oranjen  niet  meer  gewapent 
ter  predicatie  te  zullen  gaaan ,  ondere  fekere  conditie. 
p.  81  (57)  neemen  voor  niet  meer  haare  predicatien 
buiten  de  Stad  te  houden,  p.  82  (58)  toonen  aan  de 
Prins  van  Oranjen  waarom  fy  genootfaakt  worden  om 
haare  predicatien  binnen  de  Stad  te  doen ,  met  belofte 
van  fulks  te  fullcndoen  fonder  eenigeongeregeltheid. 
ibid.  neemen  dagelijks  toe.  ibid.  zijn  in  groote  vreug- 

de over  het  afftellen  der  Inquifitie  en  toelaten  der  pre- 
dicatien ,  begeven  haar  tot  ftilte  en  leggen  de  wape- 

nen af.  p.  98(69)  deputeren  eenige  om  met  den  Prins 
van  Oranjen  te  handelen  wegens  de  middelen  om  de 
beroerten  te  ftillen.  enz.  accorderen  met  hem,  en  maa- 
ken  daar  van  een  acte ,  en  wordt  hun  belooft  dat  fy 
hier  over  ten  geenen  tijden  in  moeite  zullen  komen, 
p.  88(69)  verfoeken  aan  den  Prince  van  Oranjen  dat 
doch  de  aanneminge  van  volk  geliefde  achter  wegen 
te  laten.   p.  99  (70)   binnen  Uitrecht  verfoeken  een 
Kerk  om  in  te  prediken,  p.  ioo  (71)  deputeren  fom- 
mige  om  met  de  Staten  des  Lands  van  Uitrecht  te  han- 

delen en  maken  een  accoord  met  de  felve.  p.  100(7*) 
tot  Gent  accorderen  met  de  Wethouderen.  p.  102  ( 72) 
tot  Amfterdam  prediken  ,  volgens  accoord  met  haar 
gemaakt  in  de  Minnebroeders  Kerk.  p.  104  (74)  tot 
Uitrecht  worden  ftouter  door  de  tegenwoordigheid 
van  den  Prince  van  Oranjen ,  en  prediken  buiten  de  Ca- 
thrine  Poort,  dicht  by  hetKafteel  in  het  veld,  dan 
worden  door  het  gefchut  gedwongen  om  te  vertrek- 

ken, p.  106  (75)  binnen  Amfterdam  moetendeMin- 
nebroeders  Kerke  ten  eenemaal  verlaten ,  onder  condr- 
tie  datmen  haar  buiten  de  Stad  bequame  plaatfen  zal 

aanwijfen  om  te  prediken,  p,  107  (75)  fterk  binnen 
Valencijn  accorderen  met  de  Heer  van  Noircarmes 
welk  accoord  niet  gehouden  wordt.  p.  108(76)  ver- 

foeken aan  eenige  Vorften  en  Potentaten ,  dat  fy  voor 

haar  aan  den  Cbnin'g  van  Spanjen  geliefden  te  fchrij- ven  ,  om  de  rigoüreufe  Placcaten  te  niet  te  doen ,  en 
haar  vryheid  van  confcientiè  toe  te  laten.  b.  3#p.  119 
(84)  tot  Antwerpen  leveren  een  Requeft  over  aan  den 
Grave  van  Hoogftraten.  enz.   met  verfoek  dat  hy  het 
geliefde  te  ftellen  in  handen  van  de  Gouvernante  om 
aandenConingovergefonden  te  worden,  p.  m(86) 
leveren  een  Requeft  over  aan  den  Graaf  van  Hoogftra- 

ten en  Wethouders  van  Antwerpen ,  verfoekende  vry- 
heid om  Antonio  Corano  Spanjasrt  te  mogen  laten 

prediken  ,  't  geen  fy  echter  ,  hoewel  het  afgeflagen 
was  in  het  werk  ftellen.  p.  125(88)  verftaand&  datde 
Staten  van  Braband  vergadert  waren  om  op  middelen 
te  denken  om  de  predicatie  te  doen  celTerën ,  leveren 
een  Requeft  over.  p.  1 15  (83)  uit  Weft- Vlaanderen  en 
Doornik  trekkende  tot  byftand  van  die  van  Valencijn 
worden  geflagen.  p  142  (99)  laten haare  Geloofs-Be- 
lijdenifTeinDruk  uitgaan,  p.  142(100)  zijn  vol  vree- 

fe en  forge  voor  de  wegneminge  van  de  exercitie  van 
hare  Religie  en  vervolginge  om  defelve  ;  vertonen 
fulks  aan  de  verbondene  Edelen  en  verfoeken  vanhaar 

hulpeen  byftand.  p.  145(102)  tot  Leeuwaarden  feer 
fterk   zijnde  en  veel  moetwils  bedrijvende,  worden 
door  den  Grave  van  Arénberg  verylt,  en  gedwon- 

gen met  hem  te  accorderen,     p.  145  (102)  binnen 
den  Bofch  feer  fterk  vermeerderen  dagelijks,  en  ma- 

ken veele  beroerten,   p.  151  (106)  willen  geen  Gou- 
verneur hebben,   p.  151  (106)   en  op  wat  wijfe  fy 

het  felve  trachten  te  weeren,  ibid.  vergaderen  in  een 
groote  meiiichte  in  en  omtrent  Vianen.  p.  151  (107) 
antwoorden  aan  de  Wethouders  van  Antwerpen  op 
haare  remonftrantie  om  de  predicatie  te  doen  cefle» 
ren.  p.  155(109)  tot  Antwerpen  in  wapenen ,  willen 
de  Stad  uit  om  de  foldaten  te  Öutferweel  te  helpen  % 
krijgen  onder  proteftatie  verlof  om  met  haar  5  00  fulks 

te  doen,  doch  bedenken  haar  en  rotten  t'famenopde 
Meire ,  en  rechten  een  gevarelijken  oproer  aan.  p.  1 57 
( 1  t  1 )  binnen  Amfterdam ,  niet  wel  te  vreden  over  het 
gebod  dat  aan  den  Heer  van  Bredero  door  la  Torre 
gedaan  was ,  bewaken  des  nachts  fijn  huis  wel  met  100 
perfonen.  p.  162(113)  krijgen  fufpitiedat  de  Magi- 

ftraat met  den  Secretaris  la  Torre  iets  tot  haar  nadeel 

brouwen,  p.  162(113)  leveren  een  Requeft  over  aan 
de  Magiftraat,  waar  in  fy  onder  andere  dingen  ver- 

foeken dat  de  Heer  van  Brederode  mocht  geftelt  wor- 
den tot  Overfte  over  dé  foldaten  binnen  Amfterdam. 

(114)  worden  aan  allen  kanten  meer  en  meer  vervolgt, 
b.  3.  p.  163(115)  en  bereiden  haar  veele,  verftaandé 
de  komft  van  den  Hertog  van  Alba ,  om  uit  het  land 
te  vertrekken.  P163  (115)  binnen  Antwerpen  zijn 
niet  wel  te  vreden  over  het  vertrek  van  den  Prince  van 

Oranjen.  p.  166  (117)  verbaaft  over  het  vertrek  van 
den  Prince  van  Oranjen,  vluchten  uit  veele  plaatfen. 
p.  166(118)  in  benautheid  houden  een  Bede-dag. 
p.  167(118)  binnen  Amfterdam  fiende het  verftooren 
der  predicatien ,  en  het  vervolgen  >  prefenteren  daar 
over  Requeft  aan  de  Wethouders,  p.  168(118)  zijn 
in  groote  benautheid  over  het  vertreken  de  dood  van 
den  Heer  van  Brederode.  (119,)  en  in  groote  vreefe 
over  de  aankomfte  van  den  Graaf  van  Megen.  p.  169 

(119)  gefien  hebbende  de  Brieven  der  Gouvernante 
aan  alle  de  Steden  der  Nederlanden  gefchreven  om  het 
vluchten  voor  te  komen,  geven  tegen  defelvè  een  ge- 
fchrift  uit.  b.  3.  p.  173  (122)  laten  een  Apologie  uit- 

gaan waar  by  fy  haar  ontfchuldigen  van  al  het  geene 
ter  fake  van  de  Religie  in  de  Nederlanden  was  gefchiet. 

p.  174(123)  tot  Wefel  feer  verflagen  door  deneder- 
lage  der  Geufen  by  Dalem ,  trekken  in  de  belofte  aan 
Sonoy  gedaan  om   500  roers  op  haar  credit  te  lich- 

ten, b.  4.  p.  134  (166)  tot  Wefel  uit  de  Nederlanden 
gevlucht  antwoorden  den  Hertog  van  Cleef  op  de  Ar- 
ticulenaan  haar  overgelevert.  p.  225(159)  gebruiken 
een  fecrete maniere  van  fchrijven  en  gevende  Steden, 
Landen  en  Perfonen  andere  namen.  b.  5.  p.  310  (223) 
binnen  Enkhuifen  trachten  door  alle  middelen  te  be- letteo 



van  Pcrfoncn 

volk  in  de  Stad  gebracht  wierde i  <■'»:»>  Coning  te  verfekeren.  b  6  p  l71 
( z  len  aan  Burgermeefteren  en  verfoeien  dat het  gefchut  op  de  wal  mocht  gebracht  worden    en 
krijgen  twijfelachtig  antwoord,  p. 3  n  ( l7 , )  WfJrf" gewaarfchouwt  dat  de  Magift^atVoUnemenTw^ 
daar  quam  ar  wat  het  wilde,  om  haar  te  doenftraffen' en voornamelik die,  die handdadig waren eeweeftain 
het  vangen  van  den  Admiraal  Boshuifen,  waardoó fomrmge  de  moed  laten  fakken ,  andere  des  te  meerder moed  greepen.  ibid.    in  een  (]Uade  ftant  en  waarom 
P;4«3(joz; |  m  Welt- Vrieuand verlopen.  p.4M  (,04) binnen  Amfterdam  verhangen  de  hekken,  nemen  de Wethouders,  Papen  en  Monniken  gevangenen  fetten 
defclve  ter  Stad luit    b.n.p.9jj(l7)  verfoeken  vrye oeftenmge  van  Reng.e.en  leveren  daar  orcr  eenige  Re- 
gueften  in  aan  den  Eerts  -Hartog  Matthias  en  Raad  van 
Staten,  p.  968  ....  (38)  houden  een  Synode  tot  Dor- dreclit.  p.  981  (4.7)  bmnen  Antwerpen  worden  Ker- 

ken aangeweien.  p.  990  (54)  binnen  der  Goes  verfoe- 
ken een  groter  plaats  tot  oeffening  van  haare  Gods- 

dienlt.  p.  999.  doen  noch  een  veribek.  p.  1000  (61) krijgen  Kerken  in  verfcheidene  Steden  van  Gelderland, 
p.  100 1 r  ( 61 )  binnen  Uitrecht  maken  een  accoort  met 
tle  geeftehjke.  b.ij.  p.  7o  (1,6)   binnen  den  Bofch 
verloeken  dat  men  de  Stad  met  guarnifoen  verfien  zou- 

de, p.  73  (1 19)  vluchten  uit'sHertogenboflche.  p.  74 (119)  prediken  voor  de  eerde  maai  binnen  Woerden. 
P-I47(>7*)  binnen  Groeningen  worden  door  laft  van 
Rennenburg  gevangen,  p.  168  (187)  binnen  Uitrecht 
■werpen  al  de  Beelden  uit  de  Kerke ,  begeven  haar  in de  wapenen  ,  en  ftellen  de  Magiftraat  eenige  Articulen 
voor,  die  fy  wilden  dat  haar  toegedaan  worden,  p.  1 7 1 
(190)   binnen  Antwerpen  congratuleren  Anjou  als 
Hartog  van  Braband-  b.  17.  p.  302  (7)  binnen  Gent 
krijgen  achterdocht  op  de  pretenfe  Vredehandelinge. b.  18.  p.  42.0(46)  doen  haar  Iaatfte  Predicatie binnen 
Antwerpen,  b.  zo.  p.  6ii(jz)  bmnen  Uitrecht  klagen aan  de  Synode  van  Zuid-Holland  datmen  haar  van 
liaare  Predicanten  hadde  berooft,  en  over  andere  fa- 

ken, b.  30.  p.  730  (44)  verfoeken  raad  en  advijs  om 
aan  een  goed  accoord  te  mogen  raken,  p.7  3 1 .  in  Vrank- 

xijk  niet  wel  'vernoegt  raetT  de  veranderinge  des  Ko- ningsm  het  ftuk  van  Religie,  doen  een remonfirantie 
enverfoekaan  den  felven.  b.  30. p.  755  (6z)  krijgen 
vetfekeringe  voor  hare  faken  van  Coning  Henric  de 
Vierde,  b.  3,-.  p.  4.^0  (24)  tot  Ceulen  worden   ver- ftoort.  b.  37.  p.  603  (?) 

Gerrit  van  Swieten  maakt  een  Jaardicht  op  het  innemen 
vanVjanem  b.  3.  p.  169  (119) 

Gerrit  Sebaftiaanfe  Vrybuiter  neemt  fes  fchepen.  b.  4. 
p.  Z37  (1^9) 

Gerrit  van  Berkenro'de  heeft  commidie  om  de  Stad  Haar- 
lem aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  te  brengen. 

b. 6.p.  37z(z7o)  fielt  fijne  commifilete  werken  ac- 
cordeert met  de  Wethouders,  b.ó.p.  380(279) 

Gerrit  Kegeling  Burger  tot  ter  Goude  wordt  gefonden 
aan  den  Caftilein  van  het  Kadeel ,  om  hem  te  bewegen 
dat  hy  het  fel  ve  met  vriendfehap  wilde  overgeven,  b.  6. 
p.  379(175) 

Gerrit  Pieterfz.  wordt  door  die  van  Naarden  gefonden 
aan  Don  Frederic  om  genade  voor  de  Burgeren  te  bid- 

den, krijgt  geen  gehoor,  wordt  by  den  Grave  van 
Bofiu  gebracht  en  hem  aangefegt  datter  meerder  Ge- 

deputeerden in  het  Leger  tot  Bufiem  motten  komen , 
trekt  wederom  na  de  Stad  en  brengt  fijne  Medeburge- 

ren een  bedroefde  tijdinge.  b.  6.  p.  418  (305)  wordt 
andermaal  aan  Don  Frederic  gefonden  om  genade  te 
bidden  vooi  de  Burgeren,  en  maakt  accoort  met  Juliaan 
Romero.  ibid. 

Gerrit  Stuver  komt  mede  in  de  vergaderinge  der  Schutte- 
ren en  Burgeren  binnen  Haarlem,  b.6.  p.4zi  (308) 

verantwoord  fich  aangaande  het  RequedderRoomfe 
binnen  Haarlem,  b.  16.  p.  157  (11) 

Gerrit  van  der  Laan  Wordt  met  diie  hondert  Schutters 
door  die  van  Haarlem  tot  aflïftentie  van  Sparendam. 
b.  6  p.4zz(joo) 

Gerrit  van  Hoogftraten  fchrijft  een  en  andermaal  aan  die 
van  Leiden  haar  radende  fich  op  te  geven  en  met  den 

Coning  te  verfoenen.  b.  7.  p«  $06  (14) 

en  Sakcn. 

GeDardónavrZ  Ui!  den  n°-"rt  komt  in  Ui^cht  ophef pardon  van  den  groot  Commandeur,     b.  7.  p*  j 
Gerrit  van  der  Laan  trekt  uit  Leiden  ra  de  verlatere Schanfie  te  Lammen.  b.7.p.  ,w(ÖI) 
Gerrit  Jootteneen  van  de  gevang  gabonden  in Nowder^oartier  wordt  fcherpelijk  ondervraag, hy  bekent  en  wie  hy  bedraagt.  bTg.p.  6h 

Noorder-Quar  uer  wordt  fche.  pelijk  ondei  vraagt,  wat hy  bekenten  wie  hy  bedraagt.  b.8.p.6M Gerrit  van  Crajellein  ontkomt  met  behe,  |  Inr  Ou- 
dewater.  b.  8.  p.  64,  (11, )  heeft  een  wonderlijk  vooT- 

ibid  "  Cn  ümkonit  l  *-r  ̂ "oudc. Gerrit  van  Vliet  adverteert  Sonoy  van  den  mifiukten aannagopAmfierdam.  b.  11  p. 908 («ia) 
Gerrit  van  Poelgeeft  wordt  CömmiAris  over  de  vit  iel 

b.  ij.p.  34 (9o) 

Gerrit  van  Renilfe  wordt  met  fijn  volk  doorde  Rennen- 
bui  gfe  geflagen.  b.  1 5 .  p.  zo9  ;  1 1 

Gerrit  van  Wijngaarden  wordt  ÏUads-Heei  |  Io- 
^  gen  Raad  in  Holland  opgerecht.  b.  i7.p, 
Gerrit  Lankhaar  Admiraal  opde  Eei      i  ■  jn_ 

jtm&ie,  en  fchrijft  al  de  gelegcntheid  va:  er. b.  n .  p.  694  ( 11 ) 

Gerrit  Preys  wordt  door  Heraugiere  uitgekofen  tot  den 
aanfiag  op  het  Kalteel  van  Breda.  b.  17.  p.fi*  (n) helpt  delelve  gelukkig  volvoeren,   p.  514(13) 

Gerrit  de  Jong  wordt  Commandeur  binnen  Knodfei  bure b.z8.p.534(4>> 

Gerrit  Schey  verdedigt  de  SchanfeEmentil  tegeraVet* 
dugo,  maar  wordt  gedwongen  defelve  op  te  "even. b.z8.p.?3  3(4) 

Gerrit  Everdfen  word  door  Philips gefolliciteertom  Enk- 
huifen  aan  den  Coning  te  brengen ,  ontdekt  de  faak  aam 
Maalfon,  tracht  de  Spaanfe  hier  door  een  gevoelige 
neep  te  geven,  fielt  fijn  voornemen  in  het  werk,  m, 
blijft  achteruit  een  geringe  oorfaak.  b»ia  p.  6i7 

(18)  J  V       ' Gerrit  van  Boningen  Commis  op  de  eerfte  tocht  der  Hol- 
landers na  Indien,  b.  3 1.  p.  1 1  ( 1  j ) 

Geruchten  van  de  aanfiagen  der  vyanden  regens  het  Nbor- 

der-Quartier  veel  en  verfcheiden.     b.  8  'p  5) van  de  toerufiinge  ten  Oorlog  door  den  groot  Com- 

mandeur niette  vergeefs,  b.  8."p.  613  [108]  van  Vre- de tuflehen  Engeland  en  Spanjen  ,  veroorlaken  een 
groot  achterdenken  onder  de  Staten,     b.  13.  p.  30 
(«) 

Gerviche  Secherweels  Engels  verrader  wordt  tot  Bergen 
op  Soom  veroordeelt  en  ter  doodt  gebracht,  b. V. 
p.fi8(z6) 

Gelag  van  den  Hertog  van  Alba  begint  te  verminderen, 
b.  6.  p.  362  (i6z) 

Gefag  (al  te  groot)  door  de  Staten  aan  Lycefter  opge- 

dragen gevalt  de  Coninginneniet  wel.     b.  11.  p.  • 
(m) 

Gefant  uit  Vrankrijk  biedt  den  Prince  van  Oranjen  3000 
man  aan.  b.  9.  p.  69 1  (153) 

Gefanten  der  Staten  komen  in  Spanjen  ,  wat  fy  daar  voor- 
dellen ;  en  hoe  met  haar  gehandelt  is.     b.  1.  p.  62. 

(44) 
Gefanten  van  eenige  grote  Heeren  uit  \  ranki  ijk  worden 

heimelijk  aan  de  geconfedereerde  Edelen  gefonden , 
haar  radende  dat  fy  met  de  Gouvernante  geen  accoord 
zouden  aangaan ,  en  bieden  haar  hulp  aan.  b.  a.  p.  98 (69) 

Gefanten  van  Duc  d'Alba  protefieren  op  den  Rijksdag  te 
Spier  tegens  de Protefiantfe  Rijka-Vorften,  dewelke 
futtineerdendat  de  Nederlanden  als  met  leen  aan  het 

Keiferrijk  verbonden,  de  Rcht^ions-Vreede  behoor- 
den te  genieten,  b.  5. p.  318(119) 

Gefanten  van  Holland  en  Zeeland  inEngdand  houden 
aan  om  affcheid ,  worden  met  een  goede  hope  afge- 
veerdigt,  en  nemen eenig  volkaan,  b. 8.p.66i    ij)) 

Gefanten" des  Keifers  handelen  met  Don  Jan  op  de  noch 
onafgedane  Articulen  met  de  Gedeputeerde  der  Sta- 

ten, b.  10.  p. 785  (111)  foekenhem  ter  neder  te  fett 
en  doen  veel  moeite  om  de  Vreede  te  treffen,  ibid.   I 

L  men 



BLADWYSER 

nienteBruflelenbefoigneren  daar  over  met  den  Raad 
van  State  en  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal, ibid. 

GefantendesKeiferstotCeulenfchrijven  fondcr  weeten 

der  gefanten  van  de  Staten  aan  de  Provntien  en  voor- 
naamlle  Steden,  en  leveren  aan  defelveop  haarver- 
foek  Copye  van  defelve  Brieven,  b.  13.  p.  101  (i  38) 
ontbieden  defelve  in  hasren  raad,  en  maken  aan  haar 

bekent  de  laft  die  fy  hadden  om  den  Vredehandel  te 
ftaken.  p.  103 (159) 

Gefanten  des  Keilers  komen  te  BrufTel,  fchrijven  aan  de 

Staten  om  pafpoort ,  konnen  de  fel  ve  niet  verkrijgen , 
en  trekken  onverrichter  fake  wederom,  b.  28.  p.  590 

(48)  verwellekomen  Albertus,  en  verfoeken  de  refti- 
tutie  van  Rhijnberkaanden  Biflchop  van  Ceulen.  b.36. 

P-  58}  (55)  doen  een  propofitie  aan  de  Staten  Gene- raalen waarover,  b.  37. p-  639(31) 
Gefanten  van  Don  jan  aan  den  Prince  van  Oranjen ,  enz. 

leveren  eenige  Articulen  by  gefchrifte  over.  b.  10. 

p.  817  (245)  hare  handelinge  met  de  fel  ven.  p.818 
(2.46) 

Gelanten  der  Staten  tot  Ceulen  houden  het  fchrijven  der 

Keiferlijke  Commiflariflen  aan  de  Provintien  en  voor- 
naamfte  Steden  fonder  hare  kennifië  voor  partijdig ,  en 

verfoeken  Copye  van  defelve.  b.  13. p.  101  (138)  wor- 
den in  den  Raad  der  Keiferlijke  Commiflariflen  ontbo- 

den ,  die  haar  bekent  maken  haren  laft  om  de  Vrede- 

handelinge  te  ftaken.  p.  103  (139)  antwoorden  mon- 
deling op  het  vertrek  der  Keiferlijke  Commiflarifen, 

verfoeken  dat  fy  noch  geliefden  te  blijven ,  en  waar- 
©m,  en  leveren  aan  defelve  een  gefchrift  over.  p.  106 

(141)  en  de  refolutie  der  Staten  over  den  Vredehan- del, ibid. 

Gefanten  der  Staten  in  Vrankrijk  worden  voor  den  Ko- 

ning ontboden ,  vriendelijk  onthaalt ,  en  krijgen  ge- 
hoor, b.  1 9.  p-  5 15  ( 53 )  in  bekommering,  refumeren  en 

befchaven  hare  Articulen  en  leveren  de  felve  over.p.5  28 

(55)  worden  door  den  Coning  van  Vrankrijk  befchon- 
ken,  nemen  haar  affcheid,  komen  onverrichter  fake 

t'huis,  doen  haar  raport  en  worden  bedankt»  b.  19. 
p.  538(62) 

Gefanten  der  Staten  aan  de  Coning  van  Vrankrijk ,  komen 

te  Diepe ,  fchrijven  van  daar  aan  de  Staten  ,  hebben 

audiëntie  by  den  Coning ,  openen  haren  laft ,  vertrek- 
ken ,  komen  in  Engeland  ,  verfoeken  de  continuatie 

van  de  afteéfcie  der  Coninginne,  nemen  haar  affcheid, 
komen  in  den  Haag  en  doen  raport.    b.  35.  p.  414. 

Gefanten  der  Staten  in  Engeland  maken  een  provifioneel 
accoordmet  de  Commiflarifen  der  Coninginne.  b.  20. 
p.  637  (64)  doen  een  tweede  propofitie.  p.  639(66) 
doen  een  derde  propofitie  aan  de  Coninginne.  p.644 

(70)  vertrekken  fommige  na  Nederland  om  het  ac- 
coord  met  de  Coninginne  van  Engeland  gemaakt  te 
doenapprobeten.  b.  20.  p.  645  (70) 

Gefanten  der  Staten  aan  de  Coninginne  van  Engeland , 
komen  over ,  krijgen  audiëntie ,  doen  hare  propofitie. 

b.  22. p.  872(14)  worden  fcherpelijk  doordeKonin- 
ginne  bejegent ,  treden  in  communicatie  met  de  Raden 
cn  prefenteren  een  Juftificatie  aan  de  Coninginne. 
p.  874(16)  fchrijven  aan  Lycefter  en  beklagen  haar 
dat  de  Coninginne  aan  het  aangeven  van  eenige  quaad- 
willige  al  te  veel  geloof  gaf ,  en  doen  openinge  van  vee- 
Ie  faken.  p.  877  (18)  worden  met  de  nek  aangefien. 
p.888  (26)  foeken  haren  handel  te  vorderen ,  komen 
by  den  Threforier ,  tonen  dat  de  gefondene  hulpe  der 
Coninginne  niet  machtig  was  om  den  vyanden  te  we- 
derftaan ,  verfoeken  meerder  byftant  en  beantwoor- 

den eenige  tegenwerpingen,  p.  929(55)  vervolgen 
haren  handel ,  krijgen  een  flechte  antwoord ,  verfoe- 

ken de  felve  in  fchrift ,  en  tonen  dat  die  ftrekte  tot  ver- 
nietinge  van  het  contraófc  met  de  Coninginne  gemaakt, 

p.  940(63)  worden  voor  den  Raad  ontboden  enhoo- 
ren  grote  klachten  over  veele  faken  die  na  haar  vertrek 
in  Nederland  voorgevallen  waren ;  p«94i  (64)  ant- 

woorden op  die  klachte.  p.942  (64)  krijgen  Brieven  van 
de  Staten  aan  de  Coninginne  en  Lycefter  en  leveren  de 
felve  over.  ibid.  handelen  vorder  met  Lycefter.  ibid. 
doen  een  Oratie  voor  de  Coninginne  en  repliceren  op 

der  felver  antwoord,  p.  949(69)  recommanderen  hare 
faken  aan  den  Eerts-Biflchop  van  Cantelberg.  p.  95® 
(70)  raken  in  hoge  woorden  met  Lycefter.  p.  951(71) 
verfoeken  affcheid.  ibid.  vertrekken ,  komen  in  den 

Haag,  doen  raport.  p.195  (72)  worden  bedankt,  p.yj-j 

Gefanten  der  Staten  komen  te  Londen  en  leveren  hare 
Brieven  over  aan  Lycefter.  b.  24.  p.  153(4)  treden  in 
communicatie  met  de  Raden  van  de  Coninginne-  p.  1 5  5 
(6)  krijgen  audiëntie  by  de  Coninginne  en  leveren 
haar  verfoekaan  de  felve  over.  b.  14.  p.  156  (6)  hon- 

den aan  om  expeditie ,  krijgen  antwoord  en  hoe.  p.  1  <  7 
(7) 

Gefanten  der  Staten  komen  in  Engeland,  hebben  audiën- 
tie en  fchrijven  haar  wedervaren  over  aan  hare  Mee- 

fters.  b.  26 ̂ .428(21)  verdedigen  het  Placcaat  tegens 
de  Bergverkopers.  b.  26.  p.  449  (3  5)  fchrijven  aan  de 
Staten  over  het  Boekjen  van  Willngby  tegens  het  Plac- 

caat. p.  45  2  ( 3  7)  hare  verdere  handelinge  over  die  faak. 
ibid.  der  felver  verdere  handelinge.  p.  471  (50)  verfoe- 

ken haar  affcheid,  konnen  het  felve  niet  verkrijgen, 
p.  483(58)  hebben  audiëntie  by  de  Coninginne,  krij- 

gen verlof  om  te  vertrekken ,  p.  484  (58)  worden  ont- 
haalt van  Walfingam ,  en  handelen  met  hem  over  veele 

faken.  (59)  nemen  haar  affcheid  van  de  voornaamfte 
Heeren,  befoeken  den  Ambafladeur  van  Vrankrijk, 
vertrekken  van  London,  p.  487(61)  hare  handelinge 
omtrent  de  fchade  der  Nederlanders  door  het  aanhalen 

van  hare  fchepen  door  de  Engelfe,  ibid.  komen  inden 
Haag,  en  doen  raport.  p.  489(62) 

Gefanten  der  Staten ,  om  met  de  Koninginne  te  handelen 
over  het  verfchot  door  baar  aan  de  Staten  gedaan ,  ko- 

men inEngeland  en  wat  fy  daar  verrichten.b.  3  3^.244... 

(63....) Gefanten  der  Staten  komen  in  Engeland ,  hebben  audiën- 
tie by  de  Coninginne,  fchrijven  aan  de  Staten,  b.  35. 

p.  440  (16) 
Gefanten  van  de  Coninginne  van  Engeland  komen  te  O- 

ftende  om  den  Vredehandel  met  Parma  te  beginnen, b.  24. p.  157(7) 

Gefanten  van  Spanjen  en  Engeland  komen  te  (amen  tot 
Borborg  om  van  Vrede  te  handelen,  b.  24.  p.  267 

(86) Gefanten  der  Staten  komen  in  Denemarken ,  doen  haar 
propofitie,  en  volvoeren  haren  laft  tot contement der 
ielver.  b.  24.  p.  297  (108) 

Gefanten  der  Staten  in  Denemarken  doen  een  propofitie 
aan  den  Coning.  b.  si.  p.  827  (39)  komen  wederom, 
doen  raport  en  worden  bedankt,  p.  830(41) 

Gefanten  der  Staten  aan  de  Coring  van  Denemarken ,  om 

te  verfoeken  dat  hy  't  Placcaat  der  Staten  tegens  de 
Spanjaarden  geliefde  goed  te  vinden,  krijgen  hare  in- 
ftru&ie,  doen  een  propofitie  aan  den  Coning,  fchrij- 

ven aan  de  Staten  ,  krijgen  antwoord  op  haar  fchrij- 
ven, en  haar  affcheid  van  den  Coning.  b.  36.  p.  570.... 

(44....) 
Gefanten  der  Rijks- Vorften  komen  te  Bruflel ,  krijgen 

aldaar  weinig  gehoor  ,  komen  ook  by  de  Staten, 
en  wat  fy  aan  de  felve  voorft ellen.    b.  28.  p.  544 

Gefanten  van  den  Keurvorft  van  Ceulen  komen  in  den 

Haag  en  doen  een  propofitie  in  de  Staten  Generaal. 
b.  29.  p.  622  (16) 

Gefanten  van  Bi  etaigne  doen  een  propofitie  in  de  Staten 

Generaal  en  verfoeken  afliftentie  van  defelve.  b.  3 1 .' p.  823  (36) 

Gefanten  der  Staten  in  Schotland  ftaan  over  den  Doop  van 
den  Soon  des  Conings.  b.  3i.p.  837(46.)  vernieuwen 
het  Verbond  voor  defen  tuflehen  haar  en  de  Schotten 

gemaakt,  P-8}8(47)  komen  in  Engeland,  hebben  ge- 
hoor by  de  Coninginne ,  en  van  daar  wederom  in  Hol- land, p. 843 (52) 

Gefanten  van  Denemarken  komen  fijn  Excellentie  Mau- 
rits  begroeten  in  het  Leger  voor  Lingen.  b.  34.  p,  ̂ 67 

(55)  reifen  na  Engeland  en  wat  fy  daar  verrichten, 
p.  370....  (57....)  hebben  audiëntie  inde  Staten  Gene- raal en  doen  een  propofitie.  p.  371(59) 

Gefanten  uit  Barbarijen  komen  in  Engeland  en  wat  (y 
daar  verrichten,  b.  37.  p.  659(46) Ge, 



van  Pcrfoncn  en  Sakcn. 

Gefantfchap  van  den  Prince  van  Oranjen  aan  de  Con.n 
vanSweden  en  Denemarken  gedaan  om  hulpe  te ver- ioekentegensden  Hertog  van  Alba ,  loopt  vruchteloo- af.  b.  5.p.  3?9(z4y) 

Gefchil  tuflehen  die  van  Uitrecht  en  Amerfvoort ,  waar 
uitontftaan.  b.  i}.p.  36(9z)  tuflehen  de  volmachten 
der  Steden  en  platte  Landen  van  Vriefland  aangaande 
de  Regeringe.  b.  18.  p.  372  (iz)  wordt  by belegt. 
p.  577  (16)  in  het  Noorder-Quartier  over  deAdmini- 
ftratie  van  de  geeftelijke  Goederen,  b.  ü.  p.  7f9  (w) 
tuflehen  Eduart  Norrits  en  den  Grave  van  Hohenlo, 
waar  uitontftaan.  p.787(77)  wordt  bygelegt  dooide Staten  van  Holland,  p.  788(77)  tuflehen  Edford  Gra- 

ve van  Ooft- Vriefland  ,  en  de  Stad  Embden.  b.  31. 
p.  57  (44)  fie,  Twift  ofQueftie. 

Gefchrift  door  de  Predicanten  der  Gereformeerde  aan  de 
Magiftraat  van  Antwerpen  overgelevert.  b.  z.  p.87 
(61) 

Gefchrift  door  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  aan  de 
Generale  Staten  overgelevert  tegens  de  handelingc  met 
Don  Jan.  b.  10.  p.  768  (110) 

Gefchrift  door  de  Gedeputeerde  van  Vriefland  overgele- 
vert in  de  vergaderinge  van  de  Staten  Generaal  wegens 

debefettinge  van  Coeverden.  b.  3  3.  p.  2.38  (59)  tweede. 
p.  Z39. 

Gefchrift  uit  laft  van  Lycefter  door  Lofen  en  Teling  aan 

de  Staten  Generaal  overgelevert.  b.  zy  p.51  (34)" Gefchrift  door  den  Grave  van  Meurs  overgegeven  aan 
de  dolerende   Edelen  van  Uitrecht,    b.  24.  p.  165 
(h) 

Gefchrift  door  de  Gedeputeerde  der  Nederlandfe  Kerken 
aan  de  Coninginne  van  Engeland  overgegeven,  b.  14. 
p.  2.60(80) 

Gefprek  tuflehen  de  Coninginne  van  Engeland  en  de  Ge- 
deputeerde der  Nederlandfe  Kerken,    b.  24.  p.  26  z 

(83) 
Getuigen  over  den  Eed  van  den  Eerts-Hertog  Albertus  en 

die  van  Antwerpen,  b.  36.  p.  5  79  (5  z) 
Gevangene  in  het  Noorder-Quartier  op  fufpitie  van  ver- 

raderye, worden ontflagen.  b. 8. p. 637(115) 
Gevecht  tuflehen  het  fchip  van  Boflu  en  die  van  het 

Noorder-Quartier  die  hem  geëntert  hadden  feer  fu- 
rieus, b.  6.  p.  456(335) 

Geveinftheid  in  den  jare  1567  groot  en  geweldig  in  de 
Nederlanden,  b.  3. p.  174(113) 

Geveinftheid  van  den  Hertog  van  Terra  Nova  op  de 
Ceulfe  Vredehandelinge ,  blijkt  uit  een  geintercipieer- 
den  Brief  van  den  Hertog  van  Parma  aan  hem  gefchre- 
ven.  b.  13.  p.  57  (169) 

Geus  (Kapitein)  wordt  tot  Middelburg  om  fijne  corre- 
fpondentie  metdenvyand,  opgehangen,  b.  34.P.299 

Geufen  worden  ten  onrechten  beticht  van  de  moord  van 

Berchem.  b.5.  p-  3 33  (140)  nemen  Loevenftein  en 
Liefveld  in.  b-  6.  p.  380  (177)  bedrijven  veel  moetwils 
tot  Naarden  en  op  de  daar  ontrent  leggende  Dorpen. 

p.  381  (Z77)  in  Vriefland  worden  dagelijks  ftei  keren 
riemen  Dokkum.  p.  3S3  (Z78)  befchadigen  feer  veel 

Dorpen  in  Vriefland.  p.383  (Z79)  belegeren  en  winnen 
Stavoren,  ibid.  worden  verftrooitdoor  de  Waaien  by 

Galedam.  ibid.  beletten  den  toevoer  van  Koorn  bin- 
nen Leeuwaarden,  ibid.  nemen  verfcheidene  Dorpen 

in  Vriefland  en  worden  geflagen  in  de  Rijp-  p.  384 

(Z79)  verbranden  veel  Cloofters  en  Molens  in  Vrief- 
land. ibid. 

Geufen  (wilde)  waar  van  daan  fogenoemt,  bedrijven 
veel  moetwils  aan  de  Papen  en  Monniken,  b.  4.  p-  ZZ4 

Geufen  (water)  maken  een  groten  fchrik  en  roepen  door 

'tland.  b.5-p.  z89(zo8)  nemen  veel  Schepen,  p.  3Z5 

(Z35)  wel  30  in  Teflel.  p.333  (Z40)  komen  te  lande 
voor  den  Briel ,  en  vragen  of  men  haar  binnen  wil  laten 

of  niet.  b.  6.p.  366  (Z65)  dan  geen  antwoord  krijgen- 
de ,  en  vrefende  dat  die  van  binnen  mochten  verfterkt 

wo'rden ,  nemen  voor  haar  met  geweld  meefter  te  ma- 
ken, ibid.  worden  in  twee  hopen  verdeelt ,  en  neemen 

de  Stad  in.  ibid.  bedrijven  groote  moetwil,  voorname- 

lijk aan  de  Papen  en  Monniken ,  breeken  de  Beelden  en 
beroven  de  Kerken,  ibid.  veibinden  raalkanderen  om 

Briel  a„ld6I,^üob;t1V'"-,V!'--  T?-  Vi"  *" Stad  verlat™     l  '     °C"   dc  ̂)3'  \***  «'e 

fe  p.^&f  *  K  lükkt"  *  h<<  ̂~ GtXi:;™r(;n  dM"  *"  ™«"  *>"  "**»»  heeft. 
GiwoS'dZ  n]n^'rrR  Will';mle  "itl"'r  lesvluchten 

"»  I568.  p.  Ijgflrty) 

Gijsbert  van  Broekhmftn  wordt  gedwongen  door  fij- ne Soldaten  om  Amersfoort  te  verlate-,  b  6.  p.4,6 (304)  komt  voor  Naarden,  daarliem  deaiO0U«  fl* 

weigert  word.  ibid.  
* Gijsbert  van  Nciïe  accordeert  met  den  Prince  vanOran- 

gen  wegens  Haarlem,  om  het  fclve  wederom onde. 
de.le  rs  Gouvernement  te  brengen,  b.  10.  n.  7<6 

(zoi)  
1     /» Gijsbrecht  van  Duivenvoorde  wordt  gecommitteert  it. 

delake  van  Janjcroenfz.en  verdere  gevangene  in  hec 
Noorder-Quartier.  b.8.p.6}7  (iM)  wordcComnnf- 
lans  van  de  monfteringe.  b.  1 3.  p.  H  (9o)  nekt  na  Gel- derland om  de  foldaten  te  monfleren.  ibid.  doedt  de 
Kerke  tot  Woerden  opflaan  ,  en  brengt  de  Predicant NicolaasSymonfz.  opltoel.  b.  i^.p.  147  (-71) 

Gijsbrecht  van  Gouwenberg  flaateenige  Vaandelen  van het  volk  van  Parma.  b.  13.  p.95  (1  H) 
Gijsbrecht  van  Hogendorp  wordt  Raads-Heer  in  den 

Hogen-Raad  in  Holland  opgerecht.    b.  17.  p.  339 

Gijfelaars  voor  de  Gecommitteerde  der  Staten  op  de  Vre- 
dehandelinge te  Breda  komen  tot  Dordrecht.  L.8.d.<o- 

(88)  
F)y' Gilain  van  Fiennes,  fie  Lumbres. 

Gilden  binnen  Antwerpen  leveren  een  vermetel  Requeft aan  de  Wethouders,  b.  zo.  p.  601  (37) 
Gillis  van  Barlaimont  fchrijft  aan  de  Stadhouder  van  Gel- 

derland dat  de  geeftelijke  niet  zullen  vry  zijn  van  con- 
tributie en inlegeringe  der  foldaten.  b. 6.  p~4i  y  (303) 

fie,  H  ierges. 
Gillis  Steltman  Kapitein  onder  den  Admiraal  denHeere 

van  Lumei  ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt 
voor  den  Briel.  b.  6.p.  36/(165)  komt  tot  hulpe  van 
die  van  Enkhuifen.  p.  3/4(z7z) 

Gilpijn ,  Raad  van  State  van  de  Coninginne  van  Engeland 
by  de  Staten,  levert  den  Briefder  Coninginne  over  en 
doedt  een  propofitie  aan  de  Staten,  b.  33.  p.  160(75 ) 
levert  een  Brief  van  de  Coninginne  aan  de  Staten,  b.  34. 
p.  3 1 7  ( 1 8)word  door  de  Staten  na  Zeland  gefonden  om 
die  Staten  te  vermanen  tot  opbrenginge  van  hare  quote 
in  de  extraordinaire  confenten.  p.  jz8  (z6)   doedtbe- 
richt  aan  de  Staten  wegens  de  voorgenomene  Vrede- 

handelinge tuflehen  Spanjen  ,   Vraokrijk  en  Enge- 
land; b.  35.  p.  4iz(3)  en  een  propofitie  aandefelvc. 

(4)  doedt  een  propofitie  aan  de  Staten  Generaal,  en  le- 
vert de  fel  ve  naderhand  fchriftelijk  over.  b.  36.  p.  550 

(19)   doedt   noch    een   propofitie.     b.  37.  p.  666 M 
Giflain  (Abt  van)  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de 

fijdedes  Coningsgecommitteeit  tot  de  Gent  Ie  Vrede- 
handeling.  b.  9.  p.  719(174)  en  door  de  Staten  Gene- 

raal gefonden  aan  Don  Jan  tot  Marcheen  Famine.b.10. 

p.77o(zii)  en  naderhand  tot  Hoey.  p.7-1. S.  Giflain  ingenomen  door  den  Prince  vanElpinoy,  en 
wederom  verovert  door  de  Malcontenten,  b.  1 6.  p.  z$ , (4J) 

Givry  (Monsde)  wordt  ge fcho ten  voor  Laon.  b.3  i.p.845 

Glaude  du  Flot  wordt  om  de  Religie  verbrand  teRijflèl 
denizFebr.  1566.  b.  i.p-  51  (36) 

Glaude  Baljouw  van  Vliflingen  ,  hoorende  Pacieco  om 

het  fweerd  roepen  5  en  dat  van  Pacieco  op  fi|de  hebben- 

de ,  meinende  dat  hy  daarom  riep ,  befpot  hem  fcham- 

perlijk.  b.6.p.  3:0  z6S) 
Glimes  (Heere  van)  fuiijt  de  Deur  van  de  Raad  kamer  op binnen 
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binnen  BrufTel ,  en  neemt  den  Raad  van  State  in  verfe- 
kerïnge.  b.  9.p.  71  l  (169)  wordt  door  de  Staten  van 
Braband  geftelt  tot  Luitenant  Generaal  over  het  voet- 

volk tegens de  gemuitineerde  Spanjaarden. p. 7 1 5  ( 1 7 1 ) 
houdt  correfpordentie  met  Hiergesen  tracht  Philip- 

pevilleaanDon  Jan  over  te  geven,  't  geen  hy  teweeg 
brengt,  b.12.  p.  951  (2.5)  wordt  gevangen  en  tot  Bruflel 
gebracht,  b.  14. p.  159(180) 

Glippersfchrijven  aan  die  van  Leiden  en  raden  haar  fich 
te  verfoenen  met  den  Coning.  b.  7.  p.  531  (41)  ibeken 
die  van  binnen  te  beweegen  ,  maar  moeten  onverrich- 

ter faake  vertrekken,  p.  553(57) 

Gloflen  gemaakt  op  het  Placcaat  van  de  Staten  en  Wet- 
houderen  van  Uitrecht  tegens  de  Conventiculen.  b.  n . 
p.  842.(114) 

Godefridus  Mervel ,  Priefter ,  door  ordre  van  Lumei  bin- 
nen den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  367  ( 266) 

Godefridus  Hoermaar ,  Priefter,  door  ordre  van  Lumei 
binnen  den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p.  367  (266) 

Godfroy  van  Erpt ,  Caftelein  op  Vredenburg  fterft.   b.  5 . 
P-  33  3  (M°) 

Godefroy  van  Mierlo  BifTchop  tot  Haarlem  wijdt  de  Ker- 
ken en  doedt  de  Mille in  de  groote  Kerk-  b-  6.  p- 445 

(32.5-)  vlucht  met  groot  gevaar,  b.  13.  p.73  ("8) 
accordeert  met  den  Prince  van  Oranjen  wegens  Haar- 

lem ,  om  het  felve  wederom  onder  defïelfs  Gouver- 
nement te  brengen,  b. zo.  p.  j?6  (101)  hoe  hy  aan 

het  Bifdom  van  Haarlem  is  gekomen,  p.  757(2.02) 
Godvruchtigheid  van  de  foldaten  binnen  Sluis.  b.  aj.p.iö 

(«) 

Goederen  in  de  Beelde-ftormerye  tot  Antwerpen  ge- 
rooft  ,  worden  met  menigte  wederom  gebracht,  b.  2. 
p.86(6i) 

Goederen  der  geeftelijke  en  vluchtelingen  worden  in 
Hollanden  Zeeland  aangetaft.  b.  6.  p. 449 (3 30) 

Goerede  wordt  door  ordre  van  den  Prince  van  Oranjen 
befichtigt en  gefterkt.  b.  8.  p.  654  (127) 

Goes ,  befprongen  door  de  Vliffingers  en  wederom  verla- 
ten ,  wordt  wederom  belegert  en  wonderbaarlijk  door 

deSpanjaartsontfet.  b.  6.p.  393-394(187) 
Gonguies  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de  fi  jde  des 

"Conings  gekoren  tot  Veld-Maarfchalk  tegens  de  Span- 
jaarden, b.  9,  p.  719  (174)  wordt  door  Don  Jan  ge- 

flagen  en  gevangen,  b.  12.  p.  934  (1 3) 
Goletta    ingenomen  door   den   Turk.     b.  7.   p.  571 

(70 

Gomeron  handelt  met  Fuentes  over  de  overleveringe  van 
Han ,  ontfangt  een  deel  gelds ,  wordt  door  laft  van 

Fuentes  gevangen ,  fchrijft  aan  d'Örville  om  het  Kafteel 
over  te  geven  ;  b.  3  2.  p.  1 9  ( 1 3 )  komt  in  het  Leger  by 

Fuentes.  p.  26  ( 1 9)'  en  wordt  door  deflelfs  laft  ont- halft.  p.  27. 

Gommicourt  klaagt  aan  Parma  dat  fijne  foldaten  in  twee 
jaren  maar  twee  maanden  betaalt  waren.  b.  ip.  p.  5 19 
(49) 

Gorcum  verfekert  voorden  Prince  van  Oranjen. b.6.p.38o 
(276) 

N.Gouda  Syndicus  van  Groeningen,  befchuldigt  heftig 
de  gevangene  Staten  der  Omlanden.  b.  1  2.  p.  9 1 2. 

Gouda  bewilligt  niet  in  de  refolutie  om  de  Landen  aan 
Vrankrijk  op  te  dragen,  b.  19.  p.  495  (32) 

Gouwenaars  in  beweginge  door  het  innemen  van  Rot- 
terdam ,  worden  geftilt  onder  fekere  conditie-  b.  6. 

p.  368(267)  weigeren  de  foldaten  door  den  Prince  van 
Oranjen  gefonden  in  teneemen.  b. 8. p. 645 (121)  en 
willen  haren  Gouverneur  ombrengen,  ibid. 

Govert  Brafler  wordt  door  de  Staten  van  Holland  en  Ze- 
landgecommitteert  om  met  den  Prince  van  Oranjen  te 
handelen  en  aan  hem  de  Souverainiteit  op  te  dragen. 
b.  15.  p.  >8i  (197)  wordt  Raad  van  State.  b.  19.  p.459 
(7)  fterft.  b.  37.  p. 689  (68) 

Goutfe  Sluis  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  7.P.504 

Gouverneur  Generaal  der  Nederlanden  heeft  in  abfentie 
van  denLands-Heermaclit,  om  fo  te  doen  en  te  han- 

delen als  den  Lands- Heer  felf.  b.  4.  p.  178  (126) 
Gouverneurs  der  Provintien  worden  ten  Hoof  ontboden 

en  waarover,  b.  2.  p.  55  (39)  komen  te  Hoof.  p.  57 
(40)  maken  fwarigheid  in  het  vertrek  der  Gouvernante 

p.  84(59)  worden  door  de  Gouvernante  nahareGoa- 
vernementen  gefonden  met  volkom  de  Beeldeftormers 
te  ftrafFen,  en  alles  wederom  op  fijn  (tel  te  helpen. 
b.  3.p.  144(102)  fchrijven  byfondere  Brieven  om  or- 

dre te  houden  tegens  het  misbruik  van  het  Sacrament 
des  Altaars  en  des  H.Olifels.  b.  5^.311(224) 

Goylanders  raferen  de  Stad  Naarden  door  laft  van  Don 
Fredericophetaanfchrijven  van  den  Grave  vanBofiu. b.  6.  p.  42.0  (307) 

Granvelle  Biflchop  van  Atrecht  brengt  te  weeg  dat  de 
fecrete  commilfïenderlnquifiteuren,  gemaakt  worden 
door  openbare  Brieven  van  Placcaat  in  het  jaar  1555 
in  December,  waar  by  alle  Werhouderen  en  Rechters 
belaft  wordt  den  Inquifiteurs  byftant  te  doen.  b.  1 .  p.  14 
(10)  drijft  het  werk  van  Vrede  met  Vrankrijk  om  de 
Luthrianen  te  beoorlogen,  p.  18(13)  wordt  Cardinaal. 
ibid.  raad  den  Coning  van  Spanjen  deSpanjaartsinhet 
land  te  houden  ;  en  hem  door  den  Paus  te  doen  ont- 
fiaan  van  den  Eed  aan  de  Landen  gedaan ,  en  defelve  op 
nieuw  in  te  nemen  en  regeren  na  lijnen  wille ,  doch  dat 
al  vorens  vier  of  vijf  van  de  voornaamfte  Hoofden  zou- 

den moeten  gekort  worden,  p.  22.  (15)  neemt  voor 
het  Gouvernement  der  Nederlanden  alleen  te  hebben, 
en  praótifeert  daarom  dat  den  titul  van  Regen  te  aan, 
Margareta  van  Parma  gegeven  wierde,  welke  geen 
kenniflè  van  de  gelegentheid  defer  Landen  hebbende  » 
gedwongen  zoude  zijn  haar  in  alles  na  fijnen  raad  te 
gedragen ;  praótifeert  een  Raad  van  Staten  die  hy 
maakt  dat  van  den  Coning  geftelt,  en  veele  Heeren  van 
den  Gulden  Vliefe  daar  in  gelet  worden ;  en  waarom 
hy  fulksdoedt.  p.  23(16)  wordt  Aards-Biflchop  van 
Mechelen.p.26  (19)  vertrekt  uit  Nederland  na  Bour- 
gondien.  p.29(zi)  foekt  met  lift  Antwerpen  eneeni- 

ge andere  Steden  van  Braband  onder  het  Aards- Bifdom 
van  Mechelen  te  brengen,  p.  30(21)  fterft.  b.2i.p.754 (54) 

Grave  van  Embden  houdt  elf  fchepen  aan ,  waar  door 
veele  aanflagen  van  den  Prince  van  Oranjen  te  niet 
gaan.  p.  330(238)  dat  reden  geven  aan  Sonoy  waar- 

om hy  de  fchepen  om  de  Eems  hadde  aangehouden. 

p.  331  (239)  fie  Edfard  ,  Grave  van  Ooft-Vrief- land. 

Grave  van  Valkenftein  doedt  een  inval  in  Weftphalen ,  en 
verontfchuldigt  fich  daar  over  by  fijn  Excellentie  en  de 
Staten,  b.  28.  p.  549(16)  wordt  gefchoten  voor Zut- 
phen.  p  562(26) 

'sGravenhage  en  deflelfs  befchrijvinge.  b.  9,  p.  673 
(141)  fie,  den  Haag. 

Gravinne  van  Meurs  verkoopt  aan  de  Staten  van  Holland 
Worcum  en  de  Heerlijkheid  vanAltena.  b.  28.  p.  553 
(19)  vertoont  aan  de  Staren  Generaal  hare  pretenüen 
op  het  Sticht  Ceulen  ,  verfoekt  en  verkrijgt  reprefalien 
tegens  het  felve.  b.  29^.660(44) 

Gravinne  van  Egmond,  fie  Sabina  Gravinne  van  Eg- mond. 

Gregorius  de  Dertiende  wordt  Paus  van  Romen.  b.  6. 

p.  371(269)  geeft  op  het  verfoekdesKoningseenbe- 
veftinge  van  het  Pardon  enBulle  van  abfolutie.  b.  7. 
p.  5 1 3  Cz9)  beleent  Don  Jan  met  het  Coningrijk  van 
Engeland,  b.  n.  p.  841  (263)  geeft  een  Bul'.e aan  Don 
Jan.  b.  12.  p.  935  ( 1 4)  voert  den  Nieuwen  Stijl  in.  b.  16. 
P*  3  37(34)  doedt  Truxes  in  den  ban,  en  verklaart  hem 
voor  Ketter,   b.  18.  p.  36  1  (4)  fterft.     b.  20.  p.  596 

(3*-) 

Gregorius  de  Veertiende 
 
flerft.  h.  28.  p.  589(41) 

Greveinhet  Sticht  Munfiergeplundert  door  het  Guarni- foen  van  Lochum,  b.  26.  p.  475  (53) 

Giienfielde  vecht  vromelijk  tegens  meer  als  vijftig  fche- 
pen der  Spanjaarden,  wordt  geqnetft,  wil  fijnfchip 

doen  fpringen,  wordt  daar  in  verhindert,  gevangen, 

door  de  Spanjaarts  wel  onthaalt ,  en  fterft  aan  fijn  quet- fure.  b.  28,  p.  507  (54) 

Grieven  c!oor  de  Staten  der  Omlanden  overgelevert  aan 

de  S  aten  Generaal ,  tegens  de  Staat  en  forme  van  Re- 
geringe  by  de  Commiflarifen  van  de  Generale  Staten 
uitgeipioken.  b.  32.  p.  14(9)  worden  geftelt  in  han- 

den v.in  die  van  Groeningen  om  op  de  felve  te  antwoor- den, p.  17  (16) 

Grimfto  \  ontdekt  het  verraad  om  Bergen  op  Soom  aan 

Parma 



van  Pcffonctt  en  Sakcu 

Parma  te  leveren  aan  Willugby,  laatfichin  diegele- 
gentheid  gebruiken  om  Parma  te  verfchalken ,  reill  by 
Parma ,  veinft  fijne  Religie ;  wordt  ftriktelijk  bewaart 
ontkomt,  b.  25.  p.  341  (22) 

Grobbendonk  ontdekc  den  aanflag  der  Malcontenten  op 
Bouchain.  b.  15.  p.  197  (2o8N/fie, Gafper  Schets. Groenevelt  verklaart  hem  metdeStaten.  b.  18.  d  aio 

(46)  
F'  * 

Groenevelt,  Gouverneur  van  Sluis,  krijgt  eenige  gevan- 
genen ,  en  verftaat  uit  de  felve  het  voornemen  van  Par- 

ma om  Sluis  te  belegeren ,  verwittigt  fulks  aan  de  Sta- 
ten van  Zeeland ,  verfoektalhllentieen  krijgt  defelve. 

Ö23-P-5  (3)  ordineert  gebeden  in  het  optrekken,  en 
dankfeggingen  in  het  afgaan  van  de  wacht.  ibid.  fchrijft 
aan  Bukhortt.  p.  7  (5)  levert  Sluis  aan  Parma  over  met 
accoord.  p.  18  (13)  geeft  daar  over  een  verantwoor- 
dingeuit.  p»  19(14) 

Groeneven  (Kapitein)  klampt  aan  en  neemt  een  Spaans 
Oorlog-fchip.  b.6.  p.433  (317)  maar  blijft  doodt, ibid. 

Groeneweg  ingenomen  en  befet.  b.7.p.  555  (58) 
Groeningen  en  Omlanden  zijn  te  mets  ter  Generaliteit 

verfchenen ,  en  hebben  fomtijds  een  gemeene ,  fom- 
tijds  weder  een  byfondere  Stem  gehad,  maar  waren 

boven  't  getal  van  de  Seventien  Provintien.  b.  1 .  pi  ( 1 ) gemaakt  tot  een  Bifdom  en  geftelt  onder  het  Aards- 
Bifdomvan  Uitrecht,  p.  23  (17)  doorTra&aat  tot  de 
Nederlanden  gevoegt.  b.  4.  p.  178  (126)  in  beroerte 
en  verfchriktheid  door  de  nederlaag  der  Spanjaarden 
by  Winfchoten.  p.  236(168)  moet  met  de  Omlanden 
6000  guldens  geven  tot  de  twee  milioenen  in  plaats 
van  den  tienden  en  twintigiten  penning,  b.  5.  p.  310 
(223)  verfekert  voor  de  Staten  Generaal  aan  de  iijde 
des  Conings.  b,  10.  p.  751  (198)  belegert  en  ingeno- 

men door  Rennenburg,  b.  13.  p.  88(129)  door  Ren- 
nenburg verrafcht  en  voor  den  Coningverlèkert.  b.14. 

p.  168(187)  belegert  door  Entes,  p.i6o(i87)  ont- 
iet  door  Schenk,  b.  15.  p.  208  (215)  belegert  door  fijn 
Excellentie  Maurits.  b.  31.  p.  807  (24)  befchotenj 
gaat  over  met  accoort.  p.  835(47) 

Groeningers  tot  noch  toe  vry  van  de  Inquifitie,  fiende  hoe 
hare  naburen  daar  mede  geplaagt  wierden ,  doen  met 
confent  der  Overigheid  de  Beelden  weg ,  alleen  uit  de 
Minnebroeders  Kerke ,  welke  door  de  Stads  Timmer- 

luiden wordt  opgeruimten  beqnaam  gemaakt  om  daar 

in  te  prediken,  b.  2.  p.  94  (6$ )  tot  noch  toe  vry  en  on- 
bedwongen ,  en  de  Gereformeerde  Religie  toegedaan, 

laten  haar  bewegen  om  guarnifoen  den  Coning  te  ge- 
valle in  te  neemen.  b.  3.  p.  147  (103)  doen  groot  de- 

voiromte  beletten  dat  Delfziel  niet  tot  een  ffad  ge- 
maakt wordt.  b.4.  p. 247(176)  zijn  feer  verblijd  over 

het  vertrekken  der  foldaten.  b.  10.  p.  784(220)  nee- 

men  by  provifie  aan  de  Ordonnantie  van  den  Eerts- 

Hartog ,  rakende  het  ontflag  van  de  gevangene  Hee- 
ren.  b-  13.  p. 20(80)  weigeren  teverfchijnenop  den 

Landdag  door  Rennenburg  tot  Vifchvlietuitgefchre- 

ven.  p.  88(129)  worden  belegert,  doen  een  uitval,  lij- 
den fchade,  en  accorderen  met  hem.  ibid.  worden  be- 

nauwt, b.  15-  P-  205(214)  krijgen  de  bagagie  van  fijn 
Excellentie  Maurits.  b.  28.  p-569(3  O  vallen  uit  op 

het  Leger  van  Maurits  met  goed  fucces.  b.  31.  p.  807 

(15)  antwoorden  op  het  fchrijven  van  fijn  Excellentie. 

p.  809  (16 )  doen  na  hare  overgifte  aan  Maurits  eenen 

Eed.  p.835  (45)  neemen  aan  de  uitfpraak  vandeCom- 
miflarifen  der  Staten  over  de  ftantenformevanRege- 

ringe  van  die  Provintie.  b.  3  2.  p.  14  (9)  ftellen  het  dif- 
ferent aangaande  het  maken  van  de  quotifatie  ter 

decifie  van  Graaf  Willem  van  Naflauw.b. 33. p.  172  (9) 

Groesbeek  (Heer van)  trekt  uit  Groeningen  met  eenig 

volk  om  Graaf  Lodewijk  te  doen  vertrekken,  welk  hem 

miflukt.  b.  4.  p- 235  (167) 

Grol  belegert  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.32.p
.4i 

( 2  O  wordt  wederom  verlaten,  p.  42.  voor  de  tw
eede 

maalbelegert.  b.  34  P-  347  (4")  en  met  accoord 
 over- 

gegeven. p.348  (41)  , 

Gnjfe  verfekert  Brugge  regens  de  Francen;  b. 
 17.  \ 

19. 

34» 

(26)  wordt  door  den  Raad  van  State  na  Engeland  g
e 

quijt  ficli .  wel  ir.  f.jnecommifi:e.  ibid.  word- 
na  Engeland  gefonden ,  omteverr.emcn  1 
feidvande  Raden  der  Koningi 
landen ,  vertrekt  en  krijgt  fijne  inflrucben.  p  48  | kon»ulti'1  K>rt,lev< 
van  deConmginneoveren  wordt  bedankt,  p  <i« wordt  door  de  Staten  na  I  om  de 
öouveraimtcitder  Landen  de  Cotói  ginne  aan  te  bieden. 
b  2o. p.  635(63) 

OualterusRoy  wordt  g ..'committeert  totdcrefiimtic  van 
een  voorgaande  en  het  concipiëren  van  e  .wc •    Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  557  (21) 

Guarnifoen  binnen  Groeningen  ftelt  heli  moctwillig  aan  , dan  wordt  op  het  verfoek  der  Wethoudeicndoo»  Duc 
d'Alba  verandert,  b.  ̂.p.  268;  192  j 

Guarnifoen  van  den  Piii.cc  van  Oianjen binnen  Meche- 
lenfchiet  op  het  Leger  van  den  Hertog  van  Alba ,  ver- latende rtad  en  waarom,  b.  6.  p.  409  (299) 

Guarnifoen  binnen  Oldenzecl  doedteen  verfoek  aan  de 
Staten  van  de  nader  geünieerde  P 1  os  n.tien.  b.  1 5.P.2 1 8 (223) 

Guamifoenen  in  Noord-Holland  worden  verfterkt.b. 

P  5*1(5°) Guarnifoen  van  Geertruidenberg  muiticeert  ,  fielt  ficli 
geweldig  baldadig  aan.  b.  24  p.  291  ( 104)  (ad  I 
deputeerden  na  Dort.  ibid.  doedt  een  ontfatlbenelijken 
eilch.  ibid.  wil  ten  vollen  betaalt  zijn  en  gebruikt  d 
gementen.  ibid.   accordeert  met  de  Gedeputeerde  der 
Staten,  p.  294  (106)  gaat  voort  in  fijne  muitcrye  en 
neemt  den  Burgeren  haar  geweer  af.  b.  15^.365  (19) 
fchrijft  aan  fijn  Excellentie ,  dat  fy  haar  liever  onder  de 
vyanden  als  onder  de  gehoorzaamheid  van  de  Staten  en 
fijn  Excellentie  wilden  begeven. b.26.p.4o5  (6)  har, 
len  met  Parma.  ibid.  verkoopt  en  levert  de  Had  aan  Par- ma. p.  409(9) 

Guarniloen  van  Lochum  plundert  Greve  in  het  Sticht  van Munfter.  b.  26.  p.  475  (53) 

Guarnifoen  van  Swartfluis  muitineert.  b.  27.  p.  5-»! (21) 

Guarnifoen  der  Spanjaarden  in  de  Nederlanden  blijven 
onbetaalt,  welk  befwaarlijk  valt  voor  de  Burgeren  en 
Inwoondcren-  b.  5.  p.  288  (207) 

Guido  de  Bres,  Predicant  tot  V  alencijn  menende  te  vluch- 
ten ,  wordt  gevangen ,  r.a  Doornik  gevoei  t,  en  na  veel 

difputerens  op  den  31  M3y  1567  opgehangen,  b.  3. 
p.  142(100) 

Guiljam  de  Grave.Kapitein  onderden  Admiraal  den  Heer 
van  Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engelandt  en  komt  voor 
den  Briel.  b.  6.  p.  365  (265) 

Guiljam  Moftert  wordt  Gouverneur  van  Alkmaar,    b.  6. 

p.  j  7  7(  174)  beftraft  met  harde  woorden  Kapitein  W\ 
Zuerfe.om  dat  hy  niet  na  Sardam  getrokken  was.p.  j 
(189)    wordt  binnen  Alkmaar  door  fijn  been  gele 
ten.    p.  445  (327)  en  ontfanger  van  de  geelïebjke 
goederen  in  het  Noorder-QpartJer.  b.  8.  p.  (^C>  (f15) 
heeft  commillie  tot  Adminilhatie  van  de  geeflelijke 

goederen  van  Noord- Holland  ,  wil  delelve  in  het  werk 
ftellen,  waar  tegenshaarde  Magifl raten  van  het  Noor- 
der-Quartier  verfetten.  b.  n.  p-759  (57)  fchrijft  in 
faveur  van  Sonoy   aan  Bardefius.    b.  23.  p.  119  (82) 
wordt  door  Sonoy  aan  den  Rand  van  State  gefondeo, 

om  hetgefchll  tofleben  henen  de  Staten  te  veree 
gen.  b.  24.  p  148  (27)  komt  in  den  Haag,  bandelf 
met  defelve  en  levert  eenige  Articulen  over.   p.  185 

(27)  fchrijft  aan  fijne  Huilvrouwe  de  gefieltheid  der 
faken  binnen  Medenblik ,  maar  de  Brief  wordt  onder- 
fchepten  in  handen  van  Maurits  gelcvcrt.  p  193  (33] 
vertrekt  uit  Medenblik ,  wordt  gew.iarfchouwt  van 

hetquaad  vermoeden  dat  de  Staten  en  Maurits  op  hem 
hadden,  refolveeit  na  Engeland  te  trekken,  fchrijft 

alvorens  aan  Bardefius  en 'aan  Sonoy,  hem  moet  ge- vende en  trooftende.  p.  201(19)  komt  in  Ergela. 

verdedigt  Sonoy  .p.  212  (4^)  en  leverteen  remonrtran- tie  over  tot  deflelfs  verontfchüldinge.    p-2i4  (48) 

fchrijft hemfijn  wedervaren,  p'-to  $z) 
Guiljam  GravevanGertleelijk  geïeert  hebbendein  I! 

land ,  wordt  in  feker  huis  by  Oudenaarde  door  de  Span- 
jaarden verbrandt,  b.  6.  p.  412  ;  301 ) 

met 
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aan  de  Walfe  Provintien ,  wordt  van  fommige  wel,  van 

fommige  feer  onbeleeft  gehandelt ,  en  komt  onverrich- 
ter fake  wederom,  b.  13.  p.  4^(98) 

Guiljam  de  S.  Clement ,  Ambaffadeur  van  Philips  by  de 
Keifer,  fchrijftaau  den  Coning  van  Spanjen  én  ande- 

re, maar  de  Brieven  worden  geintercipieert.  b.  31. 
p.  786....  (8. ...)  (chrijft  andermaal  aan  de  Coning,  maar 
ook  die  Brief  wordt  onderfchept.  p.  851(58)  en  aan 
meer  andere,  p.852....  (48...-)  is  lilïigenloos,  feer 
vertrouwt  door  den  Coning  van  Spanjen ,  en  in  groot 
credit  by  den  Keifer.  b.  33.P.283  (92)  fchrijftaan 

eenige  Heeren,  maar  de  Brieven  worden  geinterci- 
pieert. p.  184^..  (93..-.) 

Guiljaume  de  Hornes  tekent  eerft  de  Unie  tegens  de 
Spanjaarden  en  der  felver  aanhangers,  b.  10.  p.769 
(210) 

Guiljelmus  Lindanus  wordt  Bifïchop  van  Roermonde. 
b.  i.p. 27(19) 

Guiljelmus  Salluitius  Heere  van  Bartas  fterft.  b.2  7.p-53o 
U7) 

Guiljelmus  Puppius  wordt  gecommitteert  tot  de  refumtie 
van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een  nieu- 

we Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  557  (2  O 
Guillerefle  verdrinkt  in  het  befpringen  van  de  Soeter- 

meerfe  Brug.  b.  7.  p.  555  (58) 
Guife  komt  met  ettelijke  duifend  foldaten  door  laft  des 

Conings  van  Vrankrijk  in  Italien  en  neemt  Valence  in. 
b.  i.  p.  1 5  ( 1 1 )  wordt  door  den  Coning  van  Vrankrijk 
uit  Italien  ontboden,  p.  16  (11)  komt  weder  uit  Ita- 

lien ,  wordt  gemaakt  Luitenant  Generaal  des  Conings , 
belegert  en  verovert  Calis  van  deEngelfe,  komt  voor 
Guines  en  neemt  het  felve  by  accoord.  ibid.  befchiet  en 
beftormt  Theonville ,  en  neemt  het  felve  eindelijk  den 
22  Juny  in  met  verdrag,  p.  16  (12)  vernemende  dat 
de  Heere  van  Termes  geilagen  was ,  vertrekt  na  Pi- 
cardijen  en  blijft  by  Pierfont.  p.  17  (12)  maakt  een 
Verbond  in  Vrankrijk  genaamt  de  Heilige  Ligue.  b.  19. 

P-  5Z5  (6°)  Hooft  van  de  Ligeurs  in  Vrankrijk,  wordt 
tot  tweemalen  door  den  Coning  belaft  niet  binnen  Pa- 

rijs te  komen ,  geeft  een  twijfelachtige  antwoorde , 
komt  fonder  verlof  daar  binnen  en  fpreekt  met  den  Co- 

ning. b.  24.  p.  271  (88)  ziende  de  flaphertigheid  des 
Conings,  grijpt  moed,  fet  fijn  opfet  dapper  voort, 
fend  Brifak  aan  den  Ambaffadeur  van  Engeland,  b.  24. 

p.  272  C89)  fchrijft  aan  den  Coning  en  verontfchuldigt 
iïch.  b.  24- p- 273  (90)  wordt  gewaarfchouwt  van 
het  voornemen  des  Conings  tegen  fijn  perfoon ,  kreunt 
fich  des  weinig ,  voert  fiere  woorden,  komt  in  den 
Raad  ,  wordt  in  het  vertrek  des  Conings  ontbo- 

den ,   en  om   het  leven  gebracht,     b.  25.  p.  369 
(43) 

Guife  (Cardinaal  van)  wordt  door  ordre  van  de  Coning 

gevangen  en  omgebracht,  b.zs.p.^69  (43) 
Guife  (Hertog  van)  verfoent  fich  met  den  Coning.  b.31. 

p.  883(82)  krijgt  het  Gouvernement  van  Provence. 
ibid. 

Gulden  Vlies,  fieFeeft  van  het  Gulden  Vlies. 

Gunftelingen  van  den  Prince  van  Oranjen  binnen  Enkhui- 

fen  helpen  feer  dat  de  Burgers  geen  volk  van  Duc  d'Al- ba  zouden  innemen,  b.  6.  p.  371  (269) 

H. HAag  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  6.  p.  472 

( 348)  fie,  's  Gravenhage. Haagfe  Bofch  wordt  geredimeert  door  de  Suppooften 
van  het  Hof,  en  waar  voor.  b.  9.P.676  (143) 

Haarlem  gemaakt  tot  een  Bifdom  en  geftelt  onder  het 
Aards-Bifdom  van  Uitrecht,  b.  1.  p.23^7)  is  de 

eerfte  ftad  die  den  Hartog  van  Alba  heeft  durven  af- 
wachten eninfijnevi&orien  tegen  ftaan.  b.6.  p. 421 

(308)  wordt  belegert  en  vreefelijk  befchoten  door  de 

Spanjaarts.  p.  423(310)  wordt  onder  het  beftormen 
gevi&ualieert.  p. 432  (317)  feer  benauwt,  p.  436 
(319)  kan  geen  meer  viéfcualie  noch  tijdinge  van  den 
Prince  van  Oranjen  krijgen,  ibid.  wordt  op  genade  en 
ongenade  aan  de  Spanjaarts  overgegeven,  p.  440  (323) 
verklaart  fich  met  de  Staten  Generaal,  mcind  uit  dien 

Hoofde  als  Lid  in  de  Staten  v\m  Holland  te  verfchij- 
nen ,  wordt  Stem  en  comparitie  ontfeit,  verdraagt  fich 
eerft  van  al  met  den  Prince  van  Oranjen.  b.  10.  p.756 

(201)  - Haarlemmers  fchrijven  aan  den  Heer  van  S wieten  om  een 
Vaandel  Soldaten,  b-  6.  p.  3  96  (288 )  maken  een  nieu- 

we binnen-wal,  doen  een  uitval,  flaan  wel  feven  of. 
acht  hondert  Spanjaarden  dood ,  en  keeren  wederom 
binnen  met  veel  buits.  p.43z(3i6)  liaan  dén  ftorm  af, 
fteken  de  mijne  van  een  Bolwerk  aan  en  laten  het  felve 
met  de  Spanjaarts  die  het  al  ingenomen  hadden  in  de 
lucht  vliegen,  p.  432(317)  flaan  de  Schans  te  Ruflen- 
burg  op  en  de  foldaten  dood ,  en  brengen  een  Vaandel 
en  drie  Trommels  in  de  Stad.  p-431  (316)  krijgen 
meerder  volkin.  p.  423(310)  floppende  gefchotenc 
brefie  en  fterken  haare  Vellen  met  alle  neerfligheid , 
en  flaan  dapperlijk  twee  ftormen  der  Spanjaarden  af. 

p.  423  (310)  willen  haar  op  het  opeiflehen  van  Don 
Frederik  niet  overgeven ,  rnaar  nemen  voor  haar  ten 
uiterften  te  verwceren.  p.423  (309)  fenden  volk  en  af- 
fiftentieaandievanSparendam,  fenden  eenig  volk  uit 
om  den  Dijk  tufichen  Sparewoude  en  Sparendam  door 
te  (leken,  het  geen  gedaan  wordt,  maar  niet  diep  ge- 

noeg, p.  422  (309)  zijn  feer  mistrooftig  over  de  neder- 
lage  van  het  volk  dat  gekomen  was  om  haar  te  ontfet- 
ten.  p.440  (323)  trachten  verfcheidenmaal  uitte  trek- 

ken en  door  de  vyanden  te  flaan ,  maar  worden  t'elkens 
verhindert,  ibid.  klagen  over  de  Spaaufe  foldaten  en 
haren  ellendigen  ftaat  enfchiijven  daar  over  aan  den 
Heere  van  Hierges.  b.8.  p.675  (130) 

Haat  tegens  de  InqUifitie  en  ver  volginge  wordt  hoe  lan- 

ger hoe  grooter.  b.i.p.  14(10)  " Haat  tegens  den  Hertog  van  Alba  mits  het  eifchen  van 
den  tienden  penning  vermeerdert  geweldighjk.  b.  5. 
p.  288  (208) 

Haat  tegens  Duc  d' Alba  opgevat  helpt  veel  tot  voortfèt- 
fettinge  van  de  defleinen  des  Princen  van  Oranjen.  b.  5. 

P.  354(256) 
Hagel  feer  groot  tot  Zutphen.  b.  3 1.  p.  830  f41) 
Hagenaars  vluchten  op  de  aankomfle  der  Spanjaarden  na Delft.  p.  7.  p.  504  (22) 

Hamburgers  verfoeken  van  de  Coninginne  van  Engeland 
vryheid  om  in  Spanjen  te  mogen  handelen.  b.2o.p.65l 

(76) Hames  (Kafteel)  door  de  Engelfe  verlaten,  b.  1.  p.  16 

(11) Han  by  contract  door  Gomeron  aan  Fuentes  overgege- 
ven, b.  32.  p.  18(12)  wederom  belegert  enftormen- 

derhand  ingenomen  door  de  Francen.  p.  19  ( 1 3) 
Handel  met  die  van  Holland  enZelanddoorden  Raad 

van  State  verboden,  b.  9.  p.  68 1  ( 147) 
Handel  van  Rennenburg  komt  klaar  aan  den  dagenby 

wat  gelegentheid.  b.  14.  p.  167  (186) 
Handel  van  de  Gedeputeerde  der  Generale  Staten  met  de 

de  Staten  van  Vriefland.  b.  33.  p.  242....  (62....) 
Handelinge  met  Don  Jan  neemt  fijn  aanvang.  b.io.p.76r 

(204)  tot  Hoey  in  het  byzijn  van  de  Ambafiadeurs  des 
Keifers.  p.  771  (211) 

Handelinge  der  Keiferlijke  Gefanten  met  den  Raad  van 
State  en  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal,  b.  10. 

p.  785  (221) Handelinge  met  de  Hoogduitfe  Colonellen  heeft  veel 
moeite  in.  b.  10.  p.  813  (243)820(247) 

Handelinge  tufichen  Walfingam  en  Meetkerke  wegen» 
de  verkiefinge  van  Mathias  tot  Gouverneur  Generaal. b.  11^.899(304) 

Handelinge  tuiTchen  die  van  Gent  den  Eerts-Hertog.  enz. 
omdeopgerefeneonluften  aldaar  byte  leggen,  b.  13. 

p.6....(7o....) 
Handelinge  met  Anjou  om  van  den  Coning  van  Spanjen 

te  fcheiden  wordt  fterk  gedreven ,  en  heeft  veel  bera- densin.  b.  13.  p.  91  (131) 

Handelinge  tufichen  de  Gedeputeerde  der  Staten  en  Da* vifon.  b.  19.  p.  510(43  ) 

Handelinge  van  de  Gefanten  der  Staten  in  Vrankrijk.b.19. 

p.ji8....(5$....)     ' Handelinge  van  de  Gedeputeerde  der  Staten  in  Engeland. b.20.  p.  636  (64) 

Handelinge  tuffchen  het  Synodus  Nationaal  gehouden  in den 



b.6. 

van  Pcrfoncn  en  Sakcn 

den  Haag  en  Hermanus  Herberts  Predicant  tot  ter 
Goude.  b.zi.p.  794   (81   ) 

Handelinge  van  de  gerefene  verfchillen  tuflehen  de  Staten 
van  Uitrecht  en  fommige  uit  de  Edelen  en  Ridderfchap 
te  vereenigen,  loopt  vruchteloos  af  en  blijft  (teken  b  il 
V   '79(i0 

Handehnge  in  Engeland  tuflehen  de  Raden  der  Conir.gin- 
ne  en  Gefanten  der  Staten  over  het  Placcaat  tegenl  de 
Bergverkopers.  b.  26*.  p.  4+9  ( 3  0  verdere  handelinge der  felver  Gefanten.  p.  471  (50) 

Handelinge  tuflehen  Henric  de  Vierde  en  deConinginne van  Engeland  om  een  nader  verbond  te  maken.  b.  n, 

p. 150(68)  
" 

Handwerken  der  Nederlanden  worden  door  de  wreed- 

heid van  Duc  d'Alba  vervoert  na  andere  plaatfen.  b.  5 . p.  167  (192) 
Hannibal  Altaemft  Colonel  over  een  Regiment  Hoog- 

duitfe  wordt  door  den  Raad  van  Staten  gecafleert.  b.  9. 
p.  694(156) 

Hans  de  Grave  Droffart  van  Braband  krijgt  laft  van  de 
Gouvernante  om  het  volk  van  Tbouloufe  teOutfei- 
weel  te  (laan,  die  fulks  doedt.  b.  3 .  p.  1 5  6  ( 1 1  o) 

Hans  Colterman  commiflie  hebbende  om  de  Stad  van 
Haarlem  aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  te 
brengen,  wordt  verfocht  na  Enkhuifen  te  trekken, 
en  die  lf  ad  voor  den  Prince  te  verfekeren ,  het  geene  hy 
doedt.  b.  ö.  pC  37i  (170)  wordt  gewanrfchuwt  van  het 
voorneemen  der  Burgermeefteren  tot  Enkhuifen  om 
de  Gereformeerde  te  doen  (haffen  ,  wordt  daar  door 
nietverfet,  maar  grijpt  des  te  meerder  moed,  endoed 
door  aangeplakte  Biljetten  het  volk  daar  van  fchuwen. 
p.  375(171)  maakt  veel  werks  om  de  Burgerye  wijs  te 
maken  wat  gevaar  dat  daar  in  ftak  dat  fy  de  Magiftraat 
hadden  los  gelaten,  en  brengt  met  een  aardige  ftreek 
te  weeg ,  dat  de  felve  weder  in  bewaringe  wierden  ge- 

nomen, p.  374.  (272)    begeeft  fich  des  nachts  buiten 
Enkhuifen  om  te  onderfoeken  wat  de  vyand  voorne- 

mens was  te  doen ,  en  wordt  van  de  fchiltwacht  door 
fijnen  arm  gefchoten.  p.  377(174)  gecommitteert  om 
te  handelen  met  die  van  Haarlem ,  ftelt  fijne  commifhe 
te  werk  en  accordeert  met  de  Wethouders.p.$8o(i79) 
wil  niet  dat  de  Poorten  van  Haarlem  dan  in  fijne  te- 

genwoordigheid geopent  worden,  p.  3 96  ( 288)  doedt 
de  ronde  en  vindt  de  Zijl- Poort  open,  ibid.  wil  Frans 
Ti  jflen  doorfteken,  ibid.  trekt  met  behulp  der  geburen 
de  Valbrug  op ,  brengt  de  Burgerye  in  het  geweer,  en 
verhindert  de  Spanjaarden  daar  in  te  komen. ibid. brengt 
de  verwarde  Burgerye  in  ordre.  ibid,  trekt  na  Sonoy 
en  verfoekt  hulpe  die  hy  verkrijgt,  ibid. 

Hans  van  Erthuifen  wordt  door  Sonoy  gefondenom  het 
Huis  Toutenborch  fijnent  wegen  te  houden  en  te  be- 

waren. b.6".  p.  381  (177)  raakt  daar  over  in  moeite  met den  Grave  van  den  Berg ,  wordt  belegert ,  wil  het  huis 
niet  overgeven ,  reifl  na  Campen  om  hem  te  verant- 

woorden, ibid. 
HansCafimir   (Hartog)  ontlaat  een  deel  buskruit?  door 

Duc  d'Alba  uit  Duitfland  ontboden  op  een  Heide, 
fteekt  het  met  fijn  eigen  hand  in  brand.    b.  6.  p.  471 

( 348 )  en  bekent  aan  den  Keiler  dat  hy  het  gedaan  had- de  en  waarom,  ibid. 
Hans  Bouwinga  trekt  met  proviande  na  den  Opflag,  maar 

komt  te  laat.  b.  15.  p.aio  (117) 
Hans  Hanflèn  heeft  een  fchrikkelijken  aanflag  tegens  het 

leven  van  den  Prince  van  Oranjen ,  wordt  daar  over  ge- 
vangen en  onthalft.  b.  18.  p.  423  (48) 

Hans  Klok  wordt  voor  Antwerpen  aan  de  fijde  van  Par- 
ma  gefchoten.  b.  19.  p.  501  (3(1) 

Hans  van  Galen  een  goed  en  flecht  Hopman  fterft.  b.  34. 
p.  301 (6) 

Hans  de  Waal  neemt  een  Spaans  Schip  komende  uit  Bra- 
ffl.  b.34  p-337  (33)       ,     e  _  i 

HamTe  Steden  fenden  aan  de  Staten  Generaal  en  waar 

over.  b.  20.  p. 6 25  ()-0  ,.«;•;  . 
Harangue  te  doen  by  Sonoy  om  de  Edelen  en  andere 

te  bewegen  tot  verfchaffir.ge  van  geld  enz.  b.ö.p.  363 

Harangue  gedaan  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  Gene- 
raal door  den  Prince  van  Oranjen  over  hare  nalatigheid 

in  het  beloon  van  het  geene  tot  harerbefchenr. van  noden  was.  b.  i.}.p.  ,  ,,    ,r,-) 

HtnnSvh,i  "P?  **"  • 'l''clulent  i 
1  Vnefland  door  Graaf  Joolt  van  Schouwenburg 

p.  384(179)  
b Haimanus  Modet  predikt  tot  Antwerpen  [  U- ncn  Beeld    en  de  eer*  die  aan  hel  felve  bew< 

D.  1  p.  ̂3(59)  zullende  binnen  Antwerpen  prediken, doedt  ten  vcrloeke  van  de  Magiftraat  alleen  maar  een 
gebeden  vennaninge,  én  belooft  ook  des  n  ,.n- 
i.jenhet  eetdgfms  mogelijk  was,  zulks  niet  te  /uilen rjoen.  p.  86  (66)  doedt  het  echter,  ihid.  wordt  doo. 
Wethouderen  van  Uin  echt  met  een  irtitiucrie,  b.  n. 
p.  86^  '/,)  en  door  de  Predicai.ten  met  een  Crcdemie Bi  iel  nn  Engeland  gefonden ,  p.  86  2  (8 )  komt  in  Enge- 

land ,  ftelt  iijne  commilhe  in  het  werk ,  en  volt; 
felve  na  fi jn  bereren.  p.  866  ( 1 1 ) 

Harmanus  Herberts  wordt  voor  het  Synodui  in  den 
Haag  ontboden,  veifclnjcr ,  antwoord  en  doedt  be- 

lijden iflè  van  fijn  gevoelen  over  vele  faken.  b.  1 1  0.7^ 

(81)  bekend  Ichuld.  p. -96(81;  veHocntfich  met' de 
Kerke.  p.  818(115) 

Hartman  Galama  willende  uit  het  land  vluchten  w 
door  lijn  Schipper  verraden  ,  gevangen ,  en  op  het  Ka- 
fteelteHarlingengefet.  b.  j.p.  169(119)  wordt  door 
laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruiiel  onthalft  den  1.  Junii 1568.  b-4.p.  238(169) 

Harmen  van  der  Meer  wordt  van  de  Nederduitfc  Gere- 
formeerde Kerk  tot  Antwerpen  gedeputeert  om  met 

den  Prince  van  Oranjen  middelen  te  beramen  tot  ftil- 
linge  der  beroerte,  b.  2.  p-98(69)  door  den  Prin- 

ce van  Oranjen  gefonden  aan  de  Coningen  van  Swe- 
un  en  Denemarken  om  hulpe  te  verfoeken  tegen* 
den  Hertog  van  Alba.  b.  5.  p.  334  (242)   fijne  ver- 
richtinge  aldaar,  p.  335-339(242-245)  wordt  van  den 
Prince  van  Oranjen  gefonden  na  Medenblik  om  de  al- 

daar ontdane  beroerte  te  ftillen.  b  6.  p.  415  (3-4) 
Harmen  de  Ruiter  wordt  door  die  van  den  Bofch  aan  den 

Heer  van  Bredero  gefonden  tot  Antwerpen  om  raad 
en  hulpe.  b.  3.  p.  1 5 1  (106)  neemt  Loeveftein ,  wordt 
daar  binnen  belegert ,  verweert  fich  treffelijk,  en  blijft: 
eindelijk ilood.  b. f.  p.  331 f239) 

Harmen  Helling  houdt  correspondentie  met  Sonoy  om 
Amfterdam  in  te  neemen.  b.  8.  p.  65  ̂  (128)  befetSpa- 
rendam.  b.  9  p.  727(180)  hervat  den  aanflag  op  Ara  - 
fterdam.  b.  10.  p.  758(202}  krijgt  commilhe  van  de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland  om  fich  van  Amfter- 

dam te  verfekeren.  b.  11.  p.  905(310)  neemt  den  aan- 
flag ter  hand  en  fchrijft  zulks  aan  Sonoy.  ibid.  wordt  in 

het  innemen  van  Amfterdam  niet  gefecondeert ,  ftrooit 
eenige  Biljetten  in  de  Stad.  p.  907  ( 2 1 1 )  wordt  geicno- 
ten-  p.  908  (311) 

Harmen  Betfe  Rodenburg  moet  door  laft  van  de  Burgcr- 
meefter  Boom  vertrekken  uit  de  Kamer  van  Lycefter. 
b.  13^.63(41) 

Harmen  Rodenburg  wordt  door  de  Staten  na  Engeland 

gefonden  om  de  Gefanten  te  aftifterenin  dedingen  ra- 
kende de  trafijke  en  negotie,  b.  16.  p.  418  ( 1 1 

Harmen  Graave  vanden  Berg  Gouverneur  van  Deventer  , 
verdedigt  de  Stadt  treffelijk  ,  wordtin  het  at  keren  van 
den  ftoirn  gequetft.  b.  28.  p.  56;  (2;)    geeft  de  Stad 
over  met  accoord.p.  564  [28)  verbiedt  de  reparatie  der 
Dijken  in  de  Over- Betuwe,  b.  32.  p.  128  (irj) 

Haflèlt  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen   b  6. 

p.  381  (177)  met  verraflehinge  ingenomen  voor  de  Sta- 
ten, b.  17.  p.  335(32)  verraden  en  overgegeven  aan 

Parma,  wordt  wederom  belegert  en  ingenomen  voor 
deStaten.  b.  1 5- p- "*  (*3°) 

Haucquincourt  komt  in  Holland  om  de  dood  van  Breaute 
tewreeken  en  daagt  den  Heer  \anL,robbcndonkuit. 
b.  37.  p.  602  (5) 

Haultepenne  verrafcht  Breda.  b.  16.  p.  273  (33)  heeft 
een  aanflag  op  Heufden  en  Gee.truidenberg  maar  te 

vergeefs,  p.i- 5  (3  5)  wint  Eindhoven,  p.  286(4 
de  Schanfe  het  Bergfe  Hooft.  b.  10.  p.  617  (17)  ver- 

ftrooit  eenig  volk  der  Staten,  p. 65 1  [75)  belegert  en 

wint  het  Huis  te  Wel.  b.  11.0.714  (16J  wordt  door 

Parma  gefonden  na  Braband  tegens  Hoher.lo,  vak  1:1 
defjelfs  Leger  en  wordt  gefchoten.  b.  z  3  p.  9  (6) 

Harre 
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Havre  (Marquis  van)  wordt  te  Bruflel  in  een  fteekfpel 
gehouden  over  het  flaan  en  wegtrekken  van  den  Prince 
vanOranjen,  gequeft.  b.  4.  p.  257  (184)  komt  uit 
Span  jen,  brengt  Brieven  van  den  Coning  aan  de  Staten 
van  Braband  en  Raad  van  Staten ,  en  doedt  na  overle- 
veringe der felver fijn raport.  p.  704(163)  wordtmet 
eenige  Vaandelen  na  Antwerpen  gefonden,  buiten 
gehouden,  en  eindelijk  binnen  gelaten,  p.  719  (181) 
beleid  de  Krijgs-Raad ,  en  befluit  de  ftad  van  binnen 
af  te  fchanfen.  p.  730  (181)  wordt  door  de  Staten  na 
Engeland  gefonden  om  afliftentie  te  verfoeken  tegens 
Don  Jan.  b.  n.  p.  949(24.) 

Hauffy  (Heere  van)  wordt  na  den  Prince  vanOranjen 
gefonden  om  onderftant  tegens  de  Spanjaarden,  b.  9. 
p.  7 1 6  (171)  keert  weder  na  den  Prince  van  Oranjen  , 
toont  de  Brieven  van  contramande ,  is  daar  over  niet 
wel  te  vreden,,  verfoekt  met  de  hulptroepen  voort  te 
mogen  trekken ,  het  geen  hem  toegeftaan  wordt ,  ver- 

trekt >  en  komt  met  het  volkop'tSas.  p.  717.  wordt 
andermaal  door  de  Staten  der  Nederlanden  aan  de  fijde 
des  Conings  naden  Prince  vanOranjen  gefonden  ,  en 
verfoekt  dat  den  Prince  hetgefondene  fecours  weder- 

om geliefde  te  ontbieden ,  en  Gedeputeerde  te  fen- 
den  om  van  een  pacificatie  te  handelen,  ibid. 

He&or  van  Huchtenbroek  wordt  gequetft  en  fterft,  b.27. 
p.496(4) 

Heel  belegert  en  overgegeven  aan  de  Spanjaarden,  b.  26. 
p.  470(49)  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits. 
b.  28.  p.  539(8) 

Heer  van  Nederland ,  fie  Lands-Heer. 
Heeren  (devoomaamfte)  in  het  Leger  des  Conings  van 

Spanjen  worden    met  namen   genoemt.     b.  1.  p.  17 
( 1 1)  als  ook  die  van  het  Leger  des  Conings  van  Vrank- 
rijTcs.  ibid. 

Heeren  van  den  Lande  komen  te  famen  tot  Breda  en 
Hoochftraten.  b.i.p. 41(30) 

Heerfchappen  zijneen  Lid  van  de  Staten  van  Vriefland. 
b.  $.p.  166(191) 

Heirleger,  fie  Leger. 
Hellebaerdiervan  den  Koning  Philips  komt  totEnkhui- 

fen  met  Brieven  van 'Pardon  ,  handelt  aldaar  heimelijk, 
fijnen  aanflag  wordt  bekent ,  hy  gevangenen  ten  lande 
uitgefonden.  b.  17.  p.  318(20) 

Helmich  Adriaanfz.  berifpt  Blokhoven ,  komende  van 
den  Predikftoel ,  waar  door  de  twift  in  de  Kerke  tot 

Uitrecht,  van  nieuws  wederom  ontlteekt-  b.  30.  p.  734 
(47)  verfoent  fich  met  Blokhoven.  p.  741(53) 

Ilelmont  voor  de  Staten  ingenomen  door  Bonnivet.  b.  17. 
p-  339(35) 

Hemert  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  18. 
P-5  39(8) 

Henbife  krijgt  commifiie  vanden  Prince  van  Oranjen  als 
Kapitein  ter  Zee.  b.  f.  p.  189(108) 

Hennaerderadeel  fcheid  fich  af  van  de  gemeene  vol- 
machten >  en  confenteert  in  de  bede  van  den  Heere  van 

Billy.b.7.  p.  583(78) 
Henegouwen  heeit  de  fefte  Stem  ter  Generaliteit.  b.  1. 

p.  1(1)  accordeert  met  den  Prince  van  Parma.  b.  13. 

P-95  (lH) 
Henric  de  Tweede  van  Vrankrijk  vergadert  een  groot 

Leger ,  trekt  by  Amiens  over  de  Somme ,  en  legert  fich 
over  het  Leger  van  den  Coning  van  Spanjen.  b.  1.  p.  1 7 
(11)  wordt  in  een  fteekfpel  door  een  fplinter  van  een 
gebroken  lance  in  fijn  oog  gequeft  en  fterft  korts  daar 
naden  10  Julii  1559.  p.  18  (13) 

Henric  van  Segen  Luitenant  van  Graaf  Lodewijk  wordt 
in  de  flag   by    Jemmingen   gevangen,     b.  4.  p.  145 
(i75) 

Henric  van  Borchem  levert  aan  den  Hertog  van  Alba  en 
Bloed  -  Raad   een  gefchrift  over   tot   fijne  veront- 
iclmldiginge   aangaande  de  troublen.     b.  4.    p.  218 
(m+) 

Henric  Valkenaar  wil  niet  toeftaan  dat  men  de  Privile- 
giën van  Uitrecht  zal  overleveren  in  handen  van  den 

Hertoc:  van  Alba.   b.  6. p.  35-8(159) 
Henric  Thonnfz.  Kapitein  onder  den  Admiraal  den 

Heere  van  Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en 
komt  voor  den  Briel.  b.  6.  p.  365(265) 

Henric  Wouw  wordt  door  die  vanNaarden  aan  Don  Frc- 

deric  gefonden  om  genade  .te  bidden  voor  de  Burge- 
ren en  maakt  accoort  met  JuliaanRomero,  b.  6.p.  418 

(3°ï 

Henric  Duift  word  Raad  neffens  den  Prince  van  Oran- 
jen om  op  alle  voorvallende  faken  te  difponeren.  b.  6. 

p-45°(}3°) 
Henric  van  Perzijn  wordt  Secretaris  van  den  Raad  van 
Staten,  b.  6.  p.  45-0  (330) 

Henric  van  Broekhuifen  verdedigt  de  Schanfe  vanSchel- 
lingwou  vrpmelijk,  maar  wordt  gedwongen  dcfelve 
te  verlaten,  b.  6.  p.  455  (335)  raakt  in  groote  moeite 
tot  Hoorn ,  en  wil  fonder  geld  niet  na  fijn  volk  trekken, 
0.7.487(11) 

Henrik  van  Broekhoven  antwoordt  den  Trompetter  van 
deGrave  laRoche,  begerende  noch  pardon  noch  ac- coort te  maken.  b.  7.  p.  5  5  3  (57) 

Henric  van  Naflau  flaat  de  foldaten  die  van  Duc  d' Alba 
uitgefonden  waren  om  de  gelegentheid  van  het  Leeger 
van  den  Prince  van  Oranjen  te  vernemen,  b.  6.  p.  402 
(193)  is  van  advijs  dat  men  den  Hertog  van  Alba  tot 
een  veldfiag  zoude  uitlokken,  ibid.  komt  in  Nederland 
met  veel  volks  ,  b.  7.  p.  489  (11)  wordt  verflagen. 
p.49r(i4) 

Henric  Quirijnlen  wordt  gecommitteertomnevens  de  ge- 
fielde Commiflarifen  te  befoigneren  inde  fake  van  Jan 

Jeroenfz.  b.  8^.635(114) 

Henric  Kiftemaker  ftilt  de  beroerte  tot  Campen  tuflehen 
de  Catholijke  en  Gereformeerde,  b.  i4,p.  141  (167) 

Henric  Coning  van  Portugaal  fterft.    b.  14.  p.  178 (ï94) 

Henric  Snater  wordt  gefchooten.  b.  16. p.  136(5) 
Henric  Tferaets  wordt  uit  Antwerpen  gefet ,  loopt  over 

aan  Parma ,  doedt  grote  dienft  en  wordt  na  de  over- 
gifte  Markgraaf,  b.  19  p.  500  (36) 

Henric  Agileus  brengt  te  weege  dat  de  Unie  tot  Uitrecht 
gemaakt ,  binnen  den  Bofcu  afgekondigt  wordt.  b.  1 3. 
p.73  (119)  verfoekt  uit  naam  van  de  Borger  Hoplui- 
den  van  Uitrecht  aan  de  Staten  Generaal  en  Raad  van 
State ,  dat  de  overkomfte  van  Lycefter  mochte  bevor- 

dert worden,  b. 20.  p.  651(76) 
Henric  Darle  trouwt  met  Maria  Stuart ,  en  wint  by  haar 

een Soon Jacob.  b.  21. p.  930  (ff) 
Henric  van  Bourbon  Prince  van  Conde  fterft  ,  niet 

fonder  fufpifitie  van  vergeven  te  zijn.  b.  24.  p.  233 

(62) Henric  van  Rattingen  verbrand  het  Vrouwen  Kloofter 
by  de  Bilt.  b.  10.  p.  625(55)  en  wordt  op  het  verfoek 
van  de  Burger  Hopluiden  tot  Uitrecht  gevangen  geno- 

men, b.  15. p.  344(25)  wederom ontfiagen ;  gaatmet 
eenige  Burgeren  na  het  Stad-Huis,  haalt  Deventer 
daar  af,  en  brengt  hem  gevangen,  p.  345  (26) 

Henric  de  Derde  wordt  Coning  van  Vrankrijb.  b.  7.  p.  3  5  o 
(41)  en  verklaart  vervallen  te  zijn  van  het  Coning- 
lijke  Recht  in  Polen.  b.  8^.660(132)  geeft  een  Edicï 
uit  roerende  de  bevrediginge  van  de  onruften.  b.  9. 

p.  683  (148)  flaat  de  opdracht  der  Nederlanden  ge- 
heel en  al  af.  b.  19^.461(10)  antwoöfd  Mendofla op 

fijn  verfoek  van  de  Gefanten  der  Staten  geen  gehoor 
te  geven.  p.  515(53)  ontbiedt  de  Gefanten  der  Staten 
byhem,  ontbaaltfe  vriendelijk,  en  geeft  haar  gehoor, 

p.  5 16  (5-  3)  antwoordt  op  de  propofitie  van  Leoninus. 
p.  517  (54)  beforgt  voor  die  van  Guife,  beraad  fich 
hoe  hem  te  dragen  in  de  Nederlandfe  faken.  p.  5  3  6  (60) 

wordt  gewaarfchouwt  van  den  aanflag  der  Ligeurs  te- 
gens hem,  en  ook  dat  Guife  het  Hooft  van  defel  ve  was, 

doedt  den  fel  ven  aanfeggen  niet  binnen  Parijs  te  ko- 
men ,  krijgt  kenniflè  van  den  ftouten  aanflag  van  de . 

Sufter  van  Guife  op  fijn  perfoon  ,  ftelt  daar  tegens  or- 
dre  en  komt  te  Parijs,  b.  14.  p.  171  (88)  verbied  Guife 
andermaal  binnen  Parijs  te  komen,  ibid-  verwarelooft 
den  raad  vanPolinius,  raakt  in  hetnaauwen  verheft: 

fijn  gefag binnen  Parijs,  p.  171(89)  vlucht  uit  Vrank- 
rijk en  komt  te  Chartres,  en  geeft  een  Declaratie  uit 

van  fijnen  wille  na  fijn  vertrek,  p.  17  3  (90)  gedwongen 
door  de  Ligeurs ,  geeft  een  EdicT:  uit  tot  verfekeringe 
van  de  Roomfe  Religie  en  uitroejinge  der  Hugenoten. 
p.  308  ( 1 1 7)  beeft  argwaan  op  Guife  die  vermeerdert 
wordt  door  Ni  vers ,  en  in  een  groote  bitterheid  veran- 

dert, b.  25.  p.  367  (41)  vergadert  de  Staten  te  Blors, 

onder- 



van  Perfönen 

óndervint  dat  de  meefte  Gedeputeerde  fijne  partijen 
waren ,  veinft ,  wil  geen  navolger  genoemt  hebben , 
noch  het  Edid  der  Staten  tegens  Navarre  laten  uitgaan', ibid.  denkt  op  middelen  omGuifevan  kant  te  helpen. 
p.  368  (4?-)  word'  van  alle  kanten  gewaarfchouwt 
van  de  annflagen  van  Guife.  p.  368  (42.)  beraedt  fich 
met  fijne  vertrouwde  vrinden ,  befluit  tot  Guifes  dood, 
krijgt  kenniflè  van  Guifes  reukelofe  woorden,  ont- 

biedt hem  in  fijn  vertrek,  endoedt  hem  om  het  leven 
brengen,  en  den  Cardinaal  gevangen  nemen  ,  fpreekt 
daar  over  tegens  den  Cardinaal  Vendome,  dient  lijn 
Moeder  aan  het  geene  hy  verricht  hadde.  p.  3  69  (4  3 )  en 
doedt  de  medeftanders  en  verwanten  van  Guife  gevan- 

gen fetten.  ibid.  geeft  reden  aan  de  Legaat  van  den 
Paus ,  waarom  hy  Guife  hadde  doen  ombrengen ,  geeft 
laftom  Mayenne  te  vangen,  den  Cardinaal  vanGui/e 
te  doden ,  Guifes  pampieren  te  doorfoeken,  fchrijft  aan 
alle  de  Steden  van  fijn  Rijk  aangaande  het  ombrengen 
van  de  Guifes  ,  fend  aan  de  Stadhouderen  in  de  Provin- 
tien  een  nieuwe  inftru&ie ,  komt  in  nieuwe  moeite  met 
deLigeurs,  neemt  volk  aan ,  fendt  aan  den  Paus  om 
fich  met  defelve  te  verfoenen.  p.  370(43)  wordt  door 
de  Geeltelijke  opentlijk  voor  Ketter  verklaart,  p.  39  r 
(58)  van  fijne  Onderdanen  overvallen  ,  geraden  om 
niet  Navarre  te  vereenigen ,  fpreekt  met  hem  te  PlelTy, 
en  beraedt  fich  hoe  den  Oorlog  te  voeren  tegens  deLi- 

geurs. p.  397(63)  belegert  Parijs ,  wordt  met  een 
vergiftig  mes  geftoken  door  Jacob  Clement ,  te 
bedde  geholpen ,  verfwakt ,  fijne  laafte  redenen  ,  re- 

commandeert Navarre  tot  de  Kroon >  fterft.   p.  464 
(40 

Henric  van  Navarre  geeft  beftellinge  op  vrybuit  welk  den 
Priince  van  Oranjen  en  Staten  niet  toeltaan.  p.  1  5  .p.  2 1 3 
(219)  geeft  een  verklaringe  uit  tegens  de  Ligue.  b.19. 
p.  547(69)  flaat  het  Leger  der  Ligeurs  by  Courtras. 
b.  23.  p.  147  (102)  fend  aan  verfcheidene  Princenom 
een  verbond  tegens  de  Ligeurs  in  Vrankrijk  te  maken. 
b.  24.  p.  275  (91)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Vrankrijk , 
Wil  des  Conings  autoriteit  maintineren  tegens  de  Li- 

geurs ,  neemt  wie  dat  wil  onder  fijne  Sauvegarde.  p.  3  91 

($9)  fpreekt  met  den  Koning  tot  Pleffy ,  komt  te  Pa- 
rijs ,  vereenigt  met  de  Coning  en  beraedt  fich  hoe  den 

Oorlog  te  voeren  tegens  de  Ligeurs.  p.  397(63)  wordt 
Coning  van  Vrankrijk  en  doedt  Eed.   b.26.  p.466 
(46) 

Henric  de  Vierde  deelt  fijn  Leger  en  krijgt  Diepen. 

p.  466  (47)  verwittigt  Breavoir  van  het  innemen  van 

de  voorfteden  van  Parijs,  p.  489  (62)  neemt  veele  Ste- 
den in ,  bereidt  fich  tot  een  veldflag ,  flaat  met  Majen- 

ne ,  krijgt  de  overwinninge  en  verwittigt  fulks  aan  den 
Heer  Verune.  b.  27.  p.  518.... (19-O  belegert  Parijs 

{trengelijk.  b.  28.  p-  534  (4)  verfoekt  van  de  Staten 
affiftentie  van  eenige  Schepen  van  Oorloge,  p.  5  4  j  ( 1 1 ) 
fendt  Gefanten  na  Engeland  en  aan  de  Staten,  p.?45 

(12)  fchrijft  aan  de  Staten  Generaal,  p.  5  5  o  { 1 6)  fchrijft 

andermaal,  p-  5  5  3 ( 1 9)  maakt  een  EdicF  en  wil  de  Ca- 

tholijke  Religie  door  geheel  Vrankrijk  onderhouden 

hebben,  p.  555  (20)  fchrijft  aan  Buzanval  aangaande 

de  overwinninge  van  fijn  Excellentie  Maurits  in  de 

veroveringe  van  Zutphen  en  Deventer,  p.  567  (30) 

wint  Noyon.  p.571  (34)  geeft  furcheantie  aan  de  Staten 

Generaal  van  fijne  uitgegevene  Brieven  van  reprefalie. 

;p.  598^(55)  breekt  het  Beleg  vanRouaen  op,  trekt  na 

het  Leger  van  Parma ,  komt  by  na  in  grote  ongelegen- 
heid ,  herltelt  fich ,  legert  fich  dicht  by  het  Leger 

der  Ligeurs ,  hout  een  hevige  fchermutfel  met  het  lel- 
ve,  taftdelelve  op  nieuaan,  prefenteert  fich  om  te 

flaan,  kan  niet  tot  fijn  oogmerk  komen,  vertrekt. 

p.6i7....!(u....)  belegert  en  wint Caudebek.  p.620 

(14)  fchrijft  aan  de  Staten  Generaal,  p.  29.  p.  636  (27) 

geeft  een  Declaratie  uit  tegens  die  van  Meyne,  ver- 

biedt de  vergaderinge  van  Parijs ,  en  verklaart  alle  die 

daarverfchijnen  fchuldigaanhet  Crimen  UfaMajefta- 

tis.  b.  30.  p.681  (9)  wordt  vermaant  omtotwegne- 

mingevan  alle  onluften  de  Roomfe  Religie  aan 1  te  
ne- 

men p.  689  (16)  laat  fich  onderwijfen  in  de  Roomfe 

Religieen  wordtPaaps.  p.7°5  (25)  doedt  openbare 

belijdenilTe,  biecht,  hoort  de  Mine  en  Predicane. 

P.7o6(z6)  fchrijft  aan  het  Parlement  van  
Chalons.  ibid. 

en  Sakcn. 

£!££u£,n_  de  Paus:  fc1d  Ncver«  bUmU  en  NT- 

r  geven  waarom  hy  van  Religie  verandert  < tclinj  taan  Buzanval.  p.  719(3^  en aaide Staten ( 
neraai.  p.7i2(}7)  rerfoektvan  de  Staten  eenioedui- fenden  ponden  Buskruid  te  leen,  en  kritahetTb.  ,0. 
P  7  5  7  (6  j ) fchrijft  aan  de  Staten  en  vei  fchoont  de  ovc  - 
komlte  van  Caluart  baken  baare  kenniflè  voorgeno- 
men.p.758(65)  komt  te  Meaux,  vergeeft  den  Burocren 
Hare  voorgaande  mifdaden  enfteltordre  op  vcelc  la- 

ken, p.  769(75)  wordt  tot  Chartresgekroont.  b.  ,1. p.8o4(i3)  accordeert  met  Bnfack  over  deoverleve- 
nnge  van  Parijs,  p.  805.  komt  in  Parijs,  ibid.  wordt      - 
voor   Coning  uitgeroepen;  ibid.    krijgt  de  Baflille; 
p.  806(14)  ''cm  vallen  verfcheidene  Steden  toe.  ibid! 
maakt  verfcheidene  Ordonantien ,  en  geeft  opene  Br  1 
ven  om  fijne  rebelle  Onderdanen  en  Steden  wederom 
tot  fijne  gehoorlaamhcid  te  doen  keeren.  ibid.  ver- 

foekt in  plaats  van  het  toegedane  geld  eeniee  Vaande- 
len Soldaten,  p.  844  (fi)  fiaatdoordc  fijne  eenCon- 

voy  der  Ligeurs  en  fchrijft  fulks  aan  de  Heer  Do.  p.  X4  5 
(U)  wint  Laon;  ibid.    krijgt  Amiers  en  Kamenk. 
p-  846.  geeft  commiflie  aan  Boullon  om  den  Oorlog te  voeren  tegens  den  Coning  van  Span  jen.  p.  84  7  ( 5  4 ) 
accordeert  met  Guife  en  geeft  hem  het  Gouvernement 
van  Provencen.  p.  883(82)  wordt  gevaiehjkgecjuetfl 
door  Jan  Chaltel.  p.891  (88)  bande  de  Jefuiten  uit 
Vrankrijk.  p.  892.  fchrijft  aan  de  Staten  van  Arthois 
en  Henegouwe;  ibid.  verklaart  eenoffenfiveOorlog 
tegens  Spanjen,  en  doed  de  felveby  Editt  verkondigen— 
b.32.  p.  4(1)  onthaalt  de  Ambafladeursvan  Venetien^ 

met  alle  eer  en  refpecl.  p.  8  (4)  fchrijft  aan  den  Bifichop  '' en  de  Staten  van  Luik  op  hare  klachten  wegens  de  ir. - 
neminge  van  Hoey.  p.  1 t  (6)  is  niet  wel  te  vreden  dat 
de  Staten  niet  te  velde  komen  en  laat  daar  over  aan  de 

felve  een  propofitie  doen.  p.  30(22;  trekt  op  tegens  de 
Conftapel  van  Caftilien ,  treft  met  den  felven  en  flaac 
de Spainjaarden by  FontaineFrancoife.  p.  57   (39. ..) 
fchrijft  aan  Buzanval  wegens  het  verlies  vanCamerik. 
p.  56(41)  (end  Tuillerye  aan  de  Staten  om  haar  te  be- 

danken voor  het  gefondene  fecours.  p.  57(43)  iendt 
andermaalaan den  Pausom  abfolutie.  p.  98  (77)krijgt 
defelve  en  wordt  door  een  Bulle  van  den  Ban  ontfla- 

gen.  p.  117  (95)  fchrijft  een  en  andermaal  aan  den  Paus 
om  hem  te  bedanken,  p.  110(96)  antwoord  aan  Ma- 
jenne  op  fijn  verfoek.  p.  122(97)  fchrijt  aan  de  Staten 
en  waarover,  p.  148(119)  fchrijftaan  de  Staten,  Bu- 

zanval en  Oldenbarnevelt.  b.  3  3.  p.  170  (8) accordeert 
metMajenne  en  Nemours,  p.  177(13)  verwittigt  Bu- 

zanval van  het  innemen  van  Marlihen.  p.  180  (15) 
fchrift  aan  Oldenbameveld  met  eigener  hand.  p.  192 
(24)  en  aan  den  Heer  Brienen;  ibid.  krijgt  Ia  Fere 
metaccoord.  p.  194  (16)  neemt  qualijk  het  overgeven 
van  Ardres,  ibid.  fluit  eenoffenfive  en  defentive  Al- 

liantie met  deConinginne  van  Engeland,  p.  206(35) 
fchrijft  fulksover  aan  de  Staten,  p.  208(36)  bedankt 
Juftinus  van  NalTauw  en  de  verdere  Officieren  by  de 
Staten  van  de  goede  dienden  aan  hem  gedaan,  p.  214 

(41)  handelt  door  den  Heer  van  Sancy  in  Engeland 
om  een  nader  verbond  met  de  Coninginne  te  maken, 

p.  150  (68)  fluit  het  felve.  p.  255(7»)  fchrijft  aan  Ol- 
denbarnevelt. p.  25  7  (7  3 )  en  aan  de  Staten  wegens  het 

lenden  van  den  Hertog  van  Boullon  ;p.  258.  maakt  een 
particulier  accoort  met  de  Staten.  0.165(78)  fchrijft 
aan  de  Staten  en  fend  aan  de  felve  de  Ratificatie 
van  de  gemaakte  verbonden,  b.  14. p.  313  (15)  k"Jgt 

tijdinge  van  het  innemen  vanAmiens,  fchrijttaat  de 
Staten,  heeft  een  vergeeffchen  aanllag  op  Atrecht. 

p.  31?  (16)  fchrijft  aan  Buzanval.  p.  324(23)  verad- 
verteert  de  Staten  van  de  wederveroveringe  van  A- 

miens.  p.  381  (65)  antwoord  aan  de  Staten  op  haar 

fchrijven.  p.  397  (76)  fchrijft  aan  de  Staten  over  de 
komlte  van  der  fel  ver  Gefanten.  b.  35.  p. 41  f  6;  ac- 

cordeert Itaande  de  Vredehandelinge  tulTchenhem  en 

Spanjen  met  den  Hertog  van  Mercure.  p.  4  3  5  ( '  O  .be- 
geert niet  te  handelen  van  Vrede  fonder  de  Coninginne 

van  Engeland  en  de  Staten  der  Vereenigdc  Nedèrlan- K  den. 
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den. p. 44}  (18)  fluit  de  Vrede,  dan  fendt  alvorens  aan 
deConinginne  van  Engeland  of  fy  medeeenige  Gede- 

puteerden op  den  handel  geliefde  te  fenden.  p.445  ( 1 9) 
geeft  een  Brief  van  veriekertheid  voor  de  Gerefor- 

meerde in  Vrankrijk,  p.  450(14)  antwoordt  aan  die 
vandeSorbonne  wegens  hare  remonftrantie  over  den 
felven  Brief.  p.452  (25)  handelt  met  den  Paus  tot 
fcheidinge  van  fijn  Huwelijk  met  Margaretade  Valois. 
b.  3 6.  p.  586  (59)  trouwt  met  Maria  de  Medicis.p.  587 
vergunt  aan  die  vanGeneve  de  flechtinge  van  het  Fort 
S.  Catharina  ,  en  maakt  Vrede  met  den  Hertog  van  Sa- 
vojen.  p.  588(60,)  komt  in  het  Parlement  van  Parijs, 
en  wil  dat  fy  inhet  Edidtaan  de  Gereformeerde  toege- 
ftaan  zullen  bewilligen,  p.  591  (63)  geeft  reden  daar 
van  aan  de  Gedeputeerde  van  het  Parlement,  p.  5  9  3  (64) 
is  feer  ontdek  over  de  dood  van  de  fchoone  Gabriele. 

P-  5  95  (65)  belegert  Rouaen.  p.  588  (46)  tracht  met 
de  Ligeurs  te  (laan ,  maar  laat  fulks  na  om  de  Coningin- 
ne  van  Engeland  te  believen,  ibid.  laateen  verklarin- 
ge  uitgaan  tegens  den  Hertog  van  Savojen.  p.  661 
(48) 

Henric  van  Bi  ienen  Gedeputeerde  van  Gelderland  ver- 
wittigt die  Staten,  watterophet  verfoek  van  deGra- 

vinne  van  Meurs ,  in  de  Staten  Generaal  gehandelt  was 
aangaande  de  Neutraliteit  van  Rhijnberk.  b.  27. p. 503 
(9)  wordtgecommitteertomde  antwoord  der  Staten 
aan  de  Heer  de  Tuillerye  over  te  brengen,  b.  3  2. p.  143 
(115)  na  Cleef  gefonden  om  communicatie  te  hou- 

den met  eenige  vertroude  perfonen  en  krijgt  fijne 
inftruétie.  p,i46(u)  fijne  verrichtinge.  p.  147  (1 18) 
vordert  fijne  befoigne  op  den  Landdag  te  Leeuwaer- 

den.  p.  267.... (81....)  wordt  andermaal*  na  Vriefiand 
en  Groeningen  gefonden  cm  haar  te  verfoeken  tot  het 
dragen  der  confenten ;  b.  34.p.  326(25)  fijne  hande- 
lingeibid....  reift  uit  ordre  der  Staten  na  Zeeland,  om 
deoude  Raden  ter  Admiraliteit  van  haren  Eedteont- 
ilaan,  en  de  nieuwe  defelve  af  te  nemen.  b.  54.  p.  591 
(72)  en  over  andere  faken.....  wordt  na  Zeland  gefon- 

den om  den  nood  van  het  land  te  remonftreren  en  te 

verfoeken  dat  ordre  in  de  affairen  deffelven  mochte  ge- 
ftelt  worden,  b.  37.  p.  685  (66)  fijne  verrichtinge...» 

Henric  Hertog  van  Brunfwijk  verlbekt  van  de  Staten  van 
Holland imuinJnge  van  Woerden  en  Liefveld,  b.  30. 
P- 748  (5  7) 

Henric  Anthonifze  Wiflel  verfoekt  aan  de  Staten  om  een 

Wiflël-Compcoir  te  mogen  oprichten,  b.  30.  p.  770.... 
(74) 

Henric  KraaivangergewefeneMuntmeefter  van  Cuilen- 
burg  wordt,  na  een  lange  gevangeniile,  op  de  voor- 

bede van  den  Grave  van  Hohenlo,  ontilagen.  b.  3  2.p.  1 3 

(8)  / 
Henricus  BulHngerus,  fie  Bullingerus. 
Henricus  Corput  wordt  gecommitteert  tot  derefumtie 

van  een  voorgaande  an  het  concipiëren  van  een  nieuwe 

Kerkenordeninge.  b.28.  p.  55-7  (21)  komt  tot  Uitrecht 
om  de  twift  in  de  Kerke  aldaar  by  te  leggen,  b.  30. 
p.  729(43)  kan  niet  uitrichten  en  waarom,  ibid.  krijgt 
commillie  om  over  die  faak  met  Oldenbarnevelt  te 
communiceren,  p.  331  (44)  en  om  die  te  bevorderen, 

ibid. 
Henricus  Villenius  wordt  door  het  Synodus  van  Zuid- 

Holland  gecommitteert  om  de  fake  van  de  Kerke  tot 
Uitrecht  met  Oldenbarnevelt  te  communiceren,  b.  30. 
P-731 (44) 

Henricus  Carpentier  krijgt  commiffieom  de  fake  van  de 
Kerke  van  Uitrecht  te  bevorderen,    b.  30.  p.  731 
(44) 

Henricus  Cefarius  geeft  een  fchriftelijke  befchuldinge 
over  tegens Blokhoven.  b.  30  p.  735  (-47) 

Henricus  Conchardus  wordt  beroepen  tot  Predicant  van 
Uitrechten  komt.  b.  30.  p.  738(50)  komt  in  confe- 

rentie met  Blokhoven  en  verfoent  met  den  felven. p.742 

Henry  de  Vienne  fich  noemende  Gouverneur  van  Water- 
land ,  foekt  de  Magiftraten  in  het  Noorder-Quartier 

tebewilligenommet  hem  te  accorderen ,  en  gebruikt 
daar  toe  beloften  en  dreigementen,  b.  7.  p.  487.  neemt 
eenige  Dorpen  in.  ibid. 

Hcnry'GarnetOpperfte  der  Jefuiten  in  Engeland  kennis 

hebbende  van  den  aanflag  om  de  Coningtnne  en  het 
Parlament  door  Boskruid  om  te  brengen*  wordt  daar 
over  geexecuteert.  b.  35.  p.  461  (31) 

Henry  jaerves  wordt  door  de  Statife  gevangen  in  deflag van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  653  (42) 

Hernando  Patigno  flaat  een  deel  Luikië  Boeren  en 
brengtfe  onder  contributie,  b.  18.  p.  548(1$) 

Hernando  Mota  wordt  door  de  Statife  gevangen  in  de 
ilag  van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  65  3  (42) 

Heraugiere  krijgt  commillie  om  den  aanflag  op  het  Ka- 
fteel  van  Breda  in  het  werk  te  Pellen,  b.  17^.511(12) 
kiefr  volk  tot  defelve  na  fijn  eigen  fin,  p.  523(21)  gaat 

t'fcheep .,  (preekt  den  kleinmoedigen  een  hart  in ,  ibid. 
komt  te  Breda,  en  loopt  groot  gevaar  van  ontdekt  te 
zullen  worden  ,  treet  ten  fcheepeuit,  valt  den  Span- 

jaarden op  het  lijf,  en  verovert  het  Kafteel.  p.fia.  (23) 
wordt  met  liet  Gouvernement  der  Stad  en  een  gouden 
penning  begiftigt,  p.  526  (14)  verwittigt  den  Staten 
van  Holland  van  het  doen  en  voornemen  der  vyanden. 
b.  19.  p.  632(14)  verratchtHoey.  b.3i.p.  10 (5) geeft 
het  ielve  weder  over  met  accoord.  p.  1 3  (8)  fchnjftaan 
Üldenbarneveld  wegens  het  voornemen  der  vyanden 
om  Breda  te  belegeren,  b.  3  3 .  p.  1 80  ( 1 5 )  verwittigt  de 
Staten  van  de  komfle  der  vyanden  na  de  Schelde,  p.  ui 

(j8) Herbert  Ambafladeur  van  de  Coninginnevan  Engeland 
wordt  met  Brieven  door  Lycefter  aan  de  Staten  Gene- 

raal gefonden.  b.  23.  p.  130(90)  komt  in  den  Haag, 
heeft  audiëntie,  toont  fijDe  credentialen.  p.  131(91) 
doedt  fijne  propofitie.  ibid.  verfoekt  fchtifcelijk  be- 
fcheid  van  de  antwoord  der  Staten,  p.  133(91)  krijgt 
fchrijven  van  de  Coninginneom  een  volkomene  refo- 
lutieder  Staten  te  hebben  op  hare  voorftellinge  van  de Vredehandel,  b.  24^.153(4) 

Herentals  door  die  van  Antwerpen  verlaten  en  Parma befet.  b.  19^.469(14) 

Herman  Sterre  fchrijft  uk  der  Goude  dat  alles  gereet  is 
om  de  Stad  te  verfekeren  voor  den  Prince  van  Oranje. b.6.p.  378(275) 

Herman  van  Wittenhorft  wordt  door  Maurits  als  Gijfe- 
laar   binnen   Groeningen  gefonden.      b.  31.  p.  832 
(43) 

Herry  Shd  wordt  door  de  Statife  gevangen  in  de  flag van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  635  (41) 

Hertog  vm  Cieefhoe  die  met  de  Gereformeerde  handelt 
die  uit  Nederland  gevlucht  waren .b. 4. p.  22  5  (159)  geeft 
laft  aan  den  Richter  van  Emmerik  uit  vreefe  voor  Duc 

d'Alba  ,  om  Sonoyenden  Heer  van  Diuynen  te  van- 
gen; b.  5.p.  332  (240) 

'sHertogenbofch  wordt  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  ge- 
ftelt  onder  het  Aards-Bifdom  van  Mechelen.  b.  1 .  p.  2  5 (17) 

Herts  Engels  Kapitein  fwemt  binnen  Sluis  en  brengt  Brie- 
ven van  Lycefter.  b.  23^.6(4)  vertrekt  wederom 

om  aan  Ruflèl  en  Norrits  de  gelegentheid  van  de  Stad 
bekent  te  maken.  p.  7(5)  komt  voor  detweedemaal 
binnen  Sluis  met  Brieven,  p.  16(11) 

Hefe  (Heer  van)  wordt  door  de  Staten  van  Brabandge- 
ftelt  tot  Generaal  over  het  voetvolk  tegens  de  gemuiti- neerde Spanjaarden,  b.  9^.71$  (171) 

HefielAyfma  wordt  door  de  Staten  na  Engeland  gefon- 
den om  de  Souverainiteit  der  Landen  aan  de  Coninginne 

op  te  dragen,  b.  20.  p.  63$  (63)  en  door  Lycefter  ge- 
ftelt  tot  Commiflaris  om  het  verfchil  tot  Uitrecht  over 
het  cafleren  van  heteerfte  Lid  der  Staten  by  te  leggen. 
b.  12.  p.  867  (11)  Prefident  in  den  Raad  van  Vriefiand, 
wordt  afgefet ,  bewaart,  deflèlfs  Pampieren  verfekert cngeviliteert.  b.  23. p.  106(73) 

Heufden  verlaten  door  Manfvelt.  b.  26.  p.  478  (5-5) 
Heyde  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  28. 

P- 539(8) Hierges  (Heere  van)  wordt  Gouverneur  uit  Vriefiand, 
enz.  b6.p.  35  7  ( 259)  kan  in  Vriefiand  niet  komen.p.382 
(277)  komt  binnen  Uitrechten  moedigt  de  Burgers  aan 
tegens  de  Spanjaarden,  b.  7.  p.  584(79)  komt  met  veel 
Ooi  logs- volk  in  Holland  en  het  Noorder-Quartier. 
b.  8.  p.  623  (106)  en  vertrekt  wederom,  ibid.  bele- 

gert en  wint  Buuren.p.<Ji3  (120)  belegert,  befchiet 
en  neemt  ltormenderhand  Oudewater  in.  p.  644  (121) 

bele- 



van  Pctfonen  en  Saken. 

p.  367 

p.303 

belegert  en  wint  Schoonhoven,  p.646  (122)  r 
Campen  en  eenige  andere  Schanfen.  p.  648  (123)  ont- flnat  de  Gedeputeerde  van  Oranjen  en  fend  de  felve  aan 
den  Prince  van  Oranjen.  0.9.0.700(161)  wordt  ge- 
fchoten  voor  Maftr  icht.  b.  i}.p.64(  1 12) 

Hieronimo  Roceo  wordt  door  de  Statifè  gevangen  in  de 
(lag;  van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  65-3  (42) Hieronymus  van  Weert,  Priefter  door  ordre  van  Lu- 
mei   binnen   den   Briel   opgehangen,    b.  6 

(266)  
fa 

Hieronimus  Hortenfis  fchrijft  aan  de  Broederen  van  de 
Gereformeerde  Religie  die  hem  verdacht  hielden.b.19 

Himbercourt  ingenomen  door  Carel  van  Mangelt,  b.  30. 
p.  710(29) 

Hinderniflènom  Leiden  te  ontfetten  veel  en  verfcheiden. 
b-  7-  p-  5*5(58) 

Hinlopen  door  des  Princen  volk  ingenomen  en  wederom 
verlaten,  b.  7.  p.  570(70) 

Hoeren  worden  uit  Uitrecht  gebannen,  b.  24 

Hoerhuifen  mogen  binnen  Uitrecht  niet  gehouden  Wor- 
den. b.24-P-  303  (113) 

Hoey  verrafcht  en  ingenomen  door  Heraugiere.  b.  32. 
p.  10  f5)  wederom  belegert  en  gewonnen  door  la 
Motte.  p.  12(8) 

Hof  in  vreefe en  waarom,  b.  2.  p.  55(39) 
Hof  (Geeftelij-k)  van  Camerik  wil  niet  dat  de  Wethou- 

ders van  Antwerpen  den  Parochiaan  op  het  Kil  zullen 
laten  prediken,  p.  2.  p.  8 1  (57) 

HofvandenGravevanCuilenborg  te  BruiTel,  alwaar  de 
verbondene  Edelen  waren  vergadert  geweeft,  wordt 

door  laft  van  Duc  d'Albatot  de  grond  toe  gerafeert. 
b.  4.  p.  248  (177) 

Hof  van  Holland  vertrekt  uit  den  Haag  na  Uitrecht,  en 
vergadert by  S.  MaertensDam.  b.  6.p.  397  (189)  ver- 

trekt van  Haarlem  na  Delft.  p.  414  (302)  wordt  ver- 
focht  om  advijs  te  geven  op  den  handel  met  Vrankrijk. 
b.  19.  p.  480  (22)  geeft  het.  ibid.  verklaart  TreHong 
onfchuldig.  b.2o.  p.  583  (22;  antwoord  Lycefterop 
fijne  Brieven  en  remonftrantie.  b.  23^.47(31)  fend 
Gecommitteerde  na  het  Noorder-Quartier  om  het  ver- 
fchil  aldaar  tuflTchen  de  Steden  gerefen  by  te  leggen. 

b.  26.  p.482  (57)  geeft  fententie  tot  de  Huwelijk- 
fcheidinge  van  Dirk  Fijken  Maria  van  Bekenfteinb.29. 
p.  620(1*) 

Hof  van  Uitrecht  foekt  het  afbreken  van  het  Kafteel  te 

beletten,  b.  10.  p.  801  (233)  verleent  aan  den  Procu- 
reur Generaal  provilïe  van  Juftitie  tegens  de  doleren- 

de Edelen»  b.24.p- 303  (113) 
HofvanVrieiland  verftaandeden  inval  der  Geufen  ont- 

bieden Jafper  Robles  Heere  vanBillyom  haartealli- 
fteren.  b.  6.  p.  382  (278)  wil  het  Placcaat  waar  by 
Don  Jan  voor  vyand  verklaart  wordt  niet  publiceren. 
b.  12.  p.  950. 

HofvanVrieflandenVrieflandtegensden  anderen  over 

liet  verkiefen  van  een  Gouverneur,    b.  10.  p.  811 

( f4°) 
Hof  van  Gelderland  fenden  Gecommitteerden  na  Emme- 

rik met  de  Originele  Brieven  van Criep,  endoen  def- 
felfshandagnofceren.  b.  30^.747(57) 

Hogen-Raadin  Hollandengerecht,  b.  17.  p.  ̂ 30  (29) 

worden  verfocht  om  haar  advijs  re  geven  op  den  han- 

del met  Vrankrijk  j  en  geven  her.  b.  19.  p.  480  (22) 

Ho^en-Raad  van  Engeland  doet  Maria  Stuart  onthaifen. 
b  22. p.  939  (62) 

Hogen-Saxen  Haat  het  volk  van  Parma.    b.  14.  p.  172 

(  189)  krijgt  Schenk  met  lift  gevangen  ,  rantfoeneert 

enontfiaatThem.  b.  17.  P-  320(22)  wint  het  Huis  te 

Giftelen  en  doedt  het  at  branden,  b.  19.  p-49°  (3+) 

fchrijft  aan  de  Staten  van  Holland  en  waaifchuwt  de- 
felve  voorde  fadien in  Over-Yfiel.  b.  23. p.  »2  (9) 

Hohenlo  (Gravevan)  komt  uit  Duitfland  by  den  Pr  mee 

van  Oranjen  om  den  Krijgshandel  te  leeren.  b.  8.p  6 17 

(101)  krijgt  commilhe  om  over  het  volk  leggende  
te 

Ouwerkerk  te  commanderen,  p.  662  (133)  trekt  ra 

verfcheidene  Steden  en  doedt  de  Hoogduitie  vertrek- 

ken. b.Ti.p.856(a74)  belegert  Breda.  ibid.  belegert 

Koermonde  ,  doch  te  vergeefs,  p.  897  I303)  neemt 

Boid  te  induceren  tot  inneming  iaa  Guaroifoen  «w 

ffi ̂ "^«Unie,  vege- 
Bolcn.  ibid.  rteckt  om  den  Dofcli  te  benauwen,  de 
enEmmerfenü.jkdoor.p.139',6,- 
Boeren.  p.  177  ('9^  wint  'IQA) weiart  het  Regiment  van  Entei 
U 14)  krijgt  laft  om  het  ontfet  vao  Grcx hinderenenden  vyand  het  hooft  tebieden,  trektbaar 
tegen     lijdt  groot  ongemak,  flelcfunvolk  in 
p.2o6(2ï4)  wor;  Cl         en  en  vlucht  naOld 
p.208  (115)  neemt  de  Vaendelendieuit  <\r.)  I 
gekomen  waren  wederom  in  dienft  ,  kont  to:  U 
epverfterkirhetfelve.  p. 210(217) 
o»  DelfzieJ  te  ontfetten.  p.  110(217)  fel  1  jft  aan  dr- 
fel  ve,  ibid.   verovert   den  Qpflag  ciT  Monr.ikeizijl. 
p.11 1  (2 18)  trekt  de  Renneiiburgfe  tegen  en  :laat  haar. 
p.  116(111)  vertoont lich voor Grocningcri maarvJi 
rietgoed  de  Stad  te  belegeren  en  waarom. ibid.  tm 
op  na  Coeverden  en  krijgt  het  ibid.  verdeelt  lijn  Lc 
en  wordt  door  Rennenbu  ïgen.   p.  116(111) 
voorliet  de  frontieren  van  O  ver  rYflèi.  p.  119  '114)  vic- 
tualieert  Lochum,  p.  y,4.';i)\\  1  id  Var- 
du  go.  p.  335  (5i)  ontlet  Lochum. ibid    vat  een  nut- 
noegen  op  Sonoy ,  maar  wordt  weggenomen  door  den 
Prince  van  Oranjen.  b.  iS.p.  378  (17)  komt  door  or- 

dre der  Statan  op  de  Veluwe  ,  en  belet  de  frontiexen 
tegen  de  Spanjaarden,  p.  407(37)  brengt  het  o verge- 
nomene  volk  van  Truves  in  het  land.  p.  415(50)  geeic 
een  remonftrantie  o.er  aan  de  Staten  van  I! 

b.  19.  p.  505  (39)  befchrijft  Treflong  om  te  beraden 
op  het  ontlet  van  Antwerpen,   p.  514(51)  hoeft  g 

aanflag  op  's  Hertogenbofch  die  miflqkt.   p.  558(3) 
tracht  Bruflel  te  vidiualierenmaar  te  vergeefs,  p.  5 
(io)  fend  Treflong  aan  Mauritsenden  Raad  vanix 
tot  vorderinge  van  hetontfet  van  Antwerpen,  p.  570 

(n)  wint  Liefkens-Hoek  en  and  ere  Schar.. 
Antwerpen,  p.  595  (31)  neemt  den  Couv 
Dijk  in.   p.  59b  135)   accordeert  met  die  van  Ant- 

werpen,  p.  610  (43)  en  krijgt  de.Stad.   p.  61  j  (46) 
ruimt  op  Ade  der  Staten  den  Bri^l,  enz.  in  voorde  lv.- 
gclfe.  p.  649  (74)  Haat  het  aangebodene  Luitenant  Gc- 
neraalfchap  door  Lycefter  af,  en  om  wat  reden.  b.  1 1 . 
p.  698  (14)  vi£bualieert  de  Grave.  p.  699(15)  r.eeint 
den  Spaniaarden  een  Schans  af  voorde  Grave  en  vic- 
tualieert  de  St3d  andermaal,  p.  707  (zo)   doodt  een 
tocht  door  Braband  ,  flaat  eenige  SpaanfeRnitercn, 
krijgt  den  verrader  Welts  gevangen ,  levert  hem  aan 
Lycefter,  en  vindt  vremt  dathyin  plaats  van  "cft; 
te  worden  gcadvanceert  wordt.  p.  7^0  (51)   wordt 

fwarelijk  gequetft.  p-_5i  (53)  door  Eduart  NorriN 
nitgedaagt welk  hy  aanncemtt.  p.  ,87  f77)  verfek 
denHaagtegensde  aa  lic.  b.n.p.; 
(25)  geeft  een  ver  :  uit  tegens  Lycefier.  b.  1 
p.  8(6)  doedt  fijn  uiterltebeft  om  Parma  te  diferce* 
ren  van  het  Beleg  van  Sluis ;  ibid.  wint  Engelen- p-9  ( -) 
befchanft  fijn  Leger,  p.  «0(7)  wordt  verfocht  om 
Lycefter  te  komen,  p.i7(i8)  weigert  bet  co  annraerd 

op  het  voorhouden  der  Gedeputeerden,  p.  1-   10) 
ookopderfelverreplijke.p.  18(19)  en  flaat  der  lelver 

verfoek  geheel  af.  ibid.  dient  den  Staten  aan  de  no- 
fakelijkheid  om  de  Hemertfe  Weert  te  befetten.  p.  icj 

(10)  meent  door  Lycefter  in  lijn  eere  geraakt  te  7 
fchrijft  daar  over  aan  den  felven.  p.  110  (83)  geeft  een 

verantwoordinge  uit.  p.  1 11  (83)  wordt  door  de",  bra- 
ten  in  Ambaflade  na  Denemarken  gefonden.b.  1 ;  p.  • 

(107)  neemt  het  Huis  te  Brakel,  wair  door  grote  1 

gelegenthedenontftaan.  p  376(116)  komt  wederom 
uit  Duitfland.  b.  16.  p-4M('9)  komt  voor  en  in  het 

Kafteel  van  Breda  en  krijgt  het  met  accoord  van  Lan- 

chevechia.  b  17-  P-1M  (2?)  verwittigt  Oldenbarre- 
veld  van  de  jnnemmge  van  het  Kafteel  en  de  tod  Bre- 

da, p-  5  M  ( *4)  beert  een  aanflag  00  de  Grave  diei     - 
lukt.b.  i8.p.5T-0)  word  gequetft.  ibid,  komtinhet 

Leger  voor  Huift,  ismifnoegt  en  waar  over.   p .  <-  3 

(15)   fchrijft  aan  Olderbarreveld  in  < 
biedt  hem  eenige  hulpmiddelen  aan,  ?em    1 
van  de  Brieven  aan  hem  gefchreven  door  den  Hert    \ 

va.i 



BLAD 

van  Beyeren  en  waarom .  p .  j  8 1  (4 1 )  raakt  in  gefchil 
met  fijn  Excellentie  Maurits.  p.  599  (56)  verfchijnt  in 
de  Staten  van  Holland ,  en  klaagt  over  het  benemen 

van  zijn  autoriteit  en  gefag.  b.  2.9  p.  6 3 1  ( 2.4)  verwit- 
tigt fijn  Excellentie  Maurits  van  de  Staat  engelegent- 

heidvan  het  vyandelijke  Leger.  p.  636  (27)  befchiet 
den  tooren  van  Geertruidenberg.  b.  30.  p.  649  (18) 
maakt  een  bedekte  Mijne  om  het  volk  van  Manfveld  te 

doen  fpringen.  p.  696  (19)  fchermutfelt  met  de  Span- 
jaarden en  wordt  gequetft.  p.  698(2.0)  trekt  na  Duits- 

land, p.  7 18  (35)  krijgt  commiiïie  om  de  Bommeler- 
waard te  bewaren,  b.  31.  p.  798(17)  iend  Lankhaar 

aan  de  gemuitineerde  Italianen,  p.  879  (79)  trouwt 
met  Maria  van  Naflau  Sufter  van  Maurits.  p.  893  (89) 
.houdt  Bruiloft  en  wordt  treffelijk  befchonken  door  de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland,  b.32.  p.i  3  (8)  fchrijft 
aan  Oldenbarnevek  in  faveur  van  den  gevangenen 
Muntmeefter  Krayvanger.  ibid.  komt  in  Koopmans 
klederen  v/ederom  uitDuitfland  in  Holland.b.33.p.i69 
(6)  trekt  met  Maurits  binnen  Huilt.  p.  2 1 5  (42 )  geeft 
een  Banket  aan  den  Hertog  van  Boullon.  p.  246  (65) 
klaagt  over  de  verachtinge  die  hem  aangedaan  wierdt 

tegens  de  Gedeputeerde  van  Holland ;  ibid.  foekt  Eg- 
mond  te  kopen ,  welk  den  Staten  fufpedfc  is ,  maar  de 
koop  gaat  niet  voort.  b.  34.  p-299(5)  horende  het 
voornemen  van  Maurits  om  den  vyand  tot  Turnhout 
aan  te  taften,  fchort  fijn  reife  na  Duitfiand ,  voecht 
fich  daar  by  ,  geeft  ordieom  den  vyand  aan  te  tarten , 
en  helpt  den  zegen  bevechten,  p.302....  (6....)  vertrekt 
met  fijn  Huifvrouw  na  Duitfiand.  p.  346(40)  wordt 
door  Maurits  na  Emmerik  gefonden  en  helpt  de  Stad 
innemen,  b.  35.  p.  509  (68)  fchrijft  aan  Oldenbarne- 

vek wegens  den  toeftant  der  faken  van  Embden.  b.  36. 

p.  534(16)  krijgt  commiflle  om  door  fijn  Broeders 
Soon  eenigvolk  inDuitfland  te  werven,  p.  547(26) 
komt  by  Maurits  in  het  Leger  voor  S.  Andries .  b.  37. 
p.611  (11) 

Holland  heeft  de  negende  Stem  ter  Generaliteit.  b.  i.p.2 
( 1 )  wordt  niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te  fpree- 
ken.  b.  2.  p.  62  (44) 

Hollanders  verfchrikt  door  de  wreedheid  der  Spanjaar- 
den gepleegt  tot  Naarden ,  nemen  voor  het  uiterfte  te 

wagen,  en  willen  haar  liever  onder  den  Turk  begeven, 
dan  dat  de  Spanjaart  over  haar  Meefter  zoude  zijn.  b-6. 
p.  420  (307)  hebben  groot  voordeel  by  de  muitinatie 
der  Spanjaarden,  p.  449(330)  vertrouwen  niet  op 
het  Pardon  van  den  Groot  Commandeur ,  en  geven 
daar  tegens  een  waarfchouwinge  uit.  b.  7.  p.  515  (30) 
neemen  den  Nieuwen  Stijl  aan.  b.  17.  p.  336  (33)  heb- 

ben vryheid  om  3lle  die  uit  de  Regeringe  te  houden  5 
die  in  hare  Provintien  haar  tot  defelve  niet  kiesbaar 

ftellen.  b.  2i.p.774(68)  varen  voor  de  eerftemaal  na 
Ooft-Indien.  b.  32.  p.  22  (15) 

Honderfte  Penning  veroorfaakt  groote  beroerte  in  de 
Nederlanden,  b.  5.p.  281  (202)  hoe  te  innen.  ibfd. 

Honger  binnen  Haarlem  feer  groot.  b.  6.  p-436  (320) 
binnen  Leiden  wordt  dagelijks  grooter.    b.  7.  p.  550 
(54) 

Hoofden  der  Spanjaarden  fchrijven  aan  Don  Jan  enver- 
föeken  dat  fy  te  fcheep  uit  het  land  mogen  vertrekken. 
b.  10.  p.  765  (207) 

Hoofden  der  Schutteryen  binnen  Antwerpen  verfoe- 
ken  refolutie  op  de  Religions-  Vrede  aan  de  Staten  van 
Braband.  b»  12.  p.  973  (40) 

Hoofden  der  Malcontenten  houden  een  vergaderinge  te 

Bethuinen  ;  wat  fy  den  anderen  daar  beloven  en  fwee- 
b.Jj.p.  35X91) ren. 

Hoofc-Steden  van  Braband  beklagen  en  ftellen  haar  te- 
gens de  invoeringe  der  Inquifitie,  en  doen  daar  van 

een  mondelinge  vertoninge  ten  Hove.  b.i.p.  35—36 

(25J) 
Hoogduitfen  binnen  Antwerpen  worden  door  den  Raad 

van  State  gecaffeert.  b.  9.  p.  694(156)  onder  Polwij- 
Jer  en  Fouker  muitineren  en  bedrijven  groote  moetwij. 
ibid.  verlaten  Antwerpen  door  een  opgevatte  vreefe. 
b.  ii.  p. 855  (273)  en  veele  andere  Steden,  p.  856 

(274)   fie,  Duitfe. 
Hoogmoet  der  Spaanfe  Bevelhebberen  voor  Leiden  fcer 

groot.  b.  7.  p- 557  (60) 

\V    Y    S    E    R 

Hoogftraten  (Gravevan)  komt  by  de  verbondene  Ede- 
len, en  toont  haar  den  inhoudt  der  Brieven  wegensde 

moderatie  der  Placcaten  en  Inquifitie  die  al  om  zullen 
gefonden  worden,  b.i.p.  60(43)  krijgt  laft  om  in  het 
afwefen  van  den  Prince  van  Oranjen  na  Antwerpen  te 
trekken  en  daar  fo  lang  te  Gouverneren.b.2  p.  104  (74) 

't  geen  hy  aanneemt ;  mits  voorftellende  eenigefwa- 
righeden  die  hy  gaarne  eerft  beantwoord  hadde.  ibid. 
fendt  het  Requeft  der  Gereformeerde  aan  de  Gouver- 

nante om  aan  fijn  Majefteit  geprefenteert  te  worden  t 
fonder  echter  het  fel ve  te  recommandei en.  b.  3.  p.  114 
(87)  verftaande  het  gevangen  neemen  vanEgmonden 
Hoorn,  terwijl  hyopweg  was  om  na  BrufTel  terei- 
fen,  keert  te  rug  en  vertrekt,  b.  4.  p.  185  (13  1)  ant- 

woord op  fijne  befchuldinge  aan  den  Hertog  van  Alba 
en  Procureur  Generaal,  p.  224  (159)  fterft.  p.  257 
(184) 

Hoope  van  ontfet  neemt  alle  vreefe  van  de  Haarlem- 
mers weg  en  doed  haar  goeds  moeds  zijn,  b.  6.  p.  424 

(310) Hoorn  ingenomen  en  verfekert  voor  den  Prince  van  O- ranjen.  b.  6.  p.  377(274) 

Hoorne  (Gravevan)  fie  Philip  Montmorancy  Gravevan 
Hoorne. 

Hooy  geweldig  dier  in  Vriefland  in  het  begin  van  den  Jaa- 
re  1568.  b.  4.  p.  231(164) 

Hopluiden ,  fie  Burger  Hopluiden. 
Hopperus  geeft  de  Staten  van  Braband,  enz.  inSpanjen 

haar  affcheid ,  en  wat  hy  defelve  wegens  denConing verfekert.  b.  6.  p.  385  (280) 

Hotman  Requeft-Meefier  van  Lycefter  fchrijft  aan  So- 
noy  en  verfoekt  dat  hy  terwijl  Lycefter  afwefig  is ,  mee 
hem  correfpondentie  wilde  houden,  b.  21.  p.  787 

(76) Hotze  Buma  wordt  door  Sonoy  met  fijn  volk  gefonden 
tot  aflïftentie  van  Doco  Martina  in  Vriefland.  b.  6, 

p.  382  (277) 
Houflin  Sindicus  van  Groeningen  reiftnadenHaag  om 

de  bouwinge  vaneen  Kafteel  tot  Groeningen  voor  te 
komen  en  over  andere  faken.  b.  37.  p.  60,7(8) 

Houk  komt  uit  naam  van  Don  Jan,  by  de  Staten  Generaal,' 
en  diendt  haar  aan  dat  hy  Don  Jan  tot  Namen  zoude 
komen ,  om  aldaar  de  Gecommitteerde  op  te  wachten, 
en  met  haar  te  handelen  tot  bevredinge  der  Nederlan- 

den, b.  10.  p.  760(204) 

Houwelijk  van  Anjou  en  Elifabeth  fo  men  meende  al  ge- 
floten ,  verwekt  grote  blijdfehap  in  de  Nederlanden, b.  16. p.  290  (45) 

Huchtenbroek  doedt  een  uitval  uit  Bergen  op  Soom  die 
treffelijk  gelukt,  b.25.  p.  339  (21)  neemt  twee  Ruiters 
en  een  Soetelaar  gevangen  in  het  geficht  der  vyanden. 
p.  342  (23)  fie  Albrecht  van  Huchtenbroek. 

Hugenoten  in  Vrankrijk  vergaderen  een  deel  volks ,  en 
fenden  dat  tot  byftand  van  Bergen  in  Henegouwen , 
belegert  door  de  Spanjaarden,  b.  6.  p- 397(289)  heb- 

ben een  aanflag  op  Philippeville  te  vergeefs.  b.8.p.648 (123) 

Hugo  Janfz  Burgermeefler  tot  Delft  ontfchuldigt  fich 
wegens  den  Brief  door  BofTu  aan  hem  gefchreven , 
weigert  te  fchrijven  aan  den  Grave  BofTu  om  dien  in 
handen  te  krijgen ,  en  wordt  daar  over  in  fijn  Huis  ver- fekert. b.  6.  p.  431  (316) 

Hugo  Janfz  van  Groenewegen  levert  na  vele  overleggin- 
ge  in  handen  van  den  Prince  van  Oranjen  den  Brief 
door  Baldeus  aan  hem  gefchreven  ,  weigert  dien  te  be- 

antwoorden na  den  fin  van  den  Prins.   b.  7.  p.  532 

(4*) Hugo  Donellus  fterft.  b.  28.  p.  $67  f30) 

Hugo  de  Moncado  Generaal  van  de  Galeaflèn  in  de 
Spaanfe  Vloot ,  wordt  door  de  Engelfe  aangetaft,  ver- 

weert hem  dapper  en  wordt  gefchoten.  b.25.  p.  32,4. 
(10) 

Huibert  Weijerfz  Stads  Tromflager  tot  Enkhuifen  laat 
htm  bewegen  om  omtefiaan  en  te  roepen ,  dat  diegene 
die  de  Stad  wilden  bewaren  voor  den  Conirg  en  Prince 
van  Oranjen ,  haar  gewapent  zouden  laten  vinden  op 
het  Zuider  en  Noorder  Spoy.  b.  6.  p.  374  (271)  en 
doedt  ook  fulks  voor  het  Stads-Huis.  ibid. 

Huibert  Duif  huis  wordt  door  den  Raad  van  Uitrecht  op 

fekerc 



Tekere  conditien  aangenomen  tot  Predicant  van  de 
S.JacobsKerk.  b.  14.  p.  166  (185)  predikt  tekens  het 
Paufdom  in  de  S.  Jacobs  Kerke  tot  Uitrecht,  'trekt  na Rotterdam ,  wordt  herroepen  en  in  dienft  aangeno- 

men, b.  21.^831(206)  begint  de  Reformatie  en  op 
wat  wij fe.  p.  83 1(107)  verfoekt  ontflagen  te  worden, 
kan  fulks  niet  verkrijgen  maar  wel  voordeliger  condi- 

tien ,  blijft  ongemoeit  in  lijnen  dienft ,  fterft ,  maar 
geenfins  de  twift  met  hem.  p.  8  36  ( 1 1  o ) 

Huifen  tot  Antwerpen  worden  minder  in  waardye  door 
hetPlaccaatvandelnquifitie.  b.  1.  p.  14(10) 

Huldinge  van  den  Prince  vanOranjen  dsSouverain  ont- 
moet veel  fwarigheden.  b.  1 5 .  p.  1 87  ( 10 1 ) 

Huift  verraden  en  overgegeven  aan  Parma.  b.  18.  p.401 
(33)  belegert  en  gewonnen  door  fijn  Excellentie  Mau- 
rits.  b.  28^.574(36)  belegert  door  Albertus.  b.  35. 
p.  zi  3  (39)  befchoten,  opgeéifcht,  p.  123  (47)  overge- 

geven, -p.  2*5  (49) 
Humieres  belegert  en  beftormt  Han ,  en  wordt  gefchoten. b.  ji.p.i9(i3) 

J- 

IAcob  Maas ,  Raads-Heer  in  den  Raad  van  Braband 
fpreekt  uit  naam  en  Iaft  van  alle  de  Staten  Karel 

de  Vijfde  aan  ,  die  haar  de  overgifteder  Nederlanden 
aan  Philips  wel  laten  gevallen,  b.  i.p.  5  (4)  fterft.  b.5. 
p.  311(214) 

JacobSore  binnen  Antwerpen  om  de  Religie  gevangen, 
wil  men  niet  los  laten,  waardoor  het  volk  geweldig 
ontftelt  en  verbittert  wordt.  b.  2.  p.  80  (56) 

Jacob  Coufijnfz  wordt  van  die  van  de  Religie  tot  Uitrecht 
gedeputeert  om  met  de  Staten  des  Lands  van  Uitrecht 
té  handelen  en  te  accorderen,  b.  2.  p.  1 00  (7 1 ) 

Jacob  van  den  Einden  Advocaat  van  Hollandt  word  door 
laft  van  den  Hertog  van  Alba  gevangen  genomen,  e;i 
waarom,  b.  4.  p.  209  (148)  uit  den  Hage  ,  ne- 

vens alle  fijn  pampieren ,  na  Bruflel  gevoert,  en  hoe 
daar  tegens  hem  geprocedeert  is.  ibid.  fterft  in  dege- 
vangeniflè.  p.  110(149) 

Jacob  van  Ylpendammeinende  uit  het  Land  te  vluchten, 
Wordt  door  fijn  Schipper  verraden,  gevangen,  op  het 
KafteelteHarlingengefet,  jammerlikgepijnigt.  b.  3. 

p.  170  (120)  en  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruflel 
onthalft  den  1  Junii  1568.  b.  4.  p.  278(169) 

Jacob  de  Schoenmaker  tot  Groeningen  geweeft  zijnde  by 
de  Beeideftormerye  >  en  na  de  flag  van  Winfchoten  wat 
te  onbedacht  fprekende  >  wordt  onvoorfiens  by  de  kop 
gevat  en  op  de  Vifchmarkt  opgehangen,  b.  4.  p.  236 
(168) 

Jacob  Jongeling  maakt  een  Metale  Beeltenifie  van  Duc 

d'Alba.  b.  4.  p.  158(184) 
Jacob  Blommart  biedt  fijn  dienft  aan  aan  den  Prince  van 

Oranjen ,  en  verfoekt  commiflie  om  volk  te  mogen  ver- 
gaderen in  Vlaanderen,  b.  5.  p.  333(241)  neemt  Ou- 

denaarde in  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.6.  p.402 

(292)  wordt  door  de  Spanjaarden  in  feker  Huisbefet, 

wil  fich  niet  opgeven ,  wordt  in  het  felve  Huis  ver- 
brand. p.411 (3°ï) 

Jacob  Cabbeljauw  Kapitein  onder  den  Admiraal-den 
Heere  van  Lumei,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt 

voor  den  Briel.  b-  6.  p.  365  (165)  wordt  met  een  deel 
foldaten  door  den  Grave  van  der  Mark  gefonden  tot 

hulpe  van  die  van  Enkhuifen.  p.  374(272)  doedt  Ka- 
pitein Wijbe  Zuirflè  by  de  kop  vatten  om  dat  hy  niet  na 

Sardam  getrokken  was,  laat  hem  onder  belofte  van 

beterfchap  los,  krijgt  hem  andermaal  gevangen  en 

brengt  hem  tot  Medenblik.  p.  397  (189)  falveert  fich 

op  het  Stadhuis  van  Medenblik  voor  de  Burgeren,  en 

wordt  gedwongen  het  Slot  te  verlaten,  b-6.  p.415 

(304)  krijgt  commiflie  om  te  zijn  Gouverneur  van
  Alk- 

maar, kan  met  fijn  volk  daar  niet  in  komen,  fchrijft 

aan  den  Prince  van  Oranjen ,  handelt  met  dé  Wethou- 

ders, dreigt ,  maar  wordt  echter  buiten  gehouden. 

p.  444  (3  26)  verfoekt  andermaal  om  met  fijn  eigen  
per- 

foon binnen  Alkmaarte  mogen  komen,  en  wordtin- 

gelaten, p.  445  ( 327)  fendt  aan  Sonoy ,  maakt  hem  de 

gelegentheid  van  Alkmaar  bekent,  verfoekt  ontlet 
,  en 

vm  Pcrfoncn  en  Sakcn. 

Jacob  Dirkfè  Bok ,  Burger  van  Enkhuifen  trekt  met  Har , UHterman  na  die  Stad  om  de  felve  te  helpen  vei  fekcren voor  den  Prince  van  Oranjen.  b;6\p.  ,7V(a 
Jacob  Brouwer  kant  fich  dappcrlijk  BorBer- 

meefteren  van   Enkhu.fcn,  die  g  t  mct'een Vaandel  knechten  een  toegerotte  Ou.  luw -buut  uit wilden  helpen,  b.6.  p.  373(2-1) 
Jacob  Florifz  maakt  tot  Enkhuifen  de  Schippers  en  Vif- lersop  tegens  de  Bui germeeflers.  I>.6.p.  ,7,  (i7,\ 
Jacob  Dirkfe  laat  fich  volgens  aflpraak  met  de  Burgeren van  Enkhuifen,  alsOverfie  vinden  by  deZoid-I  ooit 

en  neemt  de  felve  in.  b.6.  p.  }  7^  (i;I)  ' Jacob  Florifz  wordt  Kapitein  gemaakt  over  een  aangeno- 
men Vaandel  uit  de  Burgci  ye  van  Enkhuifen.  b.  6. 

P*m(*7») 
Jac°b ,Erikfz  wordt  Borger meefter  tot  Fnkhuifcn ,  doedt 

Eed  van  de  Stad  en  Prince  van  Oranjen  getrouw  te  zijn. b.6.p.  374(172) 

Jacob  in 't  Hooft,  argtföndefl  door  bonoy  komt  binnen Medenblik  en  helpt  debtad  verfekcren  vooi  den  lrincc vanOranjen.  b.  6.p.  177(174) 
Jacob  Amboir  us  door  1  e  fold  on  van  den  Prince  vanO- 

ranjen h  inden«n  zoeten  ge  tonden  en  in  het  water  ge- 
fmeten ,  ontkomt  echtei  wonderlijk,  b.  6.  p.  402 (192) 

Jacob  van  Duivenvoorde  wordt  gefonden  binnen  Wocr- 
der  oihdë  Fortificatie  van  die  Stad  en  bet  K allee!  te  be- vorderen.  b.6  ̂ .408(197) 

Jacob  Florifzobn  raad  die  v?.:i  Enkhuifen  met  goede  reden 
het  uittrekken  af,  en  fiyn  raad  wordt  gevulgt.    b.  6. 
p.413  (301; 

Jacob  Copier  wordt  Rekenraeefter  van  Holland,    b.  6. 
'    P-4'4(j°0 
Jacob  Anthonifz  wordt  door  die  van  Naarden  aan  Don 

Frederic  geionden  om  genade  te  bidden  voor  de  Bur- 
geren en  maakt  accoort  met  Juliaan  Romero.  b.  6. p.  418(305) 

Jacob  WyPaftor  tot  Haarlem  fchrijft  aan  fijnen  Broeder 
binnen  Haarlem ,  en  verfekert  haar  van  des  Conings  ge- 

nade ,  ii.dien  fy  haar  (elven  aan  Duc  d'Alba  overgaven. b.6.  p. 420 (307) 

Jacob  Steenbach  wordt  met  fijne  Compagnie  door  den  O- 
verften  Muller  gefonden  binnen  Haarlem,  b.6.  p.  421 
(308)  doorfleekt  een  Spaanfen  Vendngindebcllor- 
minge  van  Haarlem,  wordt  gequetft  in  zijn  band  ,  blijft 

even  kloekmoedig ,  en  ('preekt  den  Burgeren  en  Solda- 
ten een  moed  in 't  lijf.  p.  423(310) 

Jacob  Barenden  gefloten  buiten  het  Pardon,  fterft  te 
Haarlem  in  de  gevangenifie.  b.  6.p.  443  (325) 

Jacob  Muis  word  Raad  nefiènsden  Prince  van  Oranjen 
om  op  alle  voorvallende  faken  te  helpen  difponeren. 
b.6.p-45o(33o) 

Jacob  van  der  Does  word  Raad  neffens  den  Pri  nee  van 
Oranjen  om  op  alle  voorvallende  faken  te  difponeren. 

b. 6. p. 450 (3 33)  weigert  het  Commando  aan  tene- 
men  over  de  Burgers  en  Soldaten  binnen  Leiden,  b.  7. 

p.  504  (23)  wordt  gecommitteert  tot  de  Vredehande- linge  te  Breda.  b.  8.  p-s  97(80) 

Jacob  Til  entert  een  Schip  uit  de  Vloot  van  Boflj,  vero- 
vert het,  maar  wordt  hem  wederom  afgenomen.  p«4s6 

Jacob  Ti  uirgens  entert  het  Schip  van  Boflu  en  helpt  het 
felve  veroveren,  b.  6.p.  45-6(335) 

Jacob  Jacobfe  komt  in  Uitrecht  op  het  Pardon  van  den 
groot  Commandeur,  b.  7.  o.  516(31) 

Jacob  van  T horenburg  wordt  geftelt  rotCommiffarisin 
en  over  de  fake  van  de  gevangene  in  het  Noorden 
Quartier.  b.  8.  p.  636(115) 

Jacob  Maelfon  excufeert  de  commiflie  om  te  befoingeren 
in  de  fake  van  de  gevangene  in  het  Noorder-Quai  ( 
U8.p.63Ö(ii5) 

Jacob  van  Wijngaarden  Gouverneur  van  derGoudewiI 
de  Soldaten  door  den  Prince  van  Oranjen  gefonden 

binnen  de  Stad  brengen,  raakt  daar  ovei  in  levensge- 

vaar, en  word:  gedwongen  de  Stad  te  verlaten,  b.  8. p.  645  (121)  . 

Tacob  Pauh  wordt  gecommitteert  om  met  den  Pi  mee J  O  Ou* 
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Oranjen  te  adviferen  wegens  het  verfoek  van  aflïften- 
tie  by  vreemde  Potentaten  fonder  de  Landen  van  den 
Coning  te  iepareren.  b.  8.  p.641  (118)  en  door  den 
Prince  van  Oranjen  na  Uitrecht  gefonden  om  te  verne- 

men na  de  rechte  waarheid  van  het  verdrijven  der  Sol- 
daten ,  haar  alle  hulpe  aan  te  bieden,  enteverföeken 

dat  fy  haar  wilden  begeven  onder  het  Gouvernement 
van  den  Prince ,  mits  ontfangende  fodanige  fatisfa&ie 
als  fy  begeerden,  b.  1  o.  p.  800  ( 1 3 1) 

Jacob  Heffels  fchrijft  aan  den  Grave  van  Reulx ,  dan  de 
Brief  wordt  door  die  van  Gent  onderfchept ,  en  onder 
het  volk  geftrooit.  b-  n.  p. 905  (308)  wordt  fonder 
forme  van  Proces  door  die  van  Gent  opgehangen,  b.i  3* 
p.6(7o) 

Jacob  van  Trier  CommifTaris  des  Keifers  op  de  Vrede- 
handelingetotCeulen.  b.  13^.52(103) 

Jacob  Hildebrandfe  vraagt  openhartig  aan  den  Grave 

van  Rennenburg  na  fijnen  handel,  krijgt  een  geveinf- 
de  antwoorde  en  wordt  omgebracht,  b.  14.  p.  168 
(187) 

Jacob  Valk  d'Oude  tot  ter  Goude  uit  fich  vrymoedig  over 
den  tienden  en  twintigften  Penning  tegens  de  Magi- 
ftraat  en  wil  die  met  de  wapenen  helpen  weeren,  b.  6. 

p.  378(175) 
Jacob  Val ke  wordt  door  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 

land gecommitteert  om  met  den  Prince  van  Oranjen  te 
handelen  en  aan  hem  de  Souverainiteit  op  te  dragen, 

b.  15.  p.  181  (197)  en  na  Engeland  gefonden  aan  de 
Coninginne  ten  ielven  einde.  b.  n.p.  872(14)  endoor 
Lycefter  aan  Hohenlo  om  te  vernemen  hoe  veel  volks 
hy  zoude  konnen  miflèn  tot  het  ontfet  van  Sluis,fchrijft 
fijn  wedervaren  aan  Lycefter,  waar  uit  naderhand 

groote  moeite  ontftaat.  b.  ij.p.  8(6)  doedt een  pro- 
pofitie  inde  Staten  van  Holland  uit  laft  van  Lycefter, 
waar  van  Lycefter  hem  beklaagt  als  fijn  meenmge  niet 

geweeft  te  zijn.  p.  34  (23)  wordt  geftelt  om  nevens 
den  Grave  van  Meurs  de  gerefene  gefchillen  tuffchen 

fommige  Edelen  en  de  Staten  van  Uitrecht  te  vereffe- 
nen, b.  24. p.  161  (10)  komt  tot  Uitrecht,  gaat  inde 

vergaderinge  der  Staten  en  ftaat  toe  het  geene  in  die 
faak  door  den  Grave  airede  gedaan  is.  ibid.  komt  in 
communicatie  met  de  Staten ,  en  ftelt  de  felve  Voor  de  . 
Articulen  der  doleantie  door  de  Edelen  overgelevert. 

p.  162  (ïo)  komt  met  den  Grave  van  Meurs  tot  Woer- 
den by  de  dolerende  Edelen,  en  fijne  verrichtinge al- 

daar, p.  165  (13)  komt  wederom  tot  Uitrecht,  com- 
municeert den  Staten  fijne  verrichtinge  tot  Woerden, 

handelt  verders   met  haar  over  het  gepafTeerde  en 
fchrijft  aan  de  dolerende  Edelen,  p.  173  (18)  wordt 
gecommitteert  om  de  verfchillen  tufTchen  de  Staten 
van  Uitrecht  en  dolerende  Edelen  by  te  leggen ,  doedt 
daar  toe  een  propofitie ,  en  ftelt  die  Staten  eenige 

poinften  voor.  p.  302(113)  wordt  door  de  Staten  aan 
de  Coninginne  van  Engeland  gefonden  om  eenige  ge- 
refene-mifverftanden  by  te  leggen ,  krijgt  fijne  creden- 
tie  en  inftru&ie.  b.  26.  p.  425  (19)  fijne  verhandelinge 

aldaar  p.  418(21)  fchrijftaande  Staten  enOldenbar- 
nevelt  wegens  de  overkomfte  der  Engel fe  en  het  vero- 

veren van  Snaeskerke  en  Leffinge  door  Eduard  Nor- 

rits,  b-  3 1.  p.  785  (7)  wordt  door  de  Staten  na  Schot- 
land gefonden  om  uit  haaren  naam  als  getuige  te  (taan 

over  den  Doop  van  den  Soon  des  Conings.  p.  837(46) 
drijft  fterk  den  tocht  om  de  Vaart  na  China  door  het 
Noorden  te  foeken.  p.  866  (69)  houdt  over  het  werk 

der  Vredehandelinge  eenige  communicatien  met  Ja- 
cob van  Maldere.  b.  31.  p-  37  (28) 

Jacob  Janfie  Admiraal  van  Antwerpen  krijgt  den  naam 
van  Koppe  gaat  lopen,  en  waarom,  b.  19.  p.  501  (36) 

Jacob  Swerius  wordt  door  die  van  Antwerpen  aan  de  Sta- 
ten van  Holland  en  Zeeland  gefonden  met  inftruftie , 

om  den  nood  der  Stad  enderfelver  refolutie  om  met 

Parma  van  verdrag  te  fpreken,  bekent  te  maken.  b.  20. 
p.  601  (37) 

Jacob  wordt  geboren,    b.  n.  p.  930  (55)  Coning   van 
Schotland  gekroont.  p.  931  (56)  fend  Gefanten  in  En- 

geland voor  het  leven  van  Maria  Stuart  fijn  Moeder. 

b.  ii.  p.  936(59)  fend  aan  de  Staten  om  hetachter- 
wefenvan.den  Colonel  Stuart  te  bevorderen  met  be- 

dreigingevan reprefalien.  b.  25.  p.  375(47)  geeft  ge- 

hoor aan  de  Nederlandfe  Gefanten  ,  en  antwoord 
op  der  felver  oratie  aangaande  de  pretenfie  van  den 
Collonel  Stuart.  b.  25.  p.  383  (53)  antwoord  ander- 

maal aan  de  Gefanten.  p.  388  (56)  trouwt  met  An- 
na Dochter  van  Frederic  de  tweede  Coning  van  Dene- 

marken, b-  26.  p.463  (44)  verbied  by  Placcaat  den  han- 
del met  de  rebellen  van  Schotland,  b.  28.  p.  555  (zo) 

fend  aan  de  Staten  ,  verwittigt  haar  van  de  aanflagen 
der  Roomfe  tegens  hem  en  fijn  rijk ,  en  verfoekt  eenige 
afilftentie.  b.  30. p.  710  f30)  krijgt  een  Soon  en  ver- 

foekt de  Staten  om  als  Getuigen  over  den  Doop  te 

ftaan.  b.3 1 .  p.  8  3  7  (46)  beveftigt  op  nieuws  met  de  Sta- 
ten de  Verbonden  voormaals  gemaakt,  p.  838  (47) 

komt  in  levens  gevaar,  maar  wordt  gereddet.  b.  37.  p. 
661 ...  (^8) 

Jacob  Volmaer  aanlegger  van  de  muiterye  binnen  Leiden 
wordt  gevangen,  b.  23.  p.  94(64)  komt  tot  bekente- 
nifie  en  beroept  fich  op  Lycefter.  ibid.  wordt  veroor- 

deelt, p.  95  f65)  enonthalft.  p.  97(66) 
Jacob  van  Dreunen  wordt  verfocht  om  Eed  te  doen  aan 

fijne  Excellentie  en  de  Stalen ,  foekt  uitvluchten,  laat 
fich  oven  eden  en  doedt  defelve.  b.  24.  p.  195  (34)  ver- 

foekt een  nieuwe  commiffie ,  krijgt  defelve  ,  en  neemt 
de  meefte  Soldaten  van  fijn  Compagnie  wederom  aan 
onder  den  naam  van  de  Staten  en  fijne  Excellentie. p.i9<>(35) 

Jacob  Clement  cjuetft  den  Coning  Henric  de  Derde  ter 
dood  met  een  vergiftig  mes ,  wordt  gevangen,  gevon- 
nift  en  ter  dood  gebracht,  b.  16.  p.  464  (45 ) 

Jacob  Anthoniflèn  Kapitein  der  Staten  wordt  door  de 
Duinkerkers  aangetaft  ,  vecht  vromelijk,  raakt  mijt 
naau  w ,  fiet  geen  uitkomft,  fteekt  fijn  Schip  in  de  brand 
en  vliegt  met  de  Duinkerkers  in  de  lucht.  b.  16.  p.  47  < (53) 

Jacob  van  Egmond  wordt  door  de  Staten  na  Engeland  ge- 
fonden om  eenige  gerefene  mifverftanden  by  te  leg- 

gen, krijgt  fijne  credentie  en  inflruftie.  b.  16.  p.  425 
(19)  fijne  handelinge  aldaar,  p.  4^.8  (21)  wordt  ge- 
fchoten  voor  Coeverden.  b.  29.  p.  6 3  5  (26 ) 

Jacob  Ajorant  verfoekt  aan  de  Sta'ev,  jjeld  en  byftand 
voor  die  van  Gene  ten.  b.  30.  p.  758  (65) 

Jacob  Bruinfze  van  der  Duflèn  Itidt  groote  fchade  door 
een  ftorm  en  wordt  gedwongen  te  breeken.b.  3  o.p.  7  76 
(78) 

Jacob  de  Grijft  wordt  door  Maurits  als  Gyfelaar  binnen 
Groeningen  gefonden.  b.  31.  p.  832(43) 

Jacob  van  Heemskerk  Commis  op  de  tweede  tocht  na 
Indien  door  de  Waygats.  b.  31^.13(16)  en  Schipper 
opdederde.  b.  34.  p.  337(33)  fijn  wedervaren  op  de- 

fejve,  ibid. Jocob  van  Maldere  houdt  eenige  communicatien  met  de 
Gedeputeerde  der  Staten  over  een  Viedehandelinge , 
maar  te  vergeefs,  b.  32.  p.  37(28) 

Jacob  Lomannus  wordt  gecommitteert  om  de  quefiie, 
over  de  wettelijkheid  of  onwettelijkheid  van  het  be- 

roep van  Taco  Sybrands  tot  Medenblik ,  by  te  leggen, b.  3  2.  p.  89(70) 

Jacob  Dovy  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan  den  Paus 
gefonden  om  abfolutie  voor  hem  te  verfoeken.  b.  31. 

p.  99  (78)  komt  tot  Romen  en  fijne  verrichtinge  in  die laak.  p.  105.... (83   ) 

Jacob  van  Maldere  wordt  als  PrimierNoblegeinftalleert 
in  Zeeland,  b.  33.  p.  187(11) 

Jacob  van  Rofendaal  geeft  een  pertinente  informatie  aan 
de  Staten ,  van  de  Staat  en  gelegentheid  der  Spaanfe Vloot.  b.  33.  p.  247  (65) 

Jacob  Boelenfien  wordt  door  de  Staten  gecommitteert 
om  het  gefchil  tufTchen  de  Grave  en  die  van  Embden 
by   te  leggen,   b.  36.  p.  537  (17)  fijne  verrichtinge. 

ibid.... 
Jacob  van  den  Einde  fchrijft  aan  de  Gecommitteerde  Ra- 

den van  Holland  wegens  de  bewaringe  van  den  Admi- rantvan  Arragon.  b.  37.  p.  657  (45) 

Jacobus  Guefie  wederfpreekt  heftig  in  de  Staten  van 
Vrankrijkdeinvoeringevan  het  Concilium  van  Tren- ten.  b.  25.  p.  367  (41) 

Jacobus  Fajus  wederfpreekt   heftig  in  de  Staten  van 
Vrankrijkdeinvoeringe  van  het  Concilium  van  Tren- ten.  b.  15.  p.  367  (41) 

Jaco- 



van  Pcrfonen  en  Saken 

JacobusCujaciusfterft.  b.  17.  p.  530  (17) 
Jacobus  Arminius  wordt  gecommitteert  tot  derefumtie 

van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een  nieu- 
we Kerkenordeninge.  b.  18.  p.Jf7(1I)  w„rdt door 

de  Wethouders  van  Uitrecht  voor  een  tijd  te  leen  ver- focht.  b.  30.  p.  718(41) 
Jaloufie  tuflehen  la  Motte  ,  Capres  en  andere  ,  waar 

over.  b.i  3.  p.47  (99)  tuflehen  Margaretaen  haarSoon 
den  Prince  van  Parma  over  het  Gouvernement  der  Ne- 

derlanden, b.  15. p.  114(110)  tuflehen  de Nederland- 
fe  Provintienoorfaak  van  veel  onheil,  p.  211  (n5)  van 
deEngelle  Raden  tegens  Maurits  en  deflêlfs  avance- 
ment,  b.  11.  p.951  (71)  tuflehen  de  Staten  van  Hol- 

land en  Sonoy  neemt  toe.  b.  13.  p,  n8(8i) 
James  Wims  handelt  om  ter  Veer  aan  de  Spanjaarden 

over  te  geven  ,  wordt  daar  over  gevangen  en  onthalft. 
b.  3}-p.  181(91) 

Jan  van  Duivenvoorde  Raad  in  Holland  wordt  aeflclt  tot 
uitvoerder  van  de  Placcaten  tegens  de  Ketteren    b  1 
P  6(0 

Jan  du  Bois  Procureur  Generaal  krijgt  fententieop  fijnen 
eifch  tegen  de  Graven  van  Egmond  en  Hoorn.  b.  4. 
p.  138(170) 

Jan  Diirenaux  out  70  Jaren  wordt  om  de  Religie  ver- 
brand te  Rijflei  den  nFebruary  15 66.  b.  i.p.51  (36) 

Jan  Dautricourt  wordt  om  de  Religie  verbrand  te  RijlTel 

den  11  February  1  566.  b.  1.  p.  5  1 '.( 36) Jan  Knijf  wordt  Biflchop  van  Groeningen.  b.  r.  p.  17 

(19)  komt  in  het  Land  met  Ducd'Alba.  b.4.  p.  145 
(175)  wordt ingevoert.p.  146(176)  heeft  veele moei- 
tenseerhytot  de  befittinge  van  de  Klooftersdiehem 
toegewefen  waren  komen  konde.  b.  5.  p.  265  (190) 
accordeert  met  de  Monniken  van  Adewaait  voor  6000 
guldens  jaarlijks,  maar  heeft  nooit  in  de  volkomene 
poflèflie  van  den  ontfang  der  felver  konnen  komen. 
(191)  kloek  en  doorliepen  in  de  Politie,  maakt  lï;h 
en  büjft  tamelijk  aangenaam  by  het  volk.  p.  166(191) 
fterft.  p.  9.  p.  719(174) 

Jan  Aartfe  doedt  de  eerfte  openbare  Predicatie  in  Hol- 
land buiten  Hoorn  op  den  14  Julii  ij-66.  b.  1.  p.  77 

(54)  predikt  buiten  Haarlem  den  n  en  11.  Julii  p.  77 
(54)  .   , 

Jan  van  Immerfeel  Mark-Graaf  van  Antwerpen  ftelt  or- 
dreomalleonseregeltheidinde  Kerke  te  weeren,  b.i. 
P-Mfo) 

Jan  Tafhn  zullende  op  het  Kerkhof  binnen  Antwerpen 
prediken  ,  laat  fuiksten  verfoeke  van  de  Magiftraat  na, 
endoedtdevergaderingefcheiden.  p.  i.  p  85  (60)  ook 
ten  tweedemaal.  p.  86(60)  fend  aan  de  Staten  Gene- 

raal een  verhaal  van  de  belegeringe  van  Geneven  door 
den  Hertog  van  Savojen.  b.  17.  p.  497(5) 

Jan  de  Cafteler  Gouverneur  van  Doornik  in  abfentie  van 
den  Heer  van  Montigny,  kan  aldaar,  mits  hy  onbemint 
was  geenordre  fteÏÏenomde  beroerte  te  {tillen,  b.  1. 
p.89(63) 

Jan  Grovels  alias  Spel!e,Provooit  van  de  Criminele  execu- 
tie .  reilt  van  de  eene  Stad  na  de  andere ,  en  doed  de  ge- 

cöndemneerden  door  den  Bloed-Raad  ombrengen.b.4. 
p.  158  (184)  wordt  om  verfcheidene  mifdaden  door 

laftvan  Ducd'Alba  te  Brufl'el  opgehangen,  b.  5.  p.169 ('94) 

Jan  Adriaanfz  heeft  commiflie  om  geld  te  collecteren  tot 
hulpe  van  den  Prince  van  Oranjen.  p.  5 .  p.  3 1 1  ( n  5 ) 

Jan  Broek  krijgt  commiflie  van  den  Prince  van  Oranjen 
alsKapiteitvterZee.  b.  ?.p.  189(108) 

Jan  Claafz  heeft  commiflie  om  geld  te  collecteren  tot  hul- 
pe van  dei  Prince  van  Oranjen.  b.  5. p.  311(115) 

Jan  Claafz  Sloot  wordt  gebruikt  in  de  bandelinge  om 
Enkhuiferi  aan  den  Prince  van  Oranjen  te  brengen,  b.  5 . 

p  313 (133) 

Jan  Coenenflbon  Notaris  tot  Amfierdam  handelt  met  So- 

noy om  feeker  Schip  met  alle  de  goederen  den  Koop- 
luiden  te  ontvoeren,  en  hoe  het  felve  is  afgelopen,  b.  ƒ  • 

P-  ?z*  ̂ 35)  „  -  T      n    . 
Jan  Gillifz  handelt  met  Jan  Coenenflbon  en  Jan  Beth 

Janfz  om  fijn  fchip  en  de  goederen  daar  in  geladen  te 
leveren  in  handen  van  den  Prince  van  Oranjen  ,  en  hoc 

het  felve  is  afgelopen,  b.  5.  p.  315(135) 

Jan  Beth  JanfE  Koopmaan  tot  Amfterdam  handelt  met 

Sonoy  om  feker  Schip  m  *  .lic  de  goederen  den  Koop- 
Jmden  te  ontvoeren  en  h  *  het  fel  Je  i  afgelopen^, . 

Jan  vanOoflenrijk  Generaal  over  de  Scheep»- Vloot éa Bondgenoten  tegens  de  Turken,  Haat  de  felve.  b. , P»JS4Uf6) '  komtheinieÜjktcLntfeijbarg.  n.,p.741 (»90fchmft  aan  de  Staten  Genera  ,CB was  om  als  Gouverneur  te  gebieden  „) 
ver^ktOftagfcr,ornnadeVinbetl  M. haar  te  handelen,  en  des  I  te  doen  wx- Unan.ibid.  belet  heimcl.jk  1 
Faftie  van  de  Staten  van  Hollanden  Zeeland  neemen. 
P-  754  (199)  iend  den  ProvooÜ  Houk  aai  rcn Generaal  p.  -6,  (104)  antwoordopdc  Artkul cle  Staten  Generaal  aar,  hem  overgegeven,  ibid, 
op  haar  tweede  fchrift.  p.  764  (107)  befchrijft folda- ten,  handeltfeer  geveinfl  en  bedektelijk,  feodnade 
Spanjaarden  op  het  Kafteel  van  Antwe.penen  indu- ceert haar  dat  fy  niet  zouden  vertrekken  uit  den  La.  de 
P- 76$  (107)  loert  opde  K,roon  van  Engeland  en  tracht luiks  met  het  Spaana  en  vremdkrijgivolk  te  doen.  ibid 
wil  dat  de  Spanjaarden  te  fcbeep  uit  het  land  rullen  ver- 

trekken, p.  ,66  (108)  is  (eer  eergierig  en  fufpeet  by 
den  Coning..  ibid.  weigert  de  pacificatie  te  approberen 
voor  dat  hem  blijkt  dat  de  felve  niet  tegens  de  Rootnfe 
Religie  en  auctoriteit  des  (  jbid.  weigert  te komen  tot  Namen  om  met  de  Staten  te  handelen,  nn.ar 
wil  dat  fulks  tot  Hoey  gefebiede  en  waarom,  p. 
(11 1)  maakt  capitulatie  met  de  Gedeputeerde  van  de 
Staten  ,  die  voor  nul  verklavt  wordt  en  geen  voort- 

gang heeft.  ibid.  bewilligt  na  lang  tegenfirevensomin 
bandelinge  te  treden,  p.  771.  klaagt  over  de  kortheid 
des  tijds  om  te  handelen,  en  levert  eenige  Articulen 
over  die  hy  de  Staten  aanbiedt ,  en  eenige  andere 
hydefelveafvorderde.  p.  771(111) 
van  Gent  niet  toeftaan 

wac 

p.77Hin)  wil  de  pacificatie 
P*  774  (i! })  antwoord  op  de 

proteftatie  der  Gedeputeerde  en  doedt  een  contra  pro- 
teftatie.  p.  775(114)  approbeert  de  pacificatie,  en  acht 
die  approbatie  feer  hoog.  ibid.  fchrijrt  een  Brief  aan  de 
Burgermeefteren  van  Uitrecht,  p.  779(1 1 ;)  enaandc 
Kaftelein  op  Vredenburg.  ibid.  beklaagt  fich  1 
Gefanten  des  Keifers over  de  proteltatie  van  de  Gede- 

puteerde der  Staten.  p.785  (ui)  antwoord  ra  lang  ver- 
volg op  het  Requeft  der  Burgeren  van  Uitrecht,  waar 

by  verfocht  wordt  dat  de  Stad  en  Landen  van  Uitrecht 
van  alle  foldaten  mochte  ontledigt  worden,  p.  8oj 
(134)  fend  Efcovedo  aan  de  Staten!  loedt 
haar  eenige  Articulen  voorfiellen  om  het  ve. 
Spanjaarden  te  verhaaften.  p.  803(134)  fcndtOctavio 
Gonfaga  aan  de  Sraten  Generaal ,  en  verfoekt  van  de- 
fel  veeéö  leeninge  van  idoooo  Kronen ,  die  op 
voorwaarde toegeftaan  wordt.  p.  0041135;  komt: 
Loven.  ibid.  fchrijft  verfcheidenmaal  a.m  de  Staten  Ge- 

neraal, ibid.  maakt  een  Ordonnantie  voorden  Hertog 
van  Aarfchot  wegens  het  Gouvernement  van  het  Ka- 

fteel van  Antwerpen,  ibid.  handelt  om  \  1  :t  eeu 
wig  Edict  de  Wederfijds  gevangene  te  or.tilaan,  i 
noemt  eenige  perfor.en  om  ontllagen  te  worden,  ibid. 
doedt  den  Raad  van  Staten  aandienen  datter  op  fijn 
leven  toegelegt  wierdt.  p. 805  (135)  en  dat  door  den 
Prince  van  Oranjen.  ibid.   nomineert  ikn  Graaf  ' 
Manfveld  om  de  Spanjaarden  uitliet  land  te  geleiden. 

p. 807(137)  fielt  de  qualijk  vergenoegde  SpaanfeOver- fienste  vreede.  ibid.  en  recommandeert  ook  fulks  t 

ftig  aan  den  Coning.  ibid.  wordt  hecrhik  tot  Bru; 
ingehaalt,  komt  in  het  befit  van  het  Gouvernement . 
en  doedt  Eed  aan  de  Staten  Generaal. p. 8 1 1  (141)  toont 
hem  minnelijk  tegens  ieder.  p.  811  (14 })  piefenteert 

de  faak  met  de  I ïoogduitfen  af  te  doen.  p.  S 1 3  ;'  14  j) 
fend  aan  den  Prince  van  Oranjen  om  te  handelen  op  de 
voldoeninge  van  de  Articulen  van  de  Pacificatie  van 
Gent.  p.  816(145)  toont  fich  yverigCatholijk,  p.  819 

(146)  fchrijft  aan  alle  Biflchoppcn  van  del'elvcGod>- dienft  wel  te  doen  onderhouden,  ibid.  doedt  door  fin 

advijs  Pieter  Panis  om  de  Religie  onthallen.   p.  8:0 

(247)  hitft  Ie  Staten  aan  tot  den  Oorlog  met  den  Fri-.- 
cevan  Oranjen.  p.82i(248)  handelt  met  de  I 
duitfe  Colonellen  tegens  de  meininge  der  Staten.  1 

fchrijfc  uit  Mechelcn  aan  de  Staten  Generaal,  p.  8-. 

(240) « 
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(249)  veinft  en  handelt  onder  fchijn  van  medelijden 
bedriegelijk  met  de  Staten  en  fchrijft  aan  defelve. 
p.  825(150)  maakt  een  aanflag  met  de  Hoogduitfe 
tegen  de  Staten ,  en  tracht  fich  meefter  te  maken  van 
het  land.  p.  827(252)  fend  den  Heer  van  Grobben- 
donk  aan  de  Staten  om  alle  quaad  vermoeden  te  wee- 

ën doedt  haar  eenige  poin&en  voorftellen.  p.  827 ren 
(252)  ftelt  onder  voor  wendfel  van  deConinginnevan 
Navarre  te  geleiden  fijn  voorgenomene  aanflagen  te 
werk.  p.  828(252)  neemt  het  Kafteel  van  Namen  in 
en  opent  het  geene  hy  dus  lange  verborgen  hadde  ge- 

houden ,  fchrijft  aan  verfcheide  Perfonen  en  Steden. 

p.  83 1  (255)  antwoord  door  Rafiingem  en  Grobben- 
donk  op  het  verfoek  der  Staten  Generaal  en  doedt  haar 
eenige  poinéten  voorhouden,  fchrijft  aan  defelve.  b.  1 1. 

p-  835  (238)  isfeer  verftelt  over  de  verfekering  van  het 
Kafteel  van  Antwerpen  voor  de  Staten,  p  839  (262) 
doedt  aan  de  Staten  eenige  vremde  conditien  voordel- 

len, ibid.  fijne  handelinge  met  Efcovedo,  en  de  Paus 
wegens  het  Coninkrijk  van  Engeland,  p  841(163) 
houd  intelligentie  met  Guife.  ibid.  maakt  een  aanflag 
met  de  Hoogduitfe  tegens  de  Staten,  ibid.  verfekert 
fich  tegen  de  Staten ,  veinft ,  en  foekt  haar  in  flaap  te 
wiegen,  en  fchrijft  ten  dien  einde  aan  defelve.  p-857 

(257)  doedt  een  verklaringe  op  de  antwoord  derSta- 
taten.  p.  860  (277)  veinft  verder  en  maakt  annotatien 
op  de  verklaringe  der  Staten,  p.  862  (279)  neemt  feer 
qualijk  het  ontbieden  van  den  Prince  van  Oranjen  tot 
Bruffel.  p.  876  (288)  verfterkt  Namen  ,  vertrekt  van 
daar ,  reift  na  Luxemburg  en  antwoord  aan  de  Staten 

Generaal  by  millive.  ibid.  doedt  een  gefchrift  tot  Ant- 
werpen aanplakken  te  niet  doende  het  Placcaat  van  den 

Raad  van  State  tegens  de  Geünieerde  Spaanjaarden. 

p.  88 1  (292)  geeft  iets  uit  tegens  de  Juftificatie  van  de 
Staten  Generaal,  ibid.  ontfet  Roermonde.  p.  898  (303) 
neemt  feer  qualijk  het  verkiefen  van  Mathias  tot  Gou- 

verneur en  fchrijft  daar  over  aan  de  Staten  Generaal. 

p.  900  ( 305)  fend  aan  de  Coninginne  van  Engeland  en 
klaagt  aldaar  over  den  Prince  van  Oranjen;p.902  (307) 

tracht  op  alle  middelen  de  oneenigheid  tuflchen  Sta- 
ten, Steden  en  Perfonen  te  voeden,  p.  929.  kan  niet 

langer  veinfen  en  bejegent  den  AmbafTadeur  van  Enge- 
land bits.  b.  12.  p.93  (11)  geeft  een  Declaratie  uit, 

waarom  hy  den  Oorlog  tegen  de  Staten  Generaal  aan- 
neemt, (n)  komt  te  veld,  vervolgt  der  Staten  Leeger, 

en  flaat  het  felve  te Gemblours.  p.  934  (1 2 )  doed  meeft 

alle  de  gevangene  ophangen,  ibid.  vervolgt  fijne  victo- 
rie en  wint  veele  plaatfen.  ibid.  foekt  het  gemeene 

volk  door  alle  middelen  eenquaden  indruk  tegeeven 
tegens  de  Staten  Generaal  en  Prince  van  Oranjen.  p.944 
(20)  gebied  by  Placcaat  des  Conings  de  Generale  en 
particuliere  Staten  te  fcheiden.  p.  946  (22)  gaat  voort 
in  fijne  liften  en  brengt  een  muiterye  binnen  Maftricht 
tewege.  p.  950(25)  belegert  Philippeville  en  krijgt 
het  felve  met  accoort.  p.  951  fendt  Gedeputeerden  op 
den  Rijksdag  te  Worms ,  en  doedt  aldaar  fijne  veront- 
fchuldinge.  p.  960(32)  belooft  die  van  Campen  ont- 

fet. p.  967(36)  antwoord  aan  de  Ambafladeurs  van 
den  Keifer ,  Coning  van  Vrankrijk  en  Coninginne  van 
Engeland  opdevoorftellingevan  den  Vreede.  p.  980 
(46)  geeft  defelve  affcheid.  ibid.  ftelt  een  nieuwen 
Raad  ,  Hof  van  Juftitie  en  Leenen  van  Braband  in ,  tot 
Loven.  p.  987  (51)  befpringt  het  Leeger  der  Staten  by 
Rymenand ,  en  wordt  met  verlies  van  veel  volks  ge- 

dwongen te  vertrekken,  p.  987.  folliciteert  feer  by  den 
Coning  om  de  wederkomft  van  Efcovedo.  p.  988  (52) 
wordt  miftrooftig  en  fiet  geen  kans  om  iets  groots  meer 
uit  te  voeren,  p.  993(56)  wordt  fiek,  fterft,  en  met 
grootepompe  te  Namen  begraven,  p.  1005(65) 

Jan  Symonfe  Rol ,  krijgt  laft  om  het  Schip  van  Treflong 
aan  te  taften ,  doedt  het  felve  opeifchen  ,  krijgt  trots 

•     befcheid,  tafthet  aan,  wordt  afgeflagen  en  gedwon- 
gen te  wijken,  b.  6.  p.  365(264) 

Jan  Claafz  Spiegel  Kapitein  onder  den  Admiraal  den 
Keere  van  Lu  mei  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt 
voorden  Briel.  b.6,p.  365(265) 

Jan  Symonfz  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  Heerc 
van  Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  voor 
den  Briel  b.  6.  p.  365  (265) 

Jan  Abels  Kapitein  onder  den  Admirael  den  Heere  van 
Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  voor  den Briel»  b,  6p.  365(265) 

Jan  Pieterfz  Coppeftok ,  roeit  na  de  Vloot  van  de  Heere 
van  Lumei  leggende  voor  den  Briel,  vraagt  na  Kapitein 
Treflong,  wordt  by  den  Admirael  gebracht,  binnen 
den  Briel  gefonden ,  vertoont  het  Signet  van  Treflong, 
verricht  fijn  boodfchap  en  begroot  het  getal  der  Wa- 
ter-Geufen  meerder  dan  het  in  der  daad  was.  b.  6. 
p.  366(265) 

Jan  Arentfe  van  Alkmaar  folliciteert  eenige  uitgewekene 
van  Enkhuifen  door  laft  vanSonoy  om  wederom  daar 
na  toe  te  trekken,  diefulkstoeftaan,  mits  dateenen 
Hans  Colterman  met  haar  trekke.  b.6.  p.  372  (270) 
trekt  na  Norden,  beweegt  Colterman  daar  toe,  en  reift 
met  den  felven  na  Enkhuifen.  ibid. 

Jan  Vefterman  Burgermeefter  van  Enkhuifen  willende 
voor  den  Admiraal  Boshuifen  fpreeken ,  wordt  qualijk 
bejegent  en  nevens  den  felven  gevangen  op  de  Keet- 
Poort  gebracht ,  weder  los  gelaten ,  en  vertrekt ,  niet 
tegenftaande  fijne  gedane  beloften,  na  Amfterdam. b.  6.  p.  372 (276) 

Jan  Brouwer  kant  fich  dapperlijk  tegens  de  Burgermee- 
fteren  van  Enkhuifen ,  diegeallifteert  meteen  vaandel 

Knechten  een  toegerufte  Oorlogs-Boot  uit  wilden  hel- 
pen. b.6.  p.  373(27») 

Jan  Reinertfe Burgermeefter  tot  Enkhuifen  horendeden 
Tromflager  voor  den  Coning  roepen  is  wel  in  fijn 
fchik ,  maar  onderricht  zijnde  dat  hy  ook  voor  den 
Prince  van  Oranjen  riep,  is  daar  over  leer  verbaaft.  b.6 
p.  3  74  (2.71) 

Jan  Kift  wil  het  opflaan  van  de  Poort  tot  ter  Goude  be- 
letten ,  en  wordt  daar  over  gequetft.  b.6.  p.  378 

(275)      - 

Jan  Coenenfê  wordt  met  credentie  gefonden  na  Woerden 
om  te  handelen  wegens  de  overgifte  der  Stad  aan  den 
Prince  van  Oranjen.  b.  6.  p.  406  (296) 

Jan  van  Cuik  komt  teVliffingen,  voegt  hem  onder  de 
Burgerye ,  raad  haar  uit  de  mond  te  fpreeken ,  en  geen 
Spanjaarden  in  te  neemen ,  en  verfekert  dat  de  Prince 
van  Oranjen  met  een  hoop  volks  op  de  been  was  om 
haarteverloflen.b.  6.  p.  369(268)  rooit  die  van  Vlif» 
fingen  op  om  na  de  Heer  Anthonis  van  Bourgonjen 
niet  te  luifteren.  ibid.  fpieektdie  van  Vullingen  moedt 
in  om  het  aankomende  Spaans  Guarnilben  buiten  te 
houden  ,  geeft  aan  een  dronken  man  twee  daalders  om 
op  de  aankomende  Spaanfe  fcheepen  te  fchieten.  ibid. 
wordt  door  de  Wethouders  van  Vlifilngen  ontboden 
om  haar  te  raden  wat  fy  na  het  verdrijven  der  Spanjaar- 

den en  vangen  van  Pacieco  doen  zouden ;  raadt  haar 
om  alliftentie  van  den  Grave  van  der  Mark  te  verfoe- 
ken ,  reift  met  commiffie  daar  heenen ,  komt  tot  Dor- 

drecht ,  veerdigt  een  Bode  af  na  den  Prince  van  Oran- 
jen tot  Dillenburg.  b.6.  p. 369  (268)  komt  in  den 

Briel ,  levert  fijne  Brieven  over ,  geeft  de  ftaat  en  ge- 
legentheiH  van  Vlifiïngen  te  kennen ,  en  verfoekt  in 
tijd  van  nood  alliftentie.  ibid.  welke  toefegginge  ver- 

kregen hebbende,  fo  trekt  hy  wederom  na  Vullingen. 
p.  370  (268)  trekt  mef  eenig  volk  uit  Vullingen  na 
Campveere ,  laat  het  volk  buiten ,  gaat  by  de  Magi- 
ftraat  en  foekt  defelve  te  induceren  om  wegens  ilen 
Prince  van  Oranjen  Guarnifoen  in  te  neemen,  welk  hem 

geweigert  wordt.  b.  6.  p.  371  (269)  gaat  in  een  Her- 
berg, ontbiet  by  hem  Lijn  Thijenen  Koejevleis,  en 

induceert  defelve  om  de  andere  Viffers  op  temaken, 
dat  fy  Guarnifoen  in  nemen  zoude ,  welk  ly  doen,  en 
accorderen  met  hem  fulks  des  anderen  daags  tegens  wil 
der  Magiftraten  en  met  bewülinge  der  Burgeren  te 
doen. ibid.  komt  daar  met  volk  binnen,  ftelt  ordre, 
reift  na  Engeland ,  neemt  daar  volk  aan  en  brengt  het 
felve  tot  verfekeringe  binnen  Campveere.  ibid. 

Jan  Michielfe  trekt  met  Colterman  na  Noort-Holland  om 
hulpe  te  verfoeken  voor  die  van  Haarlem  die  hy  ver- 

krijgt. b.6.  p.  396(288)  wordt  door  Sonoy  aan  den 
Prince  van  Oranje  gefonden  om  hem  de  bevochtene 
vi&orie  in  Waterland  bekent  te  maken.  b.  7P.497  (17) 
communiceert  aan  den  Prince  van  Oranjen  den  aanflag 
van  Sonoy  om  Muiden  in  te  neemen.  b.  9.  p  677  (144) 
wordt  door  Sonoy  aan  de  Conicginne  van  Engeland 

en 



•  van  Personen  en  Saken. 
en  Lycefter  gefonden  om  defelve  te  verwittig  de lwangheden  waar  in  hy  fieh  bevond ,  door  het  tnifver trouwen  der  Staten,  b.  14..  >Pi8*(z6)  komt  wederom uit  Engeland,  ftrooitéenvalfch  gerucht  van  het  voor- 

nemen der  Engelfe  Oorlog-fchepen ,  fchrijft  aanSo- noy,  en  fendhem  met  eene  Copievan  den  Brief  van Lycelteraanhemgefchreven.  p.  108(44) 
Jan  Robert  trekt  met  Cpltermdn  na  Noort-Hólland  om hulpe  te  verfoeken  voor  die  van  Haarlem ,  die  hv  ver- 

krijgt, b.  6.  p.  396(188)  y 
JanApoftel,  met  noch  veertien  Priefters ,  worden  dooi- 

de foldaten  van  den  Prince  van  Oranjen  handen  en  voe- 
ten gebonden  en  in  het  water  geworpen.  b.6  p  40  z 
(291)  

r  1 

JanHannetnan  wordt  Rekenmeefter  Van  Holland.  b.6 
p.4i4(joi) 

Jan  van  Broekhoven  wordt  Rekenmeefter  van  Holland. 
b.6.p.  414  (301) 

Jan  Heymenfz  gefloten  buiten  het  Pardon  wordt  binnen 
Haarlem  omgebracht,  b.6.  p.  44  3  (315) 

Jan  van  Saanen  gefloten  uit  het  Pardon  wordt  binnen 
Haarlem  omgebracht,  b.  6.  p.  443  ( 3 15 ) 

Jan  van  den  Bolch  gefloten  buiten  het  Pardon,  wordt  bin- 
nenHaarlem  omgebracht,  b.  6.  p.  443  (315) 

Jan  Jacobfz  wordt  Raad  neffens  den  Prince  van  Oranjen 
om  op  alle  voorvallende  faken  tedifponerén.  b.ó.p^o 
(33°) 

Jan  Jeronimö  binnen  Alkmaar  gevangen ,  openbaart  alle 
degelegenthèid  van  het  Spaanfe  Leeger,  en  wordt  te- 
gens  gegeven  woord  opgehangen,  en  onder  wat  fchijn. 
.6.  p. 45 3  (333)  fijnfeldfame  voorftel  om  het  leven 

te  behouden,  ibid. 

Jan  Harink  klimt  op  het  Schip  van  Boflu  en  haalt  de  Vlag 
daar  af.  b.6.  p.  456(335) 

Jan  Petin  wordt  door  de  Spanjaarden  gevangen,  b.  6. 
p. 471  (348) 

Jan  de  Vos  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen  met  com- 
miffie  na  Antwerpen  gefonden  om  den  aanflag  op  het 
Kafteel  van  Antwerpen  te  helpen  beleiden.  b.  7.  p.48  3 
(8)  horende  dat  fijnen  aanflag  ontdekt  was,  ontkomt 
uit  Antwerpen.  ̂ .484(8)  vi&ualieert  boerden  in 
fpijt der vyanden.  ̂ 9.^678(145) 

Jan  Alonfo  prefenteert  aan  den  Prince  van  Oranjen ,  om 
voor  een  ftukgelds  het  Kafteel  van  Antwerpen  in  fijne 
handen  te  leveren,  b.  7.  p.  483  (7)  wordt  daar  over 
gevangen,  wredelijkgepijnigt  en  gequartiert.  p. 484 

.  (8) Jan  Hey  aanlegger  van  den  aanflag  om  ter  Goude  te  bren- 
gen onder  de  gelioorfaamheid  des  Conings.  b.  7.  p.484 

(8) 
JanVermaas  zijnde  van  den  aanflag  om  het  Kafteel  van 

Antwerpen  aan  den  Prince  van  Oranjen  te  leveren , 
wordt  daar  over  gevangen  ,  gepijnigt  en  gequartiert. 
b.  7.  p.  484  (8) 

Jan  Adriaanfz  de  Wilde  uitgeweken  uit  Leiden,  fchrijft 
aan  die  van  Leiden  uit  Haarlem ,  haar  radende  (ïch  op 
te  geven  en  met  den  Coning te  verfoenen.  b.  7.  p.505- 
M 

Jan  de  Huiter  fchrijft  aan  die  van  Leiden  haar  radende  tot 
overgifte.  b.  7.  p.  506(14) 

Jan  Wouterfe  van  Matenes  fchrijft  aan  die  van  Leiden 
haar  radende  tot  overgifte-  p.  506(14) 

Jan  van  Waflenaar  Commiflaris  over  de  victualie  in  de  be- 
legeringe  van  Leiden,  b.  7.  p.  5  5 1  ( 56) 

Jan  Jooften  een  van  de  gevangene  vagabonden  in  het 
Noorder-Quartier  word  fcherpelijlt  ondervraagt ,  wat 
hy  bekent,  en  wie  hy  bedraagt,  b.  8.  p.  614  (106) 

Tan  Keeflên  een  van  de  gevange  vagabonden  in  het  Noor- 
der-Quartier wordt  fcherpelijk  ondervraagt,  wat  hy 

bekent  en  wie  hy  bedraagt,  b.  8.  p.  614(106;  . 
Jan  Driemunt  een  van  de  gevangene  vagabonden  in  het 

Noorder-Quartier  wordt  fcherpelijk  ondervraagt,  wat 

hy  bekent,  wie  hy  bedraagt ,  wordt  ter  dood  veroor- 
deelt »   ontkent  ïn  fijn  fterven  alles.     b.  8,  p 

615 

(107) 
lo7 ) 

Jan  Jeroenfz  
befchuldigt  

als  medeplichtig  
aan  het  verraad 

in  het  Noorder-Quartier,  

wordt  daar  over  gevangen 
engepijnigt.  

b.  8^.630(110)  
wil  niet  uit  kracht  van 

de  Pacificatie  
ontflagen  

zijn  ,  maar  verfoekt  
recht. 

Zeeland!  p  639  ;,      aan  dC  S,atenvJnHo11^  er! JaDSne7°CdtgCftdt  ̂ tCommiiraris  in  en  over  * fakevan  de  gevang,,  k  het  Noordcr-Q^ne,  b  * 

JaSde,rCond°n  W°' t!t  C'ÜOr  **— öSLl  ...  de jdedesCon.nqs  gecommittee.t  tot  de  Gentle  Vrede- 

tot  Ceulen.  p.  51(103)  bbjlca  de qefcheidene  \>L dehandehngc  tot  Ceulen  ,  verlaat  de  liide  der  beate» Tn 
verfoenthchmetdenComng.  p.,08    ,1?         C"en Jan  de  Pennants  wordt  Sec,  eta. is  van  de  Gecommitteerde 

renrf' v^^T?11  aandc^de  desConi,^  to  de 
GentfeVredehancIcln.oe.  b.9.  p.  7,9/,74)    K 

1XS£!?AaaeF  dc  i5"eVCn  »  *>*«*  van  "of- land  aan  Amlerdam,  verfoekt  antwoord ,  wordt  bc- dreigt,  vertrekt,  b.io.p.  759(10,) 
Jan  de  Bedelen  tekent  eei  ft  de  Unie  tegens  de  Spanjaar- deuenaVfelveraanliangera,  b.  ,o.P.  76g(iIO) 
Jan  van  Leemput -brengt  te  weeg  dat  hetGcfchut  van Vredenburg  ,„  de  Stad  word  gebracht,  b.  ,0.  p.  H  x 

■    U33)  P Jan  van  Meerten  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  ce- committee.  torn  het  Gelchut  op  Vredenburg  te  invcV tanferen  en  ,n  de  Stad   te  brengen,    b.  10.  p.  802 

Jan  Quant  doedt  met  een  gemaakt  geroep  fchtiden  een 
yergadennge  der  Gereformeerde  te  Bolhein.b.  10  p  8i. 

(M7)  
r Jan  van  Naflauw  Gouverneur  van  Gelderland  foekt  met alle  middelen  de  Gereformeerde  Religie  in  Gelderland 

te  vorderen,  b  n.  p  99ï.  neemt  het  werk  van  de  Unie 
by  der  hand.  b.  13.  p.  ,7(7g)  doedtten  dien  einde  uit 
naam  van  den  Prince  van  Oranjen  in  de  Vergaderir.se 
van  de  Staten  van  Holland  en  Zeeland  een  propofitiè 
p.  1 8(78)  is  feer  forgvuldig  om  hetQuartier  van  Gelder- 
Jand  weke  bewaren.p.95  ( ,  34)fie,Johan  vanNaffauw. 

Jan  Vifcn  wordt  fonder  forme  van  Proces  door  die  van Gent  opgehangen,  b.  M-p.  6(70) 
JanvanKeflel  Secretaris  der  Generale  Staten  opdeVre- dehandelinge  tot  Ceulen.  b.  13.  p.  5 1(103) 
Jan  Funk  Gedeputeerde  van  den  Coning  van  Spanjcn 

op   de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.    b.  11.  p.  c. 

.  («o,)  '    F    ' JanCarpreau  wordt  door  den  Eerts-HertogalsCommif- 
faris  binnen  Mechelen  gefonden  om  de  Stad  tegensde 
praktijken  van  Parma  te  verfekeren ,  maar  recht  niet uit.  b.  1  j.  p.  76(110) 

Jan  Symonfze  openbaart  aan  den  Prince  van  Oranjen  den 
aanflag  van  la  Motte  om  den  Briel  in  te  neemen.  b.  1 4. p.  137(164) 

Jan  Janfle  ftilt  de  beroerte  tot  Campen  tuflehen  dc  Catho- 
lijkeen  Gereformeerde,  b.  14.  p.  141  (167) 

Jan  van  Oldenbarnevelt  worde  door  de  Staten  van  Hol- 
land en  Zeeland  gecommitteert  om  met  den  Prince  van 

Oranjen  te  handelen  en  hem  de  Souverainiteit  op  te 
diagen.  b.  ïf.  p.  181  (197)  en  na  Engeland  gefonden 
Om  de  Souverainiteir  dei  Landen  de  Coninginneaan  te 
bieden,  b.  zo.  p.  6^5(63)  Advocaat  van  den  Lar.de 
van  Holland,  p. 647(71)  ftelt  voorin  de  Staten  van 
Holland  om  het  Gouvernement  van  Holland  aan  Mau- 

ritius op  te  dragen  voorde  fcomfte  van  Lycefter.  p.  66  j 
(85)  weigert  het  Advocaatfchap  van  Hollaidaante 
nemen,  laat  fich  overreden,  reemt  het  aan  en  doed 
den  Eed.  b.  ai.  p.  701(17)  wordt  by  Lycefter  tot  Ui- 

trecht ontboden ,  ga3t  niet  door  exprefle  oidrevande 
Staten,  p.749  (51)  foekt  van  fijnen  dienft  ontflagen 
te  zijn  en  waarom,  b.  n.  p.  966(81.)  fteltordreopde 
beroerte  binnen  Hoorn.  b.  15. p.  10(8)  dientdenSta- 
ten  de  komfteder  Durtfc  Ruiteren  aan ,  en  verfoekt  dat 
het  geld  tot  der  felver  betalinge  mochte  opgebracht 
worden,  p.  19(20)  vertrekt  uit  den  Haag  en  ontkomt 
fo  den  toeleg  van  Lycefter  op  ii|n  perfoon.  p.  51  (34) 
fegt  aan  Sonoy  wegens  Holland  fijnen  dienft  op.  b.  14 . 
p.  z8o  (95)  komt  binnen  Bergen  op  Soom,  klaagt  over V  de 
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de  moetwil  van  hetGuarnifoen  van  Geertruidenberg  .  Jan  Claafz  Wordt  tot  Stavoren  om  muiterye  gehangen 
aan  Willugby ,  en  raakt  daar  over  met  den  felven  in 

groote  woorden.  b.25.  p.  341(22)  geeft  fijn  advjjs 
aangaande  het  recht  van  het  verfetten  van  de  Wet  tot 
Uitrecht  en  in  Holland,  en  in  Zeland.  b.2óp-478  (55) 

wendt  groote  vlijt  aan  om  de  Gouvernementen  van 
Hollanden  Uitrecht  te  vereenigen,  en  brengt  het  te 
wee"'-  b.  27.  p.  510(14)  fpreektmet  fijn  Excellentie 
Maurits  over  den  aanilag  op  het  Kafteel  van  Breda ,  en 
recommandeert  tot  uitvoeringe  van  defelve  de  Heer 

Heraugiere.  p.  522(22)  krijgt  communicatie  van  den 
aanflag  op  Breda ,  fielt  den  Heer  Heraugiere  voorom 

defelve  uit  te  voeren,  p.  522  (22)  fielt  ordre  totvic- 
tualieringe  der  Stad  na  de  inneminge ,  wordt  voor  fijne 
moeite  bedankt  en  treffelijk  begiftigt,    p.  526  (24) 

wordt  verwittigt  van  de  gelegentheid  der  vyanden  in 
de  Gelderfe  Quartieren.  p.  53 1  ( 27)  krijgt  kondfehap 
van  de  vergaderinge  tot  Frankfort ,  en  het  geene  aldaar 
verhandelt  was.  b.  28.  p.  543  (n)  wordt  gecommit- 
teert  tot  de  refumptie  van  een  voorgaande ,  en  het  con- 

cipiëren van  een  nieuwe  Kerkenordeninge.    p.  556 
(21)  met  een  groote  fiekte  bevangen,   p.  580(41) 
veribekt  van  fijnen  dienll  ontflagen  te  zijn ,  wordt 

geweigert ,  krijgt  vermeerderinge  van  traftement ,  en 
een  nieuwe  adte.  b.  29.  p.  603  (2)  komt  in  het  Leger 
voor  Geertruidenberg ,  befichtigt  alles  en  vertrekt  we- 

derom, b.  30.  p. 693  (17)  isvanadvijsdatmenhetver- 
fchil  in  de  Kerke  tot  Uitrecht  niet  op  de  gewonelijke 
Politie  dag  zoude  brengen,  b.  30.  p.  739  tyo)  trekt 
in  het  Leeger  van  Maurits  om  met  den  felven  verfchei- 
dene  faken  te  communiceren,  b.  3 1.  p.  807  (24)  en  te 
beraadflagen  op  het  Beleg  van  Groeningen, ibid.  Word 
door  de  Staten  van  Holland  aan  die  van  Zeeland  gefon- 

den, om  te  verfoeken dat  fy  haar,  in  het  ftuk  van  de 
Mimte,  met  de  andere  Provintien  wilden  conforme- 

ren, en  over  andere  faken.  b.  33.  p.  168(6)  komt  by 
Maurits  en  fpreekt  hem  om  eenige  Waartgelders  te 

lichten,  p.  218  (44)  krijgt  fchrijvens  van' de  Conin- 
ginne  van  Engeland,  b.  34-p.  331  (28)  wordt  doofde 
Staten  aan  den  Coning  van  Vrankrijk  gefonden  We- 

gens de  geruchten  der  Vredehandelinge  tuffchen  Span- 
jen  en  Vrankrijk.  b.  35.  p.  413  (4)  fijne  verrichtinge.  | 
0.415....  (6....)  enmet  credentie  aan  fijn  Excellentie 
ïvlaurits  binnen  Bommel,  en  waartoe,    b.  36.  p.  537 

(15)  krijgt  fchrijven3  van  Jan  van  Santen,  p.  545(23) 
en  van  de  Generaals  van  de  Munt.  p.  547  (26)  en  van 
fijn  Excellentie  Maurits,  ibid.  en  van  Jan  van  Naflauw. 
p.  548    wederom  van  fijn  Excellentie,  p.  552(3o)en 
van  Anthonis  Duik.  p.555  (33)  en  van  fijn  Excellentie. 

p.557  ( 34)en  van  Caron.p:56o  36)  nochmaaal  van  den 
felven.p.564(39)  komt  meteen  groote  fomme  gelds  in 
het  Leeger  voor  S.  Andries.  b.  37.  p.  613  (13)  krijgt 
fchrijvens  uit  Oftende  van  Edmond.  p.  6 1 6  (25)  komt 
ra  de  gedane  flag  in  Vlaanderen  in  gefprek  met  fijn 
Excellentie  Maurits.  p.  655  (43)  fpreekt  door  ordre 
der-Staten  met  den  Admirant  waarover,  p.  672  (56) 
krijgt  fchrijvens  uit  Oftende  wegens  de  fchade  ge- 
fchiedtdoor  het  hooge  water.  p.  684(64) 

Jan  ViiTcher  wordt  door  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 
land gecommitteert  om  met  den  Prince  van  Oranjen  te 

handelen,  en  aan  hem  de  Souverainiteit  op  te  dragen. 
b.i5.p.i8i(i97) 

Jan  Baptifa  Taxis  krijgt  Winfum  met  accoord-b.i6.p.  272 

(32)  fie  Taxis. 
Jan  Jaurengy  fchiet  den  Prince  van  Oranjen  door  fijn 

hooft.  b.  17.  p.  312  (15) 

Jan  Bets  wordt  Raads-Heer  in  den  Hogen-Raad  in  Hol- 
land opgerecht.  b.  17.  p.  330(29) 

Jan  van  Banchen  wordt  Raads-Heer  in  den  Hogen-Raad 
in  Holland  opgerecht.  b.  17.  p.  330  (29) 

Jan  Pettijn  wordt  door  den  Burg-Grave  van  Gent  in  koe- 
lenbloede doorfteken.  b.  19^-468(14) 

Jan  Henrikfe  tracht  Kampen  in  brand  te  fteken,word  ont- 
dekt, gevangen,  geworgt  en  verbrant.  b«  19^.498  (34) 

Jan  van  BosbeKe  Cipier  tot  Middelburg,  accordeert  met 
Trefiong  om  hen  uit  de  gevangenifiè  te  laten ,  maar  be- 

driegt hem.  b.  20.  p.  576  ( 17) 
Jan  de  Grave  wordt  uit  Vlaanderen  gebannen  om  dathy 

in  eenigen  tijd  niet  te  Biechte  was  geweeft.,  b,io.p.627 

(57)  
' 

b.2i.p.7i9(29) 

Jan  Haren  Walfch  Predicant  valt  af  van  de  Religie ,  wordt 
Paaps,  krijgt  een  inkeer ,  begeeft  hem  wederom  tot 
de  Kerke,  en  toont  groot  berouw  van  fijn  mifdrijf. b.  21.  p.  849(120) 

Jan  van  Wijnbergen  fchrijft  aan  de  Staten  van  Gelderland, 
en  beweert  het  geene  by  hem  met  de  andere  Staten  ge- 

daan is  in  het  fchrijven  aan  Lycefter.    b.  27.  p.  960 (77)      . 

Jan  Pekel  gevangen  voor  Heufden,  gebruikt  een  vrye 
taal  aan  de  Tafel  van  Manfveld.  b.  26.  p.  478  (55) 

Jan  Baptifta  Pelegrin  wil  een  Schip  reclameren  door  de 
Nederlandeis  aangehaalt,  en  ver  werft  daar  toevoor- 
fchrijvens  van  den  Coning  van  Polen.   b.  27.  p.  joi 

(8) 

Jan  Groenewegen  leidt  groote  fchade  door  een  ftorm , 
wordt  gedwongen  te  breeken,  en  vlucht  inSpanjen. 
b.  30.  p.  776  (78) 

Jan  ten  Boer  wordt  door  die  van  Groeningen  uitgefon- 
den  om  de  gelegentheid  van  het  Leeger  van  Maurits  te 
verneemen.  b  31.  p.  807(24)  komt  wederom  uit.de 
Stad  en  dient  Gin  Excellentie  aan  dat  fy  voornemens 
waren  te  accorderen,  p.  808  (25)  komt  in  de  Stad., 
is  in  groot  gevaar,  en  vertrekt  fich.ibid.  komtnoch« 
maals  uit  de  Stad  en  verfekert  fijn  Excellentie  datfy 
voornemens  waren  te  accorderen.  •  p-  8  3  2  143 ,) 

Jan  Alvares  de  Soto  Major ,  wordt  door  de  Ruiters  van 
Warmelo  gevangen,  b.  3 1.  p.  799  ( 18) 

Jan  van  Galen  wordt  door  die  van  Groeningen  gecom- 
mitteert om  met  Maurits  te  accorderen,  b.  31.  p.  831 

(4?) Jan  Lubbertfz  wordt  door  die  van  Groeningen  gecom- 
mitteert ommet  Maurits  te  accorderen,  b.  ji.p.  831 

Jan  Huigen  van  Linfchoten  Commis  op  de  eerfte  tocht 
om  de  Vaart  na  China  door  het  Noorden  te  foeken. 

b.  31.  p.867  (69)  en  op  de  tweede,     b.  32.  p.  23 (16) 

Jan  Gerbrantfe  toont  aan  de  Admiraliteit  van  Amfterdam 
de  onmogelijkheid  om  het  in  en  uitkomen  der  Duinker- 

kers te  beletten  ,  en  flaat  middelen  voor  om  fulks  beter 
te  konnen  doen.  b.  3i.p.38i  (80)  Vice- Admiraal  van 
de  Schepen  der  Staten  op  den  tocht  der  Engelfe  tegens 
'Spanjen.  b.  33.  p.  232(58) 

JanChafielquetft  Henric  de  Vierde,  wordt  gevangen, 
gepijnigt,  komt  tot  bekentenifle ,  wordt  veroordeelt 
en  ter  dood  gebracht,  b.  3 1 .  p.  89 1  ( 88) 

Jan  Jacobfe  Schelünger,  Schipper  op  de  eerfte  tocht  der 
Hollanders  na  Ooft-Indien.  b.  32^.22(15) 

Jan  Janfz  Meulenaar  Schipper  op  de  eerfte  tocht  der  Hol- 
landers na  Ooft-Indien.  b-  32.  p.  22(15) 

JanDignums  Schipper  op  de  eerfte  tocht  der  Hollanders 
na  Ooft-Indien.  b.  32.  p.  22  (15) 

Jan  Cornelifz  Rijp  Commis  op  de  tweede  tocht  na  Indien 
doorde  Waygats.  b.  32.  p.  23  (16) 

Jan  Baptifla  Taflis  fchrijft  aan  den  Coning  vanSpanjen, 
de  Brief  wordt  geintercipieert ,  en  uit  defelve  genoeg- 
faam  gefien  het  bedrog  der  Spanjaarden  in  het  hande- len van  Vreede.  b.  32.  p.  123  (99) 

Jan  Huwki  ws  loopt  uit  Engeland  om  de  Indife  Vloot  der 
Spanjaarden  te  ontmoeten?  b.  32.  p.  144(116) 

Jan  Piron  wordt  gefchoten  binnen  Huift.   b.  33.  p.  2i8 (44) 

Jan  de  Wit  wordt  door  de  Officiers  binnen  Huift  aan  fijn 
Excellentie  Maurits  gefonden  om  den  nood  der  Stad 
aan  den  felven  bekent  te  maken.  b.  33.  p.  221  (46) 
maakt  het  volk  binnen  de  Stad  flaaubertig.   p.  223 

(47) 
Jan  Cornelifz  Rijp,  Schipper  op  de  derde  tocht  om  de 

Vaart  na  Indien  door  het  Noorden  te  foeken.  b.  34. 

P-  337(33)  fijn  wedervaren  op  defelve.  ibid.... 
Jan  de  Gufman  blijft  in  een  uitval  te  Amiens.b.  34.  p.381 

(64) 

Jan  Verhee  neemt  wegens  die  van  Holland  fittinge  inde 
Admiraliteit  van  Zeeland,  b.  34.  p.  392  (72) 

Jan  van  Hetteren  Ontfanger  van  de  contributien  van  de 
Veluwfe  Dorpen  voor  den  Admirant  van  Arragon , 
fchrijft  aan  de  Schouten  der  felver.  b.  35.  p.  495  (58) 

Jan 



van  Pcrfonen  en  Sakcn 

Jan  van  Santen  fchiïjft  aan  Oldenbarnevelt  en  waar  over b.  36.  p.  544(13) 
Jan  Jacobfe  wordt  door  het  Hof  van  Vriefland  onder 

vraagt  over  eenige  Articulen  door  hem  geleert    en  uit Vriefland  gebannen,  b.  37.  p.  617  (16) 
Jan  Hayen  wordt  door  de  Statile  gevangen  in  de  Aa*  van 

Vlaanderen,  b.  37.  p.  655(42)  ö 
•Jacob  Gauria  heeft  een  toeleg  op  het  leven  van  den  Co- 

ring  Jacob  van  Schotland  ,  {telt  defelve  in  het  werk , 
■  fneuvelt  felve  in  de  uitvoeringe'.  b.  37.  0.662  .' 
(48....)  b  *'    v 

■  Janne  Droge  wordt  uit  Vlaanderen  gebannen  om  dat  fy .     in  eenige  tijd  niet  te  Biechte  was  geweeft.  b.  zo.p.6z7 
(ï7> 

Jaques  van  Myegen  biedt  fijndienft  aan  den  Prince  van 
Oranjen ,  en  verfoekt  commillie  om  volk  te  mogen  ver- 

gaderen in  Vlaanderen,  b.  5.  p.  333  (241) 
Jaques  Hennebaart  gelegen  hebbende  binnen  Alkmaar, 

wordt  befchuldigt  van  wandevoir ,  ter  dood  geeifcht , 
verantwoord  fich  en  wordt  ontfchuldig  verklaart,  b.6. 
P-457(m) 

}aques  Tafin  wordt  door  ordre  van  den  Prince  van  Oran- 
jen na  Engeland  gefunden ,  om  het  mifverftand  tuf- 

fchen  de  Engelfe  en  Zeeuwen  voor  de  tweedemaal 

ontftaan  weg  te  nemen ,  't  geen  hy  te  weeg  brengt,  b.9. p.  602  (154) 

Jaques  Stalpert  van  der  Wiele  licht  geld  in  Noord-Hol- 
land voor  Boflu,  om  de  Soldaten  uit  Haarlem  en 

Schoonhoven  te  doen  vertrekken,  b.  10.  p.  778  (116) 
Jaques  Tajaert  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  Anjou 
■  gefonden  om  hem  de  Landen  op  fekere  conditien  op  te 
dragen,  b.  1  j.p.  214(220) 

Jaques  Tutelaar  brengt  te  weeg  dat  Oftende  fich  voor  de 
Staten  verklaart,  b.  18.  p.  42.1  (47) 

Jaques  van  der  Elft  wordt  gecommitteert  om  de  Schepen 
tot  Sluis  voor  Don  Antonio  opgebracht  na  Walcheren 
te  brengen,  b.  20.  p.  5  59  (4) 

Jaques  de  Pottere  doed  Pauhis  Buis  uit  laft  van  Lycefter 

verfekerenenftriktelijk bewaren.'  b.  21.  p.  725  (34) 
Jaques  Bellechiere  wordt  door  Lycettergeftelt  tot  Com- 

miflarisbrnhetverfchil  tot  Uicrecht  over  hetcafieren 

van  het  eerfie  Lid  der  Staten  by  te  leggen,  b.  22.  p.867 
(«0 

jaques  van  Huift  fchrijft  aan  de  Belegerde  binnen  Sluis. 
b.  23. p.  6(4) 

Jaques  Criftal  tracht  met  gevaar  van  fijn  leven  de  Solda- 
ten binnen  Medenblik  te  brengen  tot  accoord.  b.  24. 

p.  131(60) 
Jaques  Carondelet  wordt  door  den  Biflchop  van  Luik 

aanGoning  Henric  de  Vierde  gefonden  om  te  klagen 
over  het  verbreken  der  Neutraliteit  door  de  Staten. 

b.  31.  p.  10(6) 

Jaques  Wefenbeek,  fie  Wefenbeek. 
Jaques  de  la  Torre,  fie  la  Torre. 
Jafper  Lievenfè  van  Hooglande,  Raad  in  Holland ,  wordt 

geftelttot  uitvoerder  van  de  Placcaten  tegens  de  Ket- 
teren, b.  i.p.6(5) 

Jafper  van  Colligny  komt  te  BrufTel  om  den  Eed  wegens 
hetbeftant  van  des  Conings  van  Vrankrijks  wegen  af  te 
nemen.  b.  1  -p.  1  5  ( 1  ï  )  breekt  het  beftand,  en  maakt  een 

aanflag  opDouay,  dan  te  vergeefs,  p.  15  (n)  wordt 
met  fijn  gantfche  heirkracht  door  de  Spaanfe  by 
S.  Quintin  geflagen.  p.  16(15) 

Jafper  van  Vosbergen  wordt  door  de  Staten  van  Holland 

en  Zeeland  gecommitteert  om  met  den  Prince  van  O- 
ranjen  te  handelen ,  en  aan  hem  deSouverainiteit.  b.i  5. 

p.  181  (197)  en  door  de  Staten  Generaal  aan  Anjou  ge- 
fonden ,  om  hem  de  Landen  op  fekere  conditien  op  te 

dragen,  p.  214  (220) 

Jafper  van  Poelgeeft  wordt  gemaakt  Overfte  over  de 

Waartgelders  en  krijgt  fijne  commifTie.  b.2  2.p.  881. 

Jean  Sariier  wordt  van  de  Walfe  Gereformeerde  Kerke 

tot  Antwerpen  gedeputeert ,  om  met  den  Prince  van 

Oranjen  middelen  te  beramen  tot  fiillinge  der  beroer- te, enz.  b.  2.  p.  98(69) 

lean  d'Arrada  onderfoekt  de  Dieptens  van  Zeeland  , 

wordt  ontdekt,  verfekert  echter  de  Groot  Comman
- 

deur dat  defelve  wel  over  te  komen  waren,  b  8.  p.  6^9 
(124) 

J,S53pjStó 
helpt  de(dve  pL.!ukkj;    |lvocrcn        f 

J Tnnn8ICr  "Tktd°ln  "«a«R"«c  ui  geku  en  tot  den aanflag  op  het  Kafteel  van  fireda.  0**7/1  .    ) heptdclclve  gelukkig  volvoeren.  0.tJ(5i 

JelgervanFeytfmawo.dtd^dc  -3rd gefonden  om  de  Som  euiniteit  de 
ningmne  op  te  dragen,  b  io.p.6„(6i) 

JelkeSybes  wordt  Raad  in  het  nieuwe  opgerechfe  Oblie- gieter  Admiraliteit,  h.  S>.  p.^fti) 
Jelmer,  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  HeerêvanLa- mei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland ,  ei)  komt  ̂ oor « 

Bnel.  b.6.p.  365(265) 

Jembelli  doedt  een  vounlagom  Antwerpen  van  Koren 
teyerfien,  maakt  goed  Soutmt  Keulen,   b.  ,  ,  p.  . 36    ruïneert   de  Biugge  van  Parma.    b 

Jenlis  gefonden  tot  ontfet  van  Hei  gen  veracht  de .  :    : Grave  Lodewijk ,  trekt  voort,  fend  < 
uit,  wordt  aangetafl  door  dé  Spanjaarden ,  geflafl 
en  lijn  volk  wredelijk  yermóbrr.  b.  6.  p 
wordt  gevangen  en  op  het  Kafteel  van  Ai  twei ;  - bracht,  en  na  eenigen  tijd  dood  inöjqcgcvai 
gevonden,  ibid. 

Jennin  de  la  Ryve  Secretaris  van  Rotterdam  veradver- 
teertdenHeer  vanSwieten,  dat  de  Stad  van  de  Span- jaarden verlaten  was.  b.  6.  p.  305  (288) 

Jeremias  Baftingius  trekt  feker  Extrad  uit  de  Synodale 
Schrirten,  vervattende  de  Arti«ulen  yari  '  din- ge  tegens  Cornelis  Wiggertfe,  en  levert  het  leb  e  aan 
de  Staten.  b-32.p.63  (4ÜJ  fijne  verdere  handelir^e  in 
diefaak.  ibid.... 

Jeronimó  Roda  wordt  binnen  Bruflèl  door  de  Burgers 
als  half  gevangen  gehouden,    b.  9.   p.  704  (163) 
trekt  het  Gouvernement  Generaal  aan  fich,  doedc 
des  Conings  Segel  na  conterfeiten  ,  fchrijft  aan  de 
Wethouders  van  Antwerpen  ,  en  belalt  defelve  al- 

le faken  die  zouden  mogen  voorvallen  aan  hem  te 
brengen.  p.7iz(i69)  geeft  commillie aan eenen Cat- 
ton  om  te  zijn  Gouverneur  Generaal,  ibid.   fchrijft  \ 
den  Coning  als  een  groote  victorie  den  handel  i 
Spanjaarden  binnen  Antwerpen,  p.  - 37  (1S9)  wilde 
namen  der  gequetfle  binhén  Antwerpen  1 
vooflen  overgelevert  hebben,  p- 738 (19?  een 
mandement  publiceren  tegens  het  overtrekken  der 

Burgeren,  ibid. 
Jeronimó  Dentice  gevangen  in  den  flag  by  Turnhout, ontkomt,  -b  34.  p.  304  ( 8 ) 

Jeronimus  Tferarts  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen 
om  verfcheidene  faken  na  Engeïai  .    b.  5. 
p.  290  ( 208 )  komt  binnen  Vullingen  met  commillie  van 
Graaf  Lodewijk ,  om  Gouverneur  te  zijn  over  geh 
Walcheren,  b.6.  p.  370  (269)  trekt  meteenig  volk 
uit  V  lillingen  na  Campveere,  laat  het  volk  buiten,  gaat 

by  de  Magiflraat  en  foekt  defelve  te  induceren  om  we- 
gens den  Prince  van  Oranjen  Guarnifoen  in  te  necmen  , 

welk  hem  geweigert  wordt.  p.  371  (269)  doorlleekt 
twee  Beeldeitormers  binnen  der  Veere,  waar  over 

groote  moeite  ontflaat,  en  hy  geweldig  in  den  haat  der 
Soldaten  raakt.  p.  393(286)  een  tocht  in  Vlaanderen 
gedaan  hebbende,  vind  geraden  om  in  geen  ongemak 
te  geraken,  wederom  te  vertrekken,  ibid.  heefteen 
aanflag  op  der  Goes ,  maar  miflukt ,  trekt  weder  te  rug- 
ge  ,  en  waarom,  wordt  door  die  van  V  lillingen  buiten 
gefloten,  maar  naderhand  wederom  ingelaten,  p.  39+ 

(287)  dapper  befchuldigt.  ibid.  verantwoord  fich  in 
het  openbaar,  ibid.  wordt  gequetfl  in  den  toeleg  van 
het  ontfet  van  Haarlem ,  en  ontkomt  te  naauwer  i  oor . 

p.  439 (3 22)  wordt  Gouverneur  binr.en  Geertruiden- 

berg.  p-457(}37)      ' 
Jeronimus  Mol ,  Colonel  van  de  muitinererdeCathoIijk* 

binnen  Brugge ,  vluchten  wordt  gevangen,  b.ij.p. 
(120) 

Jeronimus  Koman  komt  onder  fchijn  van  wat  anders,  ;p 

de» 
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den  Haag,  om  van  Vreedéte  fpreken  ,  b.  31.  p. 810 
(17)  doedt  een  propofitie  in  de  Staten  Generaal.p.8 11 
( 18)  wordt  op  de  Voorpoorte  van  den  Haag  gebracht 
om  de  confeflie  van  Michiel  Renichon  te  hooren.  p.8 1 5 

(3°) 
Jefuiten  worden  uit  Antwerpen  geleidt,  b.  n.p.g^(i7) 

hoe  te  werk  gaan  om  iemant  te  bewegen  tot  het  om- 
brengen van  Coningen  èn  Princen.  b.  z8.  p.  594  (yi) 

worden  uit  Vrankrijk  gebannen  en  waarom,  b.  3 1 . 

p.  891  (88)  geven  twee  Boekjens uit  tegens  defenten- 
tie van  Pieter  Panne.  b.  35- p- 45 f  (17) 

Imbife  ftemt  toe  in  hét  ombrengen  vanHefielsen  Vifch. 
b.  13.  p.6(7o)  verfet  de  Wet  tot  Gent  buitens  tijds , 
en  geeft  de  reden  daar  van  in  Druk  uit.  p.  84  (n6) 
vertrekt  uit  Gent.  p.86  ( 1 2  7 )  komt  wederom  tot  Gent, 
wordt  Voorfchepen ,  enfet  fijne  partijen  uit  de  Rege- 
finge.  b.  18.  p. 407  (37)  heefteen  aanflagom  Denre- 
monde  aan  Montigny  over  te  geven ,  maar  miflukt. 

p.  410  (4,6)  wordt  gevangen,  ibid.  verwefen  en  ont- 
haal, b.  19^.469(15) 

Impoftopbet  dragen  vaa  Goude,  enz.  klederen  wordt 
opgeftelt  door  de  Staten  van  Holland,  b.  33.  p.  26 

(76) 
Impoften binnen  Groeningen  Worden  in  train  gebracht  op 

defelve  voet  als  in  Holland,  b.  37^:606(7) 
Ingefetene  van  Nederland  geruft  op  de  opfchorfinge  der 

Pïaccaten»  hoewel  niet  tonder  acliterdenken  over  de 

hardigheid  der  modera'tie.  b.  2.  p.  60(43)  van  Hol- land moeten  een  Eed  doen  van  den  Coning  onder  den 
Heer  Piïnce  van  Oran  jen  te  zullen  getrouw  zijn ,  enz. 

b.  6.p.  391  (184)  hebben  groot  medelijden  met  die 
van  Haarlem ,  en  prefenteren  haar  lijf  en  leven  te  wa- 

gen tot  het  ontfet.  p.  439  (321) 
Inlegeringe  der  Spanjaarden  binnen  Uitrecht  gefehiet 

met  groote  moeite  en  moetwil.  b.  {.  p.  349(252) 
d'Inchy  (Baron  van)  handelt  met  la  Ferte  om  incasvan 

nood  volk  van  Anjou  in  te  neemen ,  en  verwittigt  fulks 
aan  den  Staten,  b.  14.  p.i  59  (180)  neemt  volk  in.  p.  160 
(180) 

Inneminge  van  het  Kafteel  van  Namen  door  Don  Jan 
maakt  groote  ontftelteniflen.  b.  10. p.  832  f256)  van 
de  Stad  en  het  Kafteel  van  Breda  verwekt  groote  blijd- 
fcbap  in  Nederland,  b.  27.  p.  526(24) 

InnocentioMalvafchrijftaan  den  Poft-Meefter  van  den 
Coning  van  Vrankrijk ,  maar  de  Brief  wordt  onder- 
fchept.  b.  31.P.  863  (67) 

Inquifiteurs  vervolgen  en  doden  veel  volks  om  de  Religie, 
in  Vlaanderen?  Holland,  enz.  b.  1 .  p.  1 4  ( 1  o)  zijn  door 
de  vergaderinge  der  Edelen  in  groote  benautheid.  b.  2. 
p.  60(43)  geeven  groot  geldtot  den  tocht  van  den 
Coning  van  Spanjen  na  de  Nederlanden ,  als  tot  eenen 
heiligen  Krijg.  b-4-p.  180(127) 

Inquifiteurs  (wereltlijke)  opfommigeplaatfeningeftelt, 
die  jammerlijke  vervolging  aanrechten,    b.  1.  p.  51 

(36) 
Inquifitie  by  Placcaat  gegeven  te  Brufièl  door  Keifer  Ca - 

rel  de  Vijfde  in  het  jaar  15  50  den  29  April.  b.  i.p.13 
( 1  o)  foekt  men  door  de  geeftelijke  in  te  voeren  ,  en  de 
bloedige  Plaecaten  door  de  Wereltlijke  uit  te  voeren. 
b.  1.  p- 13  (10)  wordt  in  verfcheidene  Provintien  en 
Steden  na  de  oude  maniere  verkondigt;  ibid.  baart  in 
de  Nederlanden  groote  vreefe,opfpraak,morringe,enz. 
ibid.  in  Vlaanderen  allengskens  ingekropen,  p.  40 

(28)  wordt  met  alle  fijne  omftandigheden  befchreven. 

b.  }.p.  113— 119  (80—84) 
Inval  van  de  Grave  van  Valkenftein  in  Weftpbalen  wordt 

qualijk  genomen  van  de  Staten,  b.  28.  p.  549(1 6) 
Invoeringe  der  nieuwe  Biftchoppen  in  Vrieflaud  ten  tijde 

van  de  Gouvernante ,  wilnietdoor;  b.  5.  p.  260  (187) 
wat  daar  over  is  te  doen  geweeft.  b-5-p.26 1-263  {*%!' 
190)  van  de  Nieuwe  Stijl  verwekt  vceltwift.  b.  16. 
P-  337(34) 

Joachim  Panfer  krijgt  beftellinge  van  die  van  Groeningen 
om  een  Vaandel  Soldaten  te  lichten ,  welk  Vaandel  ge- 

licht zijnde  >  aanftonts  wordt  geflagen.  b.  4.  p.  236 
(168) 

Joachim  Adminiftrator  van  Maagdenburg  wordt  Keür- 
vorft  van  Brandenburg,  b.  35^.432(10) 

Joan  BiancoElefto  der  Gemuitineerde  Spanjaarden  word 

in  het  beklimmen  van  Uitrecht  gedoodt  b.  7.  p.  584 (79) 

Joan  de  Petain  fend  aan  den  Prince  van  Oranjen  de»  Brief 
door  den  Heer  van  Lynes  aan  het  Guarnifoen  van  Vil- 

voorden gefchreven ,  om  het  felve  te  bewegen  tot  af- 
fweeringe der  Staren,  b.  1 3.  p.  88(118) 

Joanni  Gambaloiti  wordt  door  de  Statife  gevangen  in  de 
flag  van  Vlaanderen;  b.  37.  p. 65  3  (41) 

Jochem  Ubbena  Burgermeefter  van  Groeningen  wordt 
gecommitteert  tot  aüiüentie  van  den  Commifiaris 
Quarre,  omdefchuldige  aandetroublentedoen  van- 

gen, executeren,  enz.  b.  f.p.i6)i(i93)  teGroeningen 
verfekert  en  waar  over.  b.  3  3.  p.  1 86  ( 1 9) 

Johan  Poncio  de  Leon  wordt  te  bevilien'om  de  Religie verbrand,  b.i.p.  22(16) 

Joan  van  Renette  wegens  die  van  Uitrecht  gecommitteerd 
om  met  de  Gereformeerde  te  handelen,  b.  t.^.91  (64) 
fie  Renefie. 

Johan  Mepfche  Luitenant  des  Conings  binnen  Groenin- 
gen en  een  getrouw  Dienaar ,  foekt  met  alle  bedenke- 
lijke middelen  de  Burgerenen  Gilden  te  bewegen  om 

Guarnifoen  in  te  neemen,  en  brengt  het  daar  toe.  b.3, 
p.  147(103)  wordt  binnen  Groeningen  in  fijn  eigen, 
huis  gevangen  gehouden,  b.  10.  p.  752(198) 

Johan  Cafenuroot  Raads-Heer  van  den  Grave  van  Eg- 
mond  wordt  dooi  laft  van  den  Hertog  van  Alba  gevan- 

gen genomen,  b  4.  p.  1 8  5  ( 1 3 1 )  en  te  Bruflel  onthalft. 
p.  248(177; 

Johan  van  Berendrecht,  Schout  tot  Leiden,  openbaart  aan 
een  Vriend  bet  voornemen  vanden  Hertog  van  Alba 
om  veele  Gereformeerde  te  doen  vangen ,  en  waar- 
fchouwt  defelve.  b.4,  p.  230(163) 

Johan  d"Eumaul  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  teBru£ 
fel  onthalft  den  1.  Junii  1568.  b.  4^.138(169) 

Johan  van  Blois  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruf- 
fel  onthooft  den  1.  Junii  1568.  b.4.p.  138  f169} 

Johan  de  L'Efclufe  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen 
gefonden  aan  de  Coningen  van  S  weden  en  Denemar- 

ken om  hulpe  te  verfoeken  tegens  den  Hertog  van  Al- 
ba. b.  5.  p.  234(241)  en  fijne  verrichtinge aldaar,  b.  f . 

p. 3  35 — 3  39  ( t4i""M*)en  met  Brieven  aan Sonoy.  b.6. P- 437(3*0)  / 
Johan  Barnenda  Stads  Bouwmeefter  van  Groeninge» 

wordt  door  laft  van  den  Commifiaris  Quarre  gevan- 
gen ,  om  dat  hy  de  Beelden  uit  de  Minnebroeders  Ker- 

ke binnen  Groeningen  (hoewel  uit  bevel  vanden  Raad) 
hadde  weggenomen ,  foekt  middel  en  breekt  uit  de  ge- 
vangenifiè.  b.  5.  p.  268  (193) 

Johan  Felton  plakt  de  Bulle  van  Pius  de  Vijfde  tegens  de 
Coninginne  Elifabeth  op  verfcheidene  plaatfen  aan, 
wordt  daar  over  gevangen  en  metter  dood  geftraft.  b.  j. 
p.  271(195) 

Johan  Bahus  krijgt  laft  van  den  Prince  van  Oranjen  om 
omfich  te  informeren  over  het  neemen  der  Scheepen 
door  den  Heere  van  Dolhain.  b.  5.  p. 289  (208)  reiftna 
Engeland  en  handelt  de  fake  van  de  genomene  Schepen 
met  den  Heer  van  Dolhain  af,  tot  contentement  van  den 
Prince  van  Oranjen.  p.  290  (208)  krijgt  veele Blancken 
van  den  Prince  van  Oranjen  om  in  deflelfs  afwefen  eom- 
mifllen te pafièren.  p.  310(223)  en  commiflle  vanden 
Prince  van  Oianjen  om  eencolle&e  van  penningen  te 
beforgen  onder  de  gevluchte  Gereformeerde,  p.  3 iz 
(224)  preftde  Schepen  van  den  Prince  van  Oranjen, 
op  de  Eems  leggende,  voort.  p.  331(240)  fterft.b.  33. P-*Jï  (57) 

Johan  van  Duivenvoorde  Rentmeefter  van  den  Briel  >  van 
meninge  zijnde  om  te  vluchten ,  wordt  gevangen ,  en 
van  Treflong  voor  doorfchieten  bevrijdt,  b.  6.  p.  366 

Johan  Grave  van  Embden  begeert  niet  te  wijken  van  fijn recht.  b.  6.  p.  337(259) 

Johan  Omal  Commifiaris  van  den  Grave  van  der  Markt 
brengt  de  gevangene  Geeftelijke  tot  Gorcom  na  den Bn'el.  b.6-  p.  380(277) 

Johan  Cuningam  Schotsman  binnen  Haarlem  quijt  fich 
vromelijk  en  ruïneert  een  Catte  der  Spanjaarden,  b.  6» p.436(3i9) 

Johan  van  der  Does  wordt  gefonden  na  de  Coninginne 
van  Engeland  ,  om  den  nood  des  lands  te  vertonen ,  er» 

affi- 



van  Perfonen  en  Sakcn. 

afliftentie  van  geld  en  volk  te  verfoeken.  b.6.  p.4i4 
( 3 1  ojneemt  het  commando  aan  binnenLeidcn  en  draaft 
fich  daar  in  treffelijk,  b.  7.  p.  504(13) 

Johan  van  Vliet  wordt  door  de  Staten  van  Holland  na  het 
Noorder- Quartier  gefonden  om  den  Oorlog  met  den 
Ovcrften Sonoy  tebeleiden.  b.6.  p.413  (301)  geflo- ten buiten  het  Pardon  tot  Haarlem  ontkomt  door  lift. 
V*  44  ?  ( J *  5 )  weigert  om  in  de  commiilie  te  treden  over 
de  fake  van  Jan  Jeroenfz  en  verdere  gevangene  in  het 
Noorder-Quartier.  b.  8.  p. 63 5  (114)  krijgt  comrnif- fieomals  Raad  met  de  Gedeputeerde  van  het  Noor- 

der-Quartier te  befoigneren.  p.660  (132) 
Johan  van  Matenefle  wordt  gebruikt  in  de  Vredehandel , 

en  fpreekt  daar  over  met  de  Staten  van  Holland  en  Ze- 
land. b.  7.  p.  533(43)  wordt  door  de  Staten  van  Hol- 

land aan  die  van  Zeland  gefonden  ,  om  te  verfoeken , 
dat  fy  haar ,  in  het  ftuk  van  de  Munte ,  met  de  andere 
Provintien  wilden  conformeren ,  en  over  andere  faken. 
b-  3  3.  p.  1 68  (6)  en  door  Maurits  aan  de  Staten  en  waar 
over.  b.  35.  p. 487  (52)  wederom  na  Zeland  om  den 
nood  van  het  land  te  remonftrerenente  verfoeken  dat 
ordre  in  de  affairen  deflelven  mochte  geftek  worden. 
b.  37. p.  685(66)  fijne  verrichtinge.... 

Jan  van  Treflong  verantwoordende  de  fake  vanden  ge- 
vangenen Advocaat  van  Holland  voor  den  Bloed- 

Raad ,  wordt  daar  over  een  geheelen  dag  gevangen 
gefet.  b.4.  p.  210(149)  gebruikt  in  de  Vredehandel, 
en  fpreekt  daar  over  met  de  Staten  van  Holland,  b.  7. 
p.  533  (43)  wordt  Prefidentvan  den  Hogen  Raad  in 
Holland  opgerecht.  b.  17.  p.  330  (29)  fterft.  b.  18. 
p.  401  (33) 

Johan  Difunca  geeft  advijs  hoemen  de  Oorlog  voeren 
moet  als  de  Spaanfe  Vloot  zal  gearriveert  zijn.  b.  7. 
p.  $15(38) 

Johan  van  Forceft  wordt  door  Sonoy  geftelt  totCom- 
miflarisom  de  gevangene  vagabonden  in  het  Noorder- 
Quartier  te  examineren  ;  b.  8.  p.  624(106) 

Johan  Ofario  d'Ulloa  vermeet  fich  om  de  dieptens  van 
Zeeland  lichtelijk  te  konnen  overkomen,  b.  8.  p.  648 
(113)  heeft  de  voortocht  in  de  tocht  na  Duiveland  door 
het  water ,  voert  de  Spanjaarden  furieufelijk  aan.  p.649 
('M) 

Johan  Schetter  taft  de  Spaanfe  Schepen  op  de  Haarlem- 
mer meer  aan ,  neemt  een  van  defelve  en  meeft  al  het 

volk  dat  daar  op  is.  b.  8.  p.  65  3  (127) 
Johan  van  Duivenvoorde  wordt  Admiraal  over  de  Haar- 

lemmer en  Leidfe  Meyr.  b.8.p.663  (134)  verftiktvan 

Dorft  op  de  tocht  totontfet  van  Groeningen.  b.  15. 
p.  107(115) 

Johan  van  Duivenvoorde  klaagt  aan  de  Staten  van  Hol- 
land over  deRadenvandeFinantie.  b.  21.  p.757(s<5) 

wordt  door  de  Staten  in  AmbafTade  na  Denemarken 

gefonden.  b.  24.  p.  296(107)  wordt  ten  tweedemaal 

na  den  Coning  van  Denemarken  gefonden.  b.  3 1.  p.826 

(38)  fijne  verrrichtinge....  is  Admiraal  van  de  Schepen 

der  Staten  op  den  tocht  der  Engelfe  tegens  Spanjen. 

b.  33.  p.  2*1(58)  wordt  doorEflex  Ridder  geflagen. 

^.233(^9)  van  de  Coninginne  bedankt,  p.  235  (56) 
komt  wederom  endoedt  rapport  aan  de  Staten,  ibid. 

brengt  eenige  vi&ualie  Schepen  binnen  Oftende.  b.37. 
p.65©(39) 

Johan  van  Loenrefloot  beftelt  den  tweeden  Brief  van  de 
Staten  van  Holland  aan  de  Borgerye  van  Uitrecht,  b.  9. 

p.  698  (159)  en  foekt  met  groot  gevaaar  van  fijn  leven 

eenige  Burgeren  te  winnen,  p.  699  (160) 

Johan  Valconetta  komt  met  fijne  Harquebnfiers  door 

Vlaanderen  en  berooft  en  plondert  alles.  b.9.  p.  715 

Johan  van  der  Linde  tekent  eerft  de  Unie  tegens  de 

Spaanjaarden  en  derfelver  aanhangers,   b.  10.  p.769 

Johan°Sterkenburgeen  van  de  gevangene  Staten  der  Om- landen  wordt  onder  fchriftelijke  beloften  los  gelaten. 
b.  12.P.911  (314)  ,  ,    _, 

Johan  Rengers  wordt  door  de  Omlanden  aan
  de  Staten 

Generaal  gefonden  om  te  klagen  over  het  geweld 
 haar 

door  die  van  Groeningen  aangedaan,  b.i  2.  p.91 2  ( 3 14) 

reift  uit  ordre  der  Staten  na  Zeland  om  de  oude 
 Raden 

ter  Admiraliteit  van  haren  Eed  te  ontdaan ,  en  de  nieu- 

we defelve  af  te  neemen.  b.  34.  p.  191  (72t  en  ore» andere  faken....  wordt  door  de  Staten  gecommitteert 
om  aan  den  Pnnce  van  Portugal  aan  te  dier.cn  dat  l.y uit  het  land  zoude  vertrekken,  b.  34  u.  323(21) 

Johan  van  Renes  wordt  Commiflar.s  overde  Amnionuie van  de  Geünieerde  Provintien.  b.  ii.p.  34  (qo) 
Johan  van  Naflauw  belegert  Amerlvoort  en  wint  het  feU 

ve ,  trekt  na  Gelderland  en  beraad  fich  op  de  verfeke- nngevandieProvintie.  b.  i).p.  37(91) 
Johan  van  Homes  doedt  de  Religiom  Vreede  binnen den  Bolch  publiceren  en  inwilligen,  b.  13.  p.,, 

(119)  
°  r Johan  van  Bourgoigne  fchrijftaan  den  Heere  van  Bour-, 

en  waarlchuwt  hem  van  niet  op  de  Spanjaarden  te  ver- 
trouwen, b.  13.  p.  81  (114)  fchrijttnochmaalaanhcm. P- 83(125) 

Johan  Roda  wordt  door  Parma  na  Vriefland  gefonden 
om  haar  de  voorgehoudene  Vredens  Articulen  te  doen 
aannemen,  komt  tot  Groeningen,  foekt  eenige  tot 
het  aannemen  der  fel  ver  te  bewegen  ,  wordt  daar  over 
gevangen,  alle  fijne  Brieven  aan  Rennenburg  gefon- 

den ,  ook  hy  (elve ,  wordt  bewaart  tot  Staveren ,  van 
daar  op  het  Caileel  van  Woerden  gevoert ,  encindclik losgelaten,  b.  1 3.  p.  n4  (147) 

Johan  Saliger  predikt  binnen  Woerden  feer  oproerig  te- 
gen de  Staten,  b.  14.  p.  145  (170)  reprochcert  de  ge- 

tuigen tegens  hem.  p.  146  (171)  wordt  het  prediken 
verboden,  p.  147(171)  fchrijftaan  den  Pnnce  vanO- ranjen.  p.  149(171) 

Joha^i  van  Schagen  geeft  het  Kafteel  van  Leeuwaerdcn 
oVer  aan  de  Burgeren,  b.  14.  p.  161(181) 

Johjin  Hinckart  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  An- 
jou  gefonden  om  hem  de  landen  op  fekere  conditicn  op 
tedragen.  b.  15.  p.  214(220) 

Johan  van  Fervo  blijft  dood.  b.  i5-p.  111  (2ic> 
Johan  van  Caftilien  wordt  om  fijne  correfpondentie  met 

den  Prince  van  Oranjen  in  Spanjen  met  paarden  van 
een  getrokken,  b.  16.  p.  187  (44) 

Johan  van  Withen  heeft  een  aanflag  om  Bergen  op  Soont 
aan  Parma  te  leveren,  maar  mülukt.   b.  16.  p.  18$ 
(44) 

Johan  van  der  Warcke  wordt  met  inftru&ie  door  de  Sta- 
ten Generaal  gefonden  op  den  Rijxdag  te  Augsburg. 

b.  1 7.  p.  3  24  (24)  en  na  Engeland  om  de  pretenfie  van 
Colfton  te  accorderen ,  't  geen  hy  doedt.  b.  15.  p.  375 
(47)  en  na  Schotland  over  depreteniïen  en  gedreigde 
reprefalien  van  den  Collonel  Stuart ,  fijne  inftruftie , 
komt  te  Edenburg,  heeft  audiëntie  byden  Coning, 
doedt  een  Oratie,  fpreekt  met  de  Cancellier  en  Am- 
bifladeur  van  Engelandt,  handelt  met  deCommifla- 
riffen  desKonings,  geeft  reden  van  het  recht  der  re- 

prefalien, handelt  verders ,  heeft  nochmaal  audiëntie 
by  de  Koning,  neemt  fijn  affcheid,  vertrekt,  komt 
wederom  en  doedt  rapport,  p.  383....  (51.. ..)  en  naden 

Coning  van  Denemarken  j  b.  31.  p.  816(38)  lijnever- 
richtinge....  wederom  n3  Denemarken  ;  b.  33.  p.  136 

(57)  fijne  venichtinge....  en  aan  de  Coninginne  van 
Engeland  om  haar  te  doen  continueren  in  den  Oorlog 
tegens  Spanjen,  en  over  andere  faken.  b.  35.  p.  41$ 

Johan  Wagewijns  wordt  onder  Griffier  in  den  Hogea 
Raad  in  Holland  opgerecht.  b.  1 7.  p.  330(19) 

Johan  Fonk  fterft.  b.  10.  p.650  (74J 

Johan  van  der  Does  wordt  door  de  Staten  na  Engeland 

gefonden  om  de  Souverainiteit  der  Landen  de  Conin- 
ginne op  te  dragen,  b.  10.  p.  635  (63) 

Johan  Hertog  van  Cleef  trouwt,  b.  io.p.  617  (57) 

Johan  Couway  wordt  door  Lycefter  gemaakt  Admiraal over  het  Vlaamfe  Quartier.  b.  11^.785(75) 

Johan  Herdenraad  Bui  germeefter  tot  Colen  vereert  Par- ma met  gefchenken.  b.  21.  p. 738  (43) 

Johan  van  Gelmen  komt  met  commiilie  van  fijn  Excellen- 
tie van  Nauflau  by  Sonoy  om  te  zijn  Overlte  van  het 

krijgsvolk  in  het  Noorder-Quartier  en  Caftelein  van 
het  Huis  te  Medenblik.  b.22.  p895(ii)  foekt  hem 

te  overreden  om  Eed  te  doen  aan  fijne  Excellentie , 
maar  te  vergeefs,  p.  896(31) 

Johan  Nachtegaal  vervolgt  de  faken  van  Sonoy  by  de  Sta- ten van  Holland,   b.  24.  p.  284  (98) 

Q_  Johan 



BLAD"WYSER 

Jobatv Spruit  examineert  de  gevangene  Charles  vanTril- 
logewefene  Schout  van  Uitrecht,  b.  25.  p.  348(28) 

JohanGeorgen  van  Brandenburg  wordt  gekofen  tot  Bif- 
fchop  van  Straatsburg,  b.  26.  p.  626  (18) 

JohandeAquila  land  in  Bretaigne ,  neemt  de  Haven  van 
Blauet  in  en  de  Stad  Hennebón.  b.  28.  p.  544  ( 1 1 ) 

Johan  van  Banchem  wordt  gecommitteert  tot  de  refum- 
tie  van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een 
nieuwe  Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  556  ( 21 ) 

Johan  Grave  van  Ooft-  Vriefland  fterft.   b.28.  p.  574 

Johan  Cafimir  Keurvorft  fterft.  b.  29.  p.  604(3) 

Johan  de  Cordua  krijgt  laft  van  ErneftusoniHoey  we- 
derom te  veroveren,  b.  31.  p.  10(6) 

Johan  de  Brufa  blijft  voor  Hultt.  b.  3 3.  p.  2i8  (44) 

Johan  Grave  van  Manderfcheid  Bifichop  van  Straats- 
burg fterft.  b.  29.  p.  626 (18) 

Johan  van  Steenwijk  verwittigt  Verdugo  van  de  gele- 
gentheid  van  het  Leger  voor  Coeverden.  b.  29.  p.  639 

(19)  wordt  daar  over  by  fijn  Excellentie  Maurits  ont- 
boden en  gevangen  geftelt.  p.640  (30) 

Johan  Mourton  Jefuit  verklaart  aan  Adriaan  Damman 
dat  JuftusLipfius  goed  Paaps  was.  b.  32.  p.  7(3) 

Johan  Coning  van  Sweden  fterft.  b.  29.  p  663  (46) 

Johan  van  der  Does  wordt  Edelman  van  den  Prince  Fre- 
deric  Henric  en  waarom,  b.  29.  p.  679  ( 8 ) 

Johan  Thivining  wordt  Leermeeiter  van  de  Edelluiden 
van  den  Pi  ince  Frederic  Henric.   b.  30.  p.  679  (8) 

Johan  van  Gent  krijgt  commiflie  om  Hartius  en  Koman 

op  de  Voot-Poorte  van  den  Haag  te  brengen  en  haar 
de  Confeüie  van  Michiel  Renichon  te  doenhooren; 

b.  3  1  ■  p  8 15  ( 30)  trekt  wederom  na  Braband  en  doed 
rapport,  p.  817(32) 

Johan  Pauli  lchi  ijft  een  en  andermaal  aan  Oldenbarne- 
veld  wegens  den  toeftant  van  het  Leeger  voor  Groe- 

ningen, b.  31.  p.  830(42)  en  van  de  overgifte.  p.  835 

145) 
Johan  Baptifta  Rofib  wordt  door  de  muitinerende  Italia- 

nen aan  den  Prins  Maurits  gefonden,en  wat  hy  met  den 
fel  ven  vet  handelt,  b.  3i.p.  879(78) 

Johan  Maria  Borgt  fchrijft  aan  de  Heer  van  Warmont  de 
handelinge  van  de  Spaanfe  Gefanten  in  Engeland,  b.3 1. 

p.  881  (80) 
Johan  Mark-Graaf  van  Brandenburg  doedt  een  verfoek 

aan  de  Staten  en  waar  over.  b.  3 1 .  p.  894  (90) 

Johan  Witten  krijgt  commiflle  om  eenige  Schepen  en 
andere  behoeften  te  zenden  na  Wefel  om  de  aangeko- 

mene Duitfen  af  te  brengen,  vertrekt  en  fchrijft  aan 
Oldenbarnevelt.  b.  31.  p.  785  (7)  en  nochmaal  van 

den  Oorlog  in  Vlaanderen,  p.  786.  wordt  door  de 

Staten  gecommitteert  om  de  gefchillen  tuflchen  Groe- 
ningen en  Omlanden  by  te  leggen,  b.  32.  p.  14  (9) 

fijne  verrichtinge  in  die  faak.  ibid — 

-  Johan  Grave  van  Manderfcheid  wordt  door  de  Ruiters 
der  Staten  Gevangen.  b-32.p.  133  (107) 

Johan Bodin fterft.  b.  32.  p.  152(122) 
Johan  Buis  neemt  wegens  de  Staten  van  Uitrecht  fittinge 

inde  Admiraliteit  van  Zeland.  b.  34.  p.  329(72) 

Johan  deFrias  wordt  door  Albertus  aan  den  Coning  ge- 
fonden om  den  felven  te  bedanken  voor  fijn  Dochter  en 

de  gifteder  Nederlanden:  b.  34.P.407  (83)  komtwe- 
derom  met  de  beveftinge  des  Huweliks.  b.  35.  p.  466 

(36) 
Johan  van  Naïïau  de  Jonge  verfoekt  uit  naam  van  den  Bif- 

fchop van  Ceulen  aan  de  Staten  dereftitutie  van  Rhijn- 
berk.  b.  35.  p.416  (7....) 

Johan  van  Gottinga  wordt  door  de  Staten  aandeConin- 

ginne  van  Engeland  gefonden  om  haar  te  doen  conti- 
nueren in  den  Oorlog  tegens  Spanjen ,  en  over  andere 

faken.  b.  35.  p.  413....  (4....) 
Johan  Georgen  Keurvorft  van  Brandenburg  fterft.  b.  35. 

p.  432 (10) 
Johan  van  Huchtenbroek  wordt  door  Maurits  gemaakt 

Gouverneur  van  S.  Andries.  b.  37^.615(14) 
Johannes  Farellus  reformeert  de  Kerke  van  Geneven  in 

het  Jaar  1555.  b.  i.  p.  13  (9) 
Johannes  Molanus  wordt  geftelt  tot  opfiender  over  de 

Seminairien  tot  Loven  en  Douay.  b.  15.  p-  21?  (22 1) 
Johannes  Vendevihus  wordt  geftelt  tot  opfiender  over 

de  Seminarien  tot  Loven  en  Douay.  b.  15.  p.  215 

(211) 
Johannes  Eftius  wordt  Rector  over  het  ingeftelde  Semi- 

narium tot  Douay.  b.  15.  p.  215(221) 
Johannes  a  Stryen  wordt  Rector  over  het  ingeftelde  Se- 

minarium tot  Loven,  b.  15.  p.  215(221) 
Johannes  Tillius  verfoekt  voor  de  Gravinne  van  Meurs 

van  de  Staten  Generaal  dat  Rhijnberk  in  hare  handen 
geftelt  mocht  worden  en  neutraal  blijven,  b.  27.  p.501 
(8 )  levert  een  Gefchrift  over  op  het  antwoord  der  Sta» ten.  p-5Q3(9) 

Johannes  Damius  wordt  gecommitteert  tot  derefumtie 
van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een  nieu- 

we Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  557  (2 1 ) 

Johannes  Uitenbogaerd  wordt  gecommitteert  tot  dere- 
fumtie van  een  voorgaande  en  het  concipiëren  van  een 

nieuwe  Kerkenordeninge.  b.  28^.557(21)  komttot 
Uitrecht  en  waarom,  b.  30.  p.  729(43)  wordt  ver- 
focht  om  andermaal  tot  Uitrecht  te  komen  om  de  Ge- 

meente te  bewegen  tot  het  aannemen  van  het  Provi- 
fioneel  accoord,  en  brengt  het  te  weeg.  p.  731(45) 
wordt  nochmaal  verfocht  en  komt.  p.  73  3  (46)  trekt 
feker  Extract  uit  de  Synodale  Schriften  vervattende  de 
Articulen  van  befchuldinge  tegens  Cornelis  Wiggertfe , 
en  levert  het  felve  aan  de  Staten,  b.  32.  p.  63  (48)  fijne 
verdere  handelinge  in  die  faak.  ibid      fchrijft  een 
Brief  aangaande  den  toeftant  van  de  flag  in  Vlaande- ren, b.  37.  p.  6$6  (44) 

Johannes  Riutius  wordt  door  de  Seftien  Mannen  van  Pa- 
rijs fonder  forme  van  Proces  opgehangen,  b.  28^588 

(47) 
Johannes  Cuchlinus  eerfte  Regent  van  het  Staten  Collegie 

tot  Leiden ,  doedt  een  Oratie  tot  inwyjinge  van  het 
felve  Collegie.  b.  29.  p.  650  (37) 

Johannes  Ambrofius  wordt  door  de  Wethouders  van  Ui- 
trecht voor  een  tijd  te  leen  verfocht  als  Predicant ,  en komt.  b.  30.  p.  73  3  (46) 

Johannes  Urfinus  wordt  beroepen  tot  Predicant  van  Ui- 
trecht, b.  30.  p.  734(46)  komt.  p.  738(50) 

Johannes  Gerobulus  geeft  een  fchriftelijke  befchuldinge 
over  tegens  Blokhoven.  b.  30.  p.  735(47)  foekt  uit- 

vluchten om  met  Blokhoven  te  verfoenen,  enlaatfich 
eindelijk  bewegen,  p.  742  (53) 

Johannes  Seguerius  gewefene  Schout  van  Parijs  wordt 
door  Henric  de  Vierde  herftelt  in  fijn  Ampt.  b.  31. p.  806  (24) 

Johannes  Aphardianus  wordt  door  die  van  Groeningen 
gecommitteert  om  met  Maurits  te  accorderen,  b.  31. P- 832(43) 

Johannes  Crijt  wordt  door  die  van  Groeningen  gecom- 
mitteert om  met  fijn  Excellentie  Maurits  te  accorde- ren, b.  31.  p.  832(45) 

JoannesGuignart  medeplichtig  in  het  voornemen  van  Jan 
Chaftel  wordt  opgehangen,  b.  3i.p-892(88) 

Johannes  Bogaert  geeft  een  remonftrantie  over  aan  de 
Staten  van  Holland  tot  lafte  van  Cornelis  Wiggertfe. b.  32.P.81  (63) 

Johannes  Mathifius  komt  voor  een  tijd  als  leen-Predicant tot  Medenblik.  b.  32.  p.  96  (75) 

Johannes  Heurnius  heeft  een  kluchtig  voorval  met  de Princefie  Emilia  van  Naflau.  b.  34.  p.  323  (23 ) 

Jolijt  word,  over  bedenkinge  van  met  den  vyand  te  corre- 
fponderen  om  Tertolen  in  te  neemen,  gevangen,  b.3 1. 
P-  783  (6) 

Jongen  binnen  Leiden  is  de  eerfte  die  merkt  dat  Lammen verlatenis.  b.  7.  p.  559(61) 

Jojeufe  wordt  door  Na varregefiagen  byCourtras.  b.  2j.' p.  147(102) 
Jonkeren  in  Overyflel  willen  een  befending  doen  aan  den 

Coning  van  Vrankrijk  om  vrye  exercitie  van  de  Room- fe  Religie,  b.  19.^496(33) 

Jore ,  Vryheer  van  Swartfenburg  wordt  door  Maurits 
als  Gyfelaar  binnen  Groeningen  gefonden.  b.3  i.p.832 
(43) 

Jorges  Burgermeefter  binnen  Groeningen  verwekt  een 
groote  oproer  en  fielt  fich  tegens  het  voornemen  om 
met  Maurits  te  accorderen,  b.  3  r .  p.  808  (25) 

Joriaan  Eppifle  handelt  heimelik  met  Floris  Tin  om  Ui- 
trecht van  de  Spanjaarden  te  veiloflen.  b.5.  p-334 

(241)  Joriaea 



van  Pcrfonen 

Joriaan  Weftendorp  Raad  des  Conings  in  Vriefland  word 
binnen  Groeningen  door  de  foldaten  gevangen  geno- 

'    men.  b.  10^.751(198) 
Joriaan  HendrikzePredicant  tot  Medenblik  vertrekt  van 

daar  om  de  twift  in  de  Kerke,  b.  19.  p.  515  [a^\ 
Joris  Willeboortfe  ontdekt  den  handel  van  Cornelis  de 

Hooge  aan  de  Magiftraat  van  Delft.  b.18.  p  264. 

(6)  
V'5  * 

Joris  Koy  wordt  Raad  in  het  nieuwe  opgerechte  Colle- 
gie  ter  Admiraliteit,  b.  16'.  p.  446  (33) 

Joris  de  Bie  wordt  door  de  Staten  aan  de  Staten  van  Zee- 
land gefonden  om  de  felve  te  vermanen  tot  de  opbren- 

ginge  van  hare  quote.  b.  34.  p.  3  28  (26) 
Jork  gevangen  binnen  Gent  om  fijn  voornemen  van  Den- 

remonde  aan  Montigny  over  te  geven.  b.  18.  p.  420 

(46) Joos  de  Mennin  wordt  Advocaat  Fifcaal  vandenHove 
van  Holland,  b.  6.  p.  414  (502)  door  den  Prin- 
cevanOranjen  na  Uitrecht  gefonden  om  de  gerefene 
onruft  aldaar  by  te  leggen  en  geeft  een  uitfpraak  op  de 
remonftrantie  der  Burger  Hopluiden.  b.  16.  p.  280 
(58)  wordt  gecommitteert  om  de  Brieven  geaddref- 
feert  aan  den  Prince  van  Oranjen  te  openen,  b.  19. p.454 
(3)  door  de  Staten  na  Engeland  gefonden  om  de  Sou- 
verainiteit  der  Landen  de  Coninginne  op  te  dragen. 
b.20.  p.  635  (63)  doedt  fijne  propolitie.  ibid.  verwel- 

komt Lycefter  uit  naam  van  de  Staten  van  Holland. 
b.2  i.p.683  (4)  wordt  andermaal  door  de  Staten  na  En- 

geland gefonden  om  aan  de  Coninginne  de  Souveraini- 
teit  op  te  dragen,  b.  22.  p  87x(i4)  doedt  lijne  pro- 
pofitie  ibid.  wordt  in  Ambaffade  na  den  Coning  van 
Denemarken  gefonden,  b.  31.  p.  826(38)  fijne  ver- 

richtingen., doedt  eenvoorftel  in  de  Staten  van  Hol- 
land uit  laft  van  Lycefter ,  waar  van  Lycefter  hem  be- 

klaagt als  fijn  meininge  niet  geweeft  te  zijn.  b.23p.34 
(23)  fet  defèlve  over  in  het  Italiaans  enlevertfe  aan 

Lycefter.  p.  35"  (23)  wordt  betrokken  in  de  gefa- 
flineerde  handel  en  correfpondentie  van  Arent  van 
Dorp.  p.  884(82)  fchrijft  daar  over  drie  Brieven  aan 
Oldenbarneveld.  p.  886...  (85-.)  wordt vrygekent en 
Hiftoiie-Schrijver  vandeNederlandfe  faken  gemaakt. 
p.  890  (87) 

Joos  Lubbertz  wordt  door  die  van  Naarden  aan  Don  Fre- 
deric  aefonden  om  genade  te  bidden  voor  de  Burgeren 
en  maakt  accoort  met  Juliaan  Romero.  b.  6.  p.  418 

(305) 
Joos  de  Jonge  Predicant  tot  Leerdam ,  wordt  door  laft 

van  Vitelli  opgehangen,  b. 7.  p.  53 1  (4 1 ) 

Jooft  Buik  Burgermeelter  tot  Amfterdam  levert  eenRe- 
queft  over  aan  de  Gouvernante,  en  waar  over.  b.  3. 
p.  170(120) 

Jooft  van  Schouwenburg  (Graaf)  verfekert  fich  met  vee- 
Ie  Kuiteren  in  de  flach  te  Jemmingen.  b.4.  p  244  (175) 
komt  in  Vriefland  met  commiflïe  van  den  Prince  van  Ó- 

ranjen  om  te  zijn  Stadhouder  en  Generaal  over  Vries- 
land, Groeningen  en  Groeningerland.  b.6.  p.  3  84  ( 179) 

maakt  veranderinge  in  veele  dingen ,  en  recht  een  Hof 

Provinciaal  op  in  Vriefland.  ibid.  verftaande  de  komft 

vandenHartogvan  Alba,  trekt  uit  Franiker  na  Mak- 
kum.wil  fich  daar  verfterken, wordt  vervolgt  en  vlucht, 

p.  415 (304) 

Jooft  van  Corteville  Officier  van  Oudenaarde  wordt  -Teer 
qualijk  getra&eert  door  het  volk  van  den  Prince  van 
Oranjen.  b.6. p. 402O9Z) 

Jooft  de  Moor  taft  een  geftrand  Spaans  Oorlog-Schip  aan 
en  neemt  het  felve.  b.6.  p*4?)()x7)  helpt  de  Ant* 

werpfe  Vloot aantaften  en  flaan.  b.  7.p.  49$  (16) 

Jooft  Huikefloot  wordt  door  SonoygeftelttotCommif- 

faris  om  de  gevangene  vagabonden  in  het  Noorder- 

Quartier  te  examineren,  b.  8.  p.  6 14  ( 1 06 ) 

Jooft  Mattheus  Ingenieur  wordt  gefchoten  voor  Wedde. 
b.  30, p.  714(33) 

Jooft  van  Cleve  reift  naden  Haag  om  de  bouwinge  van 

een  Kafteel  tot  Groeningen  voor  te  komen  en  over  an- 
dere faken,  b.  37P-P-6o7(8)  . 

Jofeph  Hartlieb  fchrijft  aan  den  Keifer,  maar  deBri
er 

wordt geintercipieert.  b.  34- p.  300(5) 

Jofepho  Michaëli  ftopt  het  bloeden  der  wonde  van  d
en 

Prince  van  Oranjen.  b.  17- p.  316(18) 

en  Saken. 

Jofepho  d'Ancuna  fchrijft  aan  Faentes  mav  den  Pri^t 

wordt onderfchept.  b ',,  ,,.  7f7^)  ̂   ** 

Zil^)^  Wl,,dt  (jüUVCr,-cur  va" Hoorn'  b.  6. Ifabellede  Valois  Coninginne  van  Spanjen  fterft,  niet 
Tr[°"?er  vermoeden  vanve,...^.  *mVmi'.80 IfabellaClaraEugenia  krijgt  van  haarVacü  Phi /«,  het tranfportder  Nederlanden.  p.M.p.46i  f,0  Recf 
procurat.eaanAlbertusomdeNedul.i'dc  ^ neren;  p.46,(M)  trouwt  met  Albe.  tot  v-±',,(aA vertrekt  uit  Spanjen,  b.,6.p.T77  (50)  komt te  BrV 

EedW°  ̂ "T.    r1,jk  'ngCh3alt '  *******  dücdc IfidoroPacieco  wordt  in  de  tocht  na  Duiveland  refcho- 

ten.  b.8.p.649(iM)  b 
Isbx^andJUS,LBachiusAnèflörinhet  S>'nodus  Nationaal  tot Middelburg,  b.  16.  p.  261  (14) 
Italianen  onder  Galton  Spinola  muitineren  en  necmenSi- 
chemin.  b.  ji.  p.  877(77)  kielen  een  Eledo.  p.8-* trekken  tegen  het  volk  van  den  Biflchop  van  Luik.  (^8) verlterken  haar,  ibid.  antwoorden  aan  Louis  de  Ve- 
jafco,  ibid.  verlaten  Sichem  en  falveren  haar  op  den 
bodem  der  Staten,  p.  879(78)  fenden  aan  lijn  Excel- 

lentie Maurits;  ibid.  accorderen  wederom,  worden 
gewaarfchouwt  en  zijn  wel  ter  degen  op  haar  ho'-de 
p. 880 (79) 

Juan  Paes  de  Soto  Major  blijft  dood  inde  flag  by  Win- fchoten.  b.  4. p  235  (167) 

Juan  Navarro  wordt  door  de  Statife  gevangen  in  de  flas van  Vlaanderen,  b.  37. p  .655(41) 
Juan  de  S.  Eftevan  wordt  door  de  Staüfe  gevangen  inde flag  van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  65  3. 
Jubil-Jaar  wordt  in  het  Jaar  1600  gehouden  doorCle- mentde  Achtfte.  b.  37. p. 690(69 ) 
Juliaan  Romero  wo.  et  gelaft  om  te  handelen  met  de  Ge- 

deputeerde van  Naarden ,  accordeert  met  haar,  en  be- 

looft onder  handtaftinge  het  accoord  te  houden',  komt binnen  Naarden,  ontbied  de  Burgeren  onder  fchijn  van 
Eed  te  zullen  doen  op  het  Stadhuis ,  alwaar  fy  jammer- 

lijk vermoort  worden,  b.  6^.418(305)  beltormtSpa- 
rendam  over  het  Ysen  wint  het  felve.  b.  6.  p^u  ( J09) 
fteekt  af  om  Middelburg  te  ontfetten ,  wordt  aangetalt 
vande  Zeeuwen  en geflagen.  b.  7. p.  479 (4)  wordt 
binnen  Bruflel  door  de  Burgers  als  half  gevangen  ge- 

houden. b.9.  p.  704(163)  flaat  het  Staten  volk  by  Wa- 
Iem.p.7i8(i8i)  weigert  onder  Vergas  uit  het  land  te 
trekken,  b.  ie.  p.  807  (137) 

Juliana  van  den  Berg  verdrinkt  voor  de  oogen  van  haar 
moeder  Maria  van  Naflau.  b.  i8.p.  586(45) 

Juliano  delaRotra  afgefonden  door  Verdugo  om  Graaf 
Willem  van  Naflau  om  te  brengen,  wordt  gevangen, 

komt  tot  bekenteniöe ,  wordt  onthalft.  b.  18.  p'.  534 (4) 

Julius  Biflchop  van  Wurtsburg  Commiflaris  des  Keifers 
op   de   Vredehandelinge  tot   Ceulen.     b.  13.  p.  51 

Jumelles  gefonden  tot  ontfet  van  Bergen  wordt  aangetaft 
en  geflagen  door  de  Spanjaarden,  b.6.  p.  397—598 
(289)  gevangen  tot  Doornik  gebracht ,  en  naderhand 

gelort.  ibid. Junius  wordt  gefonden  na  de  Coninginne  van  Engeland . 
om  den  nood  des  Lands  te  vertonen  en  alliftentie  van 
geld  en  volk  te  verfoeken.  b.  6.  p-424  (310)  antwoord 
aan  den  Heer  van  Champigny  op  lijnen  Brief,  en  fend 
hem  feker  difcours  over  wegens  den  Vredehandel,  b.7. 

536(45)  wordtgecommitteerttot.de  Vredehandchn- gete  Breda.  b.8.p.  5; 97 (88) 

Junoiro  Mal vafia  fchrijft  aan  den  Cardinaal  Aldobrandi- 
no ,  maar  de  Brief  wordt  onderfchept.   b.  3 1.  p.  862 

(66) 
Jedrriaan  Eepeflbon  heeft  commiflïe  om  geld  te  collecte- 

ren tot  hulpe  vanden  Prince  van  Oranjen.  b.  j.p  312 
(225) 

Juftinus  van  Naflauw  wint  Liefkenshoeken  andere  Schan- fen  omtrent  Antwerpen,  b.  20.  p.  ̂ 95  131)  wordt 
door  de  Staten  na  Vrankrijk  gefonden  om  Henncde 

Vierde  geluk  te  wenfehenmetde  Kroon,  en  de  laken 
defer  Landen  aan  den  felven  te  recommanderen,  b.  26. 

0.477(54)  wordt  niet  cenig  volk  na  Vrankrijk  ge- 
r  fonden 
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fonden  tot  affiftentie  van  Henric  de  Vierde,  b.  3 1. 

p.  119  (104)  fchrijft  uit  Calis  aan  Oldenbarneveld. 
p. 130.  fchrijft  aan  Maufits,  dat  Henric  de  Vierde,  het 
volk  der  Staten  in  Vrankrijk ,  verlof  hadde  gegeven 
om  wederom  tekeeren.  b.  33.  p.  207(35)  komt  we- 

derom te  Huis.  p.  21  2  (39)  wordt  door  de  Staten  aan 
den  Coning  van  Vrankrijk  gefonden  wegens  de  geruch- 

ten der  Vredehandelinge  tufTchen  Spanjen  en  Vrank- 
rijk.  b.  35.  p.  413  (4)  fijne  verrichtinge.  p.  415... 

(6....) 

Juftitie  voor  de  Geeftelijke  van  Uitrecht  door  Duc  d' Alba 
geflooten  en  waarom,  b.  <J.p.  369(168) 

Juftus  Velfius  drijft  een  nieuwe  Leere.  b.  13.  p.  11 
(81) 

Juflus  Lipfius  geeft  een  Boek  uit  van  de  Politie ,  wordt 
wederfprooken  van  Coornhart,  heeft  geen  genoegen 
in  de  Publicatie  der  Wethouderen  van  Leiden  tegens 
het  Boeksken  van  Coornhart  ,  veinft  eenige  fiekte , 
komt  in  Braband ,  wordt  Paaps ,  en  fchrijft  ter  eere 
van  de  L.  Vrouwe  van  Halle.  b.  18.  p.  f40  (9) 

K. 

KAthuifers  Kloofter  buiten  Amfterdam  word  opge- 
broken en  de  Beelden  en  Altaren  (tukken  gefme- 

ten.  b.  2.p.  103  (73) 
Kenenburg ,  fie  Jacob  van  Egmond. 
Ker k-deur  van  de  Groote  Kerk  binnen  Antwerpen  word 

met  een  ladder  opgelopen ,  en  de  Beelden  in  de  felve 
gebroken,  b.  1.  p.  105  (74) 

Kerken  der  Gereformeerde  binnen  Antwerpen  beginnen 
gebouwt  te  worden  en  wordt  daar  van  den  eerften 
Steen gelegt den  25  September  1566.  b.  1.  p.  100  (71) 
worden  tot  de  grond  toe  afgebroken,  b.  3.  p.  167 

(118) 
Kerken-order  wordt  overfien  en  bekort  in  de  Synodus 

tot  Middelburg,  b.  16.  p.  261  (14)  in  Holland,  op 
nieuws  geconcipieert.  b.  18.  p.  557  (22)  heeft  geen 
voortgang  en  waarom .  p.  5  6 1  ( 2  5 ) 

Kerken-Raadt  van  Leiden  raakt  in  twift  met  de  Magi- 
ftraat  en  waarover,  b.  14.  p.  143  (169) 

Kerk- weg  by  Leiden  aangetaft  en  ingenomen  door  het 
Leger  van  den  Prince  van  Oranjen.  b.  7 .  p.  5  5  7  ( 60) 

Keur-Boonen  door  Billy  aan  die  van  Groeningen  ontno- 
men, p.  268(193) 

Kievit  Schutter  tot  ter  Goude  van  fijn  Schoon- Vader  ge- 
laft  te  fwijgen ,  antwoord  hem  dapperlijk.  b.  6.  p.  3  78 
(*7$) 

Killegrey  doedt  een  propofitie  in  de  Staten ,  rakende 
den  Vredehandel  en  de  proceduren  tegens  Sonoy.b.  24. 
p.  20  3  (40)  levert  de  a&e  van  de  refignatie  van  het 
Gouvernement  van  Lycelter  aan  den  Staten,  p.  214 
(55)  fchrijft  aan  het  Guarnifoen  van  ter  Veer.  p.  195 
(106) 

Kinkhorft  ingenomen  door  de  Statife.    b.  15,  p.  110 
("7) 

Klaas  Kroes  afgefonden  door  Sonoy  komt  binnen  Me- 
denblik  en  helpt  de  Stadt  verfekeren  voor  den  Prince 
vanOranjen.  b.  6.  p.  377(274) 

Kleerhagen  ontkomt  met  groot  gevaar  in  den  aanflag  op 
's Hertogenbos.  b.  20.  p.  f  f8  (3)  wordt  tot  Uitrecht 
gequetft ,  gevangen ,  en  fijne  Soldaten  ter  Stad  uitge- 
fet  b.  25.  p.  344  (25)  enophet  voorfchrijven  vande 
Koninginne  van  Engeland  uit  fijne  gcvangenifTe  ont- 
flagen.  p.  35900 

Knodfenburg  ingenomen  door  de  Engel fe.  b.  11.  p.  709 
(13)  valt  gemaakt  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  28. 
p.  532  (3)  belegert  door  Parma.  0.28^.570(32)  en 
wederom  verlaten.  p-57»(34) 

Knollis  vervoert  de  Dochter  van  de  Baron  Peterfom 
waar  uit  groote  moeite  ontftaat  die  in  der  minne  wordt 
verdragen,  b.  2  5 .  p.  381  (51) 

KoejeVleis,  Vifler  van  Campveere  1  tot  Vliffingen  ge- 
vangen ,  wordt  door  den  Heer  van  Cuik  zonder  rant- 

foen  los  gelaten ,  en  krijgt  van  den  Grave  van  der  Mark 
Sauvegarde  voor  hem  en  de  andere  Viflers  om  vry  te 
mogen  Viflen,  in  fijn  Herberg  ontboden  engeindu- 
ceert  om  de  andere  Viflers  op  te  maken  en  te  bewegen 

tot  het  innemen  van  Guarnifoen ,  't  geen  hy  doedt,  en brengt  befcheidt  wederom  dat  fulks  des  anderen  daags zoude  gefchieden.  0.6^.371(269) 
Koophandel  over  en  Weder  verboden,  b.  7.  o.  40S 

(18)  '    v  ™ Koorn  in  den  Jare  1557  door  gantfeh  Nederland  gewel- 
digdier, b.  i.p.  15.(11)  waar  uit  groote  onheilen  ge- 

vreeft  wierden,  ibid.  doch  word  geholpen,  ibid.  bin- 
nen Leeuwaerden  feer  dier.  b.6.p.  384(279)  binnen Leiden  hoe  veel.  b>  7  p.  507(25) 

Kortrijk  ingenomen  door  de  muitinerende  Spanjaarden, b.  27.  p.  509(14) 

Koude  van  den  27  Maart  töt  den  5  April  in  het  Jaar  1 568 feergroot.  b.  4.  p.  131  (164) 
Krijgs-Raad  tot  Sluis  beraden  haar  wat  te  doen ,  en  be- 

ramen middelen  om  een  eerlijk  appoinftement  te  krij- 
gen, b.  23  p.  17(11) 

Krijgs-lift  der  Spanjaarden  voor  Bommene.  b8.  p.6<i 
(126) 

Kromftevens  (elf)  der  Spanjaarden  verbrant  door  de 
Schepen  van  den  Prince  van  Oranjen.    b.  8.  p.  647 

Kroon  (drie  dubbelde)  van  de  Paus  is  van  groote  waar- dye.  b.35.p.433(u) 

Kuinder  ingenomen  en  geplondert  door  de  Rennenburg- 
fe.  b.  1 5 .  p.  2  20  ( 2  24)  weder  ingenomen  voor  de  Sta- ten, b.  16. p.  238  (7) 

Kunft  om  Kunft.  b.  6.  p.  414  (310) 

L. 
LAas  van  Jongema  wordt  door  de  Staten  na  Engeland 

gefonden  om  de  Souverainiteit  der  Landen  aan 
de  Koninginne  op  te  dragen,  b.  20.  p.  635  (63) 

Ladron  (Grave  van)  wordt  door  fijne  eigene  Soldaten 
binnen  Valencijn  gevangen  genomen,    b.  5.  p.  329 

t   fI37) 

Lalain  (Grave  van)  gaat  na  Vrankrijk  om  den  Eed  ovet 
hetbeitand  wegens  den  Coning  van  Spanjen  af  te  nee- men.  b.  i.p.  22(16) 

Lambert  Dove  Jans  (alias  Kapitein  Luis)  verfekert  Naar- 
den met  behendigheid  voor  den  Prince  van  Oranjen b.  6.  p.  381  (277) 

Lambert  Hortenfius  wordt  door  die  van  Naarden  aan. 
Don  Frederic  gefonden  om  genade  te  bidden  voor  de 
Burgeren ,  en  maakt  accoort  met  Juliaan  Romero. 
b.6r  p.41 8  ( 305 )  en  in  de  moord  van  Naarden  ter  naau- 
wer  nood  bevrijt  door  de  voorfprake  van  den  Grave 
van  BofTu.  p.  4 1 8  ( 306)  maar  moet  aanfien  dat  fijn  Soon 
deerlijk  vermoort  en  het  herte  uit  het  lijf  getrokken 
wordt.  ibid. 

Lambert  van  Wirtenberg  wordt  met  fijne  Compagnie 
door  den  Overfien  Muller  gefonden  binnen  Haarlem, 
b.  6.  p.  421  (308)  indenftormgefchoten,  fterft.  b.6. 
P-43iO*7) 

Lambert  Charlesquijt  fich  treffelijk  in  de  befpringinge  en 
het  innemen  van  het  Kafteel  van  Breda.  b.  27.  p.  525 
(23)  wordt  met  het  Wachtmeefterfchap  en  een  gou- 

den penning  begiftigt,  p.  526(24)  en  gemaakt  Luite- nant Collonel  van  den  Prince  Frederic  Henric.  b.  20. 
p.679(8) 

Lambert  ter  Cuile  wordt  door  de  Staten  van  Over-YfTel 
aan  de  Staten  Generaal  gefonden  om  te  vertonen  der 
felver  recht  op  Coeverden,  en  te  ver foe ken  dat  fyby 
hare  Privilegiën  gemaintineert  mochten  worden,  krijgt 
gehoor  en  wordt  met  een  Brief  na  fijn  Excellentie Maurits  gefonden.  b.  29.  p.  641  (31) 

Lammen  wordt  befchanft  door  de  Spanjaarden,  b^.p.j  3 1 
(41)  enverlaten.  p.  559(61) 

Lancelot  van  Brederodc  krijgt  commiflïe  van  den  Prince 
van  Oranjen  als  Kapitein  ter  Zee.  b.5  p.  189  (208) 
komt  mede  in  de  vergaderinge  der  Schutteren  en  Bur- 

geren van  Haarlem,  p.  421(308) 
Lancelot  Parafis  Commiffaris  van  de  monfteringe  wordt 

na  Medenblik  gefonden  ,  durft  daar  niet  inkomen  fon- 
der  a&e  van  verfekeringe ,  fchrijft  om  defelve ,  krijgt 
die,  komt  daar  binnen,  doedt  een  voorltel  aan  de  folda- 
ten  die  na  defelve  niet  willen  luifteren.  b.  M-p.i  87  (19) 

lm* 
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van  Pcrfoncn  en  Saken 

Lanchevechia  verdedigt  het  Kafteel  van  Breda  tege Herangiere  ,  vlucht  ,  accordeer»  met  Hohenlo  < 
geeft  het  Kafteel  over.  b.  17.  p.  5 15  ( 23) 

Land-dag  binnen  Groeningen  door  laft  van  Rennenburg uitgefchreven.  b.n.  p.91,  (,,,)  tot  Deventer  om 
over  de  iake  van  de  Gnie  tot  Uitrecht  gemaakt  te  han- 

delen, b.  1 }.  p.  5J  (90)  in  Over-Yflel,  waaringehan- 
delt  wordt  om  door  behulp  der  Coninginne  van  Enge- 

land aan  een  Vrede  te  geraken,  b.  x).p.  7o  (47)  dat 
niet  voort  wil ,  maar  heftig  in  gefproken  wordt.'  ibid. in  Gelderland  tot  Thiel  over  de  verkiefinge  van  een 
•nieuwen  Stadhouder,  b.  i8.p.  f  33  (4)  en  over  het  in- willigen der  contributien  en  verfterkinge  der  Vaande- 

len, b.  19. p.  614(9)  en  over  het  dragen  derconfen- 
tenopde  propoiitie  van  fijn  Excellentie  en  den  Raad 
van  State.  b.  30. p.  370  (73)  tot  Leeuwaerden  tever- 

geefs gehouden  wegens  de  partyfchap  om  hetgefag 
van  den  Stadhouder  te  verminderen,  b.  3  3.  p.  171  f9) 

Land-Raad  ingeftelt  door  de  Staten  Generaal,  b.  16. 
p.  241  (8)  in  V liefland  breekt  des  Conings  wapen,  enz. 
en  komt  tot  Uitrecht,  p.  292  (47)  komt  tot  Leeuwaer- 
denomop  alles ordre te ftellen.  p. 185  (41)  maaktge- 
reetfchaptot  het  ontfet  van  Nieuwerzijl.  p.  286(41) 
doedt  uitfpraak  op  wat  wijfede  Geeftelijkheid  in  het 
toekomende  in  de  Staten  zullen  verfchijnen.  b.i  7. p.3 1 7 
(19) 

Landfchade  (Kapitein)  wordt  voor  Groeningen  gefcho- 
ten.  b.  31.  p.  831  (41) 

Landfchappen  vallen  af  van  deRoomfe  Kerk  in  het  Jaar 
1555-  b.  i.p.  13(9) 

Landfcheidinge  by  Soetermeer  wordt  befchanft  om  Lei- 
den te  ontfetten-  b.  7.  p.  554(57) 

Lands-Heer  der  Nederlanden  mach  niet  handelen  tegens 
de  Privilegiën  van  den  Landen ,  maer  moet  defelve  op 
de  aanveerdinge  der  felver  befweeren.  b.4.  p.  178 
(126) 

Langevelt  krijgt  commiffie  om  den  aanflag  op  Maftricht 
te  helpen  uitvoeren,  b.  3*«p.  783(6) 

Lankhaar  (Kapitein)  wordt  door  Hohenlo  aan  de  mui- 
tinerende  Italianen  gefonden ,  om  haar,  des  nood  zijn- 

de, ailïftentie  aan  te  bieden,  b.  31. p. 879(79; 
Laon  word  met  accoord  overgegeven  aan  Henric  de 

Vierde,  b.  31. p.  845(53) 
Lafarus  Muller  komt  tot  alliftentie  van  Sonoy  meteen 

Regiment  foldaten.  b.  6.  p.  377  (274)  word  met  eenig 
volk  door  Sonoy  gefonden  tot  afllflentie  van  die  van 
Haarlem,  b.  369(188)  komt  met  fijn  volkin  de  Sant- 
Poort,  fchermutfelt  met  de  Spanjaarden,  flaat  vijf 
Vaandelen  opide  vlucht,  wordt  andermaal  door  de 
Spanjaarden aangetaft,  weert  hem vromel ijk,  wordt 

gefl'agen  en  ontkomt  tenaauwer  nood.  p.  397  (189) neemt Sardam  inenbefetdeSluifen.  p-4i3(3oi)fendt 
op  het  verfoek  van  Ripperda  vier  Vaandelen  foldaten 
binnen  Haarlem,  p.  411  (3°8) 

Lafarus  Cocquelius  doedt  een  oratie  in  het  Parlament  van 

Parijs ,  cn  brengt  te  weeg  dat  het  Edict  des  Conings 
voor  de  Gereformeerde  bewilligt  wordt.  b.  36.  p.  593 
(64) 

Laukema  geeft  Groeningen  met  accoord  over  aan  fijn  Ex- 
cellentie Maurits.  b.  31. p. 834 (44) 

Laurens  Wijnantfz  gefloten  buiten  het  pardon,  flerft  te 
Haarlem  indegevangenifle.  b.  6.  p.  443  (315) 

Laurens  Holtman  verfoekt  voor  deGravinnevanMeurs 

van  de  Staten  Generaal  dat  Rhjnberk  in  hare  handen 

geflelt  mocht  worden  en  neutraal  blijven,  b.  27. p.  502 

(8 )  levert  een  gefchrift  over  op  het  antwoord  der  Sta- ten, p.  503  (9) 

Lanrentius  Metfius  wordt  Biflchop  van  'sHertogen- Bofch.  b.  i.p.  27(19) 

Laurentius  Mijier  wordt  door  de  Staten  aangenomen  toe 

Agent  by  de  Duitfe  Vorften.  b.  jt.p.  835  (44)  fclnijft 
aanOldenbarnevelt.   p.  874(74) 

Leckerbeetjen  daagt  den  Heer  van  Breaute  uit ,  vecht  te-
 

gens den  felven,fneuvelt.  b.  37- P-6oi  (4) 

Legeer  onderfchept  eenige  Brieven  van  Don  Jan.    b. 
12. 

p.  1004(64) 

Leenmannen  van  Burg  en  Brugge  geven  fententie  over  het
 

dode  lichaam  van  Bafa.  b.  17. p.  331  (3°) 

Leerdam  ingenomen  door  de' Spanjaarden,  b.7.  p-  53° 

Leger  dat  met  Ducd'Alba  na  de  Nederlanden  trekt  hoe groot,  b  4.p.i8Q(u8]  vanden  l'.nxe  van  oVamE 

d  Albategensden  Pr.nce  van  Oianjcn  leer  lle.k.  P.  Ml 
aIV  yand^nI r,nce  van  Oranjen  doorDuc  d'Albain aevluchtReflagen.p.2,6(i8,)gelUic.dcnp.M7(,84) 
van  den  Pnnce  van  Oranjen  komi  in  de  NWdaa  p.  5,6 
(59)  der  Staten  breekt  op.  b.  1 2.  p.  9,4  f, , )  ,*,  on. voorfien  vanKrijgs  O  verften.  ib,d.  worde  Tempten geflagen  door  Don  Jan  te  GembJours.  ibid 

Lecuken  van  Leiden  een  treffelijk  Soldaat  wordt  door  de 
Spanjaarden  qual.jk  gehar.dclt  cn  doorfchotcn.  b.  7. 
P-S°7(M) 

Leeuwaarden  gemaakt  tot  een  Bifdomen  geflelt  onder 
het  Aards- Birdom  van  Uitrecht,  b.  1.  p.  1,  (i7i  be- 

nauwt var.  Graan,  b.  6.  p.  383  (i:9)  neemt  aan  en  ap- 
probeert  de  Unie  tot  Uitrecht  gemaakt,  b.  1 ,.  p.  j-, 

Leenwaarders  nemen  de  Reli^ior  s-  Vrede  aan  en  flaan  de 
Beelden  in  de   Kerke  aan  Rokken,     b.  il  p.  996 

Leiden  begeeft  fich  aan  de  fijde  van  den  Prince  ras  Oran- 
jen. b.f..  p.  379(276)  niet  wel  voorfien  •  :dt voorde 

eerflemaal  belegert.  p- 472  (384)  vcrloft  van  de  bcle- 
geringe.  b.  7.  p  489(1 1)  onvooi  hen  van  voorraad  door 
achteloosheid  van  de  Regeerders,  p.  502  (m)  voorde 
twcederaaal  belegert,  p.  504  (n)  met  6z  fchanfen. 
i'id.  hoe  langer  hoe  nauwer  belegert,  p  53  2(42)111  de uiterftebenauwtheid.  p.  557(60] )  ontfet.  p.  559(61) 

Leyenaars  vrefende  voor  belegeringe  zijn  lapper  in  de 
weer  en  voorfien  haar.  b,  6.p.  449  (,  30)  willen  de  En- 
gelfe  van  Valkenburg  niet  in  de  Stad  hebben  en  waar- 

om, b.  7.  p.  504(22)  verwittigen  den  Prince  van  Oran- 
jen en  Staten  van  Holland  van  de  aankomfte  der  Span- 

jaarden. f23)  veroveren  twee  Scheepen,  en  vechten 
dapper  by  Leiderdorp,  p.  507(24)  doen  een  heviger» 
uitval  tegens  de  Moefïchanfe  en  drijven  de  Spanjaarden 
daar  uit.  p.  5  3  2  ( 4 2)  en  tegen  de  Boshuifen  Schanfe  me» 
het  felve  gevolg,  ibid.  laten  de  Brief  van  Baldeus  onbe- 

antwoord en  houden  een  Vafl-en-Bede-dag.  p.  ̂ 0 
(54)  worden  feer  gefterkt  door  den  Brief  van  de  Staten 
van  Holland,  p.  552(56)  fiende  het  ontfet  voorhan- 

den toonen  haare  couragie  en  (lellen  ordre.  p-  558  '61 ) 
Leiton  wordt  door  de  Coninginne  van  Engeland  aan  Don 

Jan  en  de  Staten  Generaal  gefonden  om  een  fiiKtar.e 
van  wapenen  te  bevorderen,  b.  ia.p.  932(11;  en  van 
Don  J  an  bits  bejegent,  ibid. 

Lemmer  befchoten  door  en  overgegeven  aan  de  Vriefen. b.ió.p.  239(7,) 

Leeninge  door  de  Spnnjaarts  van  die  van  Uitrecht  vcr- 
focht  wordt  afgeflagen.  b.  6.  p.  358  (259) 

Lennip  eerfte  aanlegger  en  roervink  van  de  muiteryfc  bin- 
nen Schenkenfchans.  b.  26.  p.  460  (4 3 ) 

Leonard  Panhuifen  heeft  commillie  om  geljtecolle&c- 
ren  tot  hulpe  van  den  Prince  van  Oranjen.  b.  5.  p.  3 1 1 

Leonard  Cafenbroot  wordt  Raads- lieer  in  het  Hof  vari 
Holland  tot  Delft.  b.  6.  p-4i4(302)  en  door  den  Prin- 

ce van  Oranjen  aan  de  Duitfe  Vorften  geforden,  om 
hulpe  en byftant te  verfoeken.  b.8.p.É6i  f132)  word 

geitelt  tot  Commiflaris  over  het  difput  tuifchen  Coorn- 
hart,  ArnoldusCorneliienDontek!ok.b.i;.p.i{  ^2) 
door  den  Prince  van  Oranjen  na  Vriefhnd  gefonden 

om  het  gefchil  tuflehen  de  Steden  en  platte  landen  over 

de  Regeringe  byte  leggen,  b.  18.  p-  3-6  ;i  5.  gecom- 

mitreert  om  de  Koffer  met  papieren  van  Buitte  viiitc- 
kiijgt  fufpitie  dat  defelve  geopentwas,  en  wil 

ren daar  mede  niet  te  doen  hebben,  b.  n.p.726  341  waar- 
fchouwtOldenbarnevelt  dat  Lycefter  voornemens  was 
hem  te  lichten  en  na  Engeland  te  lenden,  b.  23.  p.  5 1 

(34)  wordt  door  de  Staten  na  Engeland  gefonden  op 
de  Vredehan  Jelirge.  p.  1 36  ( 1 5 )  gecommitteert  na  het 

Noorder-Qiiartier  om  het  verfchil  aldaar  tuffchen  de 

Steden  gereTen  by  te  leggen,  b.  26.  p.  48  2  (57)  en  tot 
de  refumtic  van  een  voorgaande,  cn  het  concipiëren 
van    een   nieuwe  Kerkerordetirgc.    b.  28.  p.  | 1*0 

Leonard  de  Voogt  wordt  door  den  Raad  van  Staten  ra 

Schotland  gefonden,  om  de  executie  van  de  gedreigde R  re, 



B    L    A    D     W    Y    S    E     R 

rcprefalien  voor  te  komen ,  wegens  de  pretenfien  van 

den Colonel Stuart.  b.  15.  p.  376(47)  komt  in  Enge- 
land ,  fpreekt  met  Douglas,  en  mee  Borlay  en  Walfin- 

gam,  opent  zijn  laft,  ftelteenige  poin&en  optegens 
die  pretenfien  ,  krijgt  acces  by  de  Coninginne ,  fchrijft 
aan  den  Raad  van  State  en  Staten  van  Holland  ,  heeft 

andermaal  audiëntie  by  de  Coninginne,  wordt  by  Dou- 
glas ontboden ,  maakt  gereetfehap  om  na  Schotland  te 

trekken,  wordt  wederhouden  van  de  Coninginne, 
handelt  verder  met  de  Heer  Douglas,  neemt  fijn  af- 
fcheid ,  vertrekt ,  komt  wederom  en  doedt  fijn  rap- 

port,   b.  25.  p.  376....  (47'..-)  wordt  andermaal  na 
Schotland  gefonden  over  de  pretenfien  en  gedreigde 
reprefalien  van  den  Collonel  Stuart,  fijne  inftru&ie, 
komt  te  Edenburg,  heeft  audiëntie  by  den  Coning, 
doedt  een  oratie,  fpreekt  met  de  Cancellier  en  Ambaf- 
fadeurvan  Engeland,  handelt  met  deCommiflarifien 
des  Conings ,  geefc  redenen  van  het  recht  der  reprefa- 

lien ,  handelt  verders  ,  heeft  nochmaal  audiëntie  by  de 
Coning,  neemt  affcheid ,  vertrekt,  komt  wederom  en 

doedtVapport.  p  385....  (51....)  beflecht het  mifver- 
ftand  tuflehen  de  Bui  geren  en  het  guarnifoen  van  den 
Briel.  b.  16.  p. 477  (5+) 

Leoninus  wordt  gecommitteert    tot  de  Vredehande- 
linge  te  Breda.    b.8.  p.  597  (83)  en  door  de  Staten  Ge- 

neraal aan  de  fijde  des  Conings  tot  de  Gentfè  Vre- 
dehandeünge.   b.  9.   p.  719  (174)   reift  wegens  de 
Staten  Generaal  aan  de  fijde  des  Conings  na  Ui- 

trecht om  geld  te  verfoken  en  fijne  verrichtinge  al- 
daar, b.  10.  p.  755  (199)  verfchijnt  in  de  Staten  van 

Holland  en  verfoekt  verfcheidene  faken.  p.  807(137) 
wordt  door  de  Staten  Generaal  gefonden  aan  den 
Prinee  van  Oranjen  ,  Staten  van  Holland  en  Zeland  om 
over  verfcheidene  faken  met  haar  te  handelen,  p.  814 

(244)  doedt  een  oratie  in  de  Staten  Generaal,  om  haar 
te  bewegen  ordre  te  ftellen  op  de  faken  der  Provintien. 
b.  1 3  •  p.49 ( 1  o  1 )  en  fijne propofitie  wegens  de  Staten 
Generaal  voor  den  Coning  van  Vrankrijk.  b.  1 9.  p  5 26 

(54)  verwelkomt  Lycefter  uit  naam  van  de  Staten  Ge- 
neraal, b.  21^.684(4)  wordt  door  den  felven  gcftelt 

totCommiflaris  om  het  verfchil  tot  Uitrecht  over  het 

cafleren  van  het  eerfte  Lid  der  Staten  gerefen  by  te  leg- 

gen, b.  ix.  p.  867  (1 1 )  fchrijft  aan  de  Raden  van  Gel- 
derland ,  en  fend  aan  defelve  de  Copye  van  den  Brief 

door  Lycefter  aan  hem  gefchreven.  p.  966(81)  wordt 
geftelt  om  nevens  den  Grave  van  Meurs  de  gerefene 
gefchillen  tuflehen  fommige  Edelen  en  de  Staten  van 
Uitrechtte  vereffenen,  b.  14.  p.  161  (10)  komt  tot  Ui- 

trecht ,  gaat  in  de  vergaderinge  der  Staten ,  ftaat  toe 
hetgeeneindiefaakdoor  den  Grave  airede  gedaan  is. 
ibicj.  komt  in  communicatie  met  de  Staten,  enfteltde 
felvevoor  de  Articulen  der  doleantie  door  de  Edelen 

overgelevert.  p.  161  (10)  komt  met  den  Grave  van 
Meurs  tot  Woerden  by  de  dolerende  Edelen,  en  fijne 
verrichtinge  aldaar,  p.  165(13)  komt  wederom  tot 
Uitrecht,  communiceert  den  Staten  fijne  verrichtinge 
tot  Woerden ,  handelt  verders  met  haar  over  het  ge- 

paneerde ,  en  fchrijft  aan  de  dolerende  Edelen,  p.  1 7  3 
(18)   wordt  gecommitteert  om  de  ver  fchillen  tuflehen 
de  Staten  vanUitrecht  en  dolerende  Edelen  by  te  leg- 

gen ,  doedt  daar  toe  een  propofitie  en  ftelt  die  Staten 

eenige  poin&en  voor.  p.  301(113)  wordt  door  de  Sta- 
ten gecommitteert  om  de  verfchillen  tuflehen  die  van 

Groeningen  en  de  Omlanden  te  vereenigen.  b.32.  p.14 
(9)  fijne  ven ichtinge.  ibid —     fterft.  p.  35.  p.  510 
(69) 

Leprofen-Huis  buiten   Haarlem   ingenomen   door   de 
Spaanfe.  b.  6.  p.  413  (309) 

Ledain  verklaart  hem  voor  Chimay  en  Parma.  b.  1 8.P.410 

(46) 
Letterbet  belegert  en   ingenomen  door  fijn  Excellentie 

Maurits.  b.  18.  p.  ƒ69  (31) 
Levijn  Tanfz  Kaarfemaker  word  Raad  neffens  den  Prinee 

van  Oranjen  om  op  alle  voorvallende  faken  te  difpone- 
b.  6.  p  450(3^0) ren. 

Libertas  handelt  met  Bufetusom  Marfilien  onder  de  ge- 
hoorfaamheid  van  Henric  de  Vierde  te  brengen,  en 
volvoert  het.  b.  3  3.  p.  177....  (i3----) 

Libertus  Fraxinus  komt  tot  Uitrecht  om  de  twift  in  de 

Kerke  aldaar  byte  leggen,  b.  30.  p.  7*9(43)  kanniet 
uitrichten  en  waarom,  ibid. 

Licenten  in  Holland  en  Zeeland  tot  vervallinge  der  Oor- 
logsdaften  ingeftelt ,  hoewel  befwarelijk,  worden  ech- 

ter opgebracht,  b.  6.  p.  449  (330)  in  de  Nederlanden 
van  alle  eetwaren  worden  ingetrokken,  b.  10.  p.  646 
(71)  door  de  Staten  van  Holland  geftelt  op  de  goede- 

ren gaande  van  Holland  na  Zeeland ,  verwekken  grote 
onluften  en  klachten  tuflehen  die  van  Holland  en  Zee- land, b.  17.  p.  494(3) 

Liedekerke  wordt  door  de  Staten  Generael  gefonden  aan 
Don  Jan  tot  Mareneen  Famine.b.io.p.7 70(11 1)  krijgt 
het  Gouvernement  van  Antwerpen ,  houdt  correspon- 

dentie met  Martini  om  het  Kafteel  van  Antwerpen 
voor  de  Staten  te  verfekeren.  b  11^.853(171) 

Lief  kens  Heek  ingenomen  voor  Parma.    b.  19.  p.  ̂ % 
(•3) 

Lier  verfekert  voor  de  Staten  Generaal,  b.  1 1 .  p.856  (274) 
verradelijk  overgegeven  aan  Haultepenne.  b.  17^.331 

(30) Lieivelt  wordt  door  de  Staten  Generaal  na  Gent  gefonden 
om  de  gevangene  Heeren  aldaar  te  doen  ontflaan.b.  1 1 . 
p.  905(308) 

Lieven  Keerfemaker  wordt  gefonden  na  de  Coninginne. 
van  Engeland  om  den  nood  des  Lands  te  vertoonen  en 
afliftentie  van  geld  en  volk  teverfoeken.  b  6.  p.424 

(3'°) 
Ligeurs  in  Vrankrijk  dwingen  den  Coning  om  een  Ediéfc 

uit  te  geven,  tot  verfekeringe  der  Roomfe  Religie 
en  uitroejinge  der  Hugenoten,  b.  14.  p.  308  (117) 
worden  door  la  Nove  en  Lor.gevalle  voor  Senlis  <*e- 
ftagen.  b.  16.  r».  463  (45)  en  andermaal  door  Cha- 
ftillonbyCharrres.  p. 464  (45-)  verklaren  den  Cardinaal 
van  Bout  bon  voor  Coning ,  en  Majenne  voor  Stadhou- 

der Generaal  b. 17.  p.  516(18)  neemen  voor  met  ken- 
nifle  van  den  Paus  en  Coning  van  Sparjen  om  een 
nieuwen  Conirg  te  verkiefen,  en  Herrie  de  Vierde  van 
de  Kroone  te  verfteken.  b.  30.  p.  669  (1) 

Lijn  van  Thyen  Viflervan  Campveeretot  Vullingen  ge- 
vangen ,  wordt  door  Johan  van  Cuik  fonder  rantfoen 

los  gelaten ,  en  krijgt  van  den  Grave  van  der  Mark 
Sauvegarde  voor  hem  en  de  andere  Viflèrsom  vry  te 
mogen  viflen.  b.6.p.  371  (169)  wordt  door  den  Heer 
van  Cuik  in  fijn  Herberg  ontboden  en  geinduceert  om- 
de  andere  Viflèrsop  te  maken  en  te  bewegen  tot  het 
innemen  van  Guarnifoen ,  't  geen  hy  doedt ,  en  brengt befcheidt  wederom  ,  dat  fuiks  des  anderen  daags  zoude 

gefchieden.  ibid. Lille  met  Douayen  Orchies,  hebbende  de  fevende  Stem 
ter  Generaliteit.  b.  1 .  p.  2  ( 1 )  voegt  fich  met  de  Staten 
Generaal  aan  de  fijde  des  Conings  tegens  de  Spanjaar- den, b.  9. p.  721(175) 

Lillo  belegert  door  Monfdragon.  b.  19.  p,468  (14)  en  we- 
derom verlaten,  ibid. 

Limborg  van  fommige  onder  de  17  Provintien  gerekent, 
dan  heeft  nooit  Stem  of  Seffie  ter  Generaliteit  gehadt , 
maar  is  altijd  onder  Braband  gerekent.  b.  1.  p.  2  (1) 
wordt  niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te  fpreeken. 
b.  1.  p.  62  (44)  door  Parma  voor  Don  Jan  ingenomen. b.i2.p.  952(55) 

Lingen  moet  15  000  guldens  geven  tot  de  twee  miljoenen 
in  plaats  van  den  tienden  en  twintigften  penning,  b.  5. 
p.  310(213)  belegert  door  Maurits.  b.  34.  p.365  (53) 
en  met  accoord  overgegeven,  p.  369  (5-6) 

Liques  fchrijft  aan  het  Guarnifoen  van  Vilvoorden,  tracht 

het  felve  te  bewegen  tot  revolte  en  affweringe  der  Sta- 
ten, maar  te  vergeefs,  b.  1 3 .  p.  8  7  ( 1 18 ) 

Liften  door  de  Spaanfe  gebruikt  om  volk  binnen  Enkhui- 
fen  te  krijgen,  b.  6.  p.  371  (269) 

Livinus  Caluart  trekt  met  inftruébe  van  de  Nederlandfe 
Gefanten  in  Vrankrijk  na  den  Coning  van  Navarre  en 
Prinee  van  Conde.  b.  19.  p.  537(61 )  komt  wegens  de 
Staten  in  het  belegerde  Antwerpen,  en  wat  hy  daar 
verricht,  b.  20.  p.  606  (40)  wordt  Agent  der  Staten 
by  den  Coning  van  Vrankrijk.  b.  30.  p.  7 10  (19)  fchrijft 
aan  Oldenbarnevelt  en  waarfchuwt  hem  voor  Otto 

Hartius.  b.  30.  p.  718  (41)  komt  onverwacht  in  Hol- 
land, en  brengt  Brieven  van  Henric  de  Vierde  aan  de 

Staten  tot  fijner  verfchoninge.  p.  758(65)  communi- ceert 



van  Perfonen 

ceert  aan  fijn  Excellentie  Maurits  en  Oldenbarnevelt  de 
poinétendiehyinlafthadde.  p.(7^)  levert  een  fchrif- 
telijk  rapport  aan  de  Staten,  p.  760  (68)  krijgt  een 
Brief"  van  Frefnon  over  den  ftant  der  faken  in  Vrankrijk federt  fijn  afwefen.  p.  766(71)  WOrd  wederom  na 
Vrankrijk  gefonden.  p.  776  (77)  fchrijft  aan  de  Staten 
en  Oldenbarnevelt.  b.  51.  p.  844  (52)  verkrijgt  in Vrankrijk  het  recht  van  de  naturalifatie  der  Nederlan- 

ders, b.  31.  p.  34(15)  fchrijft  aan  de  Staten  wegens  de 
komfte  van  Albertus  en  hoe  veel  volks  hy  mede  bracht. 
b.  33.  p.  169  (6)  doedt  rapport  aan  de  Staten  wegens 
de  gemaakte  alliantie  tuflehen  Vrankrijk  en  Engeland. 
p.  106  (34)  fendt  aan  de  Staten  de  geintercipieerde 
Brief  van  Albertus  aan  den  Coning  vanSpanjen.  p.  299 
(5)  en  die  van  Jofeph  Hartlieb.  p.  300.  veradverteert 
deStaten  van  veele  faken.  p.  314(16) 

Lochum  door  Verdugo  belegert  en  Hohenlo  ontfet.b.  17. 
P- 334(3*) 

Lodewijk  Guiccardin  heeft  gefchreven  van  de  gelegent- 
heidder  Nederlanden,  b.  1.  p.  1  (1)  fterft.  b.26.  p  462 (44) 

Lodewijk  Grave  vanNaflauw  wordt  door  de  verbondene 
Edelen  gecommitteert  aan  die  van  de  Religie  tot  Ant- 

werpen ,  Valencijn  ,  Doornik  en  Amfterdam,  om  haar 
te  bewegen  dat  fy  benevens  andere  faken  doch  den  ti- 
tulvan  de  Confellie  van  Augsburg  wilden  aannemen, 
b.  $.p.  124(87)  krijgt  commune  van  fijn  Broeder  den 
Prins  van  Oranjen.  b.4.  p.  233  (165)  komttotEmb- 
den,  verfoekt  dat  hy  aldaar  met  lijn  volk  mach  fcheep 
gaan,  welk  hem  niet  toegedaan  wordt.  p.234(i66) 
wat  fijn  voornemen  was.  ibid.  valt  in  Vrielland  en 
neemt  het  Huis  te  Wedde  in,  alsook  den  Dam,  ont- 

bied de  Staten  van  de  Ommelanden  by  hem ,  en  wat  hy 
haar  voor  houdt.  ibid.  krijgt  geld  uit  deOmlandenom 
fijn  volk  in  ordre  te  houden,  p.  235  (167)  breekt  op 
van  den  Dam  en  trekt  na  Wedde.  ibid.  doedt  de  Spaan- 
fe  Ruiterye  als  ook  het  voetvolk  van  den  Grave  van  A- 
renberg  aantallen  en  flaat  defelve  by  Winfchoten.  ibid. 
komt  voor  Groeningen  verfekert  fich  met  eenborft- 
weeringe,  doedt  fommige  loop-fchanflën  maken ,  en 
legt  eenig  volk  in  het  Kloofter  Selwaart.  p.  136  (168) 
biedt  Chiapin  Vitelli  den  flag  aan.  p.  243(174,)  breekt 
de  belegeringe  voor  Groeningen  op ;  verfekert  fich  te 
Jemmingen,en  verwacht  aldaar  den  vyand.p.244(  174) 
ftelt  fijn  volk  in  ordre,  fpreekt  haar  moed  in,  draagt 
fikh  vromelijk ,  wordt  geflagen ,  maar  ontkomt,  ibid. 
doedt  groote  neerftigheid  in  Vrankrijk  om  te  tonen 
den  moedwil  van  den  Hertog  van  Alba  ,  metverfoek 
van  hulpe  tegens  defelve-  b.  7.  p.  334  (241)  brengt 
den  Admiraal  van  Vrankrijk  nevens  veele  Heeren  van 
de  Religie  aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen. 

b.  6.  p.  357(258)  komt  in  vremd  gewaat  by  den  Co- 
ning en  handelt  met  den  fel  ven  mondelinge.  (259J 

maakt  een  confederatie  tegens  den  Hertog  van  Alba  in 

Vrankrijk. p. 371  (269)  noch  in  Vrankrijk  zijnde  prac- 
tifeert  een  lanllach  op  Bergen  in  Henegouwen  ,  die  hy 

fo  fchielijk  volbrengt,dat  hy  de  Stad  al  gewonnen  had- 
de,  eermen  wift  dat  hy  van  Parijs  vertrokken  was. 

p.2(377)  fchrijftaan  de  Heeren  Jenlis  en  Jumelli  die 

t'fijner  hulpe  quamen  ,  dat  fy  fouden  na  den  Prince  van 
Oranje  vertrekken,  alfohy  volks  genoeg  binnen  Ber- 

gen hadde.  p.  397(289)  geeft  Bergen  over  met  ac- 
coord  aan  den  Hartog  van  Alba.  p  408(297)  komt 

tnet  een  toegeruft  Leger  in  Nederland,  en  omtrent 

Maftricht.  £.7^.489  (12)  kan  wegens  het  Ysniet 

niet  over  de  Mafe  trekken,  ibid.  refolveert  om  van  le- 

gerplaatfe  te  veranderen  en  fich  met  den  Prince  van  O- 

ranjen  te  voegen,  ibid.  fielt  fijn  Leger  in  ordre,  wordt 
aangetaft  en  verflagen,  p.  491(14) 

Lodewijk  van  Montfoort  verraat  de  Stad  en  het  Kalteel 

van  Hattum  aan  Parma.  b.  15.  p.  227  (229)  wordt  ge- 

vangen, onthalft  en  gevierendeelt.  p.  228  (23  o) 

Lodewijk  Pals-Grave  aan  den  Rijn  fterft.    b.  18.  p.  36 
(4) 

Lodewijk  van  Brunfwijk  een    van    de  Berg -verko- 

pers wordt  gevangen  en  gehangen,    b.  26.  p.419 

Lodewijk  Grave  van  den  Berg  blijft  dood  binnen  St
een- 

wijk, b.  29.  p.  627  (20) 

en  Saken. 

Lodewijk  van  NafTauv  fiaat  een  deel  Sminfi.  n   • 

op  het  Voorhof  van  Ulft.  b.^.  p"  eg'  6.)  ̂'^ Loeveftem  door  Harmende  Ruit'er  inecnomen.  wcder- 

™5tf,[%79ren  hcv,ce  wedcrftant  '^ 
land  II Z  l V3n  *  ota,R,nC  Cn  VCrfückl  hu,i*  voor  dat Jandlchap.  11.31^822(36)  ^ 

{■ongdegno  blijft  voor  Haarlem.  b.6.p.AX6(xl   \ Jis.  b.16.  p.  463  (45) 

Lopes  Portugees  en  üoétor  in  de  Medicijne  heeft  een aanfiag  om  Elifabeth  met  vergif  om  te  brengen    wordt ontdekt  en  gevangen,  komt  tot  bekentemflc!  en2<t 
ftraft.  b.  31.^784(6)  * Lorenfo  Perea  belegert  en  wint  het  HuisteLoeveftein 
b-  *  P-  3  3  >  (239)  blijft  in  den  ftorm  op  Haarlem,  b  6 P-432(3i7) 

Lorreine  (Cardinaal  van)  drijft  het  werk  van  Vrede  met 
Spaiijen  om  de  Luthrianen  te  beooi logen,  b  1  n  •» 

(13)  
'y Lolecoot  geeft  Schoonhoven  over  aan  Lumei.  b 

,  (i,77)  ■  «.p-?8i Lottheungers  worden  voor  Beaumont  geflagen    b  z p.  660(43,) 

Loven  belegert  door  den  Pi  irce  van  Oranjen,  wordt ,  mit* 
betalende  een  groote  Comme  geldt,  wederom  veih- ten.  b  6.  p.  401  (292) 

Louf  van  der  Haar  wordt  door  deStaten  van  Uit;; 
aan  de  Staten  van  Holland  gefonden  om  de  verfchillen 
tuflehen  die  Stad  en  Staten  by  te  legden,  b.  12  p.  922 
($$)   bemiddelt  defelve.  ibid.  fterft.    b.  k    d  <m 

(68)  
F'5 Louis  Carlier  wordt  door  laft  van  Ducd'Alba teBruflèl onthalft  den  1  Junii  1568-  b.4.  p  238(169) 

Louis  de  Requefens  wordt  Gouverneur  der  Nederlanden 
komt  tot  Bruflel ,  veradverteert  de  Provintien  van  fijne 
komfte,  en  fend  aan  defelve  de  Brieven  des  Conings. 
b-  7-  P-477  (2)  begint  te  regeeren.  p.  478  ( 3 )  doed  een 
geweldige  Armade  uitruilen ,  en  neemt  voor  Middel- 

burg te  ontfetten.  p-479  (4)  komt  te  Bergen  op  Zoom 
en  wordt  aldaar  van  de  Schepen  met  hat  loflên  van  het 
Canon  verwellekomt.  ibid.  berokkent  den  Prince  van 
Oranjen  veel  werk  .  heeft  geen  geld  waar  door  hy  ge- 

weldig in  fijne  aanfiagen  verhindert  wordt.  p.  487  (10) 
fend  veel  volks  na  het  Noorder  Qua rticr.  ibid.  ruft  fich 
toe  tegens  Graaf  Lodewijk.  p.  488  ( 11 )  bevee't  alle 
Leenmannen  haar  te  wapenen  op  verbeurte  van  haard 
Leenen.  p. 489(11)  is  benauwt  van  geld.  ibid.  doedt 
de  gelegentheid  van  het  Leger  van  (Jraaf  Lodewijk 
neerftig  befpieden.  ibid.  Maftricht  verfekeren,  en  de 
pas  over  de  Maas  befetten.  ibid.  vind  goed  devooiflag 
om  Graaf  Lodewijk  tot  fiach  uit  re  lokken ,  drirgt  de- 

felve aan,  en  waarom,  p. 490(11)  acht  weinig  op  het 
aangeven  van  Champigny  wegens  de  muitinatie  der 
Spanjaarden  en  derfelver  voornemen ,  komt  tot  Ant- 

werpen ,  meent  door  fijn  gefach  de  rauitinatie  te  Rillen, 
heeft  wat  anders  voor,  verfoekt  geld ,  krijgt  het,  ftilt 
de  muitinatie,  moet  de  muitineerderspai óor geven, 
verleent  een  obligatie  aan  die  van  Antwerpen  van 
400000  guldens,  p.  494(15)   fend  Balden?  met  fijn 
volk  wederom  na  Leiden,  en  den  Baron  Chevereaim  na 
Waterland,  ibid.  doedt  een  Vloot  gcreet  maken  tot 

Antwerpen  om  de  Hollanders  en  Zeeuwen  te  onder- 
drukken, ibid.  heeft  veele  faken  voor,  maar  word  daar 

in  verhindert  door  de  inuitenatie  der  Spanjaarden  en 
fchaarsheid  van  geld.  ibid.   fchrijft  aan  den  Grave  la 
Roche  Gouverneur.over  Uitrecht,  en  ontheft  by  provi- 
fie  die  van  Uitrecht  van  de  fententiedoorDic  d  Alba 

over  haar  gewefen.  p.  497  (17)  Iaat  verfcheidenePlac- 
caten  uitgaan,  p.  490(18)  gebruikt  lift  en  geweld  om 
de  Hollanders  en  Zeeuwen  onder  de  knie  te  krijgen, 

p.  508(25)  doedt  uit  naam  vanden  Cori rg eer  a'. meen  pardon  publiceren,  p  510(27)  geld  van  de  SI 
ten  Generaal  verfoeken  en  op  wat  conditicn.  P-$t6 

(31)  «eeft  apoftillen  op  de  remor.ftrantie  van  de  Staten 
Generaal,  p.  519(33)  raad  den  Conir.g  een  Vloot  toe 
te  ruften  en  fich  ineefter  ter  Zee  te  maken ,  als  zijnde 

het  eenigfte  middel  om  de  Conings  faken  in  de  Neder- 
landen 
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landen  te  herftellen.  p.  ?ij  (36)  informeert  fich  naar- 
ftig  op  de  diepten  en  havenen  van  de  Nederlanden , 
neemt  Nederlandfe  Piloten  aan,  fchrijft  aan  den  Co- 

ning  fijn  meininge  hoe  de  Vlootc  moft  beleidt  worden, 
en  advifeert  aan  hem  de gelegentheden der  faken,  fo 
van  hier  als  van  Engeland,  p.  524(37)  fendt  Chiapijn 
Vitclli  met  een  deel  volks  na  Holland,   p.  530  (41) 
doedt  middelen  van  Vreede  voorflaan  en  in  het  werk 

ftellen.  ;p.^i(4i)  neemt  in  het  goede  al  het  geene  Bal- 
deus  voor  Leiden  gedaan  hadde.  b.  j.p.  561  (63)  geeft 

apoftilleop  denader  remonftrantie  van  de  Staten  van 
Braband.  p.  564(65)  fteltniet  tégenftaande  veeldcrlei 
vertoningen ,  geen  ordreop  het  krijgsvolk,  p.  567  (67) 

antwoord  op  de  remonftrantie  van  de  Staten  van  Bra- 
band. ibid.  fendt  de  Gedeputeerde  van  Vriefland  on- 

getrooft  weg  en  beraamt  ecnige  impoften  aldaar  tot 
onderhoudinge  van  de  Soldaten,  p.  580  (76)  pardoh- 
neert  de  Spanjaarden  die  gemuitineert  hadden,  p.  584 

(79)  geeft  geen  acht  op  de  klachte  van  de  Staten  van 
Uitrecht  over  de  moetwilligheid  der  Spanjaarden,  en 
legt  alle  de  fchuld  op  de  Staten  van  den  Lande.  ibid. 
komt  onverwacht  binnen  Antwerpen ,  en  befet  de  Stad 
fterkelijkaan  alle  oorden,  p.  586(80)  doedt  naarftig 
onderfoek  doen  na  alle  vremde  perlbnen  binnen  de 
Stad.  ibid.  laat  hem  welgevallen  het  geene  de  Grave 
van  Swartfenburg  doedt  tot  bevorderinge  van  de  Vre- 

dehandel, b.  8.  p.  597K87)   verkieft  daar  toe  Breda. 
(88)  doedt  den  Raad  van  Staten  vergaderen  over  het 
werk  der  Vredehandelinge,  p.  6 12  (98 )  laat  een  Plac- 
caat  uitgaan ,  verbiedende  alle  communicatie  met  de 
Rebellen  des  Conings.  p.  615  (100)  ruft  fich  fterkelijk 
toe  te  water  en  te  lande.  p.62o(ioi)  geeft  een  Plac» 
caat  uit  over  het  vernieuwen  van  den  datum  den  Jaars. 

p.644  (120)  doedt  het  Leger  van  Hierges  verfterken. 

p.644  ( 1  ao)  heeft  veele  aanfiagen  in  't  hooft  en  byfon- derlijk  op  Zeeland,  p.  648(113)  ontbied  eenige  troe- 
pen na  Braband ,  en  belaft  met  de  ovei  ige  Woerden  te 

belegeren,  ibid.  belet  den  aanflagop  Philippevïlle.ibid. 
eifcht  van  de  Staten  van  Braband  een  groote  fomme 
gelds  tot  verfekeringe  van  die  Stad.  ibid.  blijft  by  fijn 
befluit  om  eenige  havens  in  de  Zeeufe  Eilanden  in  te 
neemen ,  doedt  daar  toe  alle  gereetfehap  maken  en  de 
dieptens  peilen,  ibid.  neemt  refolutie  omDuivelandte 
voet  door  het  water  in  te  neemen.  p.649  ( 1 14)  fchrijft 
aan  den  Coning  het  gelukkig  fucces  van  de  tocht  door 
het  water  op  Duiveland.  $.6^0(114)  verfoekt  hulpe 
van  geld,  enisfeergeftoortopdeStaten  dat  fy  geen 
einde  maken  van  haare  confenten  te  dragen,  ibid.  heeft 
veele  aanfiagen  om  den  Pri nee  van  Oranje  werk  te  ge- 

ven ,  en  maakt  groote  toeruftingen.  ibid.  komt  in  het 
Leger  voor  Zierikzee ,  en  vertrekt  van  daar  na  Ant- 

werpen ,  verfchrijft  de  Heeren  van  de  Ordrc ,  beraad 
met  haar  over  de  faken  van  Nederland  en  middelen  om 

geld  te  krijgen,  p.  652  ( 1 27)  fterkt  fich  omtrent  Krim- 
pen ,  foekt  de  Dortfe  Waart  in  te  neemen ,  maar  kan 

niet  tot  fijn  voornemen  komen.  p.  653  (127)  doedeen 
voorftel  aan  de  Staten  van  Braband  om  leeninge  van 
geld.  p.  655(127)  maakt  een  taxatie  over  de  Steden 
en  platte  landen  van  Braband  en  ftelt  die  den  Staten 
voor.  p.  657(130)  dreigt  die  van  Uitrecht  noch  meer 
te  befwaren  indien  fy  geen  leeninge  van  20000  gul- 

dens opbrachten,  ibid.  heeft  feer  fufpecl  de  befendinge 
der  Staten  van  Holland  en  Zeeland  na  Engeland ,  en 
fendt  den  Heer  van  Champagny  derwaarts  om  op  alle 
den  handel  te  letten,  p. 66  i  (133)  fend   eenige  Ga- 
leyen  en  volk  tot  onderftant  van  het  Leger  voor  Zierik- 

zee. p.  662  (134)  heeft  veele  faken  voor  en  fchrijft 
daar  over  aan  den  Coning ,  wordt  fiek  en  fierft  fchie- 
lijk.  p. 663 (134)  wat  vooreenhy  geweeftis.  p.664 
('55) 

Louis  Boyfot  taft  de  Spaanfe  Vloot  aan ,  fiaat  defelve  en 
wordt  gequetft.  b.  7.  p.  479(4)  taft  de  Antwerpfe 
Vloot  aan  enflaat  defelve.  p.  495  ( 16)  antwoord  voor 
fijn  Broeder  op  den  Brief  van  Champagny  ,  rakende  de 
Vredehandel,  p.  533(42)  maakt  fich  gereet  om  Lei- 

den te  ontfetten.  p.  549(54)  komt  ten  dien  einde  met 
fijnfehepen  van  Zeeland  tot  Rotterdam,  p.  552(56; 
befpringt de Soetermeerfe Brugge  maar  moet  defelve 
verlaten,  p.  $$$  (58)  begint  werk  te  maken  tot  het 

onfet,  en  trekt  op,  maakt  fwarigheid  om  het  uit  té 
voeren,  p.  556  (59)  komt  met  fijn  Schepen  binnen  Lei- 

den, p.  559  (61)  en  fchrijft  fulks  aan  den  Prince  van  O- 
ranjen.  p.  560  (61)  wordt  door  die' van  Leiden  met 
een  goudene  Keten  befchonken.ibid.  als  ook  van  de 
Staten  van  Holland,  ibid.  verdrinkt  in  het  ontfetten  van Zierikzee.  b.  9  p.  679(145) 

Louis  Gajetan  wil  de  overgelopene  Engelfè  terdood  ge- 
bracht hebben,  b.  7.  p.  504  (22)  neemt  den  Haag  in 

en  befet  het  Hof.  p.  ̂ 04(22)  wordt  gefchooten  voor Maafiandfiuisenfterft.  p.  507(25) 
Louis  Pimentel  wordt  gefchoten  in  het  beftormen  van  een 

fchansken  en  feer  beklaagt  vanBaldeus.  b.  7.  p  <8z 

(78)  
**   5 Louis  de  Blois  wordt  door  ordre  van  Don  Jan  Comman- 

deur op  het  Kafteel  van  Antwerpen,    b.  10.  p  829 

r  (255) 

Louis  Laurents  Ritmeefter  helpt  Coeverden  ontfetten. b.3i.p.798(i7) 

Louis  de  Velafco  krijgt  commilTie  om  de  muitinerende 
Italianen  te  ftraffen,  trekt  op,  belegert  en beftormt 
defelve  binnen  Sichem  te  vergeefs,  b.  3 1 .  p.  879  (78) 
krijgt  het  Huis  te  Schuilenburg  metaccoord;  b.  35. 
P-  492  ( 5? )  trekt  °P  na  D01  ften,  wordt  gequetft,  krijgt 
de  plaats  met  accoord ;  ibid.  heeft  een  quade  refcontre 
en  is  in  groot  gevaar,  b-  36^.555(33) 

Louis  van  der  Cathulle  wordt  Gouverneur  van  Wachten- donk, b.  36.  p.  579(53) 

Louis  de  Villar  wordt  gevangen  in  den  flag  van  Vlaande- ren, b.  37.  p.  653(42) 

Louis  de  Monroy  d'Avils  wordt  gevangen  in  den  flag  van Vlaanderen,  b.  37.  p.  653  (42) 

Louife  van  Colligny  trouwt  met  Willem  Prince  van  Oran- jen.  b.  18.  p.  365(7) 

Louife  Juliana  van  NaflTau  trouwt  met  de  Keurvorft  Fre- 
deric.  b.  30.  p.  700(22) 

Loy  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  Heere  van  Lumei 
loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  voor  den  BrieL b.  6.  p.  265  (365) 

Lubbert  Ulger  vededigt  Swol  tegens  de  Spaanfgefinde. b.  15.  p.  208(216) 

Lubbertus  Hoenraat  wordt  door  de  Staten  in  Ambaflade 
na  Denemarken  gefonden.  b.  24.  p.  296  (107)  en 
aan  verfcheider.e  Duitfe  Vorften.  b.  26.  p-444  (33) 
fchrijft  aan  de  Staten  uit  Staden  en  verwittigt  defelve 
van  veele  faken.  p.  459  (42)  fterft.  b.  28.  p.  543  (11) 

LubbrechtTurk  verdedigt  de  Grave  manlijk.  D.21.P.707 
(21)  laat  fich  overreden  om  aan  Parma  te  fènden ,  en 
geeft  de  Stad  over  met  accoord.  p. 708  (2i)  wordt 
daar  over  gevangen,  terechtgefteltenonthalil.  V.71Z 

T  (25) 

Lucas  Soynag  Spaans  Kapitein  blijft  in  de  beftormir.ge van  Haarlem,  b.6.  p- 423 (3 10) 

Lucas  de  la  Crucii  fchrijft  aan  Juan  Lopes  de  Ugarto ,  we- 
gens den  flechten  toeftant  en  het  groot  gebrek  des  Le- 
gers van  den  Cardinaal  Andreas.  b.  36.  p.  559 

(36) Lucas  Refer  wordt  door  het  Guarnifoen  van  S.Andries  tot 
Kapitein  gemaakt,  b.  37.  p.  615  (14) 

Ludovicus  Hofpitalius ,  fie  Vitry. 
Luit  Rijxen  wordt  door  fijne  onvoorfichtigheid  van  de 

rU'rmenburgfe gevangen,  b.  15.  p.216  (221) 
Lumbres  (Heere  van)  krijgt  commiflïe  van  den  Prin- 

ce van  Oranjen  als  Admiraal  ter  Zee.   b.  5.  p.  323 (233) 

Lumei  (Grave  van  der  Mark)  wil  de  dood  van  de  Graven 
van  Egmond  en  Hoorn  wieken ,  voegt  hem  by  den 
Prince  van  Oranjen.  b.  4.  p.  256  ( 1 83 )  is  Admiraal  van 
de  Vloot  des  Princen  van  Oranjen ,  en  moetende,  door 
het  gebod  van  de  Coninginne  van  Engeland,  vandaar 
vertrekken,  verfamelt  allede  Oorlog-fchepen  aldaar 
leggende,  loopt  in  Zee,  neemt  twee  ichepen,  wordt 
door  contrarie  wind  gedwongen  om  de  Maas  in  te  lo- 

pen ,  en  komt  voorwet  Brielfe  Hooft.  b.  6-  p.  365 
(265)  eifcht  den  Briel  op  uit  naam  van  den  Prince  van 
Oranjen.  p.  36Ó  (265)  geeft  haar  twee  uuren  tijd 
van  beraad,  ibid.  dan  geen  antwoord  krijgende,  doed 
de  Stad  aantaften  en  neemt  defelve  in.  ibid.  acht  den 
Bricl  niet  houbaar  tegens  de  Spanjaarden ,  is  van  me- 

ning 
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taing  de  Stad  te  verlaten,  welk  andere  niet  raadfaam 
vindende,  befluit  daar  te  blijven,  ibid.  Pureert  den  Bi  iel 
ten  dienlle  van  den  Prince  van  Oranjen  te  zullen 
bewaren,  doedt  een  deel  Monniken  ophangen.  p.367 
(166)  fchrijft  om  liulpe  aan  verfcheidene  gevluchte 
Edelen,  en  wordt  dagelijks rterker. ibid.  maakt  ecid 
fwarigheid  om  die  van  Vlif  tingen  met  volk  te  adilteren, 
maar  verftaande  dat  fy  haar  wilden  wapenen ,  belooft 
haar  des  nood  zijnde  zulks  te  zullen  doen.  p.  370(168] 
fendt  Treflong  met  commilïie  endrielchepenna  Vlif- 
fingen.ibid.  fendt  uit  den  Brieleenige  Kapiteincn  en 
Soldaten  tot  hulpe  van  die  van  Enkhuifen.  p.  374(171) 
doedt  de  gevangene  geeftelijke  tot  Gorcom  buiten  den 
Briel  ophangen,  p.  380  (177)  belegert  en  wint  Schoon- 

hoven, p.  381  (277)  krijgt  commilïie  van  den  Piince 
van  Oranjen  tot  het  Gouvernement  van  Holland. 
p.  389(183)  vetfoekt  aan  de  Staten  van  Holland  daar 
op  ontfangen  te  worden,  p.  391(181)  doedt  handtaf- 
tinge.  ibid.  geeft  commilïie  aan  Willem  van  Treilong 
om  te  zijn  Gouverneur  van  den  Briel  en  het  Eiland  van 
Voorne.  (186)  neemt  Rotterdam  in.  p.  395  (i88)be- 
legert  Amfterdam  en  verlaat  het  wederom,  p.  404 
(194)  fendt  den  Heer  van  Duivenvoorde  bet  volk  bin- 

nen Woerden,  b.  6.  p.  408  (197)  doedt  den  gevangen 
Pater  Mufius  pijnigen  en  fonder  forme  van  Proces  op- 

hangen. p.412  (509)  trekt  uit  Leiden  na  Haarlem, 
imeint  het  Bofch  in  te  neemen  ,  welk  mift  en  hy  met  fijn 
volk  worden  door  de  Spanjaarden  geflagen.  p.  413 
(310)  wordt  tot  Delft  ontboden,  trekt  fich  dequellie 
aan  van  fijnen  Luitenant ,  wil  hem  met  geweld  uit  Delft 
brengen,  wordt  gevangen ,  gedeporteert ,  en  op  het 
Huis  ter  Goude  gefonden.  p. 414(310)  verantwoord 
lich  tegens  de  befchuldinge  der  Staten  van  Holland. 
p.  41  5  (3 1 1 )  in  vryheid  gelaten ,  praftifeert  tegens  de 
Staten ,  wordt  wederom  verfekert ,  ontkomt ,  komt  te 
Rotterdam ,  maakt  een  proteft  ,  laat  het  opentlijk 
leefen  terwi/le  de  Burgers  ter  wacht  trekken ,  en  doedt 
de  Cöpyen  daar  van  aan  de  Kerk  -  deuren  plakken. 
p.  419  (314)  antwoord  mondeling  en  fchriftelijk  aan 
de  Burgermeederen  van  Rotterdam  waarom  hy  fich 
niet  als  een  gevangen  wil  laten  bewaren,  p.  419  (314) 
fendt  een  Memorie  aan  den  Prince  van  Oranjen.  p.4  3  o 

(315)  wordt  niet  te  recht  geftelten  waarom,  ibid.  ver- 
fteektfich,  doch  komt  wederom  te  voorfchijn,  wordt 

los  gelaten  en  veroorloft  te  vertrekken,' t  geen  hy  docd. ibid. 

lupïus  Acuna  belet  den  Prince  van  Oranjen  het  innemen 
van  Tongeren,  en  brengt  daar  een  deel  van  fijn  volk 

b.  4.  p.  156(185) 

en  Saken. 

in. 

Lupus Leutranicus  wordt  gefchoten binnen  Amiens.  b.54. 
P  380 (64) 

LufTy  weigert  op  nieuw  Eed  te  doen  aan  Billy.  b.  10. 

p.  751  (197)  wordt  door  de  Soldaten  gevangengeno- men, ibid. 
Luther,   fie  Marten  Luther. 

Lutherfen  vermeerderen  meer  en  meer  inde  Nederlan- 
den niet  jegenftaande  alle  de  ftraffe  Placcaten.  b.  1. 

p.  1 3  (9)  prediken  tot  Antwerpen  in  de  S.  Joris  Ker- 
ke, b.  2.p.  88  (61)  prefenteren  een  Requed  ,  vei  (be- 

kende toelatinge  van  Religie,  welk  haar  toegedaan 

wordt.  p-99(7o)  leveren  een  Requed  over  aan  den 
Grave  van  Hoogftraten  enz.  metverfoekdat  hy  het 

geliefde  te  dellen  in  handen  van  de  Gouvernante  om 
aan  den  Coning  overgefonden  te  worden,  b.  j.p.  m 

(86)  verdaande  dat  de  Staten  van  Br3band  vergadert 

waren  om  op  middelen  te  denken  om  de  Predicatiete 
doen  cederen,  leveren  nevens  de  Gereformeerde  een 

Requed  over-p.  1 25(88)  laten  hareGeloofs-Belijdenifiè 

in  Drukuitgaan.  p.142.  (100)  antwoorden  aande  Wet- 
houders van  Antwerpen  op  hare  remondrantieomde 

predicatie  te  doen  cederen,  p.  155  (109)  yerfoeken 
Kerken  binnen  Antwerpen  en  krijgen  defelve.  b.  1 1. 

p.  990(54)  in  Stiermark  dellen  haar  tegens  den  
Eerts- 

Hertog  Ferdinand,  en  geven  een  verklaringe  uit  tegens 

het  verbod  van  de  oefteninge  van  hare  Religie,  b.  36. 

Lutfenburg1  heeft  de  Derde  Stem  ter  Generaliteit.  p.  1 .  p.  1. 
( 1 )  wórdt  niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te  fpree- 

ken.  b.i.p.6*i(44) 

LycederfchujIcinfaveurvanT.enor.gaan  Maoiiti,  en MndeMagiflrattvan Middelborg  en  evoceert  del,ke van  Treilong  aan  andere  Rechte.  s.  b.  10.  p.  578(18) lendt  den  Raad*- Heer  van  Loon  na  Middelburg  met Brieven  aan  de  Mag.draat  en  Bailjuw  homcr  ibid. 
Ichnjkaan  de  Staten  Generaal.  p.6fl(7f)  komt  tot Vlill.ngen,  Dordrecht  en  in  den  Hage,  en  wo.dt  M al  datehjk  verwelkomt,  b  M.  p.  684  (4)  antwoord 
op  de  verwelkominge  der  Staten ,  bedai.kt  defelve ,  cn 
yerlckert  haar  van  de  affectie  dcrConinginne.  p.685 (5)  maakt  Iwarigheid  op  het  aanvaarden  van  de  aan 
hem  opgedragene  auitoiiteit.  p.  686  (6)  accordeert met  de  Staten,  ibid.  krijgt  hjr.c commilïie.  p.  687  (6) 
Rlaagtoverdeindruaie  van  denKaad  vin  Staten.p.<88 
(7)  m«g  concluderen  fonder  aan  de  mcdl e  Hemmen 
gehouden  te  zijn;  ibid  verandert  de  ii  .rti  uil  ie  na  fijn  lm 
en  welgevallen,  ibid  kiert  Raden  van  State.  p.  690  (8) 
doedt  Eed.  ibid  en  een  voorrtel  aan  de  Staten  om 
meerder  middelen  totouderhoudinge  van  dei.  Oorlog, 
'p.óoi  (9)  fchrijft  aan  Sonoy  dat  Ti y  geene  eetwaren zal  laten  uitvoeren  op  de  paspoorten  van  die  van  het 
Noorder-Quartier.  p.  693  (n)  doedt  de  geladene fchepen  ontladen  ibid.  fendt  Bardefiui  na  het  Noor- 

der-Quartier om  eenige  fchepen  te  verfoeken  tegen» 
den  toeleg  van  den  Graaf  van  Embden.  p.  69.1  ( n  geeft 
commilïie  aan  Sonoy  om  hem  van  Emdenteverlcke- 
ren.  ibid.  fend  Harles  na  de  Graaf  van  Embden  om  de 
ontftanequeftienby  te  leggen,  p. 695(11)  doedteen 
nieuwe  krijgs-ordonnantie  maken  en  drukken,  p.  697 
(13)  krijgt  laft  van  de  Coninginne  geen  tnderc  autori- 

teit aan  te  nemen  dan  in  het  contraft  begrepen  was. 
p.  698(14)  prefenteei  t  het  Luitenant  Gei  eraalfchap 
aan  Hohenlo.  ibid.  komt  tot  Uitrocht  en  woidt  treffe- 

lijk ingehaalt.  p.  701(17)  begint  de  faken  van  het  land 
by  der  hand  te  nemen,  en  doedt  by  Placcaat  de  toevoe- 
1  ing  van  Leeftocht  na  de  vyanden  verbieden,  ibid.  ma- 

tigt het  felveeenigfints.p.  70  5  (19)  fend  Caron  en  Bar- 
defius  na  Vriefland  en  waarom,  verbiedt  by  Placcaal 
de  ongeregeltheid  van  het  krijgsvolk ,  en  de  uitvocrin- 
ge  van  paarden  na  de  vyanden.  p.  706  (10)  trekt  op 
om  de  Grave  te  ontfetten.  p.  708  (11)  is  feer  geftoon 
over  de  overgifte  en  doedt  de  Officieren  gevangen  nee- 
men.  ibid-  geeft  laft  aan  Schenk  om  Schenkenschans  te 
bouwen,  p.  711  (14)  laat  den  Heere  vanHemertont- 

halfen.  p.  713  ("15)  geeft  een  Placcaat  uit  tegen  die  van 
Venlo.  p.  714  (16)  rtaat  het  houden  van  eenSynodus 
toe.  p.  718(19)  loekt  die  van  de  Gereformeerde  Reli- 

gie te  believen  om  fijn  autoriteit  des  te  meer  te  Herken, 
ibid.  wil  een  nieuwe  Kamer  van  Finantien  oprechter^ 
wordt  ingefpi  oken  ,  wil  daar  mede  voort ,  is  qualijk  te 
vreden  en  legt  aandeinftruftie  niet  Gebonden  te  zijn. 
p.  711(31)  neemt  qualijk  dat  men  hem  wederfpreekt, 
gaat  met  het  dellen  van  een  Raad  van  Finantien  voort , 
en  maakt  Reingout  Thefaurier  daar  van.  p.  n  (31) 
dient  den  Staten  Generaal  aan  fijn  voornemen  om 
meerder  Ruitery  e  aan  te  nemen ,  welk  hem  toegedaan 
wordt.  p.  7x1  (31)  gebruikt  tegens  de  refolutie  der 
Staten  fijn  wapen  tot  een  cont  ra  fegel.  p.  7 14  ( 3  0  fegt 

by  Placcaat  alle  Sauvegarden  op.  ibid.  fchort  deexe- 
cutie  van  het  felve  in  Óver- Y  Hel  en  Drente,  p.  -15 
(34)  doedt  om  alle  weimenende  de  mond  te  doppen , 
Paulus  Buis  gevangenen  ftriktelijk  bewaren,  maar 
verdaande  dat  fulks  qualijk  van  de  Staten  van  Holland 
wierde  genomen,  ontkent  hyordre  daar  toe  gegeven 
te  hebben,  doet  echter  deflelfs  papieren  viliterenom 
iets  ter  befchuldinge  uit  te  vinden,  p- 716  (34)  doedt 
een  propofitie  aan  de  Staten,  p.  ?i8()$)  verfoekt  dat 
ordregedelt  worde  op  de  prompte  betalinge  van  fijn 

tra&ement.  p.  7 19(36)  geeft  Sauvegarde  voor  de  uit- 
geleide tot  Uitrecht,  en  fchrijft  daar  over  aan  die  van 

Uitrecht,  p  731(39)  vergeeft  eenige  Officien  tegens  de 

Privilegiën,  p.  7  37  (40)  "verbiedt  by  Placcaat  den  uit- voer van  goederen  na  Calis en  fommige  andere  plaat- 
fen.  p.  743(47)  dcltby  Placcaat  ordi  e  op  de  munteo 
cours  van  het  geld.  p.  74ï  (48)  £eeIC  aportille  opde 
remonfirantie  der  Staten  van  Holland  en  Zeeland,  ibid. 

fendt  Bardefius  aan  de  Staten  van  Flolland  en  waar  toe. 

p.  749(50)  ontbiedt  Barnevelt  by  hem  tot  Uitrecht. 
o  749(51)  ftclt  den  verrader  Welts  in  vryheid  en  ad- S  v«w 
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vanceert  hem ,  dat  qualijk  genomen  wordt  en  groot 
achterdenken baart.  p-75o  (5 1)  belegert  en  wint  Does- 

burg, neemt  de  Huifen  vanHaxfort,  Boxbergenen 
ftieubeck,  en  belegert  Zutphen.  p-7$o  (f51)  krijgt 
de  kleine  en  groote  tchanfe  voor  Zutphen.  p.  552.  (53 ) 
breekt  fijn  Leger  op ,  maakt  Stanlei  Gouverneur  van 
Deventer,  Jork  van  de  Schanfe  voor  Zutphen,  en 
fchrijft  aan  de  Staten  dat  hy  voornemens  is  na  Engeland 

te  trekken,  p.  752.(55)  wordt  van  de  Staten  van  Hol- 
land verwellekomt  en  met  een  fchoon  prefent  vereert, 

p.  754  (54)  bedankt  de  Staten,  ibid.  geeft  commiftie 
j>  aan  Moftert  om  de  Geeftelijke  Goederen  in  Noord- 

Holland  te  adminiftreren.  p.  7 5  9  ( 5  7)  doedt  de  remon- 
ftrantie door  de  Staten  van  Holland ,  Zeland  en  Vries- 

land aan  hem  gedaan  refumeren ,  en  antwoord  op  de 
,  poincten  in  defelve  begrepen,  p.  763  (60)  ftaattoedat 
Rijngoutte  recht  geftelt  worde.  p.  767  (63)  recom- 

mandeert de  Kerkenordeninge  in  het  generale  Syno- 
dus  vaft  geftelt.  ibid.  recommandeert  ernftig  aan  de 
Staten  de  fake  van  Don  Anthonio.  P.77Z  [66)  vint  goed 
de  redenen  der  Staten  tegens  Deventer,    p.  773  (67) 
fchrijft  aan  die  van  Uitrecht  in  faveur  van  Deventer. 

p.  774  (68)  ftelt  fijn  Provooft  tegens  de  klachten  der 
Staten  in  het  gelijk  ,  liegt ,  en  verfend  Rijngout.  p.777 

(69)  verklaart  fijn  voornemen  om  na  Engeland  te  trek- 
ken. p.777  (70)  verklaart  redenen  van  mifnoegen  te 

hebben  tegens  de  Staten  p.  778(70)  verfoekt  verfchei- 
dene  dingen  aan  defelve.  p.  779(71)  houdt  correfpon- 
dentie  met  Eduardus  Fortunatus  en  fpilt  daar  mede  een 

hoope  gelds  vruchteloos,  p.  779  (71)  ontbiedt  de  Sta- 
ten by  hem  ,  toont  fijn  mifnoegen  ,  infonderheid  op 

die  van  Holland  en  Zeeland,  p.  780(71)  verfoektdat 
Prins  Maurits  hem  na  Engeland  mach  geleiden ,  het 
geen  door  de  Staten  van  Holland  afgeflagen  wordt. 

p.  781  (73)  levert  een  memorie  over  aan  de  Staten  Ge- 
neraal, ibid.    klaagt  datmen  fijne  actiën  ten  quaden 

duidt.  ibid.   auétorifeert  den  Raad  van  State  tot  het 
Gouvernement  in  fijn  afwefen.  ̂ 784(74)  neemtfijn 
affcheid  vap  de  Staten,  p.  785  (7O  recommandeert  den 
Staten  de  fake  van  de  Religie,  ibid.  geeft  commillie  aan 

Couway  om  te  zijn  Admiraal  over  het  VlaamfeQuar- 
tier.  ibid.  ontrekt  by  een  fecrete  acte  veel  faken  aan  den 
Raad  van  State.   p.  786  (76)  beftelt  een  lijft  hoe  en 
waar   hy  de  Engelfe  in  guarnifoen  wil  gelegt  heb- 

ben, p.  786  (76)  vertrekt  na  Engeland,  p.788  (77) 
recommandeert   aan   de   Staten   de    Kerken -orde- 

riinge  gearrefteert  in  het  Nationaale  Synode  in  den 
Haag  èn  approbeert  defelve.  p.  790  (79)  geeft  gehoor 
aan  Rattaller  en  Modet ,  ftelt  Commiffariffen  om  het 
verfchil  tot  Uitrecht  over  het  cafferen  van  heteerfte 

Lid  der  Staten  gereten  byte  leggen,  fchrijft  aan  defel- 
ve. b.22.  p.  866  (11)  en  aan  Adriaan  van  der  Mijlen 

en  klaagt  over  de  langfaamheid  en  oneenigheid  der  Sta- 
ten. p.87o(  14)  en  aan  de  Staten  Generaal  p.  77 1  (14) 

komt  qualijk  gemoed  uit  het  Hof,  en  belooft  aan  de 
Gefanten  der  Staten  fijne  hulpe.  p.  877(18)  geeftde- 
felve  hoope  dat  de  Coninginne  tot  beter  tefolutie  zal 
konnen  gebracht  worden,  p.  878(18)  fchrijft  aan  So- 
noy  enftijft  hem  in  fijn  opfèt  tegens  fijn  Excellentie 
van  Naffauw.  p.  901  ( 36)  handelt  met  de  Gefanten  der 

Staten  en  is  feer  t'onvredeover  den  Brief  aan  hem  ge- 
fchreven.p.94i(64)  beantwoord  defelve.  p.  948  (68) 
raakt  in  hooge.  woorden  met  dezelve,  p. 951  (71) 
fchrijft  aan  Leoninus.  p.  966(81)  en  aan  Groenevelt 
Gouverneur  binnen  Sluis.  b.  23- p-  6  (4)  vertrekt  uit 
Engeland,  komt  tot  Vliilingen  en  maakt  gereetfchap 
om  Sluis  te  ontfetten.  p.  8  (5)  fend  trooft-brief  binnen 
Sluis.  p.  9  (6)  fchrijft  aan  Sonoy  en  waarfchouwt  hem 
van  de  intelligentie  der  vyanden  binnen  Swol.  p.  1 2  (9) 
levert  een  propofitie  over  aan  de  Staten  tot  continuatie 
van  den  Raad  van  State.  p.  14(10)  fchrijft  een  enan- 
dermaal  aan  de  belegerde  binnen  Sluis.  p.  15  (10)  en 
aan  de  Gouverneur.  p.:6(n)  trekt  op  om  Sluis  te  ont- 

fetten. p.  17  (11)  fchrijft  daar  over  aan  Groenevelt. 
ibid.  trekt,  veiftaande  de  konifte  vanParmaom  hem 
te  ontmoeten,  wederom  te  rugge.  p.  18  ( 1 2)  lijd  fchade 
in  fijn  gefag  om  het  verlies  van  Sluis,   geeft  de  Staten 
de  fchuld  van  het  felve  verlies,  p.  19(14)  antwoord  op 
de  remonftrantie  der  Staten,  p.  22  ( 1 5 )  is  achterdoch- 

tig op  de  Staten  van  Holland,  Prince  Maurits  en  an- 
dere, p.  13(10)  accordeert  met  de  Staten  tot  wegne- 

miiage  van  de  gerefene  mifverftanden.  p.  25(1 7)  wil  de 
Haven  van  Sluis  doen  ftoppen ,  maar  wordt  niet  gera-     < 
dettgevonden.  ̂ 28(19)  befchrijft  de  Staten  tot  Dor- 

drecht, p.  30(20)  fend  Junius  na  Arnemuiden  en  raakt 
daar  door  in  bcdenkinge  by  de  Staten,  ibid.  komt  tot 
Dordrecht ,  is  niet  wel  te  vrede  dat  de  Staten  noch  niet 
daar  waren,  en  fend  tot  dien  einde  Bardefius  na  den 
Hage  met  een  inftructie.  (  21 )  houdt  groote  correfpon- 
dentie  met  RuiTel.  ibid.  maakt  Morgan  Gouverneur 
van  Sevenbergen ,  maar  wordt  daar  in  tegengeftaan 
door  de  Staten  van  Holland,  ibid.  welk  hy  feer  qualijk 
neemt.  ibid.  geefc  apoltille  op  de  remonftrantie  der  Sta- 

ten van  Holland,  p.  3  3  ( 2  2)  beklaagt  fich  aan  de  Staten 
van  Holland  over  de  propofitie  van  Valk  en  Menin  als 
fijn  meininge  niet  wel  verftaan  hebbende,  p.  34(24) 
laateen  remonftrantie  in  druk  uitgaan  5  levert  defelve 

aan  de  Staten  Generaal ,  fendt  die  aan  de  particuliere  " 
Provintien  en  Steden,  en  verfoekt  daar  op  derfelver 
antwoord,  p.  39(16)  komt  daar  door  in  nabedenken 
of  hy  de  Gemeente  tegens  de  Staten  wilde  ophitfen. 
ibid.  klaagt  dat  het  niet  refolveren  der  Staten  oorfaak 
is  van  de  inconvenienten  die  den   Landen  ftonden 

overtekomen.  p.  43(28)  fchrijft  aan  dievanOftergo 
en  andere ,  maar  de  Brieven  vallen  in  handen  van  Wil- 

lem van  Naffau  en  blijven  onbeftelt.  p.  44  ( 29)  klaagt 

aan  de  Gedeputeerde  van  het  Hof  van  Holland  gewel- 
dig over  Oldenbarnevelt ,  ontkent  laft  te  hebben  om 

met  Parma  Vreede  te  maken ,  wil  dat  Oldenbarnevelt, 
die  fulks  fo  hy  feide  uitgeftrooit  hadde ,  bewijfe.  p.  5 1 

(34)  trekt  in  den  Haag ;  ibid.  brengt  volk  in  Maafland- 
fluis  en  Delfshaven,  welkeen  wonderlijk  nadenken 
geeft.  ibid.  is  vol  argwaan  en  duidt  alles  ten  quaadften. 

p.  5 1 C34)  heefteen  toeleg  op  Maurits  en  Oldenbarne- 
velt, maar  fy  worden  gewaarfchouwt.  ibid.  veinft  fien- 

de  fijn  aanflag  miflukt.  ibid.  doedt  een  Gefchrift  aan  de 
Staten  Generaal  overleveren  door  Lofcn  en  Tcelink. 
ibid.   geeft  een  verklaringe  uit  op  de  overgegevcne 
confenten  der  Provintien.  p.  5  9  (40)  klaagt  aan  de  Sta- 

ten van  Holland  over  Oldenbarnevelt,  vertrekt,  en 
komt  tot  Uitrecht,  p.  62  (41)  komt  tot  Amfterdam , 
Wordt  daar  in  fijn  defleinen  geftuit  en  vertrekt,  p.  6z 
(41)  trekt  wederom  na  Uitrecht  en  verfet  de  Wet. 

p.  63  (43 )  verklaart  de  apprehenfie  der  Edelen  tot  Ui- 
trecht Duiten  zijn  laft  gefchied  te  zijn ,  en  doedt  dezel- 

ve ontflaan.  p.  67  (45)  vertrekt  uit  Uitrecht  na  het 
Noorder-Quartier.  ibid.  wordt  met  een  aardige  trek 
uit  Enkhuifen  gehouden,  ibid.  neemt  het  felve  qualijk. 

p,  68  (46)  trekt  na  Hoorn ,  antwoord  aan  die  van  Enk- 
huifen. ibid.  komt  tot  Medenblik  j  is  voornemens  na 

Vriefiandtereifen,  wordt  verfocht  fulks  voor  die  tijd 
uit  te  ftellen ,  fendt  een  acte  aan  de  Staten  Generaal  en 
fchrijft  aan  defelve.  p.69(46)  klaagt  by  de  Staten  van 
Holland  over  het  doen  van  Hohenlo ,  en  wil  weeren 
ofhetgeeneby  hem  gedaan  wierdt,  gefchiede  met  of 
tonder  haar  confent,  en  laat  fulks  doen  met  een  fiere 

taal.  p.  76  (50)  neemt  qualijk  de  ftraffetot  Leiden  ge- 
daan over  Volmaar  en  andere ,  en  by  fonderlijk  datmen 

informatie  genomen  hadde  op  fijne  actiën,  p.  97  [66) 

fchrijft  uit  Dordrecht  aan  Sonoy  en  komt  tot  Vullin- 
gen, p.  106  (71)  fchrijft  wederom  aan  Sonoy.  ibid. 

ibekt  Willem  van  Suilen  van  Nyevelt  tot  Uitrecht  te 
doen  apprehenderen  maar  mift  in  fijn  toeleg-ibid.  doedt 
de  verkopinge  van  de  Oude  Munfterfe  Kerk  tot  Ui- 

trecht opfchorten.  p.  107(73)  fchrijft  aan  de  Burger 
Hopluiden  van  Uitrecht,  p.  109(75)  fchrijft  uit  Vlif- 
fingen  aan  Sonoy.  p.  119  (82)   fchrijft  nochmaal  en 
fterkt  hem  geweldig  in  fijn  opfet  om  geen  Eed  te  doen 
aan  Maurits.  p.  120.  antwoord  op  het  fchrijven  van 
Hohenlo.  p.  121  (83)  fendt  Heibert  Ambafladeur  van 
de  Coninginne  van  Engeland  na  Holland  met  Brieven 
aan  de  Staten,  p.  130(90)  fchrijft  aan  de  Staten  Gene- 

raal en  neemt  fijn  affcheid.  p.  140(97)  vertrektnaEn- 
land ,  refigneert  het  Gouvernement  ,  neemt  de  acte 
mede  na  Engeland ,  doedt  voor  fijn  vertrek  een  gouden 
penning  flaan ,  en  vereert  die  aan  verfcheidene.  perfo- 
nen  tot  een  gedachtenis,  b.  24.  p.  153  (4)  ontbiedt  de 
Gefanten  der  Staten  teGroenwich,  en diendt defelve 

aan 



van  Perfoncn 

aan  datter  Commiflariflen  geftelt  waren  om  met  haar 
in  communicatie  te  komen  wegens  den  inhoud  van  ha- 

re cornmiiïie.  p.  154(4)  fpreekt  met  de  Gedeputeerde 
der  Nederlandfe  Kerken  en  antwoord  aan  defelvc  op 
liet  vertoog  aan  hen;  gedaan,  p.  166  (86)  fchrijftaan 
Sonoy.  p.  2.81(96)  en  aan  den  Grave  vanMeursom 
Deventer  in  het  Burgermeefterfchap  van  Uitrecht  te 
continueren.  b.  2$. p.  319(41)  fterft  fchielij ken  wort 
tot  Warwijk  begraven,  p.  351  (16)  fijn  leven  en  ge- 
flacht.  p.  333  (17) 

M. 

MAafiand-Sluis  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  6. 
p.  47  1  ( 3  84)  andermaal  door  de  Spanjaarden,  b. 7. 

p.  707 (25) 
Mackum  befchoten  door  en  overgeven  aan  de  Vriefen. 

b.  16. p.  259(7) 
Maerten  Schets  fich  uitgevende  voor  een  Hopman  van 

den  Grave  van  den  Berg ,  komt  met  veele  Soldaten  om- 
trent ter  Goude,  fchrijft  aan  den  Heer  van  Swieten 

om  geld ,  bedrijft  met  fijn  volk  veel  moedwils ,  komt 
in  quade  fufpifitie,  wordt  ter  Goude  ontboden,  vaft 
gehouden,  heeft  een  val  fche  commifile,  fijne  beken- 
tenifie ,  betigt  veel  menfchen ,  en  verhangt  fijn  felven. 
b.  6.  p.  410—41 1  (199—300) 

Maerten  Laurenfz  wordt  door  die  van  Naarden  gefonden 
na  Don  Frederic  om  genade  te  bidden  voor  de  Burge- 

ren ;  maar  fiende  watter  gaans  was ,  ontkomt  met  een 
aardigheid,  b.  6.  p.  418  (305) 

Magiftraat  van  Antwerpen  maakt  het  prediken  der  Ge- 
reformeerde aan  de  Gouvernante  bekent,  b.  i.p.69  (49 ) 

fie  Wethouders. 

Maine  (Hertog  van)  neemt  qualijk  demoetwil  der  fes- 
tien Mannen  te  Parijs,  komt  in  de  Stad,  doedt  eeni- 

gederfelver  vangen  en  ophangen,   b.  18.  p.  588  (47) 
doedt  den  Coning  waarfchouwen  voor  de  aanflagen 
vanGuife.  b.  25.  p.  368  (41)  matigt  fich  den  tijtel  aan 
van  Luitenant  Generaal  van  Vrankrijk ,  en  ruft  fich  toe 

tegensden  Coning.   p.  397  (63)  komt  by  Parma  te 
Binchs  en  krijgt  toefegginge  van  hulpe.  b.  17. p.  ?i6 

(j8)  wordt  door  de  Ligeurs  voor  Stadhouder  Gene- raal verklaart,  ibid.   met  fijn  Leger  door  Henric  de 

Vierde  gefiagen.b.  27^.5-10(10)  fchrijft  aan  den  Co- 

ning van  Spanjen  en  Paus  van  Romen  en  verfoekt  nieu- 

we byftand.  ibid.  laat  een  declaratie  uitgaan  met  voor- 
gaande kennis  van  den  Paus  en  Coning  van  Spanjen  om 

een  nieuwen  Coning  te  kiefen  en  Henric  de  Vierde 
vandeKroonteverfteken.  

b.  30. p. 669  (1)  heelteen 

mifnoegen  in  de  handelinge  van  Feria,  en  berouw  
dat 

hy  fich  te  verre  in  de  fake  van  de  verkiefinge  van  eenen 
nieuwen  Coning  ingelaten  hadde.  p.676  (6)  trekt  na 

Parijs  ,   en  ontdekt  klaar  fijn  voornemen  en  pre- 
tenfie  tot  de  Kroon.  p.681  (9)  houdt  de  oproerige 

Burgers  van  Parijs  in  bedwang ,  fet  den  Graaf  van  Be- 
lin  aten  fielt  den  Grave  van  Brifak  tot  Overfte  der  Stad. 

b.  31.  p.  801(19)  trekt  na  Bruflèl  by  Erneftus om  
hul- 

pe te  verfoeken  tot  het  ontfet  van  Laon.  p.  855  (60) 

fchrijft  aan  den  Coning  van  Spanjen.  p.  8  5  6  (6 1 )  en  aan 

den  Marquis  van  Montpefat  p.  8  5  7-  trekt  na  Bourgon- 
dien.  p.  884  (8 1)  refolveert  om  fich  met  den  Coning  

te 

verfoenen,  en  de  handelinge  daar  omtrent  
voorgeval- 

len ;   b.  32.  p.  111(97)   verfoent  fich.   b.33.  p.  177 

Malcontenten  neemen  Meenen ,  pionderen  het  felve ,  als 

ook  Poperingen  en  Belle.  b.  13.  p.  3  (68)  wiHen  in 

oeen  handelinge  komen  voor  en  al  eer  de  Religio
ns 

Vrede  afcefchaft  zy.  b.  1 3.  p.  1 2  (74)  neemen  Aa
lft 

in,  en  overvallen  Ronfe.  b.  ifP- '30(159)  knjgen 

Cortrijkmetlift.b.M.p.  «75  (»9*>  worden 
verfchal kt 

en  binnen  en  buiten  Bouchain  gefiagen.  b.  15-  p- 197
 

(108)  hebben  een aanflagopBmfie  die mif
iukt.  p.i9S. 

belegeren  Bouchain.  b.  if.  p.  214(220)  
nemenBaerle 

in.  b  16.  p.  272(3*)  geveneen  verklannge  
uit  tegens 

hetadvijsvanden  PrincevanOranjen  op  de
  fwanghe- 

den  tot  Antwerpen  met  Anjou  voorgevallen
,  b.  14. 

p  ,54(46)  hebben  een  vergeeffen 
aanflag op Haflelt. 

b.  19  p.498(34)  komenopdeVeluwe.  
b.20.p.n° 

(<) 

en  Saken. 

Malefits  recht  gehouden  over  twee  Kapiteincn  en  em 

tnrvn'H  '  P^hebbcode binnen  Alkmaar.  valS 
to :  voordeel  van  de  befchuldigde.  b.6.  p  ic- 

ManCveld,  fie  Pieter  Ernft  van  Man^    ?"      " Marcelw  Bax  fiaat  een  groot  Convoy  dei den.  b.  np.  7o9  (il}  en  t]rie  Vanen  Ruiters  v 

wTr       8en°.,,Süürn-  ■"*  MI9(»0 apaans  Convoy  en  krij-jtccngrootcbtur.  b.  1-  ,,.  *0c 
(4)  en  een  boopRoiteren  van  Manfveld.  p.csS  d<) 
en  een  groot  Convoy  onder  den  Marquis    Varrabon 
b.  30.  p.  697(10)  valtmetgrootecouragieopdeRui- tcren  van  Monldragon,  maar  wordt 
wijken,  b.  3 1.  p.  44  ( H)  qoijt  Gch  treffelijk  in  den  lla« van  Vlaanderen,  b.  37.  p.  651  (51) 

Marcello  de  Indici  word  in  een  uitval  uit  Huilt  gevareliik 

gequetft.  b.  33.p.  ii7  (4J\  ' Marchant  verkoopt  en  levert  bet  Huis  te  Wouw  aan  Par- ma.  b.  11.  p.  878(18) 

MarciliusLandrianus  Nuntius  van  PausGregorius  komt 
te  Parijs  en  verklaart  de  Ligue  in  Vrankrijk  voor  wet- tig, b.  18. p.  555(10) 

Marcus  Perez  wordt  van  de  Nederduitfe  Gereformeerde 
Kerke  tot  Antwerpen  gedeputeert  om  met  den  Pri 
van  Oranjen  middelen  te  beramen  om  de  beioert 
ftillen,enz.  b.  1^.98(69)  gemachtigt  van  de  t  d- 
fe  Gereformeerde  Kerken  poit  den  Prineevati  O 
jen  geweldig  om  te  velde  te  komen.  b.  + .  p.  2  5 }  ( 1 8 1 ) 

Marcus  Antonius  Colonna  commandeert  de  Scbepen 
door  den  Paus  gefonden  tot  hulp  der  Vö  te- 

gensden Turk.  b.  5.  p.  354(156) 
Margareta  Coninginne  gouverneert  de  Nederlanden  b.  1 . 

p.i(i) 
Margareta  van  Parma  wordt  Gouvernante  der  Nederlan- 

den met  een  wedde  van  36000  Kronen  Faarliks.  b.  1. 
p.  1  (1)  onder  deflèlfs  Regeringe  is  Nederland  in  een 

bedroefden  Staat  gekomen,  ibid.'  fèndt  aan  der.  Coning 
en  waar  over.  p  19  (11)  roept  volgens  lalt  des  Co- 
nings  eenige  BifFchoppen ,  DocForen  en  Prelidenren 
te  Hoof  om  haar  bedenken  in  te  brengen  over  het  gec- 
ne  den  Coning  gefchrevcn  hadde,  welk  bedenken, 
niet  tegenftaande  het  aan  fommige  niet  behaagde,  ech- 

ter door  haar  aan  den  Coning  wordt  gefonden.  p.  31 
(n)  krijgt  Brieven  van  den  Coning  van  Spanjen,  over 
de  faken  der  Religie ,  en  wat  hy  daar  in  wilde  gedaan 
hebben,  fendt  den  inhoud  van  dien  metfeker  lchrij- 
vens  aan  alle  de  Raden  der  Nederlanden,   p.  31... 31 
(11.. .13)  antwoord  den  Prince  van  Oranjen  op  fijn 
fchrijven  van  den  14  January  1565  uit  Breda.   p. 34 
14)  houdt  het  werk  der  Inquilitie ,  en  antwoord  aan  de 
Wethouderen  van  de  Hooft -fteden  van  Braband,  fie- 
pende.  p.  36  (26)  antwoord  op  het  Requeft  van  die 
van  Vlaanderen  rakende  de  Inquifitie.  p  4    (28-- 19) 
alsook  op  het  tweede,  p.  41  (19)  en  op  het  derde  en 
vierde-  ibid.  ontbiedt  de  Ridders  van  den  Cj uiden  Vlie- 
fe  en  Gouverneurs  der  Provintien  te  Hoof  en  waarom, 

b.  2. p.  55(39)  fchrijft  aan  de  verbondene  Edelen,  in- 
dien fy  haar  ergens  over  wilden  beklagen,  dat  ly  dat 

doch  fchriftelijk,  en  fonder  wapenen  zouden  doen, 
doedt  het  Hof  verfterken  en  haar  wacht  vermeerde- 

ren j  word  gewaarfchouwt  dat  de  verbondere  Edelen 

Antwerpen  wilden  innemen;  en  fchrijft  aan  den  Co- 

ning van  Spanjen.  ibid.    ontbiedt  de  Staten  van  Bra- 
band ,  en  wat  fy  defelve  voorflelt.  p.  (6  (4   )  al»  ook 

de  Regeerders  van  Antwerpen  en  Bruiiel ,  Ichiijftaan 

alle  de^Steden  van  Nederland,  ibid.  ontbiedt  dé  ver- 
bondene Edelen  te  Hoof  en  antwoordt  fchriftelijk 

haar  l\equeft.  p.  59  (41)  geeft  aan  de  verbondei  e  E  - 

delen  mondeling  befcheit  op  haare  tweede  remoi  Ihan- 
tie,  en  vermaant  haar  datle  zouden  toeiien  datrer 

doch  geen  difordre  onder  haar  r.och  onder  de  Gemeen- 
te mochten  oprijfeh.  p.6o(4i)  doedt  een  propofitie 

in  de  Staten  van  Braband  nopende  de  modeiatieder 

Placcaten.  p.  6445)  bericht  den  Raad  van.  Arrwcr- 
pen  hoemen  fich  omtrent  het  prediken  der  ( 
meerde  zoude  gedragen,  p.  69  (-19)  antwoord  op  het 

verfoek  van  die  van  Antwerpen  doorDiderik  van  1 

Werve  en  Wefenbeek  aan  haar  gedaan-    p.  - 

en  op  het  verfoek  van  die  van  Antwerpen  v. 
hare  komlie  aldaar,  p.  71.   neemt  het  voorftel  door 
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Wéfenbeék  wegens  die  van  Antwerpen  aan  haar  ge- 
daan niet  wel.  p.  74  {^i)  verfoekt  aan  de  verbondene 

en  nu  vergaderde  Edelen  dat  fy  door  de  Gedeputeerde 
zouden  in  communicatie  komen ,  en  wordt  toegedaan, 

p.  79  ( 5  s )  merkt  dat  de  faken  der  Nederlanden  van  dag 

tot  dag  erger  worden  >  en  fchrijft  daar  over  aan  alle  de 
Steden  en  Provintien  van  Nederland.  ($6)  isvolvreefe 

wegens  de  Beeldeftormerye  ,   doedt  het  Hof  met 

wacht  befetten  en  wil  vertrekken  na  Bergen  in  Hene- 

gouwe. p.84^9)  wijt  aan  den  Graaf  van  Hoorn  het 

ongemak  dat  haar  ftaat  over  te  komen ,  door  dien  hy 
haar  vertrek  belet  hadde ,  en  wil  dat  hy  haar  weg  hel- 

pe.  p.  85  (69)  fiende  veele  fwarigheden  te  gemoed, 

en  fchrijvens  van  den  Koning  gekregen  hebbende  we- 
gens hetafftellenderlnquifitie,  ftaat  het  prediken  by 

oogluikinge  toe.  p.  9*  (67)  waar  van  fy  a&e  geeft- 
ibid.  accordeert  met  de  verbondene  Edelen  den  14 

Auguftiiï66  en  geeft  haar  Brieven  van  verfekertheid. 
ibid.  fendt  aan  alle  Raden  en  Steden  het  accoort  met 

de  Edelen  gemaakt,  p.  97  (69)  vindt  het  prediken  der 
Gereformeerde  binnen  Antwerpen  niet  goedt.  p.  100 

(71)  fchrijft  aan  die  van  Amfterdam  den  1  September , 
en  aan  die  van  Uitrecht  den  6  September  1  f66 ,  te  niete 
doende  de  accoorden  met  die  van  de  Gereformeerde 

Religie  gemaakt,  p.  101  (71)  beantwoord  de  fwarighe- 
den by  den  Gravevan  Hoogftraten  voor  het  aannemen 

des  Gouvernements  van  Antwerpen  gemaakt,  p.  104 

(74)belaft  aan  denPrince  van  Oranjen  op  fijn  vertrek  na 

Holland ,  voornamelijk  op  de  rufte  der  Steden  van  Ui- 
trecht en  Amfterdam  te  letten,  p.  105  (74)  wil  niet  toe- 

laten dat  António  Corano  een  Spanjaart  tot  Antwerpen 

fal  prediken,  maar  den  felven  geftraft  hebben,  b.  3. 

p.  12$  (88)  antwoord  den  Staten  van  Braband op  haar- 
lieder  remonftrantie  om  de  opgerefenetroublen  te  re- 

medieren, ibid.  vindt  het  advijs  der  Staten  van  Braband 

om  de  predicatien  door  de  Nederlanden  te  verbieden 

goedt,  en  ontwerpt  daar  over  fekere  forme  van  Plac- 
caat  welk  fy  den  Staten  van  Braband  communiceert, 

p.  ix6  (89)  antwoord  den  Staten  van  Braband  op  hare 
remonftrantie  rakende  het  verbieden  der  predicatie,  en 

verklaart  haar  de  fwarigheden  die  fy  vond  in  haare  an- 
notatien  op  het  concept  van  het  Placcaat ,  en  levert 

haar  feker  gefchrift  over.  p.  12.7  (90)  antwoord  by 

apoftille  op  het  gefchrift  door  de  Staten  van  Braband 

aan  haar  overgegeven  rakende  het  verbieden  der  Pre- 
dicatie en  concept  van  Placcaat  daar  op  gemaakt. 

p.  119(90)  krijgt  Brieven  van  den  Coningindato  den 
27  November  1  $66.  bevelende datmen  de  Placcatenen 
Inquifitie  foude  (tellen  in  haren  eerften  ftaat.  p.i  33  (93) 
veinft,  neemt  volk  aan,   en  (bekt  tijd  te  winnen,  ibid. 

fchrijft  aan  verfcheidene  Heefen  in  Duitfland  den  Co- 
ning toegedaan,  om  volk  op  te  neemen  engereette 

houden,  p.  1 3  3  (94)  neemt  voor  haar  van  veele  Steden 

te  verfekeren ,  en  byfonder  Valencijn,  van  welk  fy  vee- 

le quade  rapporten  hadde  ontfangen ,  en  fendt  der- 
waarts den  Heer  van  Noircarmes  met  vijf  Vaandelen 

voetknechten  en  vier  Vaandelen  Ruiters  ;  welk  volk 

die  van  Valencijn  weigeren  in  te  neemen.  p.  134  (94) 
verftoort  op  die  van  Valencijn  om  dat  fy  weigerden 
volk  in  te  nemen ,  van  andere  opgeroeit  zijnde ,  ver- 

klaart defelve  by  Placcaat  voor   rebellen  des  Co- 

nings.ibid.  gerefol  veert  zijnde  de  predicatie  af  te  (tel- 
len ,   fchrijft  aan  alle  de  Steden  van  de  Nederlan- 
den ,  haar  verwittigende  van  de  komfte  des  Conings 

en  het  vooruit  lenden   van   den  Hertog   van  Alba 

met  een  Leger ,  en  fendt  deGouverneurs  der  Provin- 
tien elk  met  volk  in  hare  Gouvernementen,  met  laft 

om  de  Beeldftormersteftraffenenalles  weder  op  fijn 

(tel  te  helpen,  p.  144  (ioi)   vol  bekommeringe  om 
Groeningen  en  waarom ,  oordeelt  nodig  het  felve  door 
Guarnifoen  in  verfekeringe  te  krijgen  ,  fchrijft  felve 
eerft  aan  haar,  fendt  daar  na  aan  den  Gravevan  Aren- 
berge,  die  het  fo  befteekt  dat  hy  daar  Guarnifoen  in 

krijgt,  p.  147(103)  is  van  voornemens  om  de  Gouver- 
neurs der  Provintien, Heeren  van  de  Ordre  en  deRaden 

van  Staten  eenen  nieuwenEed  te  doen  doen. p.  147(104) 
fendt  aan  den  Heere  van  Brederode  op  het  Huis  te 
Geef  in  Holland ,  en  wat  fy  hem  doedt  voor  houden 
aangaande  den  nieuwen  Eed.  ibid.  doedt  alle  de  Leen- 

mannen ontbieden  om  uit  haar)  te  verftaan  wat  affec- 
tie fy  tot  den  Coning  hadden,  en  wil  dat  fyfulks  met 

eede  zullen  verklaren,  p.  148(104)  weigert  de  Heer 
vanBrederoin  perfoon  lelf  by  haar  te  komen  om  het 
derde  Requeft  der  Edelen  over  te  leveren ,  maar  wil 
wel  dat  hy  fu!ks  door  een  Edelman  doedt.  p.  1 49  ( 1  o  j ) 
antwoord  by  miftive  aan  den  Heer  van  Brederode  op 
het  derde  Requeft  der  Edelen  aan  haar  overgeven. 
p.  150  (105)  fendCommifTariflènnadenBofchomhet 
volk  tot  een  nieuwen  Eed  te  bewegen ,  welk  vernomen 
zijnde  groote  ontfteltenilFe  baart.  p.  151  (106)  ver- 

ftoort over  het  geer.e  in  den  Bofch  was  voorgevallen, 

fchrijft  daar  over ,   en  wi!  alles  herftelt  hebben,  't  welk 
niet  volgende ,  döedt  fy  die  van  deri  Bofch  by  Placcaat 
in  den  ban.  p.  152  (107)  doedt  den  Bofch  geweldig 
benauwen,  ibid.  bedankt  de  Staten  van  Uitrecht  over 
haar  devoir  tegens  het  overvallen  der  Gereformeerde 
geftelt.  b.  3.  p.  if  1  (107)  krijgt  advertentie  dat  Bre- 

derode fecrete  kennis  binnen  Uitrecht  hadde ,  en  (telt 
ordre  dat  de  Stad  voorden  Coning  verfekert  wordt, 
ibid.  maakt  fwarigheid  in  het  voorftel  der  Wethoude- 
ren  van  Antwerpen  om  de  predicatie  aldaar  te  doen 
cederen,  en  levert  omfulkste  doen  eenige  Articulen 
over.  p.  153  (108)  fchrijft  aan  de  Steden  van  Holland 
en  waarfchouwt  defelve  voor  den  Heer  van  Bredero- 

de ,  en  wil  dat  fy  den  felven  waar  hy  komt  zullen  doen 
vertrekken,  p.  163  (115)  antwoord  den  Wethoude- 

renvan Antwerpen  op  haar  Requeft ,  en  nader  verto- 
ninge  over  het  felve,  wegen*  de  menigte  der  vluchte- 

lingen ,  die  om  de  vervolginge  in  haar  Stad  quamen. 
p.  165  (n6j  komt  met  Soldaten  binnen  Antwerpen , 
wordt  wel  ontfangen ,  doedt  alle  Huifgefinnen  met 
naam  en  toenaam  opfehrijven,  als  ook  de  Wapenen 
die  daar  in  gevonden  Worden ,  werpt  fömmige  in  de 
gevankenifle  ,  en  doedt  de  Kerke  der  Gereformeerden 
afbreeken.  p.  167(118)  geeft  apoftille  Op  het  requeft 
door  Jooft  Buik  Burgermeeftef  van  Amfterdam  aan 
haar  overgeven,  p.  170  (izo)  laat  een  Placcaat  uit- 

gaan om  de  beroerte  binnen  Antwerpen ,  ter  fake  vao 
de  Religie ,  te  (tillen,  p.  170(1  zo)  maakt  een  inftruc- 
tie  voor  de  Provinciale  Hoven ,  enz.  hoe  fy  by  provi- 
fie  zouden  procederen  tegeni  die  geene  die  onder 
fchijn  van  Religie  in  de  Nederlanden  beroerten  had- 

den gemaakt,  p.  171  (m)  foekt  het  vertrek  van  fo 
veele  menfehen  die  door  vreefe  uit  de  Nederlanden 
vertrokken  ,  voor  te  komen ,  en  fchrijft  te  dien  einde 
Brieven  aan  alle  de  Steden  van  Nederland.  p„i  71  (1  n) 
doed  den  Wethouderen  van  Antwerpen  antwoorde 
op  hare  remonftrantie  aangaande  het  verloop  des  volks 
en  de  verfiappinge  der  negotie,  p.  174(123)  verftaan- 
de  dat  het  volk  dagelijks  meer  en  meer  ten  lande  uit- 

vluchtede ,  Iaat  daar  tegens  een  Placcaat  uitgaan,  p.  1 75 
(123)  (oekt  verder  alletroublen  te  ftillenen  het  land 
in  fijne  voorgaande  rufte  te  brengen ,  befet  daarom  de 
principaalfte  fteden  met  guarnifoen ,  en  fchrijft  aan  al- 

le de  Steden  datfe  de  gebrokene  Beelden  en  Kerken 
wederom  zullen  opmaken,  p.  179(127)   fchrijft  aan 
den  Coning  dat  nu  alles  wederom  verfekert  en  tot  fij. 
nen  dienft  bereid  was.  p.  180.  fchrijft  aan  de  Wethou- 

ders van  alle  de  Nederlandfe  Steden,  p.  1 84  ( 1 30)  t'on- vreden  over  dehandelingevanden  Hertog  van  Alba, 
en  fiende  dat  fy  niets  te  feggen  hadde ,  verfoekt  verlof 
van  den  Coning  om  haar  van  het  Gouvernement  te  mo- 

gen ontdaan ,  en  te  vertrekken ;  welk  haar  toegedaan 
zijnde,  heeft  fy  van  allen  de  Staten ,  enz.  fchriftelijk 
affcheid  genomen  ■  p.  186  ( 1 3  2)  neemt  op  den  19  De- 

cember 1567  andermaal  oorlof;  levert  de  Brieven  van 
den  Coning  van  Span  jen  over,  by  welke  Alba  geftelt 
wordt  tot  Gouverneur  Generaal,  p.  187  (133)  en  ver- 

trekt den  30  December,  p.  188  (134)  komt  met  com- 
mifiie  om  wederom  te  wefên  Gouvernante  der  Neder- 

landen, b.  15.  p.  214  (220)  fterft.  b.  zi.  p. 693  (ir) 
Margareta  van  Valois  wordt  by  approbatie  vanden  Pau» 

ontfiagen  van  haar  Houwelik  met  Henric  de  Vierde. b.  36.  p.  587(^9) 

Margelle  Overfte  binnen  Haarlem  fchrijft  fcherpe  Brie- 
ven aan  die  van  den  Haag  en  de  Dorpen  in  het  Weft- 

land ,  maar  derft  tegens  defelve  niet  ondernemen,  b.9. 
p.  727(180) 

Maria 



van  Pcrfóncn  en  Sakcn 

Maria  Coninginne  van  Hongarye  \vordt  Gouvernante  der 
Nederlanden  indenjare  15  31.  en  regeert  die  tot  den 
Jare  1555-  b.  1.  p.  2  (2 )  reift  in  perfoon  na  den  Keifer, 
en  brengt  te  wege  dat  het  Placcaat  der  Inquilïtie  wordt 
verandert  en  een  weinig  verfoekt.  p.  14(10) 

Maria  Coninginne  van  Engeland ,  Huifvrouw  van  Philips 
Coning  van  Spanjen  fterft  den  iy  November  1555-b.  1 . 
P-  »7(»3) 

Maria  van  Malfen  Huifvronwe  van  Sonoy  waarfchouwt 
haar  man  datmen  hem  tot  Emmerik  focht  gevangen  te 
neemen.  b.  5^.332(240) 

Maria  van  Brienen  Huifvrouwe  vanChimay,  heeft  een 
mishagen  aan  den  handel  van  haar  man  enfeheidt  van 
hem  af.  b  18.  p.  42a  (48) 

Maria  Stuart  Coninginne  van  Schotland  trouwt  met  Fran- 
cais Coning  van  Vrankrijk ,  wordt  voor  Coninginne 

van  Engeland  uitgeroepen ,  trouwt  ten  andermale  met 
Darle,  krijgt  haren  Soon  Jacobus;  b.  22^.930(55) 
doedt  haar  man  ombrengen,  trouwt  ten  derdemale  met 
Bodwei,  ibid.  waar  over  den  Adel  tegenshaar  rebel- 

leert; p.931  (55)  vlucht  na  Engeland,  p.  931  (56) 
houdt  correfpondentie  met  devyanden  van  Engeland. 

ibid.  enme't  MendofTa,ibid.  foekt  de  Coninginne  van Engeland  om  te  brengen  enftaat  na  de  Kroon.  ibid. 
fchrijft  ten  dien  einde  aan  Babington  ;  p.  932  (57) 
wordt  gevangen  en  onderfocht;  p.  934(59)  van  het 
Parlament  fchuldig en  doodweerdig  verklaart,  p.  935 
(59)veroordeelt,ter  dood  geleid  en  onthalft.p.939(62) 

Maria  van  Bekenftein.  b.29-p.  610(15) 
Maria  de  Medicis  trouwt  met  Henric  de  Vierde  Coning 

van  Vrankrijk.  b.  36.  p.  587(59) 
Maria  Princefle  van  Oranjen  trouwt  met  den  Grave  van 

Hohenlo.  b.  32.  p.  13(8) 
Mario  Homoderno  word  door  de  muitinerende  Italianen 

met  Brieven  van  Credentie  aan  fijn  Excellentie  Maurits 

gefchikt;  b.  31.  p.  879(78)  blijft  na  der  felverweder- 
verloeninge  in  den  Haag.  p.  881  (80) 

Marinus  Brand  ,  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  Hee- 
re  van  Lumei ,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt 

voor  den  Briel.  b.  6.  p.  365  (265)  verfekert  Gorcum 
voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6-p.  380(276) 

Marinus  Grimanus  wordt  Hertog  van  Venetien.  b.32. 

P-«7(I;0 
Mark  menende  Geertruidenberg  te  verraden  wordt  ont- 

dekt en  gehangen,  b.  24.  p.  292  ( 104) 

Mark-Grave  van  Antwerpen  doedt  fijn  excus  by  de  Gou- 

vernante waarom  hy  tegens  de  Gereformeerde  niet  uit- 
trekt. b.2.  P.69U9)       ,      ,       ,       .      ,   ., 

Marmande  begeeft  fich  onder  de  gehoorfaamheid  van 
Henric  de  Vierde,  b.  31.  p.  806  (24) 

Marquette  (Heer  van)  wordt  benodigt  om  Yperen  over 
te  geven.  b.  18.  p.  424  (49) 

Marquifinne  van  Bergen  wil  dat  alle  die  eemgiints  de 

nieuwe  Religie  hebben  helpen  voortfetten,  binnen  drie 

dagen  uit  de  Stad  en  het  Marquifaatfchap  van  Bergen 
zullen  vertrekken,  b.  32.  p.  170(120) 

Marfilien  verfekert  en  ingenomen  voor  Henric  de  Vier- 
de. b-33-p.  I79(ï4)  ,    .„ 

Marten  Luther  kant  fich  tegens  de  Aflaten ,  en  trekt  by  na 

geheel  Duitfiand  tot  fich.  b.  1 .  p.  1 1  (9) 

Marten  Bayart  wordt  om  de  Religie  verbrandt  te  Rijflcl 

den22February  1566.  b,  1.  p.  5l(l6) 

Marten  Taats  wordt  door  een  Span jaart  tot  Uitrecht  bin- 

nen de  wacht  gequetft.  b.  6.  p.  3^7  (M9) 

Marten  Merous  Kapitein  onder  den  Admiraal  de
n  Hee- 

ie  van  Lumei,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt 

voor  den  Briel.  b.  6.  p.  365(265) 

Marten  Pruis  wordt  met  fijne  Compagnie  door  de
n  O ver- 

ften  Muller  gefonden  binnen  Haarlem,   b.  6-  p.  421 

(208)  en  door  die  van  Haarlem  met  eenig  volk  
tot  afli- 

ftentievan  Sparendam.  p.422  (309)   blijft  inde 
 be- 

ftorminge  van  Sparendam.  p.  423  (309) 

Marten  Pit  ter  fz  van  der  M  ay  flaat  de  Vriefe  Poort 
 op  to 

'    Alkmaar  en  haalt  des  Princen  volk  in.  b.óp.  445   327) 

wordt  bewilligt  om  uit  Alkmaar  na  Sonoy  te  
trekken ; 

raakt  met  gevaar  daar  uit ,  verricht  fijn  boodfehap 
,  en 

raakt  in  harde  woorden  meteen  Regent  in  
het  Noor- 

der-Quartier.  p. 452(33 2)  wordt  11 

Oranjen  gefonden.  ibid 

Prince  van 

en  door  den  Prince  van  Oran- 

jen met  Brieven  aar  Sonoy  en  die  fan  Alkmair ,  beflelr die  aan  Sonoy, komt  omtrent  de  val  van  Alkmav 
verfchrikt  ,    verlaat  fijn  Bi  iet"  en  ontloopt    p.  4*« (334) 

Marten  Droge  helpt  de  Antwerpfc  Vloot  aantalten  en flaan.  b.  7.  p.49?  (16) 

Marten  Neyen  houdt  correfpondentie  met  eenige  perfo- 
rente  Antwerpen  om  dieSt-ul  aan  den  Pi  mee  van  < 
ranjen  te  brengen.  b.7.p.  586(80)  wordt  ontdekt  en ontkomt  met  behendigheid,  p.  587(81) 

Marten  Wolfswinkel  fiilt  den  oproer  tot  Campen  en 
verfekert  de  Stad  voor  de  Staten,  b.  20.  [1.566(9) 

Marten Cobbe wordt  Commandant  van  het  Kalkei  van Lingen.  b.  34.  p.  369  (56) 

Martin  Chartrop  accordeert  met  den  Prince  van  Ot  ir  jen 
en  Staten  van  Zeeland  wegens  het  nemen  en  arrefk-i 
vaneenige  Schepen  te  wederzijds,  b.  9.  p.691  (1^4) 

Martin  de  Rafon  wordt  gefonden  tot  all  lla.tie)  van  de 
Duitfen  voor  Haarlem,  b  6-  p.  432  (316) 

Martin  de  Oya  levert  de  fieutelen  van  het  Kaficel  van 
Antwerpen  in  handen  van  den  Hertog  van  Aai  lchot. b.  10.  p.  805  (236) 

Martin  del  Rio  wordt  gemaakt  Vice-Prefident  van  den 
Nieuwen  Raad  van  Braband  door  Don  Jan  ingcftelt. 
b.  12. p. 986(51)  fterft.  987. 

Martin  (Kapitein)  wordt  van  een  dronken  Ruiter'.dood gefteken.  b.  3 2. p.  8(5) 

Martinus  Rithovius  wordt  BifTchop  van  Y peren,   b.  I. 

p.  27(19)  krijgt  laft  van  Duc  d'Alba  om  dei,  Grave van  Egmond  de  dood  aan  te  feggen ,  buit  voor  hem  , 
maar  krijgt  een  ftraffe  antwoordt;  gaat  by  den  Grave 
en  laat  hem  fijne  fententie  leefen.  b.  4.  p.  2^9(170) 
pra^fideert  in  het  ConcilieProvintiaal  tot  Mechelcn  ge- 

houden, b.  5.  p.  3 16(227) 
Martinus  Eliacus  wordt  tot  Leeuwaerden  op  Stoel  ge- 

bracht en  predikt  aldaar,  b.  2.  p.  9 1  ( 64) 
Maflenbroek  wordt  in  brand  gefet  en  Waarom,   b.  15. 

p.2o8(2i6) 
Maftricht  door  de  Spanjaarden  ingenomen  en  geplondert. 

b.9-p.725  (179)  fel  befchoten  en  beftormt  door  Parma. 
b.i3.p.5i  (i03)en  met  geweld  ingenomen.p.65  ("3) 

Mateneife  van  Wibifma  fchrijft  een  en  andermaal  aan  die 
van  Leiden  haar  radende  het  pardon  aan  te  nemen  en 

'fich  met  den  Coning  te  verfoenen.  b. 7.  p.  531  (41) verfekert  aan  Baldeus  dat  hetwaater  over  de  binnen- 
dijken niet  lopen  zal,  en  is  vanadvij*  datmen  defelve 

zoude  verfekeren  en  voor  het  doorlleken  bewaren, 

b.  7.  p.  55 1  (55 )  fchrijft  nochmaal  aan  die  van  Leiden 
haar  radende  tot  overgifte.  p  552(56) 

Matheneflè  (Heer  van)  wordt  door  de  Staten  van  Hol- 
land en  Zeeland  gecommitteert  om  met  den  Prince  van 

Oranjen  te  handelen  en  aan  hem  de  Souverainiteit  op  te 
dragen,  b.  15.  p.  181  (197) 

Mathieu  de  Carum  vertoont  eenige  fwarigheden  we- 
gens  Cafimir  aan  de  Staten  Generaal,  b- 12.  p-98^  (51 ) 

Matthei  Procureur  binnen  Antwerpen  wordt  bedragen 
fchuldig  te  zijn  aan  den  aanflag  om  de  Stad  aan  den 
Prince  van  Oranjen  te  leveren,  gevangen  enonthalft. 
b.7.p.589(82) 

Mattheus  de  Klerk  wordt  gecommitteert  om  nevens  de 

gefielde  Commifiai  ife  te  befoigneren  in  de  fake  van  Jan 
leroenfz.  b.8- p.  635 (114J 

Mattheus  Giflain  wordt  door  de  Staten  Genersal  aan  de 

fijdedesConings  gecommitteert  totdeGentfe  Vrede- handelin^e.  b.  9.  p-  7*9  ('74) 

Mattheo  ftnofchrijft  aan  den  Hertog  van  MonteMar- 
tiano,  maar  de  Brief  wordt  onderfchept.  b-3i.p.859 

(6;)  enaanJeronimoPino.  p.  860  (64) 
Mathias  wordt  verfocht  tot  het  Gouvernement  van  Ne- 

derland, vertrekt  te  Huik.  b.  tl.  p.  898  (304)  komt 

tot  Antwerpen  en  wordt  heerlijk  irgehaalt.   p.  900 

(305)  neemt  aan  de  puu&en  door  de  Staten  Generaal 

beraamt  op  welke  hy  het  Gouvernement  zoude  aanre- 
nnen, en  bedankt  de  Staten,  p.927.  wordt  treffelijk: 

tot  Bruflèl  ingehaalt.  p-  930.  doedt  den  Eed.  p.  9 ;  1 . 
is  van  advijs  datmen  aan  Don  Tan  peen  flag  behoord» 

te  leveren,  p.934    fchrijft  aan  den  Keifer.  p.  938.  ant- 

woord op  den  Brief  des  Conings  aan  de  Baron  van  Sel- 

les    P-  940.  fendt  Aldegonde  op  den  Rijksdag  te 



BLAÖWYSER 

"Worms.  p-9^1-  fchrijft  verfcheidene  Brieven  aan  die  i 
van  Groeningen  in  faveur  van  de  gevangene  Staten  der 
Omlanden.  p.960.  verfchrijft  die  van  Groeningen  en 
Onilanden  om  tot  Antwerpen  te  komen.  p.  96.  fendt 
een  concept  van  de  Religions  Vrede  aan  de  Gedepu- 

teerde van  de  Staten  Generaal,  p.  97  2..  trekt  in  het  Le- 
ger der  Staten  en  ftclt  ordre.  p.  987.  fchrijft  meternft 

aan  de  Provintien  tot  opbrenginge  van  geld.  p.  998 
tracht  die  van  Gent  en  de  gemuitineerde  Staten  te  ver- 

eenigen, b.  ij.  p.  3(69)  neemt  aan  de  prefentatie  van 
tiie  van  Gent  en  levert  daarvan  a&e.  p.  5  (70)  wendt 

groote  moeite  aan  om  de  gevangene  Heeren  totGroe- 
ningen  los  te  krijgen,  p.  1 9  (So)  maakt  een  provifione- 
le  ordinantie  tuflchen  de  Stad  en  Onilanden.  p.  20  (80) 
verfchrijft  de  Staten  Generaal  binnen  Antwerpen  om 
op  de  faken  der  Provintien  ordre  te  ftellen,  en  levert 
daar  toe  eenige  poinclen  by  gefchrift  over.  p.  48  ( 10c) 
krijgt  tijdinge  uit  Maftricht.  p.  51  (102)  fchrijft  aan  de 
belegerde  van  Maftricht.  p.  65  ( 1 1 1)  is  in  groot  gevaar 
binnen  Antwerpen,  p.  67  (114)  approbeert  de  gearre- 
fteerde  poinctentot  ftillinge  der  beroerte  aldaar,  p.  68 

(115)  tracht  Mechelen  tegens  de  practijken  van  Par- 

ma  te  verfekeren,  p.  76  ( 1 20)  fend  CommifTarifTen  daar- 
binnen, met  Brieven  aan  de  Gouverneur  en  die  van  de 

"    Stad.  p.  76  (121)  fchrijft  een  en  andermaal  aan  de  Heer 
van  Bours  en  die  van  Mechelen ,  en  refolveert  op  de 

overgeleverde  Articulen.p. 78  ( 1 2  2)  fchrijft  aan  die  van 
Mechelen  na  dat  de  Stad  met  Parma  veraccordeert 

was.  p.  80  (1 2j )  verleent  Pardon  aan  die  van  Meche- 
len. p- 14- p- 175  ('9Z)  ontbiedt  de  Staten  by  hemen 

doet  een  vertoog  aan  defelve.p.  212(219)  renuncieert 
bet  Gouvernement  der  Nederlanden  en  vertrekt,  p.28  2 

(40) 
Matthijs  Kiers  wordt  door  die  van  Steenwijk  aan  de  Sta- 

ten gefonden  om  ontfet  te  verfoeken.  b.  15.  p. 225 
(228) 

Matthijs  Helt  wordt  door  Heraugiere  uitgekofen  tot  den 
aanflag  op  het  Kafteel  van  Breda.  b.  27.  p.  523  (22) 
helpt  defelve  gelukkig  volvoeren,  p.  524(23)  verde- 

digt Noorddam  treffelijk,  p.  527  (25)  doedt  een  uitval 
uit  Huift  met  een  tamelijk  goed  fucces.  b.  33.  p.  217 

(43)  kan  niet  verdaan  tot  de  overgifte  van  Huift;  p.  224 

(48 )  heeft  commiffie  in  den  miflukten  aanflag  op  Vcn- 
lo.  b.  34.  p.  320(20) 

MauritsGrave  van  Naflau  wordt  de  Regeringe  opgedra- 
gen en  neemt  defelve  aan.  b.  19.  p. 456(4)  leverteen 

fchriftelijke  propofitie  in  de  Staten  van  Holland,  met 
verfoek  dat  in  den  handel  met  Vrankrijkop  de  faken 
van  den  Huife  van  Oranjen  mochte  gelet  worden. 

0.488(27)  waarfchouwt  die  van  het  Noorder- Quar- 
tier  van  de  toeruftinge  en  aanflag  der  Duinkerkers. 

P  500  (35)  antwoord  aan  Treflong  en  ftaatfijn  ver- 
foek toe  tot  bevrijdinge  van  de  Schelde,  p.  509  (42) 

befluit  preparatie  te  maken  tot  het  ontfet  van  Antwer- 
pen, ibid.  deporteert  Treflong  van  alle  fijne  Staten  en 

doedt  hem  gevangen  fetten.  b.  20.  p.  5  70  ( 1 2)  antwoord 
op  den  Brief  van  Lycefter  gefchreven  in  faveur  van 

Treflong-  p.  5  78  ( 1 8)  maakt  hem  Houtvefter  van  Hol- 
land, p.  593(5°)  fchrijft  aan  de  Magiftraat  van  Am- 

fterdam  en  Burger  Hoopluiden  van  Uitrecht,  p.  656 

(79)  wordt  Gouverneur  van  Holland  en  Zeeland, 
krijgt  fijne  commillie,  en  doed  Eed.  p.  664  (8  5)  wordt 
gecommitteert  om  Lycefter  te  verwelkomen  en  krijgt 
daartoe  een  inftructie.  p.665  (85)  trekt  na  het  Noor- 

[  der-Quartier,  wordt  wel  ontfangen,en  bevordert  de  af- 
fendinge  van  de  Schepen  aan  deEerns.  b.  21.  p.  706 
(19)  valt  in  Vlaanderen  en  verrafcht  Axel.  p-738(43) 
krijgt  metter  daad  macht  om  fijn  gefag  te  gebruiken 
als  Gouverneur  en  Kapitein  Generaal  over  Holland  en 

Zeeland,  b.  22.  p.  894  (30)  en  alle  het  beleidt  vanden 

Oorlog ,  het  geven  van  commifllen  en  doen  van  den 
Fed.  ibid.  reift  na  Medenblik  om  Sonoy  tot  het  doen 

van  den  Eed  te  bewegen,  wordt  buiten  de  Stad  ge- 
houden, beraad  fich  daarop  met  de  Gedeputeerde, 

fendt  aan  Sonoy.  p.  897  (3  2)  gaat  Scheep  om  Sluis  te 
ontfetten.  b.2j.  p.  17(12)  vertrekt  uit  den  Haag  en 
ontkomt  de  toeleg  van  Lycefter  op  fijn  perfoon.  p.  5 1 

(34)  verkent  Brieven  van.  Pardon  voor  die  die  mifleid 
mochten  zijn  in  de  muiterye  tot  Leiden,   p.97  (66) 

fchrijft  aan  Sonoy  in  faveur  van  Kapitein  Root.  p.  1 1 7 
(81)  trekt  na  Enkhuifen  j  doedt  Criftal  met  fijn  volk 
daar  uittrekken  en  fchrijft  aan  Sonoy.  p.  118(81)  word 
door  de  Staten  van  Holland  na  het  Noorder-Quartier    ̂  
gefonden  om  de  gerefene onruften  binnen  Medenblik 
teftillen.  p.  24.  p.  191  (32)  krijgt  openinge  vandege- 
legentheid  der  faken  en  fchrijft  aan  Jacob  Hommes  en 
de  Soldaten  binnen  Medenblik.  p.  192(32)  fendtGe- 
deputeerden  binnen  Medenblik  en  wat  diedenfolda- 
ten  voorhouden,  p.  193  (33)  fchrijft  andermaal  aan  de 
foldaten,  maar  te  vergeefs.p.  1 94  ( 34)  komt  tot  Hoorn, 
ftelt  aldaar  ordre ,  p.  195(34)  doedt  een  Placcaat  pu- 

bliceren tot  ftillinge  van  de  aldaar  ontftane  beroerten, 

p.  196 (35)  ontbiedt  meerder  volks  en  antwoord  op 
het  fchrijven  van  den  Raad  van  State  over  die  laak. 

p.  197  C35)  refolveert  Medenblik  te  befetten,  fendt  al- vorens Bardefius  daar  binnen,  maar  ook  die  recht  niet 
uit,  belegert  Medenblik.    p.  199(37)  committeert 
Bardefius  en  andere  om  met  de  foldaten  binnen  Me- 

denblik te  handelen,  p.  210  (45)  antwoord  op  het 

fchrijven  der  foldaten.p.  2 1 1  (45)fchrijftaande  Conin- 
ginne  van  Engeland  en  der  felvcr  Raden,aangaande  de 
proceduren  tegens  Sonoy.  p.  213  (47)  fijne  verdere 
handelinge  met  Sonoy.  p.  228(58)  approbeert  het  ac- 
coordèn  de  a&e  met  Sonoy  gemaakt,  p.  230  {60)  en 

met  de  foldaten.  p.  231  (60)  fendt  Commiflariffen  bin- 
nen Medenblik  om  de  foldaten  te  monfteren  ,  en  maakt 

een  Placcaat  over  het  accoorci  met  Sonoy  en  de  folda- 
ten binnen  Medenblik  getroffen,  p.  23  2  (61)  komt  bin- 
nen Medenblik,  wordt  van  de  Burgeren  wel  ontfan- 

genen  ftelt  ordre  op  veele  dingen,  p.  23  j  (62)  fend 
Bruininx  en  naderhand  Valk  en  andere  na  ter  Veere 

om  met  de  Soldaten  en  Burgeren  te  accorderen ,  en  aan 
Rufiel  om  de  reden  van  defielfs  ongenoegen  te  ver- 

daan. p.2j6(Ó3)  verfoekt  het  advijs  van  veele  Predi- 
canten   uit   Holland  over  de  Vredehandelinge  met 

Spanjen.  p.  241  (68)  is  niet  vergenoegt  metderfelver 
advijs ,  begeert  nader  onderrichtinge ,  en  ftelt  tot  dien 
einde  eenige  vragen  aan  defelve  voor.  p.  242(68)  ver- 

foekt ook  het  advijs  van  de  Predicanten  van  Zeeland 
over  defelve  fake.  p.  244  (70)  vindt  goedt  de  befendin- 
ge  der  Kerken  na  Engeland ,  mits  datfe  gefchiede  niet 
fonder  die  van  Holland,  p.  252(75)  neemtSonoy  met 
al  het  fijne  onder  fijne  Sauvegarde.  p.  279(94)  fchrijft 
in  faveur  van  Sonoy  aan  de  Staten  van  Holland,  p.  28  j 
(97)  trekt  uit  laft  der  Staten  na  Dordrecht,  om  met  het 
Guarnifoen  van  Geertruidenberg  te  handelen  en  de 
muitinatie  van  het  felve  teftillen.  p.  292(104)  maakt 
een  overleg  om  de  Spaanfe  Vloot  tegen  te  ftaan ,  en  de 
Coninginne  van  Engeland  te  afiifteren  en  ftelt  daar  al- 
lefints  en  op  alle  plaatfe  ordre  toe.  b.  25.  p.  318  (5) 
komt  binnen  het  belegerde  Bergen  op  Soom ,  geeft  den 

Burgeren  en  Soldaten  moed ,  en  ftelt  ordre  op  verfchei- 
dehe faken.  p.  341(23)  wordtgehulttotMarquisvan 
ter  Veer.  p.  366(40)  laat  een  Placcaat  uitgaan  opde 
Pafpoorten  en  Sauvegardem  p-  389  (57)   refolveert 
Geertruidenberg  te  belegeren  en  het  Guarnifoen  tot 
reden  te  brengen,  b.  16,  p.  404  f5)  meent  Winkfeld 
met  fijne  Ruiterye  met  een  behendigheid  uit  de  Stad  te 
krijgen,  ibid.  fchrijft  aan  hem  maar  tevergeefs,  ibid, 
komt  voor  de  Stad.  ibid.  intercipieert  Brieven  van  Par- 
ma  aan  het  Guarnifoen.  ibid.  is  voornemens  de  Stad  met 

geweld  aan  te  taften.  ibid.  fchrijft  aan  de  Coninginne 
en  defielfs  Raden,  om  wat  redenen  hy  Geertruidenberg 

belegert  hadde.  p.  406(7)  krijgt  advertentie  dat  Par- 
ma  fich  gereet  maakte  om  het  guarnifoen  van  Geer- 

truidenberg te fecoureren.  p-4o8(8)  befchietdeStad. 
ibid.  trekt  af  en  breekt  de  belegeringe  op.  p.  409(9) 
wordt  tot  Heer  van  Monfter  gchuldigt.  p. 443  (30) 
trekt  na  Zeeland  ,  ftelt  aldaar  ordre ,  p.  468  (48)  fend 
volk  binnen  Heufden.  ibid.  krijgt  kondfehap  van  het 
voornemen  van  Manfveld  en  de  gelegentheid  van  def- 
felfs  Leger,  fend  noch  meer  volk  binnen  Heufden. 

p.468  (48)  neemt  voor  de  Schans  tegens  over  He- 
mertte  bemachtigen  en  tracht  de  Tielerweert  te  ver- 

fekeren. p.  469  (48)  fchrijft  aan  van  der  Mijle  en  01- 
denbamevelt  om  den  Heer  Saldaigne  korte  expeditie 

te  doen  hebben,  p. 477  (54)  trekt  na  het  Noorder- 
Quartier  om  het  verfchilaldaar  tuflchen  de  Steden  ge- reien 



van  Pcrfoncn  en  Sakéa. 

refen  te  bcflechten.  p-48i  (5-7)  maakt  een  provifio- neelaccoord.  p.48z(57)  verklaart  de  beroepinge  van 
Tako  Sybrands  tot  Medenblik  wettig,  ibid.    ftilt  de 
muitinatie  der  Soldaten  op  Liefkens  Hoek.  ibid.  wordt 
Gouverneur  van  Uitrecht,  b.  27.  p.  512  (16)  en  vao 
Gelderland,  p.  515--  krijgt  openinge  van  een  aanflag op  het  Kafteel  van  Breda,  communiceert  defelve  aan 
Oldenbarnevelt.  p.  522  (21)  doedt  door  Philips  van 
Naflauvan  defelve  fpreeken  met  Heraugiere.  p.  ju 
(22)  fpreektmet  Heraugiere  felve  en  geeft  hem  com- 
miflic  om  defelve  in  het  werk  te  ftellen.  ibid.  commu- 

niceert defelve  met  de  Grave  van  Hohenlo  en  ftelt  or- 
dre om  defelve  te  vorderen,  p.  5  23  ( 22)  krijgt  het  Ka- 

fteel ,  komt  daar  binnen ,  en  krijgt  ook  de  Sitad  met  ac- 
coord.  p.  525  (13)  maakt  Heraugiere  tot  Gouverneur 
en  Charles  tot  Wachtmeefter.  p.  526(24)  heeft  een 
aanflag  op  Nimmegen  maar  miflukt.  b.  28.  p.  5  3  2  ( 3 ) 
bouwt  Knodfenburg.  ibid.  doedt  de  Schanfe  ter  Hey- 
de belegeren  die ontfet  wordt.  p.  533(4)  beraadt  fich 
met  den  Raad  van  State  en  breekt  fijn  Leger  op.  p.  5  34 
(4)  wint  het  Huis  teHemert,  de  Schanfe  Telshout, 
Creveceur,  het  Huis  te  Heel,  de  Schanfe  ter  Heyde, 
Steenbergen  en  Rofendaal.  p.  5  39  (8)  krijgt  ad  verten- 
fie  van  de  toeruftinge  der  Spanjaarden  te  water.  p.  543 
(n)  neemt  qualijk  den  inval  van  den  Grave  van  Val- 
kenftein  in  Weftphalen.  p.  549  (116)  maakt  gereet- 
fchap  om  Zutphen  te  belegeren  5  en  verfoekt  Willem 
van  Kaflau  om  hem  met  1 400  man  by  te  komen.  p.  5  6 1 
(26)  fchrijft  aan  den  Grave  van  Nafïau.  p.  562  (26) 
wint  de  Schanfe  voor  Zutphen ,  komt  voor  de  Stad,  en 
krijgt  defelve  met  accoord.  ibid.   belegert  Deventer, 
ibid.  krijgt  het  met  accoord.  p.  564(18)  ontfangt 
eenige  geintercipieerde  Brieven  en  krijgt  daar  door 
kondfehapvan  het  voornemen  van  Parma.  p.  565  (19) 
refolveert  Groeningen  te  belegeren.  p.  566^9)  komt 
voordeStad.  p.  567(30)  krijgt  een  geintercipieerden 
Brief  van  Verdugo  aan  Parma.p.r68(3o)  verlaatGroe- 
ningen.  p,56S  (31)  belegert  en  wint  Delfzijl,  den 
Opflag,  Emmentil,  enLetterbet,  komt  voor  Steen- 

wijken verlaat  het  wederom,  ibid.  krijgt  advertentie 
van  de  belegeringe  van  Knodzenburg  door  Parma. 

p.  5  70 ( 3  z)  trekt  o  ver  den  Rhijn  om  de  Schanfe  te  ont- 
fetten, ibid.  flaat  de  Ruiterye  van  Parma.  p.  571  (3  3) 

ontfet  Kmodfenburg.  ibid.  beraat  (ïch  met  Oldenbarne- 
velt over  het  beleg  van  Nimmegen  en  breekt  fijn  Le- 

ger op.  p.  5  7 z(  34)  belegert  Huift  en  accordeert  met 
die  va»  het  land  van  Waarover  de  contributie,  p.  575 

(35)  belegert  Nimmegen ,  doedt  de  Stad  een  en  ander- 

maal opeifichen ,  krijgt  defelve  met  accoord.1  p.  57? 
( 3  ó)  geeft  apoftille  op  de  verfochte  Articulen  door  de 

Burgers,  p.  576  (38)  doedt  het  lichaam  van  Schenk 
heerlijk  begraven,  p-  577V39)  ëeefc  apoftille  op  de 
verfochte  Articulen  van  die  van  Nimmegen.p.5  82  (42} 

raakt  in  gefchilmet  den  Graaf  van  Hohenlo  en  waar 

over.  p.  599(56)  trekt  in  de  Provintien  van  fijn  Gou- 
vernement ,  ftelt  daar  ordre  tot  verfterkinge  der  Vaan- 

delen en  willige  refolutien  in  het  dragen  dercontribu- 
tien.b.29-p.6i  3  (9)trektnaBraband,heefteen  

vergeef- 
fen  aanflag  op  Maftricht ,  trekt  na  Zeeland  om  de  Sta- 

ten te  bewegen  tot  een  veerdige  opbrenginge  der  con- 

tributien.  p'615  (10)  heeft  een  groten  aanflag  voor, die  om  een  kleine  reden  geen  voortgang  neemt.  p.  6  27 

(18)  belegert  Steenwijk.  p.6i6(i9)  wordt  door  lijn 

wang  gefchoten.  (zo)    krijgt  de  Stad  met  
accoord 

p.6z8(zi)  wordt  door  de  Staten  bedankt.  
p.6  29(11) 

doedt  een  wapenfehouwinge  voor  Steenwijk,  
p.630 

(12)  fendt  Cant  aan  de  Gecommitteerde  Raden  
van 

Holland ,  en  doedt  haar  eenige  dingen  voorftellen. 

p.  6  3  3  ( 24)  belegert  Coeverden.  p.6  3  3  (» 5 )  komt  
voor 

Otmarfum  en  krijgt  het  met  accoord.  
ibid.  komt  we- 

derom voor  Coeverden.  p.634  (z5)  vindt  niet  goed 

het  fenden  van  volk  om  den  Spaanfen  de  overkomft 

over  den  Rhijn  te  beletten,  p.  6  34  ( 2  5 )  eifcht  Coever- 

den op.  ibid.  krijgt  tijdinge  van  de  komfteder  
vvan- 

den  over  den  Rhijn  en  van  der  felver  gelegentheid. 

ibid.  vindt  niet  goed  het  Leger  daarom  te  Icheiden, 

maar  wel  om  defelve  af  te  wachten,  p.  636  (27)  ge- 

bruikt grote  couragie  en  voorfichtigheid  in  het  
tegen- 

ftaan  van  de  befpringinge  vanVerdugop.64©(3o)doed 

Coeverden  andermaal  opeifTchen ,  daar  genoecfaam 

fy  ekeil  met  Ve.dugo.  ibid  accordeeS  met  haar.  ,l„d 
^metden  vyanjl  te  treffen  maai  kan  nfct.p  64,(n) vil  de  Jelu.ten  uit  Emmei  ik  hebben,  p.  644  ( ,»  1  docdi eenpropolitietotbewillmgedercul^euc;,, 
gr«M93P-«6o(4,)fchrijrtverrcheidene  Brieven  aan cie  Provintien  van  fijn  Gouvernement-  p.661  V^  bele- 

gert Gcwruidenberg.b.,o.p.69o(i6)enbetFortStecn- noven,  welk  hen»  met  accoort  01  ergei  en  word.  p.  610 
('7)  krijgt  dooreen  bedekte  Brief  kennhTe  van  defiete- gentbe.d  der  laken  binnen  Geertrnidenberg ,  1 
Stad  fommeren,fchrijrt  aan  bet  Guarnifoen  maar  te  ver- 
geete.p.6p6(  19)  krijgt  de  Stad  met  accoord.  p.d krijgt  advertenfie  van  de  kpmfte  van  ManfveTt 
Creveceur.  p.ó98(zi)  trekt  felve daai  binnen ,  fcher- mutfelt  met  de  vyanden,  befetde  Frontieren,  1 volk  na  Vriefland,  en  Solms  om  een  tocht  te  doen  in 
Vlaanderen.  p.  609(21)  fchrijft  aan  den  Biffcliop  van 
Paderborn.  p.  719  ( 36  j  heeft  een  vergeefTen  aanflag  op 
Brugge,  p.  758(64)  en  't  Hertogenbofch,  b.  j  1 .  n?ji \ (5)  en  op  Maftricht  (6)  ftelt  ordre  om  de  overkomende 
Engelfe  te  ontfangen.  p.  785  (7)   maakt  gereetfehap om  Coeverden  te  ontfetten.  p.  798  [16)  trekt  op  met 
het  Leger  ,  ftelt  het  felve  in  ordre  en  ontfet  de  plaats. 
P-  799  C1 1)  maakt  gereetfehap  tot  het  beleg  \  an  (doe- 

ningen, trekt  op  en  belegert  de  Stad.  0.807(24)  be-» 
fchietdeStad.  p.  808(25)  febrijft  aan  haar.  p. 80  9(26) 
beantwoord  baar  fchrijven.  ibid.   is  ih  g  oot  gevaar. 
p.851  (42)  krijgt  de  Stad   met  accoord.  p. 835  (4 5) 
trekt  door  veele  Steden  van  Holland  en  wordt  overal 
wel  ontfangen.  ibid.  wint  Hoey  door  het  beleid  \au 
Heraugiere.    b.  3  2.  p.  10  (6)  maakt  een  fècreet  beflai.t 
met  de  muitinerende  Italianen;   p.  879(78;  fchrijft 
aan  defelve.  p  880  (79)  vindt  niet  goed  van  Vrede 
te  handelen  met  den  CÓning  van  Spanjen  ,  maar  wel 
met  de  Staten  hare  naburen  zijnde,  p.  3-  (-S')  repli- ceert op  de  antwoorde  van  den  Cancelier  Licivcld.ibid. 
belegert  Grol.  p.  41  (31)  breekt  het  beleg  op.  p.  42 
(32)  veihgt de  Heide tuflehen Deutecom  enGroLp.41 
(32)  trekt  op  met  het  Leger  na  Biflich  en  bekomt  ecu 

Brief  van  Stephano  d'Ivarra  aan   Monfdragon.  ibid. weigert  op  het  verfoek  van  die  van  Cleef  van  derfeher 
bodem  te  verrekken,  en  geeft  reden  waarom,  p.46  (35) 
doedt  een  revue  van  hetgantfche  Leger.  ibid.  breekt  op 
p.47.  neemt  het  verfoek  van  de  Claflen  vanEnkhuifen 
tegen  Tako  Sybrands  in  bedenken,  p.90  (71)  heeft  een 
vergeefTen  aanflag  op  de  Stad   en  het  Kafleel  van 
Meurs.  p.  1 30  (104)  fluit  den  Rouw  op  de  Begrave- 
nifle  van  Philips  van  Naflauwcn  Ernft  van  Solms.  p.  1 3 1 
(105)  verfoekt  van  de  Staten  dat  fy  deSchanfen  van 
'sGravenweerten  Knodfenburg  geliefden  te  vifiteren, 
en  defelve  te  doen  repareren,  ibid.  flift  de  queflie  tnf- 
fchen  die  van  Nimmegen  en  Gorcom.  b.  j  3 .  p.  1 83  ( 1 S) 
trekt  na  Zeeland  en  waarom,  p.  187(1;»)  fendt  e 
volk  om  Calis  te  ontfetten  en  volgt  felve.  (21)  doedt 
Ofter.de  fortificeren  en  met  meer  volks  beletten,  p  192 
(24)  trekt,  niettegenftaande  het  afraden  der  Staten» 
felfs  in  perfoon  binnen  Oftende.  p.  zn  (38)  fendden 
Grave  van  Solms  om  de  komfle  der  vyanden  in  het  land 
van  Huift  te  beletten  ,  en  vertrekt  na  Bergen  op  Soom. 

p.  212  (39)  komt  felve  binnen  Huift  en  ftelt  ordie. 
p.  214(40)  doedt  fulks  andermaal,  p  115  (41)  voor- 

liet de  Schanfe  van  de  Raap  met  volk  enammonitie. 

p.  217(43)  caflèertden  Kapitein Valjand  metgroote 
bedreiginge.  ibid.  belet  het  gantfche  Land  van  Huift 
met  Öorlog-fchepen.  ibid.  febrijft  aan  de  Staten  en 
wordt  voortien  van  Buskruid,  p.  219(45)  fchrijft  aan 
den  Grave  van  Solms.  p.  211  (46)  is  niet  weltevreden 
over  het  uitflellen  van  een  veilleikinge  te  maken  ach- 

ter het  Duivels  Gat.  ibid.  fchriift  andermaal  aan  den 

Grave  van  Solms.  p.  zzz(+7)  fer.d  den  Brief  van  den 
Grave  nevens  het  gemaakt  accoord  aan  de  Staten,  p.  216 

(49)  ftelt  die  van  Zeeland  in  bet  ongelijk  wegï 
caflatie  van  den  Grave  van  Solms  fonder  daar  reden  van 

te  willen  geven.  p. 119(5^)  fchriift  aanSideniski.  p.167 

(80)  is  bekommert  over  het  mifverftand  tuflehendie 
van  Holland  en  Zeeland  wegens  de  Covoyen  en  Licen- 
ten    fchrijft  daar  over  aan  die  van  Zeeland  om  die  laak '       .  at  to 
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üf  te  handelen  en  te  verdragen,  b.  h-P»3°°(5)  refol- 
veert  den  vyand  tot  Turnhout  te  befoeken ,  maakt  fich 
gereet  om  te  vertrekken  en  dient  fulks  den  Raad  van 
State  aan.  p.  301  (6)  trekt  op  en  flaat  defclve.  p.  302. 

(6)  fchrijft  aan  Albertus  over  de  houdinge  van  quar- 
tier.  p.  304(8)  komt  wederom  in  den  Haag  en  wordt 
door  de  Staten  over  de  verkregene  vi&orie  begroet, 

ibid.  befoigneert  op  het  tweede  redres  van  debetalin- 
ge  van  het  krijgsvolk  en  brengt  het  felve  te  weeg  by  de 
Staten,  p.  319  (zo)  heeft  een  aanflag  op  Venlo  die 
miilukt.  ibid.  wendt  veele  devoiren  aan  om  fijnSufter 
het  Huwelijk  met  den  Prince  van  Portugal  te  ontra- 

den, dan  te  vergeefs,  p.  311  (n)  is  metdiefaak  feer 

bekommert,  ibid"  komt  in  den  Haag  en  doedt  fijne  Su- 
fter  het  Hof  ontfeggen.  ibid.  wil  haar  noch  fien  noch 

fpreken.  p.  32.3.  doet  van  haar  alle  fijne  Juwelen  waar 
op  fijn  Naam  en  Wapen  Mondt,  wederom  eiflchen  en 
waarom,  p.  314(2.3)  doedt  Nicolaas  de  Waal  tegens 
het  aanhouden  van  den  Raad  van  State,  in  fijnen  dienft 
continueren  en  waarom,  p.  330(28)  trekt  te  Velde  en 
wint  het  Kafteel  van  Alphen,  p.344  (38)  belegert 
Rhijnberk,  is  in  groot  gevaar  door  een  Canonfchoot. 
p.  345.  doedt  de  Stad  befchieten>  opeifTchen,  krijgt 
defelve  met  accoord ,  en  fchrijft  fulks  aan  de  Staten  Ge- 

neraal en  die  van  Holland,  ibid.  'fendt  aan  de  Staten , 
laat  defelve  van  degelegentheid  des  Legers  onderrech- 

ten, en  verfoeken  dat  fyop  alle  nodelijke  dingen  tot 
;  een  verder  voornemen  geliefden  te  voorfienj  p.  346 
(40)  belegert,  befchiet,  en  krijgt  Meurs  met  accoord. 

p.  347(40)  belegert  Grol.  ibid.  neemt  en  befet  Goor. 
p.  348  (41)  befchiet  Grol  en  krijgt  het  met  accoord. 
ibid  fend  een  Convoy  na  Doesburg,  p.  349(42)  bele- 

gert Brevoort.  p.  358(48)  befchiet,  beftormtenwint 
de  Stad.  p.  360  (50)  remitteert  aan  de  Burgers  haar 
rantfoen  voor  drie  voeder  vaten  Wijns.  p.  361  (51) 
komt  voor  Enfchede  en  wint  het  met  accoord.  p.  362 
(51)  en  voor  Oldenzeel  welk  ook  overgegeven  wordt, 
enötmaerfum.  p.  363  (51 — 3  wordt  door  den  Grave 
van  Benthem  met  een  ftuk  Wijns  vereert.  (51)  bele- 

gert en  wint  Oldenzeel.  p.  363....  (54)  laat Lingen be- 
rennen en  Otmaerfen  en  Enfchede  demanteleren.  p.364 

(j  3)  belegert  Lingen.  p.  365  (54)  wordt  door  die  van 

Ofenbrugge  met  een  fchoon  Paard  befchonken.  ibid. 
befchiet  en  fommeert  Lingen  en  krijgt  het  met  ac- 

coord. p.  368  (56)  fchrijft  aan  Cefard'Erte  en  bied  hem 
hulpe  aan  tegens  den  Paus.  b.  35-.  p.433  (l0)  beeft 
eenaanflag  in  Vlaanderen  die  door  een  geweldige  op- 

komende ftorm  verhindert  wordt.  (11)  fendt  aan  de 
Staten  Generaal  om  aan  defelve  het  voornemen  van  den 
Admirantvan  Arragon  bekent  te  maken;  p.  487  (52) 
fchrijft  aan  die  van  Wefel  en  biedt  haar  afiiftentie  aan 
tegens  den  Admirant  van  Arragon.  p.494  (57)  verdeelt 
fijn  Leger  in  verfcheiden  Steden,  p.  496  ( 5  9)  doedt  aan 
den  Admirant  alle  mogelijke  afbreuk,  p.  5  08  (6  7)  moet 
om  het  hooge  water  van  legerplaats  veranderen,  ibid. 
befchiet  Emmerik,  dwingt  het  Spaans  Guarnifoen  daar 
uit  te  trekkenden  levert  de  Stad  wederom  aan  de  Kleef- 

fe.  p.  509  (68)  maakt  eenige  patenten  tegens'  de  onge- regeltheden  van  het  krijgsvolk,  en  laat  defelve  over  al 
publiceren  en  aanflaan.  d.  36.  p.  528(10)  fchrijft  aan 
Oldenbarnevelt  en  waarover,  p.  532(13)  breekt  fijn 

Leger  op  voor  Doesburg.  p-53s(i6)  komt  felf  in  per- 
foon  binnen  Bommel  en  geeft  den  Burgeren  moed , 

fchrijft  fulks  aan  de  Staten~en  krijgt  weder  antwoord 
van  defelve.  p.  5  36  ( 1 7)  krijgt  een  Brief  van  de  Staten 
om  door  de  Broeders  Soon  van  Hohenlo  duifend  Rui- 

teren  te  doen  werven,  en  antwoord  op  deielve  aan  Ol- 
denbarnevelt. p.  547  (26)  fchrijft  andermaal  aan  den 

felven  wegens  fekere  waarfchouwinge  aan  hem  van 

verfcheidene  plaatfen  gedaan,  p.  550  (29)  en  noch- 
maal  om  het  deffein  van  den  Admirant  op  Bom- 

mel te  breeken.  p.  552  (30)  tracht  het  Leger  van 
den  Admirant  te  befpringen  maar  heeft  geen  nadruk. 
P-ÏÏ3  (0  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  wegens  het 
voornemen  der  vyanden  om  van  voor  Bommel  op  te 
breeken.  p.  557  (34)  en  om  het  fenden  van  eenige 
Compagnien  na  Engeland  voor  een  tijd  op  te  houden ; 

P-  SS  9  ( 36 )  en  aan  den  felven  dat  hy  de  verfochte  Com- 
pagnien Engelfe  hadde  doen  fcheep  gaan.  ibid.  wordt 

door  een  onweder  verhindert  van  fijn  aanfiagopCre- 
veceur  en  den  Bofch  en  breekt  fijn  Leger  op.  p.  562 
(39)  heeft  een  aanflag  op  Wachtendonk  die  wel  ge- 

lukt, p.  5  /9  ( 5  2)  belegert  Cieveceur  en  krijgt  de  Schau-  * 
fe  met  accoord.  b.  37.  p.  603  (6)  fielt  ordre  opdefel- 

1  ve.  p.604.  komt  voor  S.  Andries  en  plant  hetgefchut 
daar  voor.  p.  608  (9)  verfterkt  fich  ,  fend  aan  die  van 
S  Andries  en  verfoektdat  fy  met  hem  wilden  hande- 

len, p.  609(10)  doedt  het  Huis  te  Batenburg  innemen. 
p.610.  gebruikt  groote  ncerftigheid  en  voorfichtig- 
heid.  (11)  bekomt  een  Brief  uit  deSchanfe,  handelt 
met  de  Brengers,  en  wat.  p.  611(11)  fend  de  Heer  van 
Bevere  aan  de  Staten ,  om  te  vernemen  hoe  veel  gelds 
men  aan  de  Soldaten  binnen  S.  Andries  zoude  mógen 
beloven.  (12)  fchrijft  aan  die  van  S.  Andries,  fendt 
nochmaal  en  prefenteert  met  haar  te  handelen,  p.  61 2. 
antwoord  op  der  felver  eifch ,  en  doed  een  bod.  p.  6 1  $ 
(13)  bekomt  eenige  Brieven  aan  die  van  S.  Andries, 
verdraagt  met  de  Soldaten  en  krijgt  de  Schanfie.  p.  6 1 4 
fielt  aldaar  ordre  en  vertrekt  na  den  Haag.  p.  615(14.) 
wint  Philippine  en  noch  een  Kafteel  ken.  p.649  (38) 
komt  voor  Nieupoort.  p.  650  (39)  fend  Ernft  van  Naf- 
fauw  tegens  de  aankomende  vyanden.  p.  651(40)  re- 
folveert  de  felve  het  hooft  te  bieden ,  en  nodigt  de  fijne 
tot  den  fiag.  ibid.  foekt  fijn  Broeder  uit  den  flag  te  hou- 

den maar  te  vergeefs,  ibid.  taft  den  vyand  aan.  p.  654 
(41)  bevecht  een  bloedige  vidtorie.  p.  653(42)  komt 
binnen  Oftende  met  den  gevangenen  Admirant  van  Ar- 

ragon. p.  654  (42)  trekt  wederom  voor  Nieupoort. 
ibid.  breekt  met  het  Leger  van  daarop,  p.  655  (43) 
trekt  na  Zeeland  en  verlaat  Vlaanderen,  p.  658  (45) 
doedt  een  propofitie  aan  de  Staten  tot  continuatie  van 
de  confenten  en  andere  faken.  p.  6  80  (6  2) 

Maximiliaan  (Keifer)  belafl  op  poene  van  den  Acht  aan 
Graaf Lodewijk  dat  hy  Groeningen  foude  verlaten,  b.4. 
p.  238(169)  doedt  een  Rijxdag  houden  tot  Spier.  b.5. 
p.3i6(i28)  fterft.  b.  9.  p.  722  (176) 

Maximiliaan  Kok  wordt  door  lafi:  van  Duc  d'Alba  te 
Bruflêl  onthooft den  1  Juny  1568.  b.  4-p.  238  (169) 

Maximiliaan  de  Hennin,  fieBofiü. 
Maximiliaan  de  Hornes  Heere  van  Boxtel  wordt  door 

den  Prince  van  Oranjen  gemaakt  Gouverneur  van  Dor- drecht, b.  6.  p.  3  79 (176) 

Maximiliaan  van  Longeval  Gedeputeerde  van  den  Co* 
ning  van  Spanjen  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen. b.  13.  p.5i(ioj) 

Maximiliaan  gekoren  Conirg  van  Polen  nevens  Sigifmun- 
dus  wordt  door  den  felven  geflagen  en  gevangen,  b.14. 
p. 270(88) 

Maximiliaan  Heere  van  Kruiningen  komt  wegens  die  van 
Zeeland  wederom  in  den  Raad  van  State.  b.  34.  p.  344 
(57) 

Mayken  in  den  Hert ,  Kapitein  van  een  bende  Vrou- 
wen maakt  een  Bolwerk  binnen  Sluis.  b.  2  3-  p.  6  (4) 

Meaux  verfoent  fich  met  den  Coning  Henric  de  Vierde, b.  30.  p. 767(71) 

Mechelaars  raken  intwift  met  het  Guarnifoen,  houden 
de Commiflanflèn  vanden  Eerts- Hertog  en  de  Gede- 

puteerde van  Antwerpen  gevangen  ,  en  antwoorden 
den  Eerts-Hartog  op  fijn  fchrijven  aan  haar.  b.  13^.76 
(111)  accorderen  met  Parma  en  worden  dapper  ge- 

foolt.  p.  80(123)  antwoorden  op  het  tweede'  fchrij- ven van  den  Eerts-Hartog  aan  haar.  p.  8 1  ( 1 24)  jagen 
haren  Gouverneur  den  Heer  van  Bours  weg.  b.  1 3  .p.  84 (116) 

Mechelen  heeft  de  elfde  Stem  ter  Generaliteit.  b.  1.  p.  2 
(1)  wordt  tot  een  Aards-Bifdom  gemaakt,  p.  23(17) 
ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6.  p.  401 
(292)  ingenomen  en  deerlijk  gehandelt  door  den  Har- 
togvanAlba.  p.  409  (299)  verfoekt  neutraal  te  blij- 

ven ,  wordt  afgeflagen,  voegt  fich  met  de  Staten  Gene-  ■ 
raal.  b.  9.  p.  720(174)  fendt  Gedeputeerde  om  metr 
defelve  Staten  te  handelen,  p.  720(175)  verrafchten 
ingenomen  door  den  Heer  van  den  Tempel,  wordt  ge- 
plondert.  b.  14.  p.  ty?  (192)  met  accoord  aan  Parma 
overgegeven,  b.  20.  p.  696  (41 ) 

Medalie  gemaakt  by  de  verbondene  Edelen,  b.  2.  p.60 (43) 

Medalie  door  Lycefter  geflagen  en  aan  verfcheidene  op 

fijn 
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fijn  vertrek  tot  een  gedachteniflè  vereert,  b.  24.  p.  M  3 (4)     ,       , 
Mcdenblik  vér  ftkert  voor  den  PrincevanOranjen.  b,6. 

P-  J 77  (174) 
Medina  Cafli  (Hertog van)  wordt  voorgeftelt tot  Hooft 

om  de  Oorlog  in  Nederland  te  voeren." b.  3-  p.  1 34  (94) uit  Spanjen  na  de  Nederlanden  komende  om  in  plaats 
Van  den  Hartog  van  Alba  te  gouverneeren ,  wordt  van 
deVliflmgersaangetaft,  zijn  Vloot  geniineert,  en  hy ontkomt  te  naauwer  nood  tot  Sluis  in  Vlaanderen. 
b-6.p- 393  (286)  is  niet  wel  te  vreden  overfijne  eer- 
fte  ontmoetinge  ,  reilt  na  den  Hartog  en  blijft  een 
wijle  tijds  by  hem ,  wil  de  Regeeringe  des  Lands  niet 
aanvaarden ,  en  waarom ,  verfoekt  en  krijgt  verlof  om 
wederom  na  Spanjen  te  mogen  keeren.  p.  393  (286) 

Medina Sidonia  (Hertog  van)  Generaal  van  de Spaanfe 
Vloot,  gaat 't  zeil,  worde  door  ftorm  overvallen,  komt in  de  Caronge,  raakt  flaags  met  de  Engelfe,  vecht 
ilechts  verwerender  wijfe,raakt  andermaal  flaags.komt 
voor  Wicht ,  raakt  Wederom  flaags ,  en  ankert  voor 
Calis.  b.25. p.  316.... (4....)  isonvergenoegtopPar- 
rha  omdat  hy  hem  met  fijne  macht  niet  by  de  Vloot 
voegde,  p.  224  (10)  vlucht  voor  de  Engelfe  Branders 
en  Oorlog-fchepen  na  de  Noord-Zee  en  komt  feer  ver- 
ftrooit  wederom  in  Spanjen.  p.  3  26  ( 1 1) 

Meenen  door  deMalcontenten  ingenomen  en  geplondert. 
b.  13.  p.  $  (68)  verrafcht  door  Balfour.  b.  14.  p.  140 
I166) 

Megen  (Grave  Van)  Gouverneur  over  Gelderland  en 
Zutphen.  b.  i.p.22  (16)  binnen  Antwerpen  zijnde 
en  blijvende  geeft  grote  fufpitie  aan  den  Gereformeer- 

den, b-  2.  p-7?(52)  fielt  ordre  in  fijn  Gouvernement 
tot  het  weeren  der  Predicatie ,  accordeert  met  die  van 
Elburg  dat  fy  de  predicatie  zouden  verlaten ,  en  alles 
dat  in  de  Kerken  gebroken  was  weder  opmaken  j 
brengt  Nimmegen  en  Harderwijk  met  accoord  tot  ftil- 
te,  en  fielt  daar  de  Predicatien  af.  b.  3.  p.  145  (102 
doedt  den  nieuwen  Eed  by  de  Gouvernante  voorge- 
(telt.  p.  147  (104)  komt  met  eënigvolk  omtrent  den 
Bofch ,  en  meent  daar  binnen  te  komen  om  de  Stad 
voor  den  Coning  te  verfekeren ,  welkmiflulkt.  p.  151 
(106)  trekt  op  van  den  Bofch,  komt  met  fijn  Regi- 
tnent  binnen  Uitrecht ,  verfekert  de  Stad  voor  den  Co- 

ning ,  befet  Vredenburg ,  en  maakt  eien  Blokhuis  tot 
Vreeswijk  om  fijn  volk  te  verfekeren.  b.  151  (107) 
vervolgt  de  Soldaten  van  Brederode ,  achterhaalt  eeni- 
ge  van  defêlve  ,  die  naderhand  opgehangen  worden. 
p.  169(119)  Gouverneur  van  Vriefiand ,  enz.  wordt 
gebruikt  om  de  Inquifitie  en  Biflchoppen  in  Vriefiand 
in  te  voeren,  b.  $.p.  260  (187)  fendt  Copye  van  de 
Confeffien  van  eenige  geëxecuteerden  aan  de  Raden 
van  Cleef ,  tegens  Sonoy  en  den  Heer  van  Druinen. 

p.  332  (24°)  belegert  Woerden,  b.  8-  p.  648  (123) 
fterfthaaftigtotSwol.  b.  6  p.  357  (259) 

Megen  door  Parma  ingenomen,  b.  2 1 .  p.  708  (22 ) 
Mefchior  Hofman  ftaat  op  tegens  het  Paufdom ,  komt 

tot  Erhbden  en  predikt  aldaar  een  wijl,  trekt  na  Straats- 

burg ,  fpreekt  veel  feldfame  prophetien ,  wordt  gevan- 
gen en  {terftindegevangeniffe.  b.  t.  p.  1  j  (9) 

Melchior  van  Swartfenburg  commandeert  binnen  Ma- 
ftricht.  b.  13.  p.  36(91) 

Melroy  trekt  door  ordre  van  de  Staten  Generaal  na  Ma- 
ftricht,  ftiltde  muiterye  en  ftraft  de  muitemakers.  b.  1 2. 

p.95o(ij) 
Mclve  (Heere  van)  wordt  door  den  Prince  vanOranjen 

ttiet  fijne  Apologie  na  Schotland  gefonden ,  en  om  dien 

Coning  te  waarfchouwen  van  de  Ligue  des  Paus  en  Co- 

«ingsvan  Spanjen  tegens  Schotland  en  Engeland,  b.  16. 
p.  251(17)  ,     i 

Mendoce  doedt  een  aanval  op  Bommene  onder  het  par- 
lamenteren en  wordt  afgeflagen.  b.  8.  p.  6  5 1  ( 1 16) 

Menno  Simons  leert  datmen  geenfweerd  mach  dragen 

en  neemt  het  Ampt  der  Overigheid  weg.  b.  i.p.  13. 

Mennoniten  binnen  Middelburg  weigeren  den  Burger- 
Eed  te  doen  enz.  addrefleren  haar  aan  de  Magiftraat , 

krijgen  geen  gehoor ,  fenden  aan  den  Prince  van  
Oran- 

*—    «JdT/viron  Rri*»u«»n  van  vnorfchriivcn  aan  de  Ma- 

jen 
verfoeken  Brieven  van  voorfchrijvcn 

giftraat  en  verkrijgen  defelve.  b.  1 2.  p .  99 }  ( ï c\ 

n  en  Sakcn.  \ 

Menfchen  voor  Haarlem  gebleven  ,lCoo.  b.  6.  ?.„4 

Meppel  ingenomen   door  de  Statifc.    b.  M.  p.  M  i 

MenClknnlHrt0^an)  hd^  dc  SPaanfe  in  Bretaigre. en  komt  daar  door  ip  een  groten  haat  by  de  France! 
rnrIP'?+i,(,i;  1VCllüc,,t  lldl  lu«  dci.Cor.ingcnac- 

8&WP"  deu^eV,nKe  Van  tantes  en  andere 
Steden  in  Brutar  ge.  b.  3,.  p.4„  (,o 

Merode  overrompelt  Aalll  en  neemt  hetin.  b.  ,7.P.  #g 

të^iï.XiïiïGn*^mu  gaat  ,,ict Meruen  (feer  fchone)  worden  door  de  Staten  aan  den 
Conmg  van  Schotland  vereert,  b. ,  t. ».  iq  1 1 *\ Merwe  (Heer  van)  foekende  de  Ruiters  van  den  Bofch in  een  embufcade  te  lokken,  wordt  geflagcn  en  Bevan- 

gen, b.  34  p.  ,i8(i6)  5  b Mens  van  Haviren  wordt  gefchoten  in  den  ftorm  op  de 
Boshuilen  Schansen  flerft.  b.7.p.  53^)  K Michaël  Drutjus  heeft  fecrete  commillie  om  Inquif.teur 
te  zijn  en  laat  (niettegenltaandede  fwariglieden  re- gens de  Inniiilitie  gemaakt)  niet  af  om  fijne  commif- iie  heimelijk  in  het  weik  te  fiellen.  b.  1  du 

(10)  
r  *» Michael  Panelius  Scriba  in  het  Synodus  Nationaal  gehou- den tot  Middelburg,  b.  16.  p.  161  (24) 

Michel,  Schots  Kapitein  ,  blijft  by  Nieupoort.  b  ■* 
0.651(40) 

Michiel  Herhjn  Overfte  van  Valencijn  an  fijn  Soon  wor- den  door  laft  van  Noircarmes  onthalft.  b.  3.  p.  i4Z 

(100)  
r Michiel,  (Kapitein)  komt  niet  fijn  volk  tot  ailiitcntie van  die  van  Haarlem,  b.  6.  p.4zj  (310) 

Michiel Crok,  Hopman,  bedrijvende  groote moetwil , 
wordt  eer  II  door  Sonoy  vermaant,  naderhand  gevangen en  onthalft.  b.  6.  p.  434  (318} 

Michiel  Samplon  gelegen  hebbende  binnen  Alkmaar 
wordt  befchuldigt  van  wandevoir,  verantwoord  fich 
en  wordt  onfchuldig  verklaart,  b.  6.  p.  457  (35  7)  doet 
met  fijn  volk  een  tocht  in  Vriefiand,  en  plondert  be* Dorp  Balk.  b.  8.  p.647  (113) 

Michiel  van  der  Wiele  heeft  een  aanflag  om  Antwerpen 
aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  te  brengen, 
b.  ;.p.  586(80)  wordt  daar  over  gevangen,  gepijnigt; 
ontdekt  den  aanflag.  p.  5S7  (81)  en  gevierendcelt. 
p.  589(82) 

Michiel  Jooften  een  van  de  gevangene  vagabonden  in  het 
Noorder-Quartier ,  wordt  fcherpelijk  ondervraagt,  ei wathybekent.  b.  8.  p.614  [166) 

Michiel  Lauterbeck  wordt  tot  Leeuwaarden  gevangen  » 
bekent  van  Verdugo  gefonden  te  zijn  om  den  Graaf 
van  Naflauw  te  doorfchieten  >  wordt  daar  over  ter 
doodgebracht.  b.  zj.p.n(8) 

Michiel  Renichon  wordt  tot  Breda  uit  fufpitie  gevan- 
gen, en  bekent  opgemaakt  te  zijn  om  fijn  Excellentie 

Mauritste  vermoorden,  b.  3 1.  p.  784  (6)  houdt  fijnd 
bekentenifle  ftaande  in  het  bywefen  van  Hartius  en 
Comans.  p. 815  (30)  krijgt  fijne  fententie  en  wordt onthalft.  (31) 

Middelburg  gemaakt  tot  een  Bifdom  en  geflelt  onder  het 
Aards- Bifdom  van  Uitrecht,  b.  1.  p.  13(17,/  word» 
^evidtualieert  door  den  Heer  van  Beau  vois.  b.  6.  p.  449 

\})°)  geeft  fich  over  aan  den  Prince  vanOranjen.  b.  7. 

p.  480  (6)  verbindt  fich  voor  het  geld  door  de  Conin- 
ginne  van  Engeland  aan  de  Staten  ter  hand  geitel t.b.i  1 . 

p.  901 (306) 
Middelburgers    in    een   flechte  Haat.     b.  7.  p.  47S 

Middelen  om  geld  by  leeningen  te  krijgen  hoe  in  het 

werk  geflelt  door  den  Prince  van  Oranjen  en  Staten 
van  Holland,  b.  7-  p-  508(25)  voorgefiagen  om  met 

de  gemuitineerde  Spanjaarden  te  accorderen  te  ver- 
geefs. b-9.p.  715  (171)  door  de  Staten  aan  Lycefter 

ter  hand  geflelt  tot  onderhoudinge  van  den  Oorlog, 

b.  11.  p.  691  (9)  door  Willem  van  Naflauw  voorgele- 
gen om  Groeningen  tot  reden  te  brengen,  b.  n.p.698 

(«4)  door  Diego  Botellio  voorgefiagen  aan  de  Staten 

om  gemakkelijk  afliftentie  te  konnen  krijgen  voor  Don 

Antonio  tegens  Spanjen.    b.23.  p.n»  (75)   voor" 
V  gefiagen 

f, 
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geüagen  om  Rhijnberk  te  ontfetten.    b.  27.  p.  505 
(10) 

Mijne  in  het  beleg  van  Groeningen  wordt  aangefteken  en 
doedt  groote  werkinge.  b.  3 1.  p.  8  3 1  (41) 

Minnebroeders  tot  Uitrecht  mogen  tegens  de  Gerefor- 
meerde Predicanten  niet  prediken  >  noch  defelve  fchel- 

den.  b.  2.  p.  91 (63)  ja  mogen  niet  prediken  ,  maar 
moeten  in  hare  Cloofters  blijven,  ibid.  tot  Amfterdam 
worden  uit  haar  Clooftergejaagt.  p.  103  (73)  tot  Ui- 

trecht weigeren  Eed  te  doen  aan  de  Staten,  worden 
daar  over  ter  Stad  uitgefet.  b.  u.  p.  953  (46)  en  ook 
te  Antwerpen,  ibid-  fommige  daar  van  worden  te  Gent 
en  Brugge  om  Sodomie  verbrand,  ibid.  tot  Leeuwaer- 
den  worden uitgeleit.  b.  14. p.  161(183)  ̂ ie>  Monni- 

ken (Grauwe) 
Mirambeau  wordt  door  den  Coning  van  Vrankrijk  na 

Nederland  gefonden  om  te  vernemen  watter  was  van 

het  gepafleerde  met  Anjou  tot  Antwerpen ,  heeft  au- 
diëntie by  de  Staten  Generaal  en  wat  hy  daar  voorftelt. 

b.  17. p.  348(41) 
Mifnoegen  op  de  Heer  Willugby  en  waar  over.   b.  15. 

P- 3  74  (46) 
Miftrooftigheid  binnen  Haarlem  over  de  nederlage  van 

het  volk  dat  gekomen  was  om  haar  te  ontfetten  feer 
groot.  b.  6^.440(313) 

Miltrouwen  groot  binnen  Enkhuifen.  b.  6.  p.  373  (171) 
onder  de  Regeringe  der  Staten  neemt  toe.   b.  13- p.  34 
(13)  is  het  fekerfte  middel  om  fich  te  behouden  tegens 
fjjne  vyar.den.  b.  24.  p.  145  (71)  tuffchen  de  Staten  en 
Schenk  wordt  gemindert  en  weggenomen,  b.  15  p.373 
(46)  tuflchen  de  Burgeren  en  hetGuamifbenvanden 
Briel  wordt  bygelegt.  b.  16.  p.  477  (54) 

Mifverftand  tuffchen  de  Coninginne  van  Engeland  en 
Gouvernante  der  Nederlanden  ,  vermeerdert  geweldig 
de  verbittertheden.b.  1.  p.  29(11)  in  Zeeland  houd  de 
ontfettinge  van  Zierikzee  terugge.  p.  668  (138)  tuf- 

fchen de  Engelfe  en  Zeeuwen  wordt  bygelegt»  p.  69 1 
(154)  ontftaat  wederom  op  nieuws  en  wordt  ten  ander- 

maal bygelegt.p.  691(154)  tuffchen  Hohenlo  èn  Sonoy 
.  bygelegt  door  den  Prince  van  Oranjen.   0.18.0.378 

(17)  tuflchen  fijn  Excellentie  van  NafTau  en  den  Over- 
ften  Sonoy.  b.  n.p.897....  (ji....)  tuflchen  de  Staten 
en  Eduart  Norrits  wordnedergelegt.  b.  18.  p.  587  (46) 

Mifverftanden  tuflchen  Lycefter  en  de  Staten  blijven. 
b.  23.0-13  (16)  worden  bygelegt.  p.24(i7) 

Moderatie  foektmen  in  allen  deelen  te  verbergen ,  doch 
te  vergeefs,  b.  2.  p.6  2  (44)  wordt  aan  de  Leden  der  Ste- 

den ge  weigert ,  en  konnen  de  Copye  daar  af  niet  ver- 
werven, p.  66(46) 

Moeite  tot  Uitrecht  wort  bygelegt.  b.  18.  p.  39a  (26) 
binnen  Hoorn  feer  groot  en  waar  over.   b.  23.  p.  10 

(7) Moerbeke  (Heere  van)  wordt  door  de  Staten  Generaal 
gefonden  aan    Don  Jan  tot  Hoey.     b.  10.  p.  771 

(2..) 
Moefel  fo  hoog  van  water  als  ooit  by  menfchen  gedenken 

geweeftwas.  b.  32.  p.  14(9) 
Moetwil  der  Soldaten  wanneer  die  ongeftraft  blijft  is 

oorfake  van  veele  ongemakken,  b.  6.  p .  4 1 3  (  3  o  2  j 
Moetwilligheid  der  foldaten  van  denPrince  vanOranjen 

brengteen  fehrik  in  veele  Steden,  fo  dat  fè  haar  poor- 
ten voor  defelve  gefloten  hielden,  p.  402  (293)  der 

Burgermeefteren  van  Amfterdam  isoorfaak  datdeBur- 
geren  van  de  benefitie  van  de  pacificatie  verfteken  blij- 

ven, b.  io.p.  759  (203)  en  van  het  dilajeren  der  fatis- 
fadtie-  p.  81 1  (240) 

Monceau  wordt  door  de  foldaten  binnen  Groeningen  ge- 
vangen genomen,  b.  10.  p.  751  (198) 

Monnik  (een  Barvoeter)  door  de  Beeldeftormers  te 
Antwerpen  uit  de  gevangeniffe  verlofi.    b.  2.  p.  84 
(59; 

Monnike  Bajum  ingenomen  door  de  Geufen.  b.  6,  p.348 

(*79)  ,        1 
Monniken  van  Adewaart  kanten  haar  hevig  tegens  den 

Biflchop  van  Groeningen ,  ontbieden  den  Abt  van 

Marimo.it  c'ie  den  Biflchop  dapper  wederftaat,  doch 
accorderen  op  het  left  voor  eenefekere  jaarlijkfefom- 
me  met  den  Biflchop.  b.  5.  p.  265  (190)  van  Marien- 
gaarde  moeten  door  ordre  des  Biflchops  haar  Habijten 

en  Cappen  veranderen  en  Wereltlijke  Canonniken  wor- 
den, ibid.  van  Wittewierum  kanten  haat  lang  tegens 

den  Biflchop  van  Groeningen  eer  fy  hem  haar  Cloofter 
willen  inruimen,  maar  worden  door  het  fcherp  fchrij- 

venvanden  Paus  enDucd'Alba  gedwongen  om  met 
hem  te  accorderen  ,  moeten  haare  Cappen  en  Kleede- 
ren  veranderen  en  weerlijke  Canonniken  worden, ibid. 

Monniken  (Grauwe)  worden  uit  Amfterdam  gefet.  b.i2. 

p.95  3  (27)  prediken  geweldig  tegens  de  bekeringe  van 
Henric  de  Vierde,  b.  30.  p.  706  (z6)  fie  Minnebroe- 

ders. 
Monnikendam  verfekert  voor  den  Prince  van  Oranjen. 

b.  6.  p.  377  (274)  bewilligt  niet  in  derefolutieomde 
Landen  aan  Vrankrijk  op  te  dragen,   b.  19.  p.  49$ 

(3-) 

Monnikendammers  flaan  en  verjagen  de  Amfterdam mers. b.  7.  p.  570(70) 

Monnikerzijl  ingenomen  door  Hohenlo.    b.  15.  p.  211 

(x,8) Monfdragon  ontfet  ter  Goesop  een  wonderbaarlijke  wij- 
fe.  b.  6.p-  394(287)   fterkt  en  voorfiet  Middelburg, 
p.  4  3  3  ( 3 1 7)  wordt  Gouverneur  van  Middelburg.p.449 

(330)  hoewel  in  groote  benautheid  binnen  Middel- 
burg ,  wil  echter  de  Stad  niet  opgeven ,  fonder  voor- 

weetenvanden  Gouverneur  Generaal,  b.  7.p.  479  (5 ) 

fchrijft  aan  den  felven  ,   en  wat  hy  van  hem  ver- 
foekt.  ibid.   wordt  op  fijn  woord  los  gelaten ,    en 
belooft  wederom   in  gcvangenifle  te  komen  indien 

hy  den  Heer  van  Aklegonde  niet  kon  doen  vry  (tel- 
len, 't  geen  hy  befwarelijk  te  wege  brengt,  b.  7.  p.  48 1 

(6)  neemt  de  Fijnaart ,  Cluindert  en  Ruigenhil  in.  b.8. 

p.  644(120)    is  van  gevoelen  dat   Duiveland  door 
het  water  wel  kan  ingenomen  worden,  p.  649  (124) 
commandeert  in  die  tocht  de  Duitfe  en  Walfe  foldaten. 

ibid.  fpreekt  de  Spanjaarden  hart  in.  ibid»  vaart  voor* 
met  debelegeringe  van  Zierikzee.  b-  9.  p.  678  (145) 
belegert  LilTo.  b.  19^.468(14)  verlaat  de  plaats  door 
ordre  van  Parma.  ibid.  verbrand  veertien  fchepen  der 
Staten  op  het  Saftinger  Land.  b.  28-  p.  574  ($6)  volgt 
fijn  Excellentie  Maurits  om  Grol  te  ontfetten  en  brengt 

het  te  weeg.   b.  31.  p<  41  ( 3 1 )  flaat  Philips  van  Naf- 
fauw.  p. 44( 3 3)  prattifeert  eenige  aanflagen  op  de 
Cleeffe  en  Gulikfe  Steden,  p.  45  (35)  verfchoont  die 
Steden  in  het  optrekken  van  fijn  Leger  om  hetadver- 
tiflement  der  Staten  vals  temaken,  p.  46(34)  weigert 
op  het  verfoek  van  die  van  Cleef  dien  bodem  te  ruimen 
voor  en  al  eer  de  Statife  fulks  gedaan  hadden,  ibid» 
breekt  echter  eerftop.   p.  47(35)  fterft.  b.33p.i67 

Moniter  in  den  Jare  1564.  geworpen  van  eenSeugete 
Bruflel.  b.  i.p.  30  (21)  (een  wonderlijk)  geborenin 
de  Voorftad  van  Luik.  b.  4.  p.  220  (156) 

Monftreul  begeeft  fich  onder  de  gehoorfaamheid  van 
Henric  de  Vierde,  b.  31.  p.  806  (41) 

Montenegro  trekt  uit  Amiens  en  levert  de  Stad  over  aan 
Henric  de  Vierde,  b.  34.  p.  381  (65) 

Montesjou  doorfchiet  in  koelen  bloede  den  Prins  van 
Conde  gevangen  in  den  flag  voor  Jernak.  b.  5.  p.  270 (i94) 

Montfoort  hoewel  onfchuldig  wordt  echter  betrokken 
in  de  fententie  voor  Duc  d' Alba  over  de  Staten  van  Ui- 

trecht uitgefproken.  b.  5.  p.  328  (137)  ftaat  toe  dat 
de  Souverainiteit  der  Landen  van  Uitrecht  volkomen 

fonder  eenige  voorwaarde  aan  de  Coninginne  van  En- 
geland overgegeven  worden,  b.  21 .  p.  7  23  ( 3  2) 

Montgommery  quetft  de  Coning  Henricus  van  Vrankrijk 
dodelijk  in  een  fteekfpel.  b.i.p.i8(i3)  komt  binnen 

Bergen  in  Henegouwe  tot  affiftentie  van  Graaf  Lode- wijkvanNaffauw.  b. 6. p.  378  (275) 

Montigny  (Heere  van)  is  Gouverneur  over  Doornik  en 
Doorniker  Land.  b.  1.  p.  22(16)  wordt  gedeputeert 
om  na  Spanjen  te  reifen  en  waarover,  b.  2.  p. 60(43) 

komt  in  Spanjen  en  maakt  de  gelegentheid  der  Neder- 
landen aan  den  Coning  bekent,  als  mede  het  verfoek 

der  Edelen  rot  moderatie  der  Placcaten.  enz.  p.62  (44) 

fchrijft  uit  Spanjen  dar  de  Coning  over  deBeeldftor- 
merye  niet  wel  te  vreden  was ,  en  vermaant  datmen  in 
tijda  doch  daar  in  zoude  voorfien  en  fijne  Majefieit  te. 

vreden 



van  Perfonen 

vreden  te  (tellen  eer  hy  andere  middelen  by  der  hand 
nam.  p.108  ('76)  wordt  in  Spanjen  onthooft.  b.4  p.15  s 181) 

Montigny  (Baron  van)  Hooft  van  de  muitinerende  Wa- 
len omtrent  Gent.  b.  11.  p.  999  (60)  houdt  verftant 

binnen  Meenen ,  neemt  het  in  en  vermoort  alles  wat  in 
de  wapenen  was.  b.  1 5.  p.  3  (68)  plondert  Poperingen 
en  Belle.  ibid.  accordeert  met  la  Motte  en  begeeft  hem 
metalfijn  volk  aan  de  fijde  desConings.  b.  13.  p.  46 
(99)  neemt  Mortaigne  met  ge  weid.  b.14  p.i$-o  (180) 
belegert  Duinkerken,  b 18.  p.  371(12)  wint  het  Sas 
van  Gent  voor  Parma  ,  en  Huift  en  Axel.  p.401  (33) 
tracht  ter  Tolen  in  te  neemen  ,  doedt  een  toreen  aan- 

val, wordt  afgeweten ,  doedt  een  nieuwen  aanval  en 
die  ook  te  vergeefs,  b.  15.  p.  318  (3)  gequetft  voor 
Corbeil,  fterft  te  Bergen  in  Henegouwe.  b.  z8.p.  549 
(M)  a 

Montkoft  in  de  belegeringe  van  Leiden  flecht  en  welke. 
b.7.p.5SÓ(59) 

Moor  in  het  Huis  vanSonoy,  brengt  door  jaloersheid 
een  fieke  om  den  hals ,  begaat  by  (Tere  dingen ,  wordt 
gevangen  en  onthalft.  b.  14.  p.  190  (103) 

Moord  (lelijke)  te  Berchem  aan  de  Paftoor  en  onder- 
Paftoor  gepleegt.  b.  5.0.  333  (240)  van  Parijs  en  de f- 
felfs  omftandigheden.  t>.  6.  p.  402.403  (193.294) 
der  Spanjaarden  tot  Naarden  groot  en  afgrijfelijk.  b.  6. 
p.4i8(3o8)  tot  Antwerpen,  b.9.  p.  731  (i83)T>edre- 
ven  aan  den  Prince  van  Oranjen,  wordt  felf  van  de 
Spaanfgeiïnde  vervloekt,  b.  1 8.  p.  4 3  3  ( 5  5 ) 

Morée  Schots  Kapitein  wordt  door  de  Staten  afgedankt 
en  waarom,  b.  31.  p.  78 1(5)  accordeert  wederom  met 
defelve.  p.  783. 

Morgan  komt  uit  Engeland  en  wordt  Gouverneur  van 

Bergen  op  Soom  'm  plaats  van  Drury.  b.  2f .  p.  340 
(22}  vervoert  de  Dochter  van  de  Baron  Peterfon  waar 

uit  groote  moeite  ontftaat ,  die  in  der  minne  word  ver- 
dragen, p.  381  (ji) 

Morlans  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan  deConingin- 
ne  van  Engeland  en  Staten  gefondenom  reden  te  gee- 
ven  waarom  hy  van  Religie  verandert  was.  b- 30^.719 
(36)  komt  in  den  Haag  en  doedt  fijne  propofitie,  P.71J 

Mortainge  met  geweld  ingenomen  door  Montigni.  b.i4- 
p.  1/9(180) 

Mortaigne  verdedigt  Denremonde  treffelijk ,  maar  wordt 
door  de  Burgers  gedwongen  de  plaats  aan  Parma  over 
te  geven.  b.  1 9.  p.  469  ( 1 4) 

la  Motte ,  fie  Valentijn  Pardieu. 
Movillerie  wordt  door  de  Staten  na  Vrankrijk  gefonden 

om  de  Landen  aan  den  Coning  op  te  dragen,  b.  19. 

p.  462  (10)   wat  hy  daar  handelt,  ibid. 
Mout-Koeken  gebakken  binnen  Leiden,    b.  7.  p.  550 

(<4) 
Muis-Jaarfeergroot.  b.  33.  p.  267(80) 
Muitinatie  der  Spanjaarden  doedt  groot  voordeel  aan 

Holland,  b.  6.  p.  449(3  30)  der  Spanjaarden  tot  Ant- 

werpen wordt  geftilt.  b.  7-  p-  495  C1?)  hervat,  p.  495 

(16)  verachtert  geweldig  het  voornemen  van  den 

Groot  Cammandeur.  ibid.  van  het  Scheeps-volk  in  het 

Noorder-Quartier.  b.  8.  p.  658  (130)  der  Spanjaarden 

begint  na  het  innemen  van  Zierikzee.  b.9.  p. 681 

(147)  tot  Weefop  overdeinvoeringevan  deGcrefor- 

meerde Religie,  b.  i?.p.  87  (1  ̂"binnen  Steenwijk door  de  voorlïchtigheid  der  Hopluiden  geftilt.  b.  if. 

p  226(119)  der  Rennenbuigfe  voor  Steenwijk  word
t 

door  hem  lel  ve  met  goede  woorden  geftilt.  b. M-p.  116 

(220)  der  Roomfe binnen  Brnflelfeer groot,  en  waar 

uitontftaan.  b.  16.  p.  259  (  22)  binnen  Oftende  geftilt 

door  Treftong.  b.  ,9.  p.5  23  (5 1)  vanhet  Scheeps-volk
 

binnen  Rotterdam  ,  en  die  feer  bedenkelijk  word  
ge- 

ftilt b  22.  p.  893  (19)  binnen  Leiden  en  deiielrs
 oor- 

fake  b  2?  P- 95  (63JopSchenkenfchans.  
b.  26.j1.460 

f4»)  wordt  geftilt.  p- 463  (44)  <fcr  Spanjaarden  
in  de 

Bommeler  Weert  recht  tijdig  voor  defeLand
en. 

P 
b.26. 

(^Lyistot'voordeel  der  Nederlanden  en  wa
ar  in. p.  880 (79) 

en  Sakcn. 

Muiteryen  (veele)  derEngelfè  worden  docr  het  lehrii- 
venvandeConinginnegeft.lt.  b.  24  p.  ,9l(l  ; Muitmakers  gevlucht  uit  Leiden  geven  een  verortfcbul- 
Üiginge  uit  voor  die  gcene  die  daarovei  Ree*ccuteert waren  en  ontdekken  alfo  het gehe.m  >an  dien  wa- 

lenen handel,  b.  23.  p.  97  (66)  6 Murrei  Schots  Kapitein,  blijft  by  Nieupoorr.  p?7.p.6<i 

Murgy,  Schots Colonel,  word gefchoten.  b.,6.pr,, 

(3  O  
rF" Munte  in  Nederland  in  groot  misbruik,  en  waar  door 

toegekomen.  b.i7.p.49i  ((> 

N. 

NAamen  (vreemde)  door  de  Gereformeerde  aan  de 
Steeden ,  Landen  en  Perfonen  gegeven,  b.  g.  n.  *Ia 

(223)  6  6  9  '    * Naamen  der  verftagene  Burgers  van  Delft  die  uitgetrok- 
ken waaren  om  Haailem  te  ontfetten.  b. 6.^.439 

(322)  derfevenvijftig  Burgeren  binnen  Hfiailem  die 
buiten  het  Pardon  gefloten  waaren.  p.  443  325)  van 
de  Perfonen  die  buiten  het  Pardon  van  den  Coning 
worden  gefloten  afgekondigt  door  den  Groot  Com- 

mandeur, b.  7.  p.  513(29)  der  Gedeputeerde  door  de 
Staten  Generaal  na  Vrankrijk  gefonden  om  de  Landen 
aan  dien  Coning  op  te  dragen,  b.  19  p- 495(32)  van 
de  uitgewekene  en  wederomin  geroepene  Burgers  tot 
Antwerpen,  b.  19.  p.  502  (37)  der  Muitmakers  bin- 

nen Nimmegen  ,  door  welker  toedoen  de  Stad  aan 
Parma  overgegeven  is.  b.  20.  p.  563  (7)  de  Bergver- 
kopers..  b.  26  p.  414...  (12...)  dereerfte  Studenten  in 
het  Staten  Collegie  tot  Leiden,  b.  29.  p.  657  (41)  van 
deSpaanfeen  andere  Officiers  gebleven  indenflagvan 
Vlaanderen,  b.  37.  p.  653  (42) 

Naarden  verfekert  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6. 

p.  381  (277)  ellendiglijk  verwoeft  door  de  Spanjaar- 
den, p.  419(306)  en  door  ordre  van  Don  Frederic 

door  de  Goyfe Boeren gerafeert.  p. 420(307) 
Naardenaars  fluiten  de  gemuitineerde  Soldaten  van  A- 

mersfoort  buiten ,  en  fenden  na  Enkhuifen  om  Kruid 
en  Ammonitie  te  koopen  tot  wederftant  van  den 

vyand.  p.  416  (304)  verfoeken  volk  en  toefeg  van 
ontfet ,  maar  krijgen  niet  dan  fchoone  woorden,  p.417 
(305)  fiende  haar  felven  verlaten,  worden bevreeft , 
fenden  aan  Don  Frederic  om  genade  voorde  Burgeren 
te  bidden,  p.41 8  (305)  maar  krijgen  geen  gehoor,  ibid. 
de  veften  verlatende  komen  in  het  Stadhuis  om  den 

Coning  Eed  te  doen ,  maar  worden  aldaar  jammerlijk 
vermoort.  ibid. 

Namen  heeft  de  achtfte  Stem  ter  Generahteir.  b.  1.  p.  2 
(O 

Nanning  Coppefe  wordt  door  de  vagabonden  in  het 
Noorder-Quartier  bedrogen,  b  8- p.  624(106)  aan- 
getaft  en  gevangen  genomen,  p.  625  ( 107)  tegens  de 
vagabonden  geconft onteert,  ibid.  ontkenc  alles.  ibid. 
drieëntwintig- maal  op  een  ongehoorde  wijfe  gepij- 

nigt,  komt  door  de  pijne  tot  confellie,  wordterdood 
veroordeelt ,  wederroept  alles ,  wordt  geexecuteert. 

p.  627(108) 
Nannink  van  Foreeft  wordt  gecommirrcert  tot  de  Vrede- 

handelinge  te  Breda.  b.  8.  p.  597(88)  wordt  Raads- 
Heer  in  den  Hogen  Raad  in  Holland  opgerecht.  b.  17. 

p.  330(29) 
Naflauwle  ouder  Graaf  Lodewijk  niet  voorfichrig  ge- 

noeg in  het  ftellen  van  fchildwachten  worden  door 

de  Spanjaarts  overvallen    en  geflagen.    b.  7.  p.  490 
(12) 

Natiën  der  vreemde  Koopluiden  worden  door  den  Prin- 

ce van  Oranjen  tot  Antwerpen 't  fijnen  Huife  ontbo- 
den en  beloven  na  voorgaande  verfekeringe  aan  haar 

gedaan  dat  l'v  niet  zullen  vertrekken,  en  hare  weg-ge- 
londene  goederen  wederom  zullen  ontbieden,   b.  2. p.  100(71)  t] 

Nederla-je  van  der  Staten  volk  uitgetrokken  om  Haar- 
lem teontletten  maakt  een  oroote  verfchrikkinge  over 

geheel  Holland.  b.6.  p-44°  i323)  van  der  Staten  volk 
aan  de  fijde  desConings.  b.  9.  p.715  ÏOT 

Neder- 



LADWYSER 

Nederland  heeft  tot  Géburen  Öoft-Vriefland ,  Munfter , 
Cleef.  Colen,  Vrankrijk.  b.i.p.  i  CO  wordt  verdeelt 
in  17  Provintien,  waar  onder  vier  Hertogdommen, 
feven  Graaffchappen  ,  vijf  Heerlikheden.  b.  1.  p  2  ( 1 ) 
boe  veel  Stemmen  die  ter  Generaliteit  uitmaken,  ibid. 

voor  de  beroerte  voorfpoedig  en  machtig ,  nam  toe 
in  Koopmanfchap ,  en  was  voorfienmet  treffelijke  eri 

wijfe  Regenten,  b.i.p.  1(1)  verliet  veele andere  Lan- 
den, ibid.  en  is  een  van  de  vruchtbaarlle  en  gefontfte 

Landen  van  de  wereld,  ibid.  indenjare  1565.  in  groo- 
ter  onruft  en  veranderinge  als  te  vdoren  ,  en  waar  door. 

b.  i.p.  31  (22)  inden  Jare  1566  in  een  föbereftaat  door 
het  invoeren  der  Biflchoppen  en  tnquifitie.  b.  i.  p.  51 

(37)  houdt  in  tijd  van  Vreede  geen  Oorlogs- Vloot. 

b.  4.  p.  179(116)  enisvry  van  krijgs- volk  ibid.  . 
Nederlanden  door  Kaifer  Carel  aan  fijn  Soon  Philips 

overgegeven  in  den  Jaren  5  f-  b.  t.p.  1  (1)  zijn  alle 

gekomen  onder  een  Heer  Carel  de  Vijfde,  p.  1  ( 1 )  heb- 
ben twee  honden  en  acht  bcmuurde  Steden ,  hondert 

vijftig  openè  Vlecken ,  en  meer  dan  fes  duifend  drie 

hondert  Dorpen.alle  wel  met  volk  bewoont  -}  is  vrucht- 
baar en  wel  voortien.  ibid.  worden  altijd  door  Princen 

van  den  bloede  geregeert.  (2)  en  zijn  door  Houwelijks 
en  andere  contraden  onder  Bout  gondien  gekomen ,  en 

naderhand  mede  onder  het  Huis  van  Ooftenrijk  b'.  4. 
p.  178  (126)  afgeweken  van  de  gunfte  der  Francen 
door  den  handel  van  Anjou.  b.  18.  p.  392(27)  opge- 

dragen aan  den  Coning  van  Vrankrijk.  b.  19.  p.462 
(10) 

Nederlanden  (Vereenigde)  nadefatisfadie  aanLyceiter 
gegeven  in  meerder  gedeeltheid  als  te  voren.  b.  2  j.p.  3  5 
(*4) 

Nederlanders  hoedanig  van  natuur.b.  1  .p.  i(  1 )  drijven  gro- 
ten handel  in  alle  Landen  en  Koningrijken ,  waardoor 

veele  van  de  Roomfe  Kéligie  afgetrokken  zijn.  p.  13 

(9)  waren  voor  het  vertrek  Philips  al  vry  wat  van  hem 
vervreemt  door  vreefe  datmen  de  Inquititie  daar  te 
lande  wilde  invoeren,  b.  1.  p.  18  (13)  ontftelt  en  in 

vreefe  over  het  gevangen  neemen  van  de  Graven  van 

Egmond  Cn  Hoorn  vluchten  met  groore  menigte,  b.  4. 

p.  185  (131)  (gevluchte)  doen  een  remonftrantie  en 
klachte  op  de  Rijxdag  tot  Spier.  b.  5.  p  316  (118) 
(gebannene)  moeten  met  de  aankomtte  van  Anna  van 
Ooftenrijk  uit  Emmerik  vertrekken,  p.  5x3  (2.53)  (ge- 

bannene en  gevluchte)  horende  de  ftant  der  faken  tot 
Enkhuifen  trekken  daar  na  toe ,  ftijven  de  Burgers  tc- 

gens  de  Bnrgermeefieren ,  en  foeken  door  alle  midde- 
len de  Stad  aan  de  tijde  vanden  Prince  van  Oranjen  te 

brengen.  b.6.p.  371(270)  fo  wel  Catholijke  als  ande- 
re hebben  een  dodelijken  haat  tegens  den  Hartog  van 

Alba.  p.  4449  (330)  binnen  Rotterdam  prefenteren 
een  lom  me  van  penningen  op  feekere  conclitien.  b.  7. 
p.  508(15)  foeken  vi eemdeVaerten.  p  613(53) 

Nemours  (Hertog  van)  wordt  door  de  Bnigers  van 
Lyons  vaftgefetTb.  30  p.  754(62)  ontkomt  uit  fijne 
gevangenifle  te  Lyons.  b.  31  p  800  (19)  verfoentlïch 
met  den  Coning  van  Vrankrijk  Henricde  Vierde,  b.3  3. 
P«77('}) 

Nering  vermindert  groteliks  tot  Antwerpen  door  het 
Placcaat  van  de  Inquititie.  b  i.p.  14(10)  der  Neder- 

landen wordt  door  de  wreetheid  van  Duc  d' Alba  over- 
gebracht na  andere  plaatfen.  b.  5  p.  267(191) 

Nevers  wordt  door  Henricde  Vierde  na  Romen  gefon- 
den,  vertrekt,  komt  te  Romen  en  voorden  Paus,  doedt 
een  oratie ,  verfoekt  met  alle  fubmifiie  ontflag  van  den 
ban,  krijgt afilag ,  vervat  fijn  legatie  in  geichrift  en 
vertrekt  onverrichter  fake.  b.  30.  p<  709  (18)  tiacht 
eenigvolk  binnen  Chaftelet  te  brengen ,  maarmiflukt. 
b.  31.  p.  z6(i9) 

Nicafius  Hefius,  Priefter  door  ordre  van  Lumei  binnen 
den  Briel  opgehangen,  b.  6  p.  367(166) 

Nicafius  Silla  wordt  door  de  Staten  Generaal  na  Loven 

gefondenona  met  de  Profeflbren  aldaar  te  adviferen  of 
ook  de  pacificatie  tegens  de  Roomfe  Religie  en  autori- 

teit des Coningswas.b  10  p  766  Cio8)en  naGroeninuer 
om  de  onluften  tuflchen  de  Stad  en  Omlanden  by  te  leg- 

gen, b.n.p.  91  2(115)  fijne  verrichtinge aldaar,  b.  12 
p.961  (3<)  en  door  den  Ferts-Heitog  na  Mechelen, 
om  die  Stad  tegens  de  pradijken  van  Parma  te  verfeke- 

ren,  en  levert  daar  toe  éenige  ArÜculen over.  b.  13. 
p.  76(111)  wordt  gevangen  gehouden,  p.  77  (111) 
trekt  eenige  poinden  uit  de  pimpieren  van  Paret  en 
maakt  een  dedudie  óver  defelve.  b.  11.  p.  755  (55) 
worde  door  de  Staten  ria  Engeland  gefonden  om  aan 
de  Coninginne  de  Souverainiteit  op  tedragen.  b.  22. 
p.  872  (14)  en  in  Ambafladc  na  Denemarken,  b.  14. 
p.  196(107)  en  aan  lijn  Excellentie  Maurits  om  hèm 
de  refolutie  der  Staten  aan  te  dienen  en  eenige  andere 
laken  bekent  te  maken.  b.  31^.49(37)  wederom  na 
Denemarken,  b.  33.  ̂ 236(58)  fijne  verrichtinge   
nochmaal  na  Denemarken,  b.  36.  p.  570  (44)  tijne  ver- richtinge.... 

Nicolaas  Stork  in  Saxen  trekt  inde  Jaren  15 21  en  1512. 
veelemenfchentotfich    b.  t.p.  12(9) 

Nicolaas  de  Caüro  wordt  Bifïchop  van  Middelburg,  b.  1, 
p.  27(19) 

Nicolaas  a  Terra  Nova  Wordt  Biflchop  van  Haarlem., 
b.  i.p.  27(19) 

Nicolaas  Ruichaver  krijgt  commifiïe  van  den  Prince  van 
Oranjen  als  Kapitein  ter  Zee.  b.  5.  p.  189  (208)  door 
fiorm  in  het  Vlie  gedreven,  piondei  t  eenige  Schepen  en 
rantfoeneert  defelve.  p.  330  (238)  loopt  met  Lumei 
uit  Engeland  en  komt  voor  den  Brie!,  b.6.  p.  565  (265) 
wordt  met  een  deel  foldattndoor  denGrave  van  der 
Mark  gefonden  tot  hnlpe  van  die  van  Enkhuifen, 

p-  374  (27^2)  door  Sonoy  gefonden  na  Meden- blik  om  met  de  Overigheid  te  handelen  dat  fy  haar 
zouden  begeven  onder  den  Prince  van  Oranjen  met  uit- 
fluitinge  der  Spanjaarden,  p.  377(274)  komt  binnen 
Medenblik  en  helpt  de  Stad  ver fekeren  voorden  Prin- 

ce van  Oranjen.  ibid.  wordt  van  den  Prince  van  Oran- 
jen gefonden  na  Medenblik  om  de  aldaar  ontftane  be- 

roerte te  ftillen.  0.415(304)  komt  binnen  Alkmaar , 
en  wil  van  de  Wethouders  kort  befcheit  hebben  of  fy 
Guarnifoen  Zullen  innemen  dan  niet.  p.  445  (3  27)  Wei- 

gert de  commifiïe  om  totW'01  mcr  te  commanderen.b.7. 
p.  488  ( i  1)  weert  fich  kloekelijk  tegens  de  Spanjaarden 
aan  de  Geeftbrugge.  p.  504  (22)  komt  binnen  Ant- 

werpen om  den  aanflag  van  den  Prince  van  Oranjen  op 
die  Srad  te  bevorderen,  p.  586(80)  krijgt  commitfie 
om  Amfrerdam  te  helpen  verfekeren  voor  de  Staten 
van  Holbnd.  b.i  1.  p.  906(310)  wordt  in  koelen  bloe- 

de tot  Amfierdam  omgebracht,  p.  908  (311) 
Nicolaas  Camerl ii igs  handelt  van  wegen  den  PrinCe  van 

Oranjen  met  verfebetdene  Edelen  van  Holland,  en 
waar  over.  b  5.  p  333  (241)  wordt  Raads-Heer  in 
het  Hof  van  Holland  binnen  Delft.  b.  6.  p,  414 

O2) Nicolaas  Holbeek,  Kapitein  van  de  Vrybuiters  komt 
tot  hulpe   van    die   van   Enkhuifen.     b.  6.   p.  374 

Nicolaas  van  der  Laan  wordt  Rekenmecfter  van  Hol- 
land, b  6.  p.  414(301) 

Nicolaas  van  Valkenftein  wordt  geftelttot  Raadsheer  il 
her  nieuwe  opgerechte  hof  van  Holland,  b.  6.  p.  4x4 

(301) Nicolaas  de  Voogt  wordt  binnen  Antwerpen  door  den 
Provoofi  Comargo  gevangen ,  en  met  de  pijnbank  ge- dreigt,  b.  7  p.  589(82) 

Nicolaas  Salfedo  heeft  een  aanflag  op  het  leven  van  An- 
;ou  en  den  Prince  van  Oranjen  >  wordt  gevangen,  b.  1 7. 
p.  331  (30J  na  Parijs gevoert,  en  aldaar  met  Paarden van  een  getrokken,  p.  332(20) 

Nicolaas  van  Haarlem  verraicht  Haflelt  voor  de  Staten, b-  '7-P-  m(*0 

Nicolaas  van  Suilen  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen 
na  Vricfland  gefonden  om  het  gefchil  tufleben  de  Ste- 

den en  platte  Landen  van  V  rietland  over  de  Regeringe 
byteleggen.  b.  i8.p.  376  (15) 

Nicolaas  Bruinink  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen 
na  Uitrecht  gefonden  om  de  gerefène beroerte  aldaar 
byteleggen.  b.  18. p.  389(25) 

Nicolaas  Cafenbrood  voorname  oorfaak  dat  Chimay 
Gouverneur  van  Brugge  wordt.  b.  1 8  p. 406  (  36)  wordt 
gewaarfchouwt  vanden  Prince  van  Oranjen,  en  krijgt 
fufpitie  op  Chimay.  ibid- 

Nicolaas  de  Drijvere  heeft  commifiïe  van  Lyceftcr  tegens 
de  Lorrendrajers ;  ftelt  defelve  op  een  onbefcbeidene 

wijfe 



van  Pcrfoncn  en  Saken. 

wijfe  in  het  werk ,  wil  van  fijne  onbefchoftheid  niet  af- 
ftaan ,  bejegent  de  Wethouders  van  der  Goude  bits 
weigert  den  eed  hem  voorgeftelttedoen,  wordt  uit 
ter  Goude  en  Holland  gebannen,  b.  21.  p.  757  (j7) 

Nicolaas  Maulde  aanlegger  van  de  muiterye  binnen 
Leiden  wordt  gevangen,  b.  2  3 .  p.  94  ( 64)  komt  tot  be- kentenifle.  ibid.  wordt  beklaagt ,  veroordeelt  »  n* 

(65)  enonthalft.p.  97  (66)  
'  l ' 9' 

Nicolaas  Bruininx  wordt  door  Maurits  na  ter  Veere  ge- 
fonden enfijne  verrichtinge aldaar,  b.  24. p,  235  (63) verwittigt  Oldenbarnevek  van  de  inneminge  van  het 
Kafteel  en  de  Stad  Breda.  b.  27.  p.  525  (24) 

Nicolaas  Mectkerken  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht 
na  Engeland  gefonden ,  met  een  gemecne  en  fecrete 
inflru&ie.  b.  24.  p.  304  (114)  komt  te  Londen  en 
fchnjft  aan  defelve  Staten,  p-  505  (1 15)  begeeft  fich 
mede  op  de  tocht  der  Engelfe  tegens  Spanièn    b  26 
P-43*'(*3) 

Nicolaas  van  Suilen  van  Drakenborg  wordt  door  den 
Grave  van  Meurs  herftelt  in  het  Schout  Ampt  van  Ui- 

trecht, b.  25.  p.  347(17)  doedteeneifch  van4ooAr- 
ticulen  tegens  Deventer,  b.  25.  p.  350(29)  itaat  over 
de  conferentie  tuflehen  Conchardus  en  Blokhoven. 
b.  30^.742(53) 

N.  vander  Noot  verwittigt  uit  fijne  gevangenifie  binnen 
's  Hertogenbofch  het  voornemen  van  Manfveld  om Heufden  te  belegeren,  b.  16.  p.  468  (48) 

Nicolaas  Smeltfing  wordt  in  Lutfemburg  door  de  Span- 
jaarden gevangen,  b.  3  2.  p.  8  (4.)  komt  vry  door  wif- 

felinge-  ibid. 
Nicolaas  de  Salmuer  komt  onder  fchijn  van  wat  anders  in 

den  Haag  ;  levert  een  Memorie  aan  de  Staten  aangaan- 
de de  te  maken  Vredehandelinge,  fpreekt  daar  van 

breet  onder  de  Gemeente ,  maar  krijgt  lalt  om  te  moe- 
ten vertrekken    b.  32.  p.  127(101) 

Nicolaas  Brulaart  Gedeputeeerde  van  Henric  de  Vierde 
op  de  Vredehandelinge  te  Vervins.  b.  35.  p.443  (18) 
fijne  verrichtinge  op  defelve-... 

Nicolaus  Arnoldi  de  Palude  propheteert  over  de  gele- 
gentheid  der  Nederlanden, welke  prophetie  in  het  Jaar 
15 66 gevonden wierdt.  b.  i.p.  31  (22) 

Nicolaus  du  Viver  wordt  van  de  Walfe  Gereformeerde 
Kerke  tot  Antwerpen  gedeputeeit  om  met  den  Prince 
van  Oranjen  middelen  te  beramen  tot  fhülinge  der  be- 

roerte enz.  b.i.p.  98  (69) 
Nicolaus  Sélün  wordt  van  de  Walfe  Gereformeerde  Ker- 

ke tot  Antwerpen  gedeputeert  cm  met  den  Prince  van 
Oranjen  middelen  te  beramen  tot  ftillinge  der  beroer- 

te enz.  b.  2.  p.  98  (69) 
Nicolaas  Piek  (Pater)  door  erdre  van  Lumei  binnen  den 

Briel opgehangen,  b.  6.p.  36/  (266) 
Nicolaus  Sopingius  wordt  wegens  het  meerendeel  der 

Kerken  gecommitteert  om  na  Engeland  te  reifen  eo 
aandeConninginne  te  verfoekendat  inde  Vredeh:;n- 
delinge  voor  de  Gods-dienfi:  en  vry  e  oefieninge  derfel- 
ver  mochte  geforgt  worden ,  komt  in  Zeeland,  en  wat 

hy  daar  verricht,  b.  24.  p.  252(75-)  komt  in  Engeland 
en  fijne  handelinge  aldaar,  p.  254  (76) 

Nicolaus  Polinius  ontdekt  getrouwelijk  aan  den  Coning 
van  Vrankrijk  al  het  voornemen  der  Ligeurs,  geeft  raad 

hoe  fich  te  dragen,  maar wordt  niet  opgevolgt.  b.  24. 
p.  271  (89) 

Nigri  (Cancellier)  wordt  genoemt  tot  BifTchop  van  Ant- 
werpen, maar  komt  niet  in  de  befittinge.  b.  1.  p.  26 

(19) 
Nimmegen  neemt  aan  en  approbeert  de  Unie  tor  Ui- 

'  trecht gemaakt,  b- 13.  p.  30(87)  door  de  Roomfge- 
findeaanParma  overgegeven,  b.  10.  p.  563  (7)  bele- 

gert en  gewonnen  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  28 
P-  175  ( J6)  ,      „  -r       r    u 

Nieuhoven  ingenomen  door  den  Heer  van  Touriy.  o.  14. 

Nieupoort  verbindt  fich  voor  het  geld  door  de  Coning
in- 

ne van  Engeland  aan  de  Staten  ter  hand  geftelt.  b.  1 1. 

p  002(306)  door  Parma  belegert  en  aan  hem  ov
erge- 

geven, b.  18.  p.  372(11)  belegert  door  lijn  Excellentie 

Maurits.  b.37.  p.  650(49)  en  verlaten  0.655(41) 

Nieuwecfijl  belegert  door  Verdugo  wordt  kloekeli
jk  be- 

.  fchermt  en  wederom  veilaten.  b.  16. p-  186  (42) 

n  ,T/;    J  an'  ^llhe.deneplaatfen'b,;. 

Nde^VaP'!ein  M"^ven  voor  het  aangaan  , den  flag  in  Vlaanderen,  b.  J7.  p.6*i     ■         b 
N  JfK"0'*  &*»•"&"  gcW  en  te  geeven 

fum. 
door  de  Rennenbnrgfe  geflagu.  p.  272(3 
lijn  Schanfen  in  de  Omlanden  en  trekt  na 

voor  het  volk  vanden  Prinïe  v.,,,0.  1  %~'A~ U9|)  ingenomen  door  M  b.  12.  p  0,    ( , >) wederom  voor  ue,Staten.b., 4  p.  ,  £ om  door  Parma.  b.  .  5.  p.  .  zj  (2,6) 
Nivelle   verdedigt   Bommcne  treffelijk,    b.  g.  p.  65, 
(125)  «       3 Nyenoort  (Heer van)  krijgt  comm.(h>  van  de  Gedeco- 

reerde Staten  om  een  Regiment  foldaten  te  mocen  op- 
lichten.  b.is.p.  *6(»x9)  plant  lich  in  Wirïom  en doedt  goeden  dienft.  ibid.  komt  te  Blokfiel  en  ontfet 

cntsmS.  ]ans Camp.  b.  16.  p.  233(4)  0Dtfct  Win' 
P-  139  (7)    belegert  Auweulerlijl  ,  en  wa \  ei  laat 

...1  Vriefl 
ibid.  beichanlt  GcbinOldeborn ,  wordt  van  Verdogo 
hevig  bel  piongen,  verweert  fich  treffelijk  en  fct  1 
ah  b.  17.  p.  316(19)  verjaagt  <\vi)  vyand  uit  Of 
dum  en  maakt  het  ilerk.    b.  18.  p.  391  (26)  fterft  te Otterdum.  p- 402  (3,3) 

Nyr.o  ven  ingenomen  door  Parma.  b.  17.  p. 3jr  (32) 
Nucl  Touremine  wordt  om  de  Religie  nerbrandt  te  Rijf- lelden  22February  1566.  b.  1.  p. 5 1  (}6) 
Noël  de  Caron  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  At> 

jou  gefonden  om  hem  de  Landen  opfekerecordir^n 
op  te  dragen,  b.  15.  p.  214  (2lo)  en  na  Engeland, 
om  zulks  ook  aan  de  Coninginne  te  doen.  b.  1 
p.  635  (63)  en  wegens  de  Coninginne  van  Ei. 
land  aa.i  de  Staten ,  en  wat  hy  aan  defelve  rappor- 

teert b.zó.  p.  423  (18)  wordt  ordinans  Cefant  tier 
Staten  by  de  Coninginne  van  Engeland,  b.  28.  p.555 
(20)  verwittigt  den  Staten  van  de  blijdfehap  der  Co- 

ninginne over  de  veroveringe  van  Zutphenen  Deven- 
ter, p.  567  (30)  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  in  faveur 

vanEduartNorrits.  p.  587  (46)  fendt  den  Brief  van 
Burchley  aan  Oldenbarnevelt  en  fchrijft  aan  hem  wa- 

gens het  voornemen  der  vyanden  om  Oflende  te  bele- 

geren, b.  30.  p.  695-  (19)  fchrijft  aan  de  Staten  het 
voornemen  van  de  Coninginne  van  Engeland  omtrci.t 
het  Rooms  worden  van  Henric  de  Vierde,  p.705  (25) 
fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  wegens  de  grote  Peil 
in  Engeland,  p.  713  (31)  verwittigt  Oldenbarnevelt 
van  de  groote  beroerte  binnen  Londen,  wegens  de 
dierte  van  het  Koom  en  andere  eetwaren,  b.  32.  p.  47 
(35)  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  en  waarover,  p.  149 
(119)  fchrijft  andermaal  aan  den  fel  ven  wegens  de  vaj- 
fche  geruchte  van  de  dood  van  de  Coninginne  van  Fn- 
geland.  p.  150(121)  fchrijft  aan  de  Staten  1  er- 

varen metden  Grave  vanElfex.  b.  33.  p.  181(16)  en 
van  de  komlte  van  Bodley  in  Engeland,  p-  186(19,  al* 
ook  van  die  van  Boullonen  SanfTy  en  Caluait.  p.  192 
(24)  en  van  het  genoegen  der  Coninginne  omtrent  de 
Staten,  p.  206  (35)  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  de  i 
lemniteiten  van  de  Coninginne  van  Engeland  gebruikt 
in  het  doen  van  den  Eed  over  het  verbond  tuilchen  haar 
en  de  Coning  van  Vrankrijk  gemaakt,  p.  236  (57) 

verwittigt  den  Staten  van  het  voornemen  der  Conin- 
ginne van  Engeland  om  tegens  Spanjen  te  equiperen. 

p.  293  (90)  komt  uit  Engeland  en  brengt  Bi  ieven  vm 

de  Coninginne.  b.  3+.  p.  316(1")  vertrekt  wederom 
na  Engeland  en  krijgt  verhoginge  van  traifcement. 
p.  3  2i  (  21 ) fchrijft  aan  deStatpD  en  waar  over.  p.  *  79  (64) 
krijgt  commillie  nevens  de  andere  Gefanten  om  met  de 

Coninginne  te  handelen  van  haar  te  doen  ccfntinueren  in 
den  Oorlog  met  Spanjen.  b.  35.  p.  413  (4)  fchrijft  aan 

Pecil  wegens  de  Vredehandelinge  tuflehen  Span ien  en 

Engeland.b.  36.  p.5  50  (  m  )  en  aan  Oldenbarnevelt  aan- 
gaande het  mifnoegen  der  Coninginne  over  de  trage 

betalinge  der  Staten,  p.  53 1  (12  fchrijft  aanOlderbai- 

n.evelt  wegens  fijn  wedervaren  met  den  Groten  Tlie- 
faurier  van  Engeland,  p.  5-51(30)  krijgt  een  inftnJCÜc 

van  de  Staten  na  welke  te  handelen  heeK  nu-t  de  Co- 

ninginne. b.36.  p.  553  (3  O  rdlrÜft  aan  Oldcr.barne- 
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velt  fijn  dagelijks  wedervaren  aan  het  Hof.  p.  560  (36) ' 
en  aangaande  de  Galeyen  toegeruft  door  FredericSpi- 
nola.  p. $64(39)  komt  uit  Engeland  en  verklaart  lij- 

nen laft  die  hy  van  de  Coninginne  hadde.  p.  584  (57) 
fchrijft  aan  de  Staten  over  verfcheidene  (aken.  b.  37, 

p.  6 1 9  ( 17)  fchrijft  wegens  de  prefenten  die  de  Gefan- tcn  van  den  Coning  van  Marocco  mede  brachten  voor 
de  Coninginne.  p.  659  (46)  komt  uit  Engeland  om 
de  Staten  te  onderrichten  van  de  bedenkingen  der  Ko- 
ninginne.  p.  665  (50) 

Noircarmes  (Hcere  van)  Gouverneur  van  Valencijn  han- 
delt met  die  van  de  Religie  dat  fy  hare  ingenomene 

Kerken  zoude  verlaten ,  mits  dat  men  haar  plaatfen 

buiten  de  Stad  zoude  aanwi  jfen ;  is  by  die  van  de  Reli- 
gie niet  vertrouwt ;  laat  fich  oproden  ,  en  komt  niet  op 

de  gefielde  tijd  om  het  accoord  te  tekenen  ,  enz.  b.  z. 

p.  108  (76)  wordt  met  eenig  volk  na  Valencijn  gefon- 
den,  die  hem  weigeren  in  te  neemen.  b.  3.  p.  134(94) 
belegert  Valencijn  fterk  en  neemt  S.  Amant  in,  om 
die  van  Valencijn  in  vreefe  te  houden.   p.i4i  (99) 
houdt  niet  het  accoord  met  die  van  Valencijn  ge- 

maakt, en  doet'er  veele  van  de  Religie  vangen  en  om 
hals  brengen,  p.  142(160)  verbiedt  de  Predicatie  en 
exercitie  van  de  Gereformeerde  Religie ;  en  fielt  de 

Geeftelijken  in  haren  vorigenftaat.  ibid.    fiaat  die  van 
Doornik ,  komt  door  het  Rafteel  in  de  Stad  ,  befet  de- 
k)\,'e  met  Guarnifoen  en  doedt  de  Predicanten  en  an- 

dere Hoofden  der  Gereformeerde  die  hy  heeft  konnen 

krijgen  ophangen ;  verbiedt  de  ibldaten  by  Placcaat 
die  van  de  Religie  in  haar  Godldienft  te  hinderen  ofte 
befchimpen,  ibid.  befchiet  Valencijn  met  2i  Stukken 
Canon ,  en  krijgt  bet  felve  by  accoord  den  24  Maart 
1567.  ibid.  fijnaanflagop  terGoude,  hoe  beleidt  en 
ontdekt,  b.  7^.484(8)  fterft  binnen  Uitrecht.  p.491 
(14) 

Nood  binnen  Leiden  feer  groot.  b.  7.  p.  556(59) 
Noordam  door  de  Spanjaarden  verlaten,  b.  7.  p.  556 

(59) 
Noorde  wind  redt  op  een  wonderlijke  wijfede  Noord- 

Hollandfe  Oorlog-fchepen  die  voor  Amfterdam  be- 
vrorenlagen.  b.  6.  p. 420  (307) 

Noorder- Quartier  niet  wel  geftelt  ten  tijde  van  het  over- 
gaan van  Haarlem,  b.  6.  p.  446  (328) 

Noord-Holland  kan  fich  nietverftaan  met  die  van  Zuid- 
Holland  op  het  ftuk  van  de  contributien.  b.  19.  p.  454 
(3) 

Noord-Hollanders  gemoedigt  door  de  vi&orie  op  de 
Amfterdammers ,  doen  eenige  Schepen  toemaken  om 
de  Zuider-Zee  te  vei  meefteren ,  en  de  Oofterfe  Vaart 

op  Amfterdam  te  beletten,  b.  6.  p.  41 3  (301)  zijn  feer 
verblijd  over  de  afiïftentie  door  den  Prince  van  Oranje 
aan  haar  gefonden.  p.  452  (33i?) 

Noord-Ooften  windt  beneemt  alle  hoop  tot  het  ontfet 
van  Leiden,  b.  7  p  556(59) 

Noord-  Weften  wind  drijft  het  water  geweldig  hoog  op 
voor  Leiden.  b.7-p.  555  (59) 

Normandie  komt  wederom  onder  de  gehoorfaamheid 
van  Henric  de  Vierde,  b.  3 1.  p.  800  ( 1 9) 

Norrits  komt  te  Swartfinis,  verraft  Otto  van  Sant  en 
neemt  hem  gevangen,  b.  15.  p.  227  (229)  fiaat  een 
deel  Rennenburgfe en  trekt  na  Griethoren.  b.i6.p.2$i 

(3)  in groote nood ,  ontkomt,  trekt  naBlokfiel,  en 
wordt  van  Rennenburg  belegert,  p. 232  (3)  doedt 
groot  devoir  om  Steenwijk  te  ontletten.  p.  236(4) 
fchanft  na  de  Stad  toe.  p.  237(5)  doed  Kruid  enPro- 
viande  in  de  Stad  brengen,  ibid.  proviandeert  de  Stad 
andermaal,  ibid.  ontfet  de  Stad  en  fchrijfs  fulksaande 

Gedeputeerde  Staten,  p.  238  (6)  fiaat  de  Rennenburg- 
fe by  Monnikerfijl.  p. 275 (35)  wordt  van  Verdugo 

gefiagenby  Noort-Hoorn.  p.  285(41)  trachtStanlei 
te  bewegen  tot  het  behouden  van  Deventer,  maar  te 

vergeefs,  heeft 'een  aanfhg  op  die  Stad,  maar  wordt 
ontdekt,  b.  22.  p.  886  (25)  komt  in  Zeeland  en  ver- 

trekt na  Engeland,  b.  23.  p.  12(9)  doedt  fijne  propo- 
fitie  in  den  Raad  van  State.  b.  25. p.  361  (37)  dient 
den  Staten  van  Holland  aan  het  believen  van  de  Conin- 

ginne om  alle  mifverfianden  te  weeren,  enz.  p.363  (38) 
drijft  geweldig  om  den  Coning  van  Spanjen  in  fijne 
eigene  Coningtijkcn  te  beoorlogen  en  doedt  te  dien 

einde  een  propofitie  in  de  Staten  Generaal,  b.  26.  p.430 
(22)  verfpilt  veel  gelds  om  defe  tocht  voortgang  te 
doen  hebben  ,  wordt  Overfie  over  de  Vloot ,  doedt  de 

Nederlandfe  Koopvaardy-fchepen  arrefteicn  ,    han- 
delt met  de  Schippers  om  voor  drie  maanden  op  de 

Vloot  te  dienen,  fielt  defelve  eenige  Articulen  voor. 
p-431  (231)  protefteert  regens  de  onwilligheid  der 
Schippers  en  Bootfgefellen  ,  wil  een  man  geftraft  heb- 

ben, en  fchrijfc  daar  over  aan  deHeerOrtel.  p.433 

(24)  gaat  t'Zee,  en  wathy  op  die  tocht  verricht' heeft, 
p.  434....  (25.-) la  Nove  fiaat  een  deel  volks  van  la  Motte.  b.  1 3>p.47  (99) 
neemt  Warwijk,  fiaat  de  Malcontenten  eenen  ander- 

maal en  neemt  verfcheidene  plaatfen  in.  b.  14.  p.  140 
(166)  belegert  Ingelmunfter,  heeft  een  aanfiag  op 
Rijflei,  wordt  ontdekt,  befprongen  van  den  Burg- 
Grave  van  Gent ,  en  gevangen,  b.  15.  p.  195(206)  ge- 
wiflèlt  tegens  Egmond.  b.  20.  p.  6 1 9  ( 5 1 )  ontfchuldigt 
Aldegonde.  p.  620  (51)  onflèt  Senlis  en  fiaat  deLi- 
geurs.  b.26.p.4Ó3  (45)  wordt  gefchoten  en  fterft. b.28. P- 572(34) 

Noyelles  (Heere  van)  licht  door  ordre  van  de  Staten  van 
Vlaanderen  een  Regiment  voetknechten  tegensdege- 
muitineerde  Spanjaarden,  b.  9.  p.715  (171)  wordt 
gevangen  door  het  volk  der  Staten,  b.  14.  p.  159  (180) 

Noyelles  belegert  en  gewonnen  door  Henric  de  Vierde. 
b.28.  p-57i  134)  wederom  belegert  en  gewonnen  door Manfvelt.  b.  30.  p.  680  (8) 

Nuisingenomenengeplondert  door  den  Graaf  van  Nieu- 
wenaar.  b.  20.  p.624  (54)  wederom  belegert,  befcho- 
ten,  beftormt  en  ingenomen  door  Parma.  b.  21.P.737 
(40 

OBberhuifen  (Kapkein)  wordt  door  de  Staten  van Holland  gecafleert  en  waarom,  b.  34.  p.  324  (23  J 
Ocke  Frefe  Droft  tot  Embden  neemt  al  de  krijgruflïngc 

uit  het  Schip  van  Popke  Ufkens  die  een  aanfiag  op 
Vliflïnge  hadde,  waar  door  defelve  tenietgaat,  b.  j. 
p.  3 16 (117) 

OdavioGonlaga  wordt  door  Don  Jan  gefonden  aan  de 
Staten  Generaal  om  te  verfoeken  een  leeninge  van 
200000  Kroonen ,  welke  op  fekere  voorwaarde  toe- 
geftaan  wordt.  b.  io.p.  804  (23  j)  neemt  Carpen  ftor- 
menderhand,  en  bedrijft  aldaar  groote  wreetheid.b.i  3. p.15  (84) 

Ocïavio  Farnefe  Vader  van  den  Prince  van  Parma  fterft. b.n.p.7n(w) 

Oótavio  van  Manfvelt  krijgt  laft  om  Tholen  te  bemachti- 
gen ,  doedt  een  forcen  aanval ,  wordt  afgewefen,  her- 
vat defelve,  met  het  felve  gevolg,  b.i  f.  p.  318(13) 

OefFening  van  de  Roomfe  Religie  word  verboden  binnen 
Antwerpen,  b.  16.  p.  175  (35)  en  binnen  Uitrecht, b.  24.  p.  304(114) 

Oetingen  (Heere  van)  wordt  door  de  Staten  vanBra- 
brand,enz.  gefonden  aan  den  Prince  van  Oranjen  om 
te  handelen  van  een  pacificatie  en  op  watconditien. 
b.  9.  p.  717  (173)  en  door  de  Staten  Generaal  aan  de 
fijde  des  Coning*  gecommitteert  tot  de  Gentfe  Vrede- har.delinge.  b.  9.  p.  719  (174) 

Officien  in  Holland  worden  na  de  dood  van  den  Prince 
van  Oranjen  by  proviiïe  gecontinueert.  b.  19.  p-4f4 
(3) 

Officiers  binnen  Geertruidenberg  antwoorden  op  den 
Brief  van  de  Heer  Willugby  wegens  de  muiteryeen 
ongeregeltheden  van  het  guarnifoen.  b.  15.  p.  365 

(4°) d'Oignies  wordt  Biflchop  van  Doornik,  b.  i.p.  17  (19) tekent  eerft  de  Unie  regens  de  Spanjaarden  en  der  fel- 
ver  aanhangers,  b.  10.  p.  759(110) 

Oldenzeel  in  groote  benautheid.  b.15.  p.218  (223)  worde 
belegert  door  Rennenburg  en  aan  hem  overgegeven. 
p.  119  (113)  belegert  door  fijn  Excellentie  Maurits 
vanNafibuw.  b.  34.  p.  361(^1)  wordt  overgegeven. P-  564(53) 

Oh  vier  van  den  Tempel  fruit  het  voornemen  van  Eg- 
mond  die  Bruflel  meende  te  vermeefteren.  b.  1 3 .  p.  66 

(11 3)  heeft 
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(113)  heeft  een  aanflag  op  Mechelen,  verrafcht  de 
Stad,  en  levert  aan  de  Staten  van  Holland  alIcdePro- 
ceflen  die  van  Holland  aangaande,  b.  14.  p.  175  (in  1) 
overrompelt  Aelft  -en  neemt  het%  in.    b.  17.  p.  jzz 

S.  Ormer  wordt  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  geftelt  onder 
het  Aards-Bifdom  van  Camerik.  b.  1.  p.  13  (17)  ac- 

cordeert met  la  Motte.  b.  i$.  p.  48  (100) 
Omlanden  en  Groeningen  zijn  te  mets  ter  Generaliteit 

verfchenen  ,  en  hebben  fomtijds  een  gemeene,  fomtijds 
ieder  een  byfondere  Stem  gebadfe,  maar  waren  boven 

't  getal  van  de  Seventien  Provintien.  b.  i.p.  1  ( 1)  moe- 
ten 6000  guldens  geeven  tot  de  twee  milioenen  in 

plaats  van  den  tienden  en  twintigften  penning,  b.  5. 
p.  Jio(ll)) 

Omlanders  feggen  het  Verbond  tuflchen  haar  en  de  Stad 
Groeningen  op.  b.  11.  p.  910(313) 

Onbefchoftheid  van  een  Regent  in  het  Noorder- Qua r- 
tier  feer  groot.  b.  6.  p. 452(331) 

Oneenigheid  in  Vriefland  doedtveele  goede  gelegenthe- 
den  voorby  gaan.  b.  18.  p.  413  (48)  tuflchen  die  van 
Over-Yfiel  en  Vriefland  over  het  befetren  van  Coever- 

den.  b.  19.  p.  641  (31)  fie,  Queftie,  Twift  ;  of  Ver- 
fchil. 

Ongeregeltheid  gepleegt  in  de  Kerke  tot  Antwerpen- 
b.i.p.8}(sÖ) 

Ongunft  tegens  de  wrede  executien  vermeerdert  in  het 
Jaar  1  j5odoorhetPlaccaatvandeInquiiitie.  b.i.p.i  3 
(10) 

Onkoften  vereifcht  tot  de  Fortificatien  van  fommige 

plaatfen  in  Holland  en  Zeland,  hoe  veel  die  belopen. 
b.  10.  p.  753  (199)  gedaan  op  de  Ceulfe  Vredehandel, 

hoe  veel  die  voor  rekeninge  der  Staten  bedragen  heb- 
ben, b.  13.  p.  114(147) 

Önluft  in- het  Noorder- Quartier  tuflchen  de  platte  Lan- 
den en  Steden  wegens  de  Regeringe.    b.  8.  p.  659 

(13O 

Onne  van  Eufum  wordt  door  die  van  Embden  gevangen- 
b.  11.  p.  694(11) 

Onruft  tot  Uitrecht  waar  uit  ontftaan.    b.  16.  p.  180 

Ontfchuldiginge  van  die  van  Leiden  ,  fchriftelijk  aan  den 

Bloed  -  Raad  gedaan  aangaande  de  troublen.  b.  4- 

p.  117(154)  door  HeerHenric  van  Berchem  aan  den 

Hertog  van  Alba  en  Bloed-Raad  overgelevert  aan- 
gaande de  troublen.  p.  118(154) 

Ontfet  van  Haarlem  ondernomen  tegens  wil  en  meininge 

vanden  Prince  van  Oranjen.  b.  6.p.  440(3x3)  milt. 

ibid.  vanZierikzee  een  en  andermaal  ondernomen  ge- 

luktniet.  b.9.p.  679(145)  van  Sluis  wordt  ter  hand 

genomen,  b.  13.  p.  17(11)  0'  t  \ 
Onweder,  b.  16.  p.  291(47)  feergroot.  b.  3i.p.7»1U; 

tot  Delft.  p.  8  30  (41)  •        . 

Oogft  in  het  Jaar  1 5  5  7  fo  groot  in  de  Nederlande
n  als  die 

binnen  den  tijd  van  100  Jaren  geweett  was.  b.  1.  p.  1 5 

OomHedding  Kapitein  onderden  Admiraal 
 den  Heere 

van  Lumei,  loopt  met  hem  uit  Engeland ,  en  komt  voor 
den  Briel.  b.6.  p.  365(165) 

Oordeel  over  het  doorfteken  der  Dijken  tot 
 ontfet  van 

Leiden  niet  even  eens.  b.  7.p-  55*  (*6) 

Oorlog  tuflchen  Spanjen  en  Vranknjk  ga
at  aan  a 'e  kan- 

ten wederom  aan.  b.  i.p.i5(*0  word wrede.ij
k ge- 

dreven. b:6.p.393  r^6)  «^^^"LS!"^ 
neemttoe.  P.4j6(,i9)  in Ho^nd°S  Kn  "^  ̂n 
p  653  (127)  in  Bretaigne  tuflchen  

de  Koning  van 

Vrankrijk  en  Ligeurs  hevig.  b.  18. p.  556  («) 

Öorlogs-  faken  ftaan  na  de  dood  van  den  Gr
oot  Comman- 

deur'ftil.  b.  8.  p- 667  (137)  .   _      .     ,M 

Oorloa-fchepen  van  Vullingen  worden 
 in  Engeland  ge- 

arrefteert ,  waar  uit  groote  moeite  ontftaa
t.  b.^p.Ópi 

(i<4)  fie,  Schepen  van  Oorlog. 

Oorlaak  van  het  overgaan  van  Enkhuifen  a
an  de  Me  van 

den  P,  ince  van  Oranjen.  b.  6.  p.  ,71  (169)  v
an  de  mui- 

teryebinnen  Leiden,  b.  23.  P;9n63)         .V. 

Oorfaken  waarom  Duc  d'  Alba  de  Graven 
 van  Egtnond  en 

Hoorn  heeft  doen  onthalfen,  twcedcrk?
.  «M-P-M» 

(,72)  waarom  Lumei  niet  wordt  te 
 recht  geftelt.  b.6. 

p.43o(3i  j)  waarom  den  Coning
  van  Vrankrijk  wei- 

b.,. 

en  Sakca. 

gert  de  Nederlanden  te  aanvaarden,  b.  1 0  p.  46 1 f  1 1 \ waaromdenGravevanMcursuetkan  co  i  dj aflemnge  van  het  Kei  He  Lid  uit  de  Staten  va;, trecht.  b.  22. p.  858(4) 

Oorten  wind  belet  den  aanHag  van  den  Pi  irce  van  Oran- 
jen op  Enkhuifen.  b.  5 .  p.  3  jo  ( 1 18)  waait  niet  in  veer- tien ot  vijftien  weken,  b.  17.  p.  336(31) 

Ooftergoe  is  een  Lid  van  de  Maten  van  Vriefland. p.  266(191) 

Ooftmahom  voor  den  Prince  van  Oranjen  Ingenomen, 
b.  9  p.  677  (144)  wordt  wederom  verlaten.  ibiJ. 

Ooit-Vliefland  door  de  Spanjaarden  geplundeitcn  ver- brandt, b.  8.p. 653(117) 

Opbreekinge  van  des  Princen  Leger  by  Bergen  veroor- 
oorfaakt  groote  veranderinge.  b.  6.  p.  408  ( 19 7 ) 

Opdracht  van  de Souverainiteit  van  Holland  en  Zeeland, 
fo  lange  den  Oorlog  duurt  aan  den  Prince  van  Oranjen. 
b.  15. p.  183  (198)  wordt  geoordeelt  tegens  de  Unie tezijn.  p.  187  (101) 

Openinge  van  de  aftairen  van  Staat  aan  Anjou.  b.  1 7  .p.  3 10 

(ij) 

OpgeblafentheidvanDucd'Albagetoontin  het  afkondi- gen van  het  Pardon,  b.  5.  p.  319  (130) 
Oppofitie  van  die  van  Bruflel  tegens  den  tiende  en  twin- 

tiglte  Penning  loopt  het  geheeïe  Land  door.  b.6.p.  »6 1 
(161) 

Oproer  binnen  Antwerpen  groot  en  waar  over.  b  1.  p.80 
(56)  wordt  weder  geftilt.  ibid.  in  Doornik  groot,  h  2.. 
p.  89(63)  als  ook  in  Dooi  nikker-land.  ibid.  tot  Ant- 

werpen door  die  van  de  Religie  aangerecht ,  wordt 

eindelijk  geftilt  en   op   wat  wijle.    b*.  3.  p.  i  y 7   
(1 1 1 )  tot  Amrterdam  waar  uit  ontltaan  en  1k>l'  geftilt. 
p.  1 59  (1 1 1)  tot  Amfle.damdie  aanftaande  was  over 
de  Brieven  van  la  Torre  wordt  met  vooriichti^heid 
door  fommige  Gereformeerde  Burgeren  geftilt.  p.  16  z. 
(114)  (nieuwe)  in  Vrankrijk  en  waar  over.  b.4.p.z  19 
(156)  te  Medenblik  tuflchen  de  Burgeren  en  Soldaten , 
wordt  geftilt.  b.6. p. 415  (303)  waar  uit  ontdaan,  ibid. 
tot  Gent,  en  waar  uit  ontltaan.  b.  n.p.  904(508)  tot 
Bruflèl  verwekt  door  den  vremden  handel  van  Cham- 

pigny.   b- 12.  p.  988(52)  gevarelijke  tot  Valencijn. 
wordt  geftilt.  p-996  (58)   tot  Gent.  b.  13.  p.  8(71) 
binnen  Antwerpen  en  waar  over.  p.  67  ( 1 1 4)  binnen 
Uitrecht  en  waar  over.  p.  70(1 16)  tot  Haarlem  op 
Sacraments-dag  en  waar  over.  p.73(n8)  te'sHer- 
togenboflehe  tot  bloed vergietens  toe.  p.  73  ( 1 1 9)  bin- 

nen Mechelen  tuflclien  de  Stad  en  het  Guamifoen. 

p.76  (129)  tot  Bommel,  p.  75  (110)  binnen  Brug- 
ge, waar  uit  ontftaan  en  hoe  afgelopen,  ibid.  tot  (doe- 

ningen verwekt  door  deSpaanfgelinde.  p.  1 14  (147) 
tot  Campen  en  hoe  geftilt.  b.  14  p.  141  (167)  tot  Ui- 

trecht en  waar  over.  p  172(189)  der  Burgeren  van 
Uitrecht  tegens  de  Magiftraat.  o.  18.  p.  381  (19)  tot 
Nimmegen  doo;   de  Catholijken  aangerecht,    b.  20 

p.  563  (7)  tot  Campen  verwekt  door  de  Roomie. 
p.  566  (9)  in  Schotland,   b.  20.  p  663  (84)  binnen 
doeningen  en  waar  over.  b.  3  1^.809(25)  binnen 
Londen  en  hoe  geftilt.  b.  32. p. 47  (36)  derBoerenin 
Ooftenrijk.  b.  32.  p.  140(1 12) 

Opflag  befchanft  door  die  van  Vriefland.  b.  1?.  p.209 

(216)  ingenomen  door Hohenlo-  p.2ii(2i8)  door 
Rennenburg  belegert ,  gewonnen  en  gefleclir.  p.  216 

(222)  belegert  en  ingenomen  door  lijn  Excellentie 
Maunts.  b.28.  p  .^69  { 32) 

Oranje ,  fie  Wilhem  Prins  van  Oranjen. 
Orchies  voegt  fich  met  de  Staten  Generaal  aan  de  fi  jde  det 

Conings  tegen  de  Spanjaarden,  b.  9. p.  721  (175)  ac- 
cordeert met  den  Prince  van  Parma.     b.  13.  p.  pr 

Ordre  in  het  vergaderen  der  Staten  gebroken,  b.  i.  p  6x 

(44)  geftelt  binnen  Leeuwaarden  in  Vuefland  tegens 

de  Geufen.  b.6.  p.  382. 383  (2-8)  op  de  Politie  in 

Holland  feer  fleeht,  wordt  herftelt.  b.  7.p.48i(-)  in 
Holland  en  Zeeland  geftelt  tot  waarnemmge  van  de 

Spaanfe  Vloot.  p.  f  19(4°)  van  de  Staten  van  Holland 

op  de  veranderinge  der  Guarnifoenen.  b.  17.  p.  506 

Orlèans  verfoent  fich  metHenric  de  Vierde,  b.  3 1.  p.8o4 <**>  Orfoy 



BLADWYSER 

Orfoy  gefortifkeert  door  den  Admirant  van  Arragon. 
b.^.p.485  (51) 

Ortel  wordt  na  Engeland  gefonden  om  te  vernemen  na  de 
gefintheid  van  de  Raden  der  Coninginne  omtrent  defe 
Landen,  vertrekt  en  krijgt  fijne  inftruftien.  b.  1 9.  p.  48 1 

(23J  fchnjft  aan  dé  Staten  van  Holland  fijn  wederva- 
ren in  Engeland,  p.  485(16)  en  het  antwoord  der  Co- 

ninginne.  p.  48  7(16)  fchrijft  verfcheidene  Brieven  uit 
Engeland  aan  de  Staten,  b.  20.  p.  6 19   ( 5  9.... )  waar- 
fchouwt  de  Staten  van  de  overkomfte  van  Jork  en  an- 

dere, b.  11.  p.  739(44)  wordtaangenomentoteender 
Gefanten  om  de  Souverainiteit  der  Landen  aan  de  Co- 

ninginne op  te  dragen,  b.  22.  p-  872  (14)  fendtaanden 
Heer  van  Oldenbarnevelt  de  fccrete  inttrudie  van  Ly- 
cefter.  p.  906  (38)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Holland 
watter  was  van  de  Vredehandelinge  tuflchen  Engeland 
en  Span  jen.  b.  23.P.33  (23)  komt  uit  Engeland  met  laft 
om  den  Staren  iets  aan  te  dienen  ,  welke  hy  weigert  te 

openbaren  voor  en  al  eer  de  Ambafladeur  van  Enge- 
land de  fijne  foudegeopent  hebben  en  waarom,  p.130 

(90)  wordt  wederom  dooi  de  Staten  na  Engeland  ge- 
fonden op  de  Vredehandelinge.  p.  136(95)  fchrijft  aan 

de  Staten  dat  de  bélegötinge  van  Geerti  uidenberg  door 
lijn  Excellentie  Maurits,  niet  wel  vandeConii  ginne 

genomen  wierdt.  b.  z6.  p.40$-(ó)  nochmaal  aan  de- 
lel  '.  e  over  de  gelegentheid  van  hare  faken  in  Enge- 

land,  p. 419  (15)  fterft  in  Engeland,   b.  2.8.  P./40 

OrviÜe  wil  het  Kafteel  van  Han  niet  overgeven  aan  Fuen- 
tes ,  handelt  met  Humieres  en  levert  het  over  ten 
dienfte  van  den  Coning  van  Vrankrijk.    b.  32.  p.  19 
(H) 

d'Oflat  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan  den  Paus  gefon- 
den  om  volkome  abfolutie  voor  hem  te  verfoeken , 
krijgt  fijne  inftru&ie.  b.32.  p.  99....  (78....)  fchrijftfijn 
wedervaren  aan  de  Heer  van  Villeroy.  p.  107  (84) 

Oftende  verklaart  fich  met  de  Staten,  b.  18.  p.421  (46) 
wordt  door  de  Staten  en  fijn  Excellentie  Maurits  voor- 
fienvan  volken  Ammonitie.  b.  33. p.  191 (114) en  be- 
ïigtigt  van  Albertus.  b.  34^.382(66) 

Otmarfum  belegert  en  gewonnen  door  fijn  Excellentie 
Maurits.  b.  19.  p.633  (25)  weder  ingenomen  door  Fre- 
deric  van  den  Berg.  b.  30.  p.  715  (33)  andermaal  be- 

legert en  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits. 
b-  34-P-  363  (52.) 

Otto  van  Sant  wordt  verralcht  en  gevangen  van  Norrits. 
b.  15.  p.  117(129) 

Otto  vanPotlits,  Gouverneur  binnen  Bon,  defendeert 
de  Stad  treffelijk  tegens  de  Spanjaarden,  b.  14.  p.  237 (64) 

Otto  de  Beyland  Afgefant  des  Keifers  komt  in  den  Haag, 
levert  de  Brieven  des  Keifers  over  en  doedt  een  Propo- 
fitie  in  de  Staten  Generaal,  b.  18.  p.  590(48)  handelt 
met  de  Gecommitteerde  der  Staten  tot  verlekeringe 
van  den  Hertog  en  het  Hertogdom  van  Kleef.   b.  31. 
p.i47(n8) 

Otto  van  Gent  wordt  Pagie  de  Honneurvanden  Prince 
Frederic  Henric.  b.  30^.679(8) 

Otto  Hartius  komt  in  den  Haag,  levert  een  Brief  van 
Emeftus  aan  de  Staten ,  en  doedt  een  propofitie  aan  de- 
felve  om  van  Vrede  te  handelen,  b.  3i.p.8io...  (27...) 
wordt  by  Renichon  in  de  gevangenifie  gebracht ,  en 
hoort  deflelfs  confellie  p.  81 5  (30)  trekt  wederom  na 
Brabant  en  doedt  rapport  van  fijn  wedervaren,  p.  817 

Oudenaarde  ingenomen  door  den  Hartog  van  Alba.  b.  6. 

p.  41 1  ( 301 )  door  Parma  belegert  en  aan  hem  overge- 
geven, b.  i7.p.  311  (11) 

Oudewater  ingenomen  door  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6. 
p.  378(275)  door  de  Spanjaarden  belegert,  b.8.  p.644 
(121)  befchoteq  en  ftormenderhand  ingenomen,  p.64 5 
(121)  en  in  brand  gefteken.  p.646  (121)  wederom 
door  den  Heer  van  Swieten  ingenomen,  b.  9.  p.  727 
f  180) 

d'Ovelens  Kapiteinen  onder  den  Admiraal  den  Heere  van 
Lumei ,  loopen  met  hem  uit  Engeland,  en  komen  voor 
den  Briel.  b.  6.  p.  365  (265) 

Overgifte  van  Haarlem  maakt  een  groote  verbaaftheid 
binnen  Alkmaar,  b.  6.  p.  444  ( 3 16; 

Overloper)  (Engels)  wordt  binnen  Sluis  opgehangen, 
b-  *J-P-7(s) 

Overftein  (Gravevan)  komt  met  fijn  Regiment  binnen 
Antwerpen  en  belooft  niet  te  zullen  toelaten  datter 
eenig  ander  krijgsvolk  binnen  Antwerpen  komt  fon- 
der  confent  van  den  Raad  van  State  en  Champingy. 
b.  9.  p.  694  (156)  ontdekt  aan  Champigny  wat  men 
hen  hadde  gedwongen  te  ondertekenen,  p.  727(180) 
willende  vluchten  uit  Antwerpen,  verdrinkt,  p.  731 
('83) 

Overftein  victualieert  Rhijnberk  met  geweiten  flaat  de 
Spaanfe.  b.  z6.  p.  480(56) 

Overften  in  het  Leger  des  Conings  van  Spanjen  worden 
met  namen  genoemt.  b.  1.  p.  17(12)  als  ook  die  van 
het  Leger  des  Conings  van  Vrankrijk.  ibid. 

Over-YlTel  heeft  de  feftiende  Stem  ter  Generaliteit  met 
Vriefiand.  b.  1.  p.  2(1)  wordt  niet  geroepen  om  van 
de  moderatie  te  fpreeken.  b.  2.  p.62  (44)  is  door  Trac- 
taat  tot  de  Nederlanden  gevoegt,  0.4.^178(126) 
met  de  Drenthe  moeten  94 000  guldens  geven  tot  de 
twee  miljoenen  in  plaats  van  den  tienden  en  twintig- 
ften  penning,  b.  5.  p.  310(123) 

Oyenburg  de  voornaamfte  oorfaak  van  Rennenburgs  af- 
val wordt  gefchoten  en  fterft.  b.  16.  p.  239(7) 

P. 

PAcieco  Ingenieur  van  den  Hertog  van  Savojen  trekt 
met  den  Hertog  van  Alba  na  de  Nederlanden,  b.  4. 

p.  181  (128)  bouwt  het  Kafteel  van  Antwerpen,  p.  21 9 
(155)  komt  tot  Vullingen,  wordt  aldaar  gevangen , 
vraagt  na  de  Spanjaarden  ,  krijgt  geen  antwoord, 
b.  6p.  369  (268)  kan  fich  qualijkter  dood  begeven, 
biedt  veel  gelds  tot  rantfoen  om  fijn  leven  te  behoudenj 
maar  te  vergeefs ,  bidt  om  het  fweerdt,  en  wordt  on- 

der veele  fchimpredenen  en  befpottingen  opgehangen, 
p.  370  (168) 

Pacificatie  van  Gent.  b. 9^.739(91)  is  niet ftrijdig te- 
gens de  Roomfe  Religie  noch  auótoriteit  des  Konings. 

b.  10,  p.  767  (208)  fie  Vredehandelinge  van  Gent. 
Pals-Grave  antwoord  de  Gouvernante  op  haar  fchrijven 

om  volk  voor  den  Coning  aan  te  neemen  en  gereet  te houden,  en  excufeert  fich.  b.  3.  p.  133  (94) 
Pais-  Grave  Frederik  doedt  1 50000  Ducaten  van  den  Co- 

ning van  "Spanjen  aanhouden ,  op  voorgeven  dat  defel- veniet  vertolt  waren.  b.4.  p.  230  (163) 
Pampieren  van  Heflel  Ayfma  worden  door  de  Staten  van 

Vriefiand  verfekert  en  gevifiteert ,  en  onder  defelve 
veele  Brieven  van  Deventer  gevonden.  b,23.  p.  106 (73) 

Pandfchap  van  Woerden  en  Liefveld  door  Philips  gege- 

ven aan  Erik  van  Brunfwijk ,  waar  uit  ontftaan.  p"  740 

(58) Papen  weigeren  op  het  bevel  van  de  Wethouders  van 
Hoorn  de  Leere  des  Paufdoms  voor  Afgodifch  te  ver- 

klaren, b.  6.  p.  414  (302)  worden  uit  Amfterdam  ge- 
fet.  b.  12.  p.  953  (26)    fie  Monniken. 

Papiften,  fieCatholijke. 
Pardon-Brief  van  den  Hartog  van  Alba  wordt  wederlegt. b.6.p.435(3i9) 

Parijs  ftreng  belegert  door  Henric  de  Vierde,  wordt  door 
Parma  ontfet.  b.  28.  p.  535  (4)  en  door  Brifak  over- 

gegevenaan Henric  de  Vierde,  b.  3i.p.  805  (23) 
Parker  vervolgende  de  Ruiterye  van  Parma  voor  Bergen 
opSoom,  vecht  dapper,  komt  in  het  naauw  en  wordt 
door  de  Baxen  ontfet.   b.  25.  p.  339(21) 

Parlement  van  Engeland  verklaart  Maria  dood-fchuldig. 
b.  22.  p-935  (59)  bewegen  de  Coninginne  om  het 
vonnifiete  beveftigen.  p.  938  (61)  van  Aix  verfoent 
fich  met  Henric  de  Vierde,  b.  3 1 .  p.  80 1  ( 1 9)  van  Pa- 

rijs wederroept  de  macht  van  Majenne  als  Stedehou- 
der van  de  Kroon,  p.  806(24) 

Parma  ,  fie  Alexander  Prince  van  Parma. 
Parochianen  op  het  Kil  buiten  Antwerpen  verjaagt,  waar 

van  de  eene  wordt  opgelocht  en  wederom  ontboden, 
en  laft  gegeven  om  in  fijne  oude  Kerk  wederom  te  pre- diken. b.2.  P-7J(53) 

Paf- 



Van  PcrftJncn  en  Saken. 

Pafquiilen  by  menigte  geftiooit  over  het  invoeren  van  de 
Inquifitie.  b.  1^.43(30)  teBrufleltegensdemodera- tie.  b.  z.p-S7(4o) 

Partyfchap  in  Vrieflaixl  verhindert  veel  goede  voorne- 
mens, b.  5 1.  p.  714(^2) 

Paftoren  (Geeftelijke)  ten  platten  lande  feer  bevreeft. 
b.  j.p-  3Jj(Mr^) 

Pafcalis  Ciconia  Hertog  van  Venetien  fterft.  b.  u- d  11 

(11)  
^*    ' Patientie ,  een  Sclianfe ,  wordt  door  de  Franfe  verkocht 

aan  de  Spanjaarden,  b.  3  5 .  p.  4  3  3  ( 1 1 ) 
Paulo  Emilio  Martenigo  wordt  voor  rantfoen  uit  fijne 

gevangenifie ontfiagen.  b.  36.  p.  562  (59) 
Paulus  de  Vierde ,  Paus ,  fchenkt  aan  Henric  de  Tweede 

Coning  van  Vrankrijkeen  verguld  Rappier,  b.  i.p.  1 5 
(11)  fterft  den  18  Auguftus  1559.  p.  18  (13J  onder 
hem  is  het  Concilie  van  Trenten  begonnen  ;  en  door 
hem  is  de  Ordre  der  Jefuiten  beveftigt.  ibid. 

Paulus  Eberus,  Pattor  tot  Wittenberg  wat  die  gevoelt 
van  het  Avondmaal,  b.  3.  p.  1  10...  (84...) 

Paulus  Buis  Penfionaris  tot  Leiden  reift  in  ftilte  na  den 
Prince  van  Oranjen,  verhaalt  hem  het  voorftel  des 
Hertogen  vanAlba,  aangaande  den  tienden  penning, 
de  gefintheid  der  Staten  als  ook, des  volks,  keert  in 
groter  haaft  wederom  na  Holland,,  en  houdt  geftadige 
correfpondentie  met  den  HeervanSwietenen  Calfla- 
gen.  b,  f.p.  189(208)  wordt  Raad  neffèns den  Prince 
van  Oranjen  om  op  alle  voorvallende  faken  te  difpone- 
ren.  b.  6^.450(3 30)  en  gecommitteert  tot  de  Vre- 
dehandelinge  te  Breda.  b.  8.  p.  597  (88)  en  om  met 
den  Prince  van  Oranjen  te  adviferen  wegens  het  ver- 
föek  van  aflïftentie  by  vreemde  Potentaten  fonder  de 
Landenvan  den  Koning  te  fepareren.  p.  641  (118) 
wordt  door  den  Prince  van  Oranje  en  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland  na  Engeland  gefonden ,  om  de  Sou- 
verainiteit  der  Landen  aan  de  Koninginne  op  te  dra- 

gen. p.661  (1 31)  en  gecommitteert  tot  de  GentieVre- 
dehandeling.  b.  9.  p  7 1 9  ( 1 74)  en  door  den  Prince  van 
Oranjen  aan  Boflu  en  de  Staten  van  Uitrecht  om  te 
handelen  op  het  ftuk  vande  Satisfactie,  b.  10.  p.  791 
(126)  doedt  fijne  propofitie.  ibid.  fchrijft  aan  Leem- 
put ,  en  waarfchouwt  hem  dat  Don  Jan  voornemens  is 
het  Gefchut  van  Vredenburg  van  daar  na  Braband  te 
voeren.  p.8o2(ij3)  verfoekt  inftrudtie  van  de  Staten 
van  Holland,  b.  13.P.  21  (81)  verkrijgt  defelve.  ibid. 

drijft  fterk  datmen  in  het  opdragen  der  Landen  Enge- 
land voor  Vrankrijk  behoorde  te  prefereren,  b.  19. 

p.48x(z3)  refigneert  fijn  dienft.  P.49S  (31)  wordt 
door  de  Staten  na  Engeland  gefonden  om  de  Souverai- 
niteit  der  Landende  Koninginne  op  te  dragen,  b.  20. 

P-6?ï  (63)  weigert  het  commifTchap  van  de  nieuwe 
Kamer  van  Finantien ,  en  vaart  dapper  uittegens  Rijn- 

gout.  b.  21. p.  722(32)  wordt  gevangen  en  ftriktelijk 
bewaart  tot  Uitrecht  door  laft  van  Lycefter.  p.  725 

(34)  ontkomt  uit  fijne  gevangenifTe.  b.  11^.889(26) 
komt  in  den  Haag  en  ftelt  aldaar  borge ,  en  doedt  be- 

lofte juratoïr  de  judicm  &C  p.  890  (17)  fterft  op  het 

Huis  van  Cappelle.  b.  31.  p.  806  (24) 
Paulus  van  Loo  komt  met  een  Schip  vol  Soldaten  voor 

Enkhuifen,  en  meent  defelve  met  lift  binnen  der  Stad  te 

brengen,  maar  wordt  ontdekt,  b.  6.  p.  371(170)  be- 
vreeft voor  de  dreigementen  van  die  van  Enkhuifen , 

vertrekt  met  fijne  Soldaten-  ibid.  tragt  met  lift  de  Stad 

Naarden  te  verfekeren  voor  den  Koning ,  welk  hem 

miflukt.  p.  381  (177) 

Paulus  van  Waalwijk  Cappellaan  des  Biffchops  van  Roer- 

mondeword  door  de  Soldaten  vanden  Prince  van  O- 

ranjen  in    fijn  Cloofter  omgebracht,     b.  6.  p.  399 

Paufus  van  Hoove  wordt  Procureur  Generaal  van  den 

Hove  van  Holland,  b.6.  p.  414  (?oz)         r 

Paulus  Vliechuitisde  eerfte  in  de  Moes-fchanleen  
ont- 

fanet  daar  voor  de  gefielde  praemie.  b.  7.  p.  5*1(4*) 

Paulus  Tucher  wordt  gevangen  wegens  het  overgev
en 

van  Dieft,  verantwoord  iich  fchriftehjk ,  en  wordt 

vrv  sefproken    b.  18.  p.  367  (8) 

Paulus" Vos  wordt  gecommitteert  om  de  Brieven  g
ead- 

drefleerr  aan  den  Prince  van  Oranjen  te  openen,  o-  1
 9. 

P-454  0) 

H- 

Paulus  Bax  flaat  een  groot  Convoy  der  Spanjaarden,  b.  1 1 P- 709(11;  fiaatdne  Va:  en  Ruiten  van  Paton  voor BergenopSoom.  b.  M.p.  M9(tl)  v  M 
fiagendoorU.llughy.  p.  H*  (ij)  fchrijft  aanOlden- barnevelt  en  trooft  hem  over  het  verliet  vanCeertrui- 
denbprg.  b.z6.p.4lo(i6(  rerrafcht,  plundert  en  ver- laat rinenen.  p-4M(,9)  doedtcèn  inval  in  Brabaod en  Keert  met  groote  buit  wederom,  b.  18.  p.  c48  ( ,  4  ) 

1  aulus  D.alijn  Argef.nt  van  den  Coning  van  Polen  .komt in  den  Haag  en  doedt  een  Oratie  in  de  Staten  Generaal. 
D-  ?*P«  jmio)  en  een  propofitie  aan  de  O 
van  fcngeland ,  en  krijgt  een  mondeling  en  fchnftcliik antwoord    p.  ,50(4,)  vertrekt,  p.  ,54^) 

Paufenheiidedathaare  Hoogheid,  door  het  veranderen 
der  Religie  begint  te  vallen,  rokkenen  veele  ji  alle 
1  rincenen  Potentaten  op  tcgens  alle  die  haar  tegemde Roomfe  Kerk  (lelden,  b.  1 .  p.  1 3  (9) Pedro  Pacieco,  lie  Pacieco. 

Pedro  Maldonado,  zijnde  van  den  aanflag  om  het  Ka- 
iteel  van  Antwerpen  aan  den  Prince  van  Oranjen  te  le- 

veren ,  wordt  daar  over  gevangen ,  gepiinict  en  ee- 

quartiert.  b.  7.0.484(8)  B  '       b         * Pedro  de  Menendes  Admiraal  Generaal  van  de  Spaanfe 
Vloot,  monltert  fijn  volk.  doedt  het  fchcep  gaan,  fterft lchielijk.  p.  7.  p.  530(41; 

Pedro  de  Pas  blijtt  in  den  ftorm  op  Dcnrcmonde.  b.  19. p.  469(14) 

Pedro  de  Taxis  blijft  in  den  florm  op  Denremondc.  b.  1 9. p.469  (14) 

Pedro  Valdes  Kapitein  van  een  Galcye  in  de  Spaanfe 
Vloot  wordt  door  Draak  genomen,    b.  15.  p.  312. 

_  (9^ Pedro  de  Morales  afgefonden  door  Verdugo  om  Graaf 
Willem  van  Nafiau  om  te  brengen ,  wordt  gevangen , 
komt  tot  bekentenifle ,  wordt  onthalft.  b.  18.  p.  <»4 

(4) 

Pedro  d'Agnyo  doedt  uit  laft  van  den  Admirant  vanAr- 
ragon  den  Grave  van  den  Broek  vermoorden,  b p.  484  (49) 

Pedro  de  Leon  fchrijft  aan  Gonfalo  Enriques ,  maar  de 
Brief  wordt  geintercipieert.  b.  31.  p.  858  (63) 

Pedro  de  Porto  Carero  doedt  een  feilen  aanval  op  de  mui- 
tinerende  Italianen ,  wordt  door  den  kop  gefchoten  en 
fterft.  b.  31.  p.  878  (78) 

Peerken  Quaat-Gelaat  wordt  tö*  Leiden  als  een  verrader gevierendeelt.  b.  7.  p.  507  (24) 

Pelgrom  van  Loon  wordt  Raads-Heer  in  het  Hof  van 
Holland  tot  Delft.  b-rS.  p.  414  (301)  reift  uit  bevel  van 

Lycefter  na  Middelburg  om  de  ontftaging  van  Trel- 
long  te  bevorderen  en  wat  hy  daar  omtrent  uitwerkt. b.  10.  p.  578  (19) 

Penning  gellagen  en  vereert  aan  de  Soldaten  die  het  Ka- 
fteel  van  Breda  hadden  helpen  innemen,   b.  17.  p.  526 
(H) 

Penfionarifien  van  fommige  Provintien  en  Steden  worden 
door  laft  van  den  Hertog  van  Alba  gevangen  genomen. 
b.4.p  209(148) 

PeregrindelaGrange  Predikant  tot  Valencijn  menende 
te  vluchten,  wordt  gevangen  ,  na  Doornik  gevoert . 

en  na  veel  difputerens  op  den  3 1  May  1  j 67  opgehan- 
gen, b.  3-p.  141(100) 

Periche  de  Cabriere  blijft  dood  in  de  flag  by  Winlchoten. 
b-4.p.  135  (»^7) 

Peronne  komt  onder  de  gehoorfaamheid  van  Henric  de Vierde,  b.  ji.p.846  (53) 

du  Perron  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan  den  Paus  ge- 
fonden om  abfolutie  voor  hem  te  verfoeken.  b.  3 1.  p.99 

(78)  fijne  verrichtinge... 

Pefch  (Baronvan)  heefteen  aanflag  op  Maftncht,  mis- 
lukt, krijgt  commillie  om  100  Paarden  te  lichten,  en 

fterft  korts  daar  aan.  b.  31.  p- 78  3  (6) 

Peft  in  het  Leger  der  Staten  en  Spaanfe  in  V  rietland.  b.16^ 

p.  185(41)  in  Engeland,  b.  30.  p.  7'  3  (31)  in  Duitfla
nd indenjarei598.  b.  35.  p.  5"  (69)  .    .   . 

Petrus  Viretus  reformeert  de  Kerke  van  Geneven  in 
 lic. Jaar  1555.  b.  i.p.  13(9)  •  ,  ,     , 

Petrus  Curtius  wordt  Biffchop  van  Brugge,  b.  1  p.  17  { 19 

is  aan  de  Wet  en  Inwoonderen  hatelijk,  en  wil  m
ee 

gedogen  dat  de  vremde  Koopluiden  aldaar  
begraven 

m 



BLADWYSER 

"worden,  b.  i .  p.  40  ( 29)  klaagt  over  de  Wethouders  in 
den  Raad  van  Vlaanderen,  p.  4 1  ( 29) 

Petrus  RithoviusPaftoor  te  Loven  wil  openbaarlijk  de 
PredicantvanhetK.il  berifpen,  maar  wordt  door  den 
felven  overtuigt  en  den  mond  gedopt;  waar  door  onder 
het  volk  en  tot  Antwerpen  een  gevarelijke  onruft  on- 
Üaat.  b-  z.  p.  8i  (57) 

Petrus  Dathenus  wordt  befchuldigt  van  met  Imbife  te 
hebben  doen  drukken  het  Boeksken  tegens  den  Prince 
van  Oranjen.  b.  1 3.  p.  86  (128)  wordt  gevangen  op 
fufpitie ,  verantwoord  fich ,  wordt  ontflagen,  trekt  na 
Elbing  en  fterft  daar.  b.  19.  p.  5 18....  (48) 

Petrus  Alloftanus  wordt  door  de  Staten  van  Braband  aan 
de  Staten  Generaal,  enz.  gefonden,  om  den  nood  van 
het  Land  bekent  te  maken  en  den  handel  met  Vrankrijk 
te  bevorderen,  endoedteen  propofitie  ten  dien  einde, 
b.  19.  p.  475  (ï8) 

Petras  Hakkius  predikt  tot  Leiden  tegens  het  Huwelijk 
van  Prins  Willem  met  Coligny,  welk  van  dePrincefie 
niet  wel  genomen  wordt ,  en  klaagt  daar  over  aan  de 
Staten  van  Holland,  b.  19^.488(27) 

Petrus  Bert  fchrijft  aan  de  voorftanders  van  de  Gemeente 
binnen  Uitrecht  over  de  Leere  en  het  leven  van  Hui- 

brechtDuifhuis.'b.  21. p.  831  (207) 
Petrus  Plantius  induceert  die  van  Amfterdam  om  de 

Vaart  na  Indien  te  foeken ,  en  oordeelt  dat  fulks  bert 

doenlijk  was  boven  Nova  Sembla  onder  den  PqIus  Ar- 
éticusdoor.  b.  31.  p.  867(69)  geeft  aan  de  Staten  van 
Holland  een  nieuwe  remonrtrantie  over  tot  lafte  van 

Cornelis  Wiggertz.  b.  32.  p.  81  (63) 
Peter  Panne  wordt  om  fijnen  aanfiag  op  het  leven 

van  fijn  Excellentie  ,  door  Schepenen  van  Leiden 
ter  dood  verwefen  en  geexecuteert.     b.  35.  p.  45 3 
(26) 

Philibert  de  Bruxelles  Raads-Heer  doedt  een  Oratie  we- 

gens den  Keifer  Carel  de  Vijfde ,  rakende  de  overgifte 
der  Nederlanden  aan  fijnen  Soon  Philips,  b.  1.  p.  3.  4. 

Philip  de  Tweede ,  Koning  van  Spanjen ,  getrouwt  met 
Maria  Koninginne  van  Engeland  komt  te  Bruflèl  in  het 

begin  van  den  Jare  1555,  en  wordt  Hooft  van  de  Or- 
dre  van  het  Gulde  Vlies. b.i.p.j  (2)  aanvaart  de  Heer- 

fchappye  der  Nederlanden,  p.  5  (4)  en  doet  een  kor- 

te aanfpraak.ibid.  vernieuwt,  beveftigt  en  vermeer- 

dert groteliks  de  Placcaten  tegens  de  Ketters  in  het 

Jaar  1 556  den  26  Augufti,  en  in  het  Jaar  1 563  den  20 
Maait,  en  doedt  defelve  ftraftelijk  executeren,  waar 

door  veele  menfehen  om  hals  quatnen  en  gedoodt  wier- 

den, b.  1 2  (9)  trekt  na  Engeland ,  en  brengt  aldaar  te 

Wege  dat  den  Oorlog  tegens  Vrankrijk  wordt  ver- 
klaart j  en  komt  daar  na  wederom  in  Nederland,  p.  1 5 

(11 )  kennis  hebbende  dat  Vrankrijk  het  Koningrijk 

van  Napels  van  hem  focht  af  te  wenden  ,  valt  in 

Vrankrijk,  belegert  Marienburg ,  maar  trekt  haaftig 

weder  op  en  belegert  S.Quintin.  ibid.  laat  al  fijn  kri  jgs- 
volks  in  Artoys  by  den  anderen  vergaderen  ,  komt 

felve  in 't  Leger,  fterk  30000  mannen  en  14000  Peer- 
den ,  van  meeninge  zijnde  om  met  den  vyand  teilaan. 

p.  17(11)  doedt  voor  fijn  overledene  Huifvrouw  op 

den  15  December  tot  Bruflel  een  heerlijke  uitvaart 

doen.  (13)  maakt  gereetfehap  om  na  Spanjen  te  ver- 
trekken, p.  18  (13)  en  waarom,  ibid.  maakt  Vreede 

met  Vrankrijk  om  de  Luthrianen  te  beoorlogen,  ibid. 

doet  en  levert  op  den  26  Augufti  1559  over  een  propo- 
fitie aan  de  Staten  Generaal,  p.  19(14)  neemthetver- 

foek  der  Staten  wegens  het  vertrek  der  Spaanjaarden 

niet  ten  beften ,  en  wil  daar  ongaarne  aan ,  doch  be- 

willigt eindelijk  daar  toe.  p.  22  ( 1  { )  vergeeft  voor  fijn 
vertrek  na  Spanjen  verfcheide  Gouvernementen  der 
Nederlanden  •  trekt  na  Vlifiingen  en  van  daar  op  den 

26  Auguftus  met  een  voorwind  na  Spanjen  en  komt 
den  8  September  te  Laredo  in  Spanjen :  doedt  binnen 
Sivilien  een  menigte  van  mannen  en  vrouwen  om  de 
Religie  verbranden  op  den  24  September  1 5  f  9  ( 1 6 )  en 
in  OdLober  te  Valedolit.  ibid.  ontfangt  cnbeflaaptfijn 
Bruid  Ifabella  te  Guardalujura  in  January  1560.  p.  23 

(16)  antwoord  deStatenvan  Braband  over  het  inftel- 
len  der  Biflchoppen.  p.  28(20)  antwoord  den  Prince 
van  Oranjen,  Graven  van  Egmond  enHoorenop  ha- 

ren Brief  van  den  n  Maart  1563.  p.  29.(20.  21)  fend 
Brieven ,  by  welke  belaft  wordt  alle  de  gevangene  We- 
derdoperen  te  doden.  p.  31  (22)  fchrijft  aan  de  Gou- 

vernante over  het  afftellen  derlnquifitie  en  moderatie 
der  Placcaten.  b.  2.  p.  95(67)  tijdinge  gekregen  heb- 

bende van  de  Beeldeftormerye  en  deYo  fchielijkever- 
anderinge  der  Religie ,  neemt  voor  op  het  aanhouden 
der  Gouvernante  en  Staten  felf  na  de  Nederlanden  te 
trekken,  om  defelve  wederom  in  haaien  eerftenftaat 
te  (lellen ,  en  openbaart  fijn  meeninge  aan  den  Raad 
vaR  Spanjen,  die  fulks  niet  goed  vindt.  b.  3^.34(94) 
waarom  hy  van  meininge  verandert ,  en  befchrijftalle 
de  Raden  van  Spanjen  binnen  Madrid,  om  middelen 
te  beramen  hoemen  de  Nedeilandfe  beroerten  bequa- 
melijkft  zoude  rtillen.  ibid.  fchrijft  aan  de  Gouvernan- 

te en  adverteert  haar  van  de  refolutie  in  Spanjen  ge- 
nomen, met  bevel  om  onderwijlen  de  Placcaten  te- 

gens de  Ketters  in  het  werk  te  ftellen.  ibid.   niet  tegen- 
Üaande  het  fchrijven  der  Gouvernante,  blijft  echter 
van  voornemen  fo  als  hy  voorgeeft  om  na  de  Neder- 

landen te  reifen,  en  belaft  den  Hertog  van  Alba  fijne 
reife  derwaaits  te  fpoedigen.  b.  4.  p.  180  (127)  fchrijft 
aan  alle  fijne  Stadhouders ,  om  haaV  krijgsvolk  dat 
met  den  Hertog' van  Alba  na  de  Nederlanden  zoude 
trekken,  inderhaaftnaLombardientefenden.  p.  180 
(127)  approbeert  de  Sententie  door  de  Raden  van.de 
Inquiiitie  in  Spanjen  over  de  troublen  der  Nederlanden 
uitgefproken.p.  226  (160)  fendt  veel  volk  en  geld 
aan  den  Hertog  van  Alba.  p.  255(182)  trouwt  met 
de  Dochter  van  Keifer  Maximiliaan  zijnde  fijn  Sufters 
Dochter,  b.  5.  p.  312  (225)  beduit  een  generaal  Par- 

don over  de  troubeien  der  Nederlanden  den  16  No- 

vember 1569.  p.  219  (220)  antwoord  aan  de  Wet-  . 
houders  en  Geeftelijke  van  Uitrecht  op  haar  tweede 

Requeft,  waar  by'fy  verfocht  hadden  ontlaftte  mo- gen worden  van  het  Spaans Guarnifoen.  p.  355  (275) 
fchrijft  aan  den  Hertog  van  Alba  wegens  het  Requeft 
door  de  Geeftelijke  en  Wethouders  van  Uitrecht  aan 

hem  gefonden ,  waar  by  fy  verfoeken  van  Spaans  Guar- 
nifoen ontlaft  te  mogen  blijven,  p.  340  (246)  vindt 

goedt  den  raadt  van  den  Groot  Commandeur  om  fich 
meefter  ter  Zee  te  maken ,  en  doedt  een  arreft  op  al- 

le vremde  Schepen  in  Spanjen.  p.  523  (36)  en  een 
groote  Vloot  toeruften.  ibid.  verfiet  veele  Nederland- 
fe  Heeren  met  eertituls.  p.  571(70)  doedt  doordi- 
fpenfatie  van  den  Paus  te  niet  de  Contra&en  met  de 
Genevoifen,  waar  dom-  fijn  credit  geweldig  vermin- 

dert, b.  8- p.  655(128)  beveftigt  het  Gouvernement 
der  Landen  na  den  dood  van  den  Groot  Commandeur 
op  de  Raad  van  Staten,  p.  663(114)  en  fchrijft  daar 
over  aan  de  Staten  Generaal,  ibid.  bedankt  de  Staten 
van  Braband  voor  haar  devoir  aangewent  in  het  ma- 

ken van  het  accoort  met  Don  Jan.  b.  10^.789(227) 
en  approbeert  het  felve  binnen  Madrid,  ibid.  fend  den 
Baron  van  Selles  aan  de  Staten  Generaal  met  een  Brief 

en inftrucTrie.  b.  12^.938(16)  arrefteertalledeHol- 
landfe  Schepen  in  Spanjen.  b.  14.  p.  160  (181)  ruft 
fich  toe  tegens  Portugaal ,  verjaagt  Don  Anthonio , 
en  maakt  fich  daar  meefter  van.  p.  178  ( 1 94)  doedt  den 
Prince  van  Oranjen  by  openbare  Placcate  in  den  Ban. 
p.  198(209)  fielt  twee  Seminarien  van  Paftoren  tot 
Leuven  en  Douay.  b.  1$.  p.  215(221)  wordt  door  de 
Staten  Generaal  verklaart  vervallen  te  zijn  van  de  Heer- 
fchappyeder  Nederlanden,  b.16.  p.276  (3?)  inPortu- 
gaal  Koning  gekroont.   b.  17.  p.  317  (19)  bewijftde 
Hollandfe  Schippers  binnen  Liflabon  veel  vriendfehap. 
ibid.  fendt  een  Hellebardier  na  Enkhujfen  met  Brie- 

ven van  Pardon,  p.  318(20)  fend  op  nieuw  Brieven 
aan  de  Hoofden  der  Burgerye.  p.  3 19  (11)  verheft 
twee  Soonen.  p.  338(34)  doedt  fijn  Soon  huldigen 
in  Spanjen.  b.  19.  p.  507(40)  vereert  Parma  met  het 
Gulden  Vlies.  p.  620(50)  doedt  de Engelfe  Schepen 
in  Spanjen  arrefteren.  b.20.  p.  622  (53)  en  een  Vloot 
toe  maken  om  Engeland  te  overmachtigen  en  de  Ban 
van  de  Paus  tegens  de  Koninginne  uit  te  voeren,  b.25. 

p.  316(4)  geeft  een  verklaringe  uit  dat  hy  den  Oor- 
log tegens  Vrankrijk  aanneemt  om  defTelfs  gevange- 

ne Koning  te  verloflen.  b.  27.  p.  516  (18)  komt  over 

een  met  Perez  om  de  dood  van  Efcovedo  op  hein  te  ne- 
men. 

m 
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van  Peiioncn  en  Sakcn. 

men.  b.  29.  p.  610  (6)  neemt  euvel  dat  Perez  de  gele- 
genheid dier  fake  voorde  Juftitie  geopenbaart  hadde. 

p.  610^6)  wil  dat  Perez  in  een  eeuwige  gevangenifie gehouden  wordt.  ibid.  foekt  hem  aan  de  Inquilitiete 
brengen,  ibid.  refolveert  fich  van  die  van  Arragonom 
het  voorftaanvan  hare  Privilegiën  te  breeken.  p.6n 
(7)  geeft  laft  aan  Vergas  om  met  een  Leger  na  Arra- 
gon  te  trekken,  ibid.  verbreekt  alle  de  Voorrechten 
van  dat  Land.  ibid.  endoedt  den  Opperrechter  en  veel 
andere  om  hals  brengen.  p.6n(8)  fendt  Parmaenna 
deflelfs  dood  Manfveld ,  en  den  Hertog  van  Feria  na 
VrankrijkomdeLigenrs  teafiifterenin  de  verkiefingc 
van  eenen  nieuwen  Koning ,  en  geeft  aan  Feria  een  in- 
ftruftie.  b.  30.  p.  674(5)  geeft  Woerden  en  Liefveld 
in  Pandfchap  aan  Hertog  Erick  van  Brunfwijk ,  en 
waarom,  p.  748(58)  fchrijft  verfcheidene  Brieven  aan 
fijnen  AmbafTadeur  by  den  Keifer ,  maar  defelve  wor- 

den geintercipieert.  p.  774(76)  geeft  een  verklaringe 
uittegens  die  van  Henric  de  Vierde,  b.  32.  p.  17(11) 
geeft  Sauvegarde  aan  die  van  de  Over- Betuwe  om  haar 
Quartier  te  bedijken,  p.  1x8(193)  ontflaatalledege- 
anefteerde  Nederlandfe  Schepen,  p.  140(111)  geeft 
eenPlaccaatuit  om  onderhouden  te  worden  in  het  ge- 

ven van  de  Titulenfo  in  het  fchrij  ven  als  in  het  fpree- 
ken.  b.  33.  p.  173  (10)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Bra- 
band  en  fendt  de  Credentie  voor  Albertus.  b.  34.  p.405 
(81)  geeft  een  Placcaat  uit  aangaande  fijn  Wifièlenen 
het  opnemen  van  Geld.  p.  318  (19)  accordeert  met  de 
Hoorfe  Negotianten,  voorfiet  fich  van  geld  en  waar- 

om, b.  3 5.  p. 434(11)  verleent  Procuratie  op  Alber- 
tus tot  de  Vredehandelinge  met  Vrankrijk.  p  444(10) 

tranfpoi  teert  de  Nederlanden  aan  fijn  Dochter  Ifabel- 
la.  p. 461  (31)  fchrijft  aan  Albertus.  p.466  (36) 

aan  de   Staten  van  Braband.    p.  467.  derft,  r " 
(30)  fijn  leven,  fterveft  en  begraeffenifle.   p 
(40...) 

Philip  Montmoranci  Grave  van  Hoorn  tracht  vo 
Theonville  te  brengen,  welk  hem  milt.  b.i.  p.i6(n) 
fchrijft  den  19  September  1561  aan  denConingvan 
Spanjen  over  cie  nieuwe  Bifdommen.  p.  17.  ( 10 )  en  op 
den  11  Maart  1563  van  het  mifnoegen  dathetmeefte 
des  volks  hadde  over  de  autoriteit  van  Granvelle.  p.  28 

(zo)  doedt  een  fchriftelijke  vertoninge  aan  de  Gou- 
vernante ,  en  onthout  fich  uit  den  Raad  van  State. 

p.  19  (11)  wordt  na  Doornik  gefondenomdeopgere- 
fene  beroerte  te  dier  plaatfeteftillenendeStad  en  het 
Kafteel  te  bewaren  ,   komt  aldaar  den  30  Augufti , 

vindt  alles  in  roer ,  en  doedt  met  groote  moeite  de  Ge- 
reformeerde de  wapenen  af  leggen  ,   uit  de  Kerk 

fcheiden,  en  buiten  de  Stad  prediken,  enhetKafieel 
met  proviande,  volk  en  gefchut  voorfien ;  maakt  op 

het  goedvinden  der  Gouvernante  feekere  Articulen 
van  Accoord  ;  wordt  wederom  te  Hoof  ontboden, 

en  verfraai  dat  fommige ,  het  geene  by  te  Doornik 
hadde  gedaan,  ten  quaadften  hadden  uitgelegt,  waar 

over  hy  hem  beklaagt,  en  vertrekt  van  Brufiel  na  fijn 
Huis  te  Weert ,  fonder  fich  verder  met  eenige  faken  te 

■willen  bemoejen.  b.  2^.89(63)  neemt  geweldig  qua- 
lik  dat  fijne  Handelinge  tot  Doornik  fo  qualijk  wordt 

uitgelegt.  p.  108  ̂ óTkomt  tot  Brufiel ,  doedt  rapport 

van  fijne  handelinge  tot  Doornik ,  is  niet  wel  te  vre- 
den  datmen hem  miftrouwt ;  vertrekt  van  Brufiel,  en 

fchrijft  alle  fijne  handelingen  over  aan  den  Coning  van 

Spanjen.  p.111  (78)  fchrijft  ook  aan  fijn  Broeder  
in 

Spanjen  zijnde,  en  beklaagt  fich  ten  hoogften.  p.  
112 

(79)  wordt  niet  gevergt  om  den  nieuwen  Eed  
te  doen 

by  de  Gouvernante  voorgeftelten  waarom,  b.  3.  p.147 
(104)  is  Admiraal  ter  Zee.  b.  4.  p.  179(^7)  heet  den 

Hertog  van  Alba  welkom,  en  wordt  verfoeht  
tot 

Bruflei  te  komen,  alfo  den  Hertog  Brieven  
van  den 

Koning  aan  hem  hadde.  p.  182(129)  komtte  
Brufiel; 

wordt  van  den  Hertog  van  Alba  met  groot  
Samblant 

onthaalt  om  hem  geen  achterdocht  te  geven;  
en  ont- 

fangt  van  hem  twee  Brieven  des  Konmgs.  p.  1 84  ( 1 3 1 ) 

komende  uit  den  Raad  ,   wordt  nergens  
minder  op 

denkende,  door  laft  van  Alba  gevangen  
genomen. 

p.i8<  (13O  wordt  van  Brufiel  na  het  
Kafteel  van 

Gentgevoert.  p.  188(1,4)  
in  de  gevangenifie onder- 

vraagt, en  niet  teeenttaande  fijne  proteftatie,  gedwon- 

v.nT.        &«f  ̂dwld^ingc,  antwoord  op  de!, van iluk  tot  ftuk.  p.  ,o<  (, , 9)  WOrdt  van Gent'na  £J iel  vervoert,  veroordeel:  en  den  5  Juny  .,68onthalft. 
p.  i,8(i7oen  171)  l)J..geboorte)afkumfi,levcn)c../. 
P- 241 ^171) 

Philip  Grave  van  Buren  en  naderhant  Prince  van  Oran.cn Wordt  door  A  lba  te  Loven  var,  de  Academie  «haalt  eï 

mnpan  Spanje,,  ...  vryheidgelielt .  en  komt  met  Al- 

denranCtCrbnd-  b-^P'M.(.xx)  antwoordop oen  firiet  der  Staten  aan  hem  ven 
komt  in  Nederland,  b.  3|.p.  1 fter  de  Gravmne  van  H 

d'Alba  te 

4    p.  238 

■x.  p.238 

ont- 

p.  15  4 

komt  by  lij: 

-  p.  146  (65) 

Uranjen  en  wordt  aldaar  gebuldigt  p.5J9 
Philip    d'Ael  It   door   laft  'van    I Brufiel   onthalft   den    1.  Juny   1568.     b. 

K>9) 

Philip  Trifi  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruf- 
iel onthoofr  den  1  Juny  1568.  b.4.  p.  1,8  (169) 

1  hilip  van  Wingelen  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba te  Brufiel  ontiioofc  den   i   Juny  1  «63.    b 

(,69) 

Phuip  Marbals  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba halft.  b.  4-p.  256(183) 

Phihp  van  Marnix  wordt  van  den  Prince  van  Oranjen  ge- 
fonden  in  de  vergadéringe  van  de  Staten  van  Holland 
vergadert  tot  Dordrecht.  b»6.p.  386  (181)  cnwathy 
aldaar  voorfielt.  ibid.  verbindt  fich  wegens  den  Pi 
van  Oranjen  aan  de  Staten  van  Holland  niet  eede  dat 
die  niets  zal  doen  (onder  advijs  enconfent  van  de  Sta- 

ten van  Holland,  p.  388(283)  fielt  wegens  den  Prince 
van  Oranje  in  de  vergadéringe  der  Staten  van  Holland 
voorde  vryheid  van  de  Religie.  p-}89(i83)komtmec 
conimilfie  van  den  Prince  van  Oranjen  tot  Haarlcn 
enverfetde  Wet.  p.  422(309)  wordtgevangenvande 
Spanjaarden,  p-47*  (34^)  wederom  ontfiapen.  b. -. 
p. 482(7)  komt  by  den  Prince  van  Oranjen  daar  hy 
wel  ontfangen  wordt.  ibid.  krijgt  door  bevel  var 

Groot  Commandeur  laft  om  fe  i'ch  rijven  aan  den  Prin- ce van  Oranjen ,  om  middelen  te  vinden  tot  Vreede. 

p.  5  3  2  (41 )  en  wordt  weder  in  die  handelinge  gebruikt, 
p.  543  (43)  wordt  gecommitteert  tot  de  Vredehande- 

linge te  Breda,  b  8.  p.  597(88)  en  tot  deGentfe  b.  9. 
p.  7 1 9  ( « 74)  en  door  de  Prince  van  Oranjen  en  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  na  Engeland  gefonden,  om 
de  Souverainiteit  aan  de  Coninginne  op  te  dragen, 
p.  66 1  ( 1 3  2)  en  door  de  Staten  Generaal  na  GrOeniageu 
om  de  onluften  tufichen  de  Stad  en  Omlaixlen  by  te  leg- 

gen, b.  12.  p.  91 1(3  15)  fijne verrichtirge aldaar,  p  91  j 
en  961....  (315  en  31)  wordt  door  de  Staten  opden 
Rijks-dagteWormsgegefonden.  p.  951(26)  koi 
Worms  en  doedt  een  Oratie  voor  de  Rijks- \  erga- 
deringe.    p.  95  3    (17)  fchrijft  aan  defelve,    en  be- 

richt haar  van  veele  faken.  ibid.  endoor  den  Prince  Tan 

Oranjen  aan  de  Staten  der  Geünieerde  Provintien, 
om  haar  te  induceren  tot  een  korte  en  finale  refo- 
lutie,  om  door  defelve  uit  veele  fwarighedeiï  re  ge- 

raken,  b.  14.  p.  118  (iS<)  fielt  ten  dien  eir.de 
defelve  eenige  Ai  ticulen  voor.  ibid.  en  om  het  ontfet 
van  Groeningen  te  verhinderen,  b.  15.  p.  i^(ii3)en 
door  de  Staten  Generaal  aan  Anjou  om  hem  de  La 
opfekereconditien  op  te  dragen.  p.  n?  irijfc 
uit  Engeland  met  verfekeiir  de  genegentheid 
van  Anjou  tot  de  Nederlanden,  b.  1  7.  p.  195  [») 

geit  te  refideren  bydenHartog  van  Anjou  en  waar- 
om, b.  18.  p.  369(9)  beeft  een  aamlag  op  Lier,  die 

mifiukt.  p-4~7  f37)  wordt  gewaaifchouwt  van  den 
toeleg  van  Parma  op  Antwerpen,  b.  19.  p.466 
verhaalt  aan  de  Wethouders  het  geere  hem  wasaan- 

gedient.  p.  467(13)  dringt  hart  op  het  doorfieken  van 
den  Blaeuwgaren-Dijk.  ibid.   behchtigt  de  plaats  en 

doedt  rap  pol  t.  ibid.  doedt  een  vooi  dag  om  een  Vhans 

temaken  op  de  K ruis-dijk  en  den  Couwenfiijnlên-dijk 
door  te  fieken,  maar  beeft  geen  voortga-  g    p.  50  3  ( 36} 

fendt verfcheidenmaal  na  Hollanden  7eelandomal- 

fiftentie.  p.  $07(4») fchrijft aan  die  van  Zeeland,  p 

fielt  fich  heftig  tegens  het  accorderen  met  ParmJ. 

b.  zo.  p.600  (36)  brengt  te  weeg  datmen  tot  Am wer- 
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geneen  nader  onderfoek  van  het  Koorn  zoude  doen. 

b.  20.  p.6or  (37)  moet  beloven  datmen  Parma  fal  on- 
dertaften  van  een  generaal  verdrach.  p.  60 1  (37) 
fchrijft  ten  dien  einde  aan  Parma.  p.  601(38)  doedc 
fchrijven  door  van  Damme,  en  prefenteert  om  félve  by 
Parma  te  trekken,  p.603  (38)  trekt  na  Parma  om 

van  Verdrag  te  fpreken.  p.  605  (40)  wordt  in  hetby- 
fonder  van  Parma  gehoort ,  welktegens  hem  een  gro- 

te opfpraak  verwekt,  ibid.  wordt  geweldig  befchul- 
digt  en  waar  over.  p.  608  (42)  fchrijft  dathetAcoord 

met  Parma  gemaakt  was.  p.  6  10  (43)  fchrijft  verfchei- 
dene  Brieven  aan  verfcheidene  Staten  en  Perfonen. 

p.  614...  (46.-..)  komt  fonder  pafpoort  in  Zeeland, 

p.  619(50)  fchrijft  aan  den  Heer  van  der  Mijle.  b.  2i. 

p.753  (54)  wordt  door  de  Staten  verfocht  en  gecom- 
mitteert  om  den  Bijbel  uit  het  Hebreeus  in  de  Ne- 
derduitfe  Tale  te  tranflateren.  b.  3 1.  p  874  (74)  ont- 

cijfert den  geintercipieerden  Brief  van  Jan  Baptifta 
Taffis  aan  de  Staten  des  Conings  tot  Bruflel.  b.  32. 
p.  123  (98)  fterft.  b.  35.  p.  510(68) 

Philips  van  der  Aa ,  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen 

na  het  Noorder-Quartier  gefonden  om  de  Steden  te 

doen  fortificeren.  b.  6.  p.  444  (326)  verfekert  Bom- 
mel, b.  13.  p.75  (i2o) 

Philip  Dirkfz  is  de  eerfte  in  de  Boshuifen  Schanfe  en  ont- 
fangt  daar  voor  de  gefielde  praemie.     b.  7.  p.  532 
(42) 

Philips  de  Alderoy  wordt  door  den  Keifer  gefonden  om 
Vreede  te  maken  tuffchen  Don  Jan  en  de  Staten,  b.  10. 

p.  770(211) 
Philips  de  Derde  wordt  geboren,  b.  12.  p.  951  (25)  in 

Spanjen  by  het  leven  van  fijn  Vader  gehuldigt.  b.  19. 

p.  507  (40)  conformeert  fichmet  de  Credentie  door 
fijn  Vader  aan  Albertus  gegeven ,  en  fchrijft  daar  over 
aan  de  Staten  van  Braband.  b.  34.  p.  405  (81)  appro- 

beert  het  tranfportder  Nederlanden  op  fijn  Sufter  Ifa- 

bella.  p.  464  (34)  fchrijft  met  eigener  hand  aan  Alber- 
tus wegens  de  dood  van  fijn  Vader  Philip  de  Tweede. 

b.  35.  p.  470  (39)  trouwt  met  Margareta  van Ooften- 

rijk.  p-47i'  doedtde  Schepen  en  goederen  der  Ne- 
derlanders arrefteren  en  de  Schippers  en  Bootfgefellen 

opdeGaleyefetten.  b.  36.  p.  527(9)  klaagt  aan  den 

Coning  van  Vrankrijk  en  waar  over.  p.  586  (59)  her- 
fteltdie  van  Arragon  in  alle  hare  Privilegiën,  p.  591 

(63)  foektde  Nederlanders  allen  handel  te  benemen, 
b.  37.  p.  658  (46) 

Philip  Mornay  wordt  met  inftru&ie  door  de  Staten  Ge- 
neraal gefonden  op  den  Rijxdag  te  Augsburg.  b.  17. 

p.  324(24) 

Philip  Rattaller  wordt  door  de  Wethouders  van  Uitrecht 

na  Engeland  gefonden  met  een  inftru&ie  over  de  caf- 
fatie  en  herftellinge  van  het  Eerfte  Lid  der  Staten  van 

Uitrecht,  b.  22.  p.  860  (6)  komt  in  Engeland, ftelt  fij- 
ne Commiffie  in  het  werk,  en  voltrekt  defelve  na  fijn 

begeren,  p.866  (11) 

Philip  van  Naflau  wordt  door  de  Staten  van  Holland  ge- 
maakt tot  Gouverneur  van  Gorcom.  b.  22.  p  893  (29) 

doedt  Eed  aan  Maurits.  b.  22.  p.906  (38)  wordt 
Gouverneur  van  Nimmegen.  b.  28  p- 577  (39)  en 

met  eenige  Vaandelen  gefonden  tot  alfiftentie  van 
Henric  de  Vierde,  b.  29.  p.  604(3)  doedt  een  tocht 

in  Lutfenburg ,  heeft  een  aanllag  op  S.  Vijt,  die  mis- 
lukt, fchrijft  aan  Oldenbarnevelt.  b.  30.  p.  678  (7) 

komt  wederom,  ibid.  heefteen  vergeeffen  aanflag  op 

Limburg,  b.  30.  p.  757  f64)  loopt  met  een  dronken 
hooft  op  de  brefle  van  het  ravelijn  voor  Groeningen  en 
komt  daar  door  in  groot  gevaar,  b.  31.  p.831  (41) 
maakt  fich  meeftervan  een  gefprongen  ravelijn,  ibid. 
heeft  een  aanflag  op  Roermonde,  maar  tevergeefs, 
p.  844(^2)  toont  fich  feer  genegen  tot  de  tocht  na 

Vrankrijk.  p. 847  (54)  vertrekt,  ftelt  fich  in  flachor- 
dre,  marcheert  voort  en  komt  by  den  Hertog  van 

Boullon.  ibid.  helpt  veele  Steden  in  Lutfemburg  inne- 
men. b-22.p.5  ( 1 )  valt  in  een  embufcade  der  Spaanfe,en 

is  in  groot  gevaar,  p.  8  (4)  komt  wederom  t'huis.  p.  28 
(21)  krijgt  commiffie  om  de  wachten  van  denvyand 
van  haar  Leger  af  te  fnijden ,  trekt  op ,  raakt  handge- 

meen, wordt  geflagen ,  gequetft ,  gevangen^  en  fterft 
van  fijn  quetfure.  p.  43....  (33-—) 

Philip  van  Egmond  gefonden  tot  affiftentie  van  de  tu 
geurs,  gebruikt  een  feer  onvoorfichtige  en  hoogmoe- 

dige taal.  b.  27.  p.  519  (20)  fie  Egmond. 
Philip  Grave  van  Hanau  fterft.  b.  27.  p.  519  (26) 
Philip  Grave  van  Hanau  trouwt  met  Charlotte  van Bourbon,  b.  33.  p.  240(65) 

PhilippaChriftina,  Princefiè  van  Efpinoy  ,  draagt  haaf 
manlijk  inde  verdedinge  van  Doornik,  b.  16.  p-287 

(43) Philippine  wordt  overgegeven  aan  fijn  Excellentie  Mau- rits. b.  37- p.  649  (38) 

Philippeville  door  Don  Jan  belegert ,  en  met  accoort 
overgegeven,  b.  12.  p.  95 1  (25) 

Piere  de  Worchum  tekent  eerft  de  Unietegens  de  Span- 
jaarden en  der  felver  aanhangers,  b.  10.  p.  J69 

(210) 

Piere  Difpinjak  protefteert  tegens  de  Oratie  van  den  Bif- 
fchop  var  Bourges ,  rechtvaardigt  de  fake  der  Ligeurs. 
b.  30.  p.  688  (15)  vervloekt  de  Ketters  ,  en  wil  de 
Roomie  Religie  in  Vrankrijk  verfekert  hebben,  p.  689 
(iO 

Piere  de  Barrière  voornemens  zijnde  om  Henric  de  Vier- 
de om  te  brengen ,  wordt  gevangen ,  komt  tot  be- 

kentenifle,  en  wordt  om  hals  gebracht,  b.  30.  p.  700 
(28) 

Piere  du  Four  voorgenomen  hebbende  fijn  Excellentie 
Maurits  om  te  brengen  ,  wordt  te  Bergen  opSoom 
gevangen  en  geexecuteert.  b.  31.  p.  882(81) 

Piet  El  wordt  door  Pieter  Nanningfz  befchuldigt  als  me- 
deplichtig aan  het  verraad  in  Noord-  Holland ,  en  daar 

over  by  de  kop  gevat.  b.  8.  p.  629(210)   wil  niet  üic 
kracht  van  de  pacificatie  ontflagen  zijn ,  maar  verfoekt 

, recht,  p.  637(115)  wordt  door  het  Hof  van  Holland 
y  handtaftinge ontflagen,  ftelt  fich  ter  purge,  en  le- 

ze! t  Requeft  over  aan  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 
*•  land.  p.  638,  639.  ( 1 16,  1 17) 
Pieter  Titelman  gefubdelegeerdelnquifiteur.  b.  i.p.14 

(10)  eerfte  Inquifiteur  in  Vlaanderen,  b.  1.  p.40 
(28) 

Pieter  Ernft  Grave  van  Manfveld  is  Gouverneur  over 

Lutfenburg.  b.i.p.  22(16)  doedt  den  nieuwen  Eed 

by  de  Gouvernante  voorgeftelt.'b. 3.  p.  147  (109)  komt binnen  Antwerpen  met  Guarnifoen.  p.  167(118)  ge- 
waarfchouwt  zijnde  en  bevreeft  door  het  gevangen 
neemen  van  Egmond  en  Hoorn ,  vertrekt  met  haaft  uit 
Bruflel.  b.  4.  p.  185(131)  komtby  de gemuitineerde 
Spanjaarden  tot  Herentals  en  biedt  haar  Pardon  en  geld 
aan,  maar  tevergeefs,  b.  9/p.  692(155)  belegert  en 
wint  Eindhoven,  b.  18.  p.  366  (7)  en  Dienft  ibid.  vero- 

vert Wefterlo.  ibid.  valt  in  de  Bommeler  Waart.  b.  20. 

p.  666  (87)  belegert  Wachtendonk  en  windt  het.b.  35. 
p.  343  ( 24)  wordt  na  de  dood  van  Parma  Gouverneur 
der  Nederlanden  by  provifie.  b.  29.  p.  662  (45)  breekt 
by  PlaccaatdeQuartieren  en  Sauvegarden.  b.^o.p.6y6 
(6)  trekt  op  om  Geertruidenberg  te  ortfetten*  p-695 
(19) -breekt  weder  op  en  vertrekt,  p.  697  (20)  komt 
voor  Creveceur.  p  698(21)  fchermutielt  met  het  Le- 

ger van  Maurits ,  breekt  op,  victualieert'sHertogen- bofchenfend  volk  na  Vriefland.  p.699  (21) 
Pieter  Pieterflen  Schout  van  Amfterdam,  komt  met  groot 

rumoer  in  de  Kerk ,  en  meent  het  breeken  der  Beelden 
te  beletten,  maar  wordt  door  het  volk  ter  Kerke  uit  - 
gejaagt.  b.  z.  p.  91  (64)  doedtde  Beeldeftormers  uit 
het  Kathuifers  Kloofter  vertrekken ,  neemt  vier  der 

felver  gevangen,  maar  moet  defelve  weder  latenlo- 

pen.  p.  103  (73)  belet  het  accoord  van  die  van"  Am- fterdam met  den  Prince  van  Oranjen.  b.  iep. 7  59  (103) 
isoorfaakdathaar  die  Stad  niet  voegt  met  den  Prince 
vanOranjen.  b.  11.  p.  874(287) 

Pieter  d' Andelot  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruf- 
felonthooftden  1.  Juny  1568-  b.  4.  p.  238  (169) 

Pieter  d'Aelts  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  te  Bruf- 
felonthalftden  1  Juny  1568.  b.  4.  p  ̂ 38  (169) 

Pieter  van  Eemskerk  ,  Griffier  van  het  Hof  van  Vriefland 
doedt  met  confent  van  den  Hove  onderrichtinge  aan 

Duc  d'Alba  op  wat  wijfede  Staten  van  Vriefland  ver- 
gaderen, b.  5.  p.  266(191) 

Pieter  Ripperda  biedt  fijne  hulpe  aan  den  Prince  van 
Oranjen  door  Sonoy.  b.  5.  p.  3 1 1  (124) Pieter 



van  Pcrfonc 

Pieter  Adriaanfz.  van  der  Werve  heeft  commifiie  om  geld 
te  collecteren  tot  hulpe  van  den  Princervan  Oranjen 
b.  5,  p >.w{z%$) Pieter  Afca ,  Leekebroer  door  ordre  van  Lumei  binnen 
den  Briel  opgehangen,  b.  6.p.  367(166) 

Pieter  Kies  heeft  commiüie  om  de  Stad  Haarlem  aan  de 
fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  te  brengen,  b.6  d  272 

(270)  
P'37 

Pieter  Heinfz  wordt  tot  Enkhuifen  Kapitein  gemaakt 
om  de  Burgers  in  vrede  te  houden,  b.  6.  p.  372  (270) 
en  Burgermeefter ,  doed  Eed  om  de  Stad  en  Prince  van 
Oranjen  getrouw  te  zijn.  b.  6.  p.  374  (272) 

Pieter  Buiskens  krijgt  Commiflievan  den  Prince  van  0- 
ranjen  om  Enkhuifen  en  de  Scheepen  van  den  Hertog 
van  Alba  in  te  neernen ,  openbaart  fijne  commillie  aan 
de  Burgerye ,  en  doedt  groote  belofte  van  ontfet  Je- 

gens den  Hertog  van  Alba ,  gaat  buiten  na  Paulus  van 
Loo ,  vraagt  wat  hy  daar  met  de  Soldaten  te  doen  had- 
de  ,  met  bedreiginge  dat  hy  hem,  ingevalle  hy  riet  met 
gemoede  vertrekt,  fulks  zal  doen  doen.  b. 6.  p.  372 
(2.70)  fielt  fich  tegens  het  aannemen  van  een  Vaandel 
Burgers  tot  Enkhuifen  ,  en  raakt  daar  over  in  groote 
moeiten  metBurgermeefteren.  p.  373(171)  laat  fich 
volgens  affpraak  met  de  Burgeren  als  Overfte  vinden 

op 't  Noord  Spoy.  b-6.  p.  374(17»)  neemt  op  fijne com  mi  file  3  50  Soldaten  aan  uit  de  Burgerye  van  Enk- 
huifen. (171)  -wordt  Burgermeefier  tot  Enkhuifen, 

doedt  Eed  om  de  Stad  en  Prince  van  Oranjen  getrouw 
te  zijn.  ibid.  hulpe  gekregen  hebbende  van  deVrybui- 
ters ,  dankt  de  3  5  o  Soldaten  die  hy  aangenomen  hadde 
wederom  af.  ibid. 

Pieter  Cornelifz  Burgermeefter  tot  Enkhuifen  ontijdige 
fórsheid,  wordt dapperlijk  beantwoord,  en  hyin  fijn 
voornemen  om  een  Oorlogs  Boot  uit  te  brengen ,  door 
weinig  perfonen  verhindert,  b.  6.  p.  3  7  3  ( 17 1 ) 

Pieter  van  Fritem  Raad  in  het  Hof  van  Vriefiand ,  trekt 
met  Billy  na  Sneek,  om  ware  het  mogelijk  het  fel ve 
voorden  Hartog  van  Alba  te  verfekeren ,  maar  doedt 
niet  op ,  en  heeft  groote  moeite  om  daar  wederom  uit 
te  geraken,  b.  6.  p.  382.  (278) 

Pieter  van  de  Meeren  word  geftelt  tot  Raads-Heer  in  het 
nieuwe  opgerechte  Hof  van  Holland,  b.6.  p-4r4  (301) 
trekt  eenige  poindten  uit  de  papieren  van  Paret  en 
maakt  een  deductie  over  de  felve.  b.  1 1  p.  7  5  5  ( 5  5 ) 

Pieter  Janfz  Raat  wordt  gefchoten  op  het  Blokhuisby 
de  Kruispoort  tot  Haarlem  en  fterft.  b.  6.  p-423 
(310) 

Pieter  de  Rijke  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen  ge- 
fonden  na  het  Noorder  -  Quartier  wegens  den  twift 
tulTchen  Sonoy  en  de  Noord- Hollandfe  Steden,  en  wat 
hy  aldaar  verricht  heeft.  b.  6.  p.  4  3  8  ( 3  2 1 )  wordt  ge- 
committeert  tot  de  Gentfe  Vredehandelir.ge.  b  9  p.719 
(174)  door  den  Prince  van  Oranjen  na  Uitrecht 

gefonden ,  om  de  gerefene  beroerte  aldaar  by  te  leg- 
gen, b.  18.  p.  589(2$)  fterft.  b  2.3. p.  179(15) 

Pieter  Govertfz  gefloten  buiten  het  Pardon,  wordt  bin- 
nen Haarlem  omgebracht,  b.  6.  p.  443  ( j  25) 

Pieter  Wafteel  wordt  Raad  neffens  den  Prince  van  Oran- 

jen om  op  alle  voorvallende  faken  te difponeren.  b.  6. 
p.  4 5 o. (  3  30) 

Pieter  Bak  entert  het  Schip  van  BoiTu  en  helpt  het  felve 
veroveren,  b.  6.  p.  456 (3 35)  ̂ 

Pieter  Tórqaeaü  krijgt  commifiie  van  den  Prince  van  O- 
ranjen  om  .den  Wfïagop  het  Kaficel  van  Antwerpen 
te  helpen  beleiden.  b.  7.  p-  483  (8) 

Pieter  Jan  Teen  wen  heeft  een  aanftagom  terGoude  te 

brengen  onder  den  Coning.  b.  7.  p.  484  (8^  wordt  daar 

overgevangen en onthooft.  p.  4H7  (10) 

Pieter  van  Don  wordt  Ritmeefter  over  de  Ruiteren  bin- 
nen Leiden,  b.  7-  P-  S°7  (m)  , 

Pieter  Jacobfz  de  Vries  een  van  de  gevangene  vagabon- 

den  in  het  Noorder-Quartier  wordt  fcherpeüjk  onder- 

vraagt, wat  by  bekent  en  wie  hy  bedraagt.  b.S.  p.624 

Pieter  Cornelifz  wordt  door  de  gevangene  vagabonder. 

bedragen,  b.  8.  p.  625  (107) 

Pieter  Nanningfz  wordt  befchuldigt,  gevangen ,  argn  jle- 

lijk  gepijnigt,  komt  tot  bekentenifle,  en  wie  hy  b
e- 

draagt, b.  8.  p.  6*9  ( 1 19)  wil  uit  kracht  van  de  paciii- 

n  en  Saken. 

catie niet  ontfiagen zijn,  maar  veifoekr  recht.   I 
(115)  wordcdoorbetHofvanHolUndby  handtaihr ge  ontfiagen  en  ftch  fich  ter  pwge.  oZjiïS)] £ vert  Requeft  over  aan  de  Staten  van  Holland  en  Zee- 

land. p-6j9(ii7)  
£JeK 

P,fit,ed7!h,rVC'e  ̂ °rdt  d0or  <1c  Statcr  ;1  "«1  dc ijclcccconingsgecomnnttecrt  lOtdcGentfc handeling,  b.  9.  p.  7U/174) 
I  ieter  V\  illemfecorrcfpondeeit  met  Sonoy  om  Arufler dam  in  te  nemen,  b.  8.  p.  6jf  ( 1 28) 
Pieter  d'Avila  doedt  een  uitval  uit  Vredenburg  in  de 

ibid     b-IO'p-779(i,50  maar  word  dapper  gehav- 
Pieter  Ruifch  wordt  door  de  Burgeren  van  l  .er- 

locht  om  voor  haar  het  woord  te  doen  byliollu    b  1 
_p.  780(117) 

Pieter  Panis  tot  Mechclenom  de  Religie  gevanpen  word onthalft.  b.  10.  p.  823(247) 

Pieter  Willemfe  houdt  onder  dekfe!  van  kooprnanfehap 
correfpondentietotAinlierdam.  b.  n.p.o  6  f710) 

Pieter  Lupus  trekt  de  fake  der  Politie  tot  Mechelcn  ge- 
heel aan  iich,  en  brengt  te  weeg  dat  die  Stad  met  Par- 

ma  accordeert,  b.  13.  p.  80  (113)  blijft  doodt    b  14 p- 175 (192) 

Pieter  CorneliiTe  wil  tot  Leiden  met  fijn  Collega  Cafpar Coolhaas  niet  dienen  ,  waar  uit  groote  moeite  ontllaat. 
b.  14.  p.  143  (169)  wordt  van  fijn  dienft  afgefet.  p.  144 
(i/o)  en  wederom  gerefiitueert.  p.  145  (170) 

Pieter  van  Berenfiein  blijft  in  den  flag  by  Noorthoorn. b.  16. p. 285  (41) 

Pieter  Gentil  is  voornemens  om  dePrincefie  vanChimay 
te  vergeven,  maar  mifiukt.  b.  1 8.  p.  4 12  (48) 

Pieter  Dominike  voorname  oorfaak  dat  Chimay  Gouver- 
neur van  Brugge  wordt.  b.  18.  p.  406  ( 36 ) 

Pieter  Bakker  blijft  in  het  befpringen  van  de  Schepen  van Parma.  b.  19.  p.  501  (36) 

Pieter  Damart  wordt  gefchoten  te  Sluis  en  feer  beklaagt, b.  23. p.  9(6) 

Pieter  Boom  Burgermeefter  van  Amfterdam  breekt  het 
defiein  van  Lycefier ,  en  doedt  Harraen  Betfe  Roden- 

burg van  Lycefter  vertrekken,  b.  23. p. 6}  (42) 
Pieter  van  der  Does  neemt  het  Galjoen  van  Diego  I 

montel.  b.  25.  p.  325  (io)  wordt  gequetfi  voor  Au- 
werdeiiijl.  b.  3 1 .  p.  807  (25)  wordt  Overfte  Mn  I 
Gefchutende  Artillery.  b.  32.  p.  153(124)  en  in  het 
Leger  by  Hulfi  aan  lijn  Excellentie  met  geld  gefoedcfl. 

b.  3  3.  p.  215  (41)  neemt  affcheid  van 
om  als  Admiraal  met  de  Vloot  tegens  Spanjea  uJCj 

ruft,  je  vertrekken,    b.  36.  p.  5  5.4    m)  loopt  in  '/. 
p.  5Ó5  (41)  fijne  verrichtiiige  ...  fterft.  ibid, Pieter  van  Moucheron  wordt  door  de  Staten  1 

gefonden  om  de  Gcfanten  te  allilteren  111  de  dingen  ia- 
kendedeTralijkeen  Negotie,  b.  -J>.  p.  ̂ jN   -  1 

Pieter  Moyalen  wordt  in  het  Leger  by  Hulfi  aan  i,j..  !">:- cellentie  met  geld  gefonden.  b.  3  3.p-  11  >  ̂ 1) 
Pieter  Harinkman  wordt  in  den  U.wj,  01  thalil  om  den 

aanfiagdie  hy  hadde  vanTertolen  in  handen  der  vvan- den  te  leveren,  b.  34  p.  337  61J 

Pieter  Hogerbeetsfiei ft.  b.  36  p.  58.1  [57J 

Pilaar  opgerecht  op  de  plaats  van  het  algebioken  1 

vandenGrave  vanCuilenborg  door  lall  van  den  Hei  - 

tog  van  Alba,  wordt  naderhand  door  het  volk  aan 

ftukkengeilagen.  b.  4.  p.  2.1  S  ,  I  -  ■ I 
Piron heefteen  vergeeffenaanilagop  Huift,  b.  5  \.  p. 

(65) 

Placcaat  van  Lycefter  verbiedende  den  l  vin  lijt- 

tochtnadevyander.  b.  21.  p.  703  ('  ")  wordt  ce;     - 
finsgematigt.  p.  -05  (19) 

Placcaten  (dè  bloedige)  en  uitvoering  der  felve  kon- 

nenden  yver  voordeGods-dienft  met  lliemmen.  b.  1
 

Pi  al  de'  Vierde  wordt  Paus  en  beveiligt  de  Rulle  van  fijn 

Voorfiiat  Paulus  de  Vierde,  b.  l.-p.  18.(13) 

Piusde  Vijfde  doet  de  Coninginne  van  Ei  geland  l bethinden  Ban.  b.  5- P  ̂ '    '-91 

een  goud  S  waard  en  gouden  Hoet.  p  '  •>-*ƒ  "<=*'• b.  6.p.  371(169)    '  r 

Plondeii'nce  van  Haarlem  wordt  voor  een  groote  Ie 

me  gejds afgekocht,  b.  6.  p.  441  v  3  ̂  ? ' 



BLADWYSER 
\ 

Pol  wijier  flaat  ds  handelinge  met  de  Staten  af.  b.i  o.p.8i  3 
(MO 

Pol  (Kapitein)  Wordt  gevangen  en  befchuldigt  van  wan- 
devoir.  b- 23.  p.  5  (4) 

Poi&iers  houdt  den  Coning  buiten  en  kieft  de  fi jde  van 
deLigeurs.  b.  16.  p.  463  (45) 

Pojet  neemt  met  een  aardigheid  Geertruidenberg  in  voor 
den  Prince  van  Öranjen.  b.  6^-457(336) 

Pompejus  Ufkens  biedt  fijn  hulp  aan  denPrince  van  O- 
ranjen  door  Sönoy.  b.  5 .  p.3 1 1  ( 114)  hebbende  een  aan- 
flag  op  Vliilinge,en  nu  vaardig  zijnde,  wordt  door 
den  Droft  van  Embden  daar  in  verhindert,  p.  3 16  ( 2.27 ) 
wordt  te  Groeningen  gequetft.  b.  10.  p.  751  (198)  is 
een  treffelijk  Patriot,  en  ontdekt  aan  de  Geünieerde 
Staten  en  Prince  van  Öranjen  den  handel  van  Rennen- 
burg.  b.  14.  p.  167  (186)  wordt  door  den  Prince  van 

Öranjen  na  Rennenburg  gefonden  om  hem  te  induce- 
ren tot  Campen  by  den  Prince  te  komen.  ibid.  trekt 

uit  Groeningen  en  waarfchouwt  veele  voor  Rennen- 
burg. p.  168  (186)  blijft  in  de  flag  by  Hardenberg. 

b.  ij.p.207(zi5) 

Pomponins  Bellievre  gemachtigde  van  Henric  de  Vierde 
op  de  Vredehandelinge  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk. 
b.  35. p. 445(18)  fijne verrichtinge....  fie Bellievre. 

Pontoife  door  Villeroi  overgegeven  aan  Henric  de  Vier- 
de, b.  31.  p.  800  (19) 

Pontus  de  la  Garde  wordt  van  den  Coning  vanSweden 
gefonden  aan  den  Grave  van  Embden ,  en  waar  over. 
b.  6.  p.  3  5  7  ( 15  9)  deflelfs  komfte  is  feer  fufpedt  by  die 
van  de  Religie,  ibid. 

Pontus  de  Noyelles  neemt  aan  het  Kafteelvan  Antwer- 
pen aan  de  fijde  der  Staten  te  brengen,  begeeft  hem  met 

fijn  Vaandel  in  wapenen,  verklaart  fich  voor  de  Staten , 
en  verfekert  het  Kafteel.  b.  11.  p.  85  ƒ  (171)  Gouver- 

neur binnen  Mechelen.  b.  n.p.  76  (110)  flaat  in  de 
wind  de  goede  waarfchouwinge  van  de  Heer  van  Fro- 

mont,  en  antwoord  op'deflelfs  Brief.  p.  8  2  ( 1 25)  wordt 
uit  Mechelen  gejaagt ,  en  over  al  met  de  nek  aangefien. 

p.  84(126) 
Poorter  van  Leiden  mach  door  niemand  als  door  Schepe- 

nen van  Leiden  gevonnift  worden,  b.  f.  p.  267  (192) 
aan  goed  niet  meer  verbeuren  dan  feftig  ponden  van 

40  groten  't  pond.  ibid.  en  niet  ter  dood  gewefen  wor- 
den dan  na  fijn  eigen  confeffie  buiten  pijn  en  banden, 
ibid.  x, 

Popke  Roorda  wordt  door  de  Staten  Van  Vriefiand  na 
Over-Y  fiel  gefonden  om  met  de  Staten  aldaar  te  hande- 

len tot  verfekértheid  van  den  Lande ,  komt  te  Swol 
en  doedt  fijne  propofitie.  b.  14.  p.  166(185) 

Popke  Everardi  wordt  door  die  van  Groeningen  gecom- 
mitteert  om  met  fijn  Excellentie  Maurits  van  de  over- 
gevinge  te  handelen,  b.  31.^.832(43) 

Popke  Rooda  begint  binnen  Huift  van  appoin&ement 
tefpreken.  b.  33.  p.  220(45)  maakt  het  volk  flaauher- 
tig  en  dringt  fterk  om  te  accorderen,  p.  223  (47) 

Portugaal  vermeeftert  voor  den  Coning  van  Spanjen  door 
Ducd'Alba.  b.  14.  p.  178(194) 

Poftella  meefte  roervink  in  de  twiften  in  Vriefiand,  is 
oorfaakvanhet  fchrijven  van  Lycefler  aan  die  van  O- 

ftergo,  enz.  b.  23'.  p.  44(19)-'  is  een  befpotter  van  de 
Religie  en  van  een  ergerlijk  leven.  ibid.   fchrijft  aan 
den  Prefident  van  Vriefiand.   p.  45(30)  en  fend  aan 
hem  copye  van  den  Brief  van  de  Coninginne  van  En- 

geland aan  de  Staten  van  Vriefiand.  ibid. 
Éotlis  weigert  het  commando  binnen  Schenkenfchansab- 

folut  aan  te  nemen,  b  26.  p.  461  (43 )  ftilt  de  Hoofden 
der  Soldaten,  p.  462  (44)  vertrekt  uit  de  Schanfe.  p.462 
(44)  vi&ualieert  Rhijnberk  met  geweld  en  flaat  de 
Spaanfe.  p.  480(56) 

Pottelsberge  foekt  meer  volks  binnen  Cortrijk  te  brengen, 
fchrijft  daar  over  aan  die  van  Vlaanderen,  b.  14.  p.175 ('90 

Potwalvis  
(trant  tuflchen    Katwijk   ert  Schevelingen. 

b.  ?5"P-  45?  (11) 
Prefentatie  door  de  Gedeputeerde  der  Staten  aan  Sónoy 

gedaan,  b.  24.  p.  228  (58) 
Pretenfien  van  de  Gravinne  van  Meurs  op  het  Sticht  Ceu- 

len.  b.  29.  p.  660(44) 
Praets  Secretaris  van  den  Bloed  -  Raad  levert  aan  den 

Grave  van  Hoorn  Copye  over  van  dé  Articulen  fijner 
befchuldinge.  b.4.p.  189(1 35) 

Predicant  (Luitherfe)  binnen  Woerden  predikt  tegens  de 
Staten  en  houdt  fijn  gevoelen  fchriftelijk  ftaande.  b.16. p.  283 (40) 

Predicanten  der  Gereformeerde  beloven  in  de  Vrouwe  en 
S.Joris  Kerke  tot  Antwerpen  niet  te  zullen  prediken. 

b.  2.p.  87(61)  en  leveren  een  gefchrift  over  aan  de  Ma- 
giftraat.  ibid.  ontfchuldigen  haar  van  dé  Beeldeftorme- 
rye,  en  beloven  aan  den  Penfionaris  vVefenbeek  ,  dat 
hy  antwoord  zal  hebben  op  de  voorftellinge  aan  haar 
gedaan,  ibid.  hetmeerendeel  van  Holland  vergaderen 
binnen  Amfterdam ,  om  te  beraatfiagen  of  men  de  Pre- 
dicatien,  overmits  de  ftrengevervolginge,  zoude  op- 
fchorten  of  niet,  maar  refol  veren  van  neen,  tot  fo 

lange  als  defelveby  openbaar  Edict  zouden  wefen  ver- 
boden, b.  3.  p. 163(115)  fo  Gereformeerde  als  Luther- 

fe  vertrekken  uit  Antwerpen,  p.  166  (117)  Lutherfe 
verfoeken  ,  behalven  de  Pafpoort  aan  haar  door  de 
Wethouders  van  Antwerpen  gegeven,  ook  atteftatie 
van  den  Prince  van  Öranjen ,  die  haar  wordt  gegeven, 
b.  3.p.  166(117)  leveren  haar  gevoelen  aangaande  het 
onderfcheid  tuflchen  dePolitike  en  Kerkelijke  Rege- 
ringe  fchriftelijk  over  aan  de  Staten  van  Holland,  b.14. 

p.  1 4  3  ( 1 69)  van  de  Augsburgfè  Confellïe  binnen  Woer- 
den feggen  haren  dienft  op  en  waarom,  b.  14.  p.  147 

(171)  verfoeken  aan  Lycefter  een  Synode  te  mogen 
houden  en  verkrijgen  het.  b.  21.  p.  718  (29)   van  de 
Minnebroeders  Kerke  tot  Uitrecht  klagen  aan  ver- 
fcheidene  Clafles over  Huibrecht  Duifhuis.  b.  2 1  .p. 8 3  5 
(108)  van  Delft  antwoorden  op  de  klachte  van  die  van 
de  Minnebroeders  tot  Uitrecht  over  Huibrecht  Duif- 

huis,  b.  2i.p.  834  (rop)  van  Uitrecht  worden  altefa- 
men  gelicentieert.   b.  21.  p.  840  (113)  en  geven  een 
Credentie  Brief  aan  Modet  om  na  Engeland  te  reifen. 

b.  2  2.  p.86 1  (8)  van  Nederland  fenden  Gecommitteer- 
de aan  Lycefter  om  hem  te  verwelkomen,  b.  23. p.  23 

(16)  uit  Holland  vèrfchijnen  inde  Vergaderinge van 
de  Staten  van  Holland ,  en  leveren  een  vertoog  aan  de- 
felve  over  uit  naame  van  de  Hollandfe  Kerken,  b.  23. 
p.  72(49)  krijgen  een  kort  en  fcherp  antwoord,  p.74 
(50)  van  Holland  worden  door  Maurits  verfocht  om 
haar  advijs  te  geven  over  den  Vredehandel  met  Span- 

jen, het  geen  fy  doen.  b.  24.  p.  241  (68)  enantwoor- 
den  op  de  nader  vragen  haar  ten  dien  einde  voorge- 
ftelt.  p.  243  (69)  en  ook  die  van  Zeeland,  p.  244  (69) 
van  het  Sticht  overleggen  om  een  befendinge  na  Enge- 

land te  doen  ,  de  Coninginne  te  verfoeken  en  te  bidden 
om  in  de  Vredehandelinge  met  Spanjen  vrye  oeffenin- 
ge  van  de  Religie  te  bedingen,  vinden  goed  dat  fulks 
van  wegen  alle  de  Kerken  zoude  gefchieden ,  én  fen- 

den daar  toe  Gedeputeerden  aan  defelve ,  die  defe  be- 
fendinge meerendeel  goed  vinden,    b.  24.  p.  251  (74) 

veele  zijn  niet  wel  te  vreden  over  de  geconcipieerde 
Kerkenordeninge,  en  willen  dat  de  Predicanten  die 
daar  over  geftaan  hadden  zouden  gecenfureert  wor- 

den, b.  28.  p.  561  Qif)    van  Uitrecht  fchrijven  aan 
Oldenbarnevelt  over  de  droevige  toeftant  van  haare 

Kerke.  b.  30.  p.  739(50)  eenigé  fchrijven  aan  de  Sta- 
ten van  Holland  over  de  fake  van  Cornclis  Wiggertfz Predicant  tot  Hoorn.  b.  3  2.  p.  7  2  ( 5  5 ) 

Predicatiegefchiedte  Limburg  fonder  Beeldeftorminge. 
b.  2.  p.  89(63)  (heimelijke)  over  al  door  gantfeh  Ne- 

derland gedaan ,  waar  in  het  volk  in  de  Godfdienft  ge- 
oeffent  wierdt.  b.  i .  p.  13  (9)  houden  niet  op.  p.Ó2(43) 
komen  aan  het  licht.  b.  2.  p.  63  (44)  worden  in  het 
openbaar  gedaan,  p.  66(47)  met  de  wapenen  in  de 
hand.  p.  7  5  C5  ?)  tot  Antwerpen  noch  machtiger,  p.  80 
(56)  krijgen  grooten  toeloop,  p.  82  (58)  worden  met geweld  verftoort.  p.  163  (115) 

Predicaren  van  Antwerpen  en  den  Bofch  vluchten  met 
haare  Ornamenten  en  Brieven,  b.  1 2.  p.  930  (9) 

Predik-Heeren  tot  Uitrecht  mogen  tegens  de  Gerefor- 
meerde Predicanten  niet  prediken ,  noch  defelve  fchel- 

den.  b.  2^.91(63)  ja  mogen  niet  prediken,  maar  moe- 
ten in  hare  Cloofters  blijven,  ibid. 

La  Pree  wordt  door  de  Staten  na  Vrankrijk  gefonden  om 
Henric  de  Vierde  geluk  tewenfchenmetdeKroon.en 
de  faken  defer  landen  aan  hem  tcrecommandeien.b.26. 

P-  477 



van  Perfoncn  en  Sakcn, 

P-477  CS4)  verwittigt  den  Staten  van  den  toeftant  der 
faken  in  Vrankrijk.  b.  z8.p,  535  (j)fterft.  b.30.  p.710 
Cz9) 

Prelaten  zijn  een  Lid  van  de  Staten  van  Vriefland.  b.  5. 
p.  166  (191)  van  Braband  doen  een  prefentatie  op  het 
verfoek  van  den  Groot  Commandeur ,  mits  dat  de  Ste- 

den mede  confenteren  en  andeis  niet.  b.  7.  p.  573  (71) 
antwoorden  op  het  verfoek  van  de  Colonellen,  enz. 
wegens  de  Religions  Vrede.  b.  iz.  p. 973  (41)  van 
Vrankrijk  aandefijdedes  Conings  antwoorden  op  de 
declaratie  van  den  Hertog  van  Meyne.   b.  30.  p.  673 

Prefident  van  Holland  tot  Uitrecht  gevlucht ,  fchrijft  een 
en  andermaal  aan  de  Steden  van  Holland,  b.  9.  p.  68  z 
(148) 

Preftor  taft  de  Galeafle  van  Moncado  aan  en  verovert  de- 
felve.  b.  if  .p-  3x4(10) 

Priefters  binnen  Uitrecht  wordt  de  exercitie  van  de 

Roomfe  Godfdienft  verboden,  en  mogen  met  hare 
kleederen  niet  langs  de  ftraat  gaan.  b.i$.p.  ziz(zi8) 
in  Vrankrijk  prediken  geweldig  tegens  de  bekeringe 
van  Henric  de  Vierde,  b.  30.  p.7o6(z6) 

Prince,  Major,  doedt  een  uitval  uit  Huift  die  wel  ge- 
lukt ,  maar  wordt  gequetft.  b.  33'. p.  117(43)  komtin 

communicatie  met  fijn  Excellentie  over  de  gelegent- 
heid  van  Huift  en  den  aanflag  op  Abfdaal.   p.  izo 

Princen  van  Vrankrijk  aan  de  fijde  des  Conings,  ant- 
woorden op  de  declaratie  van  den  Hertog  van  Meyne. 

b.  30.  p.  67  3  (4) 
Prior  van  Mariengaarde  moet  door  ordre  des  Bifichops 

zijn  Habijt  en  Cappe  veranderen  en  een  weerlijk  Ca- 
nonnik  worden,  b.  f .  p.  165(190) 

Privilegiën  van  Biederode  worden  vernietigt,  b.3.  p.  169 

1(19)  van  Uitrecht  wordendoor  den  Hertog  van  Al- 
baopgeeifcht.  b.  6.  p.  358  (159)  geweigert.  ibid.  on- 

der proteftatie  overgegeven  >  en  op  Vredenburg  ge- 
bracht, p. 361 (z6i) 

Promotien  op  de  Univerfiteit  van  Leiden  hoe  gefchieden 

moeten,  b.  Z9.  p.  65-8  (41) 
ProceiTen  tegens  de  Graven  van  Egmond  en  Hoorn  fijn 

qualijk gehouden,  b.4.  p.  138(170)  die  van  Holland 

aangaande  worden  uit  Mechelen  aan  de  Staten  van 
Holland  overgelevert.  p.  175(191) 

Procellien  (dochvandemeeftegeveinfdelijk)  gehouden 
in  de  Nederlanden  over  het  flaan  en  weg  trekken  van 
den  Prince  van  Oranjen.  b.  4.  p.  157  (184) 

Procureur  Generaal  van  Vriefiand  komt  tot  Harlingen , 

en  doedt  veele  die  uit  het  land  meinden  te  vluchten , 

verraden,  en  die  gevangen  waren  op  de  Galeye  letten 

en  ophangen,  b.  3.V  170(1  zo)  van  den  Bloed-Raad 

levert  fijnen  eifch  tegen  de  Staten  van  Uitrecht  fchrir- 

telijk  over ,  aan  den  Bloed-Raad ,  en  levert  daar  van 

eenongeautentifeerde  Copye  aan  den  Procureur  van 

de  Staten  van  Uitrecht,  b.  5.  p.  190(109)  repliceert 

op  de  antwoorde  van  de  Staten  van  Uitrecht,  p.  191 

(110)  van  Holland  flaat  de  gevangeniife  tot  Schagen 

op  en  brengt  de  gevangene  aldaar  fittende  na  Delft.  b.8. 
p.  638  (116) 

Profeflbren  van  Loven  adviferen  dat  de  pacificatie  niet 

tegens  de  Roomfe  Religie  noch  autoriteit  desConings 
is.  b.  10.  p.  766  (108)  .  _ 

Profeflbren  der  Theologie  binnen  Leiden  fchrijven  aan 

de  Staten  van  Holland  over  de  fake  van  Cornelis  Wig- 

certfe  Predicant  tot  Hoorn.  b.31.  p.  7  *  ('S  5 )  fendern 
haar  oordeel  over  de  Leere  van  Cornelis  Wiggertfz 

aan  de  Staten  van  Holland,  p.  76(58) 

Pruneauxdoedteenvoorftelinde  Staten  Gener
aal  om  te 

te  weten  op  wat  conditien  de  Provintien  m
  het  ge- 

mein  en  ieder  by  Ponder,  genegen  zijn  de  La
nden  aan 

den  Coning  op  te  dragen,  b.  19.  p.  46$  (1 0  
doedt  een 

.  byfondere  voorftel  ten  felven  einde  in  d
e  Staten  van 

Holland,  ibid.  handelt  met  de  Gefanten  der  S
taten  m 

Vrankrijk.  p.  518(55)  ,  „  r     ,     ... 

Prop ,  Schots  Kapitein ,  wordt  door  de  Staten  afgedankt, 

b  31.  p.78z  (51)  accordeert  op  nie
uws  metdefelve. 

Provence  verfoent  fich  met  Henric  de  Vierde,  b.
  3 1  .p.80 1 

Proviant-Meeftcr  van  Dartolt  F.ntens  klaagt  over  de  be: tahnge  der  Soldaten,  eo  fchetót  de  Staten  VOOrvena- ders.  b.6.p.4Z4()io) 

Proviande  binnen  Steenwijk  wordt onderfocht,  gevon- den en  ten  gemeenen  behoeve  gecunfuWert. 
p.  136(0 

Provinciale  Raden ,  fie  Raden  Provintiaal. 
Provinskomt  onder  de  gehoorfaamheid  van  Henric Vierde,  b.  31^.806(14) 

Provintien  van  Nederland  hebben  elk  haarc  byfondere 
Hertogen,  Graven  en  Heeren  gehad.  b.  1.  p.  1(1) vol  wantrouwen  en  onordre.  I>.  if.p.  »»i  (  nr) 

Provintien  onder  den  Coning  gehorende  konnen  1  iet 
corderen  in  de  quote  die  ieder  dragen  zoude  in  de  twee 
milioenen ,  geeifchtdoor  den  GrOQt  Commandeur ,  etJ 
wat  ieder  der  fel  ve  daar  op  antwoord  ,  en  preftnteert 
totredemptie  van  den  tienden  en  twintigden  peoning. 
b.  7.  p.  5  76  ( 7  3 )  worden  gedwongen  lecningc  te  do. b.8.p.657(i,o) 

Provintien  (Geünieerde)  fenden  aan  den  Grave  van  Ken- 
nenburg  om  hem  te  begeven  in  de  gemaakte  Unie. 
b.  13.  p.  31(89)  protefteren  tegen-,  den  lelven.  ibid. 
nemen  by  provifie  de  acte  van  dien  Graat  aan.  ibid.  fen- 

den ten  andermaal  aan  hem.  p.  3  3  (89)  in  een  dimmer 
flant  als  voor  de  Ceulfe  Vredehandehnge,  zijn  lang- 
faaminhare  refolutien,  waar  door  veele  goede  faken 
achterweeg  bleven,  b.  14.  p.  1 18  (1 58)  fenden  Gede- 

puteerden aan  den  Eerts-Hertog  enPiince  vanOrar- 
jen  om  te  antwoorden  op  de  Propolitie  door  den 
Eerts-Hertog  aan  de  Generale  Staten  voorgehouden, 

ibid. Provintien  (veele)  luifterennaderefolutie  van  de  Staten 
van  Holland  en  Zeeland  aangaande  de  afhveringede? 
Conings.  b.  1 3-  p-  91  (1 31 ) 

Provintien  (nader  Geünieerde)  befoigneren  om  Gecom- 
mitteerden na  Engeland  te  fenden.  b.  zo.  o.  634 

(61) Provifie  in  het  Leger  van  fijn  Excellentie  voor  Groenin- 
gen overvloedig,  b.  31.  p.  808(15) 

Publicatie  van  het  Pardon  doedt  weinig  vruchts,  door 
het  miftrouwen  op  het  felve.  b.  5p.  311  (zjz) 

Purmereinde  verfekert  voor  den  Prince  van  Oxanjen.  b.6. 

P-  377 (*74) Purmerland  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  7.  p.496 (>7) 

Pyrton  Engels  Kapitein  blijft  in  den  (lag  van  Vlaanderen. 
b.  }7-P-  653(4l) 

0: 

QUeftie  tuflehen  Hohenloen  Norrits  wordt  bygelegt. 
b.  iz-  p.966  (8z)  tuflehen  Grave  Edhard  en  de 

btad  Embden,  waar  uit  ontftaan  en  hoe  afgelopen. 

b.  3i.p-  5  7—  (+4---)  tuflehen  die  van  Gorcom  en  Nim- 
megen.  b.  3  3.  p.  183(17)  wordt  bygelegt  door  fijn  Ex- 

cellentie. (18)  tuflehen  de  Staten  Generaal  en  die  van 

Groeningen  en  de  Omlanden  over  het  dragen  van  hare 

quote  wordt  bygelegt.  p.  Z37  (58)  tuflehen  die  van 
Vriefland,  Over-Yilel,  Groeningen,  Omlanden  en 
Drenthe  over  de  Fortificatie  van  Coe verden.  p.  i;S 

(58...)  vervolg  van  deielve.  p.  168...  (81. .-  fieTwilï, 
ofVerfchil. 

Quickel  (Kapitein)  wordt  met  fijne  Adelborflen  van  de 

Burgermeefters  van  Enkhuifen  in  de  Stad  gelaten,  maar 

moeten  haar  geweer  in  de  Poort  afleggen,  b  6.  p.  ?-i 
(Z69)  komt  met  fijn  Soldaten  voor  Enkhuifen,  wordt 

door  de  Burgers  buiten  gehouden  ,  raakt  evenwel  met 

hft  met  fijn  volk,  doch  fonder  geweer ,  binnen ,  krügt 

met  loosheid  het  geweer  binnen,  verfluut  fich  om  door 

trommelflag  lijn  Soldaten  voor  fijn  Herberg  te  doen 

vergaderen,  maar  wordt  door  de  Burgers  met  al  lijn 
Soldaten  ter  Stad  uitgedreven.  (170) 

Quintijn  Benot  wordt  door  laft  van  Duc  d' Alt-a
  te 

Bruflëlonthalftden  ijuny  1568.  b.4- p-i38('_   ) 

Quintin  du  Prets  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de 

fijde  des  Conings  gecomniitteert  tot  de  Gentfc  Vrede-
 

handelinge. b.o.p.7i9(x74) 



BLADWYSER 

Quirijn  de  Palrne ,  Predicant ,  wordt  door  laft  van  Vitelli 
opgehangen.  b.  7.p.  5?1  (41)  , 

Quirijn  Dirkfzeen  vande  gevangene  vagabonden  in  het 

Noorder-Quartier  wordt  fcherpelijk  ondervraagt,  wat 

hy  bekent ,  en  wie  hy  bedraagt,  b.  8-  p.  6 15  (107) 

R. 

RAad  van  Braband  ftaat  de  Vryheid  der  Landen  voor,
 

en  fielt  fich  tegens  het  Placcaat  van  de  Inquifitie. 

b  r.  p.  14(10)  houdt  het  werk  der  Inquifitie  flepen- 
de ,  en  antwoord  aan  de  Wethouders  der  Hoofcfteden 

van  Braband.  p.  36  (16)  antwoord  aan  de  Hoofcfteden 

van  Braband  op  haareremonftrantie.  p.  39  (18) 

Raad  van  State  overlegt  hoemen  het  werk  der  Biflchop- 

pen  beft  zoude  mogen  drefleren ,  en  fendt  tot  dien  ein- 
de de  Heere  van  Montigny  na  Spanjen.  b.  1 .  p.  2.8  ( 20) 

vordert  het  werk  der  nieuwe  Biflchoppen geweldig, 

en  fchrijft  al  om  Brieven  tot  invoeringe  der  felver.  p.  3  5 

(25)  handelt  om  de  ltrafheid  der  Piaccaten  te  mode- 
reren, b.  2.  p.  57  (4°)  beraatflaagt  haar  hoe  en  op  wat 

wijfe  men  beft  den  Coning  van  alle  dingen  zoude  mo- 
gen onderrichten  ;  en  befluit  dat  twee  Ridders  van  het 

Gulden  Vlies  na  Spanjen  zullen  reifen.  p.6o(43)  be- 
fcaat  uit  de  voornaamfte  Heeren  des  Lands ,  enz.  en 

worden by  den Lands-Heerfelf verkoren,  b.4.  p.  178 

(116)  wat  die  te  verrichten  heeft.  p.  179  (126)  was 
voor  defen  een  met  den  Secreten  Raad.  ibid.  wordt 

van  nieuws  ingeftelt.  b. 6. p. 450(310)  formeert  een 

advijs  over  de  Vredehandelinge  om  aan  den  Coning  ge- 
levert  te  worden,  b.  8.  p-  6  ■  3  (98 )  wordt  na  de  dood 

van  den  Groot  Commandeur  by  provifie  gecommit- 
teerttot  het  Gouvernement  der  landen,  p.663  (134) 

ïs  niet  eens  over  het  accoord  met  die  van  Zierikzee  te 

maken.  b.9.  p.  679 (145)  verbiedt  allen  handel  niet 
die  van  Holland  en  Zeeland,  p.  681  (147)  fchrijft  aan 

de  Prefident  en  Raad  van  Holland  gevlucht  tot  Ui- 

trecht ,  met  laft  om  den  Brief  des  Conings  aan  die  van 

Holland  over  te  fenden.  p.  682  (147)  verklaart  de  ge- 

muirineerde  Spanjaarden  by  Placcaat  voor  rebellen, 

p.  693  ( 1 5  5 )  geeft  een  breeder  verklaringe  tegens  
de- 

felve.  ibid.  cafieertde  Hoogduitfe  binnen  Antwerpen, 

p.  694  (156)  fend  den  Heer  van  Raflengemaan  den  Co
- 

ning om  hem  de  ftant  en  gelegentheïd  des  lands  te  ver- 

tonen, p.  704(163)  binnen  BruiTel  in  verfekeringege- 

ftelt,  op  de  fufpitie  dat  fy  kenniiTe  hadden  van  het  geene 

door  de  Spanjaarden  gedaan  wierdt.  p.  712(169)  (het 

meeftendeel)  wordt'los  gelaten,  begint  wederom  te 
befoingneren  en  doedteen  Placcaat  publiceren  tegens 

de  gemuitineerde  Spanjaarden ,  en  onbehoorlijke  ulur- 
patievan  het  Gouvernement  door  Roda.  p.714  (*7o, 

171)  fchrijft  aanSanchiod'Avila  dat  fy  niet  gevangen 
maar  vry  waren,en  tonen  fulks  met  der  daad.p.  715(171) 

fchrijft  andermaal  aan  hem  waarom  hy  deGuarnifoe- 

nen  nadde opgelicht  fonder  haar  bevel,  p.71 5(1 7i)villd 

goedt  de  refolritïe  der  Staten  Generaal  genomen  tegens 

deSpanjaarden.p.719  (i74)  geeft  een  Placcaat  uit  waar 

by  die  van  Antwerpen  gemachtigt  worden  om  haie 

goederen  door  de  Spanjaarden  gerooft  te  mogen  vin- 

diceren.  p.  735(187)  belet  heimelijk  dat  veele Steden 

na  de  Pacificatie  geen  fatisfaftie  neemen  vanden  Pi  in- 
ce  van  Oranjen.  b.  10.  p.  754  (*99)  advifeert  op  het 
verfoek  van  de  Staten  Generaal  over  de  Pacificatie  van 

Gent.  p.  768(208)  beveiligt  de  Unie  gemaakt  tegens 

de  Spanjaarden  en  der  felver  aanhangers,  b.  10.  p.  770 

(11 1 )  fchrijft  aan  de  Staten  van  Uitrecht  dat  fy  haar  de 

concipieerde  Articulen  waar  op  fy  fatisfaftie  begeeren 
vandenPrincevan  Oranjen  zullen overfenden.  p/79} 

(217)  fuftineren  datde  Staten  van  Uitrecht  ongehou- 

den  fijn  fatïsfaftie  van  den  Prince  van  Oranjen  re  ont- 

fangen.  ibid.   en  maken  daar  eenige  Articulen   van. 

ibid.  fchrijft  aan  de  Staten  van  Uitrecht  dat  fy  haar 

uitgedrevene  Soldaten  zullen  verdelen  opdeStichtfe 

Dorpen,  p.  800  (2  3  2)  bekommert  over  het  geene  haar 
van  Don  Jan  was  aangedient  wegens  den  aanflag  op 

fijn  perfoon,  dienen  fulks  de  Staten  Generaal  aan. p.  805 

(235)  doedt  een  Eed  om  niet  tegenftaande  de  aflwe- 

ringe  van  Don  Jan  den  Coning  getrouw  te  blijven, 

b.  12.  p.  93 1  (1 1 )  wendt  groote  moeite  aan  om  de  ge- 

vangene Heeren  tot  Groeningen  los  te  krijgen,  b.  13, 
p.  19(80)  doedt openinge aan  Anjouvan  de  afFairen 
des  Lands.  b.  17.  p.  3 10(13)  fendt  aan  de  Coninginne 
van  Engeland  om  te  verfoeken  dat  fy  dehandelinge 
met  den  Coning  van  Vrankrijk  wilde  bevorderen. 
P-47o(i$) 

Raad  (meefte)  van  Leeuwaerden  laat  toe  dat  de  Beelden 
in  de  Kerken  afgebroken  worden,  b.  2.  p.  91  (64)  en 
helpt  de  Gereformeerde  Predicanten  gewapent  op 
Stoel  brengen,  ibid. 

Raad  (breeden)  van  Antwerpen  is  tegens  het  prediken 
der  Gereformeerden,  b.  2.  p.  70  (49)  en  maakt  een  Or- 
dinantie  daar  tegen.  ibid.  doedt  een  voorftel  aan  de 
Gemeente  om  alle  vremdelingen  bekent  te  maken. p. 73 

(5-2)  vergadert  en  waar  over.  p.  76  ( 54)  andermaal 
vergadert  en  waar  over.  b.  3.  p.  166(118)  refolveert 
om  Guarnifoen  in  te  nemen,  fonder  eenige  conditie 
of  befprek.  p.  167. 

Raad  van  Troublen ,  fie  Bloed-Raad. 
Raad  Provinciaal,  uit  wat  voor perfoor.en  beftaat,  en 

wat  die  te  verrichten  heeft.  b.  4.  p.  179(126) 
Raad  (fecrete)  uit  wat  voor  perfonen  beftaat ,  en  wat  te 

verrichten  heeft.  b.  4.  p.  179  (126)  was  voortijds  een 
met  den  Raad  van  Staten,  ibid. 

Raad  van  Finantie  wat  die  is  en  wat  defel  vete  verrichten 

heeft.  b.  4.  p.  179  (126)  maakt  dagelijks  verandering 
in  de  Couvoyen  en  trekken  de  penningen  na  haar , 
waar  door  grote  onordre  ontftaat.    b.  21.  p.  j$y 

(56) Raad  van  Mechelen  weigert  de  Wethouders  van  Amfter- 
dam  in  appel  te  ontfangen  over  een  condemnatie  ten 
haren  lafte  en  behoeven  des  Hertogen  van  AIba ,  door 
het  Hof  van  Holland  verleent,  b.  5.  p.  346  (250) 

Raad  opgerecht  van  de  Staten  van^olland  en  Zeeland, 
neftens  den  Prince  van  Oranjen  wordt  macht  gegeven 
om  op  alle  voorvallende  faken  te  diiponeren.  b.6  P450 

(33o) Raad  van  State  (der  nader  Geünieerde  Provintien)  wordt 
gecommitteert  om  alle  de  Brieven  geaddrefleert  aan 
den  Prince  van  Oranjen  te  openen,  b.  19.  p.  454(3) 
wordt  by  provifie  nevens  Maurits  de  Regeringe  der 
Landen  opgedragen.  p-455(4)  antwoord  op  de  re- 
monftrantie  van  die  van  Over- Yflehaangaande  het  ver- 
woeftes  der  platte  landen,  p.499  (35)  antwoord  op  het 
verfoek  van  Treflong ,  en  ftaat  hem  toe  't  geene  hy  ge- 
eifcht  hadde  om  de  Schelde  te  bevrijden,  p.  509  (42) 
befluit  preparatie  te  maken  tot  het  ontfet  van  Antwer- 

pen, ibid.  fchrijft  aan  Treflong  om  de  Schepen  na  Ant- 
werpen varende,  wel  te  convoyeren.  ^524(52)  ftelt 

ordre  tegens  den  inval  der  Malcontenten  op  de  Ve- 
luwe.  b.  20. 0.559(4)  deporteert  Treflong  van  alle 
fijne  Staten  en  doedt  hem  gevangen  fetten.  p.570  (12) 
wordt  door  Lycefter  geauthorifeert  tot  het  Gouverne- 

ment in  fijn  afwefen.  b.  2i.'p.  784  (47)  ftelt  nevens 
de  Staten  Generaal  ordre  op  veele  faken  terwijle  Ly- 

cefter in  Engeland  is.  p.  789  (78)  verklaart  Jork  en 
Stanlei  by  Placcaat  voor  verraders,  b.  22-  p.  88c  (21) 
geeft  aan  de  Generale  Staten  eenige  fwafigheden  in  be- 

denken over  het  Placcaat  op  de  vrye  Navigatie,  p  887 
wordt  voor  drie  maanden  geconèirioeeiT.  p.  892 
(28)  verfoeken  aan  den  Grave  van  Nienwenaar  dat  hy 
de  verfarnelirjge  van  eenige  Provintien  in  het  parti- 

culier tot  Uitrecht  geliefde  af  te  doen.  p.  907  ( 38)  or- 
donneert aan  Sonoy  het  Vaandel  van  Crittal  na  Zee- 

land te  fenden,  het  geen  hy  niet  doedt,  maar  fendt 
volk  van  fijn  eigene  Compagnie,  b.23.  p.  118  (81) 
krijgt  het  beftier  der  Regeringe,  mits  het  vertrek 

van  Lycefter.  p.  143  (99)  ftelt  CommiiTarifien  -om 
met  den  Grave  van  Meurs  de  gerefene  gelcrfilleri 
tuflehen  fommige  Edelen  en  de  Staten  van  Uitrecht  te 
vereffenen,  b.  24.  p.i6r(io)  fchrijft  aan  Sonoy. 

p.  182  (25)  maakt  eenige  aanteikeningen  op  de  Arti- 
culen van  Sonoy  door  Möfïaévt  aan  haar  overgelcvert. 

p.  i8>  (27)  fchrijft  aan  Sonoy.  p-  186  (28)  fchrijfc 
aande  Bevelhebheren  binnen  Mëdenblik.  p.  190(31) 

en  aan  Sonoy.  p.19 1  ( 32)  vrefende  voor  meerder  onheil 
door  het  ontbieden  van  meerder  volks  in  het  Noorder- 

Quartier  fchrijven  daar  over  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits. p.  197  (35)  fenden  Bardefius  met  fchrijven  aan 

den 
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denfelvenomdefikevan  Medenblik  Tonder  wapenen 
by  te  leggen.p.  198(36)  fchrijft  aan  Ruflel  en  foekt  hem 
het  quaad  vertrouwen  dat  hy  hadde  op  de  Staten  te 
benemen. p. 134  (62.)  wordt  na  het  vertrek  van  Lycefter 
de  generale  Regeringe  aan  bevolen  ,  maakt  fwaiigheid 
op  de  aéle  haar  dien  aangaande  gegeven  ,  verfoekt  ont- 
flagen  te  zijn  ,  draagt  de  Regeringe  aan  den  Staten  op, 
weigert  verder  in  de  faken  des  Landstebefoigneren, 
vergadert  te  mets  tot  nader  ordre  pro  forma.  p.  137 
(65)  doedt  het  Huis  te  Brakel  vanGuarnifoenontla- 
ften.  p.  307  (116)  communiceert  den  Brief  van  den 
Grave  vanMeurs  aan  de  Staten  Generaal,  onderricht 

haar  van  de  gelegentheid  der  fake ,  en  verfoekt  hare 
voorfieninge  da-ar  omtrent.  p.448(j4)  fendt  aan  den 
Coning  van  Schotland  om  de  verleeninge  van  repre- 
falien,  over  het  achterwefen  van  den  Colonel  Stuart 
af  te  doen.  b.  15.  p.  575  (47)  ftelt  ordre  tot  verfeke- 

ringe  van 'sGravenwaart  b.  2.7.  p.  509  (14)  antwoord 
op  de  klachten  van  de  Gedeputeerde  van  Luik.  b.  18. 

p.  543  Ci  1)  fchrijft  aan  Francois  Veer,  en  willen  dat 
hy  fijne  tocht  na  Vriefland  zal  achterwege  laten.  b.30. 

p.  715(3?)  (end  aan  de  Staten  Generaal  om  te  delibe- 
reren watmen  noch  in  het  lopende  faifoen  ter  hand 

2oudeneemen.  b.  31.  p.  874(74)  fchrijft  aan  de  Rid- 
derfchap  en  Steden  van  het  Vorftendom  Cleef ,  en 
waarfchouwt  defelve  van  het  voornemen  dei  vyanden 

tegenshaar.  b.  31. p. 45  (35)  maakt  een  ordonnantie 
opdelogeringe  van  het  krijgsvolk,  p.  151  (ix?)  be- 
foigneert  op  het  (luk  van  de  Fortificatie  van  Coever 

den.  b.  33  p-  ZI4(4')  advifeert  hoemen  beft  fijn  Ex- 
cellentie fal  allifteren  en  den  vyand  voor  Huift  afbreuk 

doen.  p.  115.  weigeren  na  Middelburg  of  Bergenop- 
Soom  te  gaan  ,  ten  ware  het  Leger  van  geld  en  behoef- 

ten voorden  wierde.  ibid.  informeert  iich  opdejufti- 
ficatie  van  den  Grave  van  Solms.  p.  118  ( 15)  maakt 
den  Gra^e  van  Solms  Colonel  overeen  Regiment  te 

voet.  p.  130(51)  vergadert  met  de  Staten  Generaal 
en  Raad  van  State  om  de  propoiitie  van  den  Hertog 
vanBoullon  aantehooren.  p.  158(73)  doedt  een  pro- 

pofitie  in  de  Staten  Generaal ,  en  fendt  Gecommitteer- 
de na  Vriefland,  om  haar  te  bewegen  tot  het  dragen 

der  confenten  volgens  haar  eerfte  en  tweede  verfoek. 

b.  34.  p.  116  (14/handelinge  en  uitflag  van  die  bèïën- 

dinge....  fchrijft  door  hare  Gecommitteerde  aan  ver- 
fcheidene  Rapiteinen  over  de  ftroperijen  der  Soldaten 

en  ftellen  ordre  daar  tegen.  p.i5'(^)  doedt  een  pro- 

pofitie  aan  de  Staten  om  te  behouden  het  geene  ge- 
wonnen was,  en  te  beletten  dat  den  vyand  niet  we- 

der over  Rhijn  kome.  p.  383(6)  maakt  een  nieuwe 

lijft  van  de  Convoyen  en  Licentenom  de  queftie  tuf- 
fchendie  van  Holland  en  Zeeland  by  te  leggefi.  p.  385 

(67)  doedt  een  propofitie  in  de  Staten  Generaal  tot  het 
dragen  der  confenten  voor  den  Jare  1 5  98  :  p.  401  ( 79 ) 

[  vertoont  aan  de  Staten  het  achterdeel  veroorfaakt  door 

bet  niet  opbrengen  der  confenten  ,  en  vei  foekt  dat  de- 
felve geconfenteert  worden  voor  den  Jare  M9^> 

p.  488..  (51)  doedt  een  nader  vertoninge  ten  fel  ven 
einde ;  p.  490  (54)  en  een  propofitie  tot  opbrenginge 
der  confenten  voor  den  Jare  1601 ;  b.  37. p. 680(61) 
noch  een  tweede  om  middelen  te  vinden  tot  voortfet- 
tinge  en  vervolginge  van  de  exploióten  en  defleinen  van 

fijti  Excellentie  Ma'irits.  (61)  doedt  een  befendinge  aan 
de  byfondere    Provintien  ten  felven  einde.   p.  684 
(64) 

Raad  van  State  wegens  Holland ,  vindt  haar  befwaart 

in  de  oprechtinge  van  een  nieuwe  Kamer  van  Finan- 

tien  door  Lycefter ,  en  toont  dat  fy  behoudens  ha- 
ren Eed  fulks niet  konnen  toelaten,  b.  n.  p.  711  (31) 

Raad  van  State  in  Braband  antwoord  op  het  fchrijven 

desKonings.  b  34- p  406(81) 
Raad  van  den  Prince  var.  Oranjen  wordt  na  de  nederlage 

te  Gemblours  me-erder  opgevolgt.  b.  1 1  p- 935  (14) 
Raad  (privé)  van  fijn  Hoogheid  in  Holland  afgefchafr. 

b.  17.  p-  330(19) 

Raad  ter  Admiraliteit  wordt  door  de  Raden  van  de  Fi- 

nartie  de  middelen  benomen  om  ordre  ophetfeheeps- 

volk  te  houden,  en  klagen  daar  over  aan  de  Staten  van 
Holland,  b.  n.  p.  757  (56)  vindt  niet  geraden  het 

voornemen  van  Lycefter  om  de  haven  van  Sluis  te 

b.  13.  p.  1? 

P  446  (n) 

doen ,  en  hoe 

maakt  een  overdag  "en  geeft   haar  advij 

floppen,  en  fchrijft  daar  over  aan  hem 
(19)  wordt  van  nieus  opgerecht.   b.  16 
van  haren  ouden  Eed  ontdagen  en  van  nieuws  gein- ftalleert.  b.  34.  p.  39,  f?1)  Van  Holland  en  Zeeland 
wordt  in  den  Haag  ontboden  om  te  helpen  raden 
aangaande  het  onderftant  van  eenigeOorlog-fchepen 

men  aan  de    Koninginne   van   Er-gebnd   zouden 
hoog  de  onkoften  zouden  belopen; 

.  fchriftehik over.  b.  33.P.  ,8,  (,6) 

Raad  van  Engeland  klaagt  aan  de  Gefanten  der  Staten 
overveele  dingen  federthaar  vertrek  inde  Nederlan- 

den gefchied  b.  11.  p.941  (64)  is  jaloers  over  Mau- 
rits en  defTelfs  avancement  p.  951  (71)  komt  by  de 

Gefanten  der  Staren,  en  wat  fy  met  defelve  verhande- 
len, b.  14.  p.  155  (6)  antwoordt  op  den  Brief  van 

Maurits  aangaande  de  Delegeiinge  van  Geei  truiden- 
berg,  b.  16.  p.  407  (7)  handelt  met  de  Gefanten  der 
Staten  over  bet  Placcaat  tegens  de  Bergverkopers. 
P  44Q (3 s)  geeft  Apollille  op  de  Articulen  der  Sta- ten tegens Eduard  Norrttfti    b.  18.  p.  186  (45) 

Raad  van  Venetien  fendr  Gefanten  aan  Hem  ie  de  Vierde 
hem  geluk  te  wenfehen  infime  Renerinfe.  b.  31. om  nem  geluk  te  wenfehen  in  fijne  Regeringe. 

p.8(4) 

Raad  van  Thouloufe  wordt  wederom  ingeftelt.    b.  33. P-ï77(i4) 

Raden  van  Spanjen  te  Madrid  ontboden  zijnde  om  mid- 
delen te  beramen  hoemen  de  Nederlandfe  beroerten 

bequamelijk  zoude  (lillen,  zijn  van  verfcheidene opi- 
nie ,  doch  wordt  by  meerderheid  van  hemmen  einde- 
lijk befloten  ,  fulks  door  geweld  van  wapenen  en  ftraf- 

fe  te  doen;  en  de  onkoften  daar  toevereifcht  goed  te 
maken  uit  de  confifcatien.  b  3.  p  134(99)  handelen 
lang  eer  fy  konnen  overeenkomen  om  een  Hooft  te 
verkiefen  ;  en  valt  de  verkiefmge  op  Ferdinand  de  To» 
ledo,  Hartogvan  Alba  ibid. 

Raden  (Provinciale)  van  Uitrecht,  verbieden  aan  de  Sol- 
daten van  den  Heer  van  Brederode  eenige  toevoer  te 

doen  op  lijfitrafte.  b.  3.  p.  153(107) 

Raden  (Provinciale)  van  Holland,  verbieden  aan  de  Sol- 
daten van  de  Heer  van  Brederode  eenige  toevoer  te 

doen  op  lijfftrafte.  ibid,  vertrekken  mee  alle  de  Regi- 
fteren  en  Prothocollen  uit  den  Haag  .  en  komen  voor 
Haarlem,  b.6.  p.396  (188)  trekken  na  Uitrecht,  p.397 
(189) 

Raden  der  Provintien  en  Steden  krijgen  laft  van  den  Her- 
tog van  Alba,  om  geen  meerder  kenniflè  te  neemen 

van  faken  de  troublen  aangaande,  maar  dat  defelve  al- 
leen aan  den  Bloed-  Raad  zullen  gelaten  worden,  b.  4,. 

P  '85(13.) 
Raden  vandelnquifitiein  Spanjen  geven  Sententie  over 

de  troublen  der  Nederlanden,  b.  4.  p.  116(160) 

Raden  (Gecommitteerde)  van  Zeeland  (laan  niet  toe  de 
beftellinge  ter  Zee  door  Navarre  uitgegeven  ,  en  be- 

laften Tredong  geen  Equipagie  ten  dien  einde  te  gedo- gen, b.  15.  p.  113  (119) 

Raden  (Gecommitteerde)  van  Holland  en  Weft-Vrief- 
land  fchrijven  aan  de  Raden  ter  Admiraliteit  om  te  re- 
iblveren  op  de  veilinge  van  de  Zee  en  andere  faken, 
b.  34  p.  311  (11) 

Raden  van  Vriefland  geven  Apoftil  op  het  Requeft  van 

die  van  Oftergoe ,  verfoekende  dat  deSouveramiteit 
aan  de  Koninginne  van  Engeland  mochte  opgedragen 

worden,   en   approberen   het    lelve.     b.  n-p.  885 
(M) 

Raden  van  Holland  tot  Uitrecht  gevlucht ,  fchrijven  een 
en  andermaal  aan  de  Steden  van  Holland,  b.  9.  p.  681 
(148) 

Raden  van  Gelderland  verfoeken  de  originele  Blieven 

vanCriepte  mogen  hebben  en  waarom,  b.  30.  p.  745 

(56)  worden  gewaarfchouwt  van  het  voornemen  der 

vyanden  om  in  de  Betuwe  te  komen  en  communiceren 
het  felve  met  den  Raad  van  State  en  fijn  Excellentie 
Maurits.   b.  36.  p.  519  ( 10) 

Raden  van  Gulik  klagen  aan  den  Raad  van  Staten  over 
den  tocht  der  Statife  in  Lutfenburg.  b.  3  3.  p.  19}  (m) 

Rammekens  ingenomen  door  de  Zeeuwen,  b.  óp.  4^9 

( 330)  geerïiich  over  aan  den  Prince  van  Oranjen.  b.7. p.  480  (6) 
F  W  Aa  Kant- 
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Rantiben  van  die  van  Brevoort  wordt  geremitteert  voor 
,  drie  voeder  vaten  wijn-  b.  34.  p.  361  (51) 

Rapporten  wegens  de  verbondene  Edelen  worden  qua- 
lijk  gedaan  ten  Hoof.  b.2.  p.  94  {66) 

Raflingem  (  Heere  van )  wordt  gecommitteert  tot  de 
Vredehandelinge  te  Breda.  b.  8.  p.597  (88)  doedt 

een  propofitie  in  de  Vergaderinge  te  Breda  wegens 

den  Koning ,  en  levert  de  Apoftille  over  op  het  Re- 

queft  van  die  van  Holland  en  Zeeland,  ibid.  en  dooi- den Raad  van  State  aan  den  Koning  gefonden  om  hem 
den  Staat  des  Lands  te  vertonen,  b.  9.  p.  704  (1 36) 

Recht  van  alle  oude  tijden  gebruikt  by  de  Ridder- 

fchap,  Edelen  en  Steden- van  Holland,   b.23.  p.82 
(56) 

Recht  van  Aubeine  wordt  in  Vrankrijk  verkregen  voor 
de  Nederlanden  en  wat  het  felve  zy.    b.  31.  p.  33 

Rechtdag  (eerfte)  van  het  Hof  van  Holland  wordt  tot 
Delft  gehouden  den  13  February  1573.  b.  6.  p.414 
(302) 

Reenen  ftaat  toe  dat  de  Souverainiteit  der  Landen  van 

Uitrecht  volkomen  fonder  eenige  voorwaarde  aan  de 

Coninginne  van  Engeland  zal  overgegeven  worden. 
b.2i-p.  723(31) 

Rees  wordt  belet  door  den  Admirant  van  Arragon.  b.  35. 

p.  491  (55)  belegert  en  verlaten  door  het  Leger  der 
Duitfe  Vorften.  b.  36.  p.558  (35)  wordt  verlaten 
door  de  Spanjaarden,  p.  561(38) 

Regeringe  van  Don  Louis  Requdens  neemt  fijn  aanvang 

in  de  Nederlanden,  b.  7.^478(3)  Kerkelijke  en  Po- 
litike  hoe  verre  over  een  komt  en  verfchilt.  b.  14. 

p.  143  ( 169)  der  Staten  Generaal  vol  onordre  en  wan- 
trouwen, b.  15.  p.  in  ("5)  der  Nederlanden  valt  ge- 

ftelt  niet  langer  als  drie  maanden,  b.  19.  p.  459(7)  der 
Seftien  Mannen  binnen  Parijs  neemt  een  einde.  b.  28. 

p.  588  (47) 

Reginaldus  Beluenfis  doedt  een  Oratie  in  de  Vergaderin- 
ge te  Zurene .  en  raadt  ieder  tot  vrede  en  aflegginge 

van  alle  paffien.  b.  30.P.688  (15)  repliceert  op  de  re- 
den van  den  Biflchop  van  Lions.  p.  689  (i  5 )  wederlegt 

defelve.  ibid. 

Reigersberg  vindt  goedt  om  het  voornemen  der  vy  anden 

op  Tertolen  te  openbaren ,  en  de  voorgenomene  at- 
trapeaftefnijden.  b.  31.  p.  783  (6) 

Reyer  Symonfz  binnen  Haarlem  ontkomt  opeen  won- 
derlijke wijle  uit  de  handen  der  Spanjaarden,  b.  6^.441 

(314) 

Reinerus  Donteklok  difputeert  opentlijk  tot  Leiden  te- 

gens  Coornhart  aangaande  de  merkteekenen  van  de 
iichtbare  Kerke.  b.  1 3.P.13  (8*)  krijgt  commiilie  van  de 

Zuid-Hollandfe  Synode  om  de  fake  van  de  Kerke  van 

Uitrecht  te  bevorderen.-  b.  34  p.  73  *  (44) 
Reinier  Cant  heeft  grote  correfpondentie  met  den  Prince 

van  Oranjen.  b.  5.  p-  310(113)  krijgt  commiflie  van 
den  Prince  van  Oranjen  om  een  collecte  van  penningen 

te  beforgen  onder  de  gevluchte  Gereformeerde,  p.  3 1 1 

(124)  preftde  fchepen  van  den  Prince  van  Oranjen  op 

de Eems leggende  voort.  p.  331(140)  wordt  door  de 
Staten  van  Holland  na  het  Noorder-Quartier  gefon- 

den om  den  Oorlog  met  den  Overften  Sonoy  te  belei- 

den.  b.6.p.  413  (301)  en  door  de  Geünieerde  Provin- 
tiennaden  Landdag  in  Over-YiTel  gefonden,  om  de 
Unie  te  bevorderen  en  den  Grave  van  Rennenburg  te 

aflifteren.b.  1 3 .  p.  3  3  (90)  wordt  door  de  Staten  in  Ge- 
fantfchap  na  Denemarken  gefonden.  b.  ji.p.  826(38) 
fijne verrichtinge....  endoor  de  felve gedeputeert  om 

de  gefchillen  tulTchen  Grave  Edfard  en  deStadEmb- 
den  by  te  leggen,   b.  31.  p.  59.(54)  fijne  verrichtin- 

ge.... Reinier  Duin  Raads-Heer  in  het  Hof  van  Holland  wordt 
op  het  verfoek  der  Gouvernante  na  Amfterdam  gefon- 

den ,  om  de  opgerefene  moeyelijkheden  daar  ter  plaat- 
fe,  te  helpen  ftillen.  b.  2.  p.  103  (73)  commiflie  heb- 

bende om  veele  Gereformeerde  binnen  Monnikken- 
dam  te  vangen  ,  komt  aldaar ,  maar  vindt  niemand , 
alfo  fy  gewaarfchouwten  weg  gevlucht  waren.  b.  4. 
p.23o(i63) 

Reinier  Stoutink  Oudt  Burgermeefter  tot  Enkhuifen  ge- 
bruikt groote  vrymoedigheid  tegens  Burgermeefteren 

om  de  foldaten  van  Ducd'Alba  buiten  de  Stad  te  hou- 
den, en  wordt  daar  over  qualijk  bejegent  en  gedreigt. b.ó.p.  371  (270) 

Reinier  van  Linter  Minderbroeder  word  tot  Roermonde 
door  de  foldaten  van  den  Prince  van  Oranjen  voor  het 
Sacraments-Huisjen doorfteken.  b.ó.p.  399(296) 

Reinier  Sittert  weert  hprn  deftig  tegens  de  Spanjaarden 
teYlpendam,  en  vlucht  al  vechtende  na  Purmerendc. b.  7.  p.  496  (17) 

Reinier  Pieterfz  wordt  door  de  gevangene  vagabonden 
bedragen,  b.  8.  p.  615  (107) 

Reinier  van  Oldenbarnevelt  geeft  het  Bergfe  Hooft  met 
accoord  over  aan  Haultepenne.  b.  20.  p.  657(57) 

Rekelinkhuifen  overgegeven  aan  den  Admirant  van  Ar- ragon. b.  35.  p.  492  (55) 

Rekenkamer  van  Holland  vertrekt  uit  den  Haag,  komt 
voor  Haarlem  en  vertrekt  na  Uitrecht,  b.  6.p.  397. 

399  (288.  289)  wordt  gehouden  in  S.  Paulus  Cloofter. 
ibid. 

Religie  wordtin  veele  plaatfen  van  Vrankrijk  verandert. 
b.  1 .  p.  1 3  (9)  door  den  Prince  van  Oranjen  vry  geitelt. 
b.6.  p.  389  (283)  Lutherfe  wordt  alleen  geoefrent  bin- 

nen Woerden,  b.  14.  p.  145  (170)  Roomfe  voor  een 
tijdgefchorft  binnen  Bruflel.  b.  16.  p.  26c  (23) 

Religions- verwanten  tot  Leiden  verklaren  haar  felve  te 
zijn  van  de  Confeflie  van  Augsburg.  b.  1.  p.  107  (76) 

Religions  Vrede  verwekt  groote  jaloufie  onder  de  Pro- vintien.  b.  11.  p.  975  (42) 

Remigius  Drutius  wordt  BifTchop  van  Leeuwaerden.  b.i. 
p.  27  (19)  en  naderhand  van  Brugge,  ibid.  wordt  door 
de  Staten  Generaal  aan  Don  Jan  gefonden.  b.  u.p.874 
(*87) 

Renes  Kapitein  van  een  Vaandel  foldaten  voorden  Heer 
van  Brederode  te  Vianen  wordt  gevangen ,  en  nader- 

hand onthalft,  b.  3.  p.  169  (119) 

Rennenburg  wordt  door  de  Staten  Generaal  aan  de  fijde 
des  Koningsgekoren  tot  Luitenant  Generaal  tegens  de 
Spanjaarden,  b.  9.  p.  719(174)  krijgt  het  Kafteel  van 
Gent  met  accoord  .p.7  27  ( 1 79 )  verfekert  Vale^cijn  voor 
deStaten,en  windt  het  Kafteel.b.io.p.750  (196)  wordt 
Gouverneur  van  Vriefland  en  Groeningen.  p.  7  5  2  ( 1 98) 
komt  te  Groeningen  en  wordt  door  de  foldaten  met 
groote  blijdfchap  ingehaalt  en  ontfangen.ibid.  toont 
lijn  commiflie  en  brengt  daar  alles  in  ftilte.  ibid.  tekent 
eerft  de  Unie  tegens  de  Spanjaarden  enderfelver  aan- 

hangers, p.  760(210)  ftelt  fijne  commifhe  in  het  werk 
in  Groeningerïand ,  neemt  de  gevangene  in  verfeke- 
ringe,  krijgt  Delffiel,  rekent  af  met  de  foldaten  bin- 

nen Groenirgen ,  doedt  een  Landdag  der  Omlanden 

binnen  Groeningen  befchrijven,  tot  rufte  van 't  Land en  onderhoudinge  van  de  Roomfe  Religie,  p.783  (220) 

doedt  een  Landdag  houden  tot  Vriefland  om  die  Pro- 
vintie  in  ruft  te  brengen,  p.  784(121)  doedt  de  Pacifi- 

catie van  Gent  tot  Groeningen  en  door  Vriefland  ver- 
kondigen, ibid.   fend  na  Bruflel  om  rapport  te  doen 

aan  de  Staten  van  fijn  wedervaren,  ibid.  verfoekt  aan 
defelve  dat  het  Kafteel  mochte  gedemolieert  worden, 
welk  toegeftaan  wordt,  en  raakt  daar  over  in  grote 
gunfte  by  deGroeningers.ibid.  flecht  het  Kafteel.  ibid. 
verfoekt  noch  meer  andere  dingen  ibid.   accordeert 
met  de  foldaten  leggende  in  de  fchanfen  van  Vriefland, 
en  ftelt  de  Boeren  op  geweer,  b.  n.p.  872.  fchrijhr 
een  Landdag  uit  tot  Groeningen.  p.  910.    verfekert 
eenige  van  de  Raden  van  het  Hof  van  Vriefland , maakt 
andere ,  verfet  de  Magiftraten  in  de  Steden  ,  doedt  den 
Biflchop  Cuneus  Petri  gevangen  fetten,  en  geeft  be- 
ftellingen  om  volk  aan  te  neèmen.  b.  12.  p.  95-0(24.) 
wordt  Gouverneur  van  Over- Yflel.  p.  996(36)  tracht 
de  Hoogduitfe  uit  de  Steden  te  krijgen,  met  accoort, 
dat  niet  lukt,  neemt  andere  middelen  voor,  belegert 
en  wint  Campen.  ibid.  dreigt  die  van  Leeuwaarden  te 
llraflen  over  het  breken  der  Beelden,  p.  966  (59)  bele- 

gert Deventer,  p.  iooi  (62)  en  wint  het  felve.  p.  1004 
(64)  neemt  aan  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht 
gemaakt,  b.  13.  p.  31  (88)  maakt  fwarigheid  om  hem 
in  de  Unie  te  begeven  en  welke.  p.  32  (88)  begeeft 
hem  in  defelve,  onder  fekereconditien.p.  3  3  (89)  neemt 

defelve  abfolutelijk  aan.  p.  34  (90)  fchrijft  een  Land- 
dag uit  binnen  Vifchvliet,  vertrouwt  de  Groeningers 

niet. 

/ 



van  Perfoncn  en  Sakcn. 

niet,  brengt  volk  in  de  Omlar.den,  belegert  Groenin- 
gen, accordeert  met  haar.  b.  ig.p-88  (128)  tekent 

de  acte  van  de  Unie  abfolutelijk ,  komt  binnen  Groe- 
ningen,verfet  de  Wet  en  doedt  de  Religions  Vrede  pu- 

bliceren. p.89  (129)  trekt  na  de  Drenthe  en  brenot 
daar  alles  in  ordre.  p.89  (130)  doedt  Coeverden  ver- 
fterken ,  reift  na  Uitrecht  en  krijgt  aldaar  commiffie 
om  volk  aan  te  nemen.  ibid.  heeft  een  exploidt  voor 
dat  om  de  muitinatie  der  foldaten  geen  voortgang 
heeft.  p-95(*33)  klaagt  aau  de  Staten  der  Geünieer- 

de Provintien  over  de  Beeldeftorminge  tot  Zutphen  en 
Hattem.  p.  136  (163)  word  fufpeér.  en  waar  door. 
p.  162(182)  wordt  verfchre ven  by  de  Staten  van  de 
nader  Unie,  maar  komt  niet.  ibid.  raakt  noch  meer 

ïnfufpitie.  p.  166(185)  fetAbel  Frankena gevangen, 
ibid.  maakt  dat  de  Boeren  muiten  en  fchentdelelve 
den  foldaten  op  den  hals.  p.  166  (185)  fijn  handel  word 
klaar  ontdekt  welk  hem  feer  perplex  maakt.   p.  167 
(186)  is  bevreeft  voor  de  komfte  van  den  lYmce  van 
Oranjen.  p.  168(186)  antwoord  geveinfdelijk  op  de 
vrage  van  Jacob  Hildebrantfe.  ibid.  verklaart  lich 
Spaans,  validen  Staten  af  en  neemt  Groeningen  in. 
( 1 87)  doedt  de  Gereformeerde  binnen  Groeningen  ge- 

vangen nemen.  ibid.  de  reconciliatie  met  denConing 
publiceren  en  befweeren  s  en  tracht  veele  aan  fi  jne  fijde 
te  brengen,  ibid.  abufeert  den  Prince  van  Oranjen. 
p.  169(187)  fchrijft  aan  de  Over-Yfielfe  Steden,  maar 
de  Brieven  worden  geintercipieert.  ibid.  is  feer  ont- 
ftelt  over  het  flaan  van  het  volk  van  Parma,  en  heeft 

by  na  berouw  van  fijnen  handel,  maqr  wordt  aange- 
moedigt  door  fijn  Sufter.  p.  172(189)  heeft  berouw 
van  fich  te  vroeg  geopenbaart  te  hebben ,  wordt  een 
hartingefproken,  en  grijpt  weder  moet.  p.203(2i2) 
ïs  bedroeft  over  de  dood  van  Entens  en  waarom-  p.205 
(214)  belegert  Delffiel.  p. 209  (216)  trekt  voorden 
Opflag,en  flaat  het  Vaandel  van  Rinfwoude. ibid. doedt 
een  aanval  op  Dockum  maar  wordt  afgeflagen.  p.  210 
(217)  fchrijft  aan  Parma  over  de  vidorie  bevochten 
by  Hardenberg.  p.  211(218)  fchrijft  andermaal  aan 

■  den  fel  ven ,  maar  de  Brief  wordt  geintercipieert  en  bin- 
nen Groeningen  gefonden.  ibid.  flaat  vier  Vaendelen 

vanhet  volk  der  Staten,  p.  215(221)  komtvoorAu- 
werderfijl,  moet  vertrekken ,  komt  wederom  en  krijgt 
defchanfe.  p.  2 16(221)  belegert  den  Opflag,  krijgt 
de  plaats  en  doetfe  flechten.  p.2i6  (222)  flaat  Ho- 
henlobydeBourtang.  p.  217(222)  komt  weder  voor 
Coeverden  en  wint  het.  p.2i8(223)  belegertSwol 

maar  te  vergeefs,  p-2 19(22 3)  en  Deutecom,ook  vruch- 
teloos, p.  219(224)  en  Steenwijk,  ibid.  wordt  hoog- 

moedig en  beeft  een  deelydele  grootte  gedachten  in 
het  hooft.  p.  22 1  (225)  fchrijft  aan  die  van  Enkhuifen 
haar  radend-  om  met  hem  te  accorderen,  ibid-  wil 
Steenwijk  hebben  of  fterven.  p.  226  (229)  ftilt  de  mui- 
terye  van  fijn  volk  met  goede  woorden,  p.  226  (229J 
foekt  die  van  Steenwijk  met  lift  uit  te  lokken. p.230  (2) 
fchrijft  aan  die  van  Steenwijk  haar  radende  tot  over- 
giftc  p.  231(2)  beftormt  Norrits.  p.  232(3)  bele- 

gert Norrits  in  S.  Jans  Camp.  ibid.  trekt  daar  wederom 

af.  p.  233  (4)  beraadt  fich  om  van  Steenwijk  te  trek- 
ken en  breekt  op.  p.237(6)  verfiert  een  valfche Brief 

en  fendt  die  binnen  Steenwijk,  p.  239  (7)  fterft.  p.  276 
(35) 

Rennenburgfe  nemen  de  Kuinder  in  en  pionderen  het  fel- 
ve.  b.  15.  p.  220  (224)  flaan  eenige  Vaandelen  van 

Hegeman.  p.22ó(228)  beftormen  Swartfluis  en  wor- 
den geflagen.  p.  227  (229)  verlaten  S.  Jans  Camp> 

muitineren  en  verlaten  ookSteenwijkerWold.  b.  16. 

p.  233  (4)  worden  geflagen  by  Dieveren.  p.  236 
(5)  befchieten  het  Leger  van  Norrits.  p.zj6(5)  be- 
fchieten  en  beftormen  de  Schans  van  Norrits  ,  maar 

worden  gedwongen  af  te  trekken,  p.  237  ( 5) 
Renty  (Baron  van)  gefonden  tot  ontfet  van  Bergen 

wordt  aangetaft  en  geflagen  door  de  Spanjaarden.  b«6. 
P-  397,  398  ( ?89) 

Requeft  der  Gereformeerde  ftaat  veele  te  Hoor  niet  aan. 
b-3-p.  124(87) 

Retelois  (Prince  van)  komt  binnen  Caraerijk.  b.  32-p.  53 

(4o) 
Reux  (Grave  van)  Gouverneur 

 van  Vlaanderen  ,  heeft 

het  gebiedt  over  de  Soldaten  tegens  de  gemuitireerde 

Spanjaarden,  b.  9.  p.  7u  ( I7If  b  eerae Knetorijk  Kamers  van  Holland  komen  te  famen  tot  Ld- denb.3;.p.io2...(?2.i) 
Rhijnberk  belegert  door  Parma  wordt  gevi&ualieert door  den  Grave  van  Meurs,  enz.  b.25.  p.  28'  (<2) wordt  andermaal  gevidtualieert  met  geweld,  b.  26. 

P-4»o(56)  na  een  ftrenge  belegeringeaanManfveld overgegeven,  b.27.  p.506  (1 1)  belegert,  befchoten 
en  overgegeven  aan  fijn  Excellentie  Maurits.  b  34, 
P-345  (38)  andermaal  belegert  door  den  Admiiant vanArragon.  b.  35.  p.  486(52) 

Kichard  Claafz  van  Enkhuifen  wordt  gebruikt  indehan- delinge  om  Enkhuifen  aan  den  Prince  van  Oranjen  te brengen.  b.5.p.323  (233) 

Kichard  Barent  wordt  gecommitteert  om  den  Prince  van Oranjen  tot  BrufTel  te  aflifteren.  b.  1 1.  p.  874  (287) 
Kichard  van  Simmeren  komt  tot  Heidelberg  en  preten- deerde voogdvfchap  over  den  jongen  Keurvorftfrc- der.c.  b.29.p/6o4(3)  fterft.  b.  35.p.4Jz(Io) 
Kichard  van  den  Sande  heeft  een  vergeeffen  aanHac  op Steenwijk,  b.  34.  p.  320  (xi) 
Richardot  wordt  door  Parma  na  Spanjen  gefonden ,  ca 

brengt  te  weeg  dat  Parma  over  alle  fijne  tegenftrevers 
tnumpheert  b.26.  p.457  (41)  gemachtigde  op  de 
Vredehandehnge  tufichen  Spanjen  en  Viankrijk.  b.35. 
P- 443  (18)  fijne  verrichtinge....  ftelt  fich  tegens  het advijsomSchenkenfchans  te  beiegeren.b.  36^.532(15) 

Ridders  van  de  Ordre  van  het  Gulden  Vlies  houden  alles 
fufpeft  dat  uit  Spanjen  komt  en  waarom,  b.  i.p.22 
C 16)  dringen  aan  om  de  Spanjaarden  uit  het  Land  te 
doen  vertrekken,  en  hebben  het  Requeft  ten  dien  einde 
door  de  Staten  Generaal  overgegeven ,  mede  onder- 

tekent, ibid.  door  haar  overdadigheid  in  grootefchul- 
den  geraakt;  welk  van  veele  voor  een  oor  faak  der  be- 

roerten in  de  Nederlanden  gehouden  wierdt.  b.  1.  p.  2 1 
(22)  fien  veele  fwarigheden  en  bloedftortingen  te  ge- 

moed ,  en  vertonen  zulks  menigmaal  aandeRegente, 

enbefluiten  een  befendinge  te  doen  aan  denConing* ibid.  veele  fpotten  met  de  vermaning  van  Viglius  Swi- 
chemius  en  fijne  verklaringe  van  S.  Andries.  b.  2.  p.  55 
(37)  worden  ten  Hoof  ontboden  en  waar  over.  ibid. 
komen  ten  Hoof.  p.  57  (40)  mogen  niet  anders 
als  voor  de  Ridders  van  defelve  Ordre  te  recht  geftelt worden,  b.  4.  p.  188(134) 

Ridderfchap  van  den  Lande  van  Uitrecht ,  hoewel  on- 
fchuldig ,  wordt  echter  evenwel  betrokken  in  de  Sen- 

tentie door  Duc  d'Alba  gegeven,  b.  5.  p.  328(237) blijft  uit  de  vergadering  der  Staten  en  waarom,  b.  18. 
p.  380  ( 18 )  antwoord  op  het  geene  haar  door  de  Com- 
miflariiTen  van  den  Prins  van  Oranjen  was  voorgeftelt. 
p.  391(26)  verfchijnen  wederom  in  de  Staten,  p.  392 
(26 )  antwoord  op  de  prefentatie  van  de  Wethouders , 
en  levert  een  contra  prefentatie  over  aan  den  Grave  van 
Meurs.  b.»2.  p.8ó3(8)  eenige  uit  defelve  fch  rij  ven 
aan  den  Grave  van  Nieuwenaar  en  fenden  een  prote- 
ftatie  aan  den  fel  ven.  b.23-p.  144(100)  antwoord  op 
de  propofitie  van  den  Grave  van  Meurs.  b.24.  p.  160 
(9)  antwoord  op  de  Gefchriften  van  de  dolerende  Ede- len, p.  176(71) 

Ridderfchap  prefenteertdefaak  vanLumei  in  Juftitie  te 
termineren.  b.6.  p.  430  (315) 

Ridderfchap  van  Holland  maakt  een  Unie  met  deEdeJen 
en  Steden  waar  in  de  Hoge  Overigheid  aan  den  Prince 
van  Oranjen  wordt  opgedragen,  b.  8.  p.  641  (118) 
verfoekt  O&roy  en  Privilegie  in  conformite  van  de 
Privilegiën  van  veele  Steden  in  Holland ,  aangaande 
Breuken,  Delicten,  enz.  b.  30.  p.  679(8) 

Rijhoven  doedt  binnen  Gent  Aarfchot  en  andere  Heeren 
gevangen  neemen.  b.  11.  p.904  (508)  kan  niet  ver- 
ftaantothet  ontfiagderfelve.  p.905  (309)  verfekert 
Brugge  voor  de  Staten,  b.  12^.950(25)  weigerttot 
hulp  van  die  van  Cortrijk  te  trekken,  vooral  eer  dat 
Heflelsen  Vifch  gehangen  waren.  b.  13.  p.  6  (70)  ge- 
waarfchouwt  van  den  aanfiag  van  Imbife  op  Denre- 
monde,  ftelt  ordre  daar  tegens,  en  neemt  eenige  ge- 

vangen, b.  18.  p- 420  (46)  commandeert  op  de  tocht 
der  Statife  in  de  verraffchinge  van  Echternach.  b.  33 
P-J93(*5) Rijk 
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Rijk  van  Bockhoven  verfekert  het  Slot  van  Abcoude. 

Rijker  Claafz  verwittigt  aan  Sonoy  tot  Breemen  het  over- 
gaan van  Enkhuifen  aan  de  fijde  van  den  Prince  van  O- 

ranjen.  b.  6.  p.  374  f272) 
RijkertAdriaanfz  wordt  door  die  van  Naarden  aan  Don 

Frederic  gefonden  om  genade  te  bidden  voor  de  Bur- 
geren en  maakt  accoort  met  Juliaah  Romero.  b.  6. 

P-4»8(?o?) 

Rijksdag  tot  Spier.  b.  5.  p.  316(228)  tot  Regenburg  uit- 
gefchreven  door  Rudolphus.  b.  ji.  p.  850  (57)  wat 
op  defelve  verhandelt  is.  ibid. 

Rijks- VorOen  (Proteftantfe)  fuftineren  dat  de  Neder- 
landen als  met  Leen  aan  het  Keiferrijk  verbonden,  de 

Religions- Vreede  behoorden  te  genieten,  b.  5.  p.  3 18 
(229) 

Rijks-  Vorften  fcnden  Gefanten  aan  Parma  en  aan  de  Sta- 
ten Generaal,  b.  28.  p.  544(12)  fchrijven  aan  de  Sta- 
ten en  verfoeken  pafpoort  voor  de  Gefanten  die  fy  aan 

haarfenden  zouden,  b.  33.  p.  191  (23)  beraden  haar 
om  den  Rijksbodem  te  fuiveren  van  alle  vremd  krijgs- 

volk, b.  36.  p.  59$  (66) 
Rijngout  (telt  middelen  voor  om  het  Land  veel  duifenden 

tedoen  profiteren,  b.  21.  p.  722  (31)  wordt  Thefau- 
rier  van  de  nieuwe  Kamer  der  Finantien.  p.  722(32,) 
vat  een  grooten  haat  op  tegen  Buis.  ibid.  brengt  by  den 
Raad  van  State  voorfchrijvens  te  weege  voorParet,om 
hem  tot  Uitrecht  te  lenden  ,  kan  tot  fijn  oogmerk  niet 
geraken,  trekt  daar  over  felveby  Lycefter.  p-755(5?) 

'wordt  verfekert  door  latt  van  de  Staten  van  Holland, 
raakt  los  door  de  liftigheid  van  Lycefter,  verfoekt  en 
verkrijgt  fijne  pampieren ,  loopt  over  tot  de  vyanden 
en  wordt  Paaps.  b.  21.  p.  776  (69) 

Rijp  of  Dronrijp  ingenomen  door  de  Geufen.  b.6.  p.  384 
(279)  en  naderhand  door  de  Waaien  geplondert  en 
verbrand. ibid. 

Rijlïèl  accordeert  met  den  Prince  van  Parma.  b.ij.  p.95 
(■3+) 

Rijfenburg  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  gecom- 
mitteert  om  het  Gefchut  op  Vredenburg  te  inventari- 
feren  en  in  de  Stad  te  brengen,  b.  10.  p.  802  (233) 

Robert  Beale  wordt  uit  Engeland  aan  den  Prince  van 

Oranjen  gefonden  om  het  mifverftand  wegens  het  ne- 
men en  arrefteren  van  eenige  fch epen  weder fijds  weg 

teneemen.  b.  9.  p.  691  (M4) 
Robert  Cock  van  Mereinen  verkoopt  aan  Treflong  een 

gouden  Keting  die  Paciecoin  het  ontkleden  ontviel. 
b.6.  p.  370(268) 

Robbert  Leeman  Water- Bal  jouw  in  Zeeland  wordt  om 

het  geven  van  pafpoorten  buiten  ordre  van  fijn  ampt  af- 
gefet.  b.  16.  p.  253  (19) 

Robbert  Veer  wordt  gevangen  indenflagby  deLippe. 
b.  32.  p.  44  (34) 

Roboï  Kapitein  onder  den  Admiraal  den  Heere  van  Lu- 
mei,  loopt  met  hem  uit  Engeland  en  komt  voor  den 

Briel.  b.  6.  p.  365(265-)  fteektdeNoordt-poorte  van 
den  Briel  in  den  brand  en  doedt defelve  oplopen,  p.  366 
(165)  als  ook  de  Spaanfe  Schepen  voor  den  Briel 
p.  367  (266)  wordt  met  een  deel  foldaten  door 
den  Grave  van  der  Mark  gefonden  tot  hulpe  van  die 

van  Enkhuifen.  p.  374(272)  gevangen  door  de  Span- 
jaarden, p.  395  (288) 

Roche  (Grave  van)  Gouverneur  van  Uitrecht,  herftelt 
by  provifie  die  van  Uitrecht  wederom  in  ha3r  geheel. 

b.  7.  p.  498  (18)  geeft  fchoone  woorden  op  haar  Re- 
queft  en  anders  niet.  p.  501  (20)  houdt  Baldeus  met 
fijne  Spanjaarden  buiten  Uitrecht,  p.  503  (22)  laft 
hebbende  om  van  Vrede  te  handelen  neemt  de  fake  by 

derhand.  p.532^2)  fchrijftophetverfoek  van  eeni- 
ge uitgewekene  Burgers  aan  de  belegerde  binnen  Lei- 
den haar  radende  tot  overgifte.  p.  552  (56)  wordt  ge- 

committeert  tot  de  Vredehandeünge  te  Breda.  b.  8. 

P-  597 (88) 
Rochus  Meuflen ,  doedt  een  heldhaftige  daad  voor  den 

Briel.  b-  6.  p.  367(266) 
Rodrico  Merges  houdt  correfpondentie  met  eenige  an- 

dere om  de  Coninginne  van  Engeland  door  vergift  om 
het  leeven  te  brengen,  b.  3 1.  p.  784  (6) 

RodrigodeToledowordtinden  ftorm  op  Haarlem  ge- 
quetft.  b.  6.  p.  432(317) 

Rodrigo  de  Silva,  Hertog  van  Paftrano,  komt  in  het 
land.  b.  32.  p.  17(11)  fterftaan  een  hartvang,  p.  27 

Roeland  de  Rijk  Penfionaris  van  Loven  wordt  door  laft 
van  den  Hertog  van  Alva  gevangen  genomen  ,  en  wat 
hem  wordt  te  lafte  gelegt.  b.  4.  p.2 10  (149)  antwoord 
op  fijne  befchuldinge.  p.  211  (149) 

Roeland  Jork  wordt  Gouverneur  van  de  grote  fchanfe 
voor  Zutphen.  b.  2 1  p.  y$i  (5  3 )  verraad  en  levert  de 
fchanfe  voor  Zutphen  aan  Taxis.  b.  22.  p.  879(20) 
wordt  voor  verrader  verklaart,  p.  88 1  (2 1 ) 

Roelof  van  Stakenbroek  krijgt  commiftie  van  den  Prince 
van  Oranjen  om  tot  Woerden  te  commanderen,  b.  6. 
p.  408  (297)  wordt  Droft  van  Breda  voor  den  Prince van  Oranjen.  b.  11.  p.  857(275) 

Roelof  Schul  blijft  indeflagby  Noorthoorn.  b.  16.P.285 

(4«) 

Roels,  Penfionaris,  wordt  gecommitteert  om  aan  fijn  Ex- 
cellentie het  voornemen  der  vyanden  op  Tertolen  te 

openbaren ,  en  te  overleggen  hoemen  fich  daar  in  zal 
gedragen,  b.  3  1 .  p.  783  (6)  en  door  de  Staten  om  met 
den  Cancelier  Liefveld  van  Vreede  te  fpreeken.  b.  32. 

P-37(28) Roermonde  wordt  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  geftelt  on- 
der het  Aards-Bifdom  vanMechelen.  b.  i.p.  23(17) 

weigerende  het  Leger  van  den  Prince  van  Oranjen  te 
victualieren,  wordtdoorhem  ingenomen,  b.6.  p.  399 

(290)  door  Hohenlo  belegert  en  Don  Jan  ont'fet.  b.n, P-  897(303) 

Roeroort  ingenomen  door  Schenk,  b.  22.  p.  878  (19) 
RogerusEduarduswil  wat  nieus  in  de  Religie  invoeren. £21. p.  849(118) 

Rogier  Jooften  SehooJmeefter  tot  Leerdam  wordt  door 
lalt  van  Vitelh  opgehangen,  b.  7.  p.  53 1  (41) 

Rombert  Ulenburg  wordt  door  de  Staten  van  Vriefland 
met  een  inftru&ie  gefonden  aan  de  Staten  van  Holland. b.  13.  p.  43  (28) 

Romeinen  rechten  voor  Parma  na  fijn  dood  een  eeren- 
beeld op.  b.  29.  p.  662  (45) 

Ronfe  overvallen  door  de  Malcontenten,  b.  14.  p.  ixt 

Roof  door  de  Spanjaarden  gevoert  uitMechelen  gefchat 
op  ettelijke  milioenen.  b.  6.  p.  409  (299) 

Roomfe  binnen  Antwerpen  verfoeken  van  Anjou  vrye 
exercitie  van  hare  Religie >  die  haar  op  conditie  toege- 

daan word.  b.  17.  p.  30  3  (8)  vinden  haar  befwaart  om 
den  Coning  af  te  fweren.  ibid.  binnen  Bruflèl  verfoeken 
aan  Anjou  vryeexercitie  van  hare  Religie,  p.  328  (zj) 
binnen  Nimmegen  verwekken  eén  gevarelijke  oproer , 
drijven  de  foldaten  buiten  en  leveren  de  Stad  aan  Par- 

ma. b.  io-  p.  563  (7)  m  Over-YfTel  fteken  geweldig 
dehoofdenop.  p.  566(9)  binnen  Doesburg  verjagen 
het  Guarnifoen  en  accorderen  met  Parma.  ibid.  fie,  Ca- tholijke. 

Roomfë  Godfdienft  wordt  binnen  Uitrecht  verboden, b.  24.  p.  304  (114) 

Rofendaal  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits. b.  18.  p.  539  (8) 

Rofne  (Mons  de)  windt  de  Cafieelen  Guynes  en  Ha- 
mes.  b.33.  p.  193  (25)  wordt  voor  Huift  het  hooft afgefchoten.  p.  2 1 9  (44) 

Roüignol  draagt  geen  forge  fo  het  behoort  binnen  Me- 
chelen,  en  raakt  de  Stad  quijt.  b.  14.  p  175(192) 

Rotman  wordt  door  de  Heer  Wilkes  na  Uitrecht  gefon- 
den aan  de  Burger  Hopluiden  over  het  cefieren  van  het 

eerfte  Lid  der  Staten,  b.  22.  p.  857  (4) 
Rotterdam  verloft  van  de  Spanjaarden  en  ingenomen 

door  den  Grave  van  der  Mark.  b.  6.  p.  3  95  (280) 
Rotterdammers  weigeren  de  Spanjaarts  de  ingang  in  haar 

Stad,  worden  verfchalkt,  en  ellendig  gefoolt.  b.6. 
p.  367  (267) 

Rouaen  door  Vilars  weder  overgelevert  aan  Henric  de Vierde,  b.  gi-p.  800(19) 

Roubaix  wint  het  Sas  van  Gent  voor  Parma  en  Huift  en Axele.  b.  18.  p- 401  (33) 

RuardusTappert  heeft  fecrete  commifileomlnquifiteur 
te  zijn,  en  laat  (niet  tegenftaande  de  fwarigheden  te- 
gensdelnquifitie  gemaakt)  niet  af  om  fijne  commiflïe 
heimelijk  in  het  werk  te  ftellen.  b.  1.  p.  14  ( 10) 

Rudol- 
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Rudolphus ,  Keifer,  antwoord  den  Staten  der  Nederlan- 
den op  haar  fchrijven.  b.  9.  p.  725  (178)  fendt  Gefan- 

ten  na  Nederland  om  Vrede  te  maken  tufïchen  Don  Jan 
endeSraten.  b.  lo.p.  770(211)  fch  rijft  aan  de  Staten 
Generaal  wegens  haren  handel  met  Anjou.  b.  1 5 .  p.  1 96 
(2.07)  geeft  een  mandaat  uit  tegens  der  Staten  Oorlog- 
fchepen  op  den  Eems  leggende,  b-  2.0.  p.  5-63  (7)  fend 
Gefanten  aan  de  Staten  om  ware  het  mogelijk  Vrede  te 
maken  tuflchen  den  Coningvan  Spanjen  en  Staten  der 
Vereenigde  Nederlanden,  b.  28.  p.  589  (48)  fchrijft 
ten  dien  einde  aan  de  Steden  van  Nederland,  p.  590  (48) 
befchrijft  een  Rijksdag  tot  Regensburg  en  waarom. 
b.  3  i.p.  850(^7)  is  niet  gefint  een  Rooms  Coning  te 
maken.  p.  85 1.  fchrijft  een  Brief  aan  de  Staten  en  re- 

commandeert op  het  hoogft  de  Vreede.  b.  32^.38  (28) 
fchrijft  andermaal  aan  de  Staten  en  verfoekt  pafpoort 
voorde  Gefanten  die  hy  aan  haar  fenden  zoude.  b.  33. 
p.  191  (23)  antwoord  op  de  propofitie  var.  den  Admi- 
rant  van  Arragon.  p.  289(95) 

Ruigenhil  wordt  overvallen  van  den  Spanjaarden,  b.  7. 
p.483  (7)  nochmaal  ingenomen  door  de  Spanjaarden. 
b.  8.  p.  644(120) 

Ruisbroek  wordt  door  de  foldaten  binnen  Groeningen 
gevangen  genomen,  b.  1  o.  p.  7  5 1  ( 1 98 ) 

Ruitertocht  der  Statife  in  het  Land  van  Limburg  en  Lut- 
femburg.  b.  36.  p.  517  (9) 

Ruiters  van  Parma  worden  door  de  Baxen  geflagen  voor 
Bergen  op  Soom.  b.25-p.  339(21)  der  Staten  bedrij- 

ven groote  moetwil  in  het  Sticht  van  Paderborn.  b.  30. 
p.  719(36) 

Rutger  van  den  Boetlelaer  wordt  door  de  Staten  van  Hol- 
land gecommitteert  in  den  Raad  van  State.  b.i9.p#459 

(7) 

Rutgert  van  Harfolte  wordt  door  de  Staten  na  Engeland 
gefondenomdeSonverainiteit  der  Landen  aan  deKo- 
ninginne  aan  te  bieden,  b.  10.  p.  635  (63) 

SAbina  Gravinne  van  Egmond ,  doedt  door  verfchei- 
dene  Requeften  aan  den  Hertog  van  Alba  verfoe- 

ken,  dat  haar  Man,  als  zijnde  Ridder  van  het  Gulden 
Vlies,  voor  de  Riddersvan  defelve  ördre,  mach  te 

recht  geftelt  worden,  enz  doch  daar  op  geen  ant- 
woord tot  haar' genoegen  krijgende  en  bevreeft  zijnde 

dat  haar  man  na  Spanjen  mocht  vervoert  worden  ,  le- 
vert ten  dien  einde  een  Requeft  over  aan  den  Staten  van 

Braband.  b.4.  p.  188(134)  fchrijft  aan  den  Keifer  enz. 
om  hulpe  ten  einde  haar  man  voor  de  Ridders  van 
het  Gulden  Vlies  mocht  te  recht  geftelt  worden  }  en 
doedt  daarom  verfcheidene  Requeften  aan  den  Her- 

tog van  Alba  overleveren,  b.  4.  p.  189(1 35) 
Sabina  van  Egmond  trouwt  met  den  Grave  van  Solms. 

b.  )i.p.i)(8) 
Sackedrager  aangenomen  hebbende  een  Brief  van  Dirk 

de  Vries  en  eenige  uitgewekene  binnen  Haarlem  te 
beftellen  wordt  daar  over  geftraft  met  de  koorde,  b.  6. 
p.  422(308) 

Sacrament  van  Miracalen  door  de  Wethouders  van  Bruf- 

fel  voor  leugen  verklaart,  b.  16.  p.  260(23) 
Sailly  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  wegens  den  toeftant  van 

de  belegeringe  van  Amiens.  b.  34.  p.  380  (64) 

SaldaigneFinancier  van  Henric  de  Vierde  komt  in  Ne- 
derland ,  om  het  geld  aan  den  Coning  door  de  Staten 

belooft  in  te  vorderen,  b.  26.  p  477  (h) 
Salentinus  Keurvorft  van  Ceulen  komt  met  twee  duifent 

Ruiteren  tot  afliftentie  van  den  Hertog  van  Alba ;  raad 
datmenmetdenPrinceflaanfoude,  maar  denHartog 

wil  niet.  b.6  p.  402  (293) 

Samenvoeginge  van  het  Leger  van  Anjou  met  dat  van  de 
Staten  waar  door  belet.  b.  1  2.  p.  998  ( 5  9) 

Sanchio  d'Avila  flaat  de  Geufen  by  Dalem.  b.  4.p.  134 

C166)  wordt  door  den  Hertog  van  Alba  gemaakt 
Overfte  van  het  Kafteel  van  Antwerpen,  p.  119(15$) 

ruft  fich  toe  om  Middelburg  te  viftualieren ,  begeert 
fich  ter  Zee,  en  wordt  door  de  Zeelanders  geflagen. 

0.6^.433(317)  ruft  fich  andermaal  toe  om  Middel- 

en en  Saken. 

burg  te  viAualieren,  raakt  in  gevecht  met  de  Zeeu- 
wen, hjdtgrootefchr.de,  maar  viftualieert  Middel- 

burg eenighnts.ibid.  Overfte  van  deSpaanfeArmade 
heeft  groote  begeerte  om  Middelburg  te  ontfetten' 
iteektaftegenswind  enftroom.  b.  7.p'.  4-9(4)  komt voor  Vullingen,  ibid.  maar  horende  de  1  ederlaag  van 
Romero  ,  licht  lijn  anker  en  vertrekt  met  groote  vree- 
fe.  ibid.  vergadert  veel  volk,  komt  tot  Maftricht,  trekt 
Graaf  Lode wijk  te  gemoet ,  fijn  oordeel  van  het  volk 
van  de  Graal,  ordonneert  een  embufcade,  en  fcher- 
mutfelt  met  het  felve.  p^Sof^)  Haat  de  Nafl'aufe. 
p.  490  ( 1 2)  neemt  voor  de  Nallau  w(è  te  doen  vertrek- 

ken, en  taft  defelve  dapper  aan;  ibid.  fielt  fijn  Leger 
in  ordre ,  trekt  tegens  de  vyand.en  Haat  defelve.  p.491 
(14)  weigert  aan  de  muitinerendeSpanjaartshaarver- foek ,  en  wil  niet  van  het  Kafteel  trekken  noch  haar  de 
fleutelen  overgeven.  p.495  (16)  krijgt  laft  en  maakt 
fichgereetom  de  Spanjaarden  na  Philips  land  over  te 
voeren,  b.  8.  p.  649(124)  paft  niet  op  den  Raad  van 
State  en  bewijft  den  gemuitineerden  alle  gunft.  b.  9. 
p.  704.  (163)  toont  hem  openthjk  met  de  gemuitineer- 
de,  doedt  defelve  aiïiftentie  en  ontbied  de  Spanjaar- 

den uit  Holland  na  Braband.  p.  71$  (171)  antwoord 
aan  den  Raad  van  Staten  waarom  hy  de  guarnifoenen 
fonderhaar  bevel  hadde  opgelicht  en  neemt  aan  fuik 
des  nood  zijnde  te  verantwoorden  ibid.  fchrijft  aan  die 
van  Bruflèl  met  bedreiginge  fo  fy  den  Raad  van  State 
niet  ontfloegen.  ibid.  maakt  een  fchanfe  over  de  Schel- 

de en  befet  die  met  Spanjaarden,  ibid.  wil  (elf  de  fleu- 
telen van  het  Kafteel  van  Antwerpen  niet  overgeven, b.  10.  p.805  (236) 

Sanchius  Overfte  der  Switfers  is  de  voornaamfte  oorfaak 
dat  Henric  van  Navarre  Coningvan  Vrankrijk  w.)rdt. 
b.  26.  p.  466  (46) 

Sancy  doedt  een  propofitie  aan  de  Coninginne  van  Enge- 
land om  een  nader  verbond  tuflchen  haar  en  den  Co- 
ning van  Vrankrijk  te  maken;  b.  33.  p.  251  (68)  han- 
delt daar  over  met  Cicelj  p.  252.  fluit  het  •  p.  z<< 

(70 

Sas  van  Gent  ingenomen  voor  Parma.    b.  18.  p.  401 

33) 

Safaval  brengt  Amiens  onder  de  gehoorfaamheid  van 
Henric  de  Vierde,  b.  31.  p.  846  (53) 

Sasbout  wordt  door  Don  Jan  aan  den  Prince  van  Oranjen 
gefonden  om  de  faak  van  Amfterdam  wegens  de  fatis- 
fadie  te  bemiddelen  ,  maar  te  vergeefs,  b.  10.  p.  81 1 
(240) 

Schaaf  Kapitein  wordt  Gouverneur  van  Rhijnberk.  b.  34 
p.  346(40) 

Schamperheid  wordt  met  fchamperheid  betaalt,  b.6. 
p. 431 (316) 

Schanfe  voor  Zutphen  door  Jork  verraden  en  gelevert  aan 
Taxis-  b-  x%,  p-  879(10) 

Schanfen  in  Vriefland  worden  geflegt.  b.  1 1.  p.870  (284) 
Scharamufla  wordt  door  de  muitinerendc  Italianen  tot 

Sergeant  Major  gekoren.  b.  ji.p.  878(78) 
Schattingen  in  Holland  en  Zeeland  tot  vei  vallinge  der 

oorlogs-laften  ingeftelt ,  hoewel  befwarelijk ,  worden 
echter  opgebracht,  b.6  p.  449(330) 

Schel tojarges  blijft,  b.  16.  p-  272(32) 
Schenk  wint  Stralen,  b.  13  p.  34(90)  heeft  een  aanflag 

op  de  Monfter-Heeren  van  de  Geünieerde  Provintien, 
maar  miflukt.  ibid.  ontfet  Blyenbeek.  b.  14.  p.  177 

(193)  Overfte  der  Malcontenten  tot  het  ontfet  van 
Groeningen,  flaat  der  Staten  volk.  b.  1 5. p.  207(215) 
komt  voor  Delflijl ,  trekt  na  den  Opflag  ,  flaat  het 
Vaandel  van  Rinfwoudeen  bedrijft  groote  wreedheid 

aan  de  gevangene,  p.  209(216)  belegert  "ï  felftijn  in de  Schans  voor  Goor  en  krijgt  hem  gevangen,  b.  16. 

p.  286  (42)  wordt  gevangen  ,  gerantfoeneert  en  los 
gelaten,  b.  17.  p.  320(22)  verlaat  de  lïjde  der  Spaanfe, 
begeeft  hem  in  dienft  der  Staten  en  waarom,  b.  20 

p.  62.3  (5  3)  handelt  met  de  Staten  om  volk  te  lichten, 
p.  638(66)  flaat  de  Weftphaallë  Boeren,  b.  21.  p.670. 

(ij)  plondert  Werleen  verlaat  het. (16)  wordtRid- 
der  geflagen  door  Lycefter.  ibid.  flaat  eenige  Spaanle 
Soldaten  en  de  Ruiters  van  Appio Conti.  P.693O1) 

neemt  Werle  in.  p.  699(15)  bouwt  Schenkenlchans. 

p.  7 1 2  (24)  heeft  een  aanflag  om  binnen  Venlo  te  ra- v  '     v  ̂   Bb  ken 
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ken  die  miflukt.  p  713  (25)  vermeeftert  Roeroort. 

b.  22.  p.  878  (19)  overvalt  en  verrafcht  Bon,  en  fchrijft 
fulks  aan  de  Staten  Generaal  en  Staten  van  Holland, 

b  23.  p  143  (99)  prefenteert  de  Stad  aan  deEuange- 
life  Vorften,  fterktdefelve  en  verfoekt  aflïftentie  van 

de  Coninginne  van  Engeland,  p.  144(100)  heeft  een 

ongenoegen  op  de  Staten ,  fchrijft  aan  den  Raad  van 

State ,  en  aan  Bartholt  en  Cornelis  van  Gent ,  heeft  een  | 

vergeeffen  aanflag  op  Nimmegen ,  waarom  en  om  wat 

redenen  hy  mifnoegen  hadde  tegen  de  Staten,   b.  25. 

p«379(f°)  vi&ualieert  Rhijnberk.  b.  25.  p.  382(52) 
viftuaheert  Rhijnberk  andermaal,    b.  26.  p.458  (41) 
llaat  feven  Vaandelen  en  drie  Cornetten  Spanjaarden 

.  op  de  Lipperheide.  p.  459  (4*)  heeft  een  aanflag  op 

Nimmegen,  fteltdefelve  in  het  werk,  wordt  te  rug 

gedreven»  valt  in  het  water  en  verdrinkt,  ibid.  wordt 

van  de  Spanjaarts  gevonden  en  na  fijn  dood  verachte- 
lijk gehandelt.  p.  460  (43)  na  fijn  dood  van  de  galge 

genomen  en  door  ordre  van  Maurits  heerlijk  te  Nim- 
megen begraven,  b.  28.  p.  577  C59) 

Schenkenfchans  wordt  gebout.  b.  21.  p.  71 2 (24)  bele- 

gert en  befchoten  door  den  Admirant  van  Arragon. 

b.  36.  p.  535  (17)  wordt  verlaten,  p.  536. 

Schepen  zoo  uit  Denemarken  en  Ooftland  komen  op  een- 
maal geladen  met  Koorn  en  Tarwe  in  de  Nederlanden. 

(Oorlogs)  der  Engelfc  fchieten  onder  de  Francen  in 

deflagbyGrevelingen.  p.  16  (12)  van  den  Princevan 

Oranjen  worden  dagelijks  fterker ,  neemen  veele  Sche- 

pen en  doen  grootefchade.  b.f.p,  334(241)  van  Oor- 
loge der  Noord-Hollanders  voor  Amfterdam  door  een 

harde  Vorftbefet,  worden  op  een  wonderlijke  wijfe 

regens  alle  hoope  geredt.  b. 6.  p.  420  (307)  van  Oor- 

loge worden  door  Duc  d'Alba  toegeruft  tot  Amfter- dam en  Enkhuifen,  om  de  Mafe  in  te  neemen,  den 

Grave  van  der  Mark  te  bedwingen ,  en  onder  dat  dek- 
fel  volk  binnen  Enkhuifen  te  brengen  om  die  Stad  te 

verfekeren ,  alfo  hy  daar  een  quaad  vermoeden  van 

hadde.  p.37i(2Ö9)  der  Spanjaarden  tot  fea  in  het  ge- 
tal worden  door  het  volk  van  den  Prince  van  Oranjen 

genomen,  p.433  (317)  des  Prince  variOranjen  kon- nen  niet  beletten  het  bemachtigen  van  de  Meer  door  de 

Spanjaarden,   p.436  (319)  der  Noordt- Hollanders 
komen  in  Zee  tegens  de  Vloot  van  den  Grave  van  Bof- 
fu,  en  flaan  defelve.  p.456  (335)  tot  het  onfet  van 
Leiden  komen  aan  de  Soetermeerfe  landfcheidinge.b.  7. 

p.  554(57)  van  den  Prince  van  Oranjen  verbranden  elf 
Kromftevens  der  Spanjaarden,  b.  8.  p.  647  (123)  der 
Hollanders  en  Zeeuwen  worden  in  Spanjen  gearre- 

fteert.  b.  11. p.  897  (303)  vervallen  in  het  uitvaren  van 

Sluis  op  een  droogte,   worden  genomen,  tenoorlogh 

toegeruft  en  verhinderen  het  in  en  uitvaren  van  de  Stad. 

b.  23.  p.  5  (4)  der  Nederlanders  in  Spanjen  worden  op 
het  verfoek  van  Albertus  door  Philips  ontflagen.b.  3  2. 

p.  140 (112) 

Schepenen  van  Leiden  weigeren  den  CommifTaris,  ge- 

gefonden  om  de  Sententien  van  den  Bloed-Raad  te 
doen  publiceren  en  executeren ,  aflïftentie ,  doen  den 
felven  infinueren.    b.  5.  p.  267  (192)    van  Mechelen 
verwijfen  PieterPanis  na  de  Pacificatie  van  Gent  om 

de  Religie  ter  dood.  b.  10.  p.  820  (247)  van  Uitrecht 

geven  Sententie  tegens  Deventer ,  bannen  hem  uit  den 
ïande  van  Uitrecht  en  verklaren  hem  inhabil.   b.  25. 

p.  358(3$)  van  Leiden  condemneren  Peter  Panne,  om 

lijn  toeleg  op  het  leven  van  fijn  Excellentie ,  ter  dood. 
b.  35.  p  453U6) 

Schermutfel  tuflchen  het  volk  van  den  Prince  van  Oran- 

jen en  Hertog  van  Alba ,  alwaar  ten  wederiïjden  veel 
volks  blijft,  b.4.  p.  256(183)  (heftige)  tuffchen  het 
Leger  van  Don  Jan  en  dat  van  de  Staten,  b.  1 2.  p.  999 

(61 )  tuflchen  het  volk  van  de  Staten  en  Prince  van  Par- 
ma  en  welfcherp.  b.  1 3.p.  36(92)  voor  Steenwijk  en 
diehevig.  b.  16.  p.  137  (5)  tuflchen  het  volk  van  An- 
jouen  Parma  onder  Gent.  b.  17.  p.  334(31)  tuffchen 
Hohenlo  en  Haultepenne  valt  gelukkig  uit  voor  de 
eerfte.  b.  23.  p.  9  (6) 

Schetter  (Hopman)  opent  de  Sluis  van  Eertfwoude  om 
die  van  Alkmaar  te  ontfetten.  b.6.  p.  4.53  (334) 

Scheuringe  tuffchen  die  van  de  S.  Jacobs  en  Minnebroe- 
ders Kerke  tot  Uitrecht,  b.  ai.  p.  833(108) 

Schildwacht  binnen  Haarlem  paft  niet  op  waar  door  byna 
eengroote  ongelegentheid  was  ontftaan.  b.  6.  p.  431 

Schinkeren  Droft  op  Gulik  handelt  met  Criep  om  het 
Huis  aan  den  Coning  over  te  leveren,  b.  30.  p.  747 

Schippers  (Hollandfe)  ontfangen  groote  vriendfchap  van 

Philips  binnen  Liffebon  ,  komen  t'huisen  roemen  de- 
felve geweldig,  b.  17.  p.  317  (19)  Nederlandfe  wor- 

den in  Engeland  gearrefteert  om  te  dienen  op  de  Vloot 
derEngelfe  in  de  tocht  tegens  Spanjen.  b.  26.  p.  432 (M) 

Schomberg  laat  hem  gebruiken  om  twift  in  het  Leger  van 

den  Prince  van  Oranjen  te  ftooken.  b.  4.  "p.  257 

(.84) 

Schonewalie  (Heere  van)  gevangen  omtrent  Bergen 
word  onbekend  tot  Oudenaarde  gebracht,  en  nader- 

hand verloft.  b.6.  p.  398  (289)  fie,  Noèl  de  Ca- 
ron. 

Schoonhoven  door  Lumei  belegert  en  ingenomen,  b.  6. 

p.  381  (277)  belegert  en  ingenomen  door  de  Spanjaar- 
den, b.  8.  p.  646  (122)  verkrijgt  fatisfactie  vanden 

Prince  van  Oranjen.  b.  10.  p.  778  (216) 

Schoorfteen-geld  opgeftelt  in  Holland  en  Weft-Vrief- land.  b.  37.  p.  683  (64) 

Schotland  verandert  opentlijk  de  Religie,    b.  t.  p.  13 

,(9) 

Schotten
  
komen  over  om  Zierikze

e  
te  ontfette

n.  
b.  9. P-679(mO 

Schout  van  's  Hertogenbofch  wil  de  Brieven  van  de  In- quifitie  doen  uitroepen ,  waar  uit  groote  fwarigheid 
ontftaat.  b.  1.  p.  36(26)  van  Monnikkendam  waar- fchouwt  de  Gereformeerde  voor  den  toeleg  van  den 
Hertog  van  Alba  om  haar  te  doen  vangen,  b.  4.  p.  230 
(•63) 

Schouten  in  het  Noorder-Quartier  krijgen  aamchrijven 
om  dè  ordonnantie  van  de  wacht  wel  te  beforgen  ,  en 
alle  vagabonden  by  de  kop  te  vatten,  b.  8.  p.  621 
(104) 

Schouwen  door  de  Spanjaarden  verlaten  komt  weder  aan 
den  Prince  van  Oranjen.  b.  9.  p.  7  27  ( 1 79) 

Schrijvers  oordelen  en  fchrijven  qualijk  van  het  gevangen 
fetten  van  Treflong.  b.  20.  p.  570  (1 2) 

Schriften  der  Leeraren  helpen  veel  tot  het  voorfetten  der Religie,  b.  i.p.  13(9) 

Schuilenburg  Kapitein  ter  Zee  voor  Duc  d'Alba  willende 
fijn  Brood  fcheep  brengen  fonder  eerft  te  betalen 
wordt  van  den  Bakker  gemaant ;  waar  over  hy  ge- 
ftoort  zijnde  veele  haatelijke  woorden  van  fich  geeft 
en  fweertdathy  het  de  Enkhuifers  fwaarder  zal  doen 
vergaan  als  die  van  Rotterdam. b.6,  p.  3  7 1  ( 269 )  word 
in  de  flag  op  de  Zuider  Zee  genomen  en  gcvangelijk  na 
Hoorn  gefonden.  p.  456  ( 3  3 5 ) 

Schuilenburg  ingenomen  door  deSpaanfe.  b.  35.  p.  492 

(55)  wederom  verovert  door  Willem  van  NaiTauw. b.  36.p.  556(34) 

Schutters  van  Amflerdam  antwoorden  op  de  voorftel  van 
de  Regenten  aan  haar  gedaan  wegens  het  weeren  der 
Predicatien  buiten  en  binnen  de  Stad.  b.  2.  p.  77  (54) 
beletten  het  verdere  Becldftormen  met  manierlijkheid. 

p  91  (64)  worden  mede  gecommitteertom  naden  Prin- 
ce van  Oranje  te  reifen.om  te  fpreken  over  de  Articulen 

door  deMagiftraat  van  Amfterdam  overgegeven  op  het 
Requeft  der  Gereformeerde  waar  by  fy  verfoeken  dat 
deHeer  van  Biederode  mocht  geftelt  worden  tot  Over- 
fte  o  ver  de  Soldaten,  b.  3.  p.  163(115)  tot  Enkhuifen 
fiendedeBurgerye  na  het  Stadhuis  komen  verlopen  en 
laaten  de  Magiftraat  alleen  op  het  Stadhuis.  b.6.p.  3  74 
C272)  van  der  Goude  willen  om  de  moeite  die  over 
den  tienden  en  twintigften  penning  ontftaan  mochte 
niet  een  voet  verfetten,  en  leggen  fulks  de  Magiftraat 
in  het  aangeficht.  b.  6.  p.  378  (27^)  in  grootachtinge 
by  den  Prince  van  Oranjen,  worden  mede  ter  dag- 

vaart geroepen  om  te  refolveren  over  de  middelen  tot 
hetontfet  van  Leiden,  b.  7.p.  508(15)  van  Delft  ge- 

fonden   tot  bewaringe  van  den  Briel.     b.  13.  p.  74 ("9) 

Schutteryen  tot  Amfterdam  worden    wederom  opge- 
recht,  b.  12.  p.  951(26)  der  felver  wederoprechtinge 

is 



van  Perfoncn  en  Sakcn 

ïs  den  twift-appel  tuflTchen  de  Wethouders  en  die  van 
de  Gereformeerde  Religie,  p-  953 

Sebaftiaan  Venier ,  commandeert  de  Venetiaanfe  Zee- 
macht tegens  den  Turk.  b.  f.p.  354(256) 

Sebaftiaan  Craanhals  foekt  Frederic  de  Toledo  wijs  te 
maken  dat  het  water  van  de  geopende  Sluifen  en  door- 
geftekene  Dijken  in  het  Noorder-Quartier  hem  niet 
deeren  kan ,  maar  te  vergeefs,  b.  6.  p.  45  5  ( 3  34)  ac- 

cordeert met  den  Prince  van  Oranjen  wegens  Haar- 
lem, om  het  felve  wederom  onder  deflelfs  Gouverne- 
ment te  brengen,  b.  10.  p.  756  (101)  word  Landdroft 

en  op  fijn  Hofftede  tot  Bergen  door  de  foldatenver- 
moort...b.  11.  p.  869(2.83) 

Sebaftiaan  Coning  van  Portugaal  oorlogt  inBarbarien, 
wordt  geflagen  en  vermift.  b.  1 3.  p.  13  (81) 

Sebaftiaan  Lofen  word  Raad  neffèns  den  Prince  van  O- 
ranjen  om  op  alle  voorvallende  faken  te  defponeren. 

b.  6.p.  450  ( 3  30)  weigert  om,  in  decommillie  te  tre- 
den over  de  fake  van  Jan  Jeroenfz  en  verdere  gevange- 

ne in  het  Noorder-Quartier.  b.  8.  p.  635-  (114)  krijgt 
commiflie  om  als  Raad  met  de  Gedeputeerde  van  het 
Noorder-Quartier  te  befoigneren.  b.  8.p.  660  (132) 
wordt  door  de  Staten  na  Engeland  gefonden  op  de  Vre- 
dehandelinge.  b.23.  p.  1 36  (95 )  wederom  na  Engeland 
om  eenige  gerefene  mifverftanden  by  te  leggen ,  krijgt 
fijne  Credentie  en  inftrudtie.  b.  26.  p.  425  (19)  fijne 
handelinge  aldaar,  p.  488  (21)  wordt  door  de  Staten 
gecommitteert  om  de  verichillen  tulTchen  Groeningen 
end'Omlandeuby  te  leggen  ;  b.  3  2.p.  14  (9)  fijne  ver- 
richtinge....  wederom  in  Geftntfchap  na  Engeland. 

b.  3  3.  p.  244(63)  fijne  verrichtinge.... 
Sebaftiaan ,  genieinde  Koning  van  Portugal  komt  te  Ve- 

retien ,  wordt  na  Spanjen  gevoert ,  en  hoe  met  hem 
aldaar gehandek is.  b.  37- p. 620...  (18. .) 

Secretaryeder  Staten  van  Uitrecht  wordt  door  ordre  van 

deMagiftraat  opgefmeten,  en  de  re'folutie  der  Staten daar  uitgenomen,  b.  22.  p.  859(0 
Sede  welke  drijft  datmen  noch  Predicant  noch  Leeraar 

van  noden  heeft.  b.  1.  p.  13  (9) 
Seclen  opgerefen  in  veele  Landen  en  waar  door.  b.  1.  p.i  2 

(9) 
Sedan  ( Heer  van)  flaat  de  Lottheringers  voor  Beaumont. 

b.29.  p.  660(43) 
Segel  te  gebruiken  by  Lycefter  moet  fijn  het  Segel  van  de 

Staten  Generaal,  b.  21.  p. 7 24  (33)  van  de  Kerken-Raad 
tot  Uitrecht  word  door  laft  van  de  Magiftraat  verbro- 

ken, p.  840(113) 

Seger  Franfz  begeeft  fich  met  fijn  fchlpen  volk  door  den 

"Hertog  van  Alba  toegeruft  aan  de  fijde  van  den  Prince van  Oranjen.  b.  5.  p.  334(241) 

Segwaartfe  Weg  wordt  niet  fouder  moeite  befchanft.  b.  7. 

P-  5SS  (S9)  „„  ,  •■■•'. Selim  Turks  Keifer  ruft  fich  toe  tegens  Spanjen  en  neemt 
Tunis  en  Goleta.  b.  7.  p.  572  (71)  fterft,  p.  589 
(82) 

Selles  wordt  door  den  Koning  met  een  Briefen  inftruclie 

gefonden  aan  de  Staten  Generaal ,  en  wat  hy  uit  krach- 
te  van  dien  gehandek  heeft.  b.  12.  p.938....  (16....) 
heeft  een  aanfiag  op  Bouchain  die  miflukt.  b.  1 5.  p.  1 97 

( 208 )  wordt  gevangen,  p.  1 98 .  ftei  ft  in  de  gevangenif- 
fe.  ibid. 

Seminarien  van  Paftoren  ingeftelt  door  Philips  te  Loven 

enDouay.  b.  15.  p.  215  (121)  worden  uit  de  goederen 
van  den  Prince  van  Oranjen  onderhouden,  ibid. 

Senlis  valt  af  van  den  Coning ,  begeeft  fich  wederom  on- 

der deflelfs  gehoorfaamheid  ,  wordt  door  die  van  Pa- 

rijs belegert  5  eri  door  Longeval  en  la  Nove  ontfet. 
b.  26.  p- 463  (45) 

Sententie  van  het  Hof  van  Holland  tegens  Cornelis  de 

Hoge  hem  uitgevende  voor  een  Soon  van  Keifer  Ka- 
rel.  b.  18.  p.  364(6) 

Servaes  van  Steland  levert  Huift  en  Axel  verraderlijk  aan 
Parma.  b.  18. p.  401  (33) 

Sefle  (Hertog  van)  fchrijft  aan  den  Koning  van  Spanjen, 

de  Brief  wordt  onderfchept ,  uit  welke  de  argliftighe- 
den  van  den  Coning  tegens  Vrankrijk  en  Nederland 

vernomen  wordt.  b.  31^.786(8)  fchrijft  andermaal ; 

p.  790  ( 1 1 )  ten  derdemaal.  p.  792  ( 1 3)  en  aan  Fuentes  ■ 

p.  794  (14)  en  aan  den  Hertog  van  Feria.  ibid.  noch- 

maal  aan  Feria.  («j)  en  aan  den  Eerts  -Hertog  van 

Ooftenrijk.  p.  797(1 7)  
B  ,^d,, SeRien  Mannen  binnen  Parijs  maken  baar  de  Regering machtig  en  bedrijven  veel  moetwils.  b.  28.  p.  <88  (46) 

i3n  v      ̂   den,  K°ning  ™  SP^JenomdeKroon 
van  Vraokrijk  op  den  jonge  Hertog  van  Guife  te  bren- 

ibid    P' 5  worden   geftraft   door   Mayenne. Sevenaar  wordt  overgegeven  aan  fijn  Excellentie  Mau- 
rits.  b.35.p ..491(55) 

Seven  Stuivers  luiden  wie  die  zijn.  b.5.  p  289(208) 
Sevenwolden  zijn  een  Lid  van  de  Staten  van  Vriedand. 

b.  5.  p.  z66  (191 )  kiefen  Karel  Roorda  om  I.arent  we- 
gen in  de  Staten  van  Vriefland  te  verfchiinen.  b.  32. 

p.  172(9)  
6i Sichem  door  Parma  ftormenderhand  ingenomen,  b.  12 

.P-93+(i3) 
Sidney  valt  in  Vlaanderen  en  verrafcht  Axel.  b.  1 1.  p.  738 

(43)  heeft  een  aanflag  op  Grevelingen  te  vergeefs. ibid.  wordt  gefchoten  voor  Zutphen  en  fterft  tot  Aarn- hem.  b. 2i. p. 751  (52) 

Sidney  Gouverneur  van  Vliflingen  fchrijft  aan  Brienen 
wegens  het  redres  op  het  ftuk  van  de  vrybuiters ;  b. 34. 
P  395  (74)  advifeert  op  de  middelen  daar  toe  voorge- 
flagen.  (75)  fend  fijn  advijs  aan  den  Raad  van  State. 

p.396. Siekte  van  Oldenbarnevelt  verachtert  veel  voornemens 
tegens  de  vyanden.  b.  28.  p.  580  (40) 

Siewert  Beima  willende  uit  het  Land  vluchten  wordt 
door  fijn  Schipper  verraden ,  gevangen  en  op  het  Ka- fteel  re  Harlingen  gefet.  b.s.p.  169  (119)  door  laft 
van  Ducc'Alba  te  Bruflèl  onthooft  den  1  lunv  i<68 

b.  4.  p.  2,38  (169)  y    5 Siewert  Janfz  Crommedijk  wordt  tot  Enkhuifèn  Kapitein 
gemaakt  om  de  Burgers  in  vrede  te  houden,  b.6.  v  2  72 

(270)  
Vil Siewert  Aartfe  krijgt  tijdinge  uit  der  Goude  dat  alles  ge- 

reet  is  om  de  Stad  te  verfekeren  voor  den  Prince  van 
Oranjen,  en  communiceert  dit  met  den  Heer  van  Swic- ten.  b.  6.p.  378(175) 

Sigifmundus  wordt  Koning  van  Polen  en  flaat  Maximi- 
liaan.  b.  24.  p.  270(88)  trouwt  met  Anna  van  Ooften- 

rijk. b.29.  p-626  (18J  wordt  Coning  van  Sweden. 
p.  663  (46)  doedt  alle  de  Nederlandfe  fchepen  tot 
Dantfig  arrefteren.  b.  35.  p.475  (42  )  wordt  verklaart 
vervallen  te  zijn  van  de  Kroon  van  Sweden.  b.x6.p.<i  6  2 

(i9) SimonMein  Burger  van  Enkhuifer,  trekt  met  HansCoI- 
terman  na  die  Stad  om  defelve  te  helpen  verfekeren 
voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6.  p.  372  (270) 

Simon  Simonfz  Predicant  tot  Haarlem  wordt  onthooft. 

P-442(3*4) 
Simon  Meynertfz  wordt  door  de  Staten  van  Holland  ge- 

committeert  in  den  Raad  van  State.  b.  19.  p.459 

(7)  en  door  de  Staten  in  Gefantfchap  na  Denemarken 
gefonden;  b.  31^.826(38,)  fijne  verrichtinge... 

Simon  Autumes  weigert  uit  Pontaudener  tetrekken,doed 
het.  b.  31.  p.  800(1.91 

Simon  van  Veen  Fifcaal  van  het  Hof  van  Holland  ver- 
klaart geen  ftof  te  hebben  om  tegens  Joos  de  Menin 

criminelijk  te  procederen,  b.  31.  p.  8510(87,) 

Simon  van  der  Lippe  fendt  een  Brief  van  den  Keifer  Ru- 
dolphus  in  welke  hy  de  Vreede  feer  hoog  recomman- 

deert, b.  32.  p.  38(28,)  Generaal  van  het  Leger  der 
Duitfe  Vorften  om  het  Land  van  Cleef  te  bevrijden. 

b.36.p.5,57  (x<\)  wat  hy  op  dien  tocht  verricht  heeft... fterft.  p.  568  (43 ) 

Simonetti  Studico  wordt  door  de  muitinerende  Italianen 
aan  fijn  Excellentie  Maurits  gefonden.  b.  31.  p.  879 

(78)  blijft  na  derfel ver  wederverfoeninge  in  denHa- 
ge  en  krijgt  een  jaarliks  tra&ement.  p.  88 1  (80) 

Simpol  (Grave  van)  ruftfichtoeomDourlanste  ontfet- ten.  b.  32.  p.  39(29,) 

Sinodeder  Gereformeerde  wordt  tot  Dordrecht  gehou- 

den, en  het  geene  daar  verhandelt  is.  b.  7.  p. 5-44(5-0) 
in  het  Noorder-Quartier  wordt  gehouden  tot  Alk- 

maar, b.  8.  p-  620  ( 103 )  der  Gereformeerde  gehouden 

tot  Dordrecht,  b.  12.  p.  981  (47)  Nationaal  tot  Mid- 
delburg. b.i6.p.i6i  (24)  Nationaal  gehouden  in  den 

Haag, 
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Haag,  anefteetteenKerkenordeninge.  b.  21.P.790... 

(79....)  extraordinair  gehouden  in  Zeeland  ,  com- 
mitteert Daniel  de  Dieu  om  metSopingiusenHelmi- 

chius  wegens  het  meerendeel  der  Kerken  na  Engeland 

te  reifen  b.  24.  p.  2  5  3  (76)  van  Zuid-Holland  com- 
mitteren eenige  om  de  fake  van  de  Kerke  van  Uitrecht 

te  communiceren  met  Oldenbarnevelt.  b.  30.  p.  731 

(44)  van  Noord-Holland  fufpendeert  CornelisWig- 
gertfe  van  fijnen  dienft  en  klaagt  over  den  felven  aan  de 
Staten  van  Holland,  b.  3  2.  p.6i(47)  leveren  een  re- 
monftrantie  aan  de  Staten  over  der  fel  ver  verbod  van  in 
die  fake  niet  te  refolveren.  p.  71  (55) 

Synoden  (particuliere)  afgedeelt  inde  Synodus  tot  Mid- 
delburg, b.  16.  p.  270(31) 

Sixtus  de  Vijfde  wordt  Paus  van  Romen,  b.  10.  p.  596 
(31)  befchenktParmameteenHoedenSwaard.  b.  21. 

p.  738(43)  doedtdeConinginne  van  Engeland  in  den 
Ban.  b.  25.  p.  315(3)  fterft.  b.  28.  p.  539 (8) 

Slag  te  Winfchoten.  b.4.  p.  235  (167)  voorgevallen  op 
op  den  23  May  1568)  p.  236.  by  Jemmingen.  p.  244 
(174)  voor  Jernak  in  Vrankrijk  den  13  Maart  1569. 
alwaar  de  Prins  van  Conde gevangen  en  gedoodt  word. 

b.  5.P.270  (194)  te  waaterop  de  Haarlemmer  Meer 

ongelukkig  voorde  Schepen  vanden  Prince  van  Oran- 

jen.  p.43Ó(32o)  ter  Zee  tufichen  BoiTu  en  de  Noord- 
Hollanders,  p.  457  (3  3  5)  op  de  Moker-Heide.  p.  491 
(13)  teGemblours.  b.  12^.934(13)  der  Malconten- 

ten tegens  het Statenvolk by  Hardenberg.  b.ij.p.2c>7 

(215)  by  Noorthoorn-  b.  16.  p.  285  (4i)te  watertuf- 
fchen  den  Coning  van  Spanjen  en  Don  Antonio.  b.  1 7. 

^.338(34)  byCourttas.  b.22.p.  147  (102)  tot  Turn- 
hout, b.  24.  p.  302(7)  van  Vlaanderen,  b.  37.  p.6ji... 

(40-) 
Slag  gefienin  de  lucht  tot  Uitrecht  twee  maanden  voor 

de  flag  op  de  Mokerheide.  b.  7.P.492  (14) 
Slijkenburg  ingenomen  door  Graaf  Willem  van  Naflauw- 

b.  10.  p.  624(54) 
Slochteren  belegert  en  gewonnen  door  Parma.  b.  28. 

P-  573(55)      . 
Sloten  befchoten  door  en  overgegeven  aan  de  Vriefen. 

b.  16.  p.  239  (7) 

Sloterdijk  afgebrand  door  de  foldaten  van  Lumei-  b.  6. 
p.  404(294) 

Sluis  weinig  voorfien  van  krijgsvolk  en  vivres.  b.  23 .  p.  5 
(3)  wordt  belegert  van  Parma-ibid.  dapper  befchoten. 
p.  7(5,)  met  accoord  aan  Parma  overgegeven,  p.  18 
(»3) 

Sluifen  in  het  Noorder- Quartier  worden  geopent  om 
die  van  Alkmaar,   b.  6.  p.453  (334)  en  inhetZui- 
der  -  Quartier  om  Leiden  te  ontfetten.    b.  7.  p.  549 

Smeltfink  wordt  door  de  Hoofden  van  het  Leger  der 
DuitfeVorften  aan  fijn  Excellentie  Maurits  gefonden 
en  waarom,  b.  36.  p.  558  (35) 

Smit  (Engels  Capitein)  heeft  een  aanflag  om  Bergen  op 
Soom  aan  Albertus  over  te  leveren,  wordt  ontdekt  en 

loopt  over  by  den  vyand.  b.  33^.236(58) 
Snater  (Hopman)  moedigt  de  Burgeren  van  Uitrecht 

aan  tegens  de  gemuitineerde  Spanjaarden  en  doedt  dap- 
pere wederftant.  b.  7.  p.  584  (79 ) 

Sneek  vry  van  Beeld  ftor  mi  nge ,  maar  moet  de  Mifle  en 
dienft  nalaten,  b.  2.  p.  91  (64)  weigert  den  Heere  van 
Billy  fijne  komfte  binnen  de  Stad.  b.  6.  p.  382  (278) 
verfeekert  voor  den  Prince  van  Oranjen.  p.383  (278) 
neemt  aan  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht  ge- 

maakt, b.  13.  p.  30(87) 
Sneekers  befefFende  dat  fyqualijk  gedaan  hadden  met  het 

buiten  fluiten  van  den  Heere  Billy,  verfien  haar  Stad 
metKoom,  en  nemen  de  Geufen  binnen,  b.  6.  p.383 
(278) 

Soetelaars  voor  Sluis  gevangen,  b.  23.  p.  7.  (7) 
Soetermeer  verlaten  door  de  Spanjaarden,   b.  7.  p.  555 

(«9) 
Soeterwoude  verlaten  van  de  Spanjaarden,  b.  7-p.  558 

(60) 
Soldaat  aangenomen  hebbende  om  een  Brief  van  den 

Grave  van  Bofiïi  aan  Hugo  Janfz  Burgermeefter  tol. 
Delft  te  heitellen ,  brengt  die  aan  den  Heer  van  Baten- 

burg, b.  6.  p.  43 1  (3 16) 

Soldaten  van  den  Heer  van  Brederode  fpolieren  het  Cloo- 
fter  van  Marienweert  en  nemen  den  Abt  gevangen. 
b.  3^.152(107)  fecretelijk  binnen  Antwerpen  aange- 

nomen trekken  na  Dambrugge  ,  van  daar  na  Walcheren 
in  Zeeland,  doch  worden  verhindert  om  te  lande  te 
komen ,  begeven  haar  na  Outferwele  doch  worden 
door  den  Prince  van  Oranjen  gelaft  te  vertrekken,  maar 
weigeren  fulks ,  bedrijven  grote  moetwil ,  en  worden 
door  den  Droft  van  Braband  geflagen.p.  156  ( 1 10)  dooi- 

de Heer  van  Brederode  en  andere  geworven  trekken 
(mits  het  overlijden  van  dien  Heer,)  na  Vianem  komen 
omtrent  Amfterdam,  trekken  na  Sparendam,  plunde- 

ren het  Cathuifers  Cloofter,  en  gaan  voorts  na  Eg- 
mond  ,  welk  fy  ook  beroven ,  van  daar  na  Medenblik, 
gaan  fcheep  en  vluchten  uit  het  land.  p.  168(119) 
binnen  Valencijn  muitineren  ,  nemen  haare  Officieren 
gevangen ,  maar  worden  daar  over  ftrengelijk  geftraft. 

b.  5^.329(237)  met  Treflong  na  Vlïifingen  gefon- 
den zijn  meeft  ongewapent,  en  gekleet  met  deCap- 

penen  Cafuifelen  der  Geeftelijke;  en  meeft  Burgeren 
van  Rotterdam ,  Delft ,  den  Bage  en  Briel ;  worden 
voor  Vliilingen  met  geweer  voorden ,  gemonftert  en 

in  de  Stad  gebracht,  b.  6.  p.  370  (269)  van 't  Seraarts bedrijven  veel  moetwils  in  Vlaanderen  en  beroven  alle 
Kerken  en  Kloofters.p.  393  (280)  van  den  Prince  van 
Oranjen  leven  feer  ongefchikt  en  wredehjk  met  het 
volk  en  de  geeftelijke  binnen  Roermonde-  p.  399 
(  290)  van  Maerten  Schets  vertrekken  op  het  aanfehrij- 
ven  van  den  Heer  van  Swieten.  p.4ii(3oo)  verlaten 
alle  de  Steden  van  Gelderland,  Zutphenen  Over-Yf- 
fel ,  vluchten  en  verlopen,  p.  4 1 5  (303)  binnen  A- 
merfvoort  muitineren  ,  willen  de  Stad  verlaten  en 
dreigen  de  Poorten  te  zullen  openen  voor  Frederic  de 
Toledo,  en  haare  Hopluiden  gevangelijk  over  te  le- 

veren, p.  416(304)  binnen  Haarlem  moeten  haar  ge- 
weer afleggen  en  in  de  BakkenifTer  Kerk  gaan.  p.  441 

(  323 )  worden  meeft  al  ter  dood  gebracht,  ibid. 
Spaanfe  blijven  onbetaalt  en  worden  met  leeninge  on- 

derhouden, b.  7.  p.  573  (71)  van  den  Prince  van  O- 
ranjen bedektelijkbinnen  Antwerpen,  p.  586 (80)  der 
Staten  aan  de  fijde  des  Conings  worden  geflagen  door 
de  Spanjaarden.  p-7i5  (172)  binnen  Groeningen  wei- 

geren eenen  nieuwen  Eed  te  doen  aan  Billy  ,  nemen 
nem  en  veele  andere  Officiers  gevangen  en  verklaren 
haar  voor  de  Staten,  b.  10.  p.  751  (198)  halen  Stella 
uit  de  gevangenifle,  doen  aan  hem  Eed  in  den  naam 
van  de  Staten  Generaaren  kiefen  nieuwe  Officiers. ibid. 

ruineren  de  ftroppadecorda.  ibid.  f  pijkei  en  een  Sauve- 

garde  en  af  beeltfel  van  Duc  d'Alba  aan  de  kaak.  p-7$'2 
(198)  trekken  uit  Groeningen  door  het  beleid  van 
Rennenburg.  p.784  (220)  vertrokken  uit  Uitrecht, 
fteken  de  voor-ftad  inde  brand,  komen  tot  Wijk  te 
Duurftede,  foekende  Vaart  in  te  nemen,  welk  mis- 

lukt, maken  een  aanflag  op  Amersfoort,  maar  wordt  • 
ontdekt,  fchrijven  aan  die  van  Uitrecht  en  leggen  de 
fchuld  van  de  brand  op  de  Burgeren,  p.  798  (231)  bin- 

nen Zutphen  ftormen  de  Beelden,  b.  14.  p.  136  (163) 
in  Delffijl  verraden  hare  Overftens  en  geven  de  Schans 
op.  b.  15.  p.  211  (218)  binnen  Sluis  laten  hare  Vaan- 

delen op  de  wallen  te  gelijke  met  die  van  de  Bur- 
gers wajen  tot  een  teken  van  eenigheid.  b.  23.  p.  5 

(4)  doen  een  tweden  uitval  die  wel  gelukt.  p-6(4)  en 
eenderde,  p.  7(5)  en  een  vierde,  ibid.  doen  noch  een 
uitval  en  die  gelukkig.ibid.op  hetKafteel  van  Sluis  doen 
een  teeken  van  de  overkomft  van  Herts.p.  6.  binnen 
de  grote  fchans  te  Sluis  verfchalken  de  Beleggers  en 
doen  onder  defelve  groote  fchade.  p.  7  ( 5)  binnen  Sluis 
fijn  feer  godvruchtig,  p  16(11)  van  Medenblik  mui- 

tineren, p.  187(29)  wjllen  niet  horen  nade  voorftel 
van  de Commiflaris  Parafis,  en  beantwoorden  defelve 
fchriftelijk.  p.  188(29)  gaan  voort  in  bare muiterye 
en  fweeren  malkanderen  getrouw  te  blijven,  p.  290 
(31)  binnen  Medenblik  antwoorden  op  het  fchrijven 
van  Maurits,  kiefen  de  fijde  van  Sonoy  en  maken  een 
verbond  met  hem.  b.  24.  p.  192(33)  binnen  Hoorn 
weigeren  Eed  te  doen  aan  de  Staten  en  lijne  Excellen- 

tie ,  worden  gecafTeert ,  blijven  hartnekkig,  worden 
onder  de  hand  geftijfc,  laten  haar  voor  het  meeftege- 
feggen,  en  wederom  in  dienft  aannemen,  p.  195  (34.) binnen 
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binnen  Medenblik  antwoorden  aan  de  Gedeputeerde 
van  fijn  Excelleutie  op  haar  voorftel ,  willen  ten  vollen 
betaalt  zijn ,  perfif teren  by  die  refolutie  en  antwoorden 
ophetfchrijven  van  fijne  Excellentie,  p.  194(54)  blij- 

ven ftijf  by  haar  opfet.  p.  199(37)  houden  haar  leer 
trots ,  willen  nergens  na  horen,  voor  en  aleer  het  Beleg 
voor  de  Stad  opgebroken  was.p.  220  (51)  binnen  Me- 

denblik verblijven  haare  fake  aan  den  Heer  Willugby. 
p.  23  1  (60)  op  Schenkenfchans  muitineren.  b.  26. 

p.  460  (43)  op  Lief  kens- Hoek  muitineren.   p.  482 

Solms  (Grave  van)  doedt  Eed  aan  fijn  Excellentie  van 
Naflau.  b.  22.  p.  906(38)  wederftaat  kloekelijk  den 
aanval  van  Montigny  op  Tholen  ,  en  doedt  defelve 
vruchteloos  aflopen,  b.  25.  p.  328(13)    wordt  door 
Maurits  gemaakt  Commandeur  van  Huift.  b.28.  p-574 
(36)  doedt  een  tocht  in  Vlaanderen  met  weinig  fuc- 
ces.  b.  30.  p.  699  (22)  trouwt  met  Sabina  Dochter  van 
den  Grave  van  Egmond ,  en  wordt  door  de  Staten  tref- 

felijk befchonken.  b.  32.  p.  13(8)  fchrijft  aan  fijn  Ex- 
cellentie wegens  de  gelegentheid  der  faken  van  Huift 

en  Hulfter  -  land.  b.  33.  p.219  (39)   wordt  gequetft 
binnen  Huift  en  fchrijft  andermaal  aan  fijn  Excellentie ; 
p.  214  (41)  fchrijft  nochmaal  en  verfoekt  ailiftentie 
van  volk;  p.  215.  fchrijft  wederom  en  verfoekt  nodi- 

ge provifte ;  p.i  17  (43)  nochmaal  van  het  welgelukken 
van  den  uitval ;  ibid.  en  noch  een  en  andermaal ;  p.2 18. 
doedt  een  mijne  fpringen;  p.  220(45)  fchrijft.  p. 221 
(46)  doed  een  uitval  op  Abfdaal.  p.  222.  fchrijft  dat 
alle  faken  in  de  Stad  noch  welftonden.  47)  fendt  een 
Tamboer  aan  den  Cardinaal  om  in  communicatie  te 
komen ,  komt  in  communicatie  en  geeft  de  Stad  over 
met  accoord  ;  p.225  (49)  fchrijft  fuiksaan  fijn  Excel- 

lentie; ibid.  fend  het  accoord;  p.  226.  komt  in  den 
Haag.  (50)  doedt  rapport,   ontfchuldigt  fich  van  de 
overgifte ;  p.  227.  geeft  een  Jnftificatie  uit.  (51)  ftrooit 
onder  het  volk  de  a&e  by  welke  hy  door  deKapitei- 
nentothet  appointüement  veribcht  was;  p.  228.  be- 

klaagt fich  over  den  Raad  van  State  en  de  Staten  Gene- 
raal ,  en  doedt  fijn  beklag  aan  de  Staten  Generaal  dat 

die  van  Zeeland  hem  gecafleert  hadden;  p.  229  (52) 
fuftineert  dat  hem  ongelijk  gefchiedt,  foekt  der  Sta- 

ten meininge  te  verftaan ,  en  aoedt  grote  inftantie  om 
verklaringe  te  hebben  op  fijn  verfoek;  ibid.  doedt  een 
nader  inftruófcie ;  ibid.  verklaart  de  ofFenfie  aan  hem  ge- 

daan te  remitteren  en  prefenteert  om  in  dendienft  van 
het  Land  te  continueren ,-  ibid.  verkrijgt  continuatie 
van  fijn  traftement  en  een  Regiment  te  voet ,  neemt 
het  aan  en  doed  Eed  aan  de  Generaliteit ;  p.  230.  be- 

klaagt fich  over  den  afkeer  van  den  Raad  van  State  en 
Staten  Generaal,  p.  246  (65)  Overfte  van  den  Rhijn- 
fen  Krijch  in  het  Leger  der  Duitfe  Vorften  om  het 
Land  van  Cleef te  bevrij.ien.  b.  36.  p.  557  (34)   windt 
defchanfe  Albertus.  b.  37- p-  650(39; 

Sonoy  weigert  den  Eed  te  doen  door  de  Gouvernante 
voorgeftelt,  en  geeft  reden  van  fijne  weigeringe,  b.  3. 

p.  148(104)  wordt  door  den  Prince  van  Oranjen  ge- 
fonden  aan  de  verbondene  Edelen  om  haar  het  voorne- 

men van  den  Prince  bekent  te  maken.  b.4.  p.  234  ( 166) 

komt  op  den  17  Juny  1568.  in  het  Leger  van  den  Prin- 
ce van  Oranjen  met  1300  roers,  p.  237(168)  commif- 

fie  hebbende  van  Graaf  Lodewijk  begeeft  fich  in  Zee , 

neemt  een  fchip  voor  Embden ,  en  doedt  alle  neerftig- 
heid  om  Boshuifen  aan  te  taften.  (169)  komt  met  fijne 

genomene  fchepen  onder  Delffiel ;  trekt  na  Graaf  Lo- 
dewijk m  het  Leger ,  en  krijgt  ordre  om  het  Leger  te 

provianderen ,  en  komt  met  lijne  fcheepen  onder  Emb- 
den. p.  244(174)  heeft  groote  correfpondentie  met 

den  Prince  vanOranjen.  p.  310(223)  krijgt  commif- 
fie  van  den  Prince  van  Oranjen  om  geld  te  vorderen  in 
Holland  en  het  Sticht  van  Uitrecht,  p.  3 12  (224)  heeft 

een  aanflag  op  Anna  van  Ooftenrijk  Bruid  van  Philips 

de  Eerfte  en  haar  gefelfchap.  p.  3  23  (23  3 )  houdt  com- 
municatie binnen  Enkhuifen om  die  Stad  vanden  Her- 

tog van  Alba  af  te  trekken  en  aan  den  Prince  van  O- 

ranjen  te  brengen,  danden  aanflag  niiflukt.  (233)  han- 
delt met  Jan  Coenenflbon  en  Jan  Beth  Janfz  Amfter- 

dammers  om  feker  Schip  met  alle  de  goederen  den 

Koopluiden  te  ontvoeren,  en  hoe  het  felve  isafgelo- 

en  Sakcn. 

pen.  p  325(235)  Overfte  vnnde  fchepen  op  de  Eems verneemt  waarom  de  Grave  van  F.mbden  delèli  e  aan- 
gehouden hadde.  p  3.3 '(239)  fal  veert  de  Ichepond-e op  de  Lemfc  lagen  ten  dienfte  vanden  Prince  van  O- 

ranjen.  p.  3  3 1  ( 240)  bevieell  voor  den  aanflag  om  hem te  vangen,  klaagt  daar  over  heftelijk,  en  dorft  fich 
binnen  Embden  niet  onthouden,  p.  3  3  3  (240)  doedt 
groot devoir  om  die  van  Uitrecht  te bewenen,  dat  fy 
haar  in  haar  oude  vryheid  (lellen,  en  van  de  fiavernije 
der  Spanjaarden  bevrijden  7.ouden  ,  en  biedt  haar  hul- 

peaan. ibid.  handelt  heimelik  met  Kloris  Tin  om  Ui- 
trecht van  de  Spanjaarden  te  verlofièn.  p.  314  (141) 

wordt  door  den  P.ince  vanOranjen  gefondenaan  de 
Coningen  van  S  weden  en  Denemarken  om  luilpe  te  ver- 
foeken  regens  den  Hertog  van  Alba.  f141)  fijne 
ven  ichtirge  aldaar,  p.  335-3  39  f  241-145 )  neemt  de 
Diemer  Dijk  in.  p.  437  (3 10)  en  fteekt  hem  door.  ibid. 
krijgt  inftruótie  van  den  Prince  van  Oranjen  wat  hy  zal 
voorhouden  aan  veele  Edelen  en  andere  om  geld  te 

krijgen,  p.  361(161)  fendt  volk  en  Galeyen  tot'onder- ftant  van  Grave  Willem  van  den  Berg  in  Gelderland, 
p.  381  (277)  fendt  eenig  volk  tot  afliltentie  van  die  van 
Haarlem,  p.  396  (288)  doedt  Kapitein  Wijbe  Z'iirfe 
die  hy  na  Sardam  hadde  gefonden  om  het  felve  te  belet- 

ten en  fulks  niet  gedaan  hadde  ophangen,  p.  397(289) 
fendt  eenander  Vaandel  volksom  fulks  te  doen,  maar 
dat  komt  te  laat.  ibid.  commillie  hebbende  van  den 
Prince  van  Oranjen  om  te  zijn  Gouverneur  van  Enkhui- 

fen en  't  geheele  Noorder-Quartier ,  handelt  met  ver- fcheidene  Overften  om  volk  en  fcheepen  aan  te  nee- 
men  ,  en  foekt  ten  dien  einde  eenig  geld  te  krijgen  van 
de  Nederlandfe  Koopluiden  die  tot  Bremen  en  Ham- 

burg gevlucht  waaren.  p.  372  (270)  wordt  tot  Bre- 
men verwittigt  van  het  overgaan  van  Enkhuifen  aan  de 

fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  ,  fchrijft  fulks  aan 
den  Prince.  p.  374(272)  en  maakt  fich  vaardig  der- 

waarts te  reifen.  ibid.  reilt  per  polte  van  Embden,loopt 
perijkel  vaxi  gevangen  te  worden  ,  komt  tot  Meden- 
blik  en  van  daar  binnen  Enkhuifen ,  toont  fijne  Com- 
miflieen  wordt  aldaar  blijdelijk  ontfangen.  p.375  (17*) 
krijgt  commiflïe  en  inftrudie  van  den  Prince  van  Oran- 

jen om  te  wefen  Luitenant  Generaal  in  het  Noorder- 
Quartier.  b.  375  (171)  ftelt  alles  in  goede  ordre  bin- 

nen Enkhuifón.  p. 376(273)  fendt  na  Medenblikom 
met  de  Overheid  te  handelen  dat  fy  haar  fouden  bege- 

ven onder  den  Prince  van  Oranjen  met  uitfluitinge 
der  Spanjaarden,  p.  377(174)  verkrijgt  Hoorn  en  de 
verdere  Steden  van  het  Noorder-Quartier  en  Water- 

land, en  verfekert  defelve  voor  den  Prince  van  Oran- 
jen. ibid.  krijgt  laft  van  den  Prince  van  Oranjen  om 

met  den  Admiraal  Boshuifen  heimelijk  te  handelen, 

p.  404  ( 194)  fendt  Willem  Bardelius  om  fijnent  wegen 
te  compareren  in  de  Staten  van  Holland  vergadert  tot 
Haarlem  ;  die  hem  in  diequaliteit  niet  willen  ontfan- 

gen. ibid.  doedt  Sardam  innemen  en  de  Sluifen  befchan- 
fèn,  de  Watcrlandfe  Dijken  bewaren  en  maakt  een 
Blokhuis op  den  nieuwen  Dam.  p.  41 3  (3°')  vergadert 
een  deel  volks  en  legert  fich  te  Egmond  buiten  Alk- 

maar, p.  433  (317)  geeft  raad  om  een  Bolwerk  te  ma- 
ken by  het  Huis  ter  Hert  om  die  van  Haarlem  te  beter 

te! konnen  ontfetten ,  kan  fijn  volk quahjk  inbedwang 

houden,  p.434  (318)  doedt  Kapitein  Michiel  Krok 

vermanen,  gevangen  nemen  enonthalfen.ibid.  foekt 
met  alle  middelen  de  Soldaten  op  den  Diemei  dijk  te 

ontfetten  »  wordt  verlaten  en  raakt  in  groot  gevaar, 

p.  4. 3  7  ( 3 10)  doedt  andermaal  lijn  beft  om  haar  te  ont- 
fetten ,  maar  krijgt  tijdinge  dat  den  Dijk  door  de  Sol- 
daten verlaten  was.  ibid.  raakt  overliet  verlies  van  den 

Diemer -Dijk  in  kleinachtmge.  b-  6.  p.  437(311) 

fchrijft  fulks  over  aan  den  Prince  van  Oranjen,  en 
verfoekt  dat  iemand  van  qualiteit  mocht  overgefonden 
worden  om  hem  op  de  raak  te  informeren.  (321)  krijgt 

quaad  vermoeden  op  Boyföt ,  fchrijft  aan  den  Prin- 
ce van  Oranjen,  en  beklaagt  fich  geweldig.  p.4}3 

(321)  weigert  het  Gouvernement  van  Noord-Hol- land af  te  ftaan  en  dat  van  ter  Veer  aan  te  nemen,  word 

gecontinueert  in  fijn  dienft  ibid.  neemt  andermaal 

den  Diemerdijk  in ,  befchanft  iich ,  en  houdt  de  plaat- 
fe  tegen   het  geweld  van  de  vyand.    p.439  (311) 

Ge  ^ndt 
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fèndt  Wouter  Hegeman  om  de  Duitfe  foldaten  die  uit 
Haarlem  door  de  Spanjaarden  na  Gelderland  gevoert 
wierden  te  ontfètten.  p.441  (3*4)    fchrijft  aan  den 
Prince  van  Oranjen  over  de  toeltant  van  her  Noorder- 
Quartier  na  het  innemen  van  Haarlem,  p.  446  ($18) 
beantwoord  den  Brief  van  die  van  Alkmaar  en  belooft 

haar  met  alle  mogelijke  middelen  te  zullen  ontfètten. 

p.  451  (331)  doedt  om  de  verdere  inbreuk  der  Span- 
jaarden in  het  Noorder-Quartier  te  beletten  vier  fchan- 

fenmaken.  p.452  (331)  verneemt  door  fijne  naarftig- 
heid  de  eigenthjke  gelegentheid  van  het  Leger  der 
Spinjaarden  voor  Alkmaar,  en  fchrijft  die  over  aan 
den  Prince  van  Oranjen.  (333)  doedt  in  het  Noorder- 
Quartier  de  Sluifen  openen  en  Dijken  doorftekenom 
Alkmaar  te  ontfètten.  p.  45  3  ( 3  34)  en  een  Dank-en  be- 
dendag  uitfchrijvendoor  Noord-  Holland  over  de  vic- 

torie tegens  Boffu.p.457  (336)  wordt  dodelijk  krank, 

en  wederom  genefen.  p. 471  (348)  fchrijt  aan  Cor- 
nelis  Suis  datmen  den  Heer  van  S.  Aldegonde  wel  zal 

traderen ,  of  dat  men  den  Grave  van  Boflu  even  fo  zou- 
de onthalen,  b.  7-p.  481(6)  trekt  na  Wor meren  fteld 

daai  ordre.  p  488(11)  verwittigt  van  het  voornemen 
van  Louis  Requelens  befet  enfterktde  fchanfenin  het 

Noorder-Quartier  p.  496  (17)  fchrijft  aan  de  Staten 
van  het  Noorder-  Quartier  wegens  de  gevangene  Span- 

jaarden en  fend  aan  den  Prince  van  Oranjen  om  hem 
de  victorie  in  Waterland  bevochten  te  doen  weeten. 

ibid.  beraad  fich  met  de  Staten  van  het  Noorder-Quar- 
tier om  ordre  te  ftellen  tegens  de  komfte  van  de  Spaanfe 

"Vloot.  p.  5  29  (4c)  raakt  in  twift  met  de  Gedeputeerde 
van  het  Noorder-Quartier,  defelve  wordt  bygelegt  en 
by  doedt  rekeninge.  p.  5  7 1  (70)  maakt  een  ordonnantie 
op  het  bijten  in  het  Noorder-Quartier.    b.  8.p.  616 
(101)  fchrijft  aan  den  Prince  van  Oranjen  datter  iets 
tegens  fijn  perfoon  en  leven  door  de  vyanden  onderno- 

men wierdt.  p  617  ('02)  heeft  een  aanflag  op  het 
Barnde-gat.  p.  618(101)   communiceert  die  aan  den 
Prince  van  Oranjen.  ibid-  neemt  het  in ,  befchanfi  fich, 
fchrijft  aan  die  van  het  Noorder-Quartier  om  aflïften- 
tie  .  wordt  niet  na  behoren  gefeco'  deert  >  protefteert 
d-nr   over   tegens  de  Gedeputeerde  Staten  van  het 
Noorder-Quartier,  ibid.  en  klaagt  daar  over  aan  den 
Priocevan  Oranjen.  p.  610(103)  maakt  verfcheidene 
Ordonnantien  op  de  Wacht  en  tegens  de  vagabonden 
in  het  Noorder-Quartier.  p.  621  f104)  doedt  een  ge- 

nerale vifitatie  doen,  en  alle  vremde  perfonen  gevan- 
gen nemen,  p  624(106)  Helt  CommiflarifTen  om  de 

gevangene  vagabonden  in  het  Noorder-Quartier  te 
examineren,  p.  6  24  (166)  heeft  de  hand  in  deonmen- 
fchelijke  wreedheid  gepleegt  aan  de  gevangene  Huis- 
luiden  in  het  Noorder-Quartier;  wil  Jan  jeroenlzby 
de  kop  gevat  en  tot  Alkmaar  gebracht  hebben,  kan 
niet  tot  fijn  voornemen  komen,  fchrijrt  dair  over  fcher- 
pelijk  aan  de  Wethouders  van  Hoorn.  p.  629(110)  en 
fend  ten  dien  einde  een  Gedeputeerde  aan  den  Prince 
van  Oranjen.  p.  633  (1 13)  doedt  grote  inftanrie  by  den 
Prince  van  Oranjen  dat  doch  de  gefielde  Commifla- 

rifTen, over  de  gevangene  in  het  Noorder-Quartier 
van  nieuws  mochten  in  het  werk  treden  >  maar  doedt 

niet  op.  p  635  (14;  handelt  met  Roorda  wegens  de 
ViictTe  faken.  p.  654(128)  heefteen  aanflag  op  Am- 
(terdam  en  handelt  daar  over  in  het  heimelijk,  ibid. 
doedt  alfifrentie  aan  Bartholt  Entens  op  der  Schelling. 

b.9  p  677  \  144)  neemt  Muiden  met  geweld,  ibid.  en  de 
Diemer-dam  ibid.  verlaat  defelve  wederom  en  vlucht. 
0.678(144)  raakt  daar  door  in  grote  opfpraak  ,  maar 
verontfchuldigt  iich.  ibid.  doedt  afftand  van  alleOnt- 
fang  en  Sauvegarde ,  en  rekeningen  van  fijnen  Ontfang 
en   Adminiftratie.  p.  711(168)  befet  de  Beverwijk. 

p.  727(180)  verbied  dat  niemand  fonder  confent  na 
Haarlem  mach  reifen.  b.  10.  p.  755  (ioc)  endoetfulks 
by  acte  af  kondigen,  ibid.  hervat  den  aanflag  op  Am- 
fterdam.  p.  758(202)  fchrijft  aan  den  Prince  van  Oran- 

jenom  yetsopeenigeOver-YfTe'fe Steden  te  onderne- 
men, b.  n.p.874  C187)  antwoord  aan  die  van  Am- 

fterdam  uit  wiens  laft  hy  de  Stad  met  volk  omfet  hadde. 
b.  1 1.  p.  911  (3)  komt  meteenige  Vaandelen  Soldaten 
voor Campen.  p.  966(^6)  doedt  groote  naarftigheid 
om  die  Stad  te  vermeefteren.  p.  967.  krijgt  commiflie 

om  volk  aan  te  nemen.  b.  13.  p.  89  (130)  antwoord 
aan   de  Staten   der  Geünieerde  Provintien  op  haar 
fchrijven  wegens  de  Beeldeftorminge  tot  Zutphen. 
b.  14.  p.  136  (164)   wordt  met  eenig  volk  gefonden 
tot  affiftentie  van  die   van  Vriefland.  b.  14.  p.  165 

(185)   en  in  de  Swarte-fluis.   p.  166  (185)  veifekert 
Campen.  p.  170(188)  krijgt commillie  om  de  Paflèn 
van  Coeverden  en  de  Bourtange  te  Defetten.  ibid.  doedt 
Coeverden  fierken  maar  kan  door  gebrek,  van  geld  het 
felve  niet  voltrekken,  p.  171  (188)  als  ook  de  Bour- 

tange het  geene  om  defelve  reden  onvolvoert  blijft. 
(189)  ftiltdemuiteryeder  foldaten  die  voor  Groenin- 
gen  gelegen  hadden,  p.  209(216)  befet  en  verfierkt 
Harlingen.  p.  109(217)  fendt  veele  Proviande  na  den 
Opflag  p.  210.  wordt  na  Holland  gefonden  om  affi- 

ftentie te  verfoeken  voor  die  van  Delüiel.  p.  210  (217) 
en  door  de  Staten  van  Holland  verfocht  om  de  or- 

dre door  haar  geftelt  tegens  het  verloop  der  foldaten  in 
Groeningerland  uit  te  voeren,  p.  217(222)  verfterkr 
B'okziel.   b.  16.  p.  231(1)  heeft  correfpondentie  te 
Vollenhoven  ,  communiceert  fulks  aan  de  Staten  en  aan 
Norrits ,  komt  voor  de  Stad  en  krijgt  defelve.  p.  133 
(4)  wint  Stavoren  ,  belegert  het  Kalïcel  en  krijgt  het 
met  accoord.  p  251(17)  krijgt  ordre  van  de  Staten  van 
Holland  om  Énkhuifen  te  befetten  en  fich  aldaar  te 

onthouden  tot  voorkomirge  van  alle  onheil  die  te  rij— 
fenftond  uit  de  Brieven  des  Conings  gefchreven  aan  de 
Hoofden  der  Bnrgerije aldaar,  b.  17^.319(11)  komt 
te  Énkhuifen  en  brengt  alles  in  ftilte.  p.  310  (2ijftoort 

de  vergaderinge  der  Roomfe  in  het  Noorder-Quartier. 
b.  18    p«  J65  (7 )  komt  in  mifverlrand  met  Hohenlo, 
fendt  ten  dien  einde  aan  den  Prince  van  Oranjen,  die 

het  felve  by  legt.  p.  378(19)  krijgt  commillie  van  Ly- 
cefter om  hem  van  E  mden  te  verfekeren.  b.  21.  p.  695 

(11)  wil  dat  de  platte  Landen  van  het  Noorder-Quar- 
tier hare  quohieren  van  de  Geeftelijke  Goederen  aan 

Moftaart  zullen  overleveren. p. 760  (57)  antwoordden 
Staten  op  haar  fchrijven  over  die  laak.  ibid.  wil  de  plat- 

te landen  djar  toe  dwingen,  ibid.  wordt  met  fijne  com- 
miflie in  dtn  Haag  ontboden ,  trekt  na  het  Noorder- 

Quartier,  vandaar  na  Over- YfTel,  ftelt  ordre  in  ver- 
fcheidene plaarfen  ,  en  verwittigt  de  Staten  en  fijn  Ex- 
cellentie van  Naftau  van  de  gelegentheid  derwaarts 

over.  b.  21  p.  895  ( 30)  is  niet  wel  te  vreden  datmen 
fijne  Compagnie  uit  Medenblik  hadde  willen  lichten, 
p.  895  (31)    krijgt  commiflie  van  fijn  Excellentie  als 
Overfte  over  het  krijgsvolk  in  het  Noorder-Quartier, 
en  Caftelein  van  het  Huis  te  Medenblik.  ibid.  weigert 
Eed  te  doen  aan  fijn  Excellentie  en  excufeert  fich 
fchriftelijk.  p.  896(31)  krijgt  advertentie  datmen  op 
hem  een  quaad  geioegen  hadde.  ibid.  weigert  aan  fijn 
Excellentie  den  ingang  van  Medenblik,  p.  897  (32) 
fendt  Moftaart  aan  fijn  Excellentie  om  fijn  exculè  daar 
over  te  doen.  ibid.  antwoord  op  het  geene  hem  door 
de  Gecommitteerde  van  fijn  Excellentie  was  vooi  ge- 

ftelt. p.  898  ( 3  2)  verdere  hardelinge  omtrent  die  fake. 
ibid    veradverteert  Bamevelt  van  de  moeite  tot 

Hoorn  ,  trekt  daar  na  toe  en  ftilt  defelve  b.  23.  p.  10 
(7)fend  aan  Lycelter  wegens  fijne commifTe  op  nieuws 
te  ontfangen  van  Mauritius  en  verfoekt  fijn  advijj-daar 
over.  p.  n  (8)  verwittigt  Lycefter  van  het  fchrijven 
van  Maurits  voor  den  gevangenen  Kapitein  Root. 
p. 118(81)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Hollanden  wei- 

gert den  gevangenen  Kapitein  na  den  Haag  te  fenden. 
ibid.  gehoorfaamt  niet  den  laft  van  den  Raad  van  State 
en  fchrijft  daar  over  aan  defelve.  p.  118  (82)  isfeerver- 
ftelt  over  die  fake  dan  verlaat  hem  op  Lycefter.  p.  119 
(82)  fchrijft  aande  Hopluiden  van  fijn  Regiment  om 
te  blijven  by  den  Eed  aan  Lycefter  gedaan  en  geen  an- 

deren tedoen.  p.  120(86)  geeft  een  verantwoordinge 
uitteget  sdebefchuldingevan  den  Grave  van  Hohen- 

lo- b  24.  p.  17923)  antwoord  op  het  fchrijven  van 
den  Raad  van  State.  p.  182(25)  miftrouwt  den  Staten 
en  doedt  tot  Amfterdam  eenig  Buskruit  opkopen ,  ont- 

biedt meerder  volks  binnen  Medenblik,  ibid.  en  fèndt 

Jan  Michielfe  na  Engeland,  p.  183(26)  fend  Moftaart 
na  dea  Haag  aan  den  Raad  van  State  om  weg  te  nemen 
het  verfchil  tuffchen  hem  en  de  Staten  ,  en  doedt  door 
den  felven  eenige  Articulen  aan  haar  overleveren. 

p.  184 



van  Perfoncn  eü  Saken. 

p.  184  (17)  geeft  den  Coromiflaris  Parafis  Brieven 
mede  aan  de  Staten  van  Holland,  p.  190  (31)  doedt 
een  fchriftelijke  prefentatie  aan  de  foldaten  binnen 
Medenblik.  ibid.  wordt  niet  aangenomen,  p.  191(31) 
is  perplex ,  foekt  tijd  te  winnen ,  verfoekt  te  mogen 
vertrekken,  welk  hem  geweigert  wordt.  ibid.  brengt 
te  wege  dat  de  foldaten  fijne  iijde  kielen  ,  oordeelt  de 
faak  van  groot  nadenken  ,  voegt  fich ,  en  maakt  een 
verbond  met  haar.  p.  191(35)  fchrijft  aan  de  foldaten 
van  fijn  Regiment  in  O  ver-Yflel  en  raad  haar  te  blijven 
by  den  Eed  aan  Lycefter  gedaan,  p.  193(33)  fterktiich 
om  niet  overvallen  te  worden,  p.  197  (36)  fend  na 
Campen  en  verwittigt  de  foldaten  de  gelegentheid  der 
faken  binnen  Medenblik.  p.  199(37)  neemt  fijn  beraad 
op  de  prefentatie  der  Gedeputeerden  en  maakt  fwarig- 
heden.  p. 229(59)  neemt  de  nader  prefentatie  aan. 
p.  230(60)  beklaagt  fich  dat  het  accoort  met  hem  ge- 

maakt niet  gehouden  wierde.  p.  179(94)  wordt  met 
veele  fmaatheid  bejegent  en  door  fijn  Excellen- 

tie met  al  het  fijne  in  Sauvegarde  genomen,  ibid.  die 
van  Holland  feggen  hem  haar  dienftop.  p.  280  (95) 
verfoekt  een  eerlijk  affcheid ,  krijgt  het.  ibid.  heeft 
geen  genoegen  in  het  fel  ve,  verfoekt  een  eerlijker,  te 
vergeefs,  p.  181  (96)  levert  verfcheidene  Requeften  in 
Om  fijne  afrekeninge ,  kan  tot  geen  einde  raken,  fchrijft 
verfcheidene  Brieven  aan  Lycefter.  p.  282  (96)  ftelt 
fijn  vertrek  na  Engeland  om  de  dood  van  Lycetter  eeni- 
gen  tijd  uit ,  hout  geftadig  aan  om  afrekeninge  fonder 
iets  op  te  doen ,  doet  een  verklaringe  van  fijne  con- 
queften,  trekt  naEngelandt,  wordt  wel  ontfangen , 
heeft  gehoor  by  de  Koninginne ,  en  levert  aan  de  lelve 
een  memorie  in  wat  poin&en  het  accoord  met  hem 
gemaakt  niet  gehouden  was.  p.  283  (97)  fchrijft  aan 
de  Staten  van  Holland,  p.  285  (99)  wordt  van  defelve 
voorden  voor  hem  en  fijn  Dochter  met  een  jaarlijkfe 
lijfrente,  p.  237  (100)  levert  een  verantwoordiginge 
over  aan  de  Coninginne,  ibid.  wordt  doordeConin- 
ginne  begiftigt  met  een  deel  verdronken  lands,  kan 
met  de  Engelfe  niet  te  recht  raken,  vertrekt,  komt  in 
Ooft-  Vriefland ,  veft  daar  fijne  woninge,  wordt  door 
een  apoplexie  overvallen,  fterft.  en  word  tot  Peters- 
burn  begraven,  p.  189(201)  wat  voor  een  en  van  wat 
voor  een  gedacht  hy  geweeftzy.  ibid.... 

Sorbonne  te  Parijs  ontflaat  het  volk  van  den  Eed  aan  den 

Coning  gedaan,  b.  25.  p.  391  (58)  is  niet  wel  te  vrede 

over  de  gunftdes  Conings  aan  de  Gereformeerde  be- 
wefen ,  en  leveren  ten  dien  einde  een  remonftrantie 
over.  b.  35.p.4?i(iO 

Souverainiteit  van  Holland  opgedragen  aan  den  Prince 
van  Oranjen  en  op  wat  conditien.  b.  8.p.  641  (119)  der 
Nederlanden  aan  de  Coninginne  van  Engeland,  p.  661 

(131)  van  Holland  en  Zeeland  aan  den  Prince  van  O- 
ranjen  fo  lange  den  Oorlog  duurt  opgedragen  binnen 
Amfterdam.  b.  1$.  182(198)  die  fel  ve  eerft  weigert , 
en  daar  na  aanneemt-  ibid. 

Spaanfe flaan de France voor S.Quintin .  b.  1 .  p.  1 6  ( 1 ? )  en 
nemen  het  felve  korts  daar  na  in.  ibid.  fie,  Spanjaarden. 

Spaanfe  Overftens  niet  wel  vergenoegt  dat  fy  uit  het  land 
moeten  trekken  worden  door  Don  Jan  te  vreedege- 
ftelt.  b.  10.  p. 867 (237) 

Spaanfe  Vloot  en  delfelfs  toeruftinge.  b.  25.  p.  316(4) 

gaat  t'feil.  p.  321(8)  wordt  door  ftorm  overvallen, 

p.  321  (8)  gaat  weder 't  feil  en  komt  onder  Engeland. 
p.  3  22  (8 )  komt  voor  Wicht ,  raakt  flaags  met  de  En- 

gelfe en  ankert  voorCalis.  p.  323  (9)  wordt  door  de 

afkomende  Branders  der  Engelfe  gedwongen  meton- 

ordrete  vluchten,  p.324  ( 10)  vlucht  na  de  Noord-Zee 
en  komt  feer  verftrooit  wederom  in  Spanjen.  p.  326 

(11)  wordt  door  onweder  verftrooit  in  den  Jare  1596. 
b.  33.  p.249  (67) 

Spaanfgefinde  in  Vriefland  fteken  na  de  Nederlage  van 
der  Staten  volk  het  Hooft  op.  b.  12.  p.  950(24)  tot 

Groeningen  verwekken  een  oproer ,  vinden  tegen- 

ftant,  verlopen,  een  gedeelte  der  felve  wordt  gevan- 
gen en  gebannen,  b.  13.  p.  114  ("47)  binnen  Swol 

hebben  een  aanflag  om  de  Stad  aan  de  Malconten  over 

te  geven,  maar  worden  verhindert,  b.  15-  p.  208  (2 16) 
binnen  Antwerpen  ftrojen  een  quaad  gerucht  uit  van 

den  Princa  van  Oranjen.   b.  18.  p.  367(9)  tot  Gent 

p  lUlo  ̂e6Vredc-Articulen  «Kt  Pareia  door  dringen. Spanjaart  Raad  des  Coninks  waarfchouwt  Eemond  en 
andere  op  het  Schaakberd  fpelende  dat  hetïngelever- 
deRequeft  wegens  het  doen  vertrekken  der  Span.aa,- 
den  feer  qualijk  ten  Hoof  genomen  wierdt.  b  1  p  22. (16)  verklaart  aan  Egmond  datter  ten  Hoofbefloten 
was  om  alle  die  het  Requeft  tot  vertrek  der  Spaar- den getekent  hadden  te  doen  doden,  p  22(16) 

Spanjaarden  komen  met  Philips  in'tland  tot  fijn  lijf- wacht,  die  daar  blijven  en  inde  guarnifoenen  teeens Vrankrijkgelegt  worden;  diemen  na  het  vertrek  van 
Philips  hier  wilde  laten.  b.  ..p.  ,8(13)  ftan  na  ver- lcheidene  Kapiteinichappen  en  Staten,  ibid.  waaruit 
groote  morringe  en  o|)fpraak  niet  alleen  onder  de  Ge- 

meente maar  ook  by  allen  Staten  ontftaan  is  als  zijnde 
tegens  de  Privilegiën  die  alle  Pi  ineen  in  het  aanvaarden 
de  Lande  befweeren  moeten,  en  Philips  ook  gedaan 
hadde.  p.  19  (14)  kopen  een  menigte  vanlange  roe- 

ren ,  waar  uit  groote  opfpraak  ontftaat.  b.  2-p.66  (47) 
vernemende  het  vertrek  van  Graaf  Lodewijk  willen 
den  felven  vervolgen,  en  fchelden  denürave  var,  A- 
renbergediefulks  niet  wilde  toeftaan  vooreen  Luthe- 
riaan.  b.4.  p.235  (107;  krijgen  een  grooten  buit  in 
de  flag  by  Jemmingen.  p.  245  (175)  te  Bruffel  bedrij- 

ven groote  triumphe  over  het  flaan  en  weg  trekken 
van  den  Prince  van  Oranjen  p.  257  (184)  zijn  niet  wel 
vernoegt  over  het  Beeld  doorDuc  d'AIba  opgerecht. 
p.  258  (184)  trekken  voor  een  tijd  lang  uit  Uitrecht en  worden  gelegt  in  Leiden  en  Alkmaar  en  Delft  en 
waarom,  p.  334(241)  bedrijven  groten  moetwil  tot 
Uitrecht  en  doen  den  Burgeren  grote  overlalt.  p.  294 
(252)  binnen  Uitrecht  bedrijven  alle  mo«jtwille ,  fon- 

der daar  over  geftraft  te  worden,  b.  6.  p.  357(25-9)  tot 
Uitrecht  willen  perforceleeninge  hebben,  of  dreigen 
by  weigeringe  daar  in  te  voorfien.  p.  358(259)  binnen 
Uitrecht  hebben  eenen  forgelijken  aanflag ,  welke  ont- 

dekt wordt ,  en  den  aanleider  daar  van  geftraft.  p.  2  66 
(266)  vertrekken  uit  Uitrecht,  p.  367(166)  komen 
voor  den  Briel ,  fteken  een  Huis  aan  brand  ,  maar  ne- 

men ,  mits  het  inlaten  van  het  water ,  alle  de  vlucht, 
ibid.  van  den  Briel  gevlucht  komen  voor  Dordrecht 
alwaar  haar  den  ingang  geweigert  wordt ;  ibid.  komen 
met  lift  binnen  Rotterdam  en  bedrijven  aldaar  veel 
moetwilsenmoords.  p.  368(267)  nemen  Delrshaven 
en  bedrijven  aldaar  veel  moetwils.  ibid.  voor  Vullin- 

gen raken  door  dienmen  op  haar  fchoot  in  vreefe ,  trek- 
ken haare  zeilen  op,  fnijden  de  touwen  daar  mede  fy 

vaft  lagen  af  en  begeven  haar  na  Middelburg,  p.  369 
(268)  uit  Rotterdam  beftaan  een  ftouten  aanflag  om 
Koorn  te  krijgen,  p.  397  (288)  uit  den  Haag  komen 
voor  Haarlem,  p.  396(288)  verlaten  geheel  Holland 
en  trekken  na  Uitrecht ,  daar  haar  den  ingang  gewei- 

gert wordt.  p.  397  (289)  bedrijven  veel  moetwils  op 
de  platte  landen,  ibid.  vallen  in  het  Leger  van  den  Prin- 

ce van  Oranjen,  en  brengen  een  groote  fchrik  in  het 
felve.  p.408  (297)  bedrijven  groote  moetwil  en  wreet- 
heid  binnen  Zutphen.  p>4i5  (303)  voor  Haarlem 
bereiden  haar  tot  den  ftorm ,  nemen  de  wal  in  eer  fulks 
van  binnen  vernomen  wierdt.  p.  432  (317)  beraden 
haar  om  Haarlem  te  verlaten,  p.  432(117,)  doei  gro- 

te fchade  op  de  Dorpen  tuflèhen  Haarlem  en  Alkmaar, 

p.  433  (317)  fchieten  een  Duive  die  een  Brief  over- bracht waar  uit  fy  verftaan  dat  de  Prince  van  Orarje 
groote  gereetfehap  maakte  om  Haarlem  te  ontlëtten. 
b. 6.  p- 439(322)  en  naderhand  noch  meer  andere, 
waar  door  fy  alle  de  gelegentheid  van  de  Stad  en  het 
ontfet  te  weetequamen.  ibid.  verfchalken  en  flaan  der 
Staten  volk  dat  Haarlem  meende  te  ontlëtten  en  nee- 

men  al  de  Proviand- wagens-  ibid.  komen  voor  Alk- 
maar, p.  444(327)  worden  uit  de  Voorftad  vaa  Alk- 
maar gedreven,  breken  haar  Leger  op,  trekken  we- 

derom voor  Haarlem,  muitineien  ,  en  fteeken  het 
Dorp  Egmont  in  brand.  p.  445(327)  nemen  den  Haag 
en  Maallandfluis.  p-472  U48)  overvallen  den  Rui- 
genhilen  bedrijven  aldaar  veel  moetwils.  b.  7.  p.  483 
(7)  verlaten  Waterland,  p.  488^1 1)  muitinerennade 
flag  op  de  Mokerheide ,  komen  tot  Antwerpen ,  ne- 

men het  Stadhuis  in ,  worden  mits  oncfangende  een 

grote 
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groote  fommegelds,  geftilt.  p.493  (15)  muitineren 
op  nieuws  binnen  Antwerpen,  p.  495  (16)  binnen 
Antwerpen  geld  ontfangen  hebbende  leven  forgeloos 

en  goddeloos,  b.  7.  p.  495  ( 16)  op  het  Kafteel  van  Ant- 
werpen muitineren ,  en  wat  fy  nebben  willen,  ibid.  in 

Waterland  worden  geflagen.p.4$6(  1 7)  en  veele  gevan- 
gen die  groot  gevaar  lopen  van  omgebracht  te  worden, 

ibid.  komen  wederom  in  Waterland ,  nemen  Ilpendam 
en  Purmerland,  trekken  na  Purmerende  en  worden 

wederom  gedreven,  p.  496(17)  bedrijven  veel  moet- 
wils  op  de  platte  landen  van  Uitrecht,  p.  504  (22) 
verlatenSoetermeer.  p.f55  (59)  endeNoordaa.p  556 

( 5  9 )  lijden  groote  fchade  in  het  ver  weeren  van  de  Soe- 
termeerfe  Brug.  p.  55  5  (59)  verlaten  Lammen  en  vluch- 

ten, p.  559(61)  in  Holland  muitineren,  verlaten  het, 
komen  voor  Uitrecht,  doen  een  aanval  op  de  Meer, 
maar  worden  afgeflagen.  p.  583  (78;  gemuitineerde 
beklimmen  Uitrecht  maar  worden  gedwongen  af  te 

trekken. p.  584(79)  peilende  Dieptens  omtrent  Phi- 
lips Land  en  informeren  den  Groot  Commandeur  van 

de  onmogelijkheid  om  defel  ve  te  pafTeren.  b.  8.  p.  648 
(123)  varen  na  Philips  Land,  trekken  te  voet  door  het 
water  na  Duiveland  en  nemen  het  fel  ve  in.  p.  649  ( 1 24) 
doen  een  aanval  op  Zierikzee  maar  worden  afgefla- 
gen.ibid.  nemen  Brouwershaven,  p.  650(125)  bele- 

geren, befchieten,  enbeftormen  Bommeneen  nemen 
het  ftormenderhand  in.  p.651  ( 115)  komen  met  Sche- 

pen op  de  Haarlemmer  Meeren  worden  dapper  geha- 
vent.  p.  653  (127)  beginnen  na  de  veroveringe  van 
Zierikzee  te  muitineren.  p.  681  (147)  (gemuitineerde) 
verlaten  Zierikzee ,  trekken  na  Braband  ,  luifteren  na 

geen  vermaninge ,  kiefen  een  Electo ,  jagen  haar  Of- 
ficiers weg,  komen  ïot  Herentals,  weigeren  depre- 

fentatie  van  Pardon  en  geld  aan  te  neemen.p.692  (1 5  5 ) 
willen  hare  volle  betalinge  hebben,  fchrijven  aan  de 

Magiftraat  van  Mechelen  om  paflagie  door ,  en  loge- 
ment inde  Stad,  maar  worden  afgewefen,  zijn  daar 

over  feer  geftoort ,  bedreigen  die  van  de  Stad  gewel- 
dig „  en  komen  tot  Grimbergen,  ibid.  vertrekken  na 

Aflche.  p.  693.  hebben  het  oog  op  Bruflèl,  trekken 
na  Vlaanderen ,  komen  voor  Aalft ,  hangen  een  Ser- 

geant en  andere  Officiers  dés  Conings  op ,  beftormen 
de  Stad,  nemende  defelve  met  geweld  in  ,  bedrijven 
aldaar  veele  moetwil  en  brengen  alle  de  Parochien 
daaronder  behorende  onder  contributie,  ibid.  binnen 
BrufTel  in  groot  perijkel.  p.  693  ( 1 5  5)  (gemuitineerde) 
worden  door  den  Raad  van  State  by  Placcaat  voor  Re- 

bellen verklaart,  ibid.  komen  over  de  Schelde  fonder 

fchade.  p.  715(171)  fortificeren  haar  in  de  ftedcnen 
plaatfendaar  fy  meefterzijn.  p.  715(171)  refolveren 
om  Antwerpen  te  overmeefteren.  b.  9.  p.  728  (181) 
van  het  Kafteel  fchieten  met  grofGefchutin  Antwer- 

pen, p.  729(182)  doen  een  furieufen  uitval,  worden 
te  rug  gedreven?  hervatten  defelve,  overrompelen 
de  Stad  ,  pionderen  defelve  en  bedrijven  aldaar  een  on- 

gehoorde moetwil  en  moord.  p.  730...  (182...)  op  het 
Kafteel  Vi edenburg  doen  een  uitval  in  de  Stad  en  ftich- 
ten  brand.  b.  10.  p.  777  (216)  beginnen  te  fpreken 
vanaccoort.  p.  780(218)  en  geven  het  felvcover  aan 
Boflu.  p.  781.  trekken  uit  het  Kafteel  van  Antwerpen 
en  voeren  een  grote  fchat  met  haar.  p.  805  (236)  ver- 

trekken uit  de  Nederlanden,  p.  807  (237)  komen  op 
de  Veluwe,  en  doen  een  inval  in  Vriefland.  b.i8.p.  363 
( 5)  flaan  deVriefen  in  de  vlucht. ibid. komen  andermaal 
op  de  Veluwe  en  vertrekken  van  daar  door  gebrek. 
b.  18.  p.  407  (37)  vallen  inde  Bommeler  Waart  en  ko- 

men in  groot  gevaar. b.2op. 666  (87)  en  inVriefland  en 
*  bedrijven  aldaar  grouwelijke  tyrannie.  b.2o.p.692(io) 

in  de  Bommeler  Weert  muitineren  en  verloflèn  het 

Land  daar  door  vangrote  bekommeringe.  b.26.p.47o 
(49)  onder  Zuninga  muitineren  en  nemen  Kortrijk  in. 
b.  27.  p.  509  (13)  binnen  Dieft,  Leven  en  Herentals 
muitineren.  b.  28. p.  548  (15)  valleniri  het  Sticht  van 
Uitrecht  en  doen  een  grote  plonderinge.  p.  549  (15) 
onder  Manfvelt  muitineren  en  verfekeren  haar  van 

eenige plaatfen.  b.  30.  p.  710(30) 
Sperendam  ingenomen  en  verbrand  door  de  Spanjaarden. 

b.  6.  p.  395  (288)  wordt  na  een  hevige  wederftand 
ftormenderhand  door  deSpanjaarden  ingenomen.p.423 

(309)  door  de  Spanjaarden  verlaten  en  Harmen  Hel- 
ling wederom  befet.  b.  9.  p.  717  (180) 

Spelle,  fie  Jan  Grovels. 
Splinter  van  Helmich  verdedigt  het  Huis  te  Wel  treffe- 

lijk, en  wordt  door  fijne  Soldaten  met  force  gedwon- 
gen het  fel  ve  over  te  geven.  b.  21.  p.  714  (26) 

Stark  wordt  door  fijn  eigen  Soldaten  gevangengenomen 
en  na  Groeningen  gebracht,  b.  10.  p.  752(198) 

Staat  van  Nederland  ten  tijde  van  de  komfte  van  Don 
Louis  de  Requefens  is  feer  flecht.  b.  7.  p-478(3)  der 
Religie  binnen  Uitrecht,  b.  30.  p.  7  28  (4  2) 

Staat  van  verfchil  om  bedifputeert  te  worden  tuflchen Coornhart  enSaravia.  b.  18.  p.  405  (36) 

Staat  en  gelegentheid  van  den  Vorftende  Landen  van 
KleefenderfelverRegeringe.  b.  32.  p.  145..   (116...) 

Stanlei  wordt  Gouverneur  van  Deventer,  b.  21  .p-752(5'3) 
verraat  en  levert  de  Stad  aanTaxis.  b.  22.  p.879(2o) 
wordt  voor  verrader  verklaart,  p.  881  (21) 

Stantvafligheid  van  de  belegerde  binnen ,  en  de  beleggers 
buiten  Steenwijk  in  het  verdragen  van  gebrek  en  ar- moede, b.  16^.236(5) 

Staten  Generaal  van  Nederland  hebben  om  den  Oorlog 
tegens  Vrankrijk  te  voeren,  wel  veertig  millioenen  op- 

gebracht, b.  1.  p.  2  (1)  antwoorden  op  de  propofitie 
door  den  Coning  gedaan  en  overgelevert;  p.  21  (15) 
vertonen  by  Requeft  de  fwarigheid  die  ontftaan  zoude 
indien  de  Spanjaarden  op  de  Frontieren  bleven ,  en  ver- 
foeken dat  hy  defelve  wilde  mede  neemen  ;  p.  22(15) 
worden  verhindert  om  by  den  anderen  te  komen ,  en 
krijgen  afflag  op  haar  verfoek  om  fulks  te  mogen  doen  ; 
b.  2.  p.63  (44)  welkeen  groote  ontfteltenifle  en  ver- 
bitteringe  onder  het  volk  maakt;  ibid.  hebben  een 
groot  mishagen  in  de  komfte  van  Alba  met  fo  veel 
volks;  b- 4  p.  182(129)  worden  tot  BrufTel  door  Al- 

ba ontboden  over  den  honderften  en  tienden  penning. 
b.  5.  p.  280(201)  bewilligen  in  den  honderften  pen- 

ning voor  een  reife ,  en  geven  by  gefchrifte  hare  fwa- 
righeden  wegens  den  twintigften  en  tienden  penning 
aanAlbaover;  p.  285(205)  confenteren  den  tienden 
penning  over  de  patrimoniale  landen,  doch  met  re- 
ftnétie;  p.  186(206)  confenteren  aan  Alba  twee  mi- 

ljoenen des  Jaars  voor  twee  Jaaren  in  plaats  van  den 
tienden  en  twintigften  penning;  p.  310  (22  3)zijnt'on- 
vreden  over  het  Placcaat  van  de  wederophef  van  den 
tienden  en  twintigften  penning ,  en  vertonen  haare 
fwarigheden  aan  Alba ,  maar  te  vergeefs  ;  p.  348  (25 1) 
hebben  een  goed  gevoelen  van  Louis  de  Requefensen 
waarom  ;  b.7.  p.478  (3)  geven  een  remonftrantie over 
op  deflèjft propofitie;  p.  518(33)  krijgen  Apoftille; 
P-  5 19-  j|even  een  nader  Remonftrantie  over  ;  p.  520 
(34)  zijn  twiltig  onder  malkanderen  over  het  werk 
der  gemuitineerde  Spanjaarden;  b  9  p.704  (163)  kie- 

fen een  Veld-Overften  tegens  de  gemuitineerde ,  en 
ruften  haar  toe  om  defelve  het  Hooft  te  bieden ;  p.  71 9 
(174)  fchrijven  aan  den  Coning  tot  verdediginge  van 
hare  goede  meiningejp.  720.  willen  aan  die  van  Me- 

chelen de  Neutraliteit  niettoeftaan  j  ibid.  fchrijven  aan 
den  Coning  de  grote  overlaft  en  wreedheid  der  Span- 

jaarden; p  /2i  (175)  fenden  een  Gedeputeerde  aan 
den  Keifer  Maximiliaan  ten  felven  einde  ;  (176)  ja 
fchrijven  aan  den  Paus  en  verfcheidene  andere  Heeren 

en  Vorften;  p.'724(i78)  refolveren  om  Antwerpen 
te  verfekeren j  p  727  (180)  fenden  volk  na  Antwer- 

pen ;  p.  7  29  ( 1 8 1 )  hebben  geen  goed  ooge  maar  groot 
achterdenken  op  de  komfte  van  Don  Jan  >  vreefen  voor 
eenen  geveinfden  handel ,  en  zijn  voornemens  om  hem 
voor  geen  Gouven  eur Generaal  aan  te  neemen,  ten 
fy  de  Spanjaarden  alvorens  uit  de  Nederlanden  ver- 

trekken ;  p.  742  (192)  foeken  haar  na  de  Pacificatie  te 
verfekeren  tegens  de  Spanjaarden;  b.  10.  p.  750  (196J 
doen  Valencijn  verfekeren-  ibid.  fenden  Stella  na  Vrief- 

land en  Groeningen  ten   felven  einde,-  (197)  fenden 
Gedeputeerde  na  Uitrecht  om  geld;  p.  752(198)  zijn 
feer  verblijd  over  de  verfekeringe  van  Groeningen  en 
fenden  Rennenburg  daar  henen   voor  Gouverneur ; 
ibid.  weigeren  Don  Tan  te  ontfangen  en  te gehoorfa- 
men  ten  fy  hy  alvoren  de  Spanjaarden  doe  vertrek- 

ken ;  p.  761  (204)  fenden  Gecommitteerden  na  Lut- 
femburg  om  mondeling  met  hem  te  communiceren , leveren 
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leveren  fekere  Articulen  over  en  wat  fy  in  defelve  ver- 
foekem(io5 )  repliceren  op  de  Apoftïllen  van  Don  Jan  ■ 

p.  76  3  ( 206 )  leveren  noch  een  gefchrift  aan  den  fel  ven ' p.  764.  fenden  na  Loven  om  advijs  te  neemen  of  de  Pa- 
cificatie van  Gent  tegens  de  Roomfe  Religie  en  auto- 

riteit des  Conings  was ;  p.  766  (208)  trachten  met 
alle  middelen  aan  Don  Jan  contentement  te  geven  en 
hem  te  perfuaderen  dat  de  Pacificatie  niec  ftrijdig  is 
tegens  de  Roomfe  Religie  noch  auftoriteit  des  Co- 

nings ,  en  verfoeken  daar  over  het  advijs  van  den  Raad 

van  State  ,•  ibid.  fenden  Gedeputeerde  aan  Don  Jan  tot 
Marche  en  Famine  ,•  p.  770  ( 2  1 1 )  vinden  niet  goed  om 
tot  Hoey  te  handelen  en  waarom  i  ibid.  verklaren  de 
capitulatie  met  Don  Jan  gemaakt  voor  nul  en  van  geen- 
der  waarden,  ibid.   fenden  Gedeputeerden  aan  Don 
Jan  tot  Hoey ;  p.  771.  en  Boflu  na  Holland  om  die 
van  Uitrecht  met  raad  en  daad  te  affifteren;  p.  778 
(216)  (taan  toe  aan  Rennenburg  dat  hy  het  Kafteel 
van  Groeningen  zal  demolieren,  en  antwoorden  op 
jfijn  verder  ver foek ;  p.  784(111)  fenden  aan  den  Prin- 
ce  van  Öranjen  het  accoord  met  Don  Jan  gemaakt ,  en 
verfoeken  fijn  advijs  op  fekere  Articulen  van  het  felve , 
p.  75)0  (115)  maken  een  acte  op  het  vet  foek  van  den 
Prince  van  Oranjen,  dat  fy  voornemens  zijn  om  de 
Pacificatie  van  Gent  te  handhaven  j  p.  791  (116)  ant- 

woorden aan  den  Prince  van  Oranjen  op  fijnen  Brief 
gefchreven  in  faveur  van  die  van  Uitrecht ;  p.800  (  2  3  2) 
confenteren  dat  het  Cafteel  Vredenburg  aan  de  fijde 
van  de  Stad  afgebroken  wordt;  p.  80,1  (133)  fenden 

het  Requeft  der  Wethouderen  'en  Burgeren  van  Ui- 
trecht, waar  by  verfocht  wordt ,  dal;  de  Stad  en  Lan- 

den van  Uitrecht  van  alle  foldaten  mogen  ontledigt 
worden,  aan  Don  Jan;  p.  80^3(234)  appoftilleren  op 

de  Articulen  van  Don  Jan  voo'rgeftelt  om  het  vertrek 
der  Spanjaarden  te  verhaaften;  ibid.  ftaan  toe  aan 
Don  Jan  op  fijn  verfoëk ,  onder  fekere  voorwaarden  , 
een  leeninge  van  twee  honderd  duifend  Kroonen; 
p.  804  ( 2  3  5 )  nomineren  den  Hertog  van  Aarfchot  tot 
Gouverneur  op  het  Kafteel  van  Antwerpen ;  ibid,  on- 
derfoeken  Wat  daar  was  van  den  aanflag  op  de  per- 
foon  van  Don  Jan  ■  p.  805.  verfchonen  haar  by  Anjou 
wegens  het  verfekeren  van  Bonnivet  en  Bellangrevil- 
!e;  (136)  fchrijven  aan  den  Prince  van  Oranjen  over 
het  geene  haai;  van  Don  Jan ,  wegens  den  toeleg  op  def- 
felfsPerfoonwasaangedient,  en  verfoeken  dat  hy  de 
Goede  hand  aan  de  Vreede  der  Provintien  geliefde  te 
nouden  ,•  ibid.  verfoeken  aan  Efcovedo  dat  hy  fijn  beft 
wilde  doen  om  ook  de  Hoogduitfe  Soldaten  uit  Ant- 
werpen  te  doen  vertrekken  ;p.  896  (136)  fchrijven  aan 
den  Prince  van  Oranjen  in  faveur  van  die  van  Amfter- 
dam ;  p.  8 1  o  ( 1 }  9)  nemen  de  afdankinge  van  de  Hoog- 

duitfe en  Waaien  ter  hand;  p.  811(143)  confenteren 

geld  aan  Dori  Jan  om  de  Hoogduitfe  te  doen  vertrek- 
ken ;  p.  8 1 3  (143)  committeren  de  HeerenGrobben- 

donk  en  Leoninus  aan  den  Prince  van  Oranjen  en  Staten 
van  Holland  om  verfcheidene  faken  met  haar  te  han- 

delen; p.  814  (244)  ftellen  ordre  tot  afrekeninge  en 
afdankinge  van  de  in  en  buitenlandfe  foldaten;  ibid. 
doen  verfcheidene  prefentatien  aan  de  Duitfe  Collo- 
nellen;  p.  820(147)  bieden  defelve  vier  maanden  be- 
taTinge ,  doc,h  te  vergeefs ;  verfoeken  de  Ambafladeurs 
des  Keifers.bm  het  befte  daar  in  te  doen,  welk  mede 
vruchteloost  afloopt  >  fchrijven  daar  over  aan  Don  Jan  ; 

p.  811  ( 148)  en  aan  de  Magiftraten  dér  Steden  in  welke 
Hoogduits  guarnifoen  was,  en  verfoeken  dat  Don 

Jan  infgelijks  geliefde  te  doen  j  p.  813  (149)  antwoor- 
den op  het  fchrijven  van  Don  Jan  uit  Mechelen ;  ibid. 

hebben  geen  achterdocht  op  fijn  averechtfe  handel  en 

dathyde  Hoogduitfen  oprooide;  p. 824(250)  inge- 
luidt  door  Efcovedo  5  zijn  voornemens  hem  met  een 

Jaar-geld  te  begiftigen ,  laten  alle  argwaan  op  Don 
Jan  varen  en  {chnjven  aan  denConing;  p.815  (250) 
antwoorden  op  de  poinétendoor  Grobbéndonk,  uit 

lafl  van  Don  Jan  voorgeftelt  •,  p.  8  28  (  2  5  2)  ontfet  over 
de  inneminge  van  het  Cafteel  van  Namen  refolveren 

om  aan  Don  Jan  te  fenden  en  te  verfoeken  dathy  we- 
deromtot BrufTel  geliefde  te  komen;  p.  834(258)  re- 

folveren op  de  poin&en  en  Brief  haar  van  wegen  Don 

Jan  toegefonden;  b.  n.  9.837(260)  verfekeren  het 

Cafteel  van  Antwerpen;  p.  839  (iól)  vinden  fcer 
vrecmt  de  Articulen  haar  wegens  Don  Jan  overgele- 
vert;  ibid.  antwoorden  op  defelve.  p.  840(161)  ont- 

dekken den  geveinfden  handel  van  Don- Jan  met  de 
Hoogduitfe.  p.  841  (263)  en  ook  met  andere  door  ar- 
afgeworpene  Brieven  van  Efcovedo  j  p.  841.  ant- 

woorden op  den  bedriegelijken  Brief  van  Don  Jan, 
p.  85-8  (275 )  nemen  voor  tegens  Don  Jan  uit  de  mond te  fpreeken  en  hem  het  momaangeiicht  af  te  trekken; 
p.860  (178)  fchrijven  aan  den  Coning  en  verfoeken 
een  ander  Gouverneur  in  plaats  van  Don  Jan  ;  p.  866 
(181)  verfoeken  den  Prince  van  Oranjen  totBruflelte 
Komen  en  wat  fy  hem  voordellen ;  p.  871(285)  ver- 

foeken hulpe  van  Cafimir  tegens  Don  Jan ;  p.  87  3  ( 286) 
fenden  met  advijs  van  den  Prince  van  Oranjen  aan 
Don  Jan  en  doen  hem  eenige  Articulen  voorftellen; 
p.  874(287)  fchrijven  aan  haare  Gecommitteerde  by 
Don  Jan  zijnde;  p.  876(188)  geven  tegens  Don  Jan 
eenjuftificatieuit.  p.877(289)  fenden  defelve  aan  al- 

le Chriften  Potentaten;  p. 881  (292)  houden  goede 
correfpondentie  met  de  Coninginne  van  Engeland,  fen- 

den een  en  andermaal  aan  defelve  en  verfoeken  aflï- 
ftentie  tegens  Don  Jan;  p.  900  (305)  geven  Brieven 
van  indemniteit  aan  de  Steden  die  haar  verbonden 
hadden  voor  het  geld  door  de  Coninginne  verfchoten  ; 
p.902  (306)  auctoriferen  de  Staten  van  Vlaanderen 
om  met  de  Coninginne  te  handelen  tot  verlenginge  van 
de  Obligatie  ;  p.903  (307)  fenden  aan  de  Coninginne 
en  maken  een  Verbond  met  haar ;  ibid.  neemen  qualijk 
het  arrefteren  van  Aarfchot  en  andere  Heeren  tot 
Gent,  fenden  Liefveld  daartieenen  om  de  gevangene 
te  doen  ontdaan ;  p.  905(308)  fchrijven  aan  den  Prin- 

ce van  Oranjen  wegens  de  overvallinge  van  Amfter- 
dam.  p.  908(311)  fenden  Aldegonde  en  Silla  na  Groe- 

ningen om  de  onluften  tuflehen  de  Stad  en  Omlanden 
by  te  leggen,  b.  11.  p.  911(315)  verklaren  Don  Jan 
en  alle  die  het  met  hem  houden  voor  vyanï[en.  p.  917 
(317)  zijn  verdeelt  onder  den  anderen,  accorderen 
wederom  ,  en  beramen  pun&en  op  welke  Matthias  hefc 
Gouvernement  zoude  aanvaarden,  p.  917  (7)  antwoor- 

den op  het  verfoek  van  die  van Maltricht.  $.92.9(9) 
ontdaan  de  gevluchte  en  gearrefteerde  goederen  van 

dePredicantentot'sHertogenbofch.  p.  930.  beramen 
een  Eed  om  door  de  Raad  van  Staten  gedaan  te  wor- 

den, p.  931  (11)  fijn  flap  in  haar  toeruftinge  tegen» 
Don  Jan  en  waarom,  p.  933  (13)  beraadflagen  of  men 
Don  Jan  zal  flag  leveren  of  niet.  p-934>  antwoorden 
op  de  voorftellinge  van  den  Grave  van  Swartfenburg. 
p.  936  (14)  antwoorden  aan  den  Baron  van  Selles  op 
fijn  fchrijven.  p.  941  (18)  wat  fy  verder  met  hem  ge- 
handelt' hebben,  ibid....  geven  een  verklaringe  uit  te- 

gens de  befchuldiginge  van  Don  Jan.  p.  944   (20....) 
refolveren  Oftènlïve  tegens  Don  Jan  te  oorlogen,  p.  948 
(13)  ftellen  verfcheidene  laften  op.  ibü  verveerdigen 
den  Engehèn  Ambafladeur  Leiton  af,  en  verfoeken 
door  hem  aan  de  Coninginne  byftand  van  volk,  p.  949 

(24)  bedanken  Anjou  voor  fijne  aangebodene  hulpe, 
en  doen  een  befendinge  aan  hem.  p.  950.  fenden 
Aldegonde  op  den  Rijksdag  te  Worms.  p.  951(16) 
fchrijven  verfcheidene  Brieven  voor  de  gevangenen 
Staten  der  Omlanden  binnen  Groeningen.  p.  961(31) 

verfchrijven  beide  die  Staten  om  tot  Antwerpen  te  ko- 

men, p.  961(33)  geven  redenen  waarom  fy  genoot- 
faakt  wierden  om  met  Anjou  te  handelen,  p.  975  (41) 

accorderen  met  den  fel  ven.  p.  976(43)  meteenige  re- 

fervatie.  p. 978  (45)  verfoeken  de  Ambafladeurs  van 
den  Kcifer ,  Coning  van  Vrankrijk  en  Coninginne  van 

Engeland  om  de  Vreede  te  bemiddelen ,  antwoorden 

op  der  felver  propofitien  en  leveren  haar  eenige  Arti- 
culen op  welk  fy  te  vreeden  zijn  de  Vrede  met  Don 

Jan  te  fluiten.  979... •  antwoorden  op  het  gefchrift 

der  Engelfe  An.afladeurs  rakende  de  ftilftant  van  wa- 

penen.p.181  (4; )  krijgen  veel  volks  en  flaan  haar  Leger 

by  Rijmenant.  p.o87(5  i)befchanfen  het  felve. ibid.  la- 
ten de  advijfen  der  Provintien  over  de  Religions- Vree- 
de in  Druk  uitgaan,  p.  991  (f  O  zÜn  'n  de  uiterfte 

nood  door  gebrek  van  geld.  p.  998(59)  trachten  de 

faken  tuflehen  die  van  Gent  en  de  gemuitineerde  Waa- 

ien te  bemiddelen,  b.  13.P.  3  (69)  nemen  aan  de  pre- 

D  d  fenta- 
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fentatien  van  die  van  Gent  en  geven  daar  van  acte.  p.  5 . 

(70)  geeven  Brieven  van  indemnite  aan  die  van  Gent 
wegens  de  gepaneerde  Obligatie  ten  behoeve  van  de 
Coninginne  van  Engeland,  p.  11(74)  antwoorden  aan 
denHeerPruneauxop  fijne  voorftellinge  gedaan  we- 

gens den  Hertog  van  Anjou.  p.  12.(75)  fenden  aan  den 
felven  Hertog  om  te  toonen  het  leetwefen  dat  fy  heb- 

ben over  fijn  vertrekjmet  veiToek  dat  hy  in  het  land  wil- 
de blijven,  p.  13(75)  antwoorden  op  de  remonftrantie 

van  Cafimir.  p.  17(78)  breeken  haar  Leeger  op.  ibid. 
wenden  groote  moeite  aan  om  de  gevangene  Heeren 
tot  Groeningen  los  te  krijgen,  p.  1 9  f80)  fenden  Gede- 

puteerden aan  de  Walfe  Provintien  om  haar  te  bidden 
dat  fyby  de  generale  Unie  wilden  blijven,  p.  3^(93) 
antwoorden  op  den  Brief  van  de  Staten  vanRijfTel  en 
Orchies.  p-43(97)  verklaren  la  Motte  voor  vyand. 

p.  46  (99)  antwoorden  op  het  fchrijven  van  Parma. 

p.  47  (100)  verlengen  den  geftelden  tijd  van  de  Gede- 
puteerde op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.p.68(  1 1 5 ) 

beginnen  door  nood  geparft  te  luifterennadeaanbie- 
dinge  van  Anjou.  p.  91  (131)  willen  den  Coning  van 
Spanjen  verklaren  vervallen  te  zijn  van  fijn  gelag  in 
Nederland,  ibid.  houden  aan  de  Staten  van  Holland 

eenipe  redenen  voor  waarom  men  met  Anjou  behoor- 
de te  accorderen,  p.  9 1  ( 1 3 1)  antwoorden  op  de  Brie- 

ven van  de  Keiferlijke  Commiflarifien.   p.  103  (139) 

ontbieden  haareGefantent'huis  en  laten  laft  aan  twee 
om  den  handel  te  continueren,  p.  108  (114)  (enden 
aan  defelve  een  inftrudtie  om  over  te  geven  aan  den 
Gravfc  van  Swartfenberg.  p.  110  (144)  fchrijven  aan 
de  Keiferlijke  Commiflarifien  en  antwoorden  op  de 
overgefondene   Articulen  van  Vreede,   p.  115  (147) 
antwoorden  op  de  Propofitie  van  den  Heer  van  Stubin- 
gen  Keiferlijke  Commiffaris  tot  Ceulen.  p.  118  (149) 
beraden  haar  op  middelen  om  Parma  tegen  teftaan. 

b.  14.  p-  t<jo  (17)  handelen  van  verfcheidene gewich- 
tige faken.  p.  151  (174)  antwoorden  aan  den  Baron 

vanlnchy  op  fijn  fchrijven,  enftaan  toe  dat  hy  in  cas 
van  nood  volk  inneme  van  den  Hertog  van  Anjou. 

o.  159(180)  antwoorden  den  Keifer  op  fijn  fchrijvens 
wegens  haren  handel  met  Anjou ,  b.  1 5.  p.  196  ( 107) 
worden  by  den  Eerts-  Hertog  ontboden ,  fenden  eeni- 

ge  Gedeputeerden  tot  hem  en  wat  hy  defelve  voor- 
ftelt;  p.  ui  U19)  antwoorden  op  de  voorftellinge 
van  den  Eerts-Hertog  ;  ibid.  refolveren  om  met  Anjou 
te  handelen  en  hem  de  landen  op  fekere  conditien  op 

te  dragen,  en  fenden  ten  dien  einde  Gecomitteerden 
aan  den  félven  ,•  p.  214  (110)  accorderen  met  hem; 
ibid.  vergaderen  op  de  aanfchrijvinge  van  den  Prince 

van  Oranjen  tot  Delft  en  handelen  aldaar  over  wichti- 

ge faken;  p.  ui  (215)   krijgen  Brieven  van  hare  Ge- 
deputeerde en  der  felver  wedervaren  met  Anjou ; 

p.  114(2.17)  en  van  Anjou.  p.  215(128)  ftellen  eenen 
Land-Raad  in.b.iö.p.  241  (8)  antwoordenden  Prin- 
ce  van  Oranjen  aangaande  den  Ban  des  Conings  tegens 

hem  uitgefproken.  p.  151  (17)  verbieden  den  handel 
op  Spanjen  en  Portugaal.  p.  253.(18)  verklaren  den 
Coning  vervallen  te  zijn  van  de  heerfchappye  der  Ne- 

derlanden, p.  276  ('3  5 )  maken  een  forme  van  een  nieu- wen Eed  by  welke  den  Coning  afgefworen  wordt. 

p.  180(38)  fchrijven  aan  de  Magiftraat  van  Woerden 
omhaai  te  informeren  op  het  prediken  van  de  Luterfe 
Predicant  aldaar  tegens  het  affweeren  van  den  Coning. 

p.  281  (49)  geven  verfcheiden  Placcaten  uit.  p.  191 

(47)  fenden  Gedeputeerden  op  den  Rijxdag  te  Augs- 
bur"    b.  17.  p-  324(14)  antwoorden  Anjou  op  fijn 
fchrijvens.  p.  345  (39)  fenden  Commiflarifien  aan  hem 
om  te  hoorën  wat  middelen  hy  foude  voorfiaan  om  tot 
een  goed  verdrag  te  komen.  p.  345  (40)  refolveren 
om  haar  wederom  met  Anjou  te  verfoenenen  maken 
een   provifioneel  accoord.   p.  355  (46)  hebben  veel 
werks,  zijn  niet  eens,  en  fenden  daarom  hare  Gede- 

puteerde by  Anjou.b.i 8^.369(1  o)fendenMeetkerken 
aan  den  fel  ven.  (11)  treden  in  handelinge  om  wederom 
met  Anjou  te  verfoenen.  p«  392  (2.7)  doen  de  Unie  re- 
fumeren  en  de  4  onvolkomene  poin&en  volmaken, 

p.  404  (34)  fenden  Hohenlo  na  de  Veluwe  om  op  de 
Spanjaarden  te  pallen,  p.  407  (37)  fenden  aanChimay 
en  fchrijven  aan  defelve  en  aan  de  Wethouders  van 

Brugge,  p.410  (39)  handelen  op  nieuws  met  Anjou. 
p.  4 1 3  (48)  neemen  het  volk  van  Truxes  in  haren  dienfl 
over.  p.  415(50)  doen  de  grote  Schans  voorZutphen 
belegeren,  ibid.  verklaren  die  van  Brugge  en  het  vrye 
voor  vyanden.  p.  426  (20)  verbieden  den  toevoer  aan 
vyanden.ibid.geven  affcheid  aan  de  Gefanten  van  Ooft- Vriefland. 

Staten  van  de  nader  Geünieerde  Provintien  fenden  eenige 
Articulen  aan  den  Prince  van  Oranjen  en  verfoeken 
daar  op  deflèlfsadvijs  en  antwoord,  b.  14.  p. 131  (160) 
fijnlangfaam  in  het  beraden,  en  ftellen  flappe  ordre 
totherttel  van  veele  vervallene faken,  waar  door  vee- 
Ie  goede  gelegentheden  voor  by  gaan.   p.  135  (163) 
fchrijven  aan  den  Gouverneur  van  Gelderland  over  de 
Beelde(tormingetotZutphen,alsook  aanSonoy.  ibid. 
en  krijgen  fufpitie  op  Rennenburg  en  ontbieden  hem. 
p.  162(182)  antwoorden  aan  Hohenlo  en  laftenhem 
's  Hertogenbofch  te  benouwen  en  ware  het  mogelijk 
te  verfekeren.  p.  1 38  ( 165)  fenden  den  Heer  van  Swie- 
ten  na  Gelderland  om  de  oneenigheid  tufïchen  de  Boe- 

ren en  Soldaten  by  te  leggen,  p.  177(193)  fchrijven 
aan  die  van  Holland  om  ordre  te  ftellen  op  het  verloop 
der  Soldaten. b.  15.  p.  217(221)  antwoorden  op  het 
verfoek  van  het  Guarnifoen  vanOldenfeel.  p.  118  (213) 

fchrijven  trooft-brieven  aan  die  van  Steenwijken  be- 
ginnen ordre  te  ftellen  tot  het  ontfet.    p.  116  (228) 

fchrijven  aan  Norrits  wat  hem  na  het  ontfet  van  Steen- 
wijk te  doen  (tont.  b.  16.  p.  138  (6)  en  aanSonoy.  ibid. 

ruften  fes  Oorlog-fclie'pen  toe  ten  behoeven  van  Don 
Antorrio.  b.  1 7.  p.  3  ii  ( 2  3 )  doen  ter  gedachtenifle  van 
den  Prince  van  Orarrjenjeen  koftelijke  tombe  maken. 

b.  18.  p.437  (54)  nemen  een  eenparige  voet  op  de  Re- 
geringe  van  de  Landen ;(  verfoeken  Maurits  dathyde 
Regeringe  van  den  landen  wilde  aannemen,  willigen 
geld  in  en  beramen  de  middelen  daar  toe.  b.  19.  p.456 

(4)  maken  een  inftru&ie  voor  Maurits  en  den  Raad 
van  State.  ibid.  fenden  na  Vrankrijk  om  den  Coning 

de  Landen  op  te  dragen,  p.462  (10)  fenden  de  protefta- 
tie  en  Remonftrantie  van  die  van  Gent  in  de  Staten  van 

Holland,  p.  478  (n )  refolveren  de  Landen  aan  Vrank- 
rijk op  te  dragen,  p,  495  (3 1)  fenden  Gedeputeerde  ten 

dien  einde  derwaarts,  ibid.  refolveren  om  de  Dorpen 

onder  den  vyand  gelegen  te  verwoeften ,  trekken  de- 
felve in.  p.  499  ( 5  5 )  antwoorden  aan  Don  Antonio 

op  fijn  verfoék  en  (laan  hem  toe  de  havens  van  Sluis  en 

Ooftende.  p.  511  (50)  verbieden  by  Placcaat  de  toe- 
voer van  leeftocht  aan  de  Steden  onder  Spanjen  geho- 

rende, p.  512(51)  delibereren  om  na  Engeland  te  fen- 
den en  de  Souverainiteit  aan  de  Coninginne  op  te  drar 

gen.  p.  539  (63)  doen  Lief  kens  Hoek  en  andere  fchan- 
(èn 'innemen,   b.  20.  p.  595  (31)  antwoorden  op  de 
Pröpöfitie  van  Adolph  van  Ofenbrugge  wegens  de 
Hanfle  Steden,  p.  626(56)  refolveren  om  deSouve- 
rainiteit  van  den  Lande  aan  de  Koninginne  van  Enge- 

land te  prefenteren.  p.  619(59)  fchrijven  aan  de  Co- 
ninginne en  Lycefter.  p.  63 1(60;  fenden  Gedeputeer- 

den aan  de  Coninginne.  p.  635  (63J  handelen  met 
Nieuwenaar  en  Schenk  om  volk  te  lichten  en  maken 

een  refolutie  daar  van.  p.  638(66)  approberen  het  ac- 
coord met  de   Coninginne  van  Engeland  gemaakt, 

p'.  646  (71 )  verfien  Bergen  op  Soom.  ibid".  trekken  de licenten  van  alle  eetwaren  in  ibid.  geveuja^f  tegens  de 

Lorrendrajers.  p.  646  (72)  krijgen  fchri'jVens  van  Ly- cefter. p. 651  (75)  reduceren  eenige  Vaandelen  niet 

fonder  moeite  ,•  ibid.  "antwoorden  op  het  verfoek  der 
Burger  Hopluiden  van  Uitrecht;  p.  65  3  (77)  fchrijven 
aan  de  Provintien  en  waarover,-  p.  665  (86)  beraden 
haar  op  het  defereren  van  de  audtoriteit  aan  Lycefter. 

p.  68  5  ( 5 )  en  nemen  refolutie.  ibid.   accorderen  met 
Lycefter.  p.  686(6)  en  geven  hemcommiffie.  p.687 
(6)  antwoorden  op  de  fwarigheid  der  Coninginne  van 
Engeland  aangaande  het  al  te  groot  gefag  aan  Lyce- 

fter opgedragen  en  doen  haar  contentement.  p.  698 
ftellen  aan  Lycefter   de  middelen  ter  hand  tot  on- 
derhoudinge  van  den  Oorlog,  p.  691  (9)   antwoor- 

den op  de  voorftel   van  Lycefler  om  meerder  mid- 
delen tot  onderhoudinge  van  den  Oorlog,  p.  691  (9) 

dragen  hem  het  hoogfïe  gebied  op  en  doen  fulks  by 
Placcaat  publiceren,  p.  691  ( 1  o)  neemen  qualijk  de  ro- 

verye 



van  Pcrfoncn  en  Sakcn. 

verye  van  hare  Ruiteren  ia  het  Sticht  Paderborn  en  ne- 

men voor  defêlve  op  het  fchei  pfte  te  ftraffen.  p.  719 
(36)  refolveren  ten  verfoeke  van  Lycefter  meerder 
Ruiteryeaan  te  noemers  p.  711(31)  antwoorden  op 
het  fchrijven  van  tien  Coning  van  Polen,  p-  718  (35) 
antwoorden  op  het  verfoek  van  Francais  Draak  voor 
DonAnthonio.  p.  771  (65)  weigeren  met  Deventer  te 
befoigneren.  p.  771(67)  om  wat  redenen,  p.  773.  ver- 
foeken  dat  Lycefter  fijn  vertrek  wil  uitftellen.  p.  777 
(70)  antwoorden  aan  Lycefter  op  fijn  voorftel  aan- 

gaande de  befendinge  na  Engeland  en  het  opdragen 
van  de  Souverainiteitaan  deConinginne.  p.  780  (71) 
en  op  fijne  klachten,  en  op  fijne  overgeleverde  me- 

morie, ibid.  refolveren  over  de  beftieringe  van  het 
Gouvernement  in  afwefen  van  Lycefter ,  en  leveren  die 
refolutie  aan  hem  over.  p.  78 3  ( 74)handelen  met  Schenk 
tot  de  bewaringe  van  het  Óver-Quartier  van  Gelder- 

land, p-  788  (78)  (enden  aan  Hohenlo  om  met  den  fel- 
ven  te  beraden  over  faken  den  dienft  van  den  lande  be- 

treffende- p.  789(78)  ftellenordre op  verfcheidene fa- 
ken, ibid.  lenden  Carel  Roorda  aan  den  Grave  van 

Meursom  teftuiten  de  nieuwigheden  die  door  de  Wet- 
houder? van  Uitrecht  tegen  de  Privilegiën  wierden  in- 

gevoert-  b.  1 1.  p.  8  5  6  ( 3 )  fenden  andermaal  aan  de  Co - 
ninginne  van  Engeland  om  haar  de  Souverainiteitop  te 
dragen,  p.  871  (14)  fchrijven  aan  Lycefter  het  over 
gaan  van  Deventer  en  de  Schanfe  voor  Zutphen  ,  kla- 

gen over  hem ,  doen  de  Copie  van  den  Brief  aan  de  Co- 
ninginne behandigen  welk  feer  quali jk  genomen  wordt. 

p.  888(16)  fchrijven  aan  den  Schout  van  Uitrecht  dat 
hy  Buis  uit  de  gevangenifle  laten  zoude.  p.  889  (26) 
en  aan  de  Wethouders  van  Uitrecht  over  het  ont- 

vluchten van  Buis.  p.891  (17)  antwoorden  op  den 
Brief  door  die  van  Uitrecht  en  Gelderland  aan  de  Sta- 

ten van  Holland  gefchreven,  om  Gedeputeerde  te 
fenden  op  hare  particuliere  vergaderinge.  p.  907(38) 
fchrijven  aan  de  Staten  van  Llolland.  p.  9^7  (7  f)  fchrij- 

ven aan  die  van  Gelderland  en  Zutphen.  p.  961(78) 
doen  een  Remonftrantie  aan  Lycefter  en  waar  over. 
b.  23.  p.  21  (1 5)  beflechten  degerefene  mifverftanden 
met  Lycefter,  geven  aan  hem  een  acte  van  fatisfactie , 
en  fchrijven  aan  deConinginne.  p.  24(17)  foekenden 
twift  tuflehen  Lycefter  en  Hohenlo  by  te  leggen,  p.  27 
(18)  fenden  Gedeputeerden  aan  Hohenlo  om  hem  te 
bewegen  by  Lycefter  te  komen.  ibid.  repliceren  op  de 
antwoord  van  Hohenlo.  (19)  rechten  niet  uit.  p.  18 

( 1 9)  krijgen  op  nieuw  nadenken  op  Lycefter  en  waar- 
om, p.  30(20)  refolveren  op  het  gefchrift  van  Lyce- 

fter door  Lofen  en  Teelink  aan  haar  overgegeven  j  en 
leveren  over  de  confenten  van  de  contribuerende  Pro- 
vintien.  p- 52.(34)  houden  hare  vergaderinge  binnen 
Haarlem  en  geven  den  Gedeputeerden  fekere  inftru&ie 
mede  om  te  communiceren  met  hare  Principalen. p.  1 16 

(80)  antwoorden  op  de  propofitie  van  de  Heer  Her- 
bert  ,   refolveren  Gefanten  te  fenden_  toff  het  werk 
der  Vredehandelinge ,  leveren  die  refolutie  aan  den 

Heer  Herbertover.  p.  1 35  (93)  en  committeren  eeni- 
ge Heeren.  p.  136(94)  nemen  den  Heer  Wilrachbi 

aan  tot  Luitenant  van  het  Engelfe  fecoers  en  ontfangen 
den  Eed  van  hem.  p.  14*  (98)  ftellen  de  Regeringe 
na  het  vertrek  van  Lycefter  in  handen  van  den  Raad 

van  State.  p.  143  (99)  en  antwoorden  op  de  Memo- 
rie der  Coninginne  van  Engeland  aan  hare  Gefanten 

overgegeven/b.  24.  p.  158  (7)  refolveren  op  het  Rc- 
queft  door  eenige  uit  de  Edelen  en  Ridderfchap  van 

Uitrecht  aan  haar  geprefenteert.  p.  161(9)  antwoor- 

den op  de  propofitien  van  Willugby  en  Killegrey  aan- 
gaande de  proceduren  tegensSonoy.  p.  220  ( 5  3)  doen 

by  Placcaat  de  refignatie  van  het  Gouvernement  van 

Lycefter  bekent  maken,  en  dat  het  Oorlogs-völk  van 
deflèlfs  Eed  ontflagen  was,   mits  blijvende  onder  den 

Eed  den  Lande  gedaan,  p.  214  (55)  ftellen  na  het  ver- 
trek van  Lycefter  ordre  op  het  ftuk  van  de  Regeringe , 

en  op  het  redres  van  den  ftantder  Lande.  p.  137  (65) 

committeren  den  Raad  van  State  tot  de  generale  Re- 

geringe nevens  fijn  Excellentie  Maurits.  ibid.  arrefte- 
ren  een  inftru&ie  voordefelve.  p.  238(65)  antwoor- 

den op  de  propofitie  van  den  Heer  Fay  om  een  ver- 
bond te  maken  tegens  de  Ligeurs  in  Vrankrijk.  p.  276 

(92)  fenden  Gefanten  na  Denemarken,  p.  196  (107) accorderen  aan  de  Coninginne  van  Engeland  affiftentie op  de  tocht  na  Span  jen  en  Portugal,  b.  25.  p.  264  (59) 
lenden  aan  de  Coning  van  Schotland  over  de  pretenfien en  gedreigde  reprefalien  van   den   Collonel  Stuart. 
b.  25.  p.  a82  (52)  refolveren  op  de  afrekeninge  van net  guarnifoen  van  Geertruidenberg  en  op  de  memo- 

rie van  de  Heer  Willugby.  b.26.p.4oj(5)  verklaren Dynaccaat  de  Bergverkopers  voor  verraders,  p.410 
10)  lenden  het  fel ve  aan  de  Coninginne  van  Enge- 

land. p.4l8(i4)  fchrijven  aan  Ortel  om  by  de  Conin- 
ginne van  Engeland  aan  te  houden  om  refolutie  op  de 

Memonen  en  Poindten  aan  haar  overgelevert  en  ver^ 
focht.  p- 41 9  (15)  willen  by  Placcaat  darmen  al  de  fol- 
daten  die  in  het  gefellchap  van  de  Bergverkopers  ge- 

vonden worden  geen  quartier  zal  geven ;  ftellen  ordre opdeverfekertheid  van  de  vaart  tuflehen  Holland  en 
Zeeland  ;  verbieden  by  Placcaat  alle  Sauvegarden  en 
verdingen  met  de  vyanden.  p.  421  (16)  endedifordre 
in  hctuitloopen  van  het  krijgfvolk.  p.  423  (18)  ver- 

wittigen die  vanCampenvanden  aanflag  der  vyanden 
op  hare  Stad,  veranderen  het  Guarnifoën,  en  verfe- 
keren  fo  de  plaats,  p.414  (18)  doen  een  befendinge 
aan  de  Coninginne  van  Engeland  om  eenige  mifverftan- 

den weg  te  nemen,  geven  aan  de  Gefanten  Brieven 
van  Credentie  en  een  inftruétie ,  fchrijven  aan  de  voor- naamfte  Heeren  van  het  Engelfe  Hof.  p.  425  (19)  en 
geven  aan  de  Gefanten  noch  eenige  Memorien  mede. 
p.  427  (2o)  fenden  eenige  Koopluiden  tot  affiftentie 
van  hare  Gefanten  in  Engeland ,  in  de  dingen  rakende 
deTrafijke  en  Negotie:  p.  428  (21)  fenden  Hoenra- 
dius  aan  verfcheidene  Duitfe  Vorften.  p.  444(23)  wil- 

len geprocedeert  hebben  tot  ftrafFe  van  Vafleur.  p.445 
(32)  antwoorden  op  de  propofitie  van  de  Gedepu- 

teerde Staten  van  Uitrecht.  p.446(j2)  fchrijven  aan 
de  Staten  van  Zeeland,  en  waar  over.  ibid.  antwoorden 
op  den  Brief  door  die  van  Middelburg  aan  haar  gefon- 
den.  p.  447(33)  beflechten  het  gefchil  tuflehen  heC 
Hof  van  Holland  en  de  Stad  Middelburg,  ibid.  fchrij- 

ven aan  den  Grave  van  Meurs  tot  nederlegginge  van 
het  mifverftand  tuflehen  hem  enden  Raaavan State. 

p.448  (34)  antwoorden  aan  Bodley  ,  en  ontken- 
nen Willugby  in  haar  Placcaat  tegens  de  Bergverko- 
pers beledigt  te  hebben,  p.  449  (35)  refolveren  op  het 

verfoek  van  Thuillerye  en  aflïfteren  Navarre  met  een 

fommegelds.  p.  476(53)  fenden  Gefanten  na  Vrank- 
rijk  om  Henric  de  Vierde  geluk  te  wenfehenmet  de 
Kroon,  en  te  verfoekeh  om  defe  landen  in  recomman- 
die  te  houden,  ibid.  foeken  ordre  te  ftellen  in  het  ftuk 

vandeMunte.  b.27.p-493  (2)  worden  uit  Engeland 
verwittigt  van  de  tweede  toeruftinge  der  Spanjaarden 
ter  Zee.  p.495^)  geven  Apoftille  op  de  Remorjr 
ftrantie  van  die  van  Gelderland  over  de  foulen  en  rove- 
rijen  der  foldaten ,  en  willen  dat  de  difcipline  over  het 
krijgfvolk  onderhouden  worde.  p.  499(6)  antwoor- 

den op  de  Brieven  van  den  Coning  van  Polen,  p.50 1  (8) 
antwoorden  op  de  propofitie  van  de  Gravinne  vin 
Meurs,  dat  Rhijnberk  in  haar  handen  geftelt  mocht 
worden  en  neutraal  blijven,  p. 503  (9)  geven  com- 
miflie  aan  fijn  Excellentie  Maurits  als  Gouverneur  van 
Gelderland,  p.  515.  bewijfen  grote  dankbaarheid  aan 
de  innemers  van  het  Kafteel  van  Breda.  p.  526(24) 
Verbieden  by  Placcaat  alle  ongeregeltheden  van  het 
krijgfvolk.  b.  18^.54.0(9)  krijgen  advertentie  van  de 
toeruftinge  der  Spanjaarden  te  water.p.543(i  1)  fenden 
ten  dienfte  van  Henric  de  Vierde  eenige  Oorlog- fche- 
pen  om  de  Kuften  van  Normandie  te  bevrijden,  p.  544 
(12)  antwoorden  op  de  voorftellinge  van  de  Gefanten 
der  Rijks- Vorften.p.545(  12)  reftitueren  eenige  plaat- 
fen  in  het  Land  van  Cleef.  p.  547(14)  maken  den  ftaat 
des  Oorlogs  voor  den  Jare  1591.  ibid.  nemen  qualijk 
den  inval  van  den  Grave  van  Valkenftein  in  Weftpha- 
len.  p.  549  (16)   antwoorden  op  de  propofitie  van 
Buzenval  en  het  overgefondene  fchrift  van  Turenne. 

p.  552(18)  geven  verfcheidene  Placcaten  uit.  p-572 

(34)  geven  Apoftille  op  de  ingeleverde  Articulen  van. 
die  van  Nimmegen.  p.  582  (42)  hebben  een  mifnoe- 
gen  tegens  Eduard  Norrits  Gouverneur  van  Ooftende. 

586  (45)  klagen  daar  over  aan  den  Coninginne  van  En- 

geland . 
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geland,  ibid.  antwoorden  op  de  propofitie  van  den 
Baron  van  Reid  Afgefantdes  Keifers.  p.  591  (49)  ver- 
foeken  van  Henric  de  Vierde  furcheantie  van  fijne  uit- 

gegevene  Brieven  van  reprefalien.  p.  598  (55)  ftaan 
toe  het  werven  van  een  Regiment  Soldaten  ten  dienfte 

vanden  Coning  van  Sweden.  p.6o8(5)  antwoorden 

op  het  verfoek  van  de  Gefanten  van  denCeurvorft  van 

Ceulen.  p.623  (17)  fenden  aflïftentie  aan  Henric  de 

Vierde,  b.29.  p.  604  (3)  bedanken  fijn  Excellentie 
Maurits  voor  fijn  devoir  bewefen  in  de  belegeringe  en 

veroveringe  van  Steenwijk,  p.629  (21)  Hellen  vaft 

de  belegeringe  van  Coeverden.  p.  632(24)  gevenge- 
hoor  aan  de  Gedeputeerde  van  Over-Yffel ,  antwoor- 

den op  defTelfs  verfoek  aangaande  Coeverden  en  geven 
hem  een  Brief  mede  aan  fijn  Excellentie  Maurits.  p.641 

(31)  beloven  aflïftentie  aan  denKeurvorft  Frederic. 

p.  659  (43 )  geven  Brieven  van  reprefalien  aan  de  Gra- 
vinne  van  Meurs  tegens  het  Sticht  Ceulen.    p.  660 

(44)  fcheiden  en  nemen  verfcheidene  Articulen  over 
om  hare  Principalen  voor  te  dragen  en  over  defelve  te 

refolveren.  p.  664  (46)  geven  een  Placeaat  uit  tegens 

dat  van  Manfveld  waar  door  hy  de  Quartieren  en  Sau- 
vegarden  verbroken  hadde.  b.  30.  p.  677  (7)  geven  een 
en  andermaal  een  Placeaat  uit  tegen  het  verlopen  van 

de  eene  Compagnie  in  de  andere,  p.  690  ( 1 6)  verkiefen 
Levinus  Caluart  tot  haren  Agent  by  den  Coning  van 

Vrankrijk.  p.  710(29)  antwoorden  op  de  vertoninge 
en  het  verfoek  van  den  Coning  van  Schotland,  p.  711 

(30)  accorderen  met  Stuart  over  deflelfs  pretenfien. 
p.  712  ( 3 1 )  antwoorden  op  de  propofitie  van  de  Heer 
Morlans.  p.  726  (41)  fchrijvenaan  de  Coninginne  en 
verfcheidene  Grooten  van  Engeland,  p.  727.  leenen 
aan  Henric  de  Vierde  op  fijn  verfoek  eenige  duifenden 

ponden  Buskruid.  p- 757  (63)  renvojeren  den  Gefant 
van  Geneven  aan  de  byfondere  Provintien.  p.758  (65 ) 
fchrijven  aan  Henric  de  Vierde  en  waarover,  p.766 
(70)  bewilligen  aan  Henric  de  Vierde  een  leeninge 
van  twee  hondert  duifend  guldens,  p.  776  (77)  dan- 

ken de  Schotfe  Kapiteinen  af  en  waarom  •  b.3 1.  p.  782 
(51)  accorderen  wederom  met  defelve;  p.  783.  fen- 

den Copien  van  de  Brieven  en  Propofitie  van  Hartius 

enComansaanallede  particuliere  Provintien,  en  ant- 
woorden op  defelve.  p.  813(18)  laten  de  ontfchuldi- 

ginge  van  deconfeffie  van  Renichon  onbeantwoord  ; 

p.  815  (30)  geven  audiëntie  aan  de  Gefanten  van  Brit- 
taigne  en  Schotland  j  p.  823  (36)  zijn  van  dekomfte 
defe^r  Gefanten  en  de  gelegentheid  van  Schotland  van 
te  vooren  wel  geinformeert.  p.  824  (37)  fenden  een 
aanfienelijk  Gefantfchap  na  Denemarken  ;  p.  826  (38) 
nemen  Laurentius  Mijier  tot  haren  Agent  aan  by  de 

Duitfe  Vorften ;  p.  835  (45)  antwoorden  op  de  pro- 
pofitie van  de  Ambafladeurs  van  Brittaingen ;  p.  836 

(46)  worden  verfocht  als  getuige  over  den  Doop  van 
den  Prince  van  Schotlant ,  fenden  uit  haren  naam  der- 

waarts.  en  vereeren  den  jongen  Prince  met  een  kofte- 
lijke  Pillegave ;  p.  836(47)  vernieuwen  de Tradtaten 
tuifchen  de  Provintien  en  den  Koning  van  Schotland 

opgerecht  door  KeiferCarel,  en  maken  Brieven  van 
defelve  vernieuwinge  ,-  p.  838(47)  ftaan  toe  aan  den 
Coning  van  Vrankrijk  een  aflïftentie  van  twintig  Vaan- 

delen Soldaten  en  vijf  Vanen  Ruiters ;  p.844  (?2)  ver- 
volgen hare  victorie  niet  na  het  innemen  van  Groe- 
ningen en  waarom;  p.  846  (53)  committeren  Alde- 

gonde  om  den  Bijbel  uit  het  Hebreeus  in  de  Nederland- 
Fe  Tale  over  te  fetten ,  en  voorfien  hem  met  een  eer- 

lijk jaarliks  traótement ;  p.874  (74)  antwoorden  op  de 
voorftellinge  van  den  Raad  van  State-  ibid.  antwoor- 

den en  adviferenop  het  verfoek  van  Johan  Mark-Graaf 
van  Brandenburg,  p.  894  (90)  fenden  Gedeputeerden 
op  de  Bruiloft  van  den  Grave  van  Hohenlo  ;  b.  32.  p.  12 
(8)  ftellen  Gecommitteerden  om  de  verfchillen  tuf- 
fchen  Groeningen  en  d'Omlandenby  te  leggen,-  p.  14 
(9)  ftellen  de  grieven  van  de  Staten  der  Omlanden  in 
handen  van  Burgermeefteren  en  Taelmannen  van 
Groeningen ;  p.  17(11)  geven  een  Placeaat  uitopde 
infraétien  der  Sauvegarden;  p.  19(13)  geven  een  in- 
ftru&ie  voor  «Ie  Opper  -commifen  op  den  tweeden 
tocht  na  de  Waigats  ;  p.23(i6)  verftaande  den  nood 
van  hare  Soldaten  in  Vrankrijk ,  bewilligen  aan  Boul- 

lon  een  maandelijke  fomme  gelds  om  een  Regiment 
Soldaten  aan  te  neemen ,  op  dat  de  haare  wederorti 
mochten  t'huis  komen;  p.27(i9)  antwoorden  op  de 
propoütie  van  Buzanval ;  p.  35(26)  en  van  Bodley. 
ibid.  ftaan  toe  dat  eenige  Gefanten  van  den  Eerts- 
Hertog  tot  Middelburg  komen  om  van  Vrede  te  fpree- 
ken ,  willen  in  dien  handel  wel  met  de  andere  Provin- 

tien maar  niet  met  den  Coning  of  Spanjaarden  te  doen 
hebben  ;  p.  37  (28)  refolveren  een  Leger  te  velde  te 
brengen  en  Grol  te  belegeren ;  p.  41  (3 1 )  ftellen  ordre 
om  Monfdragon  te  diverteren ;  ibid.  fenden  Gecom- 

mitteerden aan  fijn  Excellentie  om  aan  defelve  hare  re- 
folutie  aangaande  de  faken  van  het  Leeger  bekent  te 
maken  en  fchrijven  aan  de  Coninginne  van  Engeland  op 
den  heftigen  Brief  aan  haar  gefchreven ,  p.  49  (37)  fijn 
niet  wel  te  vreeden  over  het  vinnig  fchrijven  en  manen 
van  de  Coninginne ,  refolveren  wat  te  doen >  maar 
krijgen  advertentie  van  Caron  dat  de  Coninginne  het 
rembourfement  der  verfchotene  penningen  noch  voor 
een  tijd  uitgeftelt  hadde;  p.  50(38)  fenden  ailiftentie 
aan  Henric  de  Vierde  tot  het  ontfet  van  Camerijk.p.56 

(42)  geven  gehoor  aan  den  Cancelier  van  Grave  Ed- 
fard  en  bieden  haar  aan  om  de  verfchillen  tuflehen  den 
Grave  en  StadEmbden  te  helpen  bemiddelen ,  en  fen- 

den eenige  Gedeputeerde  ten  dien  einde  derwaarts ; 
p.  59  (47)  verftaan  uit  een  geintercipieerden  Brief  van 
Jan  Baptifta  Tailïs  datmen  niet  gefint  was  om  oprech- 

telij k  van  Vrede  te  handelen  ,  maar  dat  alles  was  aan- 
gelegt    om  haar  te  bedriegen  en  in  flaap  te  wiegen ; 
p.  123  (98)  flaan  uit  dien  Hoofde  alle  handelingemet 
den  Heer  van  Melroy  af  en  belaften  hem  te  vertrek- 

ken; p.  127  (102)  fenden  onder  Juftinus  van  Naflau 
aflïftentie  aan  Henric  de  Vierde ;  p.  129  ("104)  ant- 

woorden door  hare  Gedeputeerde  op  het  verfoek  en 
de  propofitie  van  Thuillerye;   p.  143  (115)  inter- 
poneren  haar  credit  voorden  inkoop  van  50000 pond 
Buskruid  voor  den  Koning  van  Vrankrijk  onder  feke- 
re  conditie,  ibid.  fenden  Gedeputeerden  in  het  Land 
van  Cleef  om  over  eenige  wichtige  faken  met  ver- 

trouwde vrienden  te  communiceren  •  p.  146  (1 17)  krij- 
gen fchrijven  van  den  Coning  van  Vrankrijk;  p.  148 

f119)  refolveren  den  Prince  Philips  van  Oranjen  op 
fijne  komfte  te  begroeten  en  een  merkelijke  fomme 

gelds'  toe  te  fenden;  p.  153  (124)  geven  commiflie aan  Willem  van  Naflauw  tot  het  Gouvernement  van 
Groeningen  en  de  Omlanden.  p.  154(125)  fenden 
Gedeputeerden  na  den  Yflel  om  te  lien  waar  men  beft 
eenige  Reduiten  zoude  konnen  maken;  b.  33- p.  167 
( 5)  krijgen  Brieven  van  Caluart  wegens  de  komfte  van 
Albertus  en  de  Staat  en  gelegentheid  van  de  troupen 
dewelke  hy  mede  bracht;  p.  169  (6)  krijgen  fchrij- 
vens  van  den  Coning  van  Vrankrijk  en  waar  over; 
p.  171  (8)  fenden  Gedeputeerden  op  den  Land-dag 
tot  Leeuwaarden  om  de  faken  aldaar  te  helpen  accor- 

deren ;  p.172  (9)  krijgen  fchrijvens  uit  Middelburg 
van  het  gevangen  nemen  van  een  Jefuit  die  voorgeno- 

men hadde  de  Coninginne  van  Engeland  om  het  leven 
tebrrtigen;  p.  180(15)  nemen  de  propofitie  van  Fran- 

cais Veer  over  en  ontbieden  die  van  de  Admiraliteit 
van  Holland  en  Zeeland  in  den  Hageom  te  helpen  ra* 
den  aangaande  het  onderftant  van   eenige  Oorlog- 
fchepen  datmen  aan  de  Coninginne  van  Engeland  zou- 

de doen ,  en  hoe  hoog  de  onkoften  zouden  belopen ; 
p.  181(16)  antwoorden  aan  den  Ridder  Veer  op  fijne 
gedane  propofitie;  p.  183  (17)  vinden  niet  geraden 
het  verfoek  van  de  Coninginne  van  Engeland  door 
Bodley  gedaan  af  te  flaan ,  en  arrefteren  de  antwoorde 
die  fy  aan  hem  geven  zouden;  p.  185  (18)  worden 
door  Gilpijn  verfocht  om  met  den  eerften  eenige  Ge- 

fanten aan  de  Coninginne  te  fenden ;  p.  186(19)  ftel* 
lenby  Placeaat  ordre  op  het  verlenen  der  pafpoorten 
en  andere  faken.    p.  189  (21)  antwoorden  op  het 
fchrijven  van  denKeifer  en  de  Rijks- Vorften  5  p.191 
(24)  antwoorden  aan  den  Grave  van  Manderfcheid  op 
fijn  verfoek  wegens  de  pretenfien  van  de  Gravinne  van 
Meurs.  p.  105  (26)  krijgen  tijdinge  van  het  verbond 
gemaakt  tuflehen  den  Coning  van  Vrankrijk  en  de  Co- 

ninginne van  Engelaud ;  p.  206(35)  en  van  het  genoe- 
gen der  Koninginne  over  het  fenden  der  Oorlog-fche- 

pen 
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pen  tot  harer  afilftentie ;  ibid.  krijgen  fchrijvens  van 
Henricde  Vierde  uit  Abbeville ;  p.  208  (36)  fien  wel ! 
uit  de  Brieven  van  Boullon  en  Sancy  dat  haar  Agent  ! 
Caluart  in  het  maken  van  bet  verbond  tufTchen  Enge- 

land en  Vrankrijk  het  fecreet  van  de  Mifle  niet  gewe- 
ten  noch  gelefen  hadde;  p.  ui  (38)  refolveren  een  I 
Hatelijk  Gefantfchap  na  Engeland  tefenden  ;  ibid.  krij- 

gen Brieven  van  fijn  Excellentie  aangaande  de  gele- 
gentheid  der  vyanden  omtrent  Gent ;  ibid.  envanHe- 
raugiere  wegens  de  komfte  der  vyanden  na  de  Schelde; 
ibid.  fenden  eenig  volk  binnen  Breda ;  p. 21 2.  befoigne- 
ren  op  het  ftuk  van  de  Fortificatie  van  Coeverden  ; 
p.  214(41)  adviferen  hoemenbeft  zijn  Excellentie  zal 
affifteren  en  den  vyand  voor  Huift  afbreuk  doen;  p.  2 1 5 . 
refolveren  dat  den  Raad  van  State  na  Middelburg  of 
Bergen  op  Soom  zal  gaan  om  dichter  by  fijn  Excellen- 

tie te  wefen  j  ibid.  hebben  een  groot  ongenoegen  over 
de  overgifce  van  Huift,  fchrijven  aan  den  Raad  van 
State  om  informatie  te  doen  nemen  wegens  het  quaad 
devoir  vanfommige,  en  over  meer  andere  faken.  p.  227 
(50)  fenden  de  juftificatie  van  den  Grave  vanSolms 
aan  alle  Steden  en  aan  den  Raad  van  State  om  haar  daar 

op  te  informeren;  p.  228  (51)  verfoeken  van  de  Sta- 
ten van  Zeeland  te  weten  de  redenen  van  de  caflatie 

van  den  Grave  van  Solms  >  krijgen  geen  antwoord , 
fchrijven  op  het  verfoek  van  den  Grave  andermaal,  en 
krijgen  geen  ander  befcheid  ,  dan  dat  fy  deflèlfsdienft 
niet  langer  van  noden  hadden  ;  p.  229  (52)  bedanken 
den  Grave  voor  fijne  prefentatie ,  en  continueren  fijn 
traclement ,  ibid.  geven  een  fcherp  Placcaat  uit  om 
niet  te  mogen  varen  op  de  havenen  van  Calis  enz. 

p.  ijl  (53)  fenden  Gefanten  aan  den  Coning  van  De- 
nemarken met  eenige  Prefenten  ;  p.  236  (57)  geven 

een  verklaringe  uit  aangaande  de  Fortificatie  van  Coe- 
verden ;  p.  240  (60)  fenden  aan  die  van  Vriefiand  over 

het  inhouden  van  hare  conti ibutien;  p. 241 (61)  het 
verhandelde  in  die  faak....  fenden  Gelanten  na  Enge- 

land ■  p.  144(63)  derfelver  verrichtinge....  informeren 
haar  over  de  toeruftinge  van  den  Coning  van  Spanjen 
te  water ;  p.  247(65)  vergaderen  met  den  Raad  van 
State  en  Staten  van  Holland  om  de  propofitie  van  den 

Hertog  van  Boullon  aan  te  hoeren.;  p.  258(73;  han- 
delen met  den  felven  en  de  Heer  Gilpijn  over  een  nader 

Ligue  en  fluiten  defelve;  p.  262  (76)  fagen  gaarne 
eenige  poinden  van  de  Alliantie  wat  nader  verklaart 
maarkonnen  daar  niet  toekomen;  p.  167  (80)  geven 
een  heerlijk  Banquet  aan  den  Hertog  van  Boullon; 
ibid.  krijgen  fchrijven  van  Caron  en  waar  over ;  p.  29  3 
(99)  foeken  een  nieuw  redres  te  maken  in  het  lt.uk  van 
haar  krijgfvolk;  b.  34.  p.  299  (4)  krijgen  door  Caluart 
twee  gintercipieerde  Brieven  van  Albertus  aan  den 

Coning.  (5)  krijgen  fchrijvens  van  den  Coning  van 

Vrankrijk.  p.  313  (15)  ontfangeneen  tweeden  Brief; 

p.  314(16)  en  van  Caluart -,  ibid.  wederom  van  den 
Coning  van  Vrankrijk  dat  hy  voornemens, was  om  haar 

over  hare  viétorien  te  begroeten  en  geluk  te  wen- 

fchen  ;  p.  3 1 5 .  worden  in  het  verbond  tuflehen  Vrank- 

rijk ,  Engeland  en  haar  op  een  telle  quelle  wijfe  aange- 
nomen, maar  moeten  evenwel  te  vreeden  welen;  p.  3 1 7 

(18)  ontfangen  een  Brief  van  de  Coninginne  door  Gil- 
pijn ,  en  nemen  defelve  nevens  de  propofitie  door  hem 

gedaan ,  over  •  ibid.  refolveren  op  het  redres  van  de 
betalinge  van  het  krijgfvolk;  p.  319(20)  belaften  den 
Prince  van  Portugal  uit  den  Haag  te  vertrekken ; 

p.  323(22)  zijn  fchaars  by  geld;  p.  325  (24)  fenden 
aan  de  Staten  van  Zeeland  om  haar  te  vermanen  tot  de 

opbrenginge  van  haare  quote;  p.  328(26)  antwoor- 
den Buzanval  op  fijne  propofitie  en  refolveren  een 

Leger  in  het  veld  te  brengen ;  p.  3  30  (  27)  antwoorden 

op  de  propofitie  van  den  Afgefant  van  den  Coning 
van  Polen;  p.  ?3$(*9)  fchrijven  aan  dien  Coning; 

p.  334(30)  refolveren  om  de  vicForie  van  fijn  Excel- 
lentie te  vervolgen  ,  en  ftellen  het  geene  daar  in  te  doen 

is  ter  difcretie  van  fijn  Excellentie  en  de  Gecommit- 
teerde te  velde;  p.  346(39)  krijgen  fchrijven  van  den 

Afgefant  des  Keifers  en  antwoorden  op  het  felve; 

P- }  S  5  U*5)  neemen  de  Brieven  van  den  felven  over  en 

beantwoorden  defelve;  p.  357  (48)  8even  een  ("cmit" telijk  antwoord  aan  de  Gefanten  van  den  Coning  van 

en  Sakcn. 

Denemarken;  p.  r5  (60)  ontfangen  Brieven  van  de Coninginne  van  Engeland  en  van  Caron  ■  p.  579(63)  en 
vanden  Coning  van  Vrankrijk  overliet  overgaan vaa Rhijnberk  en  Amiens  j  p.  382  (65 )  maken  een  nieuwe 
lijft  van  de  Convojen  en  Meenten  om  dequeÜie  rul- 

lenen die  van  Hollamd  en  Zeeland  by  te  leggen  ;  p.  5X5 
(67)  verbieden  by  Placcaat  het  vm  en  op  c  , in- 
kerken  enz.  p.  387  (69)  maken  een  nieuwe  il  Ihndie 
voorde  Commifen  van  de  Convojen  en  Licentei .;  p.  391 
f7*)ontflaan  de  Raden  ter  Admiraliteit  van  denoüden 
Eed  en  doen  de  nieuwe  inhalleien;  (72)  verwittigen 
Henricde  Vierde  van  hare  verkregèhè  victoricnen  | 
gen  antwoord  wederom  ;  p.  297  (j <$)  antwoorden  l.y 
provifie  op  de  propofitie  van  Buzanval  aan  den  Coning 
door  een  Brief;  p.  400  (78)  fchrijven  aan  de  Cdi  ii  ginne 
van  Engeland;  p*4or(70)  zijn  fèerpèrple*  over  de 
propofitie  van  Buzanval  en  Ichrijven  daar  over  aan  de 
Privée  Raad  van  de  Cöhingim  e  van  Engeland  ;  p.  402. 
zijnfeer  bekommert  om  nieuwe  confenten  te  vinden 
voor  het  Jaar  15-98.  tot  continuatie  van  den  oorlog.ibid. verftaan  dat  de  generale  middelen  in  de  geconqueft eer- 

de plaarfen  lullen  ingevoert  worden  ;p.  497(8})  krijgen 
fchrijvens  van  de  Coninginne  van  Ei  geland;  b  35  p  41  2 
(?)  zijn  leer  bekommert  op  de  propofitie  van  Gilpijn» 
refolveren  Gelanten  te  zenden  aan  den  Coning  van 
Vrankrijk  en  Coninginne  van  Engeland  om  haar  de 
Vrede  met  Spanjen  afte raden;  p  41 3(4)  kiijgen fchrij- 

vens uit  Diepe  van  hare  Gefanten  na  Vranki  ijk  gaani 
P-4'4  (f)  en  van  den  Coning  van  Vrankrijk  ;  p.4!  5  (6) 
antwoorden  op  de  propofitie  van  de  Ceulfe  Gefanten  ; 
p.  418(1)  en  op  der  lel  ver  tweede  verloek  aangaande 
dereftitutie  van  Rhijnberk ;  p.  419-  krijgen  fchrijvens 
van  Albertus  ;  p.469  ( 38)  en  van  de  Staten  der  Provin- 

ciën onder  de  gehoorlaamheid  van  Albertus ;  ibid.  laten 
die  Brieven  onbeantwoord;  p-47o  (38)  accorderen 
met  de  Coninginne  van  Engeland  wegens  debetahrge 
vanhaar  verfchotene  penningen;  p. 475- (43)  hebben 
aan  hare  Gefanten  tot  dien  einde  een  fecrete  inftruftic 

gegeven;  p.  478(45)  doen  VendondusenOftorodius 
terrlande  uitbannen  en  der  fel  ver  Boeken  verbrander,  ; 

p.  499  (58)  fchelden  die  van  Geneven  een  merkelijke 
fommegelds  qurjt ;  p.  497  (59)  fchrijven  een  Vaft  en 
Bede-dag  uit ,  p.  5 1  o  ( 68 )  verfterken  haar  van  Soldaten 
te  voet  en  te  paard  en  refolveren  den  Oorlog  fo  wel  of- 
fenfive als defenlive te  voeren;  b.  16.  p.  5*2 1  (4)  geven 
een  Placcaat  uit  regens  dat  van  den  Cardinaal  An- 
dreas  en  verklaren  de  Spanjaarden  en  der  felver  goe- 

deren voor  prijs  en  verbieden  defelve  eenige  roevoe^ 

te  doen;  p-525(7)  krijgen  fchrijvens  van  Caron -re- 
gens het  ongentxegen  der  Coninginne  over  hét  niet  be- 

talen van  den  eerften  paayvan  hare  vet fc botene  pc 

ningen  ;  p.  531  (u)  fenden  Oldenbai nevelt  met  cre- 
dentie  aan  lijn  Excellentie  binnen  Hommel,  p.  536(17) 

ftellen  01  die  dat  deSpaanfe  binnen  Embden  de  over- 
hand niet  kregen  ;p  537.  lenden  Gedeputeerde  binnen 

Embden  als  Onderhandelaars  tuikhen  di  e  en  die 
van  de  Stad;  ibid.  antwoorden  op  het  fchrijven  van  de 
Staten  der  Provintien  onder  de  gehoorfinmbeid  ziende 

van  Albertus;  p.  543(23)  vernieuwen  en  vermeerde- 
ren het  Placcaat  van  de  monfteringe ;  p.  54.;.  ftellen 

Ordre  op  de  wapennige  vandeCuraHiersen  Arquebu- 

fiers;p.  547  (26)  refolveren  een  Vloot  uit  te  ruften  te- 
gen de  Landen  van  den  Coning  van  Spanjemibi  J.  Ichrij- 
ven aan  lijn  Excellentie  om  1000  Ruiters  te  doen  lich- 
ten door  de  Broeders  Soon  vanHohenlo;  ibid.  geven 

een  difhnitive  fententie  tufchen  die  van  G  roering 

en  d'Omlanden  ;  p.  648  (  27)  en  een  tweede ;  p.  5  - 
ordonneren  CommifiarilTen  om  defelve  ter  executie  te 

ftellen ;  ibid.  fenden  een  inftrucFie  aan  Caron  oro  de 

Coninginne  te  doen  continueren  in  hare  gunfte  tot  de 

Nederlanden ;  p.  5  5  3  ( 5 1 )  zijn  in  grote  achterheid  van 

geld  ;  p.  562(38)  vergaderen  te  Goicom,  beramen  een 
oenerale  reductie  van  het  krijgfvolk  en  andere  laken  ; 

ibid.  maken  een  nieuwe  Vaart  door  de  Breum 

waart ;  ibid.  krijgen  fchrijven  van  Caron  wegens  de 

Galeyen  vanSpinóla;  P- 564(59)  fenden  Gefanten  na 

Denemarken  om  te  veribeken  dat  die  Coning  het  Plac- 

caat tegens  de  Spanjaarden  en  der  felver  goederen 
zoude  gelieven  goed  te  vinden;  p.  $70  (4^)  fch"j • 
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aanhaare  Geianteu  in  Denemarken;  p.  573(47)  ant- 

woorden op  den  Brief  van  de  Keiferlijke  Cornmiflarif- 
fen-,  p.  580(54)  antwoorden  voor  de  tweede  maal; 
p.  582(55)  fchrijven  aan  de  Coninginne  van  Engeland 
wegens  de  Vredehandelinge  aan  de  Coninginne  door 
Albertus  aangeboden ;  p  584  (57)  refblveren  om  een 
ordinaris  Gedeputeerde  in   Vrankrijk  te  houden  en 
verkiefen  daar  toe  de  Heer  Francais  Aarflens ;  ibid. 
om  in   den  Oorlog  tegens  Spanjen  té  continueren , 
en  zijn  feer  bekommert  over  delaften;  b.  37.  p. 601 
(4)  fenden  Gedeputeerde  binnen  Groeningen  om  hare 
gegevene  fententie  ter  executie  te  ftellen;  p.  605  (7) 
en  Soldaten ;  ibid.  geven  een  mandament  pcenaal  uit 
tegens  de  infra&euis  van  hare  gegevene  fententie; 

p.Ó36(8)  willen  dat  hare  Commiflariflen  met  de  exe- 
cutie van  de  fententie  zullen  voortgaan ;  p.607.  ant- 

woorden op  de  remonftrantie  van  die  van  Groeningen  ; 
(9)  fchrijven  aan  de  Coninginne  van  Engeland  en  waar 
over ;  p.  6 1 8  (1 7)  krijgen  fchrijvens  van  Caron  en  ten 
welken  einde ;  p.  6 1 9  antwoorden  op  de  propofitie  van 
deGefanten  desKeifers;  p.  641....  (3  3....)  toonenby 

fekere  Articulen  dat'sGravenweert  onder  het  gebied 
van  Gelderland  ftaat ;  p.  647  (36)  reftitueren  Emme- 

rik aan  den  Vorft  van  Cleef en  refolveren  om  een  tocht 

in  Vlaanderen  te  doen  ;  p.  648  ( 3  7)  vertrekken  na  Zee- 
land ;  p.  649»  adverteren  fijn  Excellentie  om  tegens  de 

komfteder  vyanden  op  fijn  hoede  teweefen;  p.  651 
(40)  laten  een  algemeene  dankfegginge  doen  over  de 
bevochtene  vi&orie  in  Vlaanderen;  p.654  (42.)  ver- 

trekken van  Oftende ;  p.  6  r  5  (4? )  komen  te  Bergen  op 
Soom,  geven  audiëntie  aan  de  Gedeputeerde  van  de 
Provintien  onder  de  gehoorfaamheid  van  AlbertuS; 
ibid.  antwoorden  op  derfelver  voorftel;  p  6^6  (44) 

krijgen  fchrijvens  van  Caron  wegens  de  komfte  der 
Gefanten  uit  Barbarije  in  Engeland  ;  p.659  (46)  fchrij- 

ven daar  over  aan  de  Coninginne  ;p-66i  (47)  bekomen 
fchrijvens  van  Aarflens  uit  Vrankrijk;  ̂ 662(48)  en 
van  de  Coningintie  van  Engeland ,  wegens  het  overfen- 
den  van  Caron ;  p.  6 ;  5  ( f  1 )  antwoorden  op  de  propo- 

fitie van  de  Heer  Gilpijn ;  p.  667  (5  0  fchrijven  aan  de 
Coninginne  ;p.  668(52)  maken  een  accoord  met  den 
Admirant  tot  loflatinge  der  gevangenen  ;  p.  670  (54) 
delibereren  wat  antwoord  men  aan  den  Admirant  zal 

geven  op  de  voorgeftelde  Vredens-conditien  ;  geven 
defelve;  p.  67 3  f56)  geven  mftruéfcie  aanTymonBa- 
rendfe  tot  loflinge  de  gevangenen  tegens  den  Admi- 

rant. (57) 

Staten  van   Holland  ,    worden  niet  geroepen  om  van 
de  moderatie  te  fpreeken.  b.  2.  p.  62  (44)  verfoe- 
ken  inftantelijk  aan  de  Gouvernante  om  den  Prin- 
ce  van  Oranjen  in  Holland  te  mogen  hebben,    b.  2. 

p.  104  (74)    het  geene  hy  eerft  afflaat  maar  nader- 
hand toeftaat.  p.  104  (74)   vergaderen  op  het  aan- 

schrijven van  den  Prince  van  Oranjen  tot  Schoon- 
hoven in  November  1566.  en  waar  over.  p.  105(74) 

fenden  Gedeputeerde  aan  den  Hertog  van  Alba  en 
Bloed- Raad ,  om  te  folliciteren  de  ontflaginge  van  ha- 

ren  Advocaat  Jacob  van  den  Einden,    b  4.  p.  209 

(149)  en  vertrekken  heimelijk  uit  vreefe  na  Antwer- 
pen, p.  210(149)  zijn  feer  beladen  met  de  publicatie 

van  het  Placcaat  des  Hertogs  van  Alba  aangaande  het 
weder  opheffen  vanden  tiendeen  twintigfte  penning, 
en  denken  op  middelen  om  de  fwarigheden  die  daar 
uit  ftonden  te  volgen  aan  den  Hertog  te  vertonen,  b.  5 . 

p.  345  (250)  doen  een  verfoek  en  remonftrantie  aan  den 

Hertog  van  Alba  wegens  de  fwarigheden  van  het  we- 
der opheffen  van  den  tiende  en  twintigfte  penning. 

p.  346.  paffen  niet  meer  op  het  fchrijven  van  den  Har- 
tog  van  Alba,  maar  vergaderen  te  Dordrecht,  b.  6. 

p.  386(280)  refolveren  op  de  propofitie  van  de  Heer 
van  S.  Aldegonde,  en  erkennen  den  Prince  van  Oran- 

jen voor  Gouverneur  over  Holland,  enz.  p.  388(282) 
beramen  middelen  om  de  Navigatie  en  Zeevaart  te 
conferveren  en  bevorderen,  ibid.  als  ook  om  ordre  te 
{tellen  op  de  Gouverneurs,   Kapiteinen  enSoldatenin 
dienft  zijnde  van  den  Prince  van  Oranjen.  ibid.  en  doen 
Inventaris  maken  van  de  Chartres  van  Holland,  ibid. 
voortien  ook  tot  behoudeniflevande  Reken-kamer  > 
Griffie,  enz.  ibid.  verbinden  haar  om  in  in  geen  accoort 

te  treden  met  den  Coning  van  Spanjen ,  of  iets  te  doen 
fonder  advijs  en  bewillinge  van  den  Prince  van  Oran- 

jen. (283)  en  doen  daar  over  handtaftinge  aan  den 
Heer  van  S.  Aldegonde  wegens  den  Prince  van  Oran- 

jen. ibid.  refolveren  om  de  uitvaart  van  die  van  Delft 
op  Waterland  te  verhinderen ,  om  die  Stad  fo  veel  te 
beter  te  brengen  tot  vereeniginge  met  haar.  p.  389 
(283)  verfoeken  den  Coning  van  Denemarken  en  de 
Oofterfe  Steden  dat  fy  haar  vaart  niet  op  Amfterdam  , 
maaropEnkhuifen,  Hoorn  enz.  wilden  maken.  ibid. 
nemen  den  Grave  van  der  Mark  aanalsbefteldeOver- 
fte  over  Holland  wegens  den  Prince  van  Oranjen  en 
doen  daar  op  handtaftinge.  p.  392(185)  vergaderen  tot 
Haarlem  om  geld  te  vinden  tot  het  beleg  van  Amfter- 

dam. p.404  (294)  fiendehet  quaad  regiment  van  den 
Grave  van  der  Mark  verfoeken  den  Prince  van  Oran- 

jen in  Holland  te  komen  :  doen  naarftig  vernemen  wat 
de  platte  Landen  federt  eenigen  tijd  hadden  opge- 

bracht, alsook  wat  exa&ien  door  de  Officiers  en  Solda- 
ten waaien  gepleegt ;  fenden  eenige  met  commiflie  na 

Noört- Holland  om  den  Oorlog  met  den  Overften  So- 
noy  tebeleiden.  p.  4 1 3  (302)  vergadert  binnen  Haar- 

lem verwachten  de  komfte  van  den  frince  van  Oran- 

jen ;  en  wat  fy  met  hem  handelen,  p-  414(302)  {en- 
den Gefar.ten  aan  de  Coninginne  van  Engeland ,  om 

den  nood  des  lands  te  vertoonen ,  en  aiïïtlentie  van  geld 
en  volk  te  verfoeken.  p.  424(310)  fenden  aan  Lumei 

op  fijn  verfoek  in  fchrifte  het  geene  fy 't  fijnen  lafte 
hadde.  p.  415  (311)  zijn  feer  bekommert  voor  die  van 
Haarlem  en  nemen  voor  haar  te  ontfetten.    P439 
(322)  willen  om  verfcheidene  redenen  niet  gedogen 
dat  de  Prins  van  Oranjen  mede  trekt.  ibid.  geven  den 
moed  verloren  om  Haarlem  te  ontfetten.  p.  440(323) 
rechten  eenen  Raad  op  neffens  den  Prince  van  Oranjen 
met  macht  om  op  alle  voorvallende  faken  te  difpone- 
ren.  p.450  (330)  fchrijven  aan  de  Staten  Generaal  haar 
verfoekende  aan  Duc  d' Alba  geen  byttand  van  geld  te 
doen,  en  doen  den  Brief  drukken,  p. 459 (3  38)  doen 
een  fupplicatie  aan  den  Coning  drukken  en  uitgeven 
dat  fy  den  Oorlog  niet  tegens  hem ,  maar  tegens  Duc 

d'Alba  hebben   aangevangen,   p.  464  (364)  beant- 
woorden   de    voorftellinge    van    de    Vredehandel 

aan  haar  gedaan,  b.  7.  p.  533  (43)  maken  een  Re- 
queft  aan  den  Coning   over  den  Vreede.  p.  5  34  (44) 
antwoorden  aan  die  van  Leiden  op  den  Brief  aan  haar 

gefonden.  p.  551  (56)  en  op  den  tweeden  en  vertroo- 
ftenhaar;  p.  555  (58)  vereeren  Loys  Boifot  met  een 
gouden  Keten.  p.  560(62)  verleenen  Odtroy  aan  die 
van  Leiden  om  een  Univerfiteit  te  mogen  oprechten, 

b.  8.  p.  593  (85)  antwoorden  den  Grave  van   Swart- 
fenburg  op  fijn  voorftel  aangaande  de  Vredehande- 

linge. p. 5 96 (87)  doeneen  Vaft-en-Bededaguitfchrij- 
ven  totbevorderingevande  Vredehandel,  p.  597(87) 

ontflaan  by  Apoftille  eenige  gevangenen  in  het  Noor- 
der-Quartier.  p.  637(115)  verlenen  Apoftille  op  de 
Requeftevan  Jan  Jeroenfz.  cum  fociis.  p.  640  (117) 
beraden  haar  of  men  met  den  Coning  zal  accorderen 
dan  of  men  van  defelve  zal  affcheiden  en  van  Prince 
veranderen,  en befiuiten  het laatfte.  p. 651  (125) doen 
de  Geeftelijke  Goederen  en  Domeinen  verkopen,  p.6  5  8 
(130)  en  de  Souverainiteit  der  Landen  aandeConin- 
ginne  van  Engeland  opdragen,  p.  661  (132)  fchaars 
by  gelde  nemen  voor  het  Haagfe  Bos  te  verkopen. 
b.9.  p. 673  (141)  verlenen  adte  van  redemtie.  p.676 

(143)   bekommert  met  de  belegeringe  van  Zierik- 
zee  trachten  het  felve  te  ontfetten  maar  tevergeefs, 
p.  678  (145)  doen  Woerden  vi&ualieren  in  fpijt  der 
vyanden  -}  ibid. fchrijven  aan  de  Burgerye  van  Uitrecht. 
p.  696  (158)  fchrijven  andermaal  en  ondertekenen  den 
Brief.  p.  698  (159)  fchrijven  nochmaal  aan  de  Burger 
Hopluiden.  p.  699(160)  dreigen  de  Sauvegarde  van 
de  platte  landen  van  Uitrecht  op  tefeggen  indien  fy 
niet  antwoorden  op  hare  Brieven,  p.  699(160)  en 
fchrijven  nochmaal  aan  de  Burger  Hopluiden  maar 
fcherper.  ibid.  fchrijven  aan  de  Magiftraat  der  Stad 
Nim wegen  en  waar  over.  p.  702(162)  fenden  Gede- 

puteerden na  Gent  om  van  Vrede  te  handelen,  p.  718 
(173)  doen  Noortwijk  befetten  om  het  brandfehatten 
der  Spanjaarden  uit  Haarlem  te  beletten,  p.  727(180) 

ftellen 



van  Perfoncn  en  Saian. 

ïtellen  ordre  hoe  de  uitgewekene  uit  kracht  van  de  i 
Gentfe  Vrede  zullende  inkomen ,  Eed  zullen  doen  van 

getrouwigheid.  b.  741  (191)  houden  feer  fufpect  den 
handel  met  Don  Jan  en  refolveren  tothaarder  verfeke- 

ringe.  p.  10.  p-  75 }  (199)  trachten  de  plaatlen  onder 
het  Gouvernement  van  den  Prince  van  Oranjen  ge- 

horende  daar    wederom  onder   te   brengen  ,   vee- 
Ie  plaatfe  te  fterken  en  maken  een  ftaat  van  de  on- 
koften.  ibid-  doen  de  Steden  die  volgens  de  Pacifi- 

catie-weigerden   fatisfaclie  te  nemen  van  de  Prin- 
ce van  Oranjen  befetten,  en  (tellen  de  goederen  van 

die  van  Amfterdam  te  koop.  p.  754(199)  hebben  het 
oog  op  Amlterdam  ,  trachten  het  felve  met  lift  in  te  ne- 

men ,  geven  daar  toe  commifije  en  fchrijven  twee  Brie- 
ven aan  die  Stad,  een  aan  Burgermeeftereneneenaan 

de  Schutterijen,  p.  758  (101)  dwingen  die  van  Am- 
fterdam Gedeputeerde  te  fenden  aan  den  Prince  van 

Oranjen.  p.  759(103)  protefteren  tegens  die  van  Am- 
fterdam. ibid.  (enden  Gedeputeerde  aan  den  Frince  van 

Oranjen  om  over  de  door  hem  overgeleverde  Articu- 
len  aangaande  den  Oorlog  en  Licenten  te  handelen. 
p.  760(104)  leveren  een  gefchrift  over  aan  de  Gene- 

rale Staten  tegen  de  handeliDge  met  Don  Jan.  p.  768 
(210)  antwoorden  aan  de  Staten  General  op  eenige 
Articulen  van  het  accoort  met  Don  Jan  gemaakt,  p.  790 
(225)  en  aan  Leoninus  op  lijn  voorftel  in  hare  verga- 
deringe  gedaan,  p.  807(237)  antwoorden  fchriftelijk 
op  het  voorftel  van  Schets  en  Leoninus.  p.  815(245) 
antwoorden  op  de  voorgeftelde  Articulen  van  de  Ge- 
fanten  van  Don  Jan.  p.  817(246)  antwoorden  op  het 
verfoekvan  Bafhgny  en  Courteville- b  n.p.  871  (285) 
fenden  Gecommitteerden  na  Brufïèl  om  den  Prince  van 

Oranjen  te  aihfteren,  p.  874(287)  approberende  fa- 
tisfaciic  aan  die  van  Uitrecht  gegeven,  p.  896  (302) 
keuren  de  fatisfadtie  door  den  frince  van  Oranjen  aan 
die  van  Amfterdam  gegeven  niet  goedt,  en  waarom, 
ibid.  confenteren  aan  die  van  Amfterdam  den  invoer 

van  vi&uabe.  p.  897  (503)  verleenen  adte  aan  Hel- 
ling om  fich  van  Amfterdam  te  verfekeren.  p. 906 (310) 

geven  redenen  waarom  fy  Amfterdam  hebben  trach- 
ten te  vermeefteren.  p.  909  (31 2)  bedanken  de  Staten 

vat;  Uitrecht  voor  haare  genomene  moeite  om  de  ver- 
schillen tuflchen  haar  en  die  van  Amlterdam  by  te  leg- 

gen. D.  12^.923(5)  accorderen  met  die  Stad  en  doen 
alle  vyandelijkheid  ophouden,  p.  926(7)  vinden  niet 
raadlaamingemeenfchap  van  laften  te  treden  met  de 
andere  Provintien  ,  vermeerderen  hare  contributien. 

p.  949  (24)  fenden  eenige  Vaandelen  Soldaten  voor 
Camper»  tot  afliftentie  van  Rennenburg.   p.  966  (36) 
refolveren  op  depoinéten  voorgeftelt  door Grave  Jan 
van  Naffau  tot  bevorderinge  van  de  Unie.  b.  13-  p.  19 

(79)  fenden  tot  dien  einde  aar  den  Prince  van  Oran- 
jen, en  committeren  eenige  Heeren  om  de  Unie  tot 

Uitrecht  te  befluiten.  ibid.  willeo  den  Prince  van  O- 

ranjen  mainteneren  in  fijn  Gouvernement  van  Hol- 
land ,  en  handelen  de  faak  met  Anjou  en  afi weringe 

des  Conings  met  groote  fecretefie.  b.  1 3.  p.  91  ( 1 3  1  ) 
willen  niet  dat  eenig   ander  Gouverneur  over  haar 

zoude  hebben  te  gebieden,  ibid.  foeken  detwift  tuf- 
fchende  Magiftraaten  Kerken-Raad  tot  Leiden  by  te 

leggen,  b.  14.  p.  143  (169)  willen  dat  de  Predicanten 

uit  Gods  Woord  zullen  opgeven  hetonderfcheit  tuf- 
lchen de  Politike  en  Kerkelijke  Regeringe.ibid.  fen- 

den ComrnilTanfTen  na  Woerden  om  haar  te  informe- 

ren op  de  oproerige  Predicatie  van  Johan  Saliger.p.  145 

(170)  coniènteren  binnen  Woerden  de  oeffeninge  van 
de  Lutherfe  en  Gereformeerde  Religie,  p.  149  (173) 

geven  verfcheidene  Placcaten  uit.  ̂ 150(174)  ,eve" 
ren  een  remonftrantie  over  aan  den  Prince  van  Oran- 

jen, en  over  wat  faken.  p.  160(181)  refolveren  om 
nooit  Vrede  temaken  met  den  Coning ,  defleltsnaam 

achter  te  laten ,  hem  voor  vyand  te  houden  ,    fijne 

Zegelen  te  breeken,  nieuwe  te  maken.  b.  if.p.  181 

(197)  en  den  Prince  van  Oranjen  de  Hoge  Overigheid 

fo  lange  den  Oorlog  duurt  op  te  dragen,  ibid.  en  hare 
refolutie  fecreet  te  houden,  p.  182.  refolveren  over 

veele  faken.  ibid.  dragen  de  Souverainiteit  fo  lange  den 

Oorlog  duurt  op  aan  den  Prince  vanOranjen  tot  Am- 

fierdam.  p.  183(198)  zijn  fulks  niet  gefint  te  doen  aan 

Anjou.  ibid.  maken  Brieven  van  opdracht  en  doenFed 
aan  den  Prince.  p.  184  (,99)  drap.en  de  abfolutc Sou- 

verainiteit op  aan  den  Prir.ce  van  Oranjen.  p  186200) willen  de  huldinge  van  den  Prir.ce  var.  Oranjen  als  Soa 
verain  niet  langer  uitftellen.  p.  1 87  ( 201 )  doen  de  Brie- 

ven van  opdracht  maken  en  befegeler.ibid.  fchrijven aandie  van  Uitrecht  e»  wederleggen  de  interpretatien 
tegens  de  opdracht  van  de  Souverainiteit  aan  den  Pi  in- 
ce  van  Oranjen.  p.  1 87  ( 20 . )  arrefteren  de  puineren  op 
welke  de  huldinge  zoude  gefchieden  en  dragen  defeh  e 
voor  aan  den  Prince.  p.  191  (10,)  ftellen  ordre  tekens het  verloop  der  Soldaten  in  Grocninger-landenz   en 
verfoeken  Sonoy  defelve  ordre  uit  te  voeren,  p  217 
(222)  nemen  feer  qualijk  het  Reqoeft  der  Roorme  bin- 

nen Haarlem,  b.  i6.p.  255(28)  liaan  af  van  de  lati<:- 
fadieaan  die  van  Amfterdam  gegeven  en  maken  een 
nieuw  accoord.  p.  290(45)  ftellèn  ordre  tot  verfeke- 
rnge  van  Enkhuifen  tegens  de  heimelijke  handelinge 
van  den  Hellebardier  des  Conings.  b.  i7.p.  318  (xó) 
ftellen  noch  verder  ordre  tot  verfekeringe  van  Enkhui- 
fen.   p.  319(11)    fchaffen  den  Privé  Raad  van  fijn Hoogheid  af  en  rechten  een  Hogen  Raad  in  Holland 
op.  p.  330  (29)  fenden  aan  den  Piince  van  Oranjen  en 
verfoeken  dat  hy  op  den  handel  met  Anjou  geen  ver- 

der vertrouwen  geliefde  te  fetten.  b.  i8.p/J97  (30) 
laten  te  dien  einde  een  remonftrantie  aan  hem  doen. 
ibid.  ftellen  by  provifie  ordre  op  het  ftuk  van  de  Rege- 
ringe.  p.  404(3  5)  nemen  het  fchrijven  vanCoornhart tegens  de  Catechifmus  niet  wel.  ibid    en  leveren  het 
felve  aan  de  Profefloren  van  Leiden  omgevilïteert  te 
worden,  ibid.  ftaantoede  Difputatie  tulfchenCoorn- 
hart  en  Saravia  ibid.  veradverteren  Hohenlo  van  het 
ombrengen  van  den  Prince  van  Oranjen  en  verfoeken 
hem  dat  hy  in  den  dienft  van  den  lande  wil  continueren. 
b.  19  p.453  (1)  fchrijven  ook  aan  de  Staten  vanBra- band  en  die  van  Anrwerpen  ten  (elven  einde,  p.45  3  (3) 
ftellen  Commiflarifien  om  de  Brieven  aan  den  Prince 
geaddrelfeert  te  openen,  p.  454(3)  fenden  de  infor- 
matien  van  Balthazar  Gerard  aan  Ortel  om  defelve  aan 
de  Coninginne  van  Engeland  te  vertonen,  p.454^) 
continueren  de  Raden  nevens  fijne  Excellentie  en  alle 
Staten  en  Officien  by  provifie.  ibid.  worden  befchre- 
ven  tot  Delft ,  en  waar  over  fy  befoingeren.  ibid.  fen- 

den aan  die  van  Amfterdam  en  Gouda  om  haar  te  be- 
wegen tot  het  opdragen  van  de  Souverainiteit  aan  den 

Prince  van  Oranjen.  p.45  5  (4)  maken  fwarigheid  om 
de  Souverainiteit  der  Landen  aan  Vrarkrijk  op  te  dra- 

gen, p.  466  ( 1 2)  leggen  den  Handel  met  Vrankrijk  in 
deliberatie,  p.  480  (22)  fenden  aan  den  Coning  vaa 
Polen  tot  afdoeninge  van  de  reprefalien  tegens  haar 
verleent,  p.  487(27)  vergaderen  om  hai  e  refolutien  in 
te  brengen  over  den  handel  met  Vrankrijk.  p  489(27) 
antwoorden  op  de  remonftrantie  van  Hohenlo.  p.  5  06 

(40)  doendeguarnifoenenin  Noort-Holland  verfter- 
ken.  p.  521(50)  geven  een  Placcaat  uit  tegers  die  ge- 

ne die  als  quade  patriotten  uitgefeit  waren.  b.  20  p.  5  94 
(30)  fchrijven  aan  die  van  Antwerpen  om  haarcoura- 
gie  te  geven.  p.  601  (36)  beloven  aan  de  Gedeputeer- 

devan Antwerpen  de  Stad  met  alle  mogelijke  midde- 
len te  zullen  ontfetten.  p.604  (39)  fchrijven  aan  die 

van  Antwerpen  en  beloven  haar  te  ontfetten.  p.  606 
(40)  fchrijven  andermaal  aan  de  belegerde  binnen  Ant- 
werpen,met  belofte  van  ontfet.p  608  (4  2)  hardelen  om 
de  Brug  van  Parma  te  ruineren.  ibid.  fchrijven  ander- 

maal, p.  609  (4  3)  fenden  Gecommitteerde  na  de  Vloot 
om  het  ontfet  te  vopderen.  ibid.     antwoorden  by 
Apoftille  op  de  remonftrantie  van  de  Staten  van  Ui- 

trecht, p- 620  C51)  beramen  middelen  tot  betalinge 
der  Soldaten,  p  647(72)  ftellen  ordre  op  veele  faken, 
endoeneen  voorflag  om  een  Advocaat  van  Holland 
te  maken.  ibid.  doen  den  Briel  enz.  ontladen  van  Guar- 
nifoen  en  ruimen  die  plaatlen  den  Engelfenin.  p.  649 

(73)  geven  een  afte  van  indemniteit  aan  die  van  den 

Briel.  (74)  refolveren  om  het  Gouvernement  van  Hol- 
land aan  Mauritsop  te  dragen  voorde  komfte  vanLy- 

cefter.  p.663  f85)  geven  commillie  en  inftruftie  aan 
Oldenbarnevelt  als  Advocaat  van  H  olland.  b.  2 1  .p.  700 
(16)  refolveren  dat  alle  propofitien  aan  Lycefter  te 
doen  en  van  hena  te  beantwoorden ,  zullen  moeten  ge- 

fchie- 
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fchieden  in  de  Nederduitfe  Taal  p.  701  (i  7)  befchen- 
ken  hare  Gefanten  die  in  Engeland  geweeft  zijn.  ibid. 

bekommert  over  het  uitgeven  der  Placcaten  door  Ly- 
cefter tegens  het  gemaakt  contract,  fchrijven  daar  over 

aan  den  Raad  van  State  gecommitteert  wegens  Hol- 

land, p.  719  (19)  fchrijven  aan  hare  Gecommitteerde 
in  de  Staten  Generaal  dat  de  Raden  van  Staten  van 

Holland  haar  niet  (bilden  abfenteren  uit  de  vergaderin- 

ge  van  den  Raad  van  State.  p-7i0  (j°)  confenteren 
het  lichten  van  penningen  voor  Lycefter  om  meerder 
Ruiterye  aan  te  nemen,  p- 713  (32)  antwoorden  op 
de  propotkie  van  Ly  cefter.  p.  7  30  ( 3  7)  antwoorden  op 
de  Machte  vandeuitgefeide  tot  Uitrecht,  p.  731(38) 
en  feilden  defelve  ade  tot  haarder  verfekeringe.  p.  7  3  3 

(39)  verfoeken  aan  Lycefter  dat  de  weg  van  Juftitie 

voorde  uitgefeide  tot  Uitrecht  mochte  geopent  wor- 

den, maar' te  vergeefs,  p.  735(40)  ftaan  aan  defelve toe  om  in  Holland  te  mogen  komen  woonen.  p.  736 

(41)  doen  een  remonftrantie  aan  Lycefter  totvermin- 

deringe  van  de  Oorlogs-laften  en  toelatinge  van  de  Na- 

vigatie, p.  740  (44.)  geven  aan  Lycefter  eenige  rede- 
nen in  bedenking  op  het  Placcaat  van  de  Navigatie, 

p.  741(46)  doen  noch  een  andere  remonftrantie  aan 

Lycefter,  en  waarover,  p.  745  (48)  (laan  hetverfoek 

van  Lycefter  af  om  Oldenbarnevelt  by  hem  tot  Ui- 
trecht te  laten  komen,  p.749  ( 5 » )verwellekomen  Lyce- 

fter en  vereeren  hem  met  een  fchoon  pfefent.p.7^454) 

hebben  een  mifnoegen  op  Rijngout  en  Paret,  en  waar- 
om, p.  754(55)  doen  Paret  verfekeren  en  fijne  pam- 

pierenfai  leren,  p.  755(55)  en  daar  uit  fekere  poinc- 
ten  trekken  en  defelve  door  hare  Gecommitteerde  aan 

Lycefter  communiceren,  en  aan  den  Raad  van  State, 
ibid.  refolveren  om  den  handel  van  Rijngout ,  Paret 
en  andere  vrymoedelijk  aan  Lycefter  te  vertonen; 
doen  van  alles  openinge  aan  den  Heer  Wilkes,  enfen- 
den  aan  Lycefter  enden  Raad  van  State.  p.  758  (57) 
fchrijven  aan  Sonoy  waarom   Moftert  niet  bevoegt 
was  tot  de  Adminiftratie  van  de  Geeftelijke  Goede- 

ren in  het  Noorder-Quai tier.  p.  760(57)  doen  een 
Remonftrantie   aan  Lycefter.  ibid.    befchenken  den 
Heer  Wilkes.  p.  76S  (63)  doen  Reingont  verfekeren ; 

p.  776  (69)  weigeren  het  verfoek  van  Lycefter  om 
Maurits  mede  na  Engeland  tot  fijngefelfchap  te  laten 
trekken,  p.  781  (73)  vereenigen  het  gefchil  tuffchen 
EduartNorrits  en  Hohenlo.  p.  788(77)  refolverenop 
de]aanneminge  van  de  Kerkenordeninge  gearrefteert 
in  het  Nationale  Synodus vanden  Haag.    p.  794(81) 
fchortende  Proceduren  van  het  Synodus  tegens  Her- 
manus  Herberts.  p.  813(91)  nemen  refolutie  in  defelve 
fake.  p.  817(104)  doen  een  aanmerkenswaardig  ge- 

bed voor  het  beginnen  van  hare  befoinges.  b.n.  p.  871 
(14)   neemen  met  confent  van  de  Staten  Generaal 
Waartgelders  aan.  p.  880(10)  verfoeken  aan  Maurits 
en  Hohenlo  om  ordre  te  ftellen  tot  bewaringe  van  den 
Hage  tegens  de  Engelfe.  p.  886  (15)   en  den  Raad 
van  State  te  willen   fnperfederen  met  het  uitgeven 
van  Patenten,  en  fijn  voornemens  om  apart  te  voor- 
fien  in  de  bewaringe  van  hare  Frontieren  en  ftellen  het 
in  het  werk.  p.  893(29)  vermeerderen  het  gefag  van 
den  Prince  Maurits  en  Grave  van  Hohenlo ,  concipië- 

ren een  Eed ,   te  doen  door  de  Capiteinen  enz.  wefen- 
de  onder  het  Gouvernement  van  fijn  Excellentie  van 
Naffau.  p.  894(30)  verfoeken  aan  Maurits  om  hare 
refolutie  aangaande  het  Gouvernement  ter  executie  te 
ftellen,  verfchrijven Sonoy  in  den  Haag,  ftellen  hem 
vooromcommifliete  ontfangen  van ,  en  Eed  te  doen 
aan  fijn  Excellentie  van  Naflau.  p.  895  (30)  maken 
een  Placcaat   tegens  de  doortochten  der  Soldaten, 

p.  904(37)  fchrijven  aan  haare  Gedeputeerde  in  En- 
geland, p.  906  (38)  ftellen  ordre  op  de  fraude  der  Ca- 

piteinen, en  willen  dat  de  betalinge  aan  de  Soldaten 
hooft  voor  hooft  zoude  gedaan  worden,  p.  906(38) 
fenden  den  Brief  door  die  van  Uitrecht  en  Gelderland 

aan  haar  gefchreven  in  de  Staten  Generaal,  p.  907  (38) 
antwoorden  op  de  Brief  van  die  van  Uitrecht ,  doen 
die  antwoorden  drukken  en  fenden  defelve  aan  de  Wet- 

houders van  Uitrecht,  p.  909(39)  antwoorden  op  de 
remonftrrmtie  van  de  Heer  Wilkes  ;  p.  911  (48)  kopen 
geweer  om  de  overgekomene  Engelfe  te  wapenen. 

b.i$.p.  7(5)  fenden  Gecommitteerden   om  Lycefter 
te  verwelkomen  en  geven'defelve  een  inftru&ie  mede. 
p.  1 1  (9)  willen  niet  dat  Morgan  Gouverneur  zy  van  Se- 
venbergen  ,  welk  van  Lycefter  qualijk  genomen  wordt, 
p.  30  (11)  antwoorden  op  de  voorfteïlinge  van  Barde- 
iius.  p.  31  (n)  leveren  een  remonftrantie  over  aan  Ly- 

cefter. p.  31(11)  fijn  in  groot  achterdenkén  over  de 
geruchten  van  de  Vreede-handelinge  tuffchen  Enge- 

land en  Spanjen.  p.  34  (ij)    beklagen   haar  tegen  de 
Gedeputeerde  van  Gelderlandt ,    Vriedandt  en  Ui- 

trecht, datmen  misverftanden  tulfchen  de  Staten  en 
Lycefter  focht  te  veroorfaken,  en  het  gefag  der  Sta- 

ten in  verwerringe  te  brengen,  p.  44  (19)  refolveren 
op  de  fwarigheden  door  Lycefter  op  hare  deduftie  ge- 
ftelt.  p.  61  (41 )    verfoeken  dat   Lycefter  fijn  vertrek 
eenige  dagen  geliefde  uitte  ftellen.  p.  61.  houden  de 
komfte  van  Lycefter  in  het  Noorderquartier  fufpecl:. 
P-  ̂   (45)    pradtifeeren  een  aardige   vondt  om  fijn 
komfte  binnen  Enkhuyfcn  te  verhinderen.fibid.  refolve- 

ren om  hare  vergaderinge  in  een  befloten  Stadt  te  hou- 
den om  des  te  beeter  op  den  handel  van  Lycefter  acht  te 

geven,  die  by  haar  daagelijks  meer  en  meer  verdacht 
wierdt.  p.71  (48)  houden  feer  fufpeft  den  handel  van 
Pefcarengis  en  communiceren  defielfs  uitgegeven  paten- 

ten met  den  Raad  van  Staten,  ibid.  antwoorden  mon- 
deling over  het  vertoog  van  de  Kerken  van  Holland 

aan  haar  gedaan,  en  geven  den  Gedeputeerden  een 
korten  fcherp  befcheid.  p.  76(50)  antwoorden  op  de 
klachte  van  Lycefter  over  Hohenlo ,  en  op  fijn  remon- 

ftrantie.  ibid.     arrefteren  een  nader  verklaringe  en 
toonen  dat  de  poincten  die  fy  aan  Lycefter  verfocht 
badden  nodig  waren  voor  de  welftandt  der  landen, 

p.  80  (54)  refolveeren  op  het  vertoog  der  Predicanten, 
doen  de  fclve  refolutie  drukken,  aan  alle  de  Steden 
van  Holland  fenden ,  enden  Predikanten  voor  ftellen 
om  haar  ftil  en  geruft  te  dragen  en  met  de  regeringe  niet 
te  bemoeijen.  b.  13.  p.  85  (57)  antwoorden  op  de 
brieven  van  de  Gedeputeerde  van  Uitrecht,  p.  86  (58) 
fchrijven  aan  Sonoy  dat  hy  den  gevangenen  Gapitein 
Root  na  den  Haag  fal  fenden  het  gene  hy  weigert, 
p.  118  (81)  fenden  Maurits  met  eenige  Gedeputeer- 

de na  het  Noorderquartier  om  de  onluften  binnerjMe- 
denblik  by  te  leggen,  b.  14.  p.  19 1  ( 3  2)  en  geven  hem 
commiffïe.  p.  1 92  ( 3 1)  fchrijven  aan  de  Soldaten  bin- 

nen Medenblik  en  ftellen  alle  middeJen  in  het  werk  om 
de  Stadt  in  haar  macht  te  krijgen,  p.  110  (46)  ant- 

woorden op  het  wederfchrijven  der  Soldaten,  p.  in 
(45)  geven  a&eaan  vanderMijledathy  fich  niet  zal 
behoeven  te  laten  gebruiken  in  den  Vredehandel  met 
Spanjen.  p.  141  (67)  fijn  niet  goed  Sonoys  en  waarom, 
p.  181(96)  antwoorden  op  het  verfoek   van  Bodley 
voor   Sonoy.  p.  185  (98)  begiftigen  Sonoy  met  een 
jaarlijkfe lijfrenten,  p.  187(100)  leer  bekommert  met 
dernuyteryevanhet  Guarnifoen  van  Geertruidenberg 
ftellen  ordre  om  defelve  te  (tillen,  p.  191  (104)  hebben 
niettegenftaande  het  gemaakte  accoord  geen  genoe- 

gen in  het  Guarnifoen  van  Geertruidenberg.  p.  295 
(106)  veradverteert  van  de  veranderinge  tot  Uitrecht 
voorgevallen  ftellen  Gecommitteerde  om  de  verfekert- 
heid  van  het  land  van  Utrecht  te  beforgen ,  doen  den 
Grave  van  Meurs  geluk  wenfehen  ,   verfoeken  dat 
Deventer  over  eenige  Poindten  die  fy  tot  deffelfs  laft 
hadden  mochte  onderfocht  worden ,  en  aan  van  der 
Mijleom  den  Grave  van  Meurs  te  affifteren,  en  ge- 

ven den  felven  een  aótevan  indemniteit  b.  15.  p.  147 
(27)  antwoorden  aan  den  Heer  Norrits  op  fijne  voor- 
ftelling  tot  onderhoudinge  van  de  eenigheid  in  den 
lande.  p.  363(38)  verbieden  by  Placcaat  het  drukken 
en  ftroyen  van  feditieufe  boeken,  p.  390  (57)  refol- 

veren om  Geertruidenberg  te  belegeren  en  het  Guar- 
nifoen tot  reden  te  brengen,  b.  16.  p.  404(5)  verga- 
deren tot  Alkmaar  om  het  verfchil  tuffchen  de  Steden 

van  het  Noorderquartier  gerefen  over  de  Souveraini- 
teyt  van  Weftvriefiand  by  te  leggen,  p.  481  (f  7)  ver- 
ftaan  niet  dat  het  Noorderquartier  een  Provintie  apart 
zal  zijn,  en  waarom,  ibid.  maken  een  Provifioneel 
accoort.  ibid.  ftellen  ordre  op  de  veranderinge  der 
Guarnifoenen ,  b.  17.  p.  506  (11)  maken  een  inftru&ie 
voor  de  Gecommitteerde  Raden.  ibid.  antwoorden  op 

de 



van  Perfoncn  en  Saken. 

de  remónftrantie  der  Gecommitteerde  Raden.  p.  508 
(12)  maken  een  nader  iuftrudtie  voorde  felve. p.  509 
(13)  drijven  geweldig  de  vereeniginge  van  de  Gou- 

vernementen van  Hoflanden  Uitrechten  brengen  die 
te  weege.p.  510  (14)  fchrijven  aan  den  Coning  van 
Denemarken  en  toonen  dat  zy  in  de  fchulden  by  de 
Staten  Generaal  na  de  Gentfe  Pacificatie  gemaakt ,  niet 
gehouden  zijn.  b.  18.  p.  737(7)  kopen  vande  Gravin- 
ne  van  Meurs  Worcum  en  de  Heerlijkheid  van  Altena. 
p.  f  5  3  ( 1 9 )  nemen  voor  de  refumptie  van  het  concept 
vandeKerken-ordeningeinden  jare  168}  gemaakt  en 
ftellen  daar  toe  eenige  gecommitteerden,  p.  556  (zi) 
verbieden  dat  gene  van  hare  ingefetene  zullen  mogen 
Studeren  tot  Loven  enz.  p.  554(19)  weigeren  Olden- 
barnevelt  uit  fijnen  dienft:  te  ontdaan  ,  verhogen  fijn 
traéfcement  en  geven  hem  een  nieuwe  acte.  b.  29.  p.  60  3 
(2.)  vinden  niet  goed  de  belegeringe  van  Coeverden 
en  fchrijven  daar  over  aan  den  Raad  van  State.  p.  631 
(23)    rechten  het  Staten  Collegie  tot    Leiden   op. 
b.  29.  p.  645  (34)  Hellen  order  op  de  promotien  in  de 
univerfiteit    van   Leiden,     p.  658    (42)    refolveren 
op  de  propofitie  van  Buzanvalen  brengen  de  felve  in 

de  Staten  Generaal,  p.  659(43)  ftaan  'toe  de  confen- ten  voor  den  Jare  1592  p.  660  (42)  fijn  van  gevoelen 
datmende  Trevesin  Vrankrijk  behoorde  te  breeken, 
en  den  oorlog  in  Arthoysen  Henegouwen  te  brengen. 
P-7  76  ( 77)geven  een  a&e  en  refolutie  tuflehen  den  Her- 

tog van  Brunfwijk  en  Catharina  van  Brunswijk  over  de 
handlichtinge  van  Woerden  en  Liesveld,  p.  74.8  (57) 
ïiare  verdere  handelinge  in  die  fake.  p.  752..  (60.. )  (lel- 

len ordre  tot  het  onderhout  van  Annilia  van  Naflbu.  p. 
754(61)  doendievan Gene ve op  haar verfoek rilTiften- 
tievaneengroote  fomme  geldsp.  738(65^  refolveren 
over  de  veranderinge  van  religie  van  Henric  de  vierde , 
en  vinden  goed  niemantderwarts  te  fenden  maar  de  fa- 
Ice  Gode  te  bevelenj  p.  705  ( 26)  begiftigen  Louife  Julia- 
na  van  Naflau  met  een  douarie  en  jaarlijkfe  rente.  p.  700 
1(21)  verlenen  O&roy  aan  de  Ridderfchapen  Edelen 
van  Holland ,  in  het  ftuk  van  breuken  en  delicten,  enz. 
p.68o(8)  refolveren  op  het  vertoog  vande  Princefie 
van  Orangienen  ftellen  ordre  op  de  opvoedinge  Van 
Frederic  Hendric.  b.  30.  p.  679  (8)  verbieden  by  plac- 
eaat  de  Conventiculen  van  die  van  de  Roomfe  Religie , 
en  het  hertrouwen  en  herdopen,  b.  31.  p   845  (52) 
vergaderen  inden  Haag  en  beramen  de  middelen  en 
confenten  voorliet  Jaar  1595 ;  p.  893  (89)  en  tot  afll- 
ftentie  van  den  Koning  van  Vrankrijk;  ibid.  fenden 

Gedeputeerde  op  de  Bruiloft  van  den  Grave  vanHohen- 
ïo  en  doen  aan  hem  eenige  koftelijke  gefchenken,-  b.  3 1. 
p.  1 3  (8)  en  op  die  van  den  Grave  van  Solms  \  ibid. 
fenden  eenige  vaten  Wijnsen  Peerdenen  Lijnwaatna 
Denemarken  om  aan  verfcheidene  perfonen  vereert  te 

worden  ;  p.  29  (i  1 )  communiceeren  den  brief  door  den 
Keifcr  Rudolphus  wegens  een  Vrede-handelinge  aan 
haar  gefchreven  met  de  Staten  Generaal,  p.  38  (28) 

refolveren  op  de  klachte   van  het  Noord-Hollandfe 
Synodus  tegens  Cornelis  Wiggertfe  en  TakoSybrands 
en  committeeren  tot  die  faak  Baftingium  en  Uitten- 
bogaart.  p.  63  (48)  refolveren  andermaal  overdefelve 
faak  en  weigeren  Uitenbogaart  op  fijn  verfoek  van  die 

commilTie  te  ontdaan,-    p- 70  (54)    belaften  de  Sy- 
nodus niet  verder  in  die  fake  te  procederen;    p.  71 

(55)  blijven  niet  tegenftaande  het  verfoek  van  de  Sy- 
nodus by  hare  refolutie;  p.  73  (55)  doen  aanfehrij- 

vinge  aan  de  ProfelToren  van  Leiden  om  reden  te  geven 
van  haar  advijs  over  de  fake  van  Cornelis  Wiggertfe ; 

p.  76  (?8)  refolveren  op  de  remonftrantie  van  Plan- 

tius  tegens  Wiggertz  en  fenden  eenige  Gecommitteer- 
den na  Hoorn;  p.82(64)  refolveren  dat  Uittenbo- 

gaard  voor  een  tijd  by  leeninge  den  dienft  tot  Hoorn 

zal  waarnemen  en  fchrijven  cïaar  over  aan  de  Magi- 

ftraat.  p.  84(66;  verklarende  beroepinge  van  Tako 

Sybrands  tot  Medenblik  wettig;  p.  90(71)  refolve- 

ren op  het  verfoek  van  Egmond  wegens  de  handlich- 
tinge der  goederen  van  Egmond  ;  p.  I2i  (97)  en  van 

deGravinnevan  Arenberg;  ibid.  doen  in  ftilteonder- 

foeken  hoe  veel  Schepen  defer  Landen  inSpanjen,Por- 
tugal  en  andere  havenen  waren  ;  p.  1 39  ( 1 1 2)  fenden 
Gedeputeerden  na  Zeeland  en  tot  wat  einde  ;  b.  33. 

p.i68(ó)  geveneen  Placcaat  uit  tegens  de  ongefun- 

deerde ProcefTen;  p.  180  (15)  geven  andermaal  een 
Placcaat  uit  op  de  kortinge  van  de  renten,  p.  183  (17) 
refolveren  op  verlcheiden  faken  en  verhogen  de  Impo- 

rten met  een  achtfte  deel ;  p.  192 (25) houden  een  dag- 
vaart om  geld  en  volk  te  vinden  en  confenteren  een  ex- 

traordinare  fomme  •  p. 217  (43)  houden  noch  een 
dagvaart  op  de  fwarigheid  van  de  komfte  van  de 
Vloot;  p.  249(67)  nemen  een  refolutie  tegen defel- 
ve  {  p.  250.  vergaderen  met  de  Staten  Generaal  en 
Raad  van  State  om  de  propofitie  van  den  Hertog  van 
Boullon  te  hooren  j  p.  258  (73 )  arrefteren  de  confen- 

ten voor  den  Jare  1597;  p.  293  (99)  refolveren  om 
de  fwarigheden  met  die  van  Zeeland  te  verdragen  en 
fchrijven  daar  over  aan  defelve;  b.  34.  p.  306  (10) 
nemen  quniijkhet  fchrijven  van  Roorda  en  fchrijven 
daar  over  aan  die  van  Vriefland  ;  p.  3 1 5  ( 17)  antwoor- 

den op  de  propofitie  van  den  Raad  van  State  tot  dra- 
gingeder  confenten  voorden  Jare  1598;  p. 404(81) 
ftellen  een  tweehonderften  penning  op  by  forme  van 
Capitale  Leeninge ;  b.  36.  p.  521  (4)  en  de  vcertigfte 
op  de  verkoop  van  alle  onroerende  goederen ,  p.  522. 
geven  een  Placcaat  uit  by  welke  de  Schepen  in  de  Jaren 
1598  en  1599  inSpanjen  aahgeflagen  door  de  Eige- 

naars mogen  gereclameert  worden  ;  b.37.  p.  604(6) 
fetten  by  Placcaat  eenige  contributien  op  de  goederen 
der  geener  die  in  neutrale  Landen  woonen  ■,  p.  616 
(15)  ftellen  het  fchoorfteen-geld  op  ;p.  683  (64) 

Staten  van  Zeeland  worden  niet  geroepen  om  van  mode- 
ratie te fpreeken.  b.  2. p.62<44)  richten  eenen  Raad 
op  neffens  den  Prince  van  Oranjen  met  macht  om  op 
alle  voorvallende  faken  te  difponeren.  b.  6^.450(3  30) 
bekommert  met  de  belegeringe  van  Zierikzee  trachten 
het  felve  te  ontfetten  maar  te  vergeefs,    b.  9.  p.  678 
(145)   accorderen  met  de  Engelfe  aangaande  het  arre- 

fteren en  nemen  van  eenige  Schepen,  p.  69 1  ( 1 54 )  ftel- 
len ordre  hoe  de  uitgewekene  uit  kracht  van  de  Gentfe 

Vrede  zullende  inkomen  ,  Eed  zullen  doen  van  getrou- 
wigheid.  p.  741  (192)  houden  feer  fufpeel:  den  han- 

del met  Don  Jan ,  en  refolveren  tot  haarder  verfekerin- 
ge.  b.  10.  p.  753  (199)  trachten  de  plaatfen  onder 
het  Gouvernement  van  den  Prince  van  Oranje  gehen 
rende  daar  onder  te  brengen ,  veele  plaatfen  re  fterken 
en  maken  een  ftaat  vandeonkoften.  ibid.  doen  de  Ste- 

den die  volgens  de  Pacificatie  weigerden  fatisfa&ie  te 
nemen  van  denPrince  van  Oranjen  befetten,en  ftellen  de 
goederen  van  die  van  Amfterdam  te  koop.  ̂ 754(199) 
leveren  een  gefchrift  over  aanzie  Staten  Generaal  tegens 
de  handeling  met  Don  Jan.p.768  (210)  antwoorden  op 
de  voorgeftelde  Articulen  van  de  Gefanten  V3n  DonJan. 

p.8i7(245)enaandeStatenGeneraalopeenigeArticu- 
len  van  het  accoort  met  Don  Jan  gemaakt,  p.790  (225) 

en  op  het  verfoek  vanBadïgny  enCourteville-  b  1 1  .p-8  7 1 

(285)  fenden  Gecommitteerde  na  Bruflel  om  den  Prin- 
ce van  Oranjen  te  aftifteren.  p.874  (287)  approberen 

de  fatisfa&ie  aan  die  van  Uitrecht  gegeven,   p.  896 

( }o2)keuren  de  fatisfa&ie  door  den  Prince  van  Oranjen 
aan  die  van  Amfterdam  gegeven  niet  goed,  en  waar- 

om. Ibid.  verlenen  adte  aan  Helling  om  fich  van  Am- 
fterdam te  verfekeren.  p.  906  (310)  geven  redenen 

waarom  fy  Amfterdam  hebben  trachten  te  vermeefte- 

ren.  p.  909  (3 12)  vinden  niet  raadfaam  in  gemeenfehap 
van  laften  te  treden  met  de  andere  Provintien.  b.  12. 

p. 949.(2  3  )vermeerderen  hare  contributien.  ibid.  refol- veren op  de  poincten  voorgeftelt  door  Grave  Jan  van 
Naflau  totbevorderinge  vande  Unie.  b.  13^19(79) 
fenden  tot  dien  einde  aan  den  Prince  van  Oranjen  ,  en 

committeren  eenige  Heeren  om  de  Unie  tot  Uitrecht 
te  befluiten.  ibid.  refolveren  om  nooit  Vrede  te  maken 

met  den  Coning ,  deflelfs  naam  achter  te  laten,  fijne 

Zegelen  te  breeken ,  nieuwe  temaken,  b.  if.  p.  i8r 

(197)  en  den  Prince  van  Oranjen  de  Hoge  Overigheid 

fo  lange  den  Oorlog  duurt  op  te  dragen,  ibid.  en  hare 

refolutie  fecreet  te 'houden,  p.  182.  dragen  de  Souve- 
rainiteit  (o  lange  den  Oorlog  duurt  op  aan  den  Prince 
van  Oranjen  tot  Amfterdam.  p.  183  (198)  fijn  fulks 

niet gelïnt  te  doen  aan  Anjou.ibid.  niaken  Brieven  van 

opdracht  en  doenF.ed  aan  den  Prince.  p.  1 84( '  99)  ̂el" 

len  by  provifie  ordre  op  het  ftuk  van  deRegei  inge.b.  1 8. 

^404  (35)  antwoorden  aan  de  Staten  van  Holland '  aangaande  den  handel  met  Vrankrijk.  b.i9P482^3) to  F  f  ant- 
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antwooi  den  aan  Aldegünde  en  raden  hem  niet  in  bare 
Provintie  te  komen.  b.  io,  p.  6 1 5  (47)  geven  een  a&e 
van  indemniteit  aan  die  vgm  Vlifiingen.  p.  649(74)  re- 
folveren  om  het  Gouvernement  van  Zeland  aan  Mau- 

ritius op  te  diagen  voor  de  komfte  van  Lycefter.  p.  664 

(85)  doen  een  remonftrantie  aan  Lycefter  tot  vermio- 
deringe  vandeoorlogs-laften  en  toelatinge  van  de  Na- 

vigatie, b.  21.  p.  740(44)  geven  aan  Lycefter  eenige 
redenen  in  bedenking  op  het  Placcaat  van  de  Navi- 

gatie, p.  74^(46)  doen  noch  een  remonftrantie  aan 

Lycefter  en  waarover,  p.  745  (48)  doen  noch  ander- 
maal een  remonftrantie  en  waar  over.  p.  760(57)  ver- 

meerderen het  gefag  van  den  Prince  Maurits  en  Grave 
van  Hohenlo;  concipiëren  een  Eed,  te  doen  door  de 
Capiteinen  enz.  wefende  onder  het  Gouvernement  van 
fijn  Excellentie  van  NafTau.  p.  894  (30)  fenden  den 
Brief  door  die  van  Uitrecht  en  Gelderland  aan  haar 

gefchreven  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  Gene- 
raal. p.907  (38)  vinden  goed  de  befendingc  der  perken 

na  Engeland  mits  dat  die  felve  niet  gefchiede  fondex 
die  van  Holland  en  waarom,  b.  24.  p.  151(75)  klagen 
in  de  Staten  Generaal  over  het  verlicenten  der  Hol- 

landers van  de  goederen  gaande  van  Holland  na  Zee- 
land, b.  27.  P.494O)  fchrijven  aan  den  Coning  van 

Denemarken,  en  toonen  dat  fy  in  de  fchulden  by  de  Sta- 
ten Generaal  na  de  Gentfe  Pacificatie  gemaakt,  niet 

gehouden  zijn.  b.  18.  p.  537(7)  accorderen  met  de 
Wethouders  van  Brugge  over  het  openen  van  de  ha- 
venvanSluis.  p.  585  (44)  fenden  Gecommitteerden  na 
den  Haag  om  aan  fijn  Excellentie  het  voornemen  der 
vyanden  op  Tertolen  bekent  te  maken.  b.  31.  p.  783 
(6)  fenden  Gedeputeerde  op  de  Bruiloft  van  den  Gra- 

ve van  Hohenlo  en  doen  aan  hem  eenige  koftelijkege- 
fchenken,  b.  31.  p.  13  (8)  en  op  die  van  den  Grave 
van  Solms  -y  ibid.  doen  in  ftilte  onderfoeken  hoe  veel 
Schepen  defer  Landen  in  Spanjen ,  Portugal  en  andere 
Havenen  waren ;  p.  139(112)  cafleren  den  Grave  van 
Solms  j  b.  33.  p.  229  (5  2.)  geven  een  algemeenereden, 
worden  verfocht  tot  een  particulierder,  fwijgen  en 

perfifteren  by  haar  voornemen  ■,  ibid.  antwoorden  op 
den  Brief  door  de  Staten  van  Holland  aan  haar  gefchre- 

ven ,  om  de  fwarigheden  tuflehen  haar  en  die  Staten  te 
verdragen  *  b.  34.  p.  308  (1 1)  antwoorden  op  de  pro- 
pofitie  van  den  Kaad  van  State  tot  opbrenginge  van 
harequote;  p.  318(26)  vernieuwen  het  accoord  met 
de  Magiftraat  van  Brugge  over  het  openen  van  de  Ha 
ven  van  Sluis.  p.  3851(67)  communiceren  met  hare 
Principalen  de  propofitie  van  den  Raad  van  State,  b.3  7. 
p.  686  (66)  geven  aan  defelve  fchriftelijk  affcheid. 
ibid. 

Staten  van  Braband  fenden  aan  de  Coning  van  Spanjen 
over  het  inftellen  der  nieuwe  Bilfchoppen.  b.  1.  p.  27 
(20)  en  wat  antwoord  daar  op  volgt.  ibid.  ftellen  haar 
tegens  het  voornemen  van  Granvelle  om  Antwerpen 
en  andere  Steden  van  Braband  onder  het  Aarts-Bif- 

domMechelen  te  brengen,  p.  30(11)  doen  groote  in- 
ftantieomde  inlijvinge  der  nieuwe  Biflchoppen  af  te 
krijgen,  ibid.  worden  beroepen  over  het  werk  der  mo- 
deratie.  b.  2.64(45)  doen  een  remonftrantie  aan  de 
Gouvernante  om  de  opgerefene  troublen  te  remedie- 

ren, b.  3-p.  115  (88)  vergaderen  om  op  middelen  te 
denken  om  de  Predicatie  te  doen  cefleren.  p.  125  (88) 
geven  een  advijs  aan  de  Gouvernante  om  de  Predica- 
tien  door  de  Nederlanden  te  verbieden,  p.  126(89)  en 
op  het  Placcaat  by  de  Gouvernante  ontworpen  om  de 
Predicatie  door  de  Nederlanden  te  verbieden,  enver- 
foeken  dat  het  felve  in  eenige  poincTren  mocht  wor- 

den verandert;  en  leveren  daarom  eennader  remon- 
ftrantie over.  ibid.  neemen  haar  affcheid  van  de  Gou- 

vernante en  leveren  haar  een  gefchrift  over  rakende 
het  verbieden  der  Predicatie  en  concept  van  Placcaat 
daar  op  gemaakt,  p.  1 17  (90)  (hoewel  met  groote  fwa- 
righeid)  vinden  raadfaam  het  Requeft  van  de  Gravinne 
van  Egmond  aan  den  Hertog  van  Alba  te  prefenteren, 
endoen  daar  overeen  kor$e  vertoninge.    b. 4.  p.  189 
(134)  verfoeken  aan  den  Coning  affchafnnge  van  den 
tienden  penning,  b.  6.  p.  361  (262)  en  krijgen  furche- 
antie.  p.  362.  geven  op  nieuw  een  remonftrantie  over 
aan  den  Groot  Commandeur  over  degeeifchte  twee 

milioenen.  b.  7.  p.65Ö2(Ó3)  leveren  aan  den  Groot 
Commandeur  de  Requeilen  van  verfcheidene  Steden 
en  Dorpen  en  doen  daar  een  remonftrantie  by  wegens 
de  moetwilligheid  der  Soldaten,  b.  7.  p.  565  (65)  krij- 

gen geen  antwoord ,  doen  daar  over  noch  een  remon- 
ftrantie aan  den  Groot  Commandeur,  p.  567(67)  wil- 

len niets  dat  in  de  Staten  Generaal  iets  zal  voorgeftelt 
of  verhandelt  worden  tegens  de  Roomfe  Religie,  b.  8. 
p.  6 14  (100)  confenteren  de  leeninge  door  den  Groot 
Commandeur  geeifcht.  p. 657(130)  lichten  volk  te- 

gens de  gemuitineei  de  metcor.lent  van  den  Raad  van 

State.b9p.715  (171)  fenden  aan  den  Prince  vanOran- 
jen  om  te  handelen  van  een  Pacificatie  en  op  wat  con- 
ditien.  p.  717(173)  fchrijven  aan  den  Keifer  Maximi- 
liaan  en  klagen  over  de  groote  wreetheid  der  Span- 

jaarden, p.  711(176)  geven  voor  die  van  Antwerpen 
een  remonftrantie  over  aan  de  Staten  Generaal,  p.  7  5  3 
(185)  kiefen  den  Prince  van  Oranjen  tot  Gouverneur 
en  Ruwart  van  Braband.  b.  1 1.  p.  898  (503)  nemen 

Anjouaanals  Hartog  van  Braband  en  doen  hem  Eed', b.  17.  p.  297  (4)  antwoorden  aan  die  van  Gent  op  haar 
fchrijven  wegens  haren  handel,  b.  18.  p.  413  (41)  foe- 
ken  haar  den  handel  met  Parma  af  te  raden.  p.  415  (43) 
fenden  Alloftanum  aan  de  Staten  Generaal  enz.  en  doen 

een  nader  inftantie  tot  bevorderinge  van  den  handel 
met  Vrankrijk.  p.475  (18)  vorderen  den  handel  met 
Vrankrijk,  fchrijven  daar  over  aan  die  van  Holland, 
en  doen  daarover  een  mondeling  verhaal,  b.  19.  p. 470 

(15)  fchrijven  aan  Prins  Maurits  en  den  Raad  van  Sta- 
te en  maken  haar  bekent  de  refolutie  van  die  van  Ant- 

werpen om  met  Parma  te  accorderen,    b.  20.  p.  607 

(41)  doen  een  propofitie  aan  den  Eerts- Hertog  Al- bertus.  b.  34.  p.  406  (82) 

Staten  niet  de.  algemeene  maar  particuliere  inyderPror 
vintie  worden  vergadert  om  hen  tot  de  moderatie  te 
verwilhgen.  b.  2.  p.  62(44)  en  gefchietdie  vergade- 

ringe niet  na  behoren ,  welk  groote  verflagentheid 
veroorlaakt.  ibid. 

Staten  van  de  Provintieh  meeft  de  Inquifitie  onderwor- 
pen geweeft  zijnde  worden  alleen  geroepen  over  het 

werk  der  moderatie  met  uitfluitinge  van  andere  die 
meeft  voor  de  vryheid  geftaan  en  gefproken  hadden. 
b.  2.  p.Ó2(44) 

Staten  van  Vlaanderen  wordt  het  ftuk  der  moderatie  ont- 

dekt, b.  i.  p.  62  (44)  verfoeken  aan  den  Coning  afïchaf- 
fingevanden  10.  penning,  b.  6.  p.  361  (  262)  en  krijgen 
furcheantie.  p.  362.  lichten  volk  tegen  de  gemuitineer- 
de  met  confent  van  den  Raad  van  State,  b  9.  p.  715 

.  (171)  doen  het  Kafteel  van  Gent  belegeren,  p.716 
(172)  fenden  aan  den  Prince  van  Oranjen  om  te  han- 

delen van  een  Pacificatie  en  op  wat  conditien.  p.  717 

(173)  kopen  drie  Duitfe  Vaandelen  uit  Deniemorde. 
p.  720(175)  verfoeken  den  Prince  van  Oranjen  tot 
Gent  te  komen  om  de  onluften  aldaar  ten  goeden  einde 
te  helpen  brengen  b.  12.  p.  916  (317)  geeven  volle 
laft  aan  hare  Geduputeerde  ter  vergaderinge  van  de 
Staten  Generaal ,  om  fonder  rugfpraak  te  befluiten ,  het 
geenegeoor deelt  wierdtten  meeften  dienfte  van  den 
Lande  te  zullen  ftrekken.  b.  1 5 .  p.  22  2  ( 216)  maken  An- 
jou  Graaf  van  Vlaanderen  en  Burch-Grave  van  Gent 
en  huldigen  hem.  b- 17.  p.  333(31)  en  Chimay  Gou- 

verneur van  geheel  Vlaanderen,  b.  18.  p.  406  (36)  con- 
fenteren een  mei  kelijke  fomme  gelds  tot  de  belegerin- 

gevanOftende.  b.  33.  p.  193  (25) 

Staten  van  Groeningen  en  Omlanden  haar  genoegende 
met  de  vryheid  der  confeientie ,  bemoejen  haar  riet 
met ,  ja  zijn  tegen  het  wegnemen  der  Beelden,  b.  2. 
p.  94  (6  5 )  aflifteren  den  Abt  van  Marimont  tegens  den 
Biflchop.  b.  5.  p.  265  (191)  flaan  de  geeifchte  fchat- 
tingen  geeifcht  door  Billy  eendrachtelijk  af.  b.  7.  p.j8j 

(78) Staten  van  Uitrecht  handelen  en  accorderen  met  de  Ge- 
deputeerde van  die  van  de  Gereformeerde  Religie. 

b.  2  p.  100(71)  folliciteren  door  hare  Gedeputeerde 
te  Bruflèl  om  den  Prince  van  Oranjen  of  een  ander 
Hooft  te  mogen  hebben  tot  hare  afïiftentie  in  defe  fo 

gevarelijke  tijden,  p.  104(74)  doen  eenig  volk  aanne- 
men en  leggen  het  op  de  Vaart  tegen  over  Vianen ,  en 

ontbieden  de  Boeren  op  om  op  de  Gereformeerde  te 
Vianen 



van  Perfoncn  en  Sakca. 

Vianen  vergadert  te  letten,   b.  j.  p.  151  (107)  laten 
fulks  weeten  aan  de  Gouvernante,  ibid.  vertoonen  aan 

Duc  d'Alba  dat  den  tienden  penning  voor  het  Land 
van  Uitrecht  ondragelijk  is,en  prefenteren  defelve  af  te 
kopen.  b.  5.  p.  186,  187(206)  doen  een  tweede  pre- 
fentatie  aan  den  Hertog  van  Alba  tot  afkopinge  van 
den  tienden  penning,  ibid.  antwoorden  op  den  eifch 
van   den    Procureur  Generaal  tegens  haar  aan  den 
Bloed- Raad  overgegeven,  p.  191  (109)  dupliceren  op 
deReplijc  van  den  Procureur  Generaal,  p.  194(111) 
foeken  alle   middelen   om  de   gramfchap  van   den 
Hertog  van  Alba  te  verfachten  en  vermeerderen  ha- 

re prefentatie  van  100000  guldens  tot  150000  gul- 
dens,  maar  te  vergeefs,  p.  310(114;  refolveren  einde- 

lijk om  Juftitie  te  verfoeken  en  alles  af  te  wachten,  ibid. 
vernemende  de  Sententie  die  tegens  haar  was  uitge- 
fproken  door  den  Hertog  van  Alba,  appelleren  van 
defelve  aan  den   Coning  van  Spanjen.    p.  316  (135) 
en  doen  het  felveby  requefte  infinuerenaan  den  Her- 

togvan Alba.  p.  318  (137)  niet  langer  konnende  ver- 
dragen den  moetwil  der   Spaanfe  Soldaten,  zoeken 

door  alle  middelen  den  toorn  van  den  Hertog  van  Alba 
te  verfachten.  p.  319(13/)  blijven  volftaudig  weigeren 
den  ophef  vanden  1  o  en  10  penning  en  waarom  ,  val- 

len daar  over  in  ongunfte  van  den  Hertog  van  Alba. 
p.  348  (151)  leveren  requeft  aan  den  groot  Comman- 

deur en  verfoeken  in  haar  geheel  getrek  te  worden, 
en  verkrijgen  apoftille  by  provifie.  b.7.  p-497  (17)  pre- 

fenteren requeft  aan  den  Grave  de  la  Roche  omontlaft 
te  mogen  worden  van  den  overlaft  der  Soldaten,  p.  499 
(18)  doen  niet  op.  p.  501(19)  vertonen  aan  den  groot 
Commandeur  hare  uitei  fte  armoede,  verfoeken  van  alle 

lieden ongemoeit  te  blijven,  maar  krijgen  dwars  be- 
fcheit.  b.  8.  p.  657  Ci  30)  prefenteren  geld  op  te  bren- 

gen  onder  fekere    conditien   en    welke   die   zijn. 
jp.  10.  p.  751(198)  beraadflagen  hoe  fich  beft  te  ver- 
fterken  tegens  het  Cafteel,  en  maken  een  ordreopde 
wacht.  b.  10.  p.  75  3  (199)  verfoeken  geld  van  haren 
AartbifTchop  die  het  felve  weigert,  p.  776(115)   ne- 

men fulks  tegens  fijnen  dank  en  verleenen  hem  daar 
aclevan»  p.  777.  en  daar  na  ook  fijn  fil ver-werk.  ibid. 
en  voldoen  het  felve  naderhand  wederom  aan  fijne 

jfchuldeyflohers.  ibid.  verzoeken  hulpe  van  Sonoy  te- 
gens de  Spanjaarden,  p.  777  (2.16)  en  om  Boflu  tot 

een  Stadhouder  te  mogen  nebben,  p.  783  (119)  be- 
raadflagen op  de  propofitie  van  Paulus  Buis.  p.  793 

(117)  antwoorden  op  de  felve.  ibid.  fendendearticulen 

waai  op  fy  fatiffadtie  begeeren  aan  den  Raad  van  Sta- 
te, ibid.  ichrijven  aan  den  Raad  van  Staten  over  het 

verdrijven  der  Soldaten  uit  Uitrecht  en  protefteren 

tegen  den  fel  ven  Raad.  p-  800  (131)   geven  een  re- 
queft over  aan  de  Staten  Generaal  waar  by  fy  verfoeken 

dat  het  KafteelVredenburg  mocht  afgebroken  worden. 

p.801  (13  3)  doen  het  gefchut  ende  ammonitie  van  oor- 
log op  Vredenburg  geinventarifeert  in  de  Stad  brengen. 

p.  801  (133)    worden  gefommeert  om  fatisfaófcie  te 
ontfangen,  en  haar  onder  het  Gouvernement  van  den 
Prince  van  Oranjen  te  begeven,  b.  n.p.893  (300)  fen- 

den Gedeputeerde  aan  den  Prince  en  accorderen  met 

hem.  ibid.  fenden  Gedeputeerde  aan  de  Staten  van  Hol- 
land om  de  verfchillen  tuflehen  dieStaten  en  de  Stad  van 

Amfterdam  by  te  leggen,  b.  '1 1.  p.  911(4)  bemiddelen 
defelve.  p.91 3.  fenden  haar  refolutie  over  de  Religions- 
vrede.  p.991  (55)  vertonen  aan  den  Prince  van  Oranjen 

de  fwarigheden  die  aldaar  buiten  order  van  de  Magi- 

ftraat  waren  voorgevallenen  verfoeken  dat  volgens  ge- 
maakt contract  deRoomfeReligiedaar  vryelijk  mochte 

geoeffent  worden,  b.  1 4.  p.  173^190)  refolveren  om  de 
louverainiteit  aan  den  Prince  van  Oranjen  op  te  dragen. 

b.  15. p-  «81(197)    delibereren  over  hare  refolutien 

maar  neemt  geen  effecl:  en  waarom,  p.  186  ( 100)  fen- 
den Gecommitteerde  aan  den  Prins  van  Oranjen  om 

met  hem  de  geconcipieerde  articulen  wegens  deSou- 
verainiteit  te  communiceren,  p,  187  (10 1)  fchrijven  aan 

de  Staten  van  Holland  dat  vele  de  opdracht  van  de  Sou- 
vcrainiteit  aan  den  Prince  van  Oranjen  niet  wel  namen 

en  wat  daar  uit  tè  vreefen  ftondt.  ibid.  antwoorden  op 

het  verfoek  der  borger  Hop-luyden ,  en  cafleren  by 

provifie  de  Geeftelijke  als  het  eerfte  lid  der  Staten.b.  1 7. 

P  3 '7  (19)  nemen  aan  te  beantwoorden  de  Remon- ftrantie van  de  borger  Hopluyden.  p.  3  79  ( 1 8)  worden 
door  de  gemeente  van  Uitrecht  gedwongen  een  refolu- tie Staatsgewijs  genomen  te  cafleren.  ibid.  antwoorden 
op  de  eerfte  remonftrantie  door  de  Boiger  Hopluyden 
overgegeven,  p.  383(10)  en  op  de  tweede,  p.  388  (13) 
Hellen  by  provifie  ordre  op  het  ftuk  van  de  regeringe. 
P- 404(3S)  antwoorden  die  van  Gelderland  en  bedan- 

ken haar  voor  haar  yever,  en  verklaren  dat  fy  by  de 
de  gemaakte  unie  willen  blijven,  en  alles  by  die  van Gelderland  opfetren.  b.  «9.  p.455  (4)  appruberen  de 
ordonnantie  van  den  Erf-raad.  p.  461  (10)    ftellen 
ordre  tegens  den  inval  der  Malcontenten  op  de  Velu- 
we.  b.  10.  p.  5  5  9  (4)  fenden  aan  de  Staten  van  Holland 
en  doen  een  remonftrantie  aan  de  felve.  p.  610(51; 
belaften  de  geeftelijke  haare  concubinen  te  verlaten  of 
met  de  felve  te  trouwen,  p.  61 3  ( 5  3 )  maken  den  Grave 
van  Nieuwenaar  by  provifie  Stadhouder  van  het  land 
van  Uitrecht.  657(57)  twee  eerfte  van  Uitrecht  ftaan 
toe  het  vergeven  van  eenige  officien  door  Lycelter  on- 

der referve.  b.  11.  p.  756(41)  geven  een  placcaat  uit 
tegens  de  conventiculen.  p.  84 1  ( 1 1 4)  twee  eerfte  doen 
de  Staten  van  Uitrecht  befchrijven  waar  inde  Magi- 
ftraatvan  Uitrecht  nietwil  compareren,  b.  11.  p.  858 
(5)  refolveren  niet  tegenftaande  de    proteftatie  van 
de   Magiftraat.  p.  859  (5)  maken  een  verbond  met 
malkanderen.    ibid.   fchrijven  aan  die  van   Holland 
en  Zeland  om  Gedeputeerden  te  fenden  op  de  ver- 
gaderinge  van  die  van.  Uitrecht ,  Gelderland  en  Over- 
Yflel.    p.    907   ( 3 8,iclf  feilden  Gedeputeerden  aan  de 
Staten  van  Holland  rmet  een  inftru&ie.    b.  13.  p.  43 
(18)  antwoorden    op  de  Brieven  en  remonftrantie 
van  Lycelter.  p.  55  (37^  debatteren  van  poinft  tot 
poinft  de  articulen  der  doleantie  door  fömmige  uit  de 
Edelen  en  Ridderfchap  aan  den  Grave  van  Meurs  over- 

gegeven, b.  14.  p.  161(10)  geven  een  a&e  over  aan  de 
Heeren  Leoninus  en  Valk  om  de  difFerenten  tufichen 
die  van  Holland  en  Uitrecht  te  vereenigen,  p.  178  (n) 
nemen  qualijk  de  overleveringe  van  een  Requeft  door 
de  dolerende  Edelen  aan  de  Staten  Generaal,  p.  304 
(113)  antwoorden  op  de  propofitie  vanden  Grave  van 
Meurs.  ibid.  ftellen  den  Procureur  Generaal  Copie  ter 
hand  van  den  Requefte  >  belaften  hem  die  Edelen  haar 
Proces  te  maken ,  fetten  Gecommiteerde  om  het  felve 
Proces  waar  te  nemen ,  en  refolveren  de  Edelen  die 
het  felve  Proces  toeftonden  niet  meer  in  de  Staten  te 

beroepen,  p.  3  o  3  ( 1 1 3 )  fenden  Meetkerken  aan  de  Co- 
ninginne  van  Engeland  met  een  gemeene  en  heime- 

lijke inftru&ie.  p.  304  (114)  arrefteren  een  a&e  van 
afïeurantie  na  het  innemen  van  het  Huis  te  Brakel. 

p.  307(116)  verkiefen  fijn  Excellentie  Maunts  op  fe- 
kere Articulen  tot  haren  Gouverneur,  b.  17.  p.  5 1 1  ( 16} 

geyen  een  Placcaat  uit  tegens  de  ongefundeerde  Pro- ceflen.  b.  30^.770(73) 

Staten  van  Vriefland  worden  niet  geroepen  om  van  de  mo- 
deratie  te  fpreeken.b.  ï.p. 6 1(  44  jen  door  oen  Grave  van 
Arenbergopden  i7january  «567.  binnen  Leeuwaarden 
befchreven  ,  die  haar  eenige  Articulen  voorhoudt  om 
Vriefland  in  rufte  te  helpen,  b.  3-p.  146(101)  op  wel- 

ke fy  antwoorden  doch  meeft  alle  toeftaan.  (103) 
hoe  vergaderen,  beftaan  uit  drie  Leden,  Prelaten, 
Heerfchappen  en  eigen  Erfden,  en  drie  Landen  Oofter- 
goe  ,   Weftergoe,  en  Sevenwolde.  b.  5.  p.  166(191) 
worden  feer  gequelt  van  Billy  om  leninge  van  de  Sol- 

daten ,  fenden  daar  over  aan  den  groot  Commandeur , 
maar  krijgen  geen  trooft.  b.  7-p.  580  (76)  doen  het 
Cafteel  van  Leeuwaarden  innemen  en  flechten  en  be- 

legeren dat  van  Harlingen.  b.  14. p.  161(183)  alsook 
dat  van  Staveren,  p.  165  (184)  fenden  Abel  Frankena 
na  Groeningen  en  de  Omlandenom  met  defelve  te  han- 

delen tot  verfekertheid  van  den  Lande,  en  Popke  Roer- 
da  ten  dien  felven  einde  naOver-Yflèl.  p.  166  (185) 
verfoeken  aan  die  van  het  Noorder-Quartier  datfe  de 
Zee-plaatfen  in  Vriefland  wilden  befetten  en  bewaren, 
b.  M-p-  117  (111)  verfoeken  den  Prince  van  Oranjen 
in  Vriefland  te  komen.  b.  16.  p.i5i(i8)  kiefen  Wil- 

lem van  Naffauw  tot  Luitenant  Gouverneur  van  VrieÊ 

land.  b.  18. p. 403  (34)  en  tot  Stadhouder  en  Kapitein 

Generaal,  b.  19.  p.  5  07  (40)   fterken  haar  tegens  Vet- du£o. 
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dugo.  b.  10.  p.  f59  (4)  rechten  een  Univerfiteit  op 
totFraneker,  p.  672  (91)  doen  een  remonftrantie  aan 
Lycefter  en  waar  over.  b.  21.  p.  760  (57)  fchrijven 
aan  Lycefter  verfoekende  dat  hy  fijne  komfte  der- 

waarts om  redenen  geliefde  op  te  fchorten.  b.  z  j .  p.  70 
(47)  willen  een  Raad  ter  Admiraliteit  oprechten, 
welk  haar  geaccordeert  wordt.  b.  3  3 .  p.  1 86  ( r  9)  ver- 

bieden de  exercitie  van  de  Mennonitife  Religie,  b.  3  5. 

P441  ("7) 
Staten  van  de  Ommelanden  verfoeken  tijd  om  haar  te  be- 

denken op  het  geene  haar  door  Lodcwijk  van  Naflau 
was  voorgeftelt.  b. 4.  p.  135  (166)  durven  niet  een 
woord  kikken  tegens  de  harde  beveelen  haar  door  den 
Hertog  van  Alba gegeven,  p.  Z46  (176)  ftaan  toe  de 
vijfde  penning  tot  betalinge  der  Soldaten,  b.  10.  p. 784 
(zzo)  weigeren  den  uitgefchreven  Landdag  op  het 
Stadhuis  te  houden,  b.  iz.  p.  911  (314)  wordendoor 
die  van  Groeningen  gevangen  genomen  en  feer  naau 
bewaart,  ibid.  by  provifie  ontflagen.  p.  963.  hou- 

den verfcheidene  famenkomften,  fenden  aan  de  Sta- 
ten Generaal  en  klagen  over  het  geweld  door  die 

van  Groeningen  haar  aangedaan,  p.  91  z.  qualijk  ge- 
handelt  en  in  noch  erger  gevangeniflè  gefteken.  ibid. 
neemendeReligions  Vreedeaan.  p.  996  (59)  tot  Groe- 

ningen gevangen  ontkomen  uit  Groeningen.  p.  1004 
(64)  nemen  Anjou  aan  voor  haren  Prince.  b.  17.P.328 
(27)  leveren  eenige  Brieven  over  aan  de  Gecommit- 

teerdevan de  Staten  Generaal,  b.  32.  p.  14(9) 
Staten  van  fommige  Provintien  koopen  den  hondertften 

penning  af.  b.  5.  p.  285  ( zo  j)^tjiaken  fwarigheid  in  het 
dragen  van  den  tweehondeflW penning,  om  dat  die 
van  Uitrecht  noch  haar  confent  niet  gedragen  hadden 
tot  den  tienden  en  twintigften  penning,  p.  z88(zo7) 
maken  fwarigheid  in  het  vinden  der  middelen  tot  den 
tweehonderfte  penning,  ibid. 

Staten  van  Arthois  verfoeken  aan  den  Coning  affchaffin- 
gevan  den  tienden  penning,  b.6.  p.  361  (z6z)  en  krij- 

gen furcheantie.  p.  362.  antwoorden  op  de  voorftel- 
linge  van  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal. 
b.  13.  p.  37(93)  verfoenen  haar  met  den  Coning.  ibid. 
ftaan  toe  aan  Parma  dat  hy  de  Spanjaarden  wederom 
in  het  Land  brenge.  b.  1 7.  p.  3  2 1  ( 2 1)  fenden  den  Brief 
door  Henric  de  Vierde  aan  haar  gefchreven  aan  den 
Eerts-Hertog  Erneftus.    b.  3 1 .  p.  892  (89) 

Staten  van  Rijllel  verfoeken  aan  den  Coning  affchaffinge 
van  den  tienden  penning.  b6.  p.361  (262)  en  krijgen 
furcheantie.  p.  362.  refolverenom  pais  temaken  met 
den  Prince  van  Parma  en  fchrijven  fulks  aan  de  Staten 
Generaal,  b.  13^.42(96) 

Staten  van  Henegouwen  verfoeken  aan  den  Coning  af- 
fchaffinge vanden  tienden  penning. b.  6.  p.  361  (262) 

en  krijgen  furcheantie  p.  362.  fenden  aan  den  Prince 
van  Oranjen  om  te  handelen  van  een  Pacificatie  en  op 
wat  conditien.  b.  9.  p.  7 1 7  ( 1 7  3 )  fenden  hare  refolutie 
overdeReligions  Vreedeaan  den  Eerts-Hartog.  b.  12. 
p.991  (55)  antwoorden  op  de  voorftellinge  van  de 
Staten  Generaal,  b.  1 3.  p.  37(93)  verfoenen  ̂ aarmet 
den  Coning.  ibid. 

Staten  van  Orchiers  verfoeken  aan  den  Coning  affchaffin- 

ge van  den  tienden  penning.  -b.6.  p.  361  (262) en  krij- 
gen furcheantie.  p.  362.  refolveren  om  Pais  temaken 

met  den  Prince  van  Parma  en  fchrijven  fulks  aan  de  Sta- 
ten Generaal,  b.  13^.42(96) 

Staten  van  Douay  verfoeken  aan  den  Coning  affchaffinge 
to  van  den  tienden  penning,  b.  6.  p.  361  (z6z)  enkrijgen 

furcheantie.  p.  362.  antwoorden  op  de  voorftellinge 
van  de  Gedeputeerde  van  de  Staten  Generaal,  b.  13. 
P-37^95^  verfoenen  met  den  Coning.  ibid. 

Staten  van  het  Noorder-Quartier  voorïien  flappelijk  op 
de  Fortificatie  van  haare  Steden,  b.  6.  p.  444  (326) 
ruften  haar  toe  te  waater  tegens  den  Grave  van  Boflu , 
hebben  gebrek  van  Gefchut  en  verfoeken  het  fel  ve  van 
den  Prince  van  Oranjen.  p.  455  (335)  zijn  zeer  ont- 
ftelt  over  den  inval  der  vyanden  in  Waterland,  b-  7. 
p.  488  (u)  bevreeft  voor  Purmerende  fenden  daar 
veel  volks  na  toe.  p.  496^17,)  raken  in  twift  metSo- 
noy,  maar  wordt  bygelegt.  p.  571  (70)  en  begeeren 
dat  hy  in  het  Gouvernement  2al  continueren,  ibid.  re- 

folveren en  ftellen  ordre  tegens  de  komfte  van  de 

Spaanfe  Vloot.  p.  529  (40;  ruften  haar  toe  ter  Zee  te- 
gens de  Spanjaarden,  b.  8.  p.650  (125)  willen  geen verandermgeindeRegeringe  toe  laten,  p.660  (132) 

waarlchouwen  de  Steden  en  Dorpen  om  goede  wacht 
te  houden  tegens  de  water-fchepen  van  Amfterdam 
en  doen  eenige  Schepen  toe  maken  tot  bevrijdinge  van 
deZuiderZee.p.617  (IOi)  kragen  aanfehrij ven  dat- 
ter  aangelegt  wierdt  om  den  Prince  van  Oranjen  om- 
te  brengen  en  verwittigen  fulks  aan  Sonoy.  ( 102)  doen 
haar  devoir  niet  om  Sonoy  teaflifterenop  hetBarnde- 
gat.  p.6i8  (102)  en  antwoorden  by  gefchrifte  opde Articulen  haar  gefonden  wegens  de  inneminge  van  het 
Barndegat.  p.tf  1 9  ( 10  3 )  refolveren  dat  de  Commiflarif- 
len  met  het  onderfoek  van  Jan  Jeroenfz  en  andere  ge- 

vangene zullen  voortgaan,  p.  6  3  5  ( 1 4)  maken  fwarig- 
heid oni  op  het  aanfehrijven  van  den  Prince  van  Oran- 

jen den  Grave  van  Boflu  te  ontflaan.  b.  9.  p.  726(179) 
fchrijven  aan  Sonoy  dat  hy  de  Zee-plaatfen  inVrief- 
land  met  fijne  Soldaten  za!  befetten.  b.  15.  p.217 
(222)  fchrijven  aanSonoy.  b.  24.  p.  182  (2s) 

Staten  van  Gelderland  en  Zutphen  worden  niet  troepen om  van  de  moderatie  tefpreeken.b.  2.  p.62  (44)  ant- 
woorden den  Prince  van  Oranjen  op  fijnen  Brief  en 

fenden  eenige  Gecommitteerde  na  Brufiel.  b-9.p  70? (162)  flaandeReligionsVreedeaf.  b.  12.  p  995(57) 
nemen  Anjou  aan  voor  Hartog  van  Gelder.b.  17.P.328 
(27)  fenden  aan  de  Staten  van  Uitrecht  en  verfekeren 
haar  dat  fy  by  deGeneraliteit  wilden  blij  ven.b.i  9.p  45  y 
(4;  verfoeken  met  defelve  in  communicatie  te  komen, 
ibid.  antwoorden  op  den  Brief  van  de  Staten  van  Ui- 

trecht. b.21.  p.9f9(7<S)  annullerenhet  geene  by  ha- 
re Gedeputeerden  was  gedaan  in  het  fchrijven  aan  Ly- 

cefter. b.  22.  p.  960  (77)  fenden  Gedeputeerden  na 
Uitrecht  en  den  Haag.  p.  962  (79)  haarverrichtinge. 
ibid.  fenden  aan  de  Staten  van  Hollanden  Gedepu- 

teerden met  een  inftrudie.  b.  z  3 .  p\  43  (2g)  en  aan  de Staten  van  Holland  5  ibid.  antwoorden  op  de  Blieven 
en  remonftrantie  van  Lycefter.  p.  54  (36)  fchrijven 
aan  hare  Gedeputeerde  datfe  niet  lullen  confenteren 
tot  de  neutraliteit  van  Rhijnberk.  b.  27.  p.  502  (9) 
maken  fijn  Excellentie  Maurits  Gouverneur  vanGel- deiland.  p.  515;. 

Staten  van  Over- Yflèl  verfoeken  en  verkrijgen  van  de Staten  Generaal  Rennenburg  tot  Gouverneur,  b.  12 
p.  966(35)  antwoorden  op  de  propolitievan  Popke Roordab.  14  p  167(186  j  geveneen  remonftrantie over  aan  den  Raad  van  State  tot  verhoedinoe  van  de 
yerwoeftinge  der  platte  Landen,  b.  i9.  p.%99  (K) lenden  aan  de  Staten  Generaal  en  vertonen  haar  recht 
en  pretenfien  op  Coeverden ,  en  verfoeken  daar  in  ee- niaintineert  te  worden,  b.  29.  p.  64,  (31)  nemen  leer 
qualijk  dat  het  Fort  met  Vriefch  Guarnifoen  befet wierdt.  p.  642  (31) 

Staten  der  byfondere  Provintien  brengen  haar  advijfen  in aangaande  de  Vredehandelinge   met  Parma    b  n P- 134(92) 
Staten  van  Luik  fenden  aan  de  Staten  Generaal  en  kla- 

gen over  de  moetwille  der  Soldaten,  b.  28.  p.  *4? 

(11)  
T:> Staten  van  Vrankrijk  verklaren  Navarre  voor  Ketter  en onweerdigtotde  fuccellie  der  Kroone.  b.25.  p.  767 

difputeren  heftig  voor  en  tegen  de  invoeringe  van  het Concilie  van  Tienten.  b.  25  p.  367  (41) 
Staten  der  Provintien  onderde  gehoorfaamheid  vanAI- bertus  fchrijven  aan  de  Staten  der  nader  Geünieerde 

Provintien  en  waarover,  b.  35.  p.  469  (38)  vergade- 
ren te  Bruflel  om  fchattingen  te  vinden;  b.  37.  p.  676 

(59)  vervolg  daar  van.... Staten  van  Sweden  verfoeken  Sigifmundus  om  in  Swe- 
den  te  komen  ;  b.  37.  p.  687  (66)  verklaren  hem  ver- 

vallen van  de  Kroon  en  kiefen  Carel  tot  Coning. 

ibid.  
ö 

Staten  Collegie  tot  Leiden  ,  fie  Collegie  der  Theolo- 

gie. 

Statife  worden  door  de  Spanjaarden  geflagenby  Walem. 
b.  9.  p.  228  (181)  en  door  de  Malcontenten  by  Har- 
denberg.  b.  15.  p.  207(215)  winnen  Meppel  en  de 
Kinkhorft.  b.  15.  p.210  (217)  worden  b,y  Noort- 
hoorn  geflagen.  b.  1 6.  p.  285  (41 

Sta- 



Vart  Perfonen  en  Sake», 

Stavoren  belegert  en  ingenomen  door  de  Geufen.  b.  6. 
p.  38}  (279 )  geplundert  en  verbrandt  door  de  Walen. 
9.383(279)  ingenomen  door  Sonoy.    b.  16.  p.  251 
(*7) 

Steden  (eenige)  willen  niet  gedogen  dat  het  Placcaat 
van  de  Inquifitie  zal  verkondigt  worden,  b.  1.  p.  13 
(io)  van  Braband  laten  naliet  exempel  van  Antwer- 

pen het  Placcaat  der  inquifitie  niet  verkondigen,  b.  1. 
p.  14(10)  de  principaalfte  van  Braband  en  Vlaande- 

ren fenden  hare  Gecommitteerden  aan  den  Hertog  van 
Albn  tot  Brunei  om  hem  welkom  te  heeten.  b.  4. 
p.  181  (118)  veele  in  Holiand  openen  haare  poorten 
enneemen  Guarnifoen  in  van  den  Prince  van  Oranjen. 
b.6.p.  378(175)  van  Gelderland,Zutphen  en  Over-Yflèl 
fenden  Gedeputeerde  aan  Fredric  de  Toledo  en  vei Toe- 

ken genade  die  haar  vergunt  wordt  mits  betalende  fee- 
kereibmmen  van  Penningen  tot  Amende.  p.415  (303) 
Braband  en  Vlaanderen  konnen  qualijk  gebracht  wor- 

den tot  het  dragen  van  confenten  b.  7.  p.  5  7  3 (7 1 )  van 
Holland  en  Zeeland  confenteren  eenige  om  met  den 
Prince  van  Oranjen  te  adviferen  wegens  het  verfoek 
van  affiftentie  by  vreemde  Potentaten  ibnder  de  landen 

vanden  Koning  te  fepareren.  b.  8.  pi.  641  (118)  ma- 
ken een  unie  met  de  RidderCchap  en  Edelen  waar  in  de 

Hooge  Overigheid  aan  den  Prince  van  Oranjen  wordt 
opgedragen  ibid.  van  Gelderlant  en  het  Graaffchap 
Sutphen  leveren  een  requeft  over  aan  de  Staten  Gene- 

'  raalen  klagen  over  haren  Stadhouder  Jan  van  ttaffau. 
b.  11.  p.  995  (47)  eenige  van  Holland  maken  fSva- 
righeid  in  de  geconcipieerde  Kerken  ordeninge  en 
waarom,  b.  18.  p.  $6i  (25) 

Steelhoven  belegert  en  gewonnen  door  fijn  Excellentie 
Maurits.  b.  30.  p.  693(17) 

Steenbergen  verafcht  door  het  volk  van  Parma,  b.  18. 

9.391(17)  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits. 
b.  539(8) 

Steinvan  Malfem  blijft,  b.  it.  p. 693  (10). 
Steenwijk  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6. 

p.  381  (177) belegert  door  Rennenburg.  b.  i;.p.  219 
(114)  wordt  verfcheidemaal  opgeeyfeht.  p.  220(224) 
gepioviandeert  door  Norrits.  b.  16.  p.  237  (5)  en 
verlaten  van  Renner  burg.  p.  238  (6)  door  Taxis 
overvallen  en  ingenomen,  b.  17.  p.  336  (53)  belegert 
en  wederom  verlaten  door  fijn  Excellentie  Maurits. 

b.  18.  p.  569(31)  belegert  door  fijn  Excellentie  Mau- 
rits. b.  29  p.  6z6  p.  19.  wordt  overgegeven,  p.  628 

Steenwijkers  antwoorden  Rennenburg  op  fijn  fchrijven 
en  fenden  het  felve  aan  de  Staten  met  bekentmakinge 

van  hare  uiterften  nood.  b.  ió.  p.  231  (3)  doen  een 
uitval,  ibid.  vallen  uit  en  fteeken  het  oofter  leger  in 

brand.  p.  136(5) 

Stephano  Quefada blijft  voor  Haarlem,  b.  6.  p.  436  ( 3  20) 

Stephano  Capriano  wordt  door  de  muitinerende  Italianen 

EÏe&o  gekofen.  b.  3 1 .  p.  1 78  ( 78) 

Step!1 1'  o  d'Ivarra  heeft  hand  in  de  voorgenomen  aan- 

flag  op  het  leven  Elifabeth,  en  fchrijft  daar  over  aan  Ste- 
ven de  Gomarra.  b.  3 1.  p-  784  (6)  fchrijft  aan  Andreas 

d'Arrada,  maar  de  brief  wordt  geintercipieert ,  p.  859 

(63)  en  aandeGravevan  Caftel  Rodrigo.p.  861  (65; 

en  aan  Criftoval  de  Maura;  p.  862  (66)  en  aan  fe- 

keren  Hertog,  p.  865  (68)  weigert  aan  Carel  van 

Mansveld  den  tijtel  te  geven  van  Veldheer  Generaal, 

p  876  (76)  is  tegenwoordig  in  den  Raad  beroepen 
door  Erneftusom  op  de  wedervereeninge  der  landen 

met  den  Koning  te  helpen  raden.  b.  3 1.  p.  5  (2)  fchrijft 

aan  Monsdragon ,  maar  de  brief  wordt  geintercipieert 

en  in  handen  van  fijn  Excellentie  Maurits  gelevert. 

p.43  (33)  komt  binnen  Camenjk  en  maakt  het  
accoord. 

n    13(42) 

Stephanus  Battori  wordt  tot  Koningvan  Poolen  verko- 

ren, b.  8.  p.  660  (131)  fchrijft  aan  de  Staten  der  Geü- 
nieerde Provintien.  b.  21.  p.  717  (35)  fterft.  b.  11. 

p.  849  (no)  .  . 

Sterfte  onder  de  Spanjaarden  in  de  Caroingas ja  oorlaak
 

van  het  te  rn^  blijven  van  de  Spaanfe  Vloot.  b.  7, 

n.  5  30  (41 )  binnen  Leiden  in  de  belegeringe  feer  groot, 

p.  557(60)  in  het  leger  van  Don  Jan.  b.  12.  p.  997  (59) 

Sterre  (een  vreemde)  gefien  vijf  hondert  twee  en  dertig 

dagen  lang.  b.6.  p.  414(302) 

Steven  de  Wit  Capitein  aan  de  Vaart  voor  die  van  l. 
recht,  (laat  de  uitgevallene  Soldaten  van  den  Heef 
van  Brederode,  dar  te  Vianen  gebleven  waren.  b.  j\ 
p.  169  (119)  wordt  door  de  Gouvernante  Droflaart 
van  de  Stad  en  het  land  van  Viai.en  gemaakt    ibid. 

Steven  van  der  Steen  Richter  van  Emmerik'  krijgt  lallom Sonoy  endenlleer  vanDruynen  te  vangen,  b.5.  p.332 (240) 

Steven  Illavesblijtt  in  den  ftorm  op  Haarlem,  b.ö.p^i 
(3i7) 

Steven  Paret  voert  een  onvoorfichtige  taal ,  wordt  daar 
over  onderfoeht ,  hout  delelve  ftaande  en  wordt  verfe- kert.  b.  21.  p.  755(55) 

Steven  ï'errera  de  Gama  befielt  de  Brieven  van  Kuen- 
tcs  en  Ivarra  aan  die  geenc  die  voorgenomen  [had- 

den om  Elifabeth  door  vergift  om  te  brengen,  b.  31. 

p.  7.84  (6) StillTand  van  wapenen  gefloten  tufTchen  de  Gecommit- 
teerde op  de  Gentfe  Vredehandeling.  b.  9.  p.  719 

(174)  wordt  in  Holland  gepubliceert.  ibid.  van  wa- 
pen tufTchen  de  Staten  van  Holland  en  Amflerdam. h>.  12.  p. 922(3) 

Storm  op  den  1  en  2  November  Ï570.  is  vreefelijk  en 
doedt grote  fchade.  b.5.  p.  329(238)  doedt  gioote 
fchade  in  Vrieiland  en  elders,  b.6.  p. 450(331)  uit 
den  Noordwellen  brengt  veel  water  in  het  Land  voor 
Leiden,  b.  7.  p.  5  57  (60)  doed  groote  fchade  in  Noort- 
Holland.  b.8.  p.  595  (86)  en  aan  de  Dijken  in  het  Noor- 
der-Quartier.  p.  658(131)  doedt  grote  fchade  aan  het 
Leger  voor  Geertruidenberg.  b.  30.  p.  697  (20)  vree- 

felijk en  groot  veroorfaakt  groote  fchade.  b.jop. 776 
{77) 

Storm  der  Spanjaarden  op  Haarlem  wordt  tot  tweemaal 
hervat  en  t'elkensafgedagen.  b.  6.  p.423  (310)  wordt 
hervat  en  nochniaal  met  groot  verlies  der  Spanjaarden 

afgeflagen  ;  p-4?2  (317)  op  Alkmaar  tot  drierijfen 
afgeflagen  met  groot  verlies  der  Spanjaarden,  b.  6. 

p.453  (333)  der  Spanjaarden  op  Bömmene  wordt  af- 
geflagen. b.  8-p  651  (126)  op  Deventer  door  fijn  Ex- 

cellentie Maurits  miflukt  b.28.  p.  563  (27)  op  Auwer- 
dei  zijl  al  te  hevig  en  onvoorfichtig  maakt  dat  veele 
Soldaten  der  Staten  voor  defelve  gequetft  worden, 
b.  31.  p.  807  (25) 

Stormen  op  Sluis  worden  kloekmoedig  afgeflagen.  b.  23. 
p.  16(11) 

Stralen  ingenomen  door  Schenk,  b.  13.  p.  34(90) 
Strolfi  (Maarfchalk)  gefchoten  voor  Theonville.  b.  1. 

p.  16(12) 
Studenten  uit  Holland  mogen  niet  fruderen  tot  Loven. 

b.  28.  p.  554(19)  ,.  „       •    .    ,  J 
Sucquet,  foekt  het  guarnifoen  van  Willemftad  te  doen 

muitineren  ,  wordt  gevangen  ,  na  den  Haag  gefon- 

den  ,  onderfoeht,  bekent  de  Stad  aan  Parma  te  hebben" willen  leveren  ,  befchuldigt  Renchy ,  word  ter  dood 
verwefen.  b.  26.  p.  457(40) 

Suppooften  van  het  Hof  redimeren  het  ï laa'gfe  Bofch. b.  9.  p.  676  (143) 

Sufpitie  op   Rennenburg   neemt  toe.    b.  14.  p.  166 
(185) 

Swarigheid  binnen  Uitrecht  feer  groot ,  hoe  afgelopen 

en  wat  daar  omtrent  gefchied  is.  b.  ro.  p-  796- 709 

(229—237)  gemaakt  by  Lycefter  op  het  aanvaarden 
van  de  aan  hem  opgedragene  autoriteit,  b.  2 1 .  p/686 
(6) 

Swarigheden  gemoveert  in  de  vergaderinge  van  de  Gene- rakStaten  tot  Antwerpen,  b.  1 3. p.  50 ( io2) 

Swart  Jan  Burger  van  Rotterdam  wordt  door  BofTu  in  de 
Poort  van  Rotterdam  met  een  Ponjaart  dood  gelto- 
ken.  b.  6.  p.  368  (267) 

Swartfenburg  (Grave  van)  komt  wegens  den  Keiler  in 
Holland  om  de  Vrédehandelinge  voort  te  fetten ,  en 

opent  fijne  commillie.  b- 8.  p.  596  (87)  fchrijft  daar 

over  aan  Requefens  en  wendt  groote  vlijt  aan  om  par- 

tijen te  bevredigen,  p.  597  l86)  komt  wegens  den  Kei- 

ler by  de  Staten  Generaal  en  wat  hy  voorltelt.  b.  12. 

p.  935(14)  houdtbyden  Staten  aan  0:11  Militan
t'  van 

wapenen  met  Don  Jan.  p.  981  (46)  Commiflaris'des Keifers  op  de  Vrédehandelinge  tot  Ceulen.bi3.p  52 

(103)  fterft.  b.ï8.p.  367(9) 
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Staten  Gene- b.  10.  p.771 

weden  verandert  opentlijk  de  Religie,    b.  i.  p.  13 

(9) 
Swevegem  (Heere  van)  wordt  door  de 

raal  gefonden  aan  Don  Jan  totHoey. 
(2*11) 

Swevefeel  wordt  door  de  Staten  aan  de  Coninginne  van 
Engeland  gclbnden  om  afliftentie  te  verfoeken  tegens 

Don  Jan.  b.  iz.  p.  900  (306)  krijgt  la  Fouger  gevan- 
gen waar  door  den  aanflag  van  Anjou  aan  den  dag 

komt.  b.  17. p.  $4o(}6)- 
Swieten  (Heer  van)  houdt  groote  correfpondentie  met 

den  Prince  van Oranjen.  b.  5. p.  310^123)  neemtOu- 
dewaterin  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.  6.  p-  378 

(275)  verfekert  deStad  vanderGoude  voorden  Prin- 
ce van  Oranjen.  p.  378(175)  ftelt  op  alles  ordre  bin- 

nen ter  Goude ,  en  tracht  fich  te  verfekeren  van  Lei 
den,  het geenehy ook  te  weege  brengt,  p.  379(2.76) 
handelt  met  Adriaan  van  Duik  om  Woerden  te  bren- 

gen aan  de  fijde  van  den  Prince  van  Oranjen  3  en  brengt 
fulks  te  weege.  p.  406  (196)  fendaandenGrave  van 
den  Berg  om  aflïftentie  van  volk ,  maar  doedt  niet  op. 
p.  440  ( 299)  fchrijft  aan   de  Soldaten  van  Maerten 
Schets  tot  Waddinx  Veen  ,  en  raad  haar  te  vertrekken. 
p.  411  (300)  krijgt  Oudewater  met  accoord.  ̂ 9^.727 
(180)  wordt  door  de  Staten  der  Geünieerde  Provin- 
tien  na  Gelderland  gefonden  om  de  oneenigheid  tuf- 
fchen  de  Boeren  en  Soldaten  by  te  leggen*  b.  14.  p.  177 
(193)  en  door  den  Prince  van  Oranjen  na  Uitrecht  om 
de  gerefene  beroerte  aldaar  byte  leggen,  b.  18.  p.  3  89 
(m) 

Swol  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.6.p.38i 

(177)  belegert  en  wederom  verlaten  door  Rennen- 
burg.  b.  15.  p.  218  (223) 

Sybert  Krommedijk  wordt  Raad  in  het  nieuwe  opge 
rechte Collegie  ter  Admiraliteit,  b.  26.  p.  446(33) 

Sybrand  Janfz  Paftor  tot  Schagen  wordt  van  Ketterije 

befchuldigt,  in  den  Haag  gevangen  gebracht  ,  ver- 
oordeelt, ontwijt,  geworgt en  verbrant.  b.  j.p.  312 

("5) 

T. TAko  Sybrands  weigert  de  adte  van  verf  eniginge  tuf- 
fchen  die  van  S.  Jacobs  en  Minnebroeders  Ker- 

ke te  tekenen ,  neemt  daarom  fijn  affcheit  en  vertrekt, 
b.  21.  p.  838  (112)  wordt  tot  Medenblik  beroepen,  het 
beroep  door  de  Predicanten  onwettig ,  en  door  fijn 
Excellentie  Maurits  wettig  verklaart,  b.16.  p.  482(57) 
door  de  Magiftraat  van  Medenblik  tot  den  Kerken- 
dienft  beroepen,  b.  32.  p.  89(70)  levert  een  remon- 
ftrantie  over  aan  de  Staten  van  Holland;  p.  91  (71) 
geeft  een  Geloofs-BelijdenifTe  uit.  p.  99  (7  5 ) 

Tambergen  Overfte" Luitenant  van  Boflu  neemt  Broek  in 
Waterland  in  en  meer  andere  Dorpen,   b.  6.  p.  451 
(331)  en  fcheidt  de  Waterlanders  van  malkanderen. 
ibid.  neemt  eenig  volk  aan  ten  dienfte  vandenConing 
vanPortngaal.  b.  12.  p.  947  (23) 

TamdoifF  fchrijft  uit  HeidelbergaanOldenbarnevelden 
waarover,  b.  31.  p.  850(57) 

Tate  Gerritfz  krijgt  commiiheomalsRaad  met  de  Ge- 
duputeerde  van  het  Noorder  -  Quartier  te  befoigne- 
ren.  b.8.  p.  660  (132)  en  wordt  wegens  de  platte  lan- 

den in  de  Staten  van  het  Noorder- Quartier  toegelaten, ibid, 

Taflïs  Gemachtigde  op  de  Vredehandelinge  tufïchen 
Spanjen  en  Vrankrijk.   b.  35.  p.443  (11)  fijne  ver- 
richtinge.... 

Taxis  overvalt  Steenwijk  en  neemt  het  in.  b.  17.  p.  336 
(33)  doedt  een  invaj  in  Vriefland.  b.  18.  p.  363  (5) 
(laat  de  Vriefenin  de  vlucht,  ibid.  overvalt  en  verrafcht 

Zutphen.  p.  400(32)  belegert  en  wint eenige  huilen 
op  deVeluwe,  bedrijft  groote  wreetheid,  en  haalt 
een  machtigen  roof  uit  de  Goylandfe  Dorpen,  b.  20 
P  566  (9)  wint  het  Huis  te  Rechteren  en  Schuilen- 
burg.  b.  20.  p.  614  (54)   flaat  den  Grave  van  Nieu- 

wenaar by  Amerongen.  ibid.  valt  in  Vriefland  en  be- 
drijft aldaar  grouwelijke  tyrannie.  b.  21.  p.  692  (10) 

krijgt  Deventer  door  het  verraad  vanStanlei,  en  de 

Schans  voor  Zutphen  door  Jork.  b.  21.  p.  879  (2ó) 
foekt  meer  andere  Steden  te  krijgen ,  fchrijft  daar  over 
aan  defelve  en  laat  ook  fulks  doen  door  de  Wethouders 

van  Deventer,  b.  22.  p.  881  (20)  word  t  voor  Bon  ge- fchoten,  b.  24.  p.237  (64) 
Teken  tot  Franiker  fchrikkelijk.  b.  22»  p,  953  (72) 
Tegenfpoet  maakt  veele  menfchen  verflagen,  b.  6.  p.413 

(302) Teligny  behaalt  groote  eer  in  het  verweeren  van  Lillo. 
b.  19^.469(14)  word  na  Zeeland  gefonden  om  afli- 

ftentie voor  die  van  Antwerpen ,  en  van  Parma  be- 
fprongen  era  gevangen,  p.  5  o  7  (4 1 )  wordt  uit  fijne  ge- 
vangeniflèontflagen.  b.  28.  p.  548  (15) 

Telshout  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Maurits.  b.  28. 
P-S39(8) 

Tempel  (Heere  van  den)  wordt  met  eenig  volk  door  den 
Prince  van  Oranjen  binnen  Gent  gefonden ,  en  krijgt 
tot  verfekeringe  daar  van  de  Stad  Nieupoort.  ̂ 9^.717 ('75) 

Termes  (Heere  van)  trekt  uit  Calis,  flaat  een  deel  Boe- 
ren en  Spaanfe  Soldaten ,  komt  voor  Duinkerken,  over 

valt  hetj  als  ook  Wijnoxbergen.  b.  1 .  p.  1 6  ( 1 2)  horen- 
de de  komfte  van  Egmond  vertrekt  met  fijn  Leger  om- 

trent Grevelingen ,  om  in  tijd  van  nood  des  te  beter 
na  Calis  te  konnen  wijken,  p.  16(12) 

Terra  Nova  (Hertog  van)  Gedeputeerde  van  den  Co- 
ning  van  Spanjen  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen. 
b.  13.  p.  51(103)  drijft  dien  gantfchen  handel  met 
lift.  p.  5  (106)  flaat  alle  verdere  handelinge  van  Vrede 
af.  p.  107(142)  en  verweerdigt  fich  niet  om  de  Arti- 
colen  der  Staten  te  willen  fien.  p.  108  (14.2) 

Teylingen  Raad  van  State  wordt  aan  de  Staten  gefonden 
om  te  vernemen  watmen  na  hetontfetvan  Coeverden 
ter  hand  zoude  neemen.  b.  31.  p.  800(19) 

TheodorusEindanusPriefter  door  ordre  van  Lumei  bin- 
nen den  Briel  opgehangen.  b.6.  p.  367(166) 

Theodorus  Liefveld  komt  met  confent  der  Staten  te  Mid- 
delburg om  van    Vreede  te   fpreeken.    b.  32.  p.  3  7 

(38) Theophilus  Homodei  verfoekt  van  de  Staten  om  een  Re- 
giment Soldaten  te  mogen  werven  ten  dienftevan  den 

Koning  van  Sweden.  b.  29.  p.  608  (5) 
Theophilus  Damman  blijft  in  een  aanval  der  Spanjaarden 

omtrent  Huift.  b.  3  3.  p.  216  (42) 
Thienen  verrafcht ,  geplundert  en  verlaten  door  Paul»  s Bax.  b.  26.  p.  424(19) 

Tholen  komt  onder  de  jurisfdi&ïe  van  den  Prince  van 

Oranjen  ,    en   verkrijgt  fatisfactie.     b.  10.   p.  809 

Tholoufe  ( Heere  van  )  Hooft  van  een  deel  Soldaten 
buiten  Antwerpen  teOutfêrweel  leggende,  word  door 
den  Droflaert  van  Braband  geflagen  en  blijft  dood-  b.3. 

p.  157(110) Thomas  Muntfer  tot  Alftad  in  Duringen  predikt  tegens 
de  Papillen  en  wordt  befchuldigt  dat  hy  den  Boeren- 

krijg verwekt  hadde.  b.  i.p.  11(9) 
Thomas  Tilius  Abt  van  S.  Bernaai  ts  vlucht ,  komt  in  het 

Land  van  Cleef,  legt  fijn  Kap  af,  trouwt,  laat  een 

Apologie  uitgaan ,  wordt  Predicant  der  Gereformeer- 
de Leere,  eerft  tot  Haarlem  en  naderhand  tot  Delft, 

alwaarhy  geftorven  is.  b.4.  p.  185  (131) 
Thomas  Bartholomeufz  foekt  Frederic  de  Toledo  wijs 

te  maken  dat  het  water  van  de  geopende  Sluifen 
en  doorgekeken  Dijken  in  het  Noorder  -  Quartier 
hem  niet  deeren  kan,  maar  te  vergeefs,  b.  6.  p.  455 
(334) 

Thomas  Heneadge  wordt  door  Elifabeth  aan  de  Staten 
gefonden  om  haar  mifnoegen  tetoonenover  de  al  te 
grote  auófcoriteit aan  Lycefter  opgedragen,  b.21.  p.697 
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ne  Engelfe  te  wapenen  en  brengt  het  te  weeg.    b.23. 
P-7(S) 

Thomas  Candifch  ruft  fich  toe  om  na  Ooft  en  Weft-In- 
dien  te  varen  door  de  Straat  van  Magellanes.  b.  ij. 

P-334('7) Thomas  Overfte  Luitenant  van  het  Leger  der  Duitfe 
Vorften  om  het  Land  van  Cleef  te  bevrijden,   b.  36. 
P-557(34)  ,     , 

Thuil- 



Tan  Perfoncn  en  Sakcn. 

ThuilïerijeGefantvandenConingvan  Navarre  komt  in 
den  Haag  en  doedt  een  verfoek  aan  de  Staten  Generaal. 
b.  26.  p.476  ( 53 )  verfoekt  en  verkrijgt  van  de  Staten  au- 

diëntie en  doedt  een  propofitie  aan  defel ve.p.  1 4 1  ( 1 1 $ ) 
verfoekt  dat  de  Staten  haar  credit  wilden  interponeren 
voor  den  inkoop  van  eenige  duifenden  ponden  bus- 

kruid en  verkrijgt  het  felve  onder  fekere  conditie,- 
p.  143(115)  komt  uit  laft  van  Henric  de  Vierde  by 
de  Staten  om  haar  te  bedanken  voor  hare  gedane  affi- 
ftentie  enomeenquantiteit  granen  te  verfoeken.  b.32. 
P-  57(43) 

Tjard  Janfz  Wederfpan  verdedigt  Delffijl  vromelijk 
tegens  het  volk  van  Vcrdugo.  b.  3  1 .  p.  782  (5 ) 

Tiende  penning  veroorfaikt  groote  beroerten  in  de 
Nederlanden,  b.  5.  p.  281  (202)  hoe  te  innen.  p.  283 
(204) 

Tjerk  Walles  prefiderende  Burgermeefter  tot  Leeuwaar- 
den laat  toe  dat  de  Beelden  in  de  Kerken  afgebroken 

worden,  b.  2.  p.  91  (64) 
Tijd  in  het  Pardon  begrepen  wordt  verlengt  by  opene 

Brieven  den  22  February  1572.  b.  $.p.  321  (232) 
Tijdinge  van  het  innemen  vanden  Biiel  verwekt  grote 

blijdfehap.  b.  6.  p.  366  (266) 
Tiete  Hettinga  Kapitein  van  de  Vrybuiters  komt  tot 

hulp  van  die  van  Enkhuifen.  b.  6.p.  374(272) 
TijfFelingh  wordt  door  de  Ruiters  van  Over- Yflel  gefla- 

gen  en  gevangen,  b.  30.  p.  776  (77) 
Tocht  der  Spanjaarden  te  water  om  ter  Goesteontfet- 

ten,  die  haar  gelukt,  b.  6.  p.  394  (287)  van  Draak  na 
de  Spaan  fe  Eilanden,  b.  2f.  p.7i6(27)  van  Thomas 
Candifch  na  Ooft  en  Weft-Indien  doer  de  Straat  van 

•Magellanes.  b.  2f.  p.  3  34  (17)  der  Statife  in  Braband 
gelukt  wel.  b.28.  p. 548(14)  van  Carel  van  Manf- 
veld  in  Vrankrijk.  b.  30.  p.  675  (5)  van  Philips  Van 
Naflau  in  het  land  van  Lutfenburg.  p  678  (7)  eerfte, 
der  Nederlanders  om  door  de  Waigats  na  Indien  te  ge- 

raken en  het  geene  op  defel  ve  voorgevallen  is;  b.  31. 
p. 866... (69...)  tweede,  b.32.  p.23  (16)  derde,  en 
hoe  afgelopen,  b.  34.  p.  337(32)  eerfte,  der  Hollan- 

ders na  Indien  en  het  geene  op  defelve  is  voorgevallen, 
b.  32.  p.  2i  (15)  van  de  Vloot  derEngelfena  deKu- 
ften  van  Spanjen  en  den  uitilach  van  defelve.   b.  33. 

E.  232....  (54....)  der  Statife  Ruiteren  door  Wals  Bra- 
ahd.  b.  33.  p.  187(10)  der  Duitfe  Vorflen  in  het 

Land  van  Cleef  loopt  vruchteloos  af  en  waarom,  b.36. 
p.  558  (36)  van  de  Vloot  der  Staten  na  Spanjen  hoe 
afgelopen,  b.  36. p.  565...  (41...) 

Toeruftingetotde  Spaanfe  Vloot  leer  groot.  b.  7.p.  524 
(37)  van  Parmaomhemmetde  Spaanfe  Vloot  te  voe- 

gen, b.  15.  p.  317  (5)  en  van  Maurits  om  defelve  te- 
gen te  ftaan.  p.  318X6) 

Toevoer  van  leeftocht  aan  de  Steden  onder  Spanjen  beho- 
rende wordt  verboden,  b.  19^.522(5-1) 

Tolhuis  wordt  overgegeven  aan  zijn  Excellentie  Maurits. 
t>.  35-  P-491^)         ,    ,    , 

Toren  (Buskruits)  tot  Mechelen  verbrandt,  b.  4-p.  219 
(155)  van  Wefel  verbrand  dpor  den  Blixem.  b.  31. 

p.  782(5)  van  de  nieuwe  Kerk  tot  Delft  wordt  aange- 
fteken  door  den  Blixem.  b.  3 1 .  p.  8  5  o  (4 1 ) 

Ia  Torre  Secretaris  van  de  Gouvernante  wordt  aan  den 
Heere  van  Brederodegefonden  om  hem  te  bewegen  tot 
den  nieuwen  Eed.  b.  3-p.  147  (104)  vervoegt  iich  by 

■  den  Heer  van  Brederode  en  verfoekt  dat  hy  wil  ver- 
trekken ,  en  by  weigeringe ,  protefteert  hy  tegens  hem. 

p.  161  (113)  trekt  door  bevel  der  Gouvernante  na 

Amfterdam  en  opent  fijnen  laftaan  Schout,  Burger- 
meefteren  en  Schepenen,  p.  171  (113)  binnen  Am- 

fterdam feer  bevreeft  zijnde  durft  niet  langs  de  ftraat 

gaan ,  doet  echter  vlijtig  acht  geven ,  wie  al  met  den 
Heere  van  Brederode  om  gaat,  en  wat  hy  voornam, 
en  verwittigt  zulks  aan  de  Regente.  p.  161  (113) 

la  Tour  levert  de  geintercipieerde  Brieven  van  Majenne 

aan  den  Koning  van  Spanjen  en  aan  den  Hertog  van 
Montpeïat  in  handen  van  Henric  de  vierde,  b.  3 1 .  p.  8  5  7 
(61) 

Tournay  heeft  de  twaalfde  Stem  ter  Generaliteit.  b.  f. 
p.  2(1) 

Tournefis  heeft  de  dertiende  Stem  ter  Generaliteit.  b.  1. 

p.z-.(i) 

Tourfy  heeft  een  aanflag  op  Nieuhoven  en  neemt  het  iu b-MP.  175(19') 

1  outenborg  ingenomen  voor  den  Prince  van  Oranjen.b.6. 
P-  3*8  (177)  belegert  door  Grave  Wilhem  van\len lierg ,  word  tegens  dank  vanden  Gouverneur  Erthufen 
en  in  lijn  afwelen  door  de  Soldaten  overgegeven-  ibid. 1  remoulle ,  Heere  van ,  trouwt  met  Brabantina  van  Naf- 
iau.  b.  34.  p.  349(41) 

1  renchant  uitgefonden  door  Monsdragon  wordt  gevan- 
gen, en  openbaart  de  gelegentheid  van  die  van  Mid- delburg, b.  7 .p..479(0 

Treflong ,  fie ,  Willem  van  Blois. 
Troy  valt  den  Koning  Heniic  de  Vierde  toe.    b    ii 

p.8o6(z4)  b  
' Truxes  Biflchop  van  Keulei)  laat  de  offlcium-e  van  deGe- 

reformeerde  toe  in  zijn  Aarts- Bifiiom.  b.  18.  p.  }6o 
(3)  trouwt  p.  361  (+)  wordt  vanden  Paus  voor  Ketter 
verklaart,  ibid.  fterft  na  veel  fukkelens  tot  Straatsborg. p.  4M  (50) 

Tunis  ingenomen  door  den  Turk.  b.7.  p.  572(71) Turffchip  van  Breda.  b.  27.  p.  513(11) 
Turken  winnen  Famagufta ,  veroveren  het  geheele  eiland 

van  Cypren,    ruften  haar  uit  tegens  de  verbondene 
Chriftenen    ter    Zee    en  worden  dapper  geflagen. 
b.  5.^35-4(156) 

Tuinhout  ingenomen  door  het  Guarnifoen  van  Breda. b.  i8.p.  536(21) 

Twedracht  in  Duitflandter  fake  van  de  Religie  uiteen 
klein  beginfel  ontftaan  is  geweldig  uitgeborften  en  van 
een  groote  nafleep 'geworden,  b.  2,  p.  51  (j7)  jn  Ne- derland ontftaan  om  de  Religie  was  makkelijk  te  ftil- 
len  géweeft,  maar  is  tot  een  groote  brand  uitgeborftcn. 
ibid.  binnen  Leiden  veroor/aakt  door  de  befpottinge 
over  het  dooi  fteken  der  dijken,  b.  7-p.  551  (56J 

Twift  in  het  leger  van  Guife  tuflehen  de  Duitfen  en  Fran- 
cen  b.  1.  p.  16(11)  onder  de  voornaamfté  Nederlan- 

ders vertoont  fich  dagelijks  meer  en  meer ,  en  waarom. 
p.  28  ( 20)  tuflehen  den  Hertog  van  Alba en  Coningin- 
ne  van  Engeland ,  waar  uit  onftaan.  b.  5.  p.  271(196) 
tuflehen  Sonoy  en  de  Noord- Hollandfe  Steden  neemt 
toe.  b.6.  p.438  (311)  wordt  bygelegt.  b.7.  p.  Ï7I 
(70)  tuflehen  de  Engelfe  en  Zeeuwen  over  het  arrefte- 
ren  en  neemen  der  Schepen  bygelegt,ontftaat  wederom 
op  nieuws,  en  wordt  andermaal  bygelegt.  b.  9.  p.  <JQ2 
(154)  tuflehen  Sonoy  en  de  Staten  van  het  Noorder- 
quartier  wordt  andermaal  bygelegt.  p.  709(167)  hoe 
bygekomen.  ibid.  tuflehen  die  van  Hoorn  en  Alkmaar 
over  het  leggen  van  twee  verlaten  maakt  groote  be- 
kommeringe.  b.  11.  p.870  (284)  tuflehen  de  Stad 
Groeningen  en  Omlanden ,  waar  over.  b.  12.  p.  9 1 1... 
(14....)  deflëlfs  vervolg  en  byfonderheden.  p.  961... 
(32..)  tuflehen  de  Magiftraat  en  Kerken-Raad  van 
Leiden  waar  Uit  ontftaan.  b,  14.  p.  143  (169)  worde 
bygelegt.  p.  147(170)  tot  Woerden  in  het  Kerkelijke 
waar  uit  ontdaan,  p.  145  ( 170)  wordt  groter,  p.  147 
(1 7  2)in  Nederland  tuflehen  deProvintien  word  gevoed 
door  de  vyanden.  b.  15.  p.  221  (225)  tot  Uitrecht 
tuflehen  de  Gereformeerde  en  die  van  S.  Jacobs  Kerke, 
b.  16.  p.282  (39)  in  den  Hage  tuflehen  dePredican- 
ten  Jan  Pieterfc  en  Hieronimus  Hoi  teniïs.  b.19.  p.510 
(43)  wordt  ter  nedergelegt  doorliet  verplaatlen  der 
felver.  p.  515  (46)  inde  Kerke  van  Medenblik  tuf- 
fchen  de  Magiftraat  en  Kerken-Raad  wegens  het  ge- 
fach  over  den  Predicant.  p.  5 15  (46J  en  tuflehen  de 
Magiftraat  en  Sonoy.  ibid.  tuflehen  Edfart  en  Jan  Gra- 

ven van  Ooft- Vriefland.  b.  20.  p.  562  (6)  tot  Uitrecht 
tuflehen  die  van  S.  Jacobs  en  Minnebroeders  Kerke. 
b.21.  p.830  (106)  wordt  vereenigt.  p.  838  (m) 
ontfteekt  op  nieuws,  p.840  (113)  nieuwe  in  Vriefland 
om  decontributien  en  andere  faken. b.  23 .  p.  147  ( 102) 
om  het  Gouvernement  van  Bergen  op  Soom, bygelegt, 
fmeult>  wordt  eindelijk  door  Graaf  Maurits  bemid- 

delt, b.  25.  p.  340  (22)  tuflehen  Willem  van  Naflau 
en  Carel  Roorda.  b.  30.  p.701  (2;)  waar  uit  ontftaan. 
ibid.  in  de  Kerke  van  Uitrecht  blijft,  p.  728  (42/ op 
nieuws,  p.  734(47)  wordt  bygelegt.  p.  743  (54)  tul- 
fchen  het  Noord-Hollandfe  Synodus  en  Comelis  Wig- 

gertfe  Predicant  tot  Hoorn,  b.  32.  p.  62...  (47...)  e'i?C ichen  Enno  en  de  Stad  Embden  worde  door  bereidde.. 

iihg* 
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llnge  der  Staten  bygelegt.  b.  36.P.  538(18)  ne,Que- 
ftie.of,  Verfchil. 

TymonBarendfe  krijgt  inftruftie  tot  lofönge  der  gevan- 
gene tegens den  Admirant.  b.  37. p. 673  (57) 

Ty  wel  Engels  Kapitein  blijft  in  den  flag  van  Vlaanderen. 
b.  37-P-6*3(4i) 

VAart  (al  te  groote)  op  Italien  verwekt  veel  op- fpraaksennadenkens-  b.  18.  p.  549(15) 

Vacantie-dagen  der  Papiften  in  het  Hof  van  Holland  af- 
gefchafc.  b.  15.  p.  181  (197) 

Vagabonden  door  Noor-Holland  lopende  in  groote  fu- 
fpitie  van  iets  quaads  te  zullen  uitvoeren,  b.  8-  p.  610 

( 1 04)  door  ordre  van  Sonoy  in  het  Noorder-Quartier 
by  de  kop  gevat,  en  hare  namen.  b.8.  p.  6z${  106)  wor- 

den fcherpelijk  ondervraagt,  ibid.  gepijnigt,  komen 
tot  bekenteniffè  en  beklappen  veele  rijke  huifluiden. 
p.  614(106)  ter  dood  gebracht,  maar  ontkennen  op 
haar  iterven  alles,  en  ontfchuldigen  de  befchuldigde 
Huifluiden.  b.  615(107) 

Vailland,  Kapitein,  weigert  op  het  commando  van  fijn 
Excellentie  in  de  Schanfe  Santbergen  te  trekken ,  en 
wordt  daarom  met  een  fcherpe  bedreiginge  gecaflèert. 
b.33.p.  117(43)  ,    p     ,       _ 

Valencijn  dringt  fich  in  om  een  byfondere  Provincete 
zijn  argefcheiden  van  Henegouw ,  waar  van  het  anders 
een  Lid  was ,  en  een  (tem  ter  vergaderinge  te  hebben, 

welk  toegeftaan  wordt,  hoewel  niet  fonder  tegen- 

fpraak.  b.  1.  p.  1(1)  heeft  de  veertiende  Stem  ter  Ge- 
neraliteit.  p.  1(1)  vrefendevan  de  exercitie  der  Reli- 

gie te  zullen  berooft ,  en  met  krijgfvolk  overlaft  te 
worden ,  weigeren  den  Heer  van  Noorcarmes  met  fijn 
volk  in  te  neemen,  en  prefenteren  een  fomme  gelds 
om  van  Garnilben  bevrijt  te  blijven,  b.  3.  p- 1 34  (94) 
door  Noircarmes  harde  belegert,  p.  141  (99)  van  de 
verbondene  Edelen  verlaten  zijnde  geeft  fich  over  met 
accoord  aan  Noircarmes,  den  14 Maart  1567.  p.  141 

(100)  ingenomen  door  den  Heer  van  Famaen  weder- 
om verlaten,  b- 6- p.  378(175)  verfekert  voor  de  Sta- 
ten Generaal  aan  de  fijde  des  Gonings.  b.  10.  p.  750 

(196) 

Valencijners  horende  het  Placcaat  dat  tegens  haar  uit- 
geven was,  ontfchuldigen  haar  Van  fommige  poin&en 

en  maken  fekere  remonftrantie  ,  welke  fy  aan  de  ver- 
bondene Edelen  feriden  ,  met  verfoek  om  defelve  aan 

de  Ridders  van  het  Gulden  Vlies  te  prefenteren.  b.  3 . 

p.  1 36  (95)  met  een  Requefl:  daar  nevens,  ibid.  door 

Noircarmes  belegert  zijnde  fchrijven  aan  de  verbonde- 
ne Edelen;  en  vermanen  haar, van haare  belofte,  en 

verfoeken  afliftentie  van  eenige  Vaandelen  krijgfvolk. 
P-  »4' (99) 

ValentijnPardieu  wordt  Luitenant  Generaal  van  het  ge- 
fchut.  b.  6.  p.  43  3  ( 3 1 7)  valt  af  van  de  Staten,  maakt  fijn 
foenmetden  Coning  en  verfekert  Grevelingen.  b.  13. 

.     p.17  (78jword  by  Placcaat  van  de  Staten  Generaal  voor 
vyand  verklaart,  p.  46  (99)  accordeert  met  Montigny. 
ibid. accordeert  met  S.Ömer.  p.  48 ( 1 00)  overvalt  Win- 
fchoten.  b.  14.  p.  137  (164)  heeft  een  aanflag  op  den 
Briel ,  wordt  mifleid  en  fijn  volk  geflagen.  ibid.  en  op 
Ooftende  maar  miflukt.    b.  20.  p.  570  (11)  belegert 
Duinkerken,  b.  18.  p.  371  (n)  vermeet  fich  ordre  te 
hebben  om  een  Religions - Vreede  te  accorderen, 
fchrijft  aan  Trefiong    b.  18.  p.  399  (3»)  fchrijft  een 

fchimpige  Brief  aan  die  van  Sluis.  p.  5(3)  wordt 'ge- 
quetft.  p.  7  (5)  heeft  een  aanflag  op  Bergen  op  Zoom, 
maar  wordt  ontdekt  door  fijn  eigen  fchrijven.  b.31. 
p.  784  (6)  trekt  op  na  Hoey  en  krijgt  het  met  accoord. 
b.  31.  p.  11(7)  wordt  gefchoten  voor  Dourlans.  p.  38 

Valery  ingenomen  door  Garel  van  Manfveld.  b.30.  p.710 
(19) 

Valkenburg»  de  Schanfe,  verlaten  door  de Engelfe.  b.  7. 
p.  504(11) 

Valkenburg  draagt  fich  treffelijk  in  het  verweeren  van 
Bergen  op  Zoom.  b.  16.  p.  289  (44) 

Varax  (Gravevan)  horende  de  aankomfte  van  fijn  Ex- 
cellentie ,  maakt  gereetfchap  om  te  vertrekken , 

wordt  aangetaft,  geflagen  blijft,  b.  34.  p.  301...* 
(7-0 Vafrabon  belegert  en  wint  het  Huis  te  Blyenbeek.  b.  16. 
P- 444(3  0  belegert  en  wint  Blijenbeek.  p.458  (41) wordt  door  Veer  en  andere  geflagen.  p. 480  (56) 
Wordt  geflagen  door  MarcelisBnx.  b.  30.  p.  697  (io) 
wordt  fchots  bejegent  van  Auguftijn  Mexia.  b.  3  r. 
p.  876(77)  komt  met  een  deel  volksin  Vrankrijk  en 
wint  het  Kafteel  van  Ancre.  b.  31.  p.  18  (13)  wordt 
geflagen  en  gevangen  door  Biron.  b;  33.  p.  235 

(56) Vafi-dag binnen  Sluis.  b.  23.  p.  7  (5) 
Veere  wordt  verpand  aan  de  Coninginne  van  Engeland, 

b.  20.  p.  646  (71)  fie  Gampveere. 
Veerfchip  van  Swol  wordt  genomen  op  de  Zuider  Zee. 

b.  26^.477(54) 

Veertigfte  penning  van  de  verkoop  van  alle  onroerende 
goederen  wordt  in  Holland  opgeftelt.  b.  36.  p.  522 
(4) 

Veldhoenders  binnen  Steenwijk  met  de  hand  gevangen, b.  16.  p.  236  (4) 

Venetianen  maken  een  verbond  met  den  Coning  van 
Spanjen  èn  veele  andere  Princen  om  Famagufta  te  ont- 
fetten  en  den  Turk  uit  Cypren  te  verdrijven,  b.  5 .  p.i  54 
(256)  jaloers  over  de  Spanjaarden  en  Paius  maken  Vre- de met  den  Turk.  b.  7.  p.  571(71) 

Venlo  neemt  aan  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht 
gemaakt,  b.  i  3-  p.  30(87)  door  Pai  ma  belegert  en  re- 

gens wil  van  het  guarnifoen  aan  hem  overgegeven.b.'i  1 . 
P-7i3(M) 

Verbaaftheid  binnen  Antwerpen  over  het  fchieten  van 
den  Prince  van   Oranjen  feer  groot.    b.  17.  p-3i2 

Verbitterheid  tegens  de  Spanjaarden  feer  groot.   b.  6. 

X7  P-433  (3i7) Verbond  der  Edelen  wordt  dooi-  den  BIoed-Raad  ver-: 
klaart  te  zijn  een  conjuratie  tegens  den  Koning,  b.  4. 
p-  186  (132)  tuflchen  Sonoy  en  de  Soldaten  binnen Medenblik.  b.  24.  p.  193  (33) 

Verdugo  antwoordt  Sonoy  op  zijn  Brief  wegens  den 
Heer  van  S.  Aldegonde  en  het  traktement  dat  hem  aan- 

gedaan wordt,  b.  7.  p.  48 1(6)  en  prefenteert  hem  dat 
hy  iemand  zoude  fenden  om  fulks  te  zien.  ibid.  wordt 
btnnen  Bruflèl  door  de  burgers  als  half  gevangen  ge- 

houden, b.  9.  p.  704(163)  fchrijft  aan  fijn  Luitenant 
Maggelle  klagende  over  die  van  Bruflel ,  maar  fijn  brief 
worde  geintercipieert  en  aan  den  Prince  van  Oranjen 
gefondendie  defelve  aan  den  Raad  van  State  doet  be- 
nandigen.  b.  9.  p.  711  (168)  wordt  Gouverneur  van 
Vriefland  in  plaats  van  Remenburg.  b.  16.  p.  276  (35) 
wint  Reide ,  krijgen  Groenrnger-land  en  de  Omlanden 
in  en  hout  feer  goede  ordre.  p.  285  (41)  flaat  der  Sta- 

ten volk  by  Noorthoorn.  p.285  (41)  belegert  Nieuwer- 
zijl en  verlaat  het  wederom,  p.  286(42)  valtin  Vrief- 
land doet  een  aanval  op  Oldenborn,  maar  word  afge- 

weefen.  b.  17.  p.  316(19)  komt  voor  Lochum,  ibid. 
flaat  Hohenlo-  p.  335.  ibid.  verlaat  Lochem.ibid.  valt  in 
Vriefland  tot  fijn  fchade.  b.  20.  p.  562  (6)  fchrijftaan 
Willem  van  Naffau  en  excufeert  fich  van  het  geene  hem 
door  Lauterbeek  was  te  laft  gelegt.  b.  23.  p.  n  (8) 
neemt  en  fterkt  den  opflag  en  Nijhouwerzijl.  b.  26. 
p.  459(42)  fchrijftaan  Parmaom  alfiftentie,  maar  de 
Brief  wordt  onderfchept.  b.  27.  p  53^17)  krijgt 
afliftentie  van  Parma  en  neemt  Ementil.  b.  28.  p-  533 
(4)  fend  Moorders  om  Graaf  Willem  van  NafTau 
om  te  brengen,  p.  534(4)  ScftrijftaandievanNimme- 
gen.  p.  578  (39)  doet  Coeverden  geweldig  fterken. 
b.  29.  p.  627(20)  maakt  gereetfchap  om  Coeverden  te 
ontfetten,  komt  omtrent  het  leger  van  fijn  Excellentie , 
wordt  van  deflêlfs  gelegentheid  verwittigt ,  fchrijft  ain 
Johan  van  Steenwijk  maar  het  briefjen  wordt  geinter- 

cipieert en  aan  fijn  Excellentie  Maurits  gebracht, 
p.  639(29)  tafthet  leger  aan  ,  krijgt  klop,  en  trekt 
te  rugge.  p.  640  (?o)  valt  in  Vriefland,  brandt  en 
plundert  verfcheidene  plaatfen.  b.  30.  p.  704  (25) 
Wint  verfcheidene  plaatfen  frormerhand  en  fommige 
met  accoord.  p.  716  ( 33)  doet  een  proef  op  de  Bour- 

tang 



tan  Pcrfonen  en  Salcen. 

tang  maat  trekt  datelijk  weder  af.  p. 717  (34)  tracht 
Willem  van  Naffau  te  Haan  maar  kan  -niet  uitrechten, 
b.jo.p.  7 i'/fjj)  blocqueert  Coeverden.  p.  718  (35) heeft  een  aanflag  op  Delfzijl  die  miflukt.  b.31.  p.  781 
( 5 )  doet  fijn  uiterfte  devoir  om  te  vernemen  na  den  toe- 
ftant  van  Coeverden.  p.  786  (8)  foektEufum  met  geld 
tot  d'overgifte  te  bewegen  en  is  Teer  bekommert  voor het  ontfet;  ibid.  hoe  fterk  voor  Coeverden;  p.  798 
(17)  doet  degelegentheid  van  het  leger  van  fijn  Excel- 

lentie befichtigen.  p.  799  (18)  beraad  fich  over  het 
opbreeken,  ibid.  breekt  op  en  verlaat  de  belegeringe; 
ibid.  foékt  eenig  volkin  Groeningen  te  brengen  maar 
wordt  ge  weigert;  ibid.  befet  V  eenbrugge  om  iets  op 
het  leger  der  Staten  te  ondernemen,  doet  het  en  krijgt 
eenige  Ruiters  gevangen;  ibid.  fend  aan  Erneftusom 
geld  en  affiftentie  maar  krijgt  weinig,  p.  800  ( 1 9J  heeft 
mits  gebrek  van  geld  geen  gebied  over  het  Krijgs-volk  ; 
p.  808  (15)  moet  tegens  dank  fien  het  verloop  van 
veele  van  ffyi  volk;  p.  835  (4$)  isvoornemens  eenin- 
tfalindeSevenwoldente  doen  maar  kan  niet  door  ge- 

brek van  geld;  p.  844(51)  doet  een  inval  in  Vriefland 
overYs;  p.  890(88)  belegert  la  Ferte  en  houdt  een 

fcherpè  fchermu'tfeling  met  Boution ;  b.  32  p.  28(11) fterft,-  ibid. 
Vereenigde  Nederlanden  in  een  gevarelijke  ftaat  in  den 

Jarei58j.b.  i8.p.  398(31)  Ge,  Nederlanden. 
Vergaderinge  van  de  verbondene  Edelen  en  Gedeputeer- 

den van  de  Gouvernante  wordt  te  Duffel  gehouden  en 
wat  aldaar  verhandelt  is.  b.  i.p.  79  (55.  56)  in  Vrank- 

rijk om  een  nieuwen  Koning  te  verkiefen  wordt  niet 
fonderfwarigheid  gehouden  in  het  DorpSurene.  b.  30. 
p.  674(4)  tot  Parijs  door  Meyne  uitgefchreven  heeft 
niet  tegenftaande  het  verbod  van  Henric  de  Vierde 
evenwel  fijn  voortgang  p.  68 5  (n)  fheimelijkejover 
al  gehouden  door  ganfeh  Nederland,  waar  in  het  volk 
geoeffent  wierdt  in  de  Godtsdienft.  b.  1.  p.  13 •  (9) 

Vergas  Prefident vanden  Bloed-Raad.  b.4.  p.  185(151) 
haalt  Philips  van  Naffau  Soone  vanden  Prince  vanO- 

ra'njen  loor  laft  van  den  Hertog  van  Alba  van  Loven. .  P-"i(iS7) 
Verkiefinge  van  een  nieuwen  Coning  in  Vrankrijk  word 

fterk  gedreven*  b.  50.  p.  680  (8)  geeft  veel  haf p'elens. 
p.  704(15) 

Verklannge  van  Philips  de  tweede  waarom  liy  den  Oor- 
log tegens  Vrankrijk  aanneemt,  b.  27  p.  516(18) 

Verklikkers  gehu'ui  t  door  den  Hertog  van  Alba  om  ieder 
een  te  befpiedenen  aan  te  brengen,  b.  5-p.  289(108) 

Verpondingen  en  alle  andere  impoilen  worden  met  een 
achtfledeelin  Holland  verhoogt,  b.  33.  p.  192(25) 

Verraad  op  Ooftende  miflukt.  b.  14'.  p.  133(61)  binnen 
Bergen  op  Soom  wordt  ontdekt ,  en  gebruikt  om  Par- 

ma  te  verfchalken  dat  een  goeden  uitfla'ch  heeft.  b.  15. 

Verraders  binnen  Géertruidenberg  ontdekt  en  gehangen. 
b.  14.  p.  191(104) 

de  Vers  belet  het  volk  van  van  den  Einde  binnen  Antwer- 
pen té  komen,  b.  11.  p-  853  (271) 

Verfchil  tuffchen  hét  Hof  van  Holland  en  de  Stad  Mid- 
delburg, b.  16.  p.  447  (33)  tuffchen  de  Steden  van  het 

Noorder  -  Quartier  over  de  Souverainiteit  wordt  hef- 

tig gedreven,  p.  481  (j-6)  tuffchen  de  Staten  van  Ui- 
trecht en  Gravé  van  Cuilenborg  over  het  onderhoudt 

der  Predicanteh.  p.  538  (8)  tutlchen  Gerard  van  War- 
meloen  CarelRóorda  Waar  uit  ontftaan.  p.  581  (41) 

tuffchen  fijn  Excellentie  Mauritsén  den  Grave  van  Ho- 
henlo,,  waar  uit  ontftaan.  p.  599(56)  tuffchen  die  van 
Gelderland  en  Bommel  over  de  reductie  van  Bommel 

aan  het  Furftendom  Gelder,  b.  29.  p.614  (9)  fïe,  Que- 
ftie,  óf,  Twift. 

Verfékeringe  van  den  Raad  van  State  maakt  een  geWel- 
dioeroep  door  BruflélenalledeProvintien.  b.9  p.712 

(169)  ;.  ■; !'    ' Verfóek  van  Móhfdragon  aan  Don  Louis  dé  Requefens 
om  teekenen  over  en  weder  te  doen.  b.  7.  p.479,480 

(5)  van  de  Gravinne  van  Meurs  orh  de  neutraliteit  van 
Berk ,  veroorfaakt  veel  óvérlegs  in  de  Staten  Generaal. 

b.i7-p'.  5V°5  il°),  '  ,  n.    , Vérfuim  in  het  opvolgen  van  goeden  raad  ftrekt  tot  ver- 
liesvan Antwerpen,  b.  zo.p.  598  (34) 

Vertrek  van  den  Prince  van  Oranjen  veroorfaakt  groote 
verbaaftheid  onderde  Gereformeerde,  b.  3.p.  166 
C»i8)  der  Spanjaarden  uit  de  Nederlanden  verwekt grooteblijdfchap.  b.  10.  p.807  (237) 

Vertrouwen  op  het  onfekcre  baart  veeltijts  naberouw, b.jo.p.  595  (,,) 

Vervolginge  tegens  de  Religie  wordt  dagelijks  groter  en 
groter,  b.i.p.  13(10)  gaatvandeltrafheidderPlac- 
caten  geweldig  voort,  p.yi  (36)  tegens  de  Gerefor- meerde  neemt  geweldig  toe.  b.  3 .  p.  1 6  3  \,  1 1 5  J 

Vervoeringc  (gemeinde)    der  gecltelijke  Ornamenten 
verwekt  groote  onruft  tot  Uitrecht,    b.  15.  p.  zij 

.  (iic0 
Verwerringe  in  de  faken  der  Staten  wordt  dagelijks  meer- der, b.  18. p.  371(51) 

Vianen  wordt  tot  een  vlek  gemaakt,  b.  3.p.  169(119) 
Victorie  der  Chriftenen  te  water  tegens  den  Turk  bevoch  ; 

ten  is feer  groot.  b.  5.  p.  354(256)  hoewel  klein, maar 
byfonderlijkalffer  groote  buit  by  is  doedt  geweldig  de 
moedt  van  de  overwinners  toeneemen.  b.6.  p.  393 
( 186)  tegens  den  Grave  van  Boffij  verwekt  een  groote 
blijdfchapinde  Noord- Hollanders,  is  oorfaakdatde 
gevangene  Burgers  van  Haarlem  in  het  leven  behouden 
worden,  p.457  (336)  der  Zeeuwen  tegens  de  Span- 

jaarden geeft  groote  couragie  aan  die  van  Holland  en ,  Zeeland,  b.  7.  p.  479(5) 

Vi&ualie  in  het  Leeger  van  fijn  Excellentie  voor  Groenin- 
gen overvloedig,  b.  31.  p.  808(15) 

Victualie  Schepen  varende  na  Antwerpen  worden  door 
het  volk  van  Parma  genomen,  b.  19.  p.  513  (52) 

Vigliu's  Swïchemius  is  in  groote  verbitteringe  des  volks, 
en  waarom,  b.  1.  p.  29  (21)  doet  ter  Bruiloft  vanA- 
lexander  Prince  van  Parma  een  vermaninge  aan  de  Rid- 

ders van  het  Gulden  Vlies  tot  voorftand  van  de  Catho- 
lijke  Religie,  en  verhaalt  veelc  dingen  vanS.  Andrir» 
Patroon  derfelver  Ordre.  p.  55  (37)  vermeerdert  de 
onftelteniffe  der  Gouvernante  wegens  de  Beeldeftor- 
mers.  p.  85  (59)  fpreekt  met  de  Gedeputeerde  van  de 
Geeft  el  ijkhéid  van  Uitrecht  aangaande  de  refolutie  des 
Conings  óp  haar  Requeft  tegens  de  Sententie  door  Duc 

d'Alba  óver  haar  uitgefpioken  en  wat  hyhaar  raadt 
te  doen.  b.6.  p.  368  (i6B)  fterft  tot  Bruflel.  b.  10. 
p.  81 1(241) 

Vilers  (Hecre  vanj  wordt  met  fijn  volk  by  Dalem  ge- 
ilagen  en  gevankelijk  na  Brufiel gefonden.  b.  4.  p.  1 34 

(166)  wordt  door  laft  van  Duc  d'Alba  onthalftden 2  Juny  1568.  p.  238  (170) 
Vil  Iers  Admiraal  van  Vrankrijk  verfoent  fich  met  den 

Coning  en  levert  hem  Norrnandien  en  Rouaen.  b.  3 1. 
p.  800(19)  komt  met  eenige  hondert  Paarden  binnen 
Amiens.  b.  3x^.39(19)  wordt  géflagen ,  gevangen 
en  door  laft  van  Conteras  fri  koelen  bloede  doorfebo- 
tén;  p.  40(30) 

Villeers  (Heere  van)  deféndeert  Nivelle  treffelijk  ,  en 
geeft  het  eindelijk  over  met  accooit.  b.  12.  p.  93  5  (14) 
ilaat  de  Malcontenten  binnen  en  buiten  Bouclmin  b.  15. 

p.  197(108)  geeft  Bouchain"  over  aan  de  Malconten- ten ,  en  doedt  door  ingeleid  Buskruit  grote  fchade  aan 

dcfelve.  p.  214  (220)  doedt  fijn  Eed  als  Stadhouder 
van  Uitrecht,  b.  19.  p.  498(34)  wordt  in  de  flag  by 
Amerongen  gequetlt  en  gevangen,  b.  20.  p.  624  (55) 
en  uit  fijne  gevangeniftè  ontflngen.  b.  23.  p.  130  690) 
raad  de  befendinge  der  Kerken  na  Engeland  aan.  b.  24. 

p.  253  (76)   vichialieért   Rhijnberk.     b.  25.  p.  382 

Villeneuf  komt  onder  de  gehoorfaamheid  van  Henric  de 
Vierde,  b.  31. p.  806  (24) 

Villeroy  accordeert  met  den  Coning  en  levert  hem  Pon- 
toifc ,  doch  fchrijft  alvorens  aan  den  Hertog  van  Mai- 

ne.  b.  31.  p!  800(19)  fchrijft  aan  Buzanval  en  waar over.  b.  34^.329(27) 

Villen;,  Kapitein,  wordt  door  de  Soldaten  binnen  Groe- 
ningen gevangen  genomen,  b.  10.  p.  751  (198) 

Vilvoorden   overgegeven  aan   Parma.    b.  19.  p- 487 

Vimi  (Capitéin)  komt  met  fijn  volk  tot  affiftentie  van  die van  Haarlem,  b.6.  p.4M  (310) 

Vincent  Baftiaanfz  helpt  de  Antwerpfe  Vloot  aantallen en  liaan.  b.^P-^sC»*)^  ^ 
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Vink  (Capitein  van  Vliffingen)  haalt  de  Soldaten  van 
den  Grave  van  der  Mark.  b.  6.  p.  370(268) 

Viques  (Heerevan)  komt  binnen  Camerijk.  b.  32.p.$"3 
(40)  verfchalktde  Spanjaarden  en  brengt  eenig  volk 
daar  binnen  5  p.  54(41)  verftérkt  de  Stad  en  gebruikt 
groote  naarftigheid  •,  ibid.  foektdenuiitinatieder  Bur- 

geren te  ftillen  maar  te  vergeefs ;  p.  5^;.  vluchtophet 
Cafteelen  trektnadeovergiiftedaaraf.  p.  56  (42) 

Viretus,  fie  Petrus  Viretus. 
Vis  vaneen  wonderlijk  fatfoen  teScheveringe  gevangen 

dooreen  Vjflcher  Jongeneelgenoemt  den  15  Novem- 
ber 1566.  b.  2.  p.  105(74) 

Vifïchers  van  de  Schermer  en  Schermerhorn  toonen  ha- 

ren yever ,  maken  door  haar  geroep  de  Spanjaarden 
voor  Alkmaar  verfchrikt,  waardoor  hetftormen  ge- 

weldig belet  wordt,  b. 6.  p. 453  (333)  vanCampvee- 
re  ingenomen  zijnde  door  de  weldaad  aan  haar  ver- 

leent door  den  Grave  van  der  Mark  wenfchentezijn 
onder  het  Gouvernement  van  den  Prince  van  Oranjen 
enontflagen  van  dat  van  den  Hertog  van  Alba.  p.  371 (269) 

Uitenbroek ,  een  jonge  Juffer,  verfoekt  om  met  den  ver- 
wefenen  Capitein  Maulde  tot  Leiden  te  trouwen,  en 
wordt  afgeflagen.  b.  23.  p.  97  (66) 

Vitelli,  fieChiapin  Vitelli. 
Uitgeleide  binnen  Uitrecht  klagen  haar  wedervaren  aan 

de  Staten  van  Holland.  b.2i.p.  732(38)  leveren  een 
en  andermaal  Requeft  over  aan  Lycefter,  maar  klop- 

pen voor  een  doofmansdeur.  p.794  (39)  verfoeken 
aan  de  Staten  van  Holland ,  om  aldaar  te  mogen  ko- 

men woonen,  en  krijgen  Apoftille  tot  haar  voordeel. 
p.736  (40)  krijgen  verlof  van  den  Grave  vanMeurs 
om  weder  in  te  mogen  komen  mits  Eed  doende,  b.25. 

t  P-3+7(*7) Uitgewekene  van  Holland  en  Zeeland  uit  kracht  van  de 
Gentfe  Vredehandelinge  inkomende  moeten  een  Eed 
doen.  b.  9.P.741  (192) 

Uitrecht  heeft  de  vijftiende  Stem  ter  Generaliteit.  b.  1. 
p.  2  ( 1 )  maakt  fwarigheid  over  het  Placcaat  tegens  de 
Uitlanders.  b.  2.  p.  69  (49)  in  vreefe  wegens  de  Beel- 
deftorrners.  p-9o(63)  bevreeft  voor  de  groote  verga- 
deringe  der  Gereformeerde  omtrent  Vianen.  b.  }.p  1 5 2 
(107)  is  doorTraftaat  tot  de  Nederlanden  gevoegt. 
b- 4. p.  178  (f26)  geweldig  benauwt  door  de  Span- 
J'aardenenhetCafteel  durft  niet  refolveren  in  de  fake 
ïaar  door  Sonoy  e  -o  Huchtenbroek  voorgeftelt  wegen? 
het  fchoppen  der  Spanjaarden,  b.  5.  p.  3  $4  (14  ̂ dap- 

per gefoolt  door  den  overlaft  der  Spanjaarden ,  krijgt 
noch  gehoor  noch  Apoftille  op  fijn  Requefteh  noch 
fchrijven  aan  den  Hertog  van  Alba  daar  over  gedaan, 
b.  5.  p.  334(241)  buiten  hope  voor  een  tijd  lang  van 
de  Spanjaarden  verloft.  b.  5-p.  334  (241)  in  groote 
benautheid  door  het  Spaans  Guarnifoen,  welk  alle 
moetwilligheid  fondereenige  ftraffebedrijft.b.6.p.357 
(259)  en  wegens  het  eifchen  van  leeninge  door  de 
Spanjaarden,  p.  358(159)  wordt  onvoorfièns  door  het 
innemen  van  den  Briel  van  de  Spanjaarden  verloft,  daar 
fy  lange  te  vooren  hoe  wel  te  vergeefs  om  gefollici- 
teert  hadden,  p.  366  (266)  ingroot  gevaar  door  de 
gemuitineerde  Spanjaarden,    b.  7.  p.  584  (79)  voegt 
iich  met  de  Staten  Generaal  aan  de  fijde  des  Conings  te- 

gens de  Spanjaarden ,  en  fendt  Gedeputeerde  om  met 
defelve  te  handelen  wegens  de  Vredehandelinge  en  het 
vertrek  der  Spanjaarden,  b.  9.  p.  720(175)  verfoekt 
hulp  tegens  het  Kafteel  Vredenbuig.  ibid.  in  feer  gro- 

te benautheid  en  vreefe  voor  de  Spanjaarden,    b.  10. 
p.  776  (2 15)  in  grote  fwarigheid,  waar  over ,  en  het 
gehandelde  daar  omtrent,    p. 796— 803  (229—235) 
volmoejelijkheiden  beroerte,  b.18. p.j8o...(uo...) 
ontfangt  fatisfadie  en  komt  onder  het  Gouvernement 
van  den  Prince  van  Oranjen.  b.  1 1.  p.  893  (300) 

Uitrechtfe  Burgers  weeren  haar  dapper  tegens  de  gemui- 
tineerde Spanjaarden,  en  dwingen  defelve  af  te  trek- 

ken, b.  7.  p.  584  (79)  fie,  Burgers  van  Uitrecht. 
Uitrechtfe  Burger  Hopluiden,  fie,  Burger  Hopluiden  van Uitrecht. 

Uitrechtfe  beroerten  tuflchen  de  Burger  Hopluiden  en 
Grave  Van  Meurs.  b.  25.  p.  343  (24) 

Vitry  verlaat  die  van  deLigue,  accordeert  met  den  Co- 

ning  en  brengt  de  Stad  Meaux  onder  deffelfs  gehoor- 
faamheid.  b.  30^.767(71)  geeft  daar  over  eenver- 
klaringe  uit  en  waarom,  p.  769  (72) 

Uitval  der  Haarlemmers  gelukt  wel.  b  6.  p.  432  (3 16) 
derLeyenaars  tegens  de  Moefichans  gelukt  wel.  b.  7. 
p.  532(42)  als  ook  die  tegens  de  Boshuifen  Schanflè. 
ibid,  op  de  Poelbrug  gelukt  niet.  p.  550  (54)  door 
die  van  Sluis  gelukt  wel.  b.  23.  p-  5  (4)  ook  de  twee- 

de, p.  6(4)  endederdé.  p.  7(5,)  en  de  vierde,  ibid. 
van  die  van  Groeningen  op  het  Leger  van  fijn  Excellen- 

tie gelukt  wel.  b.  31.  p.  807(25)  en  uit  het  Schuiten- 
diep  is  van  weinig  nadruk;  p.810  (27)  van  die  van 
Huift  gelukt  wel.  b.  33.  p.  217  (43)  als  ook  de  twee- 

de; p.  222  (46)  en  de  derde.  (47) 
Vitus  van  Camminga  wordt  door  de  Staten  na  Engeland 

gefondenom  aan  de  Coninginne  de  Souverainiteit  op 
te  dragen,  b.  22.  p.872(i4)  en  na  Leeuwaerden  om 
die  van  Vriefiand  te  bewegen  tot  het  opbrengen  van 
geldom  de  werken  voor  Groeningen  voort  te  fetten. b.  3  i.p.  830(41) 

Vlaanderen  heert  de  vierde  Stem  ter  Generaliteit.  b.  t. 

p.  2  ( 1 )  klaagt  mondeling  en  fchriftelik  aan  de  Regen- 
te  over  het  werk  der  Inquifitie.  p.  40(28,)  wordeerft 
geroepen  om  van  de  moderatie  te  fpreeken ,  na  dat 
de  andere  Staten  haare  verklaringe  hadden  gedaan,  b.2. 

E.  62  (44)  wil  aan  de  Generaliteit  niet  contribueren. 
.  13.  p.  3(68)  in  groote  nood  door  de  dierteder  Eet- waren,  b.  21. p.  693  (il) 

Vliech  (Capitein  van  Vliffingen)  haalt  de  Soldaten  van 
den  Grave  van  der  Mark.  b.  6.  p.  370  (268) 

Vliffingen  aan  den  Prince  van  Oranjen  overgeven  en  op 
wat  manieren,  b.  6- p- 369  (268J  word  verpand  aan 
de  Coninginne  van  Engeland,  b.  20.  p.  646  (ji) 

Vlifiingershooren  gaaren  de  vermaninge  van  johan  van 
Cuikom  geen  Spanjaarden  in  te  neemen ,  ja  drijven  de 
Waaien  op  Paefdagden6  April  uit  de  Stad.  b.6p.369 
(268,)  doendeWerkluiden  die  aan  het  Cafteel  arbei- 

den vertrekken,  haaien  de  materialen  daartoe  inde 
Stad ,  en  breeken  het  begonnen  werk  met  een  groote 
furie  af.  ibid.  fpotten  met  de  reede  van  Anthonis  van 
Bourgonjen  waar  door  hy  haar  tot  inkeer  foekt  te 
brengen ,  en  lacchen  hem  uit.  ibid.  komen  in  beroerte 
over  de  bouwinge  van  het  Kafteel  en  fendirge  van 

meerder  volk  door  Ducd' Alba-  ibid.  verfekert  zijnde 
dat  den  Hertog  van  Alba  niet  ruften  zoude  voor  al  eer 
hyfich  over  haar  gewroken  hadde,  ftellen  ordre  tot 
refiftentie,  verwittigen  den  Prince  van  Oranjen  en 
Graaf  Lodewijk  van  alles,  fterken  haarfo  veel  fy  mo- 

gen,  geven  eenige  redenen  by  gelchrift  uit  tot  ju- 
ftificatie  waarom  fy  de  wapenen  hadden   aangeno- 

men ,   en    welke  die   zijn.  p.  370  (2.69)   gemoe- 

digt  door   het  inkrijgen    van    veele  Soldaten,  nee- 
men  niet  alleen  voor  den  krijg  te  wederftaan ,  maar 
ook  om  den  felven  den  Hertog  van  Alba  aan  te  doen. 
ibid.   trekken   voor   Middelburg  ,   en   befetten   het 
Huis  te  Souburg,  worden  aldaar  befprongen  en  na 
mannelijke  wederftant  gedwongen  te  wijken,  p.  392 

( 186 )  maar  nemen  het  felve  wederom  in.  ibid.  -ruften 
haar  toetewaater,  neemen  de  Portugaalfe  vloot  en 
krijgen  groote  buit.  ibid.  foeken  die  van  Middelburg 
den  toevoer  van  victualie  aftefnijden.ibid.  bevechten 
de  Vloot  waar  mede  den  Hartog  de  Medicina  Cxli 

overquam ,  nemen  veele  Schepen  van  defelve  en  beko- 
men een  groote  buit.  ibid.   doen  alle  de  gevangene 

Spanjaarden  fondereenige  te  willen  rantfoeneren  op- 
hangen, p.  393  (186^  doen  een  tocht  in  Vlaanderen 

neemen  eenige  plaatfen  in,  hebben  een  aanflag  op  Sluis, 
die  niet  gelukt ,  waar  om  fy  wederom  vertrekken,  ibid. 
krijgen  een  groote  buit  ter  Zee.   b.  9.  p.  667  (in) 
neemen  verfcheidene  Engelfe  Schepen  om  dateenige 
van  haare  Oorlog-fchepen  in  Engeland  gearreftéert 
waren.  p.  6jh  (154,)  neemen  een  Schip  van  de  Spaan- fe  Vloot.  b.  15. p.  314(10) 

Vloot  (oorlogst  wordt  in  tijd  van  Vrede  indeNeder- 
lande  niet  onderhouden,  b.4.  p.  179  (116)  der  Tur- 

ken wordt  jammerlijk  geflagen.  b.  5-.  p. 3  54  (156,)  van 
Portugaal  genomen  door  de  Vlilfingers.   b.6.  p.  391 
(1K6)  der  Spanjaarden  om  die  van  Middelburg  te  ont- 
fetten  wordt  geflagen  door  de  Zeeuwen.  ̂ 7^.479(4^ tot 



vat»  Perfoncn  en  Sakcn. 

tot  Antwerpen  toegerüft  en  tot  wat  einde.  b.  7.P.49Ï 
(16)  vlucht,  wordt  door  de  Zeeuwen  nagejaagt,  aan- 
getaft  en  geflagen.  ibid.  der  Hollanders  voor  Duinker- 

ken verhindert  het  uitkomen  van  Parma  om  fich  met 

de  Spaanfe  Vloot  te  voegen,  b.  25-.  p.  313  (10)  Engelfe 
taft  de  Spaanfe  aan  en  wordt  dagelijks  fterker.  ibid.  der 

Engelfe  tegens  Spanjen  gaat t' Zee.  b.  26.  p.  434  (ij) 
dcfl'elfs  verrichtinge.  ibid....   der  Spanjaarden  wordt door  onweder  verftrooit  in  den  Jare  1596.  b.  3  3^.149 
(67)  der  Engelfe  en  Hollanders  toegerüft  tegens  de 

Spaanfe -,  b.  3  4.  p.  3  3  5  •(  3 1 )  komt  fchadeloos  in  ,•  p.  3  3  6 
(31)  wordt  andermaal  uitgeruft ;  ibid.  wat  daar  me- 

de verricht  is. 
UlrichZwingliuste  Zürich  in  Switfcrland  kant  fich  te- 

gens de  Aflaten,  b.  1.  p.  n  (9) 
Vlucht  in  de  Nederlanden,  om  het  gevangen  neemen 

van  de  Graven  van  Egmond  en  Hoorn,  groot.  b.  4. 
p. 185(131) 

Unico  Manninga  Droft  van  Embden  neemt  aan  de  Sche- 
pen van  Sonoy  te  befchermen.  b.  4.  p.  144  (1 74)  maar 

toont  naderhand  uit  vreefe  voor  Duc  d'Alba  een  quaad 
gelaat ,  en  behout  onder  feeker  pretext  de  Schepen  en 
buifen.  p.  245  (175)  weigert  de  Schepen  van  den  Prin- 
ce  vanOranjen  te  laten  voorfien  met  vidtualie  en  waar- 

om, b.  5-p.  332(240) 
Unie  waar  in  de  Hoge  Overigheid  van  Holland  aan  den 

Prince  van  Oranjen  wordt  opgedragen,  wordt  na  veele 
voorgaande  moejelijkheden gemaakt.  b.S.p.641  (118) 
tuflchen  de  Staten  en  Steden  van  Holland  en  Zeelandt 

wordtgefloten.  b.0.p.  668(138)  van  fommige  Ne- 
derlandfe  Heeren  tegens  de  Spanjaarden  en  haren  aan- 

hang wordt  ontworpen,  b.  io.p.  769(210)  enbyde 
Staten  Generaal  gearrefteert.  ibid.  inhoud  van  defelve- 
ibid.  tot  Uitrecht  wordt  by  der  hand  genomen,  b.  13. 

,  p.  20  f80)  en  gefloten,   p.  21  (81)  en  gepubliceert. 
P-*f(85)  ,     . 

Üniverfneit  tot  Leiden  opgerecht.b.  8.  p.  594  (8 j) en  de 
plechtigheden  daar  omtrent  gepleegt.  ibid.  totFrane- 
ker.  b.  20.  p.  672(91) 

Volk  (het  gemeene)  luiftert  fonder  Onderfcheid  na  al- 
le die  de  Ropmfe  dolingen  ftrafFen  en  verwierpen,  b.  r . 

p.  ia  (9)  van  Nederland  krijgt  kennifle  van  hetgeene 

de  Coning  wegens  de  Religie  en  over  de  belijders  def- 
felfs  heeft  befloten.  p.  23(16)  begint  dapper  te  mor- 

ren over  de  inftellinge  der  Biflêhoppen  fonder  confênt 
van  de  Staten  van  den  Lande.  p.  26  (19)  waar  uit  groot 

quaad  te  gemoed  gefien  wordt.  ibid.  is  gretig  na  ver- 
anderinge.  b.  2.  p. 82(58)  tot  Antwerpen  vergadert 

by  menigte,  onder  pretext  van  te  willen  weeten  waar- 
om de  Wethouders  den  toren  van  de  Grote  Kerk  had- 

den doen  voorfien.  p.  10$  (74)  heeft  groot  mishagen 
in  de  komfte  van  den  Hertog  van  Alba  met  fo  veel 
volks.  b.4.  p.  182(129) 

Volkert  Janfz  Seilemaker  Burger  van  Enkhuifen  trekt 
met  HansColterman  na  die  Stad  om  defelve  te  helpen 

verfekeren  voor  den  Prince  van  Oranjen.  b.6.  p.  371 

(z7°)  ~ 
Vollenhoven  ingenomen  voor  den  Prince  vanOranjen. 

b.6.p.38i  (r7f)andermaal  door  Sonoy. b. 16.  p.±33  (4J 
Volmachten  van  Vriefland  antwoorden  op  de  propoiïtie 

van  den  Heere  van  Billy  om  geld  te  krijgen,  p.7.  p.  580 

(76)  en  willen  geen  confent  geven  om  nieuwe  impo- 
ften  in  te  voeren,  ibid.  geven  noch  een  ander  antwoord. 

p.  582(77)  van  de  Steden  en  platte  Landen  in  Vrief- 
land zijn  ingefchii  over  de  Regeringe.  b.  18.  p.  372 

{12J  van  Oftergoe  leveren  op  de  aanhitfinge  van  die 

van  Uitrecht  Requeft  aan  den  Stadhouder  en  Raden 

van  Vriefland  ,  verfoekende  dat  de  Souverainiteit  der 

Landen  aan  de  Coninginne  van  Engeland  mochte  over- 

gedragen worden,  b.  22.  p.884  (23)  en  voegen  een 

adtedaarby.  p.88f  (24)  der  Staten  van  Vriefland  ma- 
-    ken  een  nieuwe  inftrudfcie  voor  de  Provintiale  Raden 

van  het  Hof  van  Vriefland.  b.  24.  p.  3.08  (117) 

Voorbarigheid  der  Enkhuifers  is  ooi  laak  dat  fy  de  Span- 

jaarden die  haar  meenden  te  verraffchen  niet  inhanden 
krijgen,  b.6. p.  449(5 36)    ,r  ...  , 

Voorflag  om  alle  kollelijkheid  binnen  Alkmaar  by  een
 

brengen  en  uit  te  vallen,  blijft  achter,  b.  6.  p.  451  (3  3  2) 

om  Antwerpen  te onfetten.  b.  19.  p.  5*3  (sl) 

Voorval  en  dat  geweldig  aardig  tuiTdren  een  Burgermee  - lier  en  Weduwe  tot  ter  Goude.  b.  6.  p.  17a  '27c  ) 
Vorft groot  enfrerk.  b.7.p.483(7)  vroeg  en  ft  e,  k  in den  Jare  1586.  b.  21.  p.  789  f78)  verwekt  vreefe  voor 

een  inval  der  vyanden.  b.  31.  p.  890  (88;  groot  in  den Jare  ̂ 99.  ̂ 36^.580(53) 

Vorft  des  Rijks  antwoord  aan  de  Gereformeerde  op  haar verioek  aan  hem  gedaan. b.  3.p.'n9(8+)  doei  groot* devoiren  om  de  Gereformeerde  in  den  Nederlanden 
dentitulvan  de  AugsburgfeConfeilie  te  doenaannee- 
men,  en  fendt  haar  daarom  over  het  gevoelen  van Paulus  Eberus ,  nopende  des  Heeren  Avondmaal, 
p.  120(84) 

Vrankrijk  in  verfchrikkinge  wegens  het  verlies  van  den 
flagbyS.Quintin.  b.  i.'p.  16  (11) Urbaan  van  Scharenburg  Secretaris  van  den  Coning  van 
Spanjen  op  de  Vredehandelinge  tot  Ceulen.  b.  iVpo  2 

Urbanus  de  Sevende  wordt  Paus  van  Romen.  b.28.  p.540 
(9) 

Vrede  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  eindelijk  getrofTen. 
b.  i.p.  17  (12)  en  op  wat  voorwaarden,  ibid.  Anno 
1568.  in  Meert  in  Vrankrijk  gemaakt,  b.4.  p.  231 
(163)  wordt  den  fevenden  van  deièlve  Maand  afge- 
kondigt.  ibid.  in  Auguftus  1570  afgekondigt.  b.  5. 
p.  323  (23  3  )  tuflchen  de  Coning  en  Hugenoten  wordt 
gefloten,  b.  9.  p.683  (148)  mede  met  Savojen.b.  36. 
p- 588  (60)  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  wordt  ge- 

floten, b.  35,  p.  ̂ 45  (19)  wordt  inalle  de  Steden  van 
Vrankrijk  en  Spanjen  verkondigt ;  p.  450  (24) 

Vredehandel  wordt  aangevangen,  b.7.  p.  533  (42)  en 
geftaakt.  p.  544  (51)  te  Breda  neemt  lijnen  aan- 

vang. b.8.  p.  597(88)  deflclfs  voortgang  en  einde; 
p.  598—612  (88—99)  tot  Gent  neemMijnen  aanvang. 
b.9.  p.  718(174)  wordt  getroffen;  p.  739 (10)  tul- 
fchen  Don  Jan  en  de  Staten  ioopt  vruchteloos  af.  b.  1 2. 
p. 981  (47)  tot  Ceulen  neemt  fijnen  aanvang,  b  13. 
p.  52(103)  en  voortgang,  p.  53...  (103...)  wordt  ge- 
Haakt-  p.  103  (139)  heeft  geflrekt  tot  groot  achter- 

deel van  de  Lande,  p.  114(147}  te  Borborg  tuflchen 
de  Spaanfe  en  Engelfe  wordt  aangevangen,  b.  24. 
p.  267(80)  en  afgebroken,  p.270  (88)  tuflchen  Span- 

jen en  Vrankrijk  neemt  fijn  voortgang,  b.  35.  p.443 

(18) 
Vredenburg  belegert  door  die  van  Uitrecht,  bio.  p  778 

(216)  gaat  over  aan  den  Grave  van  Bofluen  wordt  be- 
let door  Burgeren  van  Uitrecht,  p.  781  (218)  wordt 

aan  de  fijde  van  de  Stad  afgebroken,  p.  802  (233) 

Vreefeinhet  Leger  van  Duc  d'Alba  feer  groot.  b.6.p-4o2 
(293)  binnen  Amfterdam  doedteen  groot  getal  perfo- 
nen  de  vlucht  nemen.  b.  12.  922  p-  (3)  binnen  Lceu- 
waerden  feer  groot.  b.6-p.  382(278)  voor  een  inval 
óer  vyanden  verwekt  door  een  ftrenge  vorft.  b.  31. 
p.  890  f88) 

Vreugde  binnen  Leiden  over  het  ontfet  feer  groot.  b.  7. 

p.  559(61) 
Vriefen  worden  door  Taxis  in  de  vlucht  geflagen.  b.  18. 

P- .?6  ?(5) 

Vriefland  heeft  de  feftiende  Stem  ter  Generahteit  met  O- 
ver-Yflèl.  b.  x.  p-2(i)  klaagt  over  den  Inquiiiteur 
Lindanus.  p.  42(30)  en  waarom,  ibidem,  wordt  niet 

geroepen  om  van  de  moderatie  te  fp  ree  ken.  b.  2  p.  62 
(44)  js  door  Tractaat  tot  de  Nederlanden  gevoegt. 
b.4.  p.  178(126)  inbeweginge,  en  waarover,  p.  237 

(168)  moet  128000  guldens  geven  tot  de  twee  rot- 
lioenen  in  plaats  van  den  tienden  en  twirtigften  pen- 

ning, b.  5.  p.  310(223)  en  het  Hof  van  Vriefland  te- 
gens den  anderen  over  het  verkiefen  van  een  Gouver- 

neur, b.  io-  p-  811  (240)  de  meefte  fteden  van  het  fei- 
ve  neemen  aan  en  approbeeren  de  Unie  tot  Uitrecht 

gemaakt,  b.  1 3.  p.  3 1  (88)  door  Willem  van  Nafiau  \  e; - 
lekert  tegens  de  invallen  der  vyanden.    b.  30.  p.  704 

Vrybuiter  binnen  Naarden  fchiet  na  de  Soldaten  die  van 

wegens  Boflu  de  Stad  quamen  opeiflehen.  b.  6.p.  417 

Vrybuiters  verbranden  een  Oorlogs-Boot  melkte  Enk- 
huifen in  het  uitfeilen  aan  de  gront  geraakt  was ,  en 

krijgen  fommiee  van  het  volk  dat  daar  opwasgevan. 
JS  &  gen 
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gén.  b.  6.-p.  37;  (271)  korrien  tot  hulpe  van  die  van 
Enkhuifen.  p.  374U72)  binnen  Leiden  nemen  eenige 
viftualie  Schepen  der  vyanden  en  brengen  defelve  met 
geweld  binnen  Leiden,  b.  7.  p.  507-  ( 25) 

Vrye  (het  land  van)  neemt  aan  en  approbeertdéUnie 
tot  Uitrecht  gemaakt,  b.  13^.32(88) 

Vrouwe- fchenderi je  leer  groot  binnen  Mechelen.  b.  6. 
p.  409  (299) 

Vrouwe  vanBaligny  een  dappere  manninne  verwijt  naar 
man  fijne  floffigheid  in  het  opgeven  van  Camerik  en 
lteift  van  fpijt.  b.  32.  p.  56  (42) 

Vrouwen  binnen  Sluis  maken  een  Bolwerk  en  doen  ieder 

toekijker  een  mande  met  aarde  aandragen.  b.2$.p.6 
(4) 

Vrouwen-berg  binnen  Sluis  wordt  gemaakt,  b.  23.  p.  6 
(4) 

Utenrecht  ontwapent  de  Francen  binnen  Ooftende,doedt 
defelve  vertrekken  en  verfekert  fo  de  Stad.  b.  17.jj.340 
(0) 

Vy  anen  een  Fort  in  Zeeland  door  de  Spanjaarden  ingeno- 
men, b.  8p-649  (124) 

W. 

W  Aaien  worden  uit  Vliflïngen  gedreven  ;  b.  ö.p.369 
(268)  fetten  Dockum  in  den  brand  en  bedrijven 

aldaar  veel  moetwnV,p. 38  3(278  )-beroven  veele  Dor- 
pen en  (laan  veele  Boeren  dood  >  ibid.  verftroyen  de 

Geufen  by  Galedam ;  (179)  onder  Monfdragon  mui- 

tineren;  b.  9 ̂ .694(156)  vallen  inde  Ger.tlequartie- 
ren.  b.  1  *•  p  999  (60) 

Waartgeldeis  in  Holland  aangenomen;  b-22-  p.881. 
voorde  tweede  maal.  b.33.  p.  226  (50) 

Waater  om  Leiden  te  ont fetten  komt  niet  hoog  genoech. 
b-7-p- ?55(59) 

Waaterlanders  worden  door  Tambergen  te  lande  van  den 
anderen gefcheiden.  b.  6. p. 451  (331) 

Waater -fcheepen  van  Amfterdam  neemen  een  Ooftcrs- 
vaarder   op   de    Reede   voor    Hoorn.    b.  7.  p.498 
(»8) 

Water-vloed  op  Alderheiligendöedt  groote  fchade  aan 
Menfchenen  Beellen;  b.  5.  p.  329(238)  verhindert 
den  aanflag  van  Willem  van  Naiïauw  op  Groeningen; 

b.  2  \.  p.  30  (20)  in  de  Omlanden  ;  p.  143  (100)  noch- 
roaal  in  de  Omlanden;  b  25^.366(40)  doedtgroo- 
te  fchade  aan  het  Leeger  voor  Geertruidenberg;  b.  30. 

p.  697  (zo)  feer  hoog  en  groot  tot  Hoorn  ;  p.776  (78) 
doedt  groote  fchade  in  veele  Landfchappen ;  b.  32.P.14 
(9)  binnen  Romen.  b.  35.  p.  510(69) 

Wacht  en  tegen-wacht  gehouden  binnen  Uitrecht,  b.25, 
p.  344(25) 

Wachten  op  de  Dorpen  in  het  Noorder-Quartier  hoe 
waargenomen  moeten  worden,  b.  8-  p.  621  (104) 

Wachtendonk  ingenomen  door  Maurits.   b.  36.  p.  579 

Wachters  tot  Antwerpen ,  doen  het  volk  uit  de  Kerk 

vertrekken  en  (luiten  defelve ;  b.  2.  p'.  83  (58)  tot  Am- 
fterdam, willen  eenige  vremdelingen ,  meteendoode 

ter  begravenis  gaande ,  uit  de  Kerk  weeren,  waaruit 
een  groote  beroerte  ontüaat,  enfy  gedwongen  wor- 

den om  haar  geweer  te  verlaten  en  te  vlieden,   p;  103 
(7i) 

Wackené  Admiraal  der  Duinkerkers  loopt  in  Zee  met  een 
ftrenge  commilfie  j  b.37.  p.  659  (46)  tferft  in  Bifcayen. 
ibid. 

Waddel  (Schots  Kapitein)  wordt  door  de  Staten  afge- 
dankt; b.  31.  p.  782  (51)  accordeert  op  nieuws  met 

defelve,-  p. 783.  wordt  gefchoten  voor  Groeningen. 
p.  83 1(4*) 

Waddel ,  Capitein,  wordt  gefchoten  voor  Meurs.  b;  34. 

P- 347(4°) 
Walraven  van  Brederode  wordt  na  Schotland  gefonden , 

om  uit  den  naam  der  Staten  als  getuige  te  (taan  over  den 
Doop  van  den  Prince  van  Schotland ;  b.  31.  p.836  (46) 
vernieuwt  de  Tradaten  voor  defen  tuflehen  de  Provin- 

tien  en  Coning  van  Schotland  gemaakt  door  Keifer  Ca- rel.p.838(47) 

Walfche  Provintien  honden  den  handel  met  de  F.ngelfe  en 
CafimirfufpecT;,  en  dringen  geweldig  datmendeaan- 
biedinge  van  Anjou  behoorde  aan  te  nemen.b.  1 2^.97;- 

C42) 

Wallche  Provintien  zijn  meen:  deöorfaakdatde  quoten 
der  Provintien  fo  qualijk  opgebracht  wierden,  p  998 
(60) 

WaHingam  handelt  met  Adolph  van  Meetkerken  over  de 
verkielinge  van  Mathias  voor  Gouverneur  Generaal, 

b.  11^.899(304)  wordt  door  de  Coninginne  van  En- 
geland aan  de  Staten  gefonden  om  den  handel  met  An- 

jou te  beletten ,  en  antwoord  op  de  redenen  der  felver 
ten  dien  einde  by  gebracht,  b.  1 1.  p.  975  (60)  uitfijn 
gevoelen  hoe  veel  Engeland  aan  de  behoudenifle  der 
Nederlanden  gelegen  was.  b.  12.  p.888  (18)  komt  in 
conferentie  met  de  Gedeputeerde  der  Nederlandfe 
Kerken  en  wat  hy  met  defelve  verhandelt,  b.  i^.p.  25  9 

(80)  fprekenmet  Wallingam.  p.  163(8'})  enmetLy- 
celler.  p.  264  (84)  belooft  den  Gedeputeerden  der 
Kerken  korte  expeditie  en  levert  haar  over  de  ant- 
woorde  der  Coninginne.  (84)  bewijft  aan  defelve 
groote  vi  indfehap,  toont  fijn  mishagen  over  de  twi- 
iten  die  in  de  Provintien  gevoed  wierden ,  en  raad  haar 
dat  ly  gedurig  de  eenigheid  fouden  recommanderen, 
p.  264.  fchrijft  aan  den  Grave  van  Meurs  over  de  fa- 

ken van  Kleerhagen  en  Deventer,  b.  15.  p.  354(32) fterft.  b.  17.  p.  5  30  (27) 

Walter  van  Doorn  verrafcht  Haflelt  voor  de  Staten,  b.  ï  7. 
P-3M(ji) 

Walter  Sethon  wort  tot  Denremondé  gevangen ,  bekent 
fijn  voornemen ,  befchuldigt  Imbife  en  Jork,  wordt 
gehangen  en  gevierendcelt.  b.  18^-420(46) 

Walvis  geltrant  beooften  het  SluHe  Gat.    b.  3L  p.  784 
(6) 

Wapenfchouwinge  gedaan  in  het  Leger  voor  Steenwijk» 
b.  29.  p.  630  (22) 

Warmelo  excufeei  t  eeniger  maten  de  moetwil  der  Sta- 
tife  Ruiteren  in  het  Sticht  van  Paderborn.  b.  30.  p.7 1 9 

(3<0 

Warnaer  Heeré  Van  Gy mnik  CommifTaris  des  Keifers  op 
de  Vredelïandelinge  tot  Ceulen.  b.  13.  p.  52(103) 

WamerusHelmichius  wordt  wegens  het  merendeel  der 
Kerken  gecommitteert  om  na  Engeland  te  reifen  en 
aan  de  Coninginne  te  verfoeken  datTin  de  Vredelïande- 

linge voor  de  Godfdienfl:  en  vrye  oeffeninge  derfelver 
möchtegelbrgt  worden,  komt  in  Zeeland  en  wat  hy 
daar  verricht,  b.  24^5.25-2(75)  komt  in  Engeland  en 
fijne  handelinge  aldaar. p.  254  ( 76)  wordt  beroepen  tot 
Profeflör  Theologie  in  de  Univeriïteit  tot  Leiden , 

't  geen  hy  afflaat.  b.  29.  p.  622  ( 1 6 ) 
Weda  (Capitein)  vromelijk  vechtende  tegens  de  Ren- 

nenburgfe,  blijft,  b.  1 5 .  p.  2 1 5  ( 2  2  r ) 
Weddens  Cmaandelijke)  aan  den  Hertog  van  Alba  en  fij- 

ne Officieren  toegeleit.  b.  4.  p.  181  (128) 
Wederverfoeninge  met  Anjou  van  fommige  fterk  gedre- 

ven, van  andere  tegengefproken.  b.  18.  p.  391  (27) 
Weel  ingenomen  door  Graat  Willem  Lodewijk  van  Naf- fau.  b.  14.  p.  177(193) 

Weert  (het  Huis  te)  op  genade  en  ongenade  overgege- 
ven aan  Francois  Veer.  b.32.  p.47  (35)  en  p.  131 

(105) 

Weert  (de  Stad)  verrafcht  en  ingenomen  door  het  Guar- 
nifoenvanNimmegen.  p.  132  (105-) 

Weg  van  Juttitie  wordt  voor  de  uitgefeide  uit  Uitrecht gefloten,  b.  21.  p.  735  (40) 

Weltz,  een  verader,  wordt  aan  Lycefter  overgelevert , 
die   hem  vry   ftelt  en  advanceert.     b.  ir.  p.  749 
($0 

Wereltein  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  dat  de  Gedeputeer- 
de van  de  Duitfe  Vorften  af  zouden  komen  om  van 

Vrede  té  handelen,  b.  33.  p.  1 7  3  (9) 

Werken  voor  Groeningen  gaan  feer  flap  voort  door  ge- 
brek van  geld.  b.  31.  p.  830  (41) 

Werle  ingenomen  door  Schenk  enCloet.   b.  u.  p.  6^9 
('0 

Werp  (Heere  van)  krijgt  Yperèn  met  accoord.  b.  18. p.424(49) 

Wefel  refo!  veert  om  de  inquartieringe  van  den  Admirant 
afte  kopen  en  doedt  het,  b.  j.j.  p.  49»  (54) 

Wefen- 



Wefenbeek  Penfiönarls  van  Antwerpen  wordt  aan  de 
Gouvernante  gefonden  en  waar  over.  b.  2.  p.  70  (49) wordt  gelaft  te  Hoof  te  trekken,  die  fulks  doedt  on- 

der conditie,  p.  74  (52)  en  doedt  fijn  voorftel  aan 
de  Gouvernante,  ibid.  doedt  groote  inftantie  by 
de  Predicanten  der  Gereformeerde  ,  dat  fy  doch het  volk  wilden  vermanen  om  fich  van  de  Beelde- 

ftormerije en  verdere  moetwilligheden  te  onthou- 
den, p.  86  (61)  doedt  fijn  beft  by  de  Gereformeer- 

de Predicanten  om  het  Prediken  in  de  Vrouwe 
en  S.Joris  Kerke  te  beletten,  p.  87.  fchiijft  aan  de 
Predicanten  der  Gereformeerde,  dat  de  Magiftraat 
niet  geraden  vondt  dat  fy  in  de  Kerke  van  S,  Tacob 
en  S.  Michiel  zouden  prediken,  p.  88  (62)  heeft  gro- 

te correfpondentie  met  denPrincevanOranjen.  b.  5 
P- 310(223) 

Weftergoe  is  een  Lid  van  de  Staten  van  Vrieftand.  b.5. 
p.  266(191) 

Wefterlo  verovert  door  Manfvelt.  b.  18.  p. 3 67(8)  we- 
der ingenomen  door  het  Guarnifoen  van  Breda.  b.28. 

p.  756(21; 
Weft- Vlaanderen  door  de  vervolginge  ontbloot  van 

handwerks  volk  en  rijkdom,  b.  i.p.  14(10) 
Weft-Vriefen  onder  malkanderen  gedeelt  in  Geufen  en 

Cardinaliften ;  hebben  meer  vervolginge  geleden  om 
de  Religie  dan  de  andere  Vriefen.  b.  4.  p.  2*7 
(168) 

Weft-Vriefland  door  de  Graven  van  Holland  geconque- 
fteertenaan  Holland  gebracht.  b.26.p.482  (57)  mach 
daarom  geen  Provintie  apart  zijn.  ibid. 

Weftzanen  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  7.  p  487 
08; 

Wet  door  den  Heer  van  S.  Aldegonde  uit  name  van  den 
Prince  van  Oranjen  verfet  tot  Haarlem,  b.  6.  p.  422 
(309)  en  tot  Uitrecht  door  den  Grave  van  Meurs. 

,.  0.25.^346(26) 

"Wethouders  van  Antwerpen  fenden  aan  de  Gouvernan- 
te en  waar  over.  b.  1 .  p.  3  5  (  25 }  vergaderen  den  bre- 

den  Raad  over  het  prediken  der  Gereformeerde  en 
doen  een  voorftel  aan  delelve.  b.  2-  p.  69  (49)  ver- 
foeken  andermaal  aan  de  Gouvernante  datfedoch bin- 

nen Antwerpen  geliefde  te  komen.  p.  71  (70)  houden 
fcherpe  toeficht  omtrent  het  prediken  der  Gerefor- 
rneerde ,  en  ftellen  ordre  in  haar  Stad ,  en  gebieden  alle 
Soldaten  enz.  te  vertrekken,  ibid,  zijn  fulpe<ft.  p.  73 
(51)  fenden  te  Hoof  aan  de  Gouvernante  en  waar  over. 
{52)  maken  fwarigheidomten  Hooftereifen,  en  die 
daai  toe  gekoren  worden  ontfchuldigen  haar.  p.  74. 
ftellen  ordre  tot  verfekeringeenbewaringe  vanhaare 
Stad.  (53)  niet  tegenftaande  het  aanfchrijven  van  het 
Geefteiijke  Hof  van  Camerik,  laten  echter  den  Pa- 

rochiaan op  het  Kil  prediken,  p.81  (57)  zijn  vol  vree- 
Ie  en  nalatich.  p.  83(58)  fluitende  Kerke  en  fenden 
omdeSchutterije.  (59)  fenden  te  Hoof  en  vertonen 
aldaar  het  breken  der  Beelden  en  de  berovingc  van  ha- 

re Kerke.  p.  84  (59)  verwittigt  zijnde  dat  de  Gere- 
formeerde binnen  de  Stad  wilden  prediken ,  doen  haar 

uiterfte  beft  om  fulks  te  beletten. p.85  (60)  doen  groot 
devoir  cm  den  Prince  van  Oranjen  wederom  in  haare 
Stad  te  doen  komen.  p.  86  (60)  gebieden  op  ftraffe 
van  de  galge  alle  de  goederen  in  de  Beeldeftormerije 
gerooft  wederom  te  brengen.  (61)  vinden,  mits  het 
prediken  in  de  Stad ,  niet  goed  dat  het  volk  buiten  op 
het  Kil  ter  Predicatie  zal  gaan,  enbefluiten  diePre- 
dicant  te  doen  prediken  in  de  S.  Joris  Kerke,-  ibid. 
krijgen  advertentie  dat  eenigequaadwilligen  den  To- 

ren van  de  groote  Kerk  willen  innemen  om  het  Stad- 
huis te befchadigen ,  waarin  fy  voorfien.  p.  105  (74) 

fenden  het  Requeft  der  Gereformeerde  aan  de  Gouver- 
nante om  aan  fijn  Majefteit  geprefenteert  te  worden , 

ibnder  echter  het  fel  ve  te  recommanderen.  b.3.p.t24 

(87;  nemen  qualijk  dat  de  Gereformeerde  Antonio 
Corano  Spanjaart ,  tegens  haar  expres  verbod  doen 

prediken,  p.  125  (88)  foeken  middel  om  de  Predi- 
catie te  doen  cefleren  ,  en  wenden  daar  toe  alle  devoi-  > 

ren  aan.  p.  153  (108)  ftellen  aan  de  Gereformeerde 
en  Luthei  fe  voor  de  Articulen  door  de  Gouvernante 

aan  haar  gefonden  om  de  Predicatie  te  doen  cefieren, 
en  doen  daar  over  een  remonftrantie.ibid.  doen  pu- 

van  Perfdnen  en  Saken. 

bliceren  dat  alle  ▼remdelinge'n ,  enz.  zullen  vertrek" 

b£2  ,,jFftAaflè-  P-  ,56  ('°9)  '^en  aan  by  5e„ 1  r  nee  van  Oranjen  en  Grave  van  Hoogftrarcn  om  de Soldaten  teOutferweel  teflnan;  die  het  fel  ve  weine- 

hSrtt^ïS****  VCe!e  °«*™«*  binnen 
laar  Stad,  door  de  vervolginge  quamen  vluchten, 
leveren  een  Re(]W(i  over  aan  de  Gouvernante  óp 
den  22  Maart  i567  p.  1 63  ( 1 1 5 )  en  doen  daar  over , na  ontfangene  antwoorde  een  nader  vertöninge. 
P-  165  (116)  ftellen  aan  de  Gereformeerde  1  oor ,  dat Het  tot  confervatie  der  Stad  nodig  was  datdePredi- 
catien  opgefchort  wierden ,  en  de  Predicanten,  mits 
haar  behoorlijke  pafpoort  gevende,  vertrokken,  p.  1 66 
K117)  <oeken  die  van  den  breden  Raad  te  bewegen, 
om  Guarnifoen  in  te  neemen,  die  fulks  toeftaan'f- dereenige  conditie  of  befprek,  waarvan  fy  d-  Gou- 

vernante verwittigen,  p.  167(118)  iiende  het  verloop 
van  lo  veel  menfehen ,  en  verflapping-  der  rr^otie, doen,  om  daar  in  te  voorfien  fckere  Remonftrantie 
aan  de  Gouvernante,  p.  174(122)  follicitcren  byden 
Hertog  van  Alba  voor  eenigegevargenen,  mar.r krij- 

gen een  ftraffe  antwoord,  b.  4.  p.  £11  (150)  verto- 
nenaan den  Hertog  van  Alba  in  een  lang  gefchrift  haar 

oufchuld  van  de  troublen,  en  fenden  een  'remonftran- tie over  aan  den  Koning,  ibid.  doen  in  denbreeden 
Raad  voorhouden  de  propohtie  van  den  Groot  Com- 

mandeur om  twee  milioenen  gelds  te  hebben,  b.  7. 
P-575(72)  protefteren  tegens  de  proceduren  vanden Provooft  Comargo.  p.  588  (8 1 J  antwoorden  den  Prin- 

ce van  Oranjen  op  fijne  klachten ,  beramen  eenige 
poinden  tot  (lillinge  der  beroerte ,  doen  delelve  publi- 

ceren als  ook  de  Religions  Vreede.  b.  1 3.  p.  68  ( 115) 
fenden  Gedeputeerden  na  Mectielen  om  de  conferen- 

tie der  vyanden  met  die  Stad  te  beletten;  maar  te  ver- 
geefs, p.  76  ( 12 1)  neemen  Anjou  aan.  b.  17.  p  299 

(5)  doenhemEed.  ^203(7)  geven  een  verklaringe 
uit  tot  hare  defenfie  aangaande  den  aanflag  van  Anjou. 
p.  346  (40)  verfoeken  het  advijs  van  den  Prince  van  O- 
ranjenopde  fwarigheden  aldaar  voorgevallen  met  An- 

jou. p.349  (42)  geven  een  Placcaat uit  dat  niemand  in 
prejuditie  van  de  Overigheid  zal  fpreeken ;  en  redenen 
vandeafpalinge  op  het  plein  van  Antwerpen,  b.  18. 
P-  3^7  (9)  antwoorden  op  het  fchrijven  van  die  van 
Bruflel  wegens  haren  handel,  p.  414(42)  foeken  haar 
den  handel  met  Parma  af  te  raden.  p.  416  (43)  blij- 

ven by  hare  refolutie  om  de  Blaauwgaren- Dijk  door 
tefteken;  b.  19^.467(13)  ftellen  een  fekere  prijs  op 
het  Koren.  p.  500  (36)  doen  een  verbodt  dat  nie- 
mant  mach  fpreken  van  accoort  met  Parma  op  lijf- 
ftraffe :  en  dat  geen  Burgeren  fonder  confent  uit  de 
Stad  mogen  trekken,  p.  502(37)  antwoorden  beleef- 

delijk op  den  Brief  door  Parma  aan  haar  gefchreven. P-  503  (37) 

Wethouders  der  Hooft-Steden  van  Braband  ftellen  hun- 
ne redenen  en  doleantien  over  de  invoeringe  derln- 

quitïtie  in  gefchriften  leveren  die  over  in  den  Raad  van Braband.  b.  1.  p.  36  (26) 

Wethouders  van  Amfterdam  geven  een  Placcaat  uit  te- 
gens de  Predicanten.  b.  2.p.  77  (54)  vrefen  dat  men 

ook  in  haar  Stad  zal  komen  prediken  ,  verfoeken  om 
fulks  te  weeren  den  raadenbyftandtder  Schutterijen; 
ibid.  veradverteren  de  Kerken  enCIoofters  wegens  de 
Beeldeftormerije,  en  raden  der  fel  ver  Dienaars,  om 
de  befte  Kerkelijke  Goederen  en  Kleinodiën  te  nee- 

men, en  elders  anders  te  bergen,  p.  91  (64)  maken 
by  advijs  van  de  Schutterije  een  provifioneel  accoord 
met  den  Gereformeerden,  p.  101  (71)  durven  het  be- 

vel der  Gouvernante  van  het  weder  openen  der  Ker- 
ken niet  na  komen,  om  de  toevallen  die  dageliks  in 

haare  Stad  voorvielen,  p.  103(73,)  ftaan  om  verdere 
beroerten  voor  te  komen  aan  de  Gereformeerde  eeni- 

ge Articulen  toe  ;  ibid.  zijn  niet  geruft  in  de  komfte 
van  den  Heer  van  Breederode  en  het  volk  dat  dagelijks 

by  hem  quam  ,  en  veradverteren  alle3  aan  deGouver- 
nante.b. 3. p.  160(112)  vinden  fwarigheid  in  de  Brie- 

ven aan  haar  door  de  Gouvernante  gefonden,  om  den 
Heer  van  Brederode  te  doen  vertrekken,  en  waarom, 

p.  161(113)  gaan  by  de  Heer  van  Brederode  en  verfoe- 
ken dat  hy  geliefde  te  vertrek  ken,  welk  hy  weiger t.ibkf. li 

in 
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in  grote  vreefèvoor  den  Heer  van  Bredero  en  fijn  ge-  ( 
felfchap,  alsook  voor  de  Gereformeerde,  p.  162.  zijn 
feer  verlegen  over  het  Requeft  der  Gereformeerde 
waar  by  fy  verfoeken  dat  de  Heer  van  Brederode 
mocht  gefteït  worden  tot  Overfte  over  de  Soldaten 
binnen  Amfterdam-  (114)  en  leveren  daar  op  aan  de 
Gereformeerde  eenige  Articulen  over.  ibid.  foekende 
Predicatie  te  doen  cefleren.  p.  167  (118)  en  houden 
fulks  aan  de  Gereformeerde  voor.  ibid.  maken  grote 

fwarigheid  in  de  publicatie  van  het  Placcaat  des  Her- 
togen van  Alba  aangaande  de  weder-ophef  van  den 

tiendenen  twintigften  penning,  laten  echter  de  publi- 
catie voortgaan  ,  maar  met  overleveringe  van  hare 

grieven  op  het  felve.  b.  j.p.  345  (150)  worden,  over 
de  fwarigheden  by  haar  gemaakt  op  den  weder-ophef 
van  den  tienden  en  twintigften  penning,  door  den  Her- 

tog van  Alba  geroepen  voor  het  Hof  van  Holland  ,  en 
gecondemneei  t  in  een  fomme  van  Z5000  guldens ,  ver- 

foeken te  appelleren  aan  den  Raad  van  Mechelen,  dan 
den  Raad  van  Mechelen  durft  fulks  niet  toeftaan.  p.  346 
(150)  klagen  aan  den  Raad  van  State  over  die  van 
Holland  en  Zeeland,  b.  10.  p.  755(100)  fenden  Ge- 

deputeerde met  Articulen  van  fatisfa&ie  aandenPrin- 
ce  van  Oranje,  handelen  niet  oprecht,  en  protefteren 
tegens  de  Staten  van  Holland  en  Prince  van  Oranjen. 

p.  759(^03)  feer  hertnekkig  om  onder  het  Gouverne- 
ment van  den  Prince  van  Oranje  te  komen ,  fenden 

echter  uit  vreefe  vooroproer  aan  den  Prince.  p. 810 
(140)  fenden  aan  den  Prince  van  Oranjen  om  van  hem 
iatisfa&ie  te  ontfangen  ,  en  verfoeken  dat  ondertuf- 
fchen  alle  hoftiliteit  tegens  haar  mocht  ophouden, 
b.  n.p.  896(301)  (enden  andermaal  aan  den  Prince 
van  Oranjen  om  alle  hoftiliteiten  tegens  haar  te  doen 
ophouden.  (503)  Ichrijven  aan  Sonoy  uit  wiens  lafthy 
haare  Stad  belegert  hadde.  b.  11.  p.  911  f  3)  fchrijven 
andermaal,  p.  911.  worden  ter  Stad  uitgefet  en  andere 
ïn  hare  plaats  verkoren,  p  953  (26)  {taan  af  de  fatis- 
fa&ie  aan  haar  gegeven  en  maken  een  nieuw  accoort 
jnet  de  Staten  van  Holland,  b.  16.  p.  190  (45 )  verad- 
vei  teren  Sonoy  van  den  aanflagder  vyanden  op  de  Ste- 

den van  het  Noorder-Quartier.  b.  18^.401(34)  ne- 
men qualijk  de  voorftellinge  van  de  Burger  Hopluiden 

van  Uitrecht  gedaan  in  de  Staten  en  fchrijven  daar  over 
aan  de  Magiftraat.  b.  zo.p.  653(7?)  en  aan  de  Staten 
Generaal,  p  654(77)  maken  een  verantwoordinge  te- 

gens de  befchuldinge  van  de  Burger  Hopluiden  tot 
Uitrecht,  p.  657  (80)  vinden  niet  goed  het  lichten  van 
geld  voor  Lycefter  fonder  kenniflê  van  de  Staten  van 
Holland,  b.  21.  p.  723  (31) 

"Wethouders  van  Uitrecht  maken  fwarigheid  om  aan  die 
van  de  Gereformeerde  Religie  te  antwoorden  op  haar 
verfoek.  b.  1^.90(63)  antwoorden  de  Gereformeer- 

de op  haar  verfoek  om  twee  Kerken  te  hebben,-  fen- 
den haare  Stads  Dienaars  na  de  Kerke  van  S.  Geertruid 

uit  welke  de  Beelden  geworpen  wierden ,  maar  te  ver- 
geefs, ibid.  communiceren  het  verfoek  van  de  Gerefor- 

meerde met  Willem  van  Diemenen  den  Capitein  van 

het  Kafteel  Vredenburg.  ibid.  beleggen  een  vergade- 
linge  van  de  Edelen  en  rijkfte  Burgeren ,  alwaar  beflo- 
ten  wordt ,  dat  men  voor  al  middelen  zoude  foeken  uit 
te  vinden  om  de  Gereformeerde  van  haar  voornemen 
te  doen  afftaan ;  en  verfoeken  aan  de  Gereformeerde 

acht  dagen  uitftel  welk  geaccordeert  wordt  onder  con- 
ditie, p.  91.  accorderen  voor  de  tweede  maal  met  die 

van  de  Gereformeerde  Religie.  (64)  zijn  verlegen  met 
het  verfoek  der  Gereformeerde  om  een  Kerk  ;  en  ma- 

ken ,  voor  quader  beducht  zijnde  ,    met  defelve  een 
provifioneel  accoord.  p.  100  (71)  vertonen  aan  den 
Prince  van  Oranjen  de  fwarigheden  in  die  tijden  in  ha- 

re Stad  wegens  de  Religie  gerefen  en  verfoeken  afll- 
ftentie  van  volk.  p.  105  (74)  antwoorden  op  de  19  Ar- 

ticulen haar  door  laft  vanden  Hertog  van  Alba  over- 
gelevert.  b.  4.  p.  216  ( 1 5  3 )  antwoorden  en  dupliceren 
op  den  eifch  door  den  Procureur  Generaal  tegens  haar 
aan  den  Bloed-Raad  overgegeven,  b  5-.  p  299(215) 
vrefcnde  dat  de  Stad  wederom  met  Spanjaarden  zou- 

de befet  worden ,  leveren  een  Requeft  over  aan  den 
Coning.  p.  340(146)  toonen  haargehoorfaam  in  het 
innemen  van  Spaans  Guarnifoen ,  en  ancwoorden  op 
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den  Brief  van  den  Hertog  van  Alba  daar  over  aan  haai' 
gefchreven.  p.  348  (252)  fchrijven  andermaal  aan  den 
Hertog  van  Alba  aangaande  den  onbehooi  lijken  eifch 
der  Spanjaarden  binnen  haar  Stad.  p.  349(253)  krij- 

gen daar  op  geen  antwoord ,  waarover  fyrefolveren 
nochmaal  Requeft  aan  den  Coning  te  prefenterén. 
p.  350(253)  in  grote  verlegentheid  zijnde  wegenshet 
eifchen  der  leeninge  door  de  Spanjaardenen  bevreeft 
voor  erger  geven  fulks  aan  den  Hertog  van  Alba  te 
kennen ,  verlbekende   verlichtinge   van   het   Spaans 

Guarnifoen   p. 358(259)  zijn  niet  getint  hare  Privile- 
giën aan  Duc  d'Alba  over  te  fenden  ,  foeken  verfcl  ei- 

dene  uitvluchten  en  verfchoningen  en  fchrijven  haare 

redenen  van  weigeringe  over  aan  den  Hertog  van  Al- 
ba. ibid.  maar  voor  erger  beducht  zij;  de  leveren  de- 

felve over.  p.  359(i6o)antwoorden  den  Prefident  van 
het  Hof  aangaande  het  overleveren  van  hare  Origine- 

le Privilegiën,  ibid    en  protefteren  voor  het  wegnemen 

der  fel  ver.  p.  360(261)  klagen  aan  den  Groot  Com- 
mandeur over  de  gemuitineerde Spanjaarden,  verfoe- 

ken ftraffe,  maar  krijgen  geen  gehoor,  b- 7.p  584(79) 
willen  het  verfoek  der  Staten  niet  toeftaan  in  fuik  een 

form  als  het  gedaan  was  om  Boflu  te  mogen  hebben 
tot  een  Stadhouder ,  maar  zijn  genegen  om  fatisfa&ie 
vanden  Prince  van  Oranjen  te  verfoeken.  b.  10  p.  783 
(110)  leveren  het  Requeft  der  Hopluiden  en  Burgeren 
waar  by  fy  verfoeken  dat  de  Stad  en  Landen  van  Ui- 

trechtvan alle  Soldaten  ontledigt  worden  over  aan  de 
Staten  Generaal ,  en  doen  noch  een  Requeft  daar  by 
waar  in  fy  het  verfoek  der  Burgeren  recommanderen» 

p  803  (234)  verfoeken  den  Prince  van  Oranjen  om 
hare  Stad  te  komen  befoeken.  p.  831  (155)  doen  het 
Slot  van  Abcoude  verfekeren.  b  n.  p.  951(25)  han- 

delen met  de  Geeftelijke  om  de  Gereformeerde  in  de 
S.Jacobs  Kerke  te  doen  prediken,  p.  991  (54)  doen, 
om  alle  onruften  voor  te  komen  de  fwarigheden  die  in 
de  Ceulfe  Vrede  Articulen  ftaken,  opentlijk  afkondi- 

gen, b.  13.P.  120(151)  nemen  Huibert  Duifhuis  op 
fekerc  conditien  aan  tot  Predicant  inde  S-  Jacobs  Ker- 

ke- b.  14.  p.i  66  (185)  foeken  de  Gerefoirneeide  tot 
ftilte  te  brengen ,  en  geven  apoftille  op  der  fel  ver  over- 

geleverde poinden.  p.  171  (190)  leveren  de  remon- 
ftrantie  der  Burger  Hopluiden  over  aan  de  Staten  van 
Uitrecht  met  verfoek  dat  fy  defelve  geliefden  te  beant- 

woorden, b.  18.  p.  379  (18)  antwooiden  op  de  re- 
monftrantienvande  oproerige Gemeente,  p.  381  (19) 

worden  gedwongen  om  te  publiceren  dat  alle  impo- 
ften afzijn,  p.  382(19)  fchrijven  aan  den  Prince  van 
Oranjen  en  verfoeken  dat  hy  ordre  geliefde  te  ftellen. 

(20)  antwoorden  aan  de  Commiflarifen  van  denPrin- 
ce  van  Oranjen  op  het  geene  haar  door  defelve  voor- 

gehouden wierdt-  p.  390(25)  conformeren  haar  met 
de  Burger  Hopluiden  om  deSouverainiteitder  Landen 
van  Uitrecht  volkomen  aan  de  Coninginne  van  Enge- 

land over  te  geven,  b.  21.  p.  72.3  (32)  fchrijven  aande 
Coninginne  van  Engeland  en  waar  over.  p.  724  (33) 

doen  aan  Nort  vragen  watmen  met  Paulus  Buis  Jou- 
de ter  hand  flaan  1  en  krijgen  tot  antwoord  van  hem 

uit  laft  van  Lycefter  ftriktelijk  te  bewaren,  waar  van 

fy  een  a£te  regiftreren  in  haar  Regifter-Boek    p.  7 16 
(34)  cafleren  door  een refolutie  den  eerften  ftaat  in  de 
vergaderinge  der  Staten,  en  revoceren  hare  Gedepu- 

teerde in  de  Staten  Generaal,  p.  775  (68)  licentieren 
hare  Predicanten  en  breken  het  Segel  van  de  Kerken- 
Raad,  p.  840(1 1 3)  geven  een  Placcaat  uit  tegens  de 
conventiculen  p.  842(114)  protefteren  tegens  de  be- 
fchrijvinge  der  Staten,  vei  foeken  openinge  vandege- 
nomene  refolutie,  laten  de  deur  van  de  Secretarijeder 
Staten  opfmijfen  ,  en  ontfchuldigenhaar  daar  over  by 
den  Raad  van  State.  b.  21  p  859(5)  verbieden  aan  de 
Staten  in  de  Stad  woonende,om  op  de  vergaderinge  der 
Stat<  n  buiten  de  Stad  te  verfchijnen.  b.  21.  p  860  (6) 
fenden  Rattaller  daar  over  na  Engeland  ,  en  geven  hem 
een  inftiuctie.  p.860  (6)  doen  een  prefentatie  aan  de 
Canorniken  om  by  provifie  als  Staten  te  befoigneren. 

p.  86  3  ( 8 )  weigeren  de  provifionele  ordonnantie  na  te 
komen,  en  antwoorden  op  deredenen  van  den  Grave 
van  Nieuwenaar  by  gefchrifte.  p.  86  3  (8)  brengen  daar 
toe  veele  redenen  by  uit  de  Goddelijke,  p.  864(9)  en 

Poli- 



van  Perfoncn  en  Sakcn, 

f  Potitijke  rechten,  p.  866(10)  fchrijven  in  het  breede 
^   aan  den  Raad  van  Staten  haare  befwaarniflen  over  de 

moejelijkheden  aldaar  gerefen  wegens  het  carTeren  van 
het  eerfte  Lid  der  Staten,  p.  867  ( 1 1 )  concipiëren  eenige 
Articulen  waar  op  fy  te  vreden  zijn  om  met  de  Geelte- 
lijke  en  Ridderfchap  tebefoingeren.  p.87o(i3)  hou- 

den correfpondentie  met  andere  Provintien  en  fchrij- 
ven aan  delèlve  om  de  Souverainiteit  volkomen  aan  de 

Koninginne  van  Engeland  over  tedragen.  p.  884(23) 
verfoeken  aan  de  Magifbaat  van  Woerden  om  Buis 
van  daar  wederom  na  Uitrecht  te  mogen  voeren  ,  welk 
haar  afgeflagen  Wordt.  p.  890  (17)  fchrijven  een  en 
andermaal  aan  de  Staten  Generaal  over  het  ontvluch- 

ten van  Buis.  ibid.  brengen  een  befchrijvinge  vaneeni- 
ge Provintien  te  weege  in  hareftad.  p.  907  (38)  ne- 

men feerqualijkhet  antwoord  der  Staten  Generaal  op 
den  Brief  gefchreven  aan  die  van  Holland  en  Zeeland, 
doen  daar  over  een  miilive  drukken  en  fei  den  aan  de 

Magiltraten  en  Vroedfchappen  der  Steden  van  Hol- 
land en  Zeeland,  p.  908  (39)  doen  den  Brief  door  de 

Koninginne  vari  Engeland  aan  haar  gefch reven  van 
het  Stadhuis  aflefen.   p.  95 )  (73)  verwittigen  Lyce- 
fter  van  de  verradei  ije  van  den  Abt  van  Ooftbroek. 
b.13    p.  13  (16)   {tellen  een  premie  op  die  geenedie 
uitftrojers  zijn  van  den  Vredehandel  tuflehen  Engeland 
ep  Spanjen.  p.  34(23)  fenden  Gedeputeerden  aan  de 
Staten  van  Holland  met  fekere  miilive,  die  fy  ook  in 
druk  uitgeven ,  welk  niet  wel  genomen  wordt.  p.  71 
(48)  willen  de  oude  Munfterfe  Kerk  verkopen,  waar 
tegens  haar  de  Dekenen  van  de  vijf  Kapittelen  verfet- 
ten.  p.  107  (73)  doen  een  befendinge  aan  Lycefter  en 
waar  toe.  b.23.  p.  108(74)  fchrijven  aan  den  Raad 
van  Staten  en  doen  haar  onfchuld  over  de  verkopinge 
van  de  Kerk  van  Oude  Munfter.  p.  108  (74)  antwoor- 

den op  de  propofitie  van  den  Grave  van  Meurs.  b.  14. 
p.  161  (9)  antwoorden  opdegefchriften  vande  dole- 

rende Edelen,  p.  177  (11)  geven  een  Placcaat  uit  te- 
gens  de  Hoeren  en  Hoerhuifen.  p.  303(113)  en  een 
verbod  tegens de  Roomfe  Religie,  p.  304(114)  fchrij- 

ven aan  den  Heer  Willugby  deveranderinge  die  in  ha- 
re Stad  was  voorgevallen,  b.  15.  p.  347(27)  refolve- 

ren  Deventer  en  Kleerhagen  op  het  goedvinden  van 
den  Grave  van  Nieuwenaar  met  haare  Procellèn  i  a  En- 

geland te  fenden,  en  antwoorden  op  het  fchrijven  van 
den  Heer  Budly.  p.  35  ?  (31)   bekommert   met  den 
twift  in  hare  Kerke  lenden  aan  die  van  Amfterdam 

en  verfoeken  Jacobus  Arminius  voor  een  tijd  te  leen. 

b-  30.  p.  728  (42)  worden  afgeflagen.  p.  729.  ontwer- 
pen  eenige  Articulen  en  communiceren  defelve  met 
Oldenbarnevelt ,  en  verfoeken  fijn  advijs  daar  op.  ibid. 
verfoeken  Junius om  den  twift  te  helpen  fliflèn.  p.  732. 
maken  een  proviuoneel  accoordmetdefupplicerende 
Gemeente,  p.  731(45)  verfoeken  Joannes  Ambrolïus 
voor  een  tijd  te  leen.  p-73}(46)  laten  de  publijke 
dienft  van  de  Franfe  Kerke  toe  op  fekere  conditiem 
ibid. 

"Wethouders  van  Haarlem  bedenken  een  aardige  vond 
om  het  volk  te  wederhouden  dat  het  niet  buiten  ter 

Piediratieliep.  b.  2   p.gz^)  gewaarfchouwt  voor 

belegeiinge  beraden  haar,  en befluiten aan  Don Fre- 
dericGefanten  te  fenden  om  te  handelen,  b.  6.  p.410 

(307)  fchrijven  aan  den  Heere  van  Hierges  om  ontila- 
gen  te  worden  van  het  Guarnifoen.  b.  io.p.755  (200) 
ontbieden  Coornhart ,  onderfoeken  hem  van  het  Re- 

queft  der  Roomfe ,  en  vragen  zijn  gevoelen  aangaande 
de  Paapfe Religie,  b.  16. p.  M4(«9) 

"Wethouders  van  Gent  accorderen  met  die  van  de  Gere- 
formeerde Religie,  b.  2.p.  101(72)  maken  Chiniay 

tot  Gouverneur,  b.  18.  p.  406  (36)  fchrijven  aan  de 

Staten  Generaal  enz.  wegens  haren  handel,  p.41 2  (41) 

en  aan  de  Magiftraat  van  Bruflel.  p.  41 3  (4 1) 
Wethouders  van  Leiden  maken  eenige  Articulen  om  by 

provifie  te  dienen  tot  rufte  der  Stad  lo  lange  als  de  Pi  e- 
dicatien  zouden  worden  getolereert.  b.  2.  p.  107  (76) 

onfchuldigen  haar  fchriftelijk  by  den  Bloed-Raad  aan- 
gaande detroublen.  b.4.  p.  217  (154)  refolveren  om 

met  alle  bequame  middelen  hare  Privilegiën  voor  te 

{taan.  b.  5.  p.  267  (191)  protefteren  tegens  den  Com- 
miiraris  Sasbout,  ibid.  entoonen  den  ielven  twee  Pri- 

vilegiën, ibid.  hoewel  geleert  zijn  echter  1  o»frj hetvoo.fien  van  haare  Stad.  b.  7.  p.  502  (21)  ftcl 
ordre  op  verfcheidene  dingen  en  voornamelijk  op  de voorraad,  p.  505  (23)  antwoordenden  Prinee  vanO- 
ranjen  op  lijn  fchrijven.  ibid.  ook  op  fl,ncn  tweeden brier.ibid.  geeven  een  koit  maar  aardig  antwoord  ip het  fchrijven  van  Gerrit  van  Hoogeftratei;.  p.  506  ( 1  ;) neemen  eenige  Ruiters  aan.  p.5o7(i+)  fe  den  aan  de 
Maten  van  Holland  en  vertoren  aan  düehe  haare  el- 

lende, p.  551  (56)  verfoeken  Gech  puteerde  te  mogen lenden  aan  den  Grave  de  la  Roe!.,  om  met  hem  re  h 
delen,  hebben  wat  anders  voor,  woiden  afgeflagen en  beantwoorden  den  Bi  iefvan  den  Grave  deja  Roche 
fchnjftelijk.  p.  55^(57)  fchriiven  nochmaal  aan  de 
Staten  van  Holland,  p.  554  (58)  en  aan  Boyfot.  0.555 
(58 )  befchenken  Loys  Boifot  met  een  gouden  Keeten. 
p.  560  (62)  raken  in  twift  met  de  Kerk.  en 
waarover,  b.  14. p.  143  (r69,  fèttcn  Pièter  Cornelif- 
fen  van  fijnen  dienlt  af.  p.  144(170)  berichren  de  Sta- 

ten van  den  toeleg  die  gemaakt  «  iercit  om  de  belle  pa- 
triotten uit  de  Stad  te  letten,  neemen  eenig  volk  aan 

tot  haarder  verfekeringe.  b.  23.  p  19(20)  vertonen 
aan  de  Staten  de  gelegentheid  van  (ie  muiteiije  aldaar 
ontftaan,  doen  de  aanleggers  daar  van  by  Je  kop  vat- 

ten,  en  ter  dood  vonniflen.  p.  93...  (^7  •  )  veic.eden 
het  verkopen  van  de  verontfchuldigir.ge  a!seenp3kjuil 
en  doen  een  waarfchouwinge  aan  hare  inwoonders met  de  klok  aflefen.  p.  103(71) 

Wethouders  van  den  Bofch  vrefende  door  de  Gerefor- 
meerde in  arreit  gehouden  te  worden  voorfien  haar 

door  de  vlucht,  b.  3.  p.  152  (106)  doen  afkondigen 
dat  alle  die  vetrekken  wilde  vertrekken  mochte.  b.  13. 
p.  74  (  1 19)  verlaten  de  Staten  en  accepteren  de  Vrede 
Articulen  van  Colen.p.  75- (120)  antwoorden  aan  Ho- 
henlo  en  weigeren  guarnifoen  in  te  nemen.  b.14.  p.  1 38 
(165)  fpijfen  het  Leger  van  Parma.  ibid.  volhaidea 
in  haar  voornemen  van  geen  volk  te  willen  innemen. 
p.  139(166) 

Wethouders  van  Groeningen  durven  niet  een  woord  kik- 

ken tegens  de  harde  beveelen  van  Ducd'Alba,  en  ook 
niet  tegens  het  maken  van  het  Kafteel.  b.4p.246(i76) 
worden  gecontinueert  van  den  Jare  1769  tot  den  Jare 
1577.  b.  5.  p.  268  (193)  ontkennen  laft  gegeven  te 
hebben  aan  de  Stads  Timmerlieden  en  Metfelaars  om 

de  Beelden  uit  de  Minnebroeders  Kerke  weg  te  ne- 
men ,  en  haren  bedriegelijken  handel  daar  omtrent  ge- 

pleegt,  p.  268(193)  geven  echter  aan  de  weduwen  der 
felver  om  alle  beroerte  te  {tillen  heimelijk  een  jaarlijk- 
fe  penfie.  p.  269.  verklaren  haar  voor  de  Staten  Gene- 

raal ,  fenden  aan  defelve  na  Bruflel  en  verfoeken  eenen 
nieuwen  Gouverneur  b.  10.  p.  751  (198)  flaandewaar- 
fchouwingen  voor  Renr.enburg  in  de  wind.  b.  14P.  1 68 
(186)  fenden  onder  fchijn  van  wat  ardersiemant  uit 
om  de  gelegentheid  des  Legers  van  lijn  Excellentie 
Maurits  te  vernemen,  b.  31.  p.  807  (24)  verfoeken 
pafpoort  om  na  Bruflel  te  reilen ,  worden  afgeHagen  ; 
p.8o8(if)  refolveren  om  met  fijn  Excellentie  Mau- 

rits te  accorderen  en  fenden  ten  oieneinoe  aan  den  fel- 

ven;  p. 831  (43)  accorderen,  p.833. 
Wethouders  van  lommige  Steden  maken  fwarigheid  om 

de  Commiflaiifen  van  den  Hertog  van  Albagefonden 
om  de  fententien  vanden  Bloed-Kaad  ,  overwelkely 
niet  geleten  hadden,  te  executeien  ;  doch  andere  uit 
vreele,  en  wederom  andere  uit  wrectheid  volgen  den 

lalt  van  Ducd'Alba.  b.  5.  p.  267(192) 
Wethouders  van  den  Briel  verlegen  met  den  opeifchvan 

haare  Stad  door  den  Heere  van  Lumei ,  verlopen,  b.  6. 

p.  366  (265)  verfoeken  en  krijgen  aéte  van  indemni- teit van  de  Staten  Generaal  en  Staten  van  Holland. b.  20. p.  649  (74) 

Wethouders  van  Vliftingen  fenden  naden  Heer  van  Cuik 
om  te  beraadflagen  wat  haar  na  het  verdrijven  der 
Spanjaarden  en  vangen  van  Pacieco  verder  te  doerr 

ftondt.  b.  6.  p.  369(268)  verfoeken  en  krijgen  a&e' van  indemniteit  van  de  Stater.  Generaal  en  Staten  vaif 
Zeeland,  b.  20.  p.  649  (74) 

Wethouders  van  Campveere  weigeren  Guarnifoen  in  te 
neemen  wegens  den  Prince  vanOranjen.  b.  6.  p.  37 r 

(269)   weigeren  Soldaten  in  te  neemen  lbnder  pa- 

tent 
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tent  van  Lycefter  en  maken  een  accoord  met  de  Engel- 
fe  Soldaten,  b.  24.  p.  234(62) 

Wethouders  van  Enkhüifen  doen  haar  beft  om  de  Solda- 

ten vanden  Hertog  van  Alba  binnen  de  Stad  te  krij- 
gen ,  maar  daar  toe  geens  kans  iiende,  gebruiken  alle 

liftigheid,  en  trachten  fulkstedoen  onder  fchijn  van 

monfteringe.  b.  6.  p.  371  (i69)  onder  pretext  dat  de 
Soldaten  van  CapiteinQuickel  op  de  Scheepen  zouden 

gelegt  worden ,  laten  hemen  fijne  Adelborften ,  mits 

haar  geweer  in  de  poort  aflcggende.in  de  ftad.ibid.mee- 
nen  met  de  komft  vari  den  Admiraal  Boshuifen  tot  haar 

voorneemente  komen,  en  de  Soldaten  van  Kapitein 

Quickel  binnen  te  krijgen  om  fo  de  Stad  voor  den  Co- 
ring  te  verfekeren ,  welk  haar  miflukkende ,  leggen 

fy  toe  op  lift  en  krijgen  een  groot  gedeelte  derielver 

binnen ,  die  echter  al  te  fattien  wederom  ter  Stad  uit- 

gedreven worden.  {176)  vinden  gelegentheid  om  Bos- 
huifen uit  de  gevangeniffe  te  verloflen  en  doen  hem 

geleiden  na  Amfterdam.  p.  371(170)  gebruiken  noch- 
maal  alderhande  lilt  om  volk  binnen  te  krijgen  en  de 

Stad  voor  den  Cöning  te  verfekeren.  ibid.  iiende  de 

commiflle  eri  grooten  aanhang  van  Pieter  Buiskens, 

accorderen  met  de  Burgers,  ibid.  maaribeken  defelve 

in  flaap  te  wiegen  en  te  bedriegen,  ibid.  arbeiden  feer 

om  de  Schepen  van  Oorloge  die  aldaar  t'huis  hooren  te 
laaten  vaaren ,  en  brengen  het  ten  deele  met  beloften 

ten  deele  met  dreigementen  daar  toe.  p.  373(171) 

"willen  een  Ooilogs-Boot  toe  maken  en  weg  lenden, 

maar  worden  door  de  Burgers  die  de  val-'brug  lieten vallen  verhindert,  neemen  een  Vaandel  Burgers  aan  , 

brengen  het  fel ve  onder  Eede,  geeven  na  geene  pro- 

teftatien  daar  tegen,  enmeinende  nu  meefterte  we- 
fen  willen  het  Öorlogs-Boot  voorthelpen,  trekken 

met  een  Vaandel  knechten  daar  na  toe,  vinden  nie- 

mant  daar  ter  plaatfe  dan  alleen  drieperfonen,  wor- 

den echter  door  den  toeloop  der  Burgeren  belet,  kee- 

ren  weder  na  het  Stadhuis ,  ontbieden  de  Schutters  met 

haar  geweer,  en  willen  dat  die  haar  zullen  helpen  de 

Geufen  dood  fmijten ,  door  welk  feggen  groote  be-_ 

roerte  ontftaat ;  ibid.  fijn  voornemens  daar  quam  ar 

wat  het  wilde ,  de  Gereformeerde  te  doen  ftraffen ,  en 

voornamelijk  die  handdadig  aan  het  vangen  van  den 

Admiraal  Boshuifen  waren  geweeft.  ibid.  geftijft  door 

het  befcheid  dat  hare  Gedeputeerden  van  Amfterdam 

brachten  fpreeken  uit  de  mond,  en  willen  datmenden 

Hertog  van  Alba  voor  Gouverneur ,  en  den  Grave  van 

Boflu  voor  Stadhouder  zal  fweeren ,  en  dat  die  fulks 

niet  wilden  doen  uit  de  Stad  zouden  vertrekken,  p.  374 

(171)   willen  haar  niet  houden  aan  het  accoord  met 

de  Burgeren  gemaakt,  ibid.  vernemende  dat  de  Bui  ge- 
ren haarinpoftuur  fteldenen  voornemens  waren  om 

de  Stad  aan  de  lïjde  van  den  Prince  van  Oranjen  te 

brengen  ,    ontbieden  de  Schutters  met  haar  geweer 

voor  het  Stadhuis,  ibid.  fiende  de  aankomfte  der  Bur- 

geren na  het  Stadhuis,   worden  feer  verbaaft ,  fluiten 

het  felve  toe  en  verbergen  haar  boven  in  het  Huis. 

(2.71)  worden  op  nieuws  wederom  verfekert  ;  ibid. 

zijn  beladen  met  het  rapport  der  Schipperen  uit  LifTe- 
bon  komende ,  en  verfoeken  van  Sonoy  byftand  van 

eenige  Soldaten,  b.  i7.p.  318  (io)  excuferen  metbe- 
leeftheid  de  komfte  van  Lycefter  binnen  hare  Stad. 
b.  13. p.  67(40 

Wethouders  van  Bergen  inHenegouw  geven  hare  fleu- 
telen  over  aan  Graaf  Lode  wijk  van  Naflauw.  b.6.p.  377 

Wethouders  van  ter  Goude  feer  verflagen  over  feker  ge- 

rucht in  de  Stad  ondertaften  de  gemoederen  der  Schut- 

teren ,  die  fy  feer  huiverig  en  koel  vinden,  b.  6.  p.  3  78 

(2.75)  doen  het Cafteel  afbreken.  b.n.p.<K>5  (309) 

fchrijven  daar  over  aan  den  Gouverneur  van  Swieten. 
ibid.  willen  dat  alle  vremdelingen  Eed  doen ,  ftellen 

fulks  voor  aanNicolaas  deDrijvere,  die  het  weigert 

en  ter  Stad  uitgefet  wordt ,  en  met  hem  Ambroiïus 
Martini,  b.  n.p.  7f9(w)  „     _  _  . 

Wethouders  van  Hoorn  ontbieden  alle  Papen  en  Pne- 

fters  voor  haar ,  en  willen  dat  fy  de  Leere  des  Paufdom 

voor  Afgodifch  zullen  verklaren,  b  6  p.444  (302)  krij- 

gen tijdinge  dat  fekere  vagabonden  door  Noort-Hol- 
iand  lopende  ietsaverechts  voorhadden,  b.  8.p.6zo 

(104)  kanten  haar  regens  de  procedurenvandeCom- 
miflariflengeftelt  om  de  gevangene  Huifluiden  in  het 
Noorder-Quartier  te  ondervragen,  p.  619(1 10)  pro- 
fefteren  tegens  defelve  ,  beantwoorden  den  Brief 
van  Sonoy.  p.  630(110)  en  fchrijven  meermalen  aan 
hem,  p.  6  3 1  ( 1 1 1 )  fenden  aan  den  Prince  van  Oranjen. 
p.  Ó33  (1Y2)  prefenteren  Réqiieft  aan  den  Gouverneur 
en  Staten  van  het  Noorder-Quartier.  p.6 3  3  (in) doen 
geftant  het  geene  fy  aan  den  Prince  van  Oranjen  ver- Ibcht hadden,  p. 6 34 (113) 

Wethouders  vanCampen  fchrijven  aan  die  van  Enkhüi- 
fen en  eenige  Steden  in  Waterland,  haar  aanraden- 

de tot  veifoeningè  rhet  'den  Coning,  maarte  vergeefs, 
b.  6.  p.  41 5  (  30  3 )  verwittigt  van  den  aamlag  der  vyan- 
den  op  hare  Stad ,  doen  onderfoek ,  maken  dat  het 
het  GuaTnifoen  verandert  wierdt  en  doen  fo  dien  aan- 
flag  teloor  lopen.  b.z6.  p.  424  (19) 

Wethouders  van  Rotterdam  willen  haar  niet  moejen  met 
dequeftievan  den  Grave  van  der  Mark,  maar  verad- 
verteren  alles  aan  den  Prince  van  Oranjen  en  de  Staten, 
b.  6.  p.  419  (3 14)  kopen  verfcheidenè  Domainen  des 
Konings.  6.8^.658(131) 

Wethouders  van  Alkmaar  willen  geen  Princen  Guar- 
nifoen  in  hebben,  zijn  van  gevoelen  dat  de  Stad  niet  te 
houden  is,  en  ook  dat  fy  niet  zoude  konnen  ontfet 
worden;  fchrijven  aan  Sonoy.  b.6.p.  444  (326)  ftel- 

len ordre  om  haar  Stad  te  houden  en  voorfïen  haar  van 
alle  nootfakelijkheden.  p.448  (329)  en  doen  de  Stad 
fortificeren.ibid. 

Wethouders  van  het  Noorder-Quartier  fchrijven  aan  die 
van  Alkmaar  en  moedigen  haar  aan  tot  ftantvaftigheid 

en  kloekmoedigheid,  b.  6".  p.  451(33 1)  verbieden  aan 
de  platte  landen  de  quohieren  van  de  geeftelijke  goe- 

deren over  te  leveren,  b.  zi.p.  759(57)  fchrijven  aan 
Sonoy.  b.  24.  p.  182  (25) 

Wethouders  van  Middelburg  fenden  aan  den  Prince  van 
Oranjen  om  voor  haare  Burgeren  te  accorderen,  b.  7. 

p.  480(6)  vallen  de  Mennoniten  hard.  b.  12.  p.  9-93 
(5)  excipieren  op  de  inftantienvan  Lycefler  wegens 
het  ontflaan  van  Treflong  op  hare  Privilegiën,  b.  20. 0.578(19) 

Wethouders  van  Holland  krijgen  a&e  om  deplonderin- 
ge  der  Soldaten  ten  platten  lande  te  beletten,   b.  7. P-49J(M) 

Wethouders  van  Bruflel  foeken  de  Gemeente  van  Bruflel 
te  induceren  tot  het  confenteren  van  penningen ,  maar 
doen  niet  op.  b.  7-p.  574(72)  refol véren  Ruiske velt 
te  doen  vertrekken ,  geven  een  publicatie  tegens  den 

felven'uit,  enfettenhemuitdeStad.  b.  16.  p.  259(22) 
geven  een  Placcaat  uit  tegens  de  Roomfe  Religie  en 
het  Sacrament  van  Miraculen.  b.  16.  p. 260  (23)  fchrij- 

ven aan  de  Staten  van  Holland ,  en  verfoeken  dat  fy 
het  Tra&aat  met  Vrankrijk  wilden  vorderen,  b.  19. 
p.  466(12)  fenden  aan  Parma  en  accorderen  met  hem. 
b.  20.  p.  567  (10) 

Wethouders  van  Maftricht  drijven  met  hulp  der  Dui  tfe  de 
Spanjaarden  ter  Stad  uit.  b.  9  p.  715  (178)  fenden  aan 
de  Staten  Generaal  en  verfoeken  volk  en  munitie,  b.  1  x. p.929(9) 

Wethouders  van  Muiden  fchrijven  aan  Sonoy  en  de  Sta- 
ten van  het  Noorder-Quartier  dat  fy  haar  volgens  de 

Pacificatie  wilden  voegen,  b.  io.p.  755  (100) 
Wethouders  van  Bommel  weigeren  de  (atisfa&ie  aan 

die  van  Uitrecht  gegeven  te  tekenen,  b.  1  \  .p.896  (302) 
Wethouders  van  derGoesgevenapoftilopde  verfoeken 

der  Gereformeerde,  b.  12^.999(61) 

Wethouders  van  Brugge  trachten  die  Stad  onder  de  Unie 
van  Uitrecht  te  brengen ,  vinden  veel  tegenftants ,  in- 
fonderheid  aan  de  Geeftelijke,  fenden  na  der  Staten 
Leger  om  hulpe ,  doen  de  Stad  befetten ,  worden  door 

de  Magiftraat  van  't  Vrye  gevangen ,  en  wederom  ont- 
flagen.  b.  i3-p.  75  (120)  kiefen  Chimay  fonder  con- 
fentvande  andere  Leden  van  Vlaanderen  tot  Gouver- 

neur, b.  1 8.  p.  406  (36,)  accorderen  met  de  Staten  en 
Admiraliteit  van  Zeeland  over  de  openinge  van  de 
haven  van  Sluis.  b.  i8.p.  585  (44)  vernieuwen  het  ac- 

coord niet  de  Staten  van  Zeeland  wegens  de  openinge 
van  de  haven  van  Sluis.  b.  34.  p.  385(67) 

Wethouders  van 't  Vrye  houden  de  partije  der  muitine- rende 
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rende  Catholijken ,  neemen  de  Wethouders  te  Brugge 
gevangen ,  ontflaan  defelve ,  en  worden  veele  van  haar 
lel ve  vaft  gefet. b.  1 3 .  p.  7  5  ( 1  10) 

Wethouders  van  Woerden  informeren  haar  opdePredi- 
catie  van  deLuiterfePredicant  aangaande  de  affwee- 
ringe  des  Conings.  b.  16.  p.  183.(40)  en  fenden  def- 
felfs  gevoelen  fchriftelijk  over  aan  de  Staten,  p.  184 
(40 

Wethouders  van  Ypren  maken  Chimay  tot  Gouverneur. 
,.  b.  18.  p.  406(56) 
Wethouders  van  Mechelen  fchrijven  aan  de  Staten  van 

Holland,  en  verfoeken  dat  fy  het  Tractaatmet  Vrank- 
rijk  wilden  vorderen,  b.  19- p-  466  (n)  remonftreren 
den  nood  der  Landen  aan  de  Staten  Generaal  en  Sta- 

ten van  Holland ,  en  houden  aan  om  den  handel  met 
Vrankrijk  te  vorderen,  p.  480(11) 

Wethouders.:  van  Ooftenden  verfoeken  aan  de  Staten 
Generaal  dat  Treflong  wederom  tot  haren  Gouver- 

.   neur  mochtc  aangeftelt  worden,  b.  10,  p.  f 94(50) 
Wethouders  van  Aarnhem  fchrijven  aan  die  van  Uitrecht 

en  waarfchouwen  defelve  van  de  aanflagen  en  praótij- 
ken  der vyanden,  b.  11.  p.  880(20)  oordelen  de  Sau- 
vegarde  door  Philips  aan  die  van  de  Qver-Betuwe  ver- 

leent,  tot  haar  nadeel  en  tegens  de  Unie  van  Uitrecht 
te  zijn!  b.  32.  p.  119(103) 

Wethouders  van  Deventer  fchrijven  aan  die  vanCam- 
pen  haar  radende  met  den  Coning  te  verfoenen.  b.  ii. 

:  p.88i(n) 
Wethouders  binnen  Sluis  ftellen  ordre  op  de  prijs  van  de 

eetbare  waren.  b.  23.  p.  6(4)  . 
Wethouders  van  Dordrecht  fchrijven  aan  de  Staten  van 

Holland  en  beantwoorden  de  remonftrantie  door  Ly- 
cefteraan  haar  gefonden.  b.  13.  p.  41.  fchrijven  aan  de 
Staten  van  Holland  datmen  de  Brieven  en  remonftran- 

tie van  Lycefter  niet  ftaatfgewijfe  maar  ieder  voor  fich 
behoorde  te  beantwoorden  en  waarom,  p.  5  6  ( 3  7)  be- 

antwoorden defelve,  ibid.  verwittigen  den  Staten  van 
de  muitinatie  te  Geertruidenbergen  verfoeken  datmen 
aan  hetGuarnifoen  eenig  contentement  geeve.  b.  24. 

^p.  291  (104) wethouders  van  Medenblik  fchrijven  aan  den  Heer 
van  Oldenbarnevelt  en  waar  over.  b.  13.  p.  118  (81) 
en  aan  de  Staten  van  Holland  wegens  den  han- 

del van Sonoy.  p.  183(26)  foekende  gerefene muite- 
rije  der  Soldaten  te  ftillen.  p.  1 90  ( 3 1 )  dienen  Maurits 
aan  de  gelegentheid  van  de  onluften  tot  Medenblik ,  en 
meinen  het  werk  fo  befteken  te  hebben  dat  de  Solda- 

ten aldaar  leggende  den  Overften  Sonoy  zouden  verla- 
ten, p.  191  (31)  maken  op  fekere  pretenfien  Proces 

aan  Sonoy.  p.  179  (9?)  beroepen  Tako  Sybrandstot 
den  Kei  ken-dienft  en  fuftineren  tegens  de  Claffis  van 
Enkhuifen  dat  deflèlfs  beroep  wettelijk  was.  b.  32. 

p.  90(70)  fchrijven  daar  over  aan  de  Staten  van  Hol- 
,  land.  p.  95(73) 
Wethouders  van  Naarden  fenden  hare  refolutie  in  de  Sta- 

ten van  Holland  over  den  Vredehandel  metSpanjen. 
b.  14.  p.  2*0,(74) 

Wethouders  van  Gecrtruiderberg  verwittigen  den  Sta- 
ten van  de  muitinatie  der  Soldaten  aldaar  in  Guarni- 

foen  leggende,  b.  14^.291(104)  fchrijven  andermaal 
aan  de  Staten  en  maken  aan  defelve  bekent  de  fwarig- 
heden  en  ongevallen  die  haar  aanftaande  waren,  p.293 
(.105)  accorderen  met  Parma  voor  de  Burgers,  b.  16. 

P- 4°9(9>  j  •'        n      •      1 
Wethouders  van  Nimmegen  doen  eenige  Amculen  over- 

geven aan  de  Staten  Generaal  en  verfoeken  apoftille  op 
defelve.  b.  18.  p.  581(41)  fchrijven  aan  den  Raad  van 

Staten  en  klagen  over  die  van  Gorcom.  b. 35.  p.183 
,   (17) 

Wethouders  van  Geneven  fenden  aan  de  Staten,  verfoe- 
ken van  defelve  affiftentie ,  en  fchrijven  ten  dien  einde 

aan  Oldenbarnevelt.  ,b.  497  (59) 

K.  van  Whije  wordt  Pagie  d'Honneur  van  den  Prince .  Frederic  Henric.  b.  29.  p.  679(8) 

Wiboot  Ripperda  verwittigt  den  Prince  van  Oranjen  van 

de  ftaat  en  gelegentheid  van  Haarlem.,  fendt  Brieven 
aandenOverften  LafarusMuller  enverfoekt  van  hem 

eenige  Vaandelen  volks  die  hy  ook  verkrijgt,  b-  6. 

p.  421  (308)  commanderende  binnen  Haarlem  en  ver- 

ftaande  dat  de  Wethouders  Gefanten  hadden  afpev. 
digt  om  met  Don  Frederic  te  handelen,  verdagvaart de  Schutters  en  Burgers  in  de  Nieuwe  Doelen ,  doedt 
voor  defelve  een  Oratie,  om  haar  tot  tegenweer  te 
beraden ,  het  geen  hy  ook  verkrijgt,  ibid.  doedc  de 
Gedeputeerde  van  Haarlem  die  na  Amftcrdam  ge- 
Weeft  waren  gevdngen  neemen  ,  en  na  den  Prince  van Oranjen  fenden.  ibid. 

Wieringers  flaan  op  eenen  nacht  17  man  van  het  volk 
van  Treflong  dood  ,  komen  by  hem  ,  en  dwingen 
hem  te  fweeren  ,  dat  hy  het  nimmermeer  zal  wreeken. b.6.p.  365(160 

Wigbold  Barels  blijft  in  een  aanval  der  vyanden  op  een Ravelijn  van  Huift.  b.  33.  p.  110(45) 
Wijk  te  Duurftede  ftaat  toe  dat  de  Souverainiteit  der  Lan- 

den van  Uitrecht  volkomen  fonder  eenige  voorwaar- 
de aan  de  Coninginne  van  Engeland  zal  ovei  pegeven worden,  b.  1 1 .  p.  7 1 3  ( 3 1 ) 

Wijkmeefters  komen  in  de  vergaderinge  van  den  Raad 
van  Antwerpen,  en  leverenovereen  llequeftopden 
naam  van  de  Burgeren  en  Ingefetenen  van  de  waarach- 

tige Religie,  b.  i.p.  71  (50)  leveren  een  tweede  Re- 
quéftder  Gereformeerde  aan  de  Wethouders  van  Ant- 

werpen, p.  75  (53)  verfoeken  aan  den  Prince  vanO- 
ranjen,  dat  in  iijne  abfentie  een  ander  Hooft  mocht 
geftelt  Worden,   als  mede  een   Luitenant,     p  81 (*7) 

Wijnant  van  Ommeren  blijft  in  de  flachby  Noorthoorn. b.  16. p.  185 (41) 

Wijngaarden  (Heere  van)  fchrijft  aan  den  Heer  van 
Swieten  aanaaande  het  verraad  op  der  Goude ,  en  hoe 
het  felve  ontdekt  was.  b.  7.  p.487  (10)  wordt  voc* 
Groëningen  gequetft  en  gevangen,  b.  31.  p.  808  (15) 
en  Commandeur  binnen  Geertruidenberg.  b.  3  3.  p.  19 3 

(99),    .'„.-. 
Wilheni  Van  Montfodrt  verraat  en  levert  de  Stad  en  het 

Kafteel  van  Hattum  aan  Parma.   b.  15.  p  127  (229) 
wordt  gevangen,  onthalft  en  gevierendeelt.  p.  ng 

(Mo) Wilhelma  van  den  Berg  verdrinkt  voor  de  oogen  van  haa- 
re  Moeder  Maria  van  Naflau.  b.  18.  p.  586  (45) 

Wilhelmina  van  Haeften  fchrijft  aan  Sonoy  dat  Alde- 
gonde  uit  fijne  ge vangenifleontflagen  was.  b.  7.  p.48i w) 

Wilhelmus  tindanus  gefubdelegeerde  Inqulfiteur.  b.  r. 

p.  14  (10)  verkrijgt  van  den  Coning  het  inftellenvan 
twee  Seminairen  tot  Loven  en  Douay.  b.  15.  p.  uj 
(111)  wordt  door  Parma  binnen  Breda  gefonden  om 
de  Kerken  en  Klooftcrs  intewijen  en  de  Roomfe 
Godfdienftteherftellen.  b.  16.  p.  i74(34)fterft.  b.  25. 

p.  366(40) Wilhelmus  Danus  Prieftér  door  ordre  van  Lumei  binnen 
den  Briel  opgehangen,  b.  6.  p  367  (166) 

Wilhelmus  Arcelinus  wordt  door  Henric  de  Vierde  aan 
de  Duitfe  Vorften  gefonden  en  doedt  in  der  felver  ver- 

gaderinge een  heftige  Oratie  tegens  de  ambitie  der 

Spanjaarden,  b.  3  3.  p  189...  (96. ..) 
Wilkes  refumeert  door  ordre  van  Lycefter  de  remon- 

ftrantie der  Staten,  b.  11.  p.  76?  (60)  wordt  door  die 
van  Holland  belchönken.  p  768  (63 )  oordeelt  het  uit- 
fetten  van  het  eerfte  Lid  uit  de  Staten  van  Uitrecht 
vooreen  faak  van  een forgelijke  confequentie,  fendt 
daar  over  Rotman  aan  de  Burger  Hopluiden.  b.  11. 

p-  8  5  7  (4)  protefteert  tegens  de  handelinge  van  de  Geü- nieerde Staten  en  byfonder  van  die  van  Holland  als 

ftrijdende  tegens  de  autoriteit  van  Lycefter  en  doedt 
daar  over  een  remonftantie  aan  den  Raad  van  State, 

p.  91 8  (46)  wordt  door  Elifabeth  aan  Henric  de  Vier- 
de gefonden  en  waar  over.  b.  30.  p.  7^9(36; 

Willeken  van  Angeren  verlaat  de  Schanic  op  den  YfTel- 
dijk fchandelijk.  b.  8.P.645  (in) 

Willebroek  by  de  Spanjaarts  ingenomen,  verlaten  en 
befet  door  het  volk  der  Staten,  b.  14.  p.  139(166) 

Willem  Prins  van  Oranjen  wordtin  Vrankrijk  gefonden 

om  Ifabella  des  Konings  Dochter  te  ondertrouwen ; 

b.  1.  p.  18  (13)  is  Gouverneur  over  Holland,  Zeland 

en  Sticht  van  Uitrecht,  p.  11(16)  merkt  uit  de  woor- 
den van  feker  Spaans  Heer  datter  te  Hoof  niet  veel 

poeds  voor  de  Edelen  Nederlanden  gebrouwen  wierd ; b  K  k  ibid, 
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ibid.  fchrijfc  aan  den  Koning  wegens  het  mifnoegen 
welk  het  meefte  gedeelte  des  volks  hadde  over  het  ge- 
fag  van  Granvelle;  p.  28  (xo)  doedt  een  fchriftelijke 
vertoninge  aan  de  Gouvernante,  en  onthout  fichuit 
den  Raad  van  State.  p.  29(11)  brieven  ont fangen  heb- 

bende nopende  de  Religie,  om  iichna  defelve  in  lijn 
Gouvernement  te  dragen,  vreeft  voor  grooter  be- 

roerte, maakt  eenige  bedenkingen  daar  over  en  fendt 
defelve  aan  de  Gouvernante  ;  p.  33  (23)  verfoektaan 
deGouvernante  om  van  fijne  Staten  en  Gouvernemen- 

ten ontflagen  te  mogen  zijn ,  en  fchrijfc  ook  ten  dien 
einde  brieven  aanden  Koning;  b.  2.  p.  62  (43)  komt 
uit  laft  der  Gouvernante  binnen  AntweYpenen  wordt 

aldaar  met  groote  genegentheydontfangen,-  p.  75(5-3) 
fpreekt  met  de  Magiftraat ,  dewelke  hem  den  löberen 
Staat  der  Stad  voorltellen  j  levert  haarde  brieven  van 
de  Gouvernante ,  en  prefenteert  haar  in  alle  dat  moge- 
lik  is  fijne  hulpe;  fpreekt  ieder  van  den  breeden  Raad 
in  het  byfondcr ;  p.  76  (5  3)  verneemt  het  algemeene 
rnis-trouwen  en  gevaar  in  het  welk  de  Stad  ftondt ; 
ibekt  het  felve  weg  te  neemen  ,  en  te  weeg  te  brengen 
dat  die  van  de  Religie  onge  wapent  ter  predicatiegiü- 
gen;  ibid.  handelt  met  den  breeden  Raad  over  ver- 
icheydene  faken  tot  ftülinge  der  beroerten;    p.  77 
(54.)  verwittigt  de  Gouvernante  wegens  het  verfoek 
der  Wijkmeefters  en  Ambachten  aan  hem  gedaan, 
jover  het  (tellen  vaneen  Hooft  en  Luytenant  in  fijne 

abfentiev  p.  81  (57)  doedt  ondertutlchen  fijne  neer- 
ftigheydt  om  het  dragen  der  wapenen  af  te  krijgen, 
welkhy  te  weeg  brengt  onder  fekere  conditie;  ibid. 
went  alle  vlijt  aan  om  het  prediken  der  Gereformeerde 

binnen  Antwerpen  te  weeren ;  p.  82(58)  (telt  aldaar 

ordre  om  alle  vergaderingen  te  fcheyden  en  het  pre- 
diken binnen  de  Stad  te  beletten,  waarfchouwt  on- 

dertuflehen  de  Gouvernante  van  alles ;  ibid.  trekt  van 

Antwerpen  na  BrufTel  over  de  faakvan  de  verbondene 

jEdelen  >  maar  maakt  eerft  bekent  aan  de  Gouvernante 
de  fwari^heden  die  in  Antwerpen  te  wachten  (tonden  , 

met  verfoek  datfy  doch  in  lijn  afweefen  een  Luyte- 

nant geliefde  te  (lellen >  p.  8  $   is  feer  beladen  met  de 

ongeregeltheden  binnen   Antwerpen,  weigert  daar 
Weder  te  komen ,  door  dien  men  fijne  beveelen  niet 

hadde  willen  gehoorfamen  ;  p.  85  (60)  iendtna  Ant- 

werpen, en  wil  niet  dat  de  Gereformeerde,  niet  te- 
genftaande  het  toeftaan  van  de  Magittraat ,  in  eenige 
Kerken  zullen  prediken;  p.  88  (62)  fchrijfc  aan  alle 

de  Steden  van  fijn  Gouvernement  wegens  de  beelde- 

ftormerye  tot  Antwerpen,   met  bevel  dat  zy  naar- 

ftig  zullen  toefien  om  fulks  in  haare  Steden  voor  te  ko- 
men en  te  beletten  ;  ibid.  komt  voor  de  twedemaal 

tot  Antwerpen ,  fendt  aan  die  van  de  Gereformeerde 

Religie  om  eenige  te  deputeren  die  met  hem  fouden 

handelen  wegens  de  middelen  om  de  beroerte  te  (tillen 

en  het  volk  te  vergenoegen ;  p.  98  (96)  accordeert  met 
defelve  en  maakt  een  acte  van  het  accoord  ;  ibid.  fend 

aan  de  Gouvernante  het  dubbelt  van  het  gemaakte  ac- 

toord; p.  99(70)  en  doet  binnen  Antwerpen  eenig. 
volk aanneemen tot  verfekeringe  der  Stad,  maaralle 

uit  de  Burgeren ;  ibid.  vergadert  te  lijnen  huyfe  de 
natiën  der  Vremde  Kooplieden,   en  krijgt  belofte 
van  defelve  dat  fy  ,  noch  met  hare  Koopmanfchappen 
uit  de  Stad  zullen  vertrekken  noch  verionden  worden 

en  verwittigt  fulks  aande  Gouvernante;  p.  100  (71) 
beklaagt  fich  by  de  Gouvernante  dat  alles  wat  hy  tot 
Antwerpen  hadde  gedaan  ten  quaadfte  wierd  geduidt , 

met  verfoek  dat  een  ander  in  fijne  plaatfe  mochtege- 
fonden  worden  ;   ibid.  maakt  aan  den  breden  Raad 

van  Antwerpen  bekent  dathy  noodfaakelijk  na  Hol- 
landt  moet  vertrekken ;  p.  ioj-  (74)  vertrekt;   ibid. 
komt  in  Holland,  en  doedt  groote  neerftigheyd  om 
het  volk  en  die  van  de  Religie  in  ftiltete  houden,  en 
tracht  de  Gereformeerde  tot  Amfterdam  te  bewegen 
tot  het  afftaan  van  de  Minnebroeders  Kerk,  maarte 

vergeefs;   ibid.   befchrijft  de  Staten  van  Holland  tot 
Schoonhoven  en  opent  fijnen  laft;  ibid.  doedteenige 
middelen  van  accoord  ontwerpen  tuflchen  de  Staten 
van  Uitrecht  en  die  van  de  Religie ,  maar  de  Staten 
Haan  de  felve  af,  als  ook  het  Hof,  en  die  van  den 
Raad  der  Stad;  begeert  afte  daar  van,  met  proteft 

tegenshet  felve,-  fendt  de  beraamde  Articulen  na  de 
Gouvernante ,  krijgt  antwoord  wederom ,  doet  de  fel- 

ve rnet  het  Zegel  van  het  Hof  van  Juftitie  befegelen, 
en  placcaats  gewijfe  by  klok-luydinge  van  het  Stad- 

huis afkondigen;  p.  106  (75)  wijft  aan  de  Gerefor* 
meerde  een  plaats  om  te  prediken  en  vertrekt  na  Am- 

fterdam; p.  107  komt  daar,  doet  groote  moeite  om 
de  Stad  in  Vreede  te  brengen  en  maakt  eindelikfekere 
ordonnantien  en  een  accoord;    (75-)    krijgt  fekere 
brieven,  van  Francifco  d'Alava  aande  Regente,  in 
handen,  en  communiceert  defelve  aan  Egmond,  Hoorn 
eriHoogltraten;  p.  108(76)  komt  tot  Denremonde 
om  met  haar  over  defelve  te  fpreeken ;  ibid-  maakt 
eendifcours  beroerende  den  Staat  des  Landsen  dere- 
medien  om  het  felve  in  ruft  te  helpen  ;  b.  3.  p.  231  (9  ij 
lecht  de  beroerten  in  Holland ,  Zeland ,   en  Uitrecht 
neder ,  laat  echter  de  Predicatien  toe  buiten  de  Steden, 
waarover  hy  aande  Staten  van  Holland  groote  ver- 

genoeging geeft,  die  hem  met  een  fchoone   fomme 
gelds  willen  vereeren ,  welk  hy  verder  denkende  be- 

leefdelijk afllaat ;  fendt  een  Stuk  Gefchut  van  Uit- 
recht na  Vianen  aan  den  Heer  van  Brederode  ;  p.  147 

(103)  foektdoor  veelderlei  middelen  de  Predicatiete 
doen  ophouden  binnen    Antwerpen;   p-MJ   (IO%) 
waarfchouwt  die  van  Zeland  ,  beveelt  haar   geen 
volk  van  oorlog  in  te  neemen  fonder  fijn  bevel  ,•  p.  156 
(109)  moet  tot  Antwerpen  van  dé  in  roer  fijnde  ge- 

meente veele  fmaat-  woorden  hooien  en  toor  die  tijd 
verdragen;  p.  157(111)  antwoord  op  de  articulen  door 
die  van  Amfterdam  aan  hem  overgefonden  rakende  het 
req  ue;t  door  de  Gereformeerde  aan  haar  overgegeven 
om  Brederode  te  hebben  tot  Overfte  over  de  Soldaten  ; 

p- 163  (1 44)  fiendede  faken  van  de  verbondene  Ede- 
len meeren  meer  ten  achteren  loopen  ,  neemt  voor  uit 

het  landt  te  vertrekken  ,   geeft  fijn  Gouvernement 
over  in  handen  van  de  Gouvernante ,    waarfchouwt 

veele,  en  vertrekt;  p.  166  (117)    geeft  aan  de  Lu- 
terfchen   Predicanten,  op  haar  verfoek,    doe  fy  uit 
Antwerpen  vertrokken,  atteftatie  van  haar  handel 
en  wandel;  ibid.  verftaande  fijne  indagïnge,  en  co- 
pye  van  fijne  befchuldiginge  gekregen  hebbende ,  ant- 

woord op  defelve  aan  den  Hertog  van  Alba  en  Procu- 
reur Generaal;  b.  4.  p.  222  (157)  beklaagt  fich  aan 

den  Keiferen  Keurvoften ,  enverfbekt  der  fel  ver  in- 
tercellïe,  om  fich,  voor  onpartijdige  Richters  te  mo- 

gen verantwoorden,  beweegt  eenige  Duitfe  Vorften 
tot  fijne  hulpe  en  geeft  fijne  verantwoordingeindruk 
uit;  p.  226' (161)    maakt  fich  gereet  ten  oorlogen 
geeft  commidie  aan  fijn  broeder  Graaf  Lodewijk  ; 

p.  233  ( 165)  en  meer  andere ;  p.  234  voorfegtaan  Eg- 
mond  fijne  dood  te  Willebroek ,   en  op   wat  wijfe  ; 
p.  241  (172)  ruft  fich  toe  ten  oorlog,  en  geeft  een 
fchnft  uit  waarom  hy  tegens  den   Hertog  van  Alba 
de  wapenen  aanneemt;  p.  253  (181)  foekt  fijn  lee- 
ger  te  monfteren ,  maar  kan  fulks ,  door  gebrek  van 
geld,  welk  hem  belooft  was,  niet  doen;  trekt  op, 
doet  een  generale    monfteringe    en  begeeft  fich  na 
S.  Vijt;  p.  255  (182)  neemt  verfcheidene   plaatfen 
in  en  trekt  fchielijk  over  de  Maafè;    p.  256(183) 
foekt  Alba  tot  een  Veldflag  uit  te  lokken  ,  maar  te 
vergeefs;  ibid.  breekt  fijn  leger  op,  en  trekt  na  ver- 

fcheidene vergeeffe  aanflagen,    weg;    (184)    voegt 
iich  by  den  Hertog  van  Tweebrugge  ,  trekt  na  Vrank- 
rijk ,  en  komt  na  de  dood  van  dien  Hertog  met  groot 
gevaar  wederom   in   Duitfiand;   b.  5.  p.  269  (193) 
verftaan  hebbende  hoe  de  faken  in  de  Nederlanden  , 
mits  het   eifchen  van  den  tiende  penning  ,    (ton- 

den ,    neemt  voor  om  fijn  geluk  nochmaal  te  ver- 
foeken ,  en  geeft  verfcheidene  commiflien  uit  te  waa- 
ter;  p.  289(208)  is  niet  wel  te  vreeden  over  het  nee- 

men der  Schepen  in  het  Vlie  door  de  Heer  van  Dolhain, 
en  belaft  aan  johan  Bafius  om  fich  daar  nader  op  te  in- 
formeeren ,-  p.  289  (208)  fpaart  moeite  noch  arbeid 
om  ieder  een  te  beweegen  tot  fijner  hulpe  en  afbrelc 
van  den  Hertog  van  Alba;  p.  309(223)  geeft  veele 
blanken  aan  Bafius  om  in  fijn  afweefen  commiffien  te 

pafierenj  p.  310.  foekt  een  weekelijke  en  maande- 
lijke  collecte  te  doen  onder  de  Gereformeerde  in  En- 

geland ;  p.  jix  («4^  committeert  daar  toe  verfchei- 

dene 



van  Perfonch 

tlene  perfonen  ;  ibid.   vindt  niet  goed  den  aanflag  van 
Sonoy  op  Anna  van  Ooftenrijk  en  haar  gefelfchap; 
&32.J  (ij  j)   en  wil  ook  niet  dat  de  Scheepen  van 
orloge  eenig  attentaat  op  defelve,  in  het  vaaren 

jia  Spanjen  zullen  doen ;  ibid.  neemt  niet  voor  ge- 
röegfaam  aan  dé    redenen  ,   door  den  Grave  van 
Embden  gegeven ,  wegens  het  aanhouden  der  Sche- 

pen ,   en  fchrijft  daar  over  aan  de  Stad  Embden ; 
p.  331  (140)  maakt  den  Heer  van  Lumbres  Admiraal 
ter  Zee  ,    fchrijft  aan   de  Zee-Capiteinen  en  ftelt 
eenige  Articulen  om  op  de  Vloot  onderhouden  te 
worden;  p.  313....  (233....)  heeft  verfcheidene  hei- 

melijke aanflagen  op  verfcheidene  Steden  •    p.  3  3  3 
(24O  neemt  nochmaal  voor  om  AIba  te  beoorlo- 

gen ,    verfoekt  daar  toe  veele  van  fijne  vrienden , 
{jeeft  verfcheidene   commilhen    fo  te   water  als  te 
ande,  en  fendt  verfcheidene  Gefanten  aan  verfchei- 

dene Potentaten;  p.  334.  geen  toefegginge  van  hul- 
pe  konnende  krijgen  van  de  Konirgen  van  Sweden 
en  Denemarken  ,  gaat  echter  voort   om  veele  aan- 

flagen fo  binnen  als  buiten  de  Nederlanden  te  ma- 
ken; p.  340  (14.6)   houdt,  om  den  Hertog  van  Alba 

te  krenken  ,    heimelijk  verftand   met   verfcheidene 
Perfonen  en  maakt  veele  fecreete  aanflagen  *  p.  354 
(156)  tracht  veele  Heeren  van  de  Religie  in  Vrank- 
rijk  tot  fijne  hulp  te  krijgen ,  welk  hem  gelukt;  b.6. 
p.  357(258)  doedt  lijn  belt  Om  nooddruft  en  geld  te 
krijgen  ,  geeft  daar  toe  inftructie  aan  veele  Edelen 
hoe  fulks  te  bekomen;  p.  361  (262)  is  niet  wel  te 
vreeden  over  het  innemen  van  den  Briel  buiten  fijne 

ordre,  en  waarom,-  belooft  aan  Lumei  hulpeen  by- 
ftand ,  en  fchrijft  daar  over  aan  veele  plaatfen  ;  p.  3Ó7 
(266)  neemt  veel  volks  aan  in  Duitfland  ;  p.  371 

(269)  geeft  commiffie  aan  Sonoy  om  te  wefen  Lui- 
tenant Generaal  in  het  Noorder-Quartier ,  als  ook  in 

ftructie  waar  na  hy  hem  zal  hebben  te  reguleren ; 
p.  375  (272)  ruft  fich  ten  Oorlog  toe  in  Duitfland  , 
en  fendt  den  Heer  van  Aldegonde  om  in  fijnen  naam 
te  verfchijnen  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  van 
Holland  binnen  Dodrecht ;  p.  386(281)  wordtdoor 
de  Staten  van  Holland  erkent  voor  Gouverneur  van 

Holland,  Zeeland,  enz.  p.  388  (282)  geeft commif- 
fie aan  den  Grave  van  der  Mark  om  te  zijn  Gouver- 

neur van  Holland;  ̂ 389(283)    pafleert  met  fijn 

volk  over  den  Rhijn ,  verwacht  de  Gedeputeerde  Sta- 
ten van  Holland,  trekt  na  de  Maas,  neemt  Roer- 

monde  ,  en  geeft  een  fchrift  uit  wegens  fijne  toeru- 
ftinge  tegens  Alba;  p.  398(290)  verftaande  door  de 
Gedeputeerde  Staten  van  Holland  dat  de  foldaten 

fo  qualijk  met  de  Geeftelijke  leefden,  geeft  daar  te- 
gens een  Placcaat  uit,  bevattende  mede vryheid van 

de  Religie;  p.  399.  maakt  een  ordonnantie  op  de  Re- 

geringe  van  Holland  ;  p.  400  (291)   trekt  over  de 
Maas ,  komt  voor  Loven ,  trekt ,  mits  ontfangende 

een  goede  fomme  gelds  ,  weder  af ;  p.  401  (292) 
heeft  niet  voor  Steden  te  winnen  maar  fijn  Broeder 

binnen  Bergen  teontfetten;  p.  40  2  (293)  volgende 
den  raad  van  fijn   Broeder  Henric,  foekt  Alba  tot 
een  veldflach  uit  te  lokken ,  die  daar  niet  aan  wil ; 

ibid-    breekt  op  en  wordt  door  Alba  in  fijn  voorne- 
men verhindert ;  ibid.  handelt  voorfichtig  in  de  fake 

van  den  Admiraal  Boshuifen ,  fchrijft  aan  den  fel- 

en    belaft  Sonoy  om  met  den  fel  ven  fecre- ven 

telijk  te  handelen,-  p.  404  (294)  breekt  fijn  Leger  op, 
dankt  fijn  volk  af  en  waarom,  maar  veradverteert 

fulks  alvoren  aan  fijnen  Broeder  Graaf Lodewijk bin- 

nen Bergen;  p.  408  (197)  komt  tot  Enkhuifen,  wordt 

met  alle  blijdfehap  ontfangen ,  ftelt  ordre  op  de  fa- 
ken ter  Zee,  doedt  buiten  deZuider  Poort  een  Bol- 

werk maken ,  trekt  na  Haarlem ,  komt  by  de  Sta- 

ten ,  voldoet  haar  op  haare  fwarigheden ,  maakt  or- 
donnantien  op  het  krijgsvolk  te  waater  en  te  lande ; 

geeft  een  Placcaat  uit  van  geene  correfpondentie  te 

houden  met  de  Spanjaarden ,  en  van  het  uitvoeren 

van  alle  viaualie-,  ftelt  ordre  op  de  Politie  en  Julti- 

tie;  recht,  met  advijs  der  Staten,  een  nieuwe  Hof 

Provintiaal  op  in  Holland ,  en  fendt  den  Heer  van 

Batenburg  na  Zeeland  om  aldaar  mede  ordre  te  (tel- 

len; p. 414 (302)  is  qualijk  te  vreden  over  het  ver- 

en Saken. 

loop  van  het  Gaarniloen  binnen  Zutphen  ,  fonder eenige  refiltentie ,  vergadert  veel  volks  om  den  vyand tegen  te  trekken,  maar  verftaande  dat  Grave  Wil- 
lem van  den  Berge  weg  getrokken  was  ,  laat  fulks 

na  ;  ÏMM  (3°?)  neemt  fecr  qualijk  dat  die  van  Haar- lem hadden  gefonden  om  met  Don  r-rederie  te  han- 
delen buiten  kenniflè  van  den  Commandant,  en  doedt 

tegens  derfelver  Gedeputeerde  cr.minehjk  procede- 
ren ;  p.  421  ( 308)  fchrijft  aan  die  van  Haarlem  ver- maant haar  tot  kloekmoedigheid ,  met  belofte  van 

Haar  niet  alle  middelen  te  zullen  oi.tletcen,  en  het 
gene  ly  aan  de  foldaten  vetftrekken  te  voldoen  , 
p.  422  hoorende  de  gevangenifle  van  Pater  Corne- 
Iius  Muhus,  en  vrefende  voor  ongemak,  fchrijft  daar over  aan  Lumei ,  fendt  een  exprefle  na  Leiden  dié 
niet  eer  ingelaten  wordt  voor  dat  de  man  om' hals gebracht  was.  (309)  fendt  Gefanten  aan  de  Kor.ir,- 
gnme  van  Engeland  om  den  nood  des  Lar.ds  tever- 
toonen  ,  en  afliftentie  van  geld  en  volk  te  verfoe- 
ken;  p.424  (310)  bedenkt  alle  middelen  om  Haar- 

lem te  ontfetten  en  den  vyand  de  viótualieafte  mij- 
den ;  ibid.  doedt  Lumei  tot  Delft  ontbieden ,  gevan- 
gen neemen,  deporteert  hem  en  herroept  alle  fijne commilhen;  ibid.  belaft  dat  Lumei  fich  toe  Rotter- 
dam als  een  gevangene  zal  doen  bewaren,  diefulki 

niet  wil  doen  •  p.  429  (314)  fendt  de  Memonen  van Lumei  in  de  Staten  van  Holland;  p  430(315)  tien 
Brief  van  Boflu  aan  Hugo  Janfz  ontfangen  hebben- 

de,  ontbiedt  hem  en  verfoekt  dat  hy  wilde  fchnj- 
venaan  Boflu,  om  hem  fo  in  handen  te  krijgen  ,  het 
geene  hy  weigert ,  en  wordt  daar  over  in  lijn  huis 
verfekert;  p.  431  (316)  maakt  den  Heer  van  Baten- 

burg tot  fijn  Luitenant  en  Overfte  Veld-Heer  ■  ibid. 
is  feer  verblijdt  over  de  vi&orie  der  Zeeuwen  op 
de  Spanjaarden  en  doedt  defelve  door  geheel  Hol- 

land bekent  maken;  p.  433  (217)  belaft  met  debele- 
geringe  van  Haarlem  ,  doedt  fijn  beft  om  aan  de 
vyanden  alle  afbreuk  te  doen;  ibid.  tracht  met  alle 
middelen  de  Haarlemmer  Meer  te  behouden  om 
de  Stad  te  konnen  vidualieren  en  ontfetten;  p. 434 
(318)  fchrijft  aan  Sonoy  hem  bedankende  van  fijn 
devoir,  met  verfoek  dat  hy  in  het  felve  wilde  vol- 

harden; p.438  (321)  feer  bekommert  voor  die  van 
Haarlem  >  tracht  haar  met  alle  middelen  te  trooften 
en  te  ontfetten  ,  fchrijft  aan  Sonoy  dat  hy  ander- 

maal zoude  onderftaan  om  den  Diemerdijk  in  te  nee- 

men;  p.4jo(322)  fendt  de  Heer  van  Batenburg  om Ouwerkerk  in  te  neemen  ;  ibid.  neemt  voor  Haar- 
lem te  ontfetten,  prefenteert  felve  mede  te  trekken  , 

maar  de  Staten  willen  fulks,  om  verfcheidene  lede- 
nen  niet  gedogen  (ibid.  geeft  den  moed  van  het  ont- 
fet  verloren;  p.  440(323)  bewilligt  die  van  Haai  hm 
om  fprake  te  houden ;  ibid.  fchrijft  aan  Sonoy  en  de 
Staten  van  Noordt-Holland  dat  ly  haare  lieden  zou- 

den voorfien  en  fterken  ,  maar  wordt  flappelijkach- 
tervolgtt ;  p.  144(326)  antwoord  op  den  Brief  van 
Sonoy  over  den  toeftant  van  her  Noorder-Quartier 
na  het  inneemen  van  Haarlem-,  p.  447(319)  fchrijft 
aan  Sonoy  en  de  Staten  van  het  Noorder-Quartier 
en  die  van  Alkmaar  dat  fy  doch  de  Stad  zouden 
fortificeren  en  van  alle  noodfakelijkheden  voorfien  ; 

p  448.  vifiteert  de  fteden  van  Holland  en  doedt  de- 
felve voorfien  en  fterken  \  p.  449  (30)  heeft  veele 

vrienden  en  gunftelingen  in  veele  plaatfen  der  vyan- 
den ;  ibid.  tracht  met  alle  vlijt  om  de  Hollanders 

en  Zeeuwen  te  bevrijden  en  moed  te  geeven  j  ibid. 
waarfchouwt  Sonoy  en  de  Staten  van  het  Noorder- 
Quartier  van  de  toeruftinge  van  i\en  Grave  van  Boflu 
teiZee;  p  450(341)  fendt  la  Garde  met  volk  tot  af- 
liftentie  van  die  van  het  Noorder-Quartier;  p.  451 

(333)  fchrijft  aan  Sonoy  wat  hem  te  doen  ftonde om  die  van  Alkmaar  te  ontfetten;  p.  454  (33+)  als 
ook  aan  die  van  Alkmaar,  maar  die  Brief  komt  in 

handen  der  Spanjaarden ;  ibid.  doedt  een  fupplicatie 
aan  den  Coning  drukken  en  uitgeven,  dat  hy  den 
Oorlog  teger.s  Alba  en  niet  tegens  hem  heeft  aange- 

vangen ;  p.  464  (364)  is  feer  bedroeft  over  het  gevan- 
gen neemen  van  Aldegonde ;  fchrijft  daar  over  aan 

Sonoy,  en  wildatmen  Boflu  even  fo  zal  handelen  als 

Alde* 
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Aldegondevan  de  vyanden  gehandelt  wicrdt ;  p.471 
(348)  wel  bewuft  van  des  vyands  voornemen  om 
Middelburg  te  ontfetren,  maakt  een  vloot  Schepen 
toe,  enflaat  de  Spaanfe  Vloot.  b.7.  p.479  (4)  komt 
alle  de  gelegentheid  van  Middelburg  te  weeten.  (5) 
accordeert  met  haar,  en  krijgt  de  Stad.  p. 480  (5) 
wordt  vcrfocht  van  de  Burgeren  en  Geeftelijke  om 

te  accorderen. p  48o(  6)  geeft  een  verklaringe  uit  op  der 
felver  verfdek.  p.  481.  (6)  komt  binnen  Middelburg, 
ftelt  ordre  op  veele  faken  ,  verleent  aan  de  Burgers 

afflag  van  de  penningen  die  fy  moften  opbrengen. 
ibid.  wordt  door  defe  overwinninge  meefter  ter  Zee. 

ibid.  fchrijft  aan  Sonoy  datmen  Boflu  en  andere  ge- 
vangenen ftrikter  zoude  houden  en  niemand  by  hem 

laten  komen.  p.  481.(7)  neemt  aan  de  prefentatie  van 

Verdugo  en  fend  iemand  om  te  fien  hoe  Aldegonde 

getra&eert  wierdt.  ibid.  heeft  een  aanflag  op  het  Ka- 
fteel  van  Antwerpen,  p. 483(7)  geeft  daar  toe  com- 
miflle  aan  Jan  de  Vos  en  Pater  Torqueau.  ibid.  ge- 
moedigt  door  het  veroveren  van  Walcheren  trach: 
niet  alleen  te  bewaren  dat  hy  heeft  ,  maar  ook  om 

fijnen  vyand  felve  te  befpringen.  p.487  (10)  waar- 
fchouwt  Sonoy  van  den  aanflag  om  den  Grave  van 
Boflu  uit  de  gevangenifle  te  verlofTen.  p.  488  (n) 

vind  niet  goed  de  refolutie  van  Graaf  Lodewijk  om  van 

legerplaats  te  veranderen  en  by  hem  te  komen.  p.  490 

(u)  komt  met  fijn  Leger  in  de  Bommeler  Weert, 
ibid.  verleent  een  a&e  tegens  de  moetwilligheid  der 

foldaten  ten  platten  lande,  p  49$  (13)  belaft  goede 

acht  te  nemen  op  de  perfoonen  het  gedrag  van  Cor- 
nelis  van  Rijswijk  Caftelein  van  Medenblik.  p.  493 

(15)  Iaat verfcheidene Placcaten  uitgaan.  p«498(i8) 
fchrijft  aan  die  van  Leiden  hoe  haar  te  gedragen  in  de 

belegeringe.  p.  50  5  (  m)  fchrijft  voor  de  tweede-maal. 
ibid.  heeft  correfpondentie  tot  felf  in  het  Hof  van  den 

Coning  van  Spanjen  p.  508(15)  doedt  de  Staten  van 
Holland  vergaderen,  ibid.  wil  dat  ook  aldaar  eenige 
uit  de  fchutterije  zullen  verfchijnen  en  waarom,  ibid. 

foekt  op  de  dragelijkfte  wijfegeldte  krijgen  by  ke- 

{  fiinge  en  ftelt  daar  ordre  toe.  p-  508(26)  wordt  ver- 
wittigt van  de  toeruftinge  Van  de  Spaanfe  Vloot, 

p.  514  (36)  is  dapper  op  fijn  hoede  om  niet  in  het 

verderf  te  rake»,  p.  5 18  ( 39)  beraat  fich  met  de  Hol- 
landers en  Zeeuwen  en  ftelt  ordre  tegens  de  Spaanfe 

Vloot.  p«  ï  19  (40)  veradverteert  die  van  het  Noor- 
der-Quartier van  de  Spaanfe  Vloot.p.  519(40)  verfoekt 

dat  fy  daarop  tegens  alles  ordre  wilde  ftellen.  ibid. 
1  beraedt  fich  om  Leiden  te  ontfetten ,  doedt  alle  Di  jken 

en  Dammen  doorfteken.  p.  5  48 ■  ( 5  3 )  en  maakt  gereet- 
fchap  om  het  felve  in  het  werk  te  ftellen.  p.  549(54) 
fchrijft  een  en  andermaal  aan  die  van  Leiden,  p.  550 

(55)  wordt  met  een  dodelijke  krankheid  bevangen. 

p.  551  (55)  begint  te  beeteren  en  door  wat  middel, 

ibid.  doedt  de  landfcheidingeby  Soetermeer  doorfte- 

ken. p.  554(57)komtinhetLeegervoorLeiden.p.556 
(59)  is  bekommert  voor  het  ontfet.  p.  559(61)  doedt 
den  Brief  van  het  ontfet  van  Leiden  na  de  Predicatie 

opentlijk  van  de  ftoelaflefen.  p.  560  (6  ij  komt  bin- 
tien Leiden  en  ftelt  ordre  op  veele  dingen,  ibid.  fchrijft 

aan  de  Staten  van  het  Noorder-Quartier  wegens  den 

twiftdie  fy  hadden  met  Sonoy.  p.  5-71(70)  antwoord 

op  de  doleantie  der  Edelen  tegens  het  quaad  voor- 
nemen der  Steden  van  Holland  en  verleent  haar  aéte. 

p.  5  7 1(  7 1 )  vergadert  de  Staten  van  Holland  en  Zelandt 
en  ftelt  haar  voor  de  propofitie  van  Leoninus  wegens 

den  Vredehandel,  p.  585  (79)  hervat  lijnen  aanflag op 

Antwerpen,  die  uitkomt,  p.  586(80)  antwoord  den 
Grave  van  Boflu  op  fijn  verfoek  van  na  Bruflèl  te 

mogen  reifen.  b.  8.  p.  592(84)  geeft  O&roy  aan  die 
van  Leiden  om  een  Univerfiteit  te  mogen  oprechten. 

p.  593  (8f)  doedt  een  propofitie  in  de  vergaderinge 
der  Staten  aangaande  den  Vredehandel,  p-  595  (86) 
antwoord  den  Grave  van  Swartfenburg  op  fijn  voor- 

del aangaande  de  Vredehandelinge.  p.  5-96(86)  doedt 
een  Vaft  en  Bede-dag  uitfchrijven  tot  bevorderinge 
van  de  Vredehandel,  p-  597(87)  vermaant  de  Staten 

van  Holland  en  Zeeland  dat  fy  gedurende  den  Vre- 
dehandel goede  wacht  doen  honden,  p.  616  (101) 

vindt  goedt  den  aanflag  van  Sonoy  op  het  Barnde-gat 

en  fchrijft  daar  over  aan  de  Gedeputeerde  Staten  vaft 
het  Noorder-Quartier.  p.  618(101)  fendt  eenige  Ar- 
ticulen  ten  dien  einde  over  om  met  haar  te  commu- 

niceren, p.  619(102)  fchrijft  na  veele  plaatfen  we- 
gens de  toeruftinge  der  vyanden  ,  en  waarfchouwt 

haar  op  haar  hoede  te  zijn.  p.  620  (103)  ftelt  Com- 
miflarifen om  te  procederen  in  de  fake  van  de  gevan- 

genen in  het  Noorder-Quartier.  p.  635  (114)  wil  niet 
verftaan  dat  die  dan  gefamèntlijk  in  die  fake  fujlen 
handelen,  ibid.  neemt  qualijk  datmen  fo  ftrèng  met  de 
gevangenen  hadde  geprocedeert ,  fchrijft  daar  óver 
aan  Sonoy,  en  fluit  de  hand  der  Commiflarifen.  p.636 
(114)  ftelt  andere  Commiflarifen.  ibid.  geeft  Apo- 
ftille  op  het  verfoek  van  de  gevangene  in  het  Noor- 

der-Quartier. p. 637 (116)  doedt  een  voorflag  in  de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland  om  affiftentie  tever- 
foeken  van  vreemde  Potentaten,  p.  641  (118)  doedt 
een  voorflag  om  een  Unie  te  maken  tuflchende  Hid- 
derfchap.  Edelen  en  Steden  van  Holland,  p.  641  (118) 
trouwt  in  den  Briel  met  Charlotte  van  Bourbon,  p.  644 
( 1 20)  waarfchouwt  die  van  der  Goude  voor  de  Span- 

jaarden en  wil  dat  fy  het  water  om  de  Stad  zullen  la- 
ten lóopen.  p.  645  (11)  doedt  alle  moeite  om  Oude- 

water  te  ontfetten  doch  te  vergeefs,  ibid.  heeft  befpie- 
ders  in  het  Spaanfe  Leger ,  en  ftelt  aan  alle  kanten  or- 

dre. p.  646(122)  fchrijft  aan  Stakenbroek  ,  Gouver- 
neur van  Woerden,  ibid.  fendt  den  Colonel  la  Garde 

binnen  Schoonhoven,  ibid.  trekt  na  Oeltgens  Plaat  om 
den  aanflag  van  den  Groot  Commandeur  op  Zeeland 
te  verhinderen,  p.  647  (m)  doedt  om  het  voorne- 

men van  Hierges  te  beletten  den  Dijk  over  Crimpen 
doorfteken.  p.  648  (1 13)  doedt  de  Staten  van  Holland 
en  Zeeland  vergaderen  en  ftelt  haar  voor  of  men  met 
den  Coning  zal  vereenigen  dan  van  den  felvenaffchei- 
den  en  van  Prince  veranderen,  p.650  (125)  fchikt 
eenige  Vaandelen  volks  binnen  Zierikzee.  p.  651  (25) 
fterkt  de  Dortfe  Waart.  p.  653(127)  en  Goèrede.  ibid. 
laat  verfcheiden  Dijken  doorfteken.  p.  65-4  ( 1 17)  geefc 
Apoftille  op  de  voorftel  van  eenige  Vriefle  Edellui- 
den  en  beveelt  aan  Sonoy  goede  correfpondentie  met 
de  Vriefen  fe  houden,  p.654  (128)  geeft  commiflie 
aan  Bartholt  Entes  om  de  vyanden  alle  afbreuk  te 
doen.  ibid.  fchrijft  verfcheidenmaal  aan  Sonoy  en  Hel- 

ling wegens  de  inneminge  van  Amfterdam.  p.  655 
(118)  doedt  eenige  Oorlog- fchepen  gereet  maken 
om  op  de  aankomende  Spaanfe  Vloot  te  paften,  p.  655: 
( 1 28)  doedt  fijn  beft  om  de  platte  landen  in  het  Noor- 

der-Quartier eenig  contentement  te  geven,  p.660 
(13  O  fendt  verfcheidene  perfonen  aan  verfcheidene 
Vorften  om  hulpe  en  aflïfteritie  te  verfoeken.  ibid. 
doedt  met  bewillingeder  Staten  vah  Holland  en  Zee- 

land de  Souverainiteit  der  Landen  aan  de  Coninginne 
van  Engeland  opdragen.  ̂ 661(132)  belegert  Crim- 

pen. p.662  (133)  ftelt  forgvuldiglijk op  alles ordre.ibid. 
wint  Crimpen.  ibid.  foekt  de  beleggers  voor  Zierikzee 
uit  te  hongeren.  ̂ 663(134)  maakt  gereetfchap  om 
Zierikzee  te  ontfetten.  b.  9.  p.  667  (137)  wil  de  fake 
van  de  Unie  voor  alle  dingen  afgedaan  hebben,  p.  668 
(138)  laatopde  gemaakte  Unie  een  verklaringe  uit- 

gaan, p. 672  (140)  ftcmt  toe  deverkoopinge  van  het 
Haagfe  Bofch.  p. 673(141)  verleent  a<9te van redem- 
tie  voor  het  Haagfe  Bofch.  p.  676(143)  vindt  goedt 
den  aanflag  van  Sonoy  om  Muiden  in  te  neemen.  p.  67  7 

(144)  is  feer  bekommert  met  de  belegeringe  van  Zie- 
rikzee en  foekt  het  te  ontfetten.  p.  678  1145)  maarte 

vergeefs,  ibid.  doedt  ter  Goude  en  de  Goudlê  Sluis 
fterken.  p.  690(153)  vindt  niet  goed  de  aangebodene 
hulpe  uit  Vrankrijk  aan  te  neemen.  p.  691  (153) 
fchrijft  eenige  beleefde  Brieven  aan  de  Coninginne 
van  Engeland  om  het  mifverftand  tuflchen  eenige  En- 
gelfe  en  die  van  Vljflingen  neder  te  leggen,  p.691  ( 1 54) 

accordeert  daarover  met  de  Engelfe.  ibid.  fendt  Ta- 
fin  daar  over  na  Engeland,  p.691  (154)  en  brengt  dat 
gefchil  ten  andermaal  ontftaan  zijnde  teneinde,  ibid. 
onthouwthem  binnen  Middelburg,  krijgt  daar  adver- 

tentie van  de  moetwil  der  Gemuitineerde  Spanjaar- 
den en  foekt  fijn  voordeel  daar  mede  te  doen.  p.  694 

(156)  fchrijft  aan  verfcheidene  Steden  en  bied  haar 
by  defe  gelegentheid  fijne  hulpe  aan.  ibid.  als  ook  aan 

de 



van  Pcrfóncn  en  Sakcn. 

de  Staten  van  Braband.  ibid.    en  aan  Lalain.   p.  696 
(157)  fchrijft  aan  denHecrevan  Hierges  en  bedankt 
hem  over  het  ontdaan  der  Gedeputeerde  van  Oran- 
jen.  p.  700(161)  en  aan  de   Staten   van    Gelder- 

land, p.  70 1 1  ï6 1 )  maakt  Willem  Treflong  Luitenant 
Admiraal  van  Zeeland,  p.  705  (164)  en  een  nieuwe 
ordonnanrie  op  de  Oorloge  ter  Zee  en  Admiraliteit, 
ibid.  laat  op  den  naam  des  Conings  een  Placcaat  uit- 

gaan tegens  de  Vrybuiters.  p.708  (166)  doedt  fijne 
verklaringe  tot  flillinge  van  de  twiftinhet  Noorder- 
Quartier  tuflchen  Sonoy  en  de  Staten  van  het  felve 
Quartier.  p.  710  (167)  fendt  den  geintercipieerden 
Brief  van  Verdugo  aan  den  Raad  van  State.    p.  71 1 
(168)  handelt  met  den  HeerdeHaufly  omhulpe  te 
fenden    tegens    de   Spanjaarden  ,   en    fend  defelve. 
p.  716(172)  fchrijft  aan  den  Grave  van  Reux  over 
defelve  faken.  ibid.  fend  noch  eenige  Vaandelen  bin- 

nen Gent.  p-7i7  (173)  en  het  Sas.  ibid.  refolveert 
om  Gedeputeerden  te  fenden  na  Gent  en  aldaar  van 
Vreede  te  handelen,  p.  718  (173)  wil  weten  van  wel- 

ke Provintien  fich  te  wachten  heeft  die  tot  deVrede- 
handelinge  niet  genegen  zijn  ,  en  krijgt  bericht  daar 
van.  ibid.  fchrijft  aan  de  Staten  van  Holland  wegens 
de  Vredehandelinge  die  voor  handen  is.  ibid.  laat  met 
den  Grave  vanBoflu  handelen,  belooft  hemvryheid 
op  fekeren  conditien  ,  ontbiet  hem  by  hem  tot  Mid- 

delburg, neemt  qnalijk  het  weigeren  van  die  van  het 
Noorder-Quartier,  ontflaat  hem  uit  de  gevangenif- 
fe,  en  ftelt  hem  in  volkomene  vryheid.  p.726  (179) 
fend  Hohenlo  na  Zeeland  om  de  plaatfen  door  de 
Spanjaarden  verlaten  wederom  in  te  neemen.  p.  727 
(180)  dreigt  Zierikzee  tot  een  roof  te  geven  indien 

riet  fich  niet  voegde,  ibid. 'fchrijft  aan  de  Gouverneurs in  Holland  datfealle  plaatfen  die  door  de  Spanjaarden 
wierden  verlaten  fouden  fien  in  haar  geweld  te  krijgen, 
jbid.  is  van  gevoelen,  datmen  de  uitgewekenen  van 
Holland  en  Zeeland  volgens  de  Gentfe Vredehandelin- 

ge in  toekomende  met  fo  fwaren  Eed  niet  behoorde  te 
belaften.  p.  742(192)  fchrijft  aan  de  Staten  Generaal, 
aan  de  fijde  des  Conings  hoemen  met  Don  Jan  behoor- 

de te  handelen,  b  10.  p.  747  (195)  houdt  den  felven 
handel  feer  fufpe£fc.  p.  jx^  (199)  refolveert  en  ftelt 
ördre  om  Holland  en  Zeeland  te  verfekeren.  ibid. 
vindt  den  aanflag  op  Amfterdam  niet  goed ,  en  wil 
niet  datmen  met  de  verkopinge  van  de  goederen  van 
die  van  Amfterdam  zal  voortvaren,  p.758  (202)  ant- 

woord by  Apoftille  op  de  Articulen  van  fatisfaófcie  van 
die  van  Amfterdam.  p.759  (203)  protefteert  tegens 
die  van  Amfterdam.  ibid.  ftelt  eenige  Articulen  voor 
aan  de  Staten  aangaande  den  Oorlog  en  Licenten. 

p.  760(204,)  communiceert  aan  de  Staten  van  Hol- 
land en  Zeeland  de  Articulen  tot  Luxemburg  gehan- 

delt  nevens  de  Apoftillen  van  Don  Jan  op  defelve  ge- 
geven, p.  768  (209)  fchrijft  aan  Sonoy  datmen  die 

van  Amfterdam  noch  Haarlem  geen  fchade  zoude 
doen  ,    en  doedt   ceffatie  van  wapenen  publiceren, 

p.  778(216)  geeft  fatisfactie  aan  die  van  Schoonho- 
ven, ibid.  antwoord  de  Staten  Generaal  op  haar  ver- 

foek  over  eenige  Articulen  van  het  accoort  met  Don 

Jan  gemaakt,  p.  790(255)  fendt  Paulus  Buis  aan  Bof- 
ifu  en  de  Staten  van  Uitrecht  om  te  handelen  op  het 

ftuk  van  de  fatisfa<ftie.  p.792  (2 16)  en  Gedeputeer- 
den na  Uitrecht  om  te  vernemen  de  waarheid  van 

het  geene  aldaar  was  voorgevallen  ,  doedt  haar  alle 

byftand  aanbieden ,  en  verfoeken  dat  fy  haar  onder 

fijn  Gouvernement  wilden  begeven  mits  haar  fodanige 
ïatisfa&ie  verlenende  als  fy  begeren  fouden.   p.  800 

(232)  fchrijft  aan  de  Staten  Generaal  in  faveur  van  die 
van  Uitrecht,  ibid.    antwoord  Leoninus  op  deffelfs 

voorftel  gedaan  in  de  Staten  van  Holland,    p.  807 

(237)  verfoekt  geftelt  te  worden  in  het  befit  van  het 
Kafteel  en  de  Stad  Breda.  p.  809  (239)  accordeert  met 

die  van  Tholen  en  geeft  haar  fatistaftie.  ibid.  ant- 
woord de  Staten  Generaal  op  haar  fchrijven  in  faveur 

van  die  van  Amfterdam.  p.8io(239)  antwoord  op  de 

Articulen  van  die  van  Amfterdam  wegens  de  fatisradie. 

(240)  doedt  aan  defelve  prefentatie  op  haar  verfoek , 

en  protefteert  tegens  haar.  p.  8 1 1  (240)  is  op  fijn  hoe- 
de ,  houdt  correfpondentie  in  de  naafte  Proymticn , 

fendt  aan  verfcheidene  Edelluiden  ,  en  foekt  defelve re  induceren  tot  het  maken  van  een  verbond  met  de 
Staten  van  Holland  en  Zeeland.  p.8n  (240)  nnt- 
woord    fchriftelijk  op    het  voorftel    van  Schets  en 
Leoninus.   p.  8ï5  (245)  en  op  de  voorgeftelde  Ar- 

ticulen van  de  Gefanten  van   Don  Jan.  p.  817  '246) 
klaagt  tegens  defelve  over  verfcheidene  faken  die  hem 
volgens  de   Pacificatie  van  Gent  niet  goed  gedaan 
wierden,    p.  818(246)  fchrijft  aan  de  Wethouders 
van  Mechelen  voor  Pieter  Panis.  p.  820  (247)  ftelc 
ordre  op  veele  faken  en  fchrijft  aan  de  Staten  Gene- 

raal, p.  819  (253)  trekt  door  alle  Steden  van  zijn  Gou- 
vernement, p.  830(254)  doedt  een  voorflag  aan  de 

Staten  Generaal  om  Don  Jan  uit  het  land  re  drij- 
ven, ibid.  komt  tot  Uitrechten  wordt  aldaar  met  al- 

le bedenkelijke  toegenegentheid  ontfangen.    p.  851 
(254)  wordt  veribcht  om  in  Braband  te  komen.  ibid. 
fendt  aan  de  Staten  Generaal  de  afgewerpene  Brie- 

ven van   Don  Jan  en  Efcovedo.  p.842  (362)  ver- 
fchalkt  den  Overften  Fronsbergen  door  een  nagecon- 
terfeite  Brief  van  Don  Jan.  b.  1 1^.856(474)  krijgt 
Breda  wederom,  p.  857  (275)  wordt   veribcht  om 
tot  Bruffel  te  komen.  p.  872(285)  antwoord  opliet 
voorftel  van  de  Gedeputeerde  ten  dien  einde  aan  hem 
gefonden.  ibid.  vertrekt,  komt  tot   Bruflel ,  wordt 
aldaar  treffelijk  ingehaalt.  p.  873(186)  wilniettoe- 
ftaan  datter  iets   op  Amfterdam  en  andere  Steden 
ondernomen  worde.  p.  874(289)  raad  de  Staten  Ge- 

neraal om  Gedeputeerden  aan  Don   jan  te  fenden. 
ibid.  doedt  die  van  Uitrecht  fomn.eren  om  fatisfac- 

tie te  ontfangen  en  haar  onder  fijn  Gouvernement  te 
begeven,  p.  893  (300)  accordeert  met  defelve.  ibid. 
handelt  met  die  van   Amfterdam  om  haar  fatisfactie 
te  geven.  p.  896(302)  fchrijft  aan  de  Staten  van  Hol- 

land en  Zeeland  om  approbatie  op  defelve,  metver- 
foek  dat  alle  hoftiliteit  tegens  die  Stad  mocht  ophou- 

den, ibid.  als  mede  aan  Sonoy.  ibid.  fchrijft  in  fa- 
veur van  die  Amfterdam  tenandermale  aan  de  Staten 

van  Holland  om    alle   hoftiliteiten  tegens  die  Stad 
te  doen  ophouden,  p.897  f303)  doedt  al  de  Sche- 

pen ophouden  die  na  Spanjen  zouden  varen  ,    en 
waarom,  ibid.  wordt  gekoren  tot  Ruwaart  van  Bra- 

band. p.  898  (504 )  fendt  van  Dorp  naGentomAar- 
fchot  en  de  andere  gevangene  Heeren  te  doen  ort- 
flaan.  p.  905  (308)  wordt  uit  Vrankrijk  bericht  dat- 
ter  op  fijn  perfoon  toegeleidt  wierde.  p.  906  (*io) 
antwoord  op  de  redenen  van  de  Staten  van  Holland 
en  Zeeland   waarom  fy  Amfterdam  hebben  trach- 

ten te  vermeeftereti.    p.  910  (313J  wordt  door  de 
Staten  van  Vlaanderen  verfocht  tot  Gent  te  komen 
om  de  gerelene  onluften  te  helpen  byleggen ,  komt. 
en  wordt  feer  treffelijk  ingehaalt.  p.  916  (317)  fijne 
verrichtinge  aldaar,  ibid.  doedt  alle  neerftigheid  0111 
de  verdeeltheid  der  Staten  te  weeren,  en  brengt  te  weeg 

dat  Mathiasvoor  Gouverneur  Generaal  wierdt  aange- 
nomen, b.  12.  p.  927(7,)  wordt  gecontiniieert  in  het 

particulier  Gouvernement  van   Braband.  b.  929(9,) 
en  verfocht  om  te  wefen  Luitenant  Generaal  van  den 

Eerts- Hertog,  ibid.  doedt  Eed  als  Gouverneur  van 

Braband.  p.  930(10)  en  als  Luitenant  van  den  Eerts- 

Hertóg.  p.  931.  is  van  Oordeel  datmen  offenfive  te- 
gens Don  Jan  behoorde  te   oorlogen,   p-933  («3) 

en  datmen  aan  Don  Jan  geen  flach  behoorde  te  le- 
veren,  p.  934.    fendt  Aldegonde  op  den  Rijkfdag 

té  Worms'.    p-952  (26)    fchrijft  in  faveur  van    de 
Mcnnoniten   aan   de    Magiftraat   van    Middelburg. 

p.  993  (56)    geeft  commiflie  aan  Treflong  om  
te 

equiperen  ter»ens  Spanjen  en  den  Coning  op  fijne 

eigene  köiten'te  beoorlogen,  p.  994.  krijgt  tijdinge van  de  fiekte  en  het  overlijden  van  Don  Jan    p.ioo? 

(6$)  fijn  gevoelen  over  de  Regeringe  van   Parma. 

b.  13.  p.  3  (68 )  foekt  die  van  Gent  en  de  gémuiti- neerde  Waaien  te  vereenigeh.  b.  12.  p.  3  (69)  neemt 

aan  de  prefentatie   van   die   van    Gent.    p.  5  (70 ) 

trekt  in  perfoon  na  Gent.   p.9  (73)  beweegt  haar 
de  Religions  Vreede  aan   re  neemen.     p.  10  (73) 

en  om   een   Obligatie  te  paflèrén  ten  behoeve  van 

de  Coninginnc   van   Engeland,     p.  n   '74)  foekt 
een    Unie   tuflchen  verfcheidene   Provintie  te  fna- 

Ll 
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ken,    p.   17  (78)   waarom   hy    Grave   Johan  van 

NalTou   getracht    heeft  te   bewegen  tot    het    aan- 
vaarden van  het  Gouvernement  van  Gelderland,  ibid. 

befchrijft  de  Staten  tot  Geertruidenberg.  ibid.  ver- 
fchoont    fich    waarom    hy    die    vergaderinge    niet 
heeft  tonnen  bywoonen.  ibid.  gebruikt  fijn  Broeder 
om  de  Unie  te  bevorderen,  p.  18  (78)  neemt  aan 

en  appro'oeert  de  Unie  tot  Uitrecht  gemaakt   p.  30 
(88)  Helt  den  Staten  twee  middelen  voor,  omftaande 

te  blijven,  p.  35  (91 )  verfchrijft  de  Generale  Staten 
tot  Antwerpen  om  ordre  te  ftellen  op  de  faken  van 
de  Provintien  der  Nederlanden,  p.  48  (100)  is  feer 

beforgt  voor  de  belegerde  Stad  Maftricht  en  waar- 

om, p.  5  »  (102)  is  van  oordeel  dat  deCeulfe  Vrede- 
liandelinge  (trekken  zoude  om  de  Provintien  noch 

meer  van  den  anderen  te  fcheiden.  ibid.  krijgt  tijdin- 

ge  uit  Maftricht.  ibid.  fchrijft  aan  de  belegerde,  p.  65 

(112)   tracht  de  beroerte  binnen  Antwerpen  te  ftil- 
len,  en  wil  niet  datdeGeeftelijkheid  ter  Stad  uitge- 
voert  zoude  worden,  p.  67(114)  neemt  het  felveieer 

qualijk.  ibid.  wil  zijn  plaats  als  Luitenant  Generaal 
van  Braband  nedei leggen,  p.  67  (115)  approbeertde 
oearrefteerdePoinften  tot  ftillinge  der  beroerte,  p-  68 

(115)  tracht  Mechelentegens  de  praktijk  van  Parma 
te  verfekeren ,  fendt  CommifiarifTen  daar  binnen  met 
Brieven  aan  de  Gouverneur  en  die  van  de  Stad.  p.76 

(120)  fchrijft  aan  die  van  Gent  dat  hy  komen  zal  om 
de  Wet  te  verfetten.  P.84U26)  komt  tot  Gent,  Helt 

de  baiten  ordre  gekoren  wet  af,  en  verkieft  een  an- 

dese.  p.86  (128J  bedankt  het  Guarnifoen  van  Vil- 
voorden voor  hare  getrouwigheid.  p.  87(128)  tracht 

door  alle  middelen  de  Provintien  by  den  anderen  te 

houden,  p.  91  (13»)  fchrijft  aan  de  Provintien  in  de 
renerale  Unie  gebleven  en  maakt  haar  bekent  het  ac- 
coort  dat  de  Walfche  Provintien  met  Parmagemaakt 
hadden.  p-95(i?4)  beklaagt  hem  over  de  langfame 
refolutien  van  de  Geünieerde  Provintien,  waar  door 
veele  faken  achterweege  bleven,  geeft  aan  de  Gede- 

puteerde der  felvereenige  Articulen  mede,  tot  beter 
vaft-ftellinge  van  het  Gouvernement,   b.14,  p.  128 

( 1 59)  fend  Aldegonde  aan  de  Staten  derfelver  om  haar 
te  induceren  dat  fy  op  alles  finaal  en  kortelijk  wilden 
refolveren,  en  doedt  haar  daar  toe  eenige  Articulen 
voorftellen.  ibid.  maakt  Treflong  Superintendent  van 
het  Weft  -  Quartier  van  Vlaanderen,    p.  131  (159) 

antwoord  op  de  voorgeftelde  ftukken  van  de  Gede- 
puteerde van  de  nader-Geunieerde  Provintien.  (160) 

houdt  yeverig  aan  by  defelve  om  de  finale  refolu- 
tie,  maar  te  vergeefs,  p.  135  (163)  geeft  inftru&ie 
aan  Jan  SymonfTe  om  la  Motte  in  fijne  correfponden- 
tie  en  de  aanflag  op  den  Briel  te  verfchalken.  p.  137 
(164)  ftemt  over  een  met  die  van  Holland  om  geen 
belegeringe  voor  den  Bofch  temaken  ;  p.  139  (166) 
wil  alfins  fijne  Staten  refigneren  ingevalle  geen  be- 

ter ordre  geftelt  wierde.  ibid .   doedt  daar  over  een 
harangue  in  de  vergaderinge  van  de  Staten  Generaal 
tot  Antwerpen,  p.  141  (167)  geeft  fijn  advijs  in.de 
Staten  Generaal  op  het  beleit  der  Oorloge,  p.  150 
(  174)    doedt   een  remonftrantie  in  defelve  om  op 
alles  bc-eter  ordre  te  ftellen.    p.  1^3  (176)    reift  na 
Holland  en  antwoord  op  de  remonftrantie  van  de 
Staten    van  den  fel  ven    lande,   p.  160  (181)   trekt 
tia    Uitrecht,    p.  161    (181)    trekt  mits    den   aver- 
rechtfen  handel  van  Rennenburg  na  Campen  ,  fend 
Uf  kens  aan  den  felven  en  verloekt  dat  hy  by  hem 
komt.  p.  167(186)  wordt  geabufeert  door  Rennen- 
burg ,  kan  qualijk  geloven  het  geenetot  Groeningen 
gebeurt  was ,  en  vertrouwt  geen  Papiften  meer.  p.  1 69 
(187)  ftelt  ordre  tot  verfekeringe  van  Over- Yflèl, 
Viïefland  en  de  Omlanden.ibid,  geeft  commifiie  aan 
Soróy  om  de  paften  van.  Coeverden  en  Bourtange  te 
beletten,  p.  170  (188)  en  aan  Hohenlo  om  de  gere- 

belleerde Boeren  te  dwingen ,  de  kleine  Steden  in  O- 
ver-Yflel  in  te  nemen  ,  en  ftelt  hem  aldaar  tot  fijnen 
Luitenant,  ibid.  komt  tot  Amfterdam  en  wordt  aldaar 
treffelijk  ingehaalt.  ibid.  informeert  hem  op  alle  de 
gclegentheden  die  tot  Uitrecht  tuflehen  de  Gerefor- 

meerdeen Geeftclijkheid  waren  voorgevallen  en  doedt 
een  provifionele  uitfpraak over  diefaak.  p.  173  (190) 

fchrijft  aan  de  Burger  Hopluiden  ,  om  haar  na  dift 
uitfpraak  te  reguleren,  p.  174(191)  waarfchoawt  de 
Staten  van  fich  niet  te  vergapen  aan  den  Oorlog  met 
Portugal,  maar  op  alles  beter  ordre  te  ftellen.  p.  178 
(194)  vertrekt  naBraband.  p.  181(197)  fchrijft  aan 
de  Staten  van  Holland  dat  Anjou  niet  pretendeert  op 
de  landen  onder  fijn  bevel  ftaande.  (198)  weigert  de 
aanbiedinge  vandeSouverainiteitaantc  nemen.  p.  18? 
(198)   houdt  aan  om  defelve  Anjou   aan   te  bieden. 
ibid.  neemt  defelve  fo  lange  den  Oorlog  duurt  aan  en 
verleent  den  Staten  een  Brief  van  acceptatie    ibid. 
doedt  Eed  aan  defelve.  p.  185  (200)  neemt  deabfo- 
lute  Souverainiteit  over  Holland  aan  en  om  wat  re- 

denen, p.  186  (200)  ftelt  inde  vergaderinge  der  Ge- 
nerale Staten  eenige  Articulen  voor  om  promptelijk 

op  gerefolveert  te  worden,  p.  194(206)  geeft  ordre 
aan  Treflong  om  op  alle  wijfe  het  vervoeren  van  la 
Nove  naSpanjen  te  verhinderen,  p.  196  f  207)  draagt 
grote  forge  tegens  het  ontfet  van  Groeningen.  p.  204 
(213)  fend  Aldegonde  tot  dien  einde  aan  de  Staten 
der  Geünieerde  Provintien.  ibid.  wordt  Stadhouder 

van  Vriefland.  p.  210(217)  tracht  door  alle  midde- 
len de  beftellirge  ter  Zee  door  Navarre  gegeven  te 

beletten,  p-213  (219)  fchijnt  feer  genegen  tot  den 
handel  met  Anjou  en  waarom,  p  214  (220)   maakt 

fich  gereet  om  Bouchain  te  ontfetten  maar  te  ver- 
geefs, p.  214  (220)  draagt  groote  forge  om  de  Pro- vintien in  eendracht  te  houden  en  te  conferveren. 

p.  22i  (225,)  vreeft  voor  fcheuringe.  p.  222  (225) 
doedt  om  iulks  te  verhoeden  de  Generale  Staten  by 
een  roepen  tot  Delft  en  wat  hy  daar  voorftelt.  ibid. 
verfoekt  het  advijs  der  Staten  van  Holland  over  de 
profcriptiedesKonings  tegens  hem.p.22  3(2.26)  fchrijft: 
aan  die  vanSteenwijk  en  belooft  haar  ontfet. p  115(118) 
beraadt  fich  over  den  Ban  des  Coningsen  geeft  een 
Apologie  tegens  defelve  uit.  p.  141....  (10....)  fendt 
den  Heer  van  Melve  met  defelve  aan  den  Coning  van 
Schotland  en  waarfchouwt  defelve  van  de  Ligue  des 
Paus  en  Conings  van  Spanjen   tegens  Schotland  en 
Engeland,  p.  251  (17)  wordt  verfocht  in  Vriefland  te 
komen,  komt,  ftelt  ordre  op  veele  faken  en  fchrijft 
aldaar  een  Landdag  uit.  p.  152(18)  verbiedt  den  han- 

del op  Spanjen  en  Portugaal-  p.253  (18)  fendt  den 
Heer  van  Bredei  ode  na  Uitrecht  om  degerefene  on- 
ruft  aldaar  te  ftillen.  p.  280(38)  levert  een  remon- 

ftrantie over  aan  de  Staten  Generaal,    p.  289  (45) 
raadt  de  Staten  van  Holland  en  Wethouders  van  Am- 

fterdam om  van  de  fatisfa&ie  afteftnanenop  nieuws 
te  accorderen  ,  het  geenehy  te  weege  brengt,  p.  290 

(45)  laat  een  Placcaat  uitgaan  in  Vriefland  op'tftuk 
van  de  Juftitie  enz.  p. 292  (47)  als  ook  een  in  Hol- 

land tegens  het  licentieus  drukken,  p.  293  (47)  trekt 
na  Zeeland  om  Anjou  teontfangen.  b,  17.  p.  296  (2) 
doedt  openinge  van  de  affairen  des  Lands  aan  Anjou. 
p.  311  (14)  wordt  door  fijn  hooft gefchoten.  p.  312 
(15)  is  in  groot  gevaar  door  het  ontfpringen  der  won- 

de, p.  316  (18)  wordt  tegen  aller  verwachtinge  ge- 
nefen.  ibid.    approbeert  de  uitfprake  van  den  Land- 
Raad  aangaande  de  verfchijnirge  derGeeftelijkein  de 
vergaderinge  van  de  Staten  van  Uitrecht,  p.  3  17  (19) 
fchrijft  aan  Sonoy  dat  hy  Enkhuifën  foude  verfterken 
en  fich  felven  aldaar  onthouden  om  alle  onheilen  voor 

te  komen.  p.  $19(11)  antwoord  den  Hertog  van  An- 
jou op  fijn  fchrijven.  p.  348  (4.1)  geeft  fijnadvijsop 

de  .fwarigheden  tot  Antwerpen  met  Anjou  voorgeval- 
len, p.  349  (42)  trouwt  met  Louife  van  Coligny.  b.  1 8. 

p.  365  (7)  wordt  tot  Antwerpen  voor  een  verrader 
gelcholden.  p-3Ó7(9)  fchrijft  aan  Treflong  over  de 
klachte  die  Anjou  dede  over  de  Oorlog- fchepen  der 
Staten  p.^yo(n)  foekt  Duinkerken  te  voorfien  maar 
tevergeefs,  p.  371(12)  fend  Gedeputeerde  na  Vrief- 
landt  omhetgefchil  tuflehen  defteden  en  platte  lan- 

den over  de  Regeriuge  byte  leggen,  p.  376  (r  5-)  be- 
flecht  het  gerefene  mifverftand  tuflehen  Hohenlo  en 

Sonoy.    p.  378  (  17  )   fendt   Gedeputeerde  binnen 
Uitrecht,  om  de  gerefene  beroerte  aldaar   te  ftil- 

len. p.  389  (25)  fchrijft  aan  de  Burger  Hopluiden. 
p.  391  (26)  wordt  te  goed  Frans  geacht,  p.  392(27) 
ftaat  toe ,  hoewel  van  andere  gedachten  zijnde ,  dat- men 
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men  de  Francen  uit  Nederland  zal  laten  vertrekken. 
p.  398  (31)  fchfjjft  aan  die  van  Holland  en  Zeeland 
om  ordreee  ft  ellen  op  de  bevrijding  der  Zee  en  Zee- 
fteden.  p.  399(31)  vindt  niet  goed  den  aan-l^opde 
perfoon  van  la  Motre.ibid.  fielt  ordreop  de  betafin- 
ge  van  het  Schêeps-volk.  p.  400(32)  verwittigt  die 
van  het  Noorder-Qjaartier  van  den aanflag  der  vyan- 
den  op  hare  Steden,  p.  4.02(34)  waarfchouwt  Cafen- 
brood  voor  Chmay.  p.  406  (36;  vindt  ongeraden  dat- 
men  hem  deporteere.  ibid.  flaat  een  ander  middel  voor 
om   Brugge  te  verfekeren ,  maar  miflukt.  p.  406(37) 
hem  wordt  fijn  Soon  Frederic  Henric  geboren,  p.  407 
(37)  gebruikt   groote  neerftjgheid  tot  voordeel  der 
landen,  p.  426  (50)  wordt  door  Balthazar  Gerards 
omgebracht,  p.  417(50  en  tot  Delft  met  alle  heer- 

lijkheid begraven,  p.  435  (56)  waarfchouwt  voor  fijn 
dood  Aldegonde  en  Martini  van  den  toeleg  van  l'.u- 
ma  om  Antwerpen  te  bemachtigen  en  flaat  middelen 
voor  om  fulks  te  verhinderen,  (?.  1  9.  p.  466  ( 1  i) 

WilhemHofe  wordt  tot  Brugge  verbrandt  om  de  Reli- 
gie den  1  Maart.  1560.  b.  i.p.  51(36) 

Willem  van  Diemen  antwoord  op  de  Communicatie  door  1 
de  Wethouders  van  Uitrechc  wegens  het  verfoek  der 
Gereformeerde  met  hem  gehouden,  en  is  vanadvijs 
datmen  haar,  om  alle  bloedftortinge  te  weeren,  een 
of  twee  Kerken  zal  toeftaan.  b.  2.  p.  90  (63) 

Willem  Buema  willende  uit  het  land  vluchten  wordt  door 

lijn  Schipper  verraden ,  gevangenen  op  het  Kafteel  te 
Harlingen  gefet..  b.  3.  p.  169  (1 19) 

Willem  van  Blois ,  gefegt  Treflong ,  wordt  door  de  Heer 
van  Brederode  aan  de  Gouvernante  gefonden ,  om 
haar  te  verwittigen  dat  hy  een  derde  Requeft  der  E- 

.  delen  zal  komen  overleveren  ;    b.  3.  p.  149  (  105 ) 
taflt  Ia  Torre  in  fijne  Herberg  aan  en  ontneemt  hem 
eenige  pampieren ;  p.  161(114)  krijgt  commiflie  van 
den  Prince  van  Oranjen  omfich  ter  Zee  toe  te  ruften, 
begeeft  fich  uit  den  dienft  van  den  Grave  van  Ooft- 

"Vriefland,  koopt  een  Schip,  wordt  door  laft  van  den Grave  gevangen ,  ftrittelijk  bewaart,   ontflagen  op 

borchtocht,  begeeft  hem  t' Zee  ten  dienfte  van  den 
Prince;  b.  5.  p.  340  (246)  wordt  door  het  Ys  gedwon- 

gen om  te  Wieringen  in  te  loopen,  bevrieft  daar,  wordt 
by  na  gevangen,  opgeeift,  geeft  trots  befcheid,  word 
hevig  befprongen  ,  verweert  hem  mannelijk ,  redt  fich 
uit  het  Ys,  raakt  Zee  en  feilt  na  Engeland ;  b.6p.  365 
C 264)  wordt  door  die  van  Wieringen  gedwongen  te 
fweeren  van  fich  nooit  te  wreken  over  hetdoodflaan 
van  fommige  van  fijn  volk.  (265)  loopt  met  Lumei 
uit  Engeland  en  komt  voor  den  Briel;  ibid.  trekt  met 
een  deel  volks  na  de  Zuid-Poorten  komt  in  de  Stad. 

p.  366.  raadet  den  Heer  van  Lumei  den  Briel  te  be- 
houden. ( 16  5 )  fteekt  de  Spaanfe  Scheepen  voor  de  Stad 

in  den  brand;  p.  367(166)  krijgt  commillie  van  Lu- 
mei en  trekt  met  drie  fcheepen  met  volk  na  Vlifiingen  j 

p.  370  (168)  doedt  Pacieco  en  twee  Spaanfe  Edelen 
binnen  V  liflingen  ophangen  en  om  wat  redenen ;  ibid. 

koopt  de  goude  ketting  die  uit  de  kleederen  van  Pacie- 
co gevallen  was ;  ibid.  krijgt  commillie  te  zijn  Gou- 

verneur van  den  Briel  en  het  Eiland  Voorne  ;  p.  391 
(186)  wordt  Luitenant  Admiraal  van  Zeeland;  b.  9. 
p.  705  (164)  doedt  een  voorfiag  om  den  Coning  van 
Spanjen  op  fijne  eigen  kuften  te  beoorlogen  en  drijft 
het  lelve  Merk;  b.  1  i.p.  993  (56)  krijgt  daar  toe  com- 

millie van  den  Prince  van  Oranjen  maar  de  tocht  gaat 

niet  voort;  p-99-j.  wordt  door  den  Prince  van  Oran- 
jen gemaakt  Superintendent  van  het  Weft-Quartier 

van  Vlaanderen  ;  b  14.  p.  131  (159)  antwoord  den 

Prince  op  de  klachte  van  Anjon  over  der  Staten  Oor- 

log-fcheepen;  b-  18.  p.  376(11)  fendt  aan  den  Prin- 

ce^een  Brief  van  la  Motte  ■  p.  399(31)   verfoektdat- 
ter  ordre  geftelt   worde  op   de  betalinge   van  het 

fcheeps-volk  ;  p.  400(32)  vertoont  aan  fijn  Excellen- 
tie Maurits  watter  van  noden  was  tot  bevrijdinge  van 

de  Schelde;  b.  19.  p.  508  (42)  ftilt  met  gevaar  van  fijn 
leeven  de  muiterijetotOoftende ;  p.  523(51)  wordt 

gecommitteert  om  de  Scheepen  tot  Sluis  opgebracht 
voor  Don  Antonio ,  na  Walcheren  te  brengen  ;  b.20. 

p.  559(4)  en  door  Hohenlo  aan  Maurits  en  aan  den 

Raad  van  Staten  gefonden  om  het  ontfet  van  Ant- 

werpen te  bevorderen,  komt  te  Middelburg,  voert 
eenige  hevige  propooften ,  wordt  van  alle  fijne  Staten 
a^gefeten  gevangen  gehouden  ,  p.  5  70  (12)  maakt aantekeningen  op  het  verbaal  tegens  hem  gehouden , - 
P- 5  7  2-  ••  f 14... )  accordeert  met  de  Cipier  om  ontflagen te  worden  maar  wordt  door  defelve  bedrogen ;  p.776 
'7)  wordt  by  provifie  ontflagen  en  in  iïjn  huis  ge- bracht.p.  5  7,/  10)trekt  na  Engeland  en  geeft  een  remon- ltrantieoveraandeKoninginne.  p.s8i(n)  fielt  fich 
ter  pUrge  en  wordt  door  het  Hof  van  Holland  on- 
icliuldig  verklaart  ;p.  583  (21)  antwoord  op  de  poinc- ten  van  fijne  befchuldinge ;  ibid.  wordt  Houtvefter 
van  Holland,  p.  S9J  (50)  en  Overfle  van  een  Regi- 
giment  Soldaten  ten  dienfte  vanden  Koning  van  Swe- den,  verbindt  fich  uit  dien  Hoofde  voor  eenfomme 
penningen ,  en  moet  defelve  opleggen  en  betalen,  b.  20. 

p.6o8(5)  
v Willem  Grave  van  den  Berge  valt  af  van  het  verbond  der 

Edelen  met  belofte  van  een  getrouw  Dienaar  van  fij- 
ne Majefteit  te  zullen  blijven,  b.  3.  p.  151  (1 06)  (bekt 

groote  vergaderinge  van  volk  temaken  te  Weert,  en 
geeft  verfcheiden  commiflien.  b.  4.  p.  1 34  ( 166)  neemt 
in  en  verfekert  voor  den  Prince  van  Oranjen  veele 
Steden  in  Gelderland,  enz.  b?  6.  p.  381  (277)  fufti- 
neert  alleen  commifhe  te  hebben  van  den  Prince  van 
Oranjen  over  Gelderland ,  raakt  daar  over  in  moeite 
met  de  Commandant  van  het  Huis  te  Toutenborch 
Enthuifen,  belegert  het,  dreigt  de  foldaten  ftrenge- 
lijk ,  en  wordt  het  Huis  aan  hem  tegens  dank  en  in 
afwefen  vanden  Commandant  overgegeven,  ibid.  wei- 

gert afliftentie  van  volk  aan  den  Heer  van  Swieten. 
p.  410  (299)  verlaat  alle  de  Steden  van  Gelderland, en  het  GraaffchapvanZutphenen  van  Over-Yfiel  en 
vlucht,  p.  415  (303)  handelt  met  Parma ,  wordt  ver- 

fekert, weder  los  gelaten ,  kieft  de  fijde  des  Conings. b.i8.p.  4Ql(jj) 

Willem  Veufel  Deken  van  S.  Pieter  t'Uitrecht  trekt 
na  Spanjen  wegens  de  Geeftelijke  van  Uitrecht  om 
aan  den  Koning  te  vertonen  het  appel  van  de  fententie 
door  den  Hertog  van  Alba  over  de  Staten  van  Uitrechc 
uitgefproken.  b.  5.  p.  328 (237) 

Willem  Taats  van  Amerongeu  Burgermeefter  tot  Ui- 
trecht wordt  geweldig  veroverlaft  van  de  Spanjaarts, 

ruimt  fijn  Huis ,  protefteert  voor  den  Raad.  b.6.p.  3  5  7 
(M9) 

Willem  Grave  van  der  Mark,  fie,  Lumei. 
Willem  de  Grave  wordt  Gouverneur  van  Edam.b.ó.p.  3  77 (174) 

Willem  Leuwenfz  neemt  in  en  befet  Toutenborch  voor 
den  Prince  van  Oranjen.  b-ö.p.  381  f277) 

Willem  Bardefius  fchrijft  aan  den  Admiraal  Boshuifen 
om  hem  te  beweegen  tot  overkomfte  aan  de  fijde 
vanden  Prince  van  Oranjen;  b.  6.  p.  404  (194)  en  aan 
den  Prince  van  Oranjen  over  degelegentheid  van  het 
verlaten  van  de  Diemer- Dijk;  p. 437  f321)  wil  niet 
dat  Hoorn  en  Enkhuifen  van  volk  ontbloot  zullen  wor- 

den ;  ftaat  fulks  echter  toe  en  bericht  Sonoy  van  alle 
de  gelegentheid  ;  b.  7.  p.496  (17)  fchrijft  aan  Sonoy  de 
gefteltheid  der  faken  binnen  Amfterdam ,  helpt  de 
oude  Regeringe  van  Amfterdam  van  het  Kuften,  fèt 
fich  felve  daar  op  en  wordt  Burgermeefler  •  b.  12. 

p.  953  (27)  wordt  door  de  Staten  van  Holland  en 
Zeeland  gecommitteert  om  met  den  Prince  van  Oran- 

jen te  handelen  en  aan  den  felven  de  Souverainiteit  op 
te  dragen;  b.  15.  p.  181  (97)  en  door  den  Prince  van 
Oranjen  na  Vriefland  gefonden  ,  om  het  gefchil  tuf- 
fchen  de  fteden  en  platte  landen  van  Vriefland  over 

de  Regeringe  byte  leggen  ,•  b.  18.  p.  376(15)  endoor 
Lycefter  na  het  Noorder- Quartier,  om  afliftentie 
van  Schepen  te  verfoeken  tegens  het  voorneemen  van 
den  Grave  van  Embden;  b.  ir.  p.  649  (1 1)  wat  hy 

daar  verricht;  p.695(i2)  wederfpreekt  demeininge 
van  Reingout  en  het  voornemen  van  Lycefter;  p.  712 

( 3 l)  gecommitteert  door  Lycefter  tot  de  fecrete  cor- 
refpondentie ,  ontdekt  aan  Willem  van  Naflauw  den 
aanflag  der  vyanden  op  Harlingen;  b.  21.  p.  891  (28) 
wordt  door  Lycefter  aan  Hohenlo  gefonden  om  te 

vernemen'  hoe  veel  volks  hy  zoude  konnen  miflen  tot 
het  ontfet  van  Sluis,  fchrijft  fijn  wedervaren  aan  Ly- 

cefter, 
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ceder ,  waar  uit  naderhand  groote  moeite  ontftaat ; 
b.  ij.p.  8(6)  en  aan  de  Staten  van  HollaHd  met  een 
inftrudlie.  p.  30  (21)  fchrijft  aan  Lycefter  en  maakt 
hem  bekent,  dathyfichvan  het  ampt  van  Raad  van 
State  en  dienvolgens  van  alle  correfpondentiê  ontfla- 
genhadde;  b.  24..  p.  138(65)  wordt  door  fijn  ExCel- 
cellentie  Maurits  binnen  Medenblik  gefonden,  om 

Sonoy  en  de  foldaten  te  overreden ,  kan  niet  uitrech- 
ten ,  vertrekt  van  daar  en  doedt  rapport  van  fijn  we- 

dervaren, p. 197 (36) 
Willem  van  Zuilen  van  Nyvelt  wordt  gefonden  na  de 

Coninginne  van  Engeland ,  om  den  nood  des  lands 
te  vertonen ,  en  aififtentie  van  geld  en  volk  te  vcr- 
foeken.  b.  6.  p  4*4  (310)  wordt  gecommitteert  tot 
de  Vredehandelinge  te  Breda.  b.  8.  p*  ƒ97  (88) 
en  tot  de  Gentfe  Vredehandeling.  b.  9.  p.  719(174) 
en  om  de  Proceflen  die  van  Holland  aangaande  te 
lichten  uit  den  Secreten  en  Groten  Raad.  b.  1 7.  p.  3  30 
(29)  en  aan  Lycefter  gefonden  om  hem  te  verwitti- 

gen van  den  handel  van  Paret  en  Rijngout.  b.  21. 

p.  755(55-)  en  door  de  Staten  na  Engeland  om  aan  de 
Coninginne  de  Souverainiteit  op  te  dragen,  b.  2.2..  p.872 
(14.)  heeft  eénaanfiag  om  Naarden  voor  de  Staten  Van 
Holland  te  verfekeren ,  opent  defelve  aan  van  Gein  , 
wordt  verklikt  en  van  fijn  oogmerk  verfteken.  b.  23. 

p.  148(103)  wordt  gecommitteert  tot  de  refumptie 
van  een  voorgaande ,  en  het  concipiëren  van  een  nieu- 

we Kerkenordeninge.  b.  28.  p.  556(21) 
Willem  van  Bronkhorft  Heere  van  Batenborch  Wórdt 

Luitenant  Gouverneur  van  den  Princé  van  Oranjen 
en  Overfte  Veld-Heer.  b.6.  p.  4*1  (316)  neemt  Ou  - 
werkerk  in,  mnar  kan  mits  de  onwilligheid  van  het 

krijgsvolk  weinig  uitrechten,  p.  439(322)  krijgt laft 
om  Haarlem  te  ontfetten  ,  trekt  na  het  Duitfe  Leeger , 
wordt  verfchalkt ,  op  de  vlucht  gebracht  en  blijft  dood. 

p.  4  3  9  ( 3  2  2)  wordt  befchuldigt  en  ontfchuldigt.  p.440 
(?M) 

Willem  Jan  Reierfz  wordt  Raad  neffens  den  Prince  van 
Oranjen  om  op  alle  voorvallende  faken  te  difponerèn. 
b.6.p-45o(33o) 

Willem  Velt  Kapitein  onder  de  Vloot  van  Boflu  wordt 
met  geweld  genomen,  b.  6-  p.  45  6  ( 3  3  5 ) 

Willem  van  der  Goude  wordt  binnen  Geertruidenberg 
in  de  furie  van  het  innemen  dood  gefteken.  b.6.p-45  7 
(557) 

Willem  Codde  fchrijft  aan  Cornelis  van  Rijfwïjk  hém 
verfoekende  dat  hy  Medenblik  wilde  overgeven  in  de 
hand  des  Konings.  b.  7.  p.  493  (14) 

Willem  Martini  wordt  gevangen  op  het  Kafteel  van 
Antwerpen  gebracht ,  ondervraagt ,  ontkent  alles,  en 
onder  Eede  uit  de  gevangenifle  ontfiagen.  b.  7.  p.588 
(81)  heeft  een  aanflag  om  het  Kafteel  van  Antwer- 

pen voor  de  Staten  te  doen  verfekeren.  b.  n.  p.  853 
(271)  wordt  Raads-Heer  in  den  Raad  van  Braband, 
b.  31. p.  874(74) 

Willem  Maertfz  Calf  wordt  door  Sonoy  geftelt  tot  Com- 
mirïaris  om  de  gevangene  vagabonden  in  het  Noor- 
der-  Quartier  te  examineren,  b.  8^-624(106) 

Willem  van  Sonnenberg  wordt  door  Sonoy  geftelt  tot 
Commifiaris  om  de  gevangene  vagabonden  in  het 
Noorder  -  Quartier  te  examineren,  en  draagt  fichin 

die  commifheonmenfchelijk  wreed  -,  b.  8.  p.624  ( 106) 
beklaagt  de  Wethouders  van  Hoorn  heftiglijk  by  den 
Prince  van  Oranjen.  p.  63  3  ( 1 1 3) 

Willem  van  Roon  wordt  door  Sonoy  geftelt  tot  Com- 
miffaris  om  de  gevangene  vagabonden  in  het  Noor- 
der-Quartier  re  examineren,  b.  8.  p.  6 14  ( >  c6) 

Willem  Moftert  wordt  door  Sonoy  geftelt  tot  Com- 
miflaris  om  de  gevangene  vagabonden  in  het  Noor- 
der-Quartier  te  examineren,  b.8.  p.624  (l°6)  fieGuil- 
jam  Mbftert. 

Willem  Winter  wordt  uit  Engeland  aan  den  Prince  van 
Oranjen  gefonden  om  het  mifverftand  wegens  het  ne- 

men en  arrefteren  van  eenige  fcheepen  te  wederfijds 
wegteneemen.  b.  9.  p- 691  ( 154J 

Willem  Hertog  van  Guhk  wordt  door  den  Keiler  gefon- 
den om  Vreede  te  maken  tuffchen  Don  Jan  en  de  Sta- 
ten, b.  10.  p. 770  (211) 

Willem  Pijl  wordt  door  de  Staten  van  Uitrecht  aan  So- 

noy gefonden  om  hulpe  te  verfoeken  tegens  de  Span- 
jaarden, b.  10.  p.  778(216) 

Willem  de  Klerk  Schout  van  Mechelen  antwoord  heel 
profaan  en  los  op  de  voorfpraak  gedaan  voor  Pieter Panis.  b.  10. p.  820  (147) 

Willem  de  Roek  verfchaft  geld  om  het  Kafteel  van  Ant- 
werpen voor  de  Staten  te  verfekeren.  b.  11.  p.  853 (171) 

Willem  Ar'tus  geeft  een  advijs  uit  van  de  eenigheid  der Chriftelijke  Religie,  b.  14.  p.  149(173) 
Willem   Lodewijk    Grave    van  Naflauw  verovert  het 

Huis  te  Wel,  fendt  aan  de  Staten  om  meerder  volk, 
belegert  Blijenbeëk  en  verlaat  het  felve  wederom, 

b.  14.  p.  177(193)  fchrijft  aan  Sonoy  om  den  Opflag 
van  noodlakelikhedente  voorfieD-,  d.  15^.209(217) 
wordt  gevarelijk  gequetft  voor  Coeverden  ;    p.  216 
(121)  fchrijft  aan  de  Staten  van  de  nader  Unie  om 
ordre  te  ftellen  op  het  verloop  der  foldaten;   p.  217 
(222)  vi&ualieert  Lochum;  b.  17^.334(32)  wordt 
Luitenant  Gouverneur  van  Vriefland  ;  b.  18.  p.  40  } 
(34)  Stadhouder  en  Capitein  Generaal  -,  b.  19  p.  507 
(40)  wint  Slijkenburch;  b.  20.  p.624  (5 4)  doedt ope- 
ninge  aan  Lycefter  van  de  middelen  om  Groeningen 
tot  reden  te  brengen  ;  b.  21.  p.  698(14)  laateenPlac- 
caat  uitgaan  op  het  ftukvande  wacht  over  het  platte 
land  van  Vriefland  ;  p.  709(22)  geeft  apoftille  op  het 
Requeft  van  die  van  Ooftergoe ,  verfoekende  dat  de 
Souverainiteit  van  Vriefland   aan  de  Coninginne  van 
Engeland  mochte  overgedragen  worden ;  b.22.  p.88$ 
(23J  verandert  op  de  waarfchouwinge  van  Bardefius 
het  Guarnifoen  van  Harlingen  ;  p.  893  (29)  fchrijft 
aan  Maurits  over  de  faken  van  Sonoy  ;  p.  903  (36) 
antwoord  aan  Verdugo  op  fijn  Brief  van  onfchuld ; 
b.  23.  p.  11  (8)  ftclt  ordre  op  de  nacht  en  dachwacht 
van  het  platte  land  van  Vriefland ;  ibid.   heeft  een 
vergeeffen  aanflag  op  Groeningen;  p.  30(20)  krijgt 
eenige  Brieven  van  Lycefter  aan  die  van  Ooftergoe , 
Weftergoe  en Sevenwolden  in  handen,  opent  defel- 

ve, vindt  dat  defelve  ftrekken   om  oneenigheid  te 
veroorfaken ,  houtfe  op  en  fchrijft  daar  over  aan  de 
Staten;  p.44  (29)  trouwt  met  Anna  van  Naflauw ; 
p.  106  (73)  doedt  by   Placcaat  alle  correfpondentiê 
met  de  vyanden  verbieden;  b.  25.  p.  374  (46)  heeft 
een  aanflag  opDelffieldie  miflukt ,  wintenfterkthet 
Fort  Ymentille  ;  p  391  ( 58)  accordeert  met  den  Over- 
ften  Clantom  eenig  volk  in  de  Omlanden  te  brengen  ; 
p.  482(57)  wint  de  Schanfe  Soltkamp  met  geweld  ; 
p.  483  (58)  wordt  gequetft  voor  Steenwijk;  b.  29. 
p.626  (19)  drijft  fterk  de  belegeringe  van  Coever- 

den ,  wordt  geftelt  tot  Generaal  in  de  uitvoeringe  van 
die  commilfie;  p.  632(23)  komt  voor  Coeverden  en 
vordert  de  belegeringe  met  grooten  ernft;  p.  6 34  (25) 
gebruikt  groote  voorfichtigheid  en  couragie  in  het 
tegenftaan  van  de  befpringinge  van  Verdugo ;  p.  640 
(\o)_  wordt    gequetft  ;    ibid.    wil   Coeverden    met 
Vriefch  Guarnifoen  befet  hebben  niet  tegenftaandede 
pretenlïen  van  die  van  Over-  Yflel  ;  p.  642(31)  trekt 
op  en  befchanft  fich  in  Bellingwoldei zijl;  p. 704(25) 
verfekert  Vriefland   voor  alle  invallen  der  vyanden  ; 
ibid.  vidtualieert  Coeverden  ibid.  raakt  in  groote  on- 

eenigheid met  Carel  Roorda  en  waar  over;  b^o. 

p.  701  (23)  krijgt  een  hevige  Brief  van  denfelven  in 
handen ,  breekt  defelve  op  en  maakt  daar  op  eenige 
annotatienj  ibid.  wordt  van  Roorda  belogen,  ver- 
fchijnt  onvoorfiens  in  de  Staten  van  Vriefland,  ver- 

dedigt fich  tegens  defielfs  lafteringe  en  draagt  fich 
geweldig gematicht.p. 702  (24)  verovert  veele  fchanf- 
fen  in  Vriefland;  p.  714(32)  begint  de  Bourtange te 

bouwen  ■,  ibid.  fchrijft  aan  Veer  en  verfoekt  dat  hy 
met  eenig  volk  tot  fijne  alfiftentie  wil  komen  •  p.  71 5 
(33)  vidtualieert  Coeverden  andermaal j  p-7i8  (35) 

fcheidt   fijn  Leeger  ,•  ibid.  belegert  en  overvalt  de 
Svhanfle  Auwerderfijl.   b.  31!.  p.  807  (25)  fielt  ordre 
tegens  Mendo  die  voor  doeningen  eenige  Huifen  in 
brand  gefteken  haddc.  p.  891  (88)  komt  met  eenig 
volk  by  fijn  Excellentie  om  Grol  te  helpen  belegeren; 
b.  32.  p-4i  (31)  raadt  de  Afgefiinten  van  Embden  tot 
Vreede  met  den  Grave  en  fendt  defelve  aande Staten 

Generaal ;  p.  58  (44)  fchrijft  van  de  gelegentheid  dier 

faken 
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faken  in  der  haafl:  aan  Oldenbarnevelt;  p.  59.  krijgt 
commilhe  tot  het  Gouvernement  van  Groeningen 
en  de  Omlanden.  p.  154(115)  komt  in  den  Haag 
om  op  alle  voorvallende  occafien  te  helpen  deli- 

bereren; b.  3j.  p.  180(15)  befoingeert  op  het  Huk 
van  de  Fortificatie  van  Coeverden;  p.  214(41)  de- 

cideert de  quefiie  tuflchen  de  Staten  Generaal  en  die 
van  Groeningen  en  Omlanden  wegens  hare  quote; 
P-237  (58)  geeft  reden  waarom  hy  eenige  guarni- 
foenen  hadde  verandert;  p. 179  (88)  procedeert  te- 
gens  Roorda  over  den  Brief  door  den  felven  oe- 
ïchreven  ;  ibid.  geeft  eenige  Articulen  over  tot  be- 

ilechtinge  van  het  gefchil  "tuflchen  hem  en  Roorda ( 89  )  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  en  waar  over  • 

b.  35.  p.480  (47)  fchrijft  ten  tweedemaal  j  p.481 
(48)  verovert  Deutecom  en  het  Huis  te  Schuilen- 
burg;  b.  36.  p.  556(34)  fekt  tot  affiftentie  van  het 
Leeger  der  Duitfe  Vorften  maar  tevergeefs;  p. 5-58 
(35)  heeft  grote  moeite  om  de  fententie  der  Staten 
binnen  Groeningen  ter  executie  te  brengen ;  b. 

.    P-6o5(7) 
Willem  van  Horne  Heere  van  Hefen  wordt  gevangen, 

befchuldigt  van  verfiand  gehouden  te  hebben  met  An- 
jouenoi.thalft.  b.  15.  p.  198(109) 

Wi!  lem  Sempele  geeft  Lier  verradelijk  over  aan  Haulte- 
penne.  b.  17.  p.  351(30) 

Willem  Parry  heeft  een  aanflag  op  het  leven  vanElifa- 
beth,  wordt  gevangen  en  geexecuteert.  b.  20.  p.  569 
f11) 

Willem  Hsrle  wordt  door  Lycefteraan  den  Grave  van 
Embden  gefonden  om  de  ontftane  queftien  by  te  leg- 

gen, b.  21.  p.695  (12) 
Willem  RuflTel  wordt  Gouverneur  van  Vlifllngen ,  neemt 

qualijk  het  vergeven  van  het  Colonelfchap  van  Zee- 
land, en  vat  een  haat  tegens  de  Staten,  b.  21.  p.  95  3 

(71)  fchrijft  aan  Groenevelt ,  en  prijft  fijne  cou- 
ragie  in  het  defenderen  van  Sluis.  b.  23.  p.  16  (11) 
heeft  een  miftrouwen  op  de  Staten  en  begaat 
daar  door  veele  buiten  ~  fporigheden.    b.  24.  p.  134 
(60 

Willem  Stuart  vervolgt  fijne  pretenfie  tegens  de  Staten 
metbedreiginge.  b.  15.  p.  383(51)  maakt  een  grote 
pretenfie  op  defe  landen  en  verfoekt  Brieven  van  re- 
prefalien.  p.  375  (47)  vernieuwt  fijne  pretenfien  te- 

gen defe  landen  ,  begeeft  fich  in  dienft  van  Denemar- 
ken ,  en  verkrijgt  van  dien  Coning  voorfchrijven  aan 

de  Staten,  b.  28.  p.  535*  (6)  wordt  door  den  Coning 
van  Schotland  aan  de  Staten  gefonden,  maakt  haar  be- 

kent de  aanflagen  der  Roomfe  tegens  den  Koning 
en  het  Rijk ,  verfoekt  aflïftentie  ,  en  voldoeninge 
van  fijne  byfondere  pretenfie.  b.  30.  p.  710(30)  ac- 

cordeert met  defelve  p. 712(31) 
Willem  H'.;s  krijgt  lalt  om  de  Berg-verkopers  die  hy  in 

handen  mochte  krijgen  aanftonts  met  de  koorde  te 

(trafFen.  b.  26.^.410(10) 
Willem  van  Doornik  levert  door  lafl:  van  de  Wethouders 

van  Nimmegen  eenige  Articulen  over  in  de  Staten  Ge- 
neraal en  verfoekt  apoftille  op  defelve.  b.  28.  p.  582 

UO 
Willem  Hertog  van  Cleef  fterft.  b.  29.  p.  608  (5) 
Willem  Willemfe  wordt  voor  Steenwijk  gefchoten  en 

fterft.  b.  29.  p.  627  (10) 

Willem  van  Dorp  wordt  gequetft  en  fterft  voor  Steen- 
wijk, b  29.  p.  629(11) 

Willem  Bundingblijftinde  verweeringe  van  een  Schanfe 
voor  Coeverden.  b-  29  p.  634(25) 

Willem  Criep  Cantfelier  van  Gelderland  fchrijft  eeni- 

ge Brieven  aan  Manfveld  en  andere  ,  om  Gulik 
aan   den   Koning  over   te  leveren,     b.  30.  p.  746 

Willem  Prenger  weigert  Auwerderfijl  aan  Willem  van 

Naflauw  over  te  geven  ,  geeft  een  kluchtige  ant- 

woordt, wordt  overvallen  en  blijft,    b.  31.  p.  807 

Willem  Murray  wordt  door  de  Coning  van  Schotla
nd 

aan  de  Staten  gefonden  over  de  faken  van  Stuart  en 

noch  eenige  andere,  doedc  fijne  propoiitie.  b.  31. 

p.  8x3(36) 

W  .Hem  Keyt  wordt  door  de  Koning  van  Schotland aan  de  Staten  gefonden  over  de  faken  van  Stuart  en 
noch  eenige  andere,  doedt  fijne  propoiitie.  b. , , .  p.8  2 , 

Willem  Frybach  fchrijft  aan  den  Heer  van  Briencn  en waarover,  b.  32.  p.  46  (,5) 

Willem  Quade  (Edelman)  komt  als  Gedeputeerde  van den  Biflchop  van  Ceulen  in  den  Haagom  de  G.avinne vanMeurste  voldoen  de  intereften  en  het  verloop  van hare  pachten  en  verfoekt  de  Staten  tot  Middelaars  in 
die  laak.  b.  33  p.  125  (16)  komt  met  mflruitie  van den  Keurvorll  van  Ceulen  by  de  Staten  Generaal  en 
doedt  een  propofitie.  b.  JS.  p4i6(7)  doeteen  twee- de verloek  om  de  reltitutie  van  Rhijnberk.  p.  41 0 

(9)  
' Willem  van  Beveren  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  de  ge- egentheid  van  het  Leeger  der  Duitfe  Vorften  in  het land  van  Cleef.  b.  36.  p.  558(35) 

Willem  de  Broun  komt  in  conferentie  met  den  Admirant vanArragon.  b.  37.p.  669  (5  3) 

Willerval  wordt 'door  de  Staten  Generaal  aan  Don  Jan gefonden.  b.  1 1.  p.  874  (287) 
Willugbyfiaat  een  groot  Convoy  der  Spanjaarden,  b.  21. 

p.  709(23)  wordt  Luitenant  van  het  Engelfe  fecours 
in  Nederland,  en  doedt  Eed  aan  de  Staten.'  b.23.  p.141 (98)  doedt  een  propofitie  inde  Staten  tot  befliilinge 
van  de  onluften  tuflchen  Sonoy  en  de  Staten,  b.  24. 
p.  10 1  (39)  fchrijft  aan  Sonoy  en  raad  hem  met  fijn Excellentie  Maurits  te  accorderen,  p.  228(58)  komt 
totMedenblik  om  een  einde  te  maken  van  de  gerefenc 
onluften,  doedt  uitfpraak  in  defelve  en  maakt  een  in- 

terpretatie op  die  fijne  uitfpraak.  p.  231  (60)  fteltor- 
dre  op  de  monfteringe  en  betalinge  der  Soldaten. 
p.  232  (61)  trekt  na  Dordrecht  om  de  muitinatie  van 
het  Guarnilben  van  Geertruidenberg  te  (lillen,  fend 
Wingfelt  daar  binnen ,  handelt  met  de  afgefondene 
uit  het  Guarnifoen ,  beftraft  haar  van  hare  onredelijk- 

heid >  komt  felve  te  Geertruidenberg  ,  heeft  veele 
moeitens,  trekt  weg  en  verwittigt  den  Staten  lijn  we- 

dervaren ,  handelt  op  het  verfock  der  Staten  nader  met 
het  Guarnifoen  en  belooft  onderave  die  Stad  niet  van 
Holland  noch  het  Gouvernement  van  Holland  af  te 

fcheiden.  p.  291(104)  maakt  accoord  met  het  Guar- 
nifoen, komt  binnen  de  Stad,  fielt  ordre,  doedt  het 

Guarnifoen  betalen  en  maaktWingfeld  tot  Gouverneur, 
p.  249  (106)  fchrijft  aan  het  Guarnifoen  van  der  Veer. 
p.  295  (106)  komt  tot  Bergen  op  Soom ,  maakt  \\  il- 
lem  Drury  tot  Gouverneur ,  monltert  de  Soldaten , 
ftelt  ordre  op  verfcheidene  faken.  b.  25.  p.  338  (20) 
komt  andermaal  binnen  de  Stad,  fielt  Morgan  tot 
Gouverneur  in  plaats  van  Drury,  doedt  een  uitval 
met  weinig  fucces.  p.  340  (22)  krijgt  kennifle  van 
den  toelegjeeniger  verraders,  bedient  fich  van  die  ge- 
legentheid,  en  fpeelt  aan  Parma  geen  kleine  pots.  j 

p.  341(21)  raakt  in  groote  woorden  met  Oldenbar- 
nevelt en  waar  over.  p.  341  (22)  vervolgt  Parma  in 

het  optrekken  van  Bergen  op  Soom,  en  fiaat  eeni- 
ge tot  Ridders  in  het  geficht  van  de  vluchtende 

vyanden.  p.  342  (23)  fchrijft  aan  de  Officiersbini  en 
Geertruidenberg  een  ernftigen  Brief  over  de  muire- 
rije  en  ongeregeltheJen  van  het  Guarnifoen.  p.  365 

(40)  komt  in  quaad  vermoeden  om  dat  hy  Geer- 
truidenberg niet  wederom  dede  komen  onder  dege- 

hoorfaamheid  van  de  Staten,  p.  374(46)  neemt  qua- 
lijk het  Placcaat  der  Staten  tegens  de  Bergverko- 

pers,  en  oordeelt  door  het  felve  beledigt  te  zijn. 
b.  16.  p. 448(34)  doleert  geweldig  tegens  het  felve 

p.  45-0  (35)  geeft  een  Boeksken  daar  tegens  uit.  p.45 1 
(27)  fendt  aan  het  Guarnifoen  vanGeertruidenbeig, 
neemt  voor  na  Engeland  te  reifen  en  maakt  iulks 

bekent  aan  de  Staten,  vindt  fich  geraakt  in  de  relb- 
lutie  der  Staten,  en  neemt  defelve  niet  wel.  p.  403 

(5)  is  feer  verwondert  over  de  belegeringe  van 

Geertruidenberg  ,  fchrijft  daar  over  aan  fijn  Ex- 
cellentie ,  en  aan  Wingfelt  hem  radende  uit  de 

Stad  te  vertrekken  ,  en~~reift  na  Engeland,  p.  505 

(6) 
Wilrijk    geplondert    en    verbrand    door    het   Gaat* M  m  nifoen 
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hifoen 

(3) 

van    Bergen    op    Soom.     b»  27.    p.  495 

Wind  om  het  water  tot  voor  Leiden  op  te  fetten  wil  niet 
dienen,  b.  7. p.  555  (59) 

Wingfelt  wordt  door  Willugby  na  Geertruidenberg  ge- 
fonden ,  en  gelaten  om  beeter  tucht  onder  het  mui- 

tinerende  guarnifoen  te  houden,  b.  24.  p.  292  (104) 
wordt  Gouverneur  van  de  Stad.  p.  195(106)  com- 

municeert den  Brief  van  Maurits  aan  de  Officiers  van 
de  Ruiterije ,  antwoord  op  defelve ,  weigert  uit  de 
Stad  te  trekken,  antwoord  op  den  Brief  van  fijn  ex- 

cellentie gefchreven  aan  het  Guarnifoen,  b.  26.  p.  404 
(5)  en  aan  den  Heer  Willugby.  p.405  (6)  komt  tot 
Breda ,  wordt  gearrefteert  van  fijne  fchuld->eifchers , 
trekt  na  Engeland  ,  legt  de  fchuld  van  het  overgeven 
van  Geertruidenberg  op  de  Staten ,  en  wordt  tot  Calis 
dood gefchoten.  p.  429(22) 

Winkelman  Kapitein  (binnen  Brugge)  wil  rot  geen  ac- 
coürt  verftaan  ten  fy  de  gevangene  Magiftraat  alvo- 

rens ontflagen  was.  b.  tj.p.  7^  (120;  draagt  fich 
wijffelijk  in  het  verfekeren  van  Brugge  tegens  de  Fran- 
cen.  b.  17.  p.  341  C3^) 

Winfum  met  accoord  overgegeven  aan  Taxis.  b.  i6.p.  272 

Winter  ftreng  en  lang  in  het  Jaar  1564,  waardoor 
groote  armoede  ontftaat.  b.  r.  p.  30  (zi)  hoewel 
ftreng  en  koude  kan  echter  de  continuatie  vandebe- 
legeringe  van  Haarlem  niet  beletten,  b.  6.  p.  43  3 
(317)  feer  f  flap  in  den  Jare  15  84  komt  Parma  wel  te 
ftade  in  het  beleg  van  Antwerpen,  b.  19.  p.  501 
(36)  feerfacht  in  den  Jare  1595.  b.  31.  p.  153  (123)  en 
inden  Jare  1596.  b.  33.  p.  172  (9) 

Witte  Wierum  (Cloofter  van)  door  de  Bulledes  Paus 
toegevoegt  aan  den  Biflchop  van  Groeningen.  b.  5. 
p.  i6f (190) 

Woerden  gaat  over  aan  de  fijde  van  den  Prince  van  O- 
ranjen ,. begeeft  fich  onder  de  Unie ;  b.  6.  p.  406  ( 296) 
en  wordt  een  Frontier  tegens  Uitrecht ;  p.  407  (297) 
belegert  door  de  Spaanjaarden ;  b.  8.  p.  648  (123)  ge- 
viétualieertinfpijtdervyanden  ;  b.  9.  p.  678  (145)  van 

debelegeringeontfiagen,-  ibid. 
Worcum  in  Holland  ingenomen  door  de  Spanjaarden  • 

b.  7.  p.  530  (41)  door  de  Staten  van  Holland  ge- 
koft  van   de  Gravinne  van   Meurs.    b.  28.    p.  553 
(»9) 

Wouter  Simonfz  Paftor  tot  Munfter  wordt  van  kette- 

rije  beticht,  gevangen,  veroordeelt,  ontwijt,  geworgt 
en  verbrandt,  b.  5  •  p.  312  ( 21 5 ) 

Wouter  Franfz  Capitein  onder  Lumei ,  loopt  met  hem 
uit  Engeland  en  komt  voor  den  Briel.     b.  6.  p.  365 

(i5?r  „        ■ Wouter  Hegeman  flaat  de  Spanjaarden  en  ontfet  de 
Duitfe  Soldaten  die  uit  Haarlem  na  Gelderland  ge- 
voert  wierden  ;  b.  6-  p.  441  (324)  neemt  Hinlo- 
pen  in  en  verlaat  het  felve  wederom,  b.  7.  p.  J70 

(70) 
Wouter  van  der  Graft  wordt  door  de  Staten  aan  de 

fijde  desConings  na  den  Keifer  gefonden  om  te  kla- 
gen over  de  wi eetheid  der  Spanjaarden,  b.  9.  p.  721 

(176) 
Wouter  Verhée  ontdekt  onnofel  aan  Coornhart  de  hei- 

melijke handelingevandenHellebardier  des  Conings 
binnen  Enkhuifen.  b.  17  p-  ̂ 8  (20) 

Wouw  ingenomen  voor  de  Staten  Generaal,  b.  n.p.855 
C174) 

Wreedheid  van  Lumei  en  deflelfs  Soldaten ,  infonderheid 
tegens  de  Geeftelijke,  is  oorfaak  dat  veele  (leden  en 
plaatfen  haar  niet  willen  voegen  met  de  Staten  j  b.  6. 
p  404  (294)  der  Spanjaarden  binnen  Mechelen  feer 
groot;  p.  409  (£99)  binnen  Zutphen  qualijk  om  te 
belchrijven.  p.  415  (303) 

Wybe  Kapitein  van  de  Vrybuiters  komt  tot  hulpe  van 
die  van  Enkhuifen.  b.  6-p.  374(272) 

Wybe  Zurfe  doorSonoy  gefonden  om  Sardam  in  te  nee- 
men  endeSluifen  tebefetten  ,  blijft  op  den  Huifman 
leggen  ,  en  trekt  wederom  na  Alkmaar ,  wordt  daar 
over  hard  aangefproken ,  en  by  de  kop  gevat,  be- 

looft fijn  woordt  te  houden ,  wordt  daar  pp  los  gela- 

ten', houdt  fijn  woord  niet,  wordt  achterhaalt; wederom  gevangen  en  opgehangen,  b.  6.  p.  $9 7 

(289) 

Wybe  vanGoütnmverrafcht  het  Kafteel  van  Leeuwaar- 
den ,  ontfangt  eenig  geld  en  trekt  daar  weder  af,  b.  1 1. 

p. 870 (184) 

Y. 

YVer  voor  de  Godfdienft  en  tegens  het  Paufdom 
groot ,  ja  tot  de  dood  toe.  b.  1 .  p.  13  (10) 

Ylpendam  ingenomen  door  de  Spanjaarden,  b.  7.  p.  496 

(17) 

Ymentil  ingenomen  door  Verdugo.  b.  28.  p.  523  (4) 
belegert  en  ingenomen  door  fijn  Excellentie  Mau- 

rits. p.  569(32)  door  Graaf  Willem  van  Naflau  ge- wonnen en  geiterkt.  b.  25.  p.  391  (58) 
Yperen  tot  een  Bifdom  gemaakt  en  geftelt  onder  het 

Aards-Bifdom  van  Mechelen.  b.  1.  p.  23  (17)  neemt 
aan  en  approbeert  de  Unie  tot  Uitrecht  gemaakt,  b.  1 3. 
p.  31  (88)  inbenautheid  wordt  gedwongen  met  den Coning  te  accorderen,  b.  18^.424(49) 

Yfieloort  belegert  en  ingenomen  door  den  Graaf  van Meurs.  b.  20.  p.  648  (72) 

Yfelftein  komt  voor  Goor ,  wordt  belegert  door  Schenk, 
verraden  van  fijne  eigene  Soldaten ,  en  aan  Schenk  ge- 

vangen gelevert.  b.  16.  p.  286  (42) 
Ys  belet  de  overtocht  van  Graaf  Lodewijk  over  de  Mafe. b.  7.  p.  489  (11) 

Yfgang  doedt grote fchade  aan  Schenkenfchantfe.  b.  36. p.  ï29(io_)_ 

Z. 

ZAcharias  van  Glyfenburg  wordt  met  eenig  volk  door 
Sonoy  gefonden  tot  byftand  van  die  van  Haarlem, b.  6. p.  397(288) 

Zacharias,  Scheeps- Capitein,  blijft  in  den  ftorm  op  Au- werderzijl.  b.  31.  p.  807(25) 

Zeeland  heeft  de  tiende  ftem  ter  Generaliteit.  b.  1.  p.  2. 
(1)  wordt  niet  geroepen  om  van  de  moderatie  te 
fpreeken.  b.  2.  p.  6  2  (44) 

Zeelanders  verfchrikt  door  de  wreedheid  der  Spanjaar- 
den gepleegt  tot  Naarden  neemen  voor  het  uiterfte 

te  wagen,  en  willen  haar  liever  onder  den  Turk  be- 
geven, dan  dat  de  Spanjqart  meefter  over  haar  zou- 

de zijn.  b.  6.  p.  420  (307)  bedrijven  veele  kloeke  da- 
den ter  Zee,  komen  by  nacht  voor  Antwerpen,  en 

neemen  de  fchepen  die  daar  aan  de  Kayevaft  lagen, 
en  belegeren  met  haare  fchepen  Middelburgen  Ram- 
mekens.  p.433  (317)  taften  de  Vloot  aan  van  Zan* 
chio  d'Avila  en  flaan  defelve ,  zijn  feer  verbittert  op 
de  Spanjaarden  en  fmijten  al  die  fy  kregen  buiten 
boort.  ibid.  winnen  Rammekens.  p-449(3  3o)  be- 

vechten en  flaan  de  Spaanfe  Vloot  die  uitgevaren 
was  om  Middelburg  teontfetten.  b.  7^.479(4 )  ru- 

ften een  Vloot  Schepen  toe  en  neemen  voor  de  Ant- 
werpfe  Oorlog  -  fchepen  aan  te  taften.  p.495  (16) 
flaan  defelve.  ibid.  vertrouwen  niet  op  het  Pardon 
van  den  Groot  Commandeur  en  geven  daar  tegens  een 
waarfchouwinge  uit.  p.  515  (30)  dragen  haar  kloek 
in  het  ontfet  van  Leiden,  p.  558  (60)  verfchrikt  over 
de  komfte  der  Spanjaarden  door  het  water,  vluchten, 
b.  8.  p.  649  (124)  nemen  den  Nieuwen  Stijl  aan.  b.  17. 

_P-336(h) 
Zierikzee  door  de  Spanjaarden  aangetaft  en  verlaten. 

b.  8.P.649  (*M)  belegert  door  de  Spanjaarden,  p. 652 
(nó)  wordt  gefpijft.  p.óóif^)  en  nauwer  be- floten. 



van  Perfonen  en  Sakcn. 

floten ibid.  foekt  te  accorderen,  p.679  (145)  houdt 

fpraak,  en  gaat  over.  p.680  (146)  weigert  den  Gra- ve  van  Hohenlo  in  te  laten,  verfoekt  neutraal  te 

mogen  blijven,  ftelt  fich  tot  tegenweer ,  wordt  be- 
dreigt, bedenkt  fich  en  laat  den  Graaf  in.  p.  717 

('7  9) 
Zuid-Holland  kan  fich  met  die  van  Noord-Holland  niet 

verftaan  op  het  ftuk  van  de  contributien.  b.  19.  p.454 

Zuidland ,  Raadsheer  ,  wordt  gecommitteert  om  aan 

fijn  Excellentie  het  voornemen  der  vyanden  opTer- 
tolen  te  openbaren ,  en  te  overleggen  hoemen  fich  daar 
in  zal  gedragen,  b.  ?i.p.  783  (6) 

Zuid-wefte  wind  drijft  het  water  tot  voor  Leiden,  b.  7. 

P-JS7(6°J 

Zutphen  door  Traftaattot  de  Nederlanden  gevoegt.b.4. 
p.  178(116)  ingenomen  en  verfekert  voorden  Prince 
van  Oranjen.  b.  6.  p.  381  f177)  weder  ingenomen 
door  de  Spanjaarden,  p.415  (303)  en  in  brand  qe- 
fteken.  ibid.  voegt  fich  met  de  Steten  Generaal  'aan defijde  desConings  tegen  de  Spanjaarden.  b.9.p.71, 
(175)  ingenomen  door  Taxis.  b.  ig.  p.  400(3^  be- 

legert door  Lycefter  en  een  en  andermaal  gevi&ua- lieert  door  Parma.  b.  ü.  p.7So  (5»)  door  Maurits 
belegert  en  gewonnen,  b.  i8.p.  jö*  (16)  wordt  ee- fortificeert  door  de  Staten,  b.  3  j .  p.  160  (  7  j  y 

Zuzero  fchrijft  een  en  andermaal  aan  Fuentes,  maar 
de  Brieven  worden  onderfchept.   b.  31.  p.796,  797» 

Zwinglius ,  fie  Ulrich  Zwinglius. 





B  L  A  D-W  Y  S  E  R 
Van  den  voornaamften  inhoud  defer  Hiftorien  na  het  ver- volg der  Jaren. 

ji,      BOEK. 
Anno    1595. 

HEnric  de  Vierde  verklaart  den  Oorlog  tegens den  Coning  van  Spanjen.  p  4  ( 1) 
Boullon  valt  in  Luxemburg,  p.  5-  (1) 
Erneftus beraad  iich  meteenige  van  de  voor- 

naamfte  om  de  landen  te  vereenigen ,  enz. 
P-5(i) 

lipfius  geeft  lijn  advijs  aangaande  de  Vreede  tuffchen 
Spanjen,  Vrankrijk,  Engeland  en  Holland,  p.  6  (2) 

Raad  van  Venetien  wenfcht  Henric  de  Vierde  geluk  met de  Regei  inge ,  p.  8  (4) 
Erneftus  fchrijft  een  en  andermaal  aan  den  Raad  van  Bra- 

band.  p.9^4,  5.) 
Heraugiere  verrafcht  Hoey  en  wat  daar  uit  gevolgt  is. 

p.  io(^) 
Henric  de  Vierde  fchrijft  aan  den  Biffchop  van  Luik  en 

aan  die  van  de  Stad  wegens  Hoey.  p.  1 1  (6,  7) 
Erneftus  wordt  krank ,  verklaart  Fuentes  voor  Gouver- 

neur^ derft,  p.  12  (7) 
Hoey  weder  ingenomen  door  la  Motte.  p.  12  (8) 
Bruiloft  van  HohenloenSolms.  p.  13  (8) 
Staten  Generaal  fenden  Gedeputeerde  na  Groeningen  om 
.  de  gefchillen  tuffchen  de  Stad  en  Landen  te  vereenigen. 
p.14...  (9...) 

Philips  geeft  een  verklaringe  uit  tegens  die  van  Henric 
de  Vierde,  p.  17(12) 

Varanbontiekt  in  Vrankrijk  en  waartoe,  p.  18 (i2) 
Handelinge  van  Fuentes  met  Gomeron.  p.  18(13) 
H.»n  fto,  menderhand  gewonnen  voor  Henric  de  Vierde. 

p.  19  («0 
Fuentes  tracht  Han  te  ontfettenmaar  te  vergeefs,  p.  19 

(»0 
Staten  Geeneraal  geeven  een  Placcaat  uit  op  de  infra&ie 

vandeSauvegarden.   p  19(13) 
Nederlanders  foeke  nieuwe  Vaarten  en  waarom,  p.  21. 

DerfelvereerfteReife  na  Ooft  -Indien.  p.2i...  {1$.-.)  en 
tweede  na  de  Waygats.  p.  2 3  ( 1 6) 

Fuentes  verovert  Chaftelet  en  Clery.  p.  26  ( 19) 
Verdugoos  tocht  in  Lutfenburgen  dood.  p.28  (2o) 
Gefanttchap  van  die  van  Geneven  aan  de  Staten,  p.  29 

f") 
Dood  van  Carel  van  Manfveld.  p.  30  {21) 
Henric  de  Vierde  in  ongenoegen  tegen  de  Staten  en 

waarom,  p.  31  (22) 
Nederlanders  worden  genaturalifeertin  Vrankrijk.  p.  34 

(ar) 
Elifabeth  vordert  van  de  Staten  de  reftitutie  van  haare 

verfchotene  penningen.  P35  (26) 
Vredehandelinge  ondernomen  tot  Middelburg,   p.  37 

(23) 
Fuentes  belegert  en  wint  Dourlans  en  flaat  deFrancen. 

P- ?8(29).  ,     % La  Motte  gefchoten.  p.  59(29) 
Dood  van  den  Admiraal  V  illars.  p.  40  (30) 
Maurits  belegert  Grol  en  breekt  weder  op.  p.41  (31) 

Slag  op  de  Lipper-Heide  ongelukkig  voor  de  Staten. 
P-43($4) 

Elifabeth  vordert  andermaal  de  wederbetalinge  van  hare 
verfchotene  penningen  en    wat  daar  in  gedaan  is. 

P-47(?6) 
SlagbyFontayneFrancoyfe.  p.51  (39) 
Fuentes  belegert  en  wint  Camerik.  p.  52  (40) 

Oorfprong  en  voortgang  van  de  gefchillen  tuflchenGra- 

vc  Edfa'rd  en  die  van  Embden.  p.  s  7  (44) 

Twift  tuffchen  het  Noord-Hollandfe  Synodus  en  Cor- nehs  W.ggertfz  Predicant  tot  Hoorn.  p.  62  (47) 
Oneenigheid  tuffchen  de  Wethouders  en  Kerken-Raad 

van  Medenblik  over  de  beroepinge  van  Tako  Sv- 

brands.  p.  89  (70)  i Henric  de  Vierde  fendt  Gefantenna  Romen  om  abfolu- 
tie.p.  99(78) 

Majenne  accordeert  met  Henric  de  Vierde,   p.  121  (97) Vredehandelinge  ondernomen  door  den  Heer  van  Mel- roy  heeft  geen  gevolg,  p.  127  ( 1 02) 
Juftinus  van  Naffau  trekt  met  een  deel  volks  tot  byftant vanHenricde Vierde,  p.  129(104; 
Weert  het  Huis  en  de  Stad  ingenomen  door  Maurits. p.  130  (104) 

Verfcheidengcintercipieerde  Brieven,  p.  131(106) 
Boeren-krijginOoftenrijk.  p.  140(112) 
Lier  gewonnen  en  wederom  verloren,  p.  140(113) 
Gelegentheid  van  de  Vorft  van  Cleef  en  de  Regeeringe van  deffelfs  landen,  p.  144.(116) 
Elifabeth  verfoekt  afliftentie  van  Scheepen,  p  148 

(119) 

Buzanval  bedankt  de  Staten  uit  naam  van  Henric  de  Vier- 
de van  haare  gedane  aftiftentie.  p.  148(119) 

Het  Jaar  15-95  een  fwaar  Jaar  voor  de  gemeene  man. 
p.  152(122) 

Staten  fchrijven  aan  Philips  van  Oranje n  en  fenden  hem 
geld.  p.  153  (123) 

Willem  Lodewijk  van  Naffau  wordt  Gouverncar  van 
Groeningen  en  d'Omlanden.  p.  154(125) 

B  O  E  K    33: 

1596. ALbertus  komt  in  Nederland  en  vangt  de  Regeerin- geaan.  p.  167(5) 

Monfdragon  fterft.  p.  167  (5) 

Staten  van  Holland  doen  een  befendinge  aan  die  van  Ze- 
landen  waar  over.  p  168  (6) 

Hohenlo  komt  in  een  verandert  gewaad  uit  Duitdand  in Holland    p.  169(6) 

Henric  de  Vierde  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  en  de  Sta- 
ten en  doedt  in  defelve  een  propofitie  doen  door  Bu- fanval.  p.  170(8) 

Land-dag  tot  Leeuwaarden,  p.  172(9) 
Albertus  maakt  een  ordonnantie  op  het  geven  der  titu- len  p.  173(10) 

Nemours  verfoent  fich  met  Henric  de  Vierde,   p.  177 

Marfilien  komt  onder  de  gehoorfaamheid  van  Henric 
de  Vierde   door  het   beleid   van  Bufetus.    p.  177 
(*3) 

Fran^ois  Veer  doedt  een  propofitie  in  de  Staten  en  ver- 
foekt affiftentie  van  eenige  Schepen  voor  Elifabeth. 

p.  180(16) 

Staten  van  Holland  geeven  een  Placcaat  uit  op  de  kortin- 
geder renten,  p.  182  (17) 

Gefchil  tuffchen  Nimmegen  en  Gorcom  wordt  beflecht 
door  Maurits.  p.  183(17) 

Bodley  doedt  openinge  van  middelen  om  Elifabeth  con- 
tentement  te  geeven ,  en  de  Staten  antwoorden  op  def- 

felfs propofitie.  p.  184(18) 
Albertus  wint  Calis.  p.  186(20) 

Jaques  van  Maldere  wordt  geinftaleerttot  primier  No- 

blc  in  Zeeland  wegens  zijn  "Excellentie  Maurits.  p.  1 87 (21) 

Staten  geeven  een  Placcaat  uit  op  het  verleenen  van  de 
pafpoorten.  p.  188  (21) r    r  Nn  Oor- 
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Oorlog-fchepen  tot  dienft  van  de  Coninginne  van  Enge-  I  Francifcus  Mendofla,  reifl  door  DuitjfiancT,  en  worde 

land  worden  gesquipeett  en  na  Engeland  gefonden 
p.  191  (23) 

Henric  de  Vierde  fchrijft  aan  Oldenbarnevelt  en  Brie- 
nen.  p.  192(24;  - 

Vlaanderen  prefenteert  een  groote  fomme  gelds  tot  het 
beleg  van  Ooftende.  p.  193  (25) 

Albertus  belegert  en  wint  Ardres.  p.  194(15) 
Henric  de  Vierde  witt  la  Fere.  p.  194  (26) 

BilTchop  vanCeulen  fendt  aan  de  Staten  wegens  de  pre- tenfienvandeGravinne  van  Meurs.  p.  195  (26) 

Albertus  maakt  een  nieuwe  Krijgs-ordonnantie.  p.  195 i    (27) 

Rhetorijketsvan  Holland  doen  haar  intrede  binnen  Lei- den, p.  202(35)  M, 
Verbond  tuflchen  Henric  de  Vierde  en  Elifabeth.  p.  206 

Vloot  der  Engelfe  tegens  de  Spanjaarden  gaat  t'feil. p.207^35)  ,  , 

Henric  de  Vierde  fchrijft  aan  de  Staten  en  laat  aan  de- 
felve  een  propofltie   doen   door  Bufanval.    p.  208 

Maurits  trekt  binnen  Ooftende  en  fielt  ordre.  p.211 /,Q\ 

Juftinus  van  Naflauw  komt  wederom   uit  Vrankrijk. 
p.  212(3-9) 

Albertus  belegert  Huift,  vervolg  van  die  belegennge. 
P-2>J(39)  ,  .r 

Solms  geeft  een  juftifkatie  uit  wegens  deovergitte  van 
Huift.  p.  227  (5  O 

Tocht  van  Draak  en  Haukins  hoe  afgelopen,   p.  230 

Staten  Generaal  verbieden  by  Placcaat  het  varen  op  Ca- 
lis  enz.  p. 231(53) 

Tocht  der  Engelfe  te  waater  tegens  Spanjen,  hoe  afgelo- 
lopen.  p-  232  (54) 

Francen  vallen  in  Arthois.  p-  23?  (57) 
Staten  fenden  Gefanten  na  Denemarken,  p.  237  (57) 

HandelingetufTchen  de  Staten  en  die  van  Groeningen  en 

d'Omlanden  wegens  de  quote  door  haar  op  te  bren- 

gen, en  met  die  van  Vriefland  over  de  fortificatie  van 
Coeverden.  p.  237  (58)  „    , 

Bifputatie  tuflchen  Acronius  en  Pieter  vanCeulen.p.244 (63J 
Staten  fenden  Gefanten  na  Engeland  en  der  felver  hande- 

linge.  p.  244(63) 
Philip  equipeert  tegens  Engeland,  p.  247  (6$) 
Staten  informeren  haar  op  de  toeruftinge  van  Philip  te 

Waater.  p.  247(65) 

Spaanfe  Vloot  hoe  machtig,  wordt  verftrooit.  p.249 
(67) 

Dagvaart  der  Staten  van  Holland  over  de  komfte  van  de 
Spaanfe  Vloot.  p.  249  (67) 

Handelihge  tuflchen  Henric  de  Vierde  enElifabethom 
een  nader  verbond  te  maken  welk  getroffen  wordt. 

p.  250(68) 
Boullon  komt  uit  Engeland  in  Holland  en  wat  hy  daar 

verricht  p.  257  (73) 
Eüfabeth  fchrijft  aan  de  Staten  en  doedt  aan  delelve  een 

"  propofltie  door  Gilpijn.  p.  260  (75) 
Impoft  op  het  dragen  van  Goud,  Silver  en  Sijde  wordt 

opgeftelt  door  de  Staten  van  Holland,  p.  26 1  (76) 
Staten  komen  in  de  alliantie  van  Vrankrijk  en  Engeland , 

en  op  wat  voet.  p.  262  (76) 
Muis-jaar.  p.  267(80) 
Verdere  handelinge  van  de  Gedeputeerde  der  Staten  in 

Vriefland.  0.268(81) 
Verfchil  tuflchen  Willem  Lodewijk  en  Carel  Roorda 

waar  uit  ontftaan  en  hoe  afgelopen,  p.  279  (89) 

Joannes  Wims  tracht  ter  Veer  aan  de  vyand  te  verra- 
den ,  wordt  daar  over  gevangen  en  geftraft.   p.  282 

Guilliam  de  S.  Clement  AmbafTadeur  van  den  Coning  van 
Spanjen  by  den  Keifer ,  is  een  liftig  man ,  fchrijft 
veele  Brieven  die  onderfchept  worden,  p.  283  (92) 

Henric  de  Vierde  fendt  Ancelinus  na  Duitfland  die  aldaar 
een  heftige  reeden  voert  tegens  de  Spaanfe  Ambitie, 
p.  289 (96) 

Albertus  neemt  volk  aan  in  Duitfland.  p.  289  (95) 

door  Albertus  gemaakt  Generaal  van  de  Ruiterije. 
p. 292 (99)  . 

Staten  van  Holland  vergaderen  en  refolveren  om  dett 
Oorlog  te  continueren,  p.  293  (99) 

BOEK    34. 

STat
en 

haar  krijg
fvolk

. 
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arbeiden  om  redres  te  maken  in  het  ftuk  van p.  199(4) 

Hohenlo  tracht  om  het  Graaffchap  Egmond  te  kopen. P-*99(0    \ 

Albertus  fchrijft  aan  Philip  maar  de  Brief  wordt  afge- worpen, p.  299  (f) 

Nieuwe  wapen-01  deninge  voor  de  Ruiteren  in  dienft  der 
Staten,  p.  300  (6) 

Slag  tot  Turnhout,  p.  301  (6) 
Vervolg  van  de  gefchillen  tufTchen  die  van  Groeningen en  d'Omlanden.  p.  304(9) 
Handelinge  der  Staten  van  Holland  over  de  fwarighedem 

met  die  van  Zeeland,  p.  306(10) 
Henric  de  Vierde  fendt  aan  de  Staten  de  Ratificatie  van 

het  Verbond  tuflchen  hem ,  de  Coninginne  van  Enge- 
land en  de  Staten  gemaakt,  p.  3  7  3  (  M ) 

Hernantello  Portocarero  verrafcht  Amiens  door  eên 
ftouten  aanflag.  p. » 1 4  ( 1 6 ) 

Staten  van  Holland  fchrijvenaan  die  van  Vriefland  we- 
gens de  fake  tuflchen  Roorda  en  Willem  van  Naflauw. 

P-3M  (17) 
Caron  komt  uit  Engeland  en  brengt  de  Ratificatie  van  de 

Coninginne  over  het  Verbond  tuflchen  haar,de  Coning 
van  Vrankrijk  en  Staten  gemaakt,  p.  316(17) 

Gilpijn  levert  het  fchrijven  der  Coninginne  over  aan  de 
Staten  en  doedt  een  propofltie  aan  defelve.    p.  317 
(.8) 

Philip  fpeelt  Bancquerot  en  betaalt  fijne  crediteuren  met 
een  Placcaat.  p.  3 1 8  ( 1 9) 

Maurits  heeft  een  vergeeffen  aanflag  op  Venlo.  p.  319 

(zo) Gecommitteerde  Raden  fchrijvenaan  de  Raden  ter  Ad* 
miraliteit  en  waar  over.  p.  321(21,/ 

Emanuel  Prince  van  Portugal  komt  in  den  Haag ,  preten- 
deert de  Sufter  van  Maurits,  enz.  p.  322  ( 11) 

Staten  houden  haar  ftil  door  gebrek  van  geld  en  andere redenen,  p.  315  (24) 

Verder  verhaal  van  de  faken  tuflchen  Vriefland  >  Groe- 

ningen en  d'Omlanden.  p.  226  (25) 
Buzanval  port  de  Staten  om  een  Leeger  te  velde  te  bren- 

gen en  doedt  daar  toe  een  propofltie-  p.  3  29  (27) 
Vrybuiters  in  Ooft- Vlaanderen  bedrijven  groote  moet- wil.  p.  331  (28) 

Sigifmundus  Coning  van  Polen  fendt  een  Gefant  aan  de 
"Staten,  enz.  p.  332(29) 

Anneken  Uitenhoven  wordt  levendig  gedolven,  p.  3  3  5 

(?0 

Vloot  der  Engelfe  en  Hollanders  tegens  Spanjen  en  def- felfs  verrichtinge.  p.  3  3  5  ( 3 1 ) 
Derde  tocht  der  Nederlanders  achter  het  Noorden  om. 

P-  3  37  (3  5) 
Maurits  trekt  te  Velde  en  verovert  verfcheidene  plaat- fen.  p.  344(38) 

Brabantina  van  Naflauw  trouwt  met  de  Heer  vanTre- moulle.  p.  349(42) 

Handelinge  van  den  Poolfen  Ambafladeur  in  Engeland. 

P- 35o(43)  ' Handelinge  van  den  Heer  Sonderfpuchel  Keiferlijke  Ar- 
gefant  met  de  Staten,  p.  35  ̂   (46) 

Maurits  vervolgt  fijne  Victorien  en  wint  noch  eenige 
plaatfen.  p.  358  (48) 

Gefanten  van  Denemarken  komen  in  Engeland  en  wat 
fy  daar  verhandelen,  p.  3  70  ( 5  7)  en  by  de  Staten.p.  3  7  x (59) 

Pieter  Harinkman  en  Dirk  van  Sipeftein  worden  ont- 
halft  over  haren  aanflag  om  Tertolen  aan  de  vyand  te leveren,  p.  377  (2) 

Henric  de  Vierde  krijgt  Amiens  met  accoord.p.  381  (6  f) 
Raad 
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Raad  van  Staten  doedt  een  Remonftrantie  om  te  behou-  \ 
den  het  geene  in  defen  Jare  gewonnen  was.   p.  383 
f<J6) 

Accoord  tuflchen  de  Staten  van  Zeeland  en  Wethouders 

van  Brugge,  p.  385-  (67) 
Raad  ter  Admiraliteit  wordt  ontflagen  van  haar  ouden 

Eed  en  doedt  een  nieuwe  en  wat  daar  over  in  Zeeland 

voorgevallen  is.  p.  391  (71) 
Henrik  de  Vierde  fchrijft  aan  de  Staten  ert  laat  door  Bu- 

zanval  eenige  propofitien  doen,  en  wat  daar  op  ge- 
volgt  is.  p.  597 (76) 

Albertus  heeft  een  vergeefTen  aanflag  op  Bergen  op 
Soom.  p.  401(79) 

Raad  van  State  doedt  een  propofitie  om  geld  tot  conti- 
nueringe  van  den  Oorlog  van  het  Jaar  1598.  p.  401 
(79) 

Philip. fchrijft  aan  de  Staten  van  Braband  dat  hy  fijn 
Dochter  voornemens  was  uit  te  trouwen  aan  Alber- 

tus ,  en  de  Nederlanden  aan  defelve  over  te  geven. 

p.405  (80) 
Albertus  krijgt  Brieven  van  den  Coning  wegens  fijn 

voornemen  om  de  Infante  van  Spanjen  aan  hem  uit  te 
trouwen  en  communiceert  defelve  aan  de  Staten  van 

Braband»  p. 450(80)  fend  Frias  na  Spanjen.  pi  407 
(»3) 

BOEK     3^ 

1598. 

GEruchten  van  Vredehandelinge  tuflchen  Spanjen  en 
Vrankrijk  worden  beveiligt  door  het  fchrjjven 

van  Henric de  Vierde.  p.4ii(5) 
Staten  bekommert  met  de  geruchten  van  een  Vredehan- 

delinge  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  fenden  Gefen- 
ten  na  Vrankrijk  en  Engeland,  p.413  (4^  derfelver 
handelinge... 

Biflchop  van  Ceulén  fendtaan  de  Staten  omdereftitu- 
tie  van  Rhijnberk ,  en  het  gehandelde  in  die  faak. 
p.  416  (7) 

Maurits  heeft  een  vergeefTen  aanflag  op  Vlaanderen. 

Traófcaat  tuflchen  Philips  en  de  Hooffe  Negotianten. 

p.  4  3  3  ( 1 1 ) 
Hertog  van  Mercure  accordeert  met  Henric  de  Vierde. 

p.  435  (n) 

Oeffeninge  van  de  Mennonitife  Religie  wordt  in  Vrief- 
land verboden,  p. 441  (17) 

Vredehandelinge  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  neemt 
fijn  voortgang,  p.  443(18) 

Henrirjde  Vierde verfekert  fijne  Gereformeerde  Onder- 

faten.  p.  45  o  (15)  antwoord  aan  die  van  de  Sorbonne. 
p.  451(15) 

Pieter  Panne  wordt  tot  Leiden  onthalft  om  fijnen  aan- 

flaagopdeperfoon  van  Maurits.  ̂ 453(16) 

Vrede  tuflchen  Spanjen  en  Vrankrijk  wordt  gepubli- ceert.  p.  461  (31) 

Philips  tranfporteert  de  Nederlanden  aan  fijn  Dochter. 
p.461  (31)  .  r      ■  . 

Philips  Prince  van  Spanjen  approbeert  het  tranlportder 

Nederlanden  op  fijn  Sufter.  p.  464(34,) 

Tranlportder  Nederlanden  oplfabellaen  Albertus  met 
alledeflelfsomftandigheden.  p.  461(31) 

Ifabellafend  Procuratie  aan  Albertus  om  uit  haar  naam 

de  Nederlanden  te gouverneren.  p.  465(35) 

Albertus  fchrijft  aan  de  Staten  der  Vereemgde  Ne
der- 

landen en  waar  over.  9-469(38)  als  ook  aan  de  Staten 

van  de  andere  Provintien  onder  de  gehoorlaamhe
id 

desConings.  ibid. 
Philips  de  Tweede  fterft.  p-47o(39)  ,     . 

Albertus  trouwt  de  Infante  tot  Ferrara.  p.471  U9)  ce" 

remonien  daar  omtrent  gehouden,  ibid. 

Philips  de  Derde  Coning  van  Spanjen  trouwt 
 met  Mar- 

garetavanOoftenrijk.  p  471  (J9)  _      ,     . 

Handelinge  van  de  Gelanten  der  State
n  in  Engeland. 

Admirant  van  Arragon  komt  te  Velde  en  w
at  hy  ver- 

richt, p.  48  3  (49) 

Y    S    E    R. 
Raad  Van  State  doedt  een  remonftrantie  aan  de  ttatra 

Generaal  en  waar  over.  p.488  (51)  noch  een  nader 
p.  490  (54) 

Admirant  van  Arragon  befet  met  wil  of  onwil  alle  de 
Cleeflc  Steden,  p.  491  (55)  wint  verfcheidene  plaat- fen....  fijnen  ongehoorden  handel.... 

Maurits  biedt  die  van  Wefel  hulpe  aan  tegens  den  Admi- rant van  Arragon.  p  494(^7) 

Oftorodius  en  Vendondus  komen  in  Nederland,  worden 
ten  lande  uitgefeidt  en  hare  Boeken  verbrand,  p.  406 

(58)  
'9 Vorft  en  Raden  van  Cleef  beraden  haar  om  het  geweld 

van  den  Admirant  van  Arragon  af  te  keeren.  p.  496 
(59) 

Gefanten  van  Geneven  verfoeken  en  verkrijgen  van  de Staten  affiftentie.  p-  497  (59) 

Eflèx  niet  Wel  gefint  tot  de  Vredehandelinge  met  Span- 
jen wordt  door  fijne  partijen  befchuldigt,  geeft  een apologie  uit.  p-497(*9) 

Gefanten  van  Hamburg  by  de  Staten  en  waar  toe.  p.  508 

(68) 
Maurits  wint  Ertimericen  herftelt  het  aan  die  van  Cleef. 

p.  509(68; 
Peft  in  Duitiland.  p.  511  (69,) 

B  O  £  K     36.    . 

1599. 

STaten  verfterken  haar  Leger  en  ftellen  eenige  Jaften 
op.  p.  $2.1  (+) 

Andreas  Gouverneur  der  Nederlanden  in  hetafwefen  van 
Albertus  foekt  en  krijgt  geld  om  de  mu/tinerende 
Soldaten  op  het  Kafteel  van  Antwerpen  te  betalen, 

p.  511(5)  kfeagt  over  de  Francen  die  indienft  der  Sta- 
ten waren.  ibid.  verbiedt  den  handel  met  Hol- 
land, enz. p. 513. 

Staten  verklaren  by  Placcaat  de  Spanjaarden  en  derfelver 
Goederen  voor  prijs.   p.  ?i  5  ( 7) 

Philip  arrefteert  in  Spanjen  alle  de  Nederlandfë  fchepen, 
perfonenenz.  p.  517(9) 

Auguftijn  Mexia  heeft  een  vergeeffen  aanflag  op  Breda. 

Advertentie  van  des  vyands  voornemen  op  de  Betuwe  en 
's  Graven  weet  t  p.  5 19  ( 1  o) 

Admirant  van  Arragon  fchrijft  aan  de  Gravinne  van 
Meursenwildat  fy  den  Carmeliten  haareKerkinrui- 
me.  p.  5 19  C 1 1  ̂ 

Caron  fchrijft  uit  Engeland  aangaande  den  handel  van 
Vreedé  tuflchen  Spar  jen  en  Engeland,  p.  530(11)  en 
aan  Oklenbarnevelt.  p.  5  3 1  ( 1 1 ) 

Cleeffe  Gefanten  trekken  na  Bniflcl  by  Andreas  en  kla- 

gen over  den  Admirant.  p  .531(13) 
Andreas  neemt  geld  op ,  trekt  na  het  Leger ,  beraadt  fich 

wat  te  beginnen,  p.  533(14) 

Maurits  trekt  op  om  op  het  voorneemendervyanden  te 
paffen,  p.  5  35  U6J  ....       _     . 

Admirant  van  Arragon  wint  verlcheidene  Steden,  p.  536 

(16) 
Verhaal  van  den  ftant  der  faken  in  Ooft- Vriefland  na  de 

dood  van  GraveEdfart.  p.  537(17) 

Philips  Prince  van  Oranjen  wordt  binnen  Oranjen  gehul- digt.  p.  5  39  0 9)      ..,        ..  ,  ,        -    ,  . 

Ferdinand  van  Ooftennjk  verbied  de  oeffeninge  van  de 

Lutherfé   en   Gereformeerde  Religie   in  Stiermark. 

Elifabeth  geeft  een  Proclamatie  uit  waarom  fyeen  Ar- 
madenaYerlandfendt  p.  539  (19) 

Staten  Generaal  antwoorden  op  de  Brieven  door  den 

Eerts- Hertog  en  Staten  van  Braband  aan  haar  gefchre- 

ven.  p.  543  (13)  vermeerderen  het  Placcat  der  ra
on- 

fteringe-  p.  544-  refolveren  om  een  Vloot  tegens  Span- 

jen toe  te  ruften,  p.  546  (16)  pronuncieren  een  twee- 

de ditfinitive  Sententie  tuflchen  Groeningen  en  d'Om- landen.  p.  54^(i7)  .  .      , 

Verder  verhaal  van  de  belegennge  van  Bommel  en  h
et 

merkwaardige  welk  in  defelve  is  voorgevallea  p.  55  j (3°)  Andreaj 
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Andreas  bouwt  S.  Andries.  p.  55  ?  ( 3  5) 
Willem  van  Nafiauwint  Deutecora  en  het  HuisteSchui- 

lenborg.  p.  556  (34J 
Toeruftinge  van  de  Duitfe  Vorften  om  den  Rijks-bodem 

te  bevrijden,  p.  ̂ 7  (34)  verftuift.  p.  558(30 
Admirant  belet  met  lilt  het  vereenigen  van  het  Leeger 

der  Duitfe  Vorften  met  dat  van  Maurits.  p.  5  r7  (35) 
Maurits  fchrijft  een  en  andermaal  aan  Oldênbarnevelt. 

P- 559(36) 
Caron  verwittigt  den  Staten  het  geene  in  Engeland  om- 

gaat, p.  560(37) 
Ooft-Indifche  Schepen  kómen  in  Texel  waar  over  groote 

blijdfchapgetoont  wordt.  p.  561  ( 38,) 
Vergaderinge  der  Duitfe  Vorften  tot  ErfForten  het  gee- 

ne aldaar  gehandelt  is.  p. 561  (38) 
Rees  verlaten  door  de  Spanjaarden,  p.  561  ( 38) 
Maurits  fcheidt  fijn  Leeger.  p.  561(39)  als  ook  den  Ad- 

mirant van  Arragon.  p.  565. 
Frederic  Spinola  accordeert  met  den  Koning  van  Span- 

jen omeenige  Galeycn  toe  te  ruften,  p.  5-63  (39) 
Vloot  tegens  Spanjen  toegeruft  loopt  in  Zee,  deflelfs 

verrichtinge.  p.  565  (40) 
Gefanten  der  Staten  reifen  na  Denemarken ,  waar  toe,  en 

wat  fy  verrichten.  p- 570(44) 
Albertus  komt  uit  Spanjen,  toont  fich  groots  tegens  de 

Gedeputeerde  van  de  Staten  van  Braband ,  maakt  eeni- 
ge  Ridders,  doed  Eed,  enz.  p.  577(5°) 

Maurits  verovert  Wachtendonk,  p.  5  79  (f  j) 
Gefanten  des  Keifers  fchrijven  aan  de  Staten ,  en  de  Sta- 

ten antwoorden  op  het  felve  fchrijven.  p.  580  (54) 
trekken  na  Bruflel  en  wat  fy  daar  verrichten,  p.  583(56) 

Caron  verwittigt  den  Staten  wegens  hec  aanfoek  dat  Al- 
bertus aan  de  Koninginne  dede  om  van  Vrcéde  te  han- 

delen, p- 584  (5  7)    !-.?;-,  • 
Francais  Aarflens  wordt  ordinaris  Gefant  der  Staten  in 

Vrankrijk  en  krijgt  fijne  commiflle.  p.  584(57) 
Henric  de  Vierde  fcheid  het  Huwelik  tuflchen  hem  en 

Margareta  de  Valois  en  trouwt  op  nieuws  met  Maria 
deMedicis.  p.  586  (59) 

VredetufTchen  Vrankrijk  en  Savo jen.  p.  588(60) 
Philip  herfteltde  Privilegiën  aan  die  van  Arragon.  p.  591 

(63) 
Henric  de  Vierde  doedt  een  reeden  in  het  Parlament  van 

Parijs  tot  verfekeringe  der  Gereformeerden  in  Vrank- 
rijk. p.  J91  (63) 

Gabrielled'Eftréefterft.  p.  595  (65) 
Uitflag  van  deDifputatie  tulfchen  Monf.  Cornet ,  en  de 

Jefuit  Commelet.  p.  595  {66) 

BOEK 
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B Reaute  vecht  met  Leckerbeetjen.  p.  601(4) Gereformeerde  worden  geftoort  binnen  Ceulen. 

p.603(5) 

Maurits  wint  Crceveceur.  p.  603(6) 
Staten  doen  haar  gegevene  vonnifre  binnen  Groeningën ter  executie  ftellen.  p.6o4(7) 
Maurits  belegert  en  krijgt  S.  Andries.  p.  608  (9) 
Jan  Jacobs  wordt  in  Vriefland  onderfocht  aangaande  fij- ne Leere.  p.  617  (16) 

Schrijven  en  wederfchrijven  na  en  van  Engeland  en  waar over.  p.218  (17) 

Sebaftiaan  gewaanden  Koning  van  Portugaal  komt  te Vénetienenz.  p. 621(18) 
Verhaal  van  de  verrad«?rije  van  Eflex.  p.  625  (1 1 ) 
Gefanten  des  Keifers  doen  een  propofitie  in  de  Staten  Ge- neraal en  waar  over.  p.  639(31) 
Staten  antwoorden  op  defelve.  p.  941  ( j  $ ) 
Staten  refolveren  om  een  tocht  in  Vlaanderen  te  doen. P- 648(37) 

Maurits  trekt  met  het  Leeger  in  Vlaanderen ,  en  wat  op dien  tocht  verricht  is.  p.  649  (38) 
Slag  van  Vlaanderen,  p.  651(40) 
Gedeputeerde  der  Staten  komen  te  Bergen  op  Zoom  om met  de  Staten  tot  Bruflel  vergadert  van  Vreede  of Treves  te  handelen,  p.  655  (43) 

Admirant  van  Arragon  gevangen  in  den  flag  van  Vlaan- 
deren wordt  op  hetKafteel  van  Woerden  in  bewaï  in- ge  gefonden.  p.  657  (45) 

Duinkerkers  bedrijven  groote  wreetheid  aan  de  Hol- landfe  Viflchers.  p.  659(46) 

Gefanten  uit  Barbarijen  komen  in  Engeland  en  wat  fy verrichten,  p.  659  (46) 

Henric  de  Vierde  geeft  een  verklaringe  uit  tegens  den 
Hertog  van  Savojen.  p.  661  (47) 

Aanflag  op  het  leeven  van  Jacob  Koning  van  Schotland] hoe  afgelopen,  p.  662  (49) 
Elifabeth  averrechts  onderricht  fendt  Caron  aan  de  Staten 

en  waartoe,  p.  665(5-1) 
Gedrag  van  den  Admirant  van  Arragon  in  fijne  gevan- 

kenifie  en  het  geene  met  hém  gehandelt  is.   p.  668 

Fondatie  van  de  Hoffteede  van  Pee  om  Ziel-MifTen  te doen  voor  Erneftus.  p.  675  (85) 
Staten  onder  de  gehoorfaamheid   van  Albertus  ko- 

men famen   om  fchattingen  uit  te  vinden,    p.  676 

(58) Raad  van  State  doedt  eenige  propofitien  aan  de  Staten Generaal  en  waar  toe.  p.  680  (61) 
Schoorfteen-geld  in  Holland,  p.  683  (64) 
Raad  van  State  doedt  een  beiendinge  aan  de  byfondere 

Provintien  om  geld  en  wat  fy  verrichten,    p.  684 
(65) 

Carel  wordt  Koning  van  Sweden  in  plaats  van  Sigifmun- dus.  p.  687  {67) 

Gefanten  van  Perfien  by  den  Keifer  en  Paus.  p.  689  (68) 
Jubil-Jaar  neemt  een  einde.  p.  690(69) 














